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Jak dhigo jestes zwi^zana z klubem i co robisz?
Z klubem jestem zwi^zana praktycznie od pierwszego meczu, na ktorym mialam okazj? bye, a spotkanie to
odbylo si^ 26.03.2016 r. pomi?dzy GKS 1962 Jastrz?bie a LKS-em Czaniec, ktore zakohczylo si? wynikiem 1:1.
Czynny udzial w zyciu naszego klubu zacz?lam jednak 18.03.2017 r., kiedy GKS mierzyl si? z KS Polkowice.

/

Co robi?? Zyj? tym klubem (smiech). Podczas meczow przy Harcerskiej pelni? funkcj? wolontariusza
i staram si? pomoc tyle, ile jestem w stanie. Obecnie zajmuj? si? przygotowaniem szatni, pokoju
s?dziowskiego oraz pomieszczenia dla delegata, a w trakcie meczu przebywam na sektorze VIP

i tam sluz? pomoc^. Poza meczami u siebie jezdz? takze na wyjazdy z pierwsz^ druzyn^,
w roli fotografa klubowego, co pozwala mi rozwin^c drugie hobby, ktorym jest wlasnie fotografia.
Co sklonilo Ci? do tego, by zostac wolontariuszk?
Pasja i zamilowanie do tego klubu. Jeszcze kilka lat wstecz nie bylam w stanie zniesc 90 minut, ogl^daj^c jak
m?zczyzni biegaj^ za pilk^. Z czasem jednak moj znajomy nalegal, abym przyszla na mecz GKS-u zobaczyc jak
to jest. Pierwsze, co pojawilo si? w mojej glowie to stereotypowe poj?cie meczu oraz towarzysz^cych temu kiboli.
Szczerze powiem, ze bylam wtedy pierwszy raz na stadionie i czulam si? osaczona, bylam przerazona (smiech).
Jednak jakos to zwalczylam i zasiadlam na sektorze G, nie zdaj^c sobie sprawy, ze jest on polozony tak blisko
mlyna. Kiedy rozpocz?la si? pierwsza minuta meczu i uslyszalam doping kibicow od razu wiedzialam, ze to jest to.

Zobaczylam t? pasj? w oczach wielu osob. Uslyszalam ludzi z calych sil dopinguj^cych swoj druzyn?, ktora wtedy
byla w III lidze. Od tego pami?tnego dnia pojawialam si? juz na kazdym meczu przy Harcerskiej, gdyz na wyjazdy
wowczas nie moglam sobie pozwolic. Staralam si? zapoznac z zasadami panuj^cymi na boisku, a takze z druzyn^

i takim oto sposobem natrafilam na nasz stron? internetow, na ktorej znalazlam zakladk? dotycz^c^
wolontariatu. Nie wahalam si? ani troch? i od razu, 1 stycznia 2017 r., wyslalam maila z zapytaniem odnosnie
wolontariatu. Czekanie bylo bardzo trudne, jednak zdawalam sobie spraw?, ze wolontariusz musi miec ukohczone
16 lat. Do teraz trzymam maila, ktorego wtedy wyslalam, wraz z odpowiedzi^ od rzecznika prasowego.

Czy jako wolontariusz musisz posiadac specjalne uprawnienia, zdolnosci?
Jedyne uprawnienie, ktore jest bardzo wazne to zgoda rodzicow. Ja z pocz^tku o to walczylam, bo moi rodzice
nie byli zbytnio zadowoleni, ze ich coreczka b?dzie si? obracala w towarzystwie ,,przerazajcych kiboli",
ale ostatecznie dalam rad? (smiech). Co do zdolnosci, to najwi?ksz i moim zdaniem najwazniejsz^ ze wszystkich,
jak^ musi posiadac wolontariusz jest komunikatywnosc i kreatywnosc. Wszystko, co robimy - robimy dla dobra
klubu. Wspolpraca w takim miejscu to podstawa - po to s^ wolontariusze - zeby odci^zyc pracownikow,

O u

ktorzy w czasie meczu maj^ ogrom pracy. Z czasem wszystko wchodzi w nawyk i kazdy wie,

co nalezy do jego obowi^zkow, przez co praca idzie zdecydowanie szybciej.

Co daje Ci najwi?cej satysfakeji w tym, co robisz?
Najwi?ksz^ satysfakej^ dla mnie jest efekt mojej pracy. To jest najpi?kniejsza rzecz, kiedy przychodz? na stadion
i widz? tych ludzi dookola siebie, poniewaz kazdy z nas robi to z pasj. Ciesz? si? ogromnie, kiedy widz?,
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ze zarowno kibice, jak i osoby przyjezdne zauwazaj^ prac? wolontariuszy, nasze zaangazowanie i kiedy w podzi?ce

kazdy z nas slyszy, ze odwalilismy kawal dobrej roboty. Zdecydowanie to motywuje najbardziej. Niektorzy nie zdaj^
sobie sprawy z tego, ze my - wolontariusze - jestesmy na stadionie o wide wczesniej, kiedy bye moze kilku kibicow
jeszcze spi. Chociaz czasami jest ci?zko i pracy jest wide, to nie zamienilabym tego wolontariatu na zaden inny,
poniewaz w tym klubie kazdy szanuje prac? drugiej osoby i zawsze slyszymy to cenne slowo, jakim jest ,,dzi?kuj?".

L

2 | Rozmowy przy Brackim
/Ordf/r/ wy^/od zjednq z wolontariuszek GKS-uJastrz^bie,
Wiktoriq Reorowicz

4 | Wspieramy potrzebuj^cych
Dziatania Fundacji Familia i GKS-u,
do ktorych warto s/? przylqczyc

6 | Poznajcie naszych przeciwnikow
Wrzesniowi rywale jastrz^bskiej GieKSy

8 I Swiat pilkarza
Jakub Wrobel o swoim najlepszym meczu
i mihsci do zwierzqt

10 I Byly takie mecze
Wspomnienia Strajkowicza z konca lat 80.

15| Sektor K(obiet)
0 druzynie, ktdra rosnie w s/V^

16| Stadion dla Jastrz^bia
Akcja cieszysi^ niezwykle duzym powodzeniem

18 | Akademia GKSJastrz^bie
Sierpniowe przygotowania do rozgrywek

20 | Ogolnopolska Konferencja Trenerow
Trenerzy Akademii na kolejnym szkoleniu

22 | Historia jastrz^bskiego futbolu
Marcin Boratyn o awansie do trzeciej ligi
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Pomoz schronisku
i rzuc wyzwanie Carlosowi!
Fundacja Familia wraz z klubem GKS Jastrzpbie organizujp akcjp
pomocowp na rzecz zwierzakow ze Schroniska dla zwierzpt wja-

strzpbiu-Zdroju. Ambasadorem akcji S3 Oliwia i Kamiljadach. Kapi-

tan naszej druzyny podjpl wyzwanie podbicia pitki tyle razy, ile kilo
gram 6w karmy dla zwierzpt uda sip nazbierac podczas trwania
akcji. Zonglerski popis popularnego Carlosa bpdzie mial miejsce
podczas przekazania darow, wtedy rowniez odbpdzie sip spacer
pilkarzy z psami ze schroniska. Oprocz karmy dla psbw i kotow,
zbierane sp rowniezsmycze, miski, koce czy obroze. Nie muszp bye

to nowe rzeczy, wystarczy, ze bpdp nadawac sip do uzytku. Kilka

psow potrzebuje specjalnej karmy na choroby trzustki i wptroby,
dlatego liczymy, ze znajdzie sip ktos, kto bpdzie w stanie takp zakupic.

Osoby zainteresowane wsparciem zbiorki prosimy 0 przynoszenie
produktow do sklepu kibica w C.H. GWAREK, do biura GKS-u
Jastrzpbie oraz podczas trwania meczu z Odrp Opole w dniu
31.08.2019r. Wszystkie artykuty zbieramy do 13.09.2019, w kolej-

nych dniach pitkarze GKS-u Jastrzpbie wspolnie ze wszystkimi chptnymi pojadp w miejsce docelowe i wyprowadzp psy na spacer.
Zapraszamy do obserwowania naszych mediow spotecznoscio-

wych orazstrony internetowej,gdzie bpdp pojawiaiysip informacje
0 akcji.
Razem mozemyzdziatacwiele,

dlatego gorpco zachpeamy do wsparcia zbiorki!

Co dwie nogi, to nie je na!
Trwa zbiorka pienipdzy na protezp konczyny dolnej dla 44-letniego
jastrzpbianina, Daniela Skopa, ktory w wieku dziewiptnastu lat ulegt
powaznemu wypadkowi na kopalni, wskutek ktorego stracit nogp.

Daniel jest kibicem GKS-u Jastrzpbie odkpd pamipta, jak mowi - na
pierwszy mecz zabrai go tata, kiedy byljeszcze dzieckiem.Jest row
niez pracownikiem sklepu kibica, mieszczpeego sip w C.H. GWA

REK, z ramienia Fundacji Familia.Jest ojeem dwojkisynoww wieku
2 i 8 lat, ktory bardzo chdatby samodzielnie stanpc na nogi, a do tego jest potrzebna dose spora kwota - 35.000 zt. W zwipzku z tym na

portalu pomagam.pl jest zatozona zbiorka, do ktorej zachpeamy
wszystkich, ktorzy chcieliby doiozyc choc matp cegieikp na rzecz
Daniela. Ci, ktorzy go znajp, wiedzp, ze jest on osobp bardzo pozyty-

wnie nastawionp do zycia, mimo braku jednej nogi, nie podiamuje
sip, a walczy dalej.Jest pomocny dla tych, ktorzy tej pomocy potrzebujp. Tym razem to my postarajmy sip pomoc jemu, wpiacajpc
chociazby symbolicznp kwotp. Dobro wraca, pamiptajmy 0 tym!
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doktadne terminy rozegrania meczow mog^ ulec zmianie
w przypadku transmisji w Polsacie lub ze wzgl^dow organizacyjnych.
** w momencie oddania gazety do druku
doktadny termin nie zosta^ jeszcze ustalony.
Prosimy sledzic stron^ oficjaln^ www.gksjastrzebie.com.

SANDECJANOWYSACZ

(kolejka 8.)

ISANDECJA

Tfliimiol

rozgrywkowym. Byt to sezon 2017/2018, jedyny w historii Sandecji w ekstraklasie. Zaj^li ostatnie, 16. miejsce, i spadli ponownie do
I ligi. Miasto NowyS^cz nie miatojednakokazji goscic u siebie najlepszych polskich druzyn, poniewaz mecze domowe Sandecja
rozgrywata w Niecieczy, gdyz obiekt w Nowym S^czu nie spetniat
wymogow licencyjnych. Kapitanem Sandecji jest wychowanek
Szkotki Pitkarskiej MOSiR Jastrz^bie, Maciej Matkowski, ktory reprezentowat barwy GKS-u Jastrz^bie w latach 2004-2008 (112 me
czow, 9 goli). Z kolei wychowankiem Sandecji jest pomocnik GKS-u,
MarekMroz.

Kiedy: 7 wrzesnia, godz. 19:10 *

Poprzedni sezon: Sandecja do kofica walczyla o awans do ekstra
klasy, zajmuj^c ostatecznie 4. miejsce. Nasza druzyna nie przegrata meczu z zespotem prowadzonym przez Tomasza Kafarskiego. Na wyjezdzie, po bramce Adama Zaka w koncowce meczu,

Gdzie: Stadion im. Ojca Wtadystawa Augustynka w Nowym S^czu

zremisowalismy 1:1, a u siebie, na zakohczenie sezonu, rozgro-

milismy rywala 5:0 (gole zdobyli RafatAdamekx2,Jakub Wrobel,
Patryk Skorecki i Dominik Szcz^ch), co byto najwyzszym zwyci^-

0 rywalu: Od jedenastu sezonow nie graj^ nizej, niz zaplecze
ekstraklasy, ale tylko jeden z nich sp^dzili na najwyzszym szczeblu

stwem GKS-u wsezonie 2018/2019.

CHROBRYGIOGOW

w poprzednim sezonie byli blisko spadku do II ligi, zajmuj^c osta
tecznie 14. miejsce i wyprzedzaj^c zaledwie o dwa punkty spad-

(kolejka 9.)

kowiczowz Bytowa i Katowic. Nieco starsi kibice GKS-u z pewnos-

ciq pami^taJ3 boje naszej druzyny z Chrobrym na szczeblu III ligi.
W sumie w XXI wieku gralismy z ekip^ z Gtogowa az 12-krotnie.
Bilans przemawia za GKS-em: 5 zwyci^stw, 4 remisy i 3 porazki.

Od tego sezonu trenerem Chrobrego jest byty zawodnik i trener
Lecha Poznari - Ivan Ourdevic.

Poprzedni sezon: Jak juz wspomnielismy, Chrobry rzutem na tasm^ utrzymat si^ w Fortuna 1 Lidze. W rundzie wiosennej zdoby^

Kiedy: 14 wrzesnia, godz. 19:00 *

Gdzie: Stadion Miejski wJastrz^biu-Zdroju, ul. Harcerska 14b

16 punktow w 13 meczach i tylko gorszej formie pozostaiych
druzyn moze zawdzi^czac ligowy byt. Trzy z tych 16 punktow
Chrobry zdobytjednakz GKS-em Jastrz^bie, wygrywaj^c u siebie
9 marca 1:0 po golu Kamila Pestki, jednego z odkryc pozniejszych
Mistrzostw Europy LJ21. To byt jeden z najstabszych meczow
GKS-u w poprzednim sezonie. WJastrz^biu-Zdroju, we wrzesniu

O rywalu: Dla gtogowian sezon 2019/2020 jest szoistym z kolei
w I lidze. Chrobry zyskat miano solidnego pierwszoligowca, ale

2018 roku, padt bezbramkowy remis. Skoro remis i porazka juz
byty, to teraz czekamy na zwyci^stwo!
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ZAGt^BIESOSNOWlEC
(kolejka 10.)

biejako jednego z faworytow do walki o awans. Z jednej strony jest
to zrozumiate, bo w kadrze zespotu jest kilku bardzo doswiadczonych zawodnikow, takich jak Piotr Polczak (189 meczow w eks-

traklasie), Barttomiej Babiarz (142), Patryk Matecki (274) czy Szymon Pawtowski (283). Z drugiej jednak strony, w przerwie letniej,
przez szatni^ Zagt^bia przeszto prawdziwe tornado, bo z zespotem
pozegnato s\^ 20 zawodnikow, a w ich miejsce zakontraktowano
21 nowych graczy. Nowyjest takze trener, a mowa tu o Radostawie
Mroczkowskim, ktoryw poprzednim sezonie pracowat(ale tylko do
kwietnia) w Widzewie todz. Co wyjdzie z tej mieszanki? Tego chyba

Kiedy: 21 wrzesnia, godz. 18:00 *
Gdzie:Stadion LudowywSosnowcu

O rywalu: Czterokrotny wicemistrz Polski i czterokrotny zdobywca
Pucharu Polski. Te sukcesy Zagt^bie odnosito jednakw latach 50.,
60. i 70. Ostatnie lata to balansowanie pomi^dzy lig^ drug^, pieri ekstraklas^. W tym sezonie cz^sc ekspertow wskazuje Zagt^-

BRUK-BET

TERMALICANIECIECZA
(1 /32 finatu Totolotek Pucharu Polski)

niktniewie.
Poprzedni sezon: Spadek z ekstraklasy. Zagi^bie okazato s\^ zdecydowanie najstabsz^ sposrod 16 druzyn rywalizuj^cych o tytut mistrza Polski. Nawet zmiana trenera w pazdzierniku 2018 roku, gdy
Dariusza Dudka zast^pit Litwin, Valdas Ivanauskas, nie przyniosta
rezultatow. Sosnowiczanie w 37 spotkaniach zdobyli zaledwie 29
punktow, przegrywaj^c 22 mecze i trac^c przy okazji az 80 bramek.
Po letnich zmianach, jest to jednak zupetnie inna druzyna. W spo

tkaniach o punkty z Zagt^biem gralismy w III lidze w sezonie
1999/2000. W pierwszym meczu przy Harcerskiej pad^ bezbramkowy remis, a w rewanzu lepsi byli gospodarze, wygrywaj^c 2:0.

O rywalu: W meczu 1/32 finatu Totolotek Pucharu Polski los przydzielit nam naszego ligowego rywala, Bruk-Bet Termalica Nieciecza. Od sezonu 2019/2020 trenerem Bruk-Betu jest Piotr Mandrysz, specjalista od awansow do wyzszych lig. Zaliczat je kilka lat
temu wiasnie z Bruk-Betem, a takze Piastem Gliwice czy RKS-em
Radomsko. W tym sezonie nasz pucharowy rywal uwazanyjest za
jednego zgtownychkandydatow do awansu.
Poprzedni sezon: ,,Stoniki" nie wspominaj^ go zbyt dobrze. Mimo
sporych nadziei niecieczanie zaj^li dopiero 8. miejsce w tabeli,
a to byto zdecydowanie ponizej oczekiwah, st^d m.in. zmiana tre
nera. Nasi zawodnicy maj^ z tym zespoiem catkiem niezle wspomnienia. To wtasnie z Bruk-Betem odnieslismy pierwsze domowe

zwyci^stwo w sezonie 2018/2019, wygrywaj^c 4:2 (po dwa gole
zdobyli Kamil Adamek i Kamil Szymura). Z kolei na wyjezdzie, przy
sporejdozieszcz^scia,zremisowalismyO:0.

Kiedy: 24,25,26 wrzesnia **
Gdzie: Stadion Miejski wjastrz^biu-Zdroju, ul. Harcerska 14 b

CHOJNICZANKACHOJNICE
(kolejka 11.)

sukcesu byto w sezonie 2017/2018, kiedy to pod wodz^ trenera
Krzysztofa Brede (aktualnie Podbeskidzie Bielsko-Biaia), chojniczanie przegrali awans o zaledwie dwa punkty z Zagl^biem Sosnowiec. Aktualnie Chojniczanka, prowadzona przez Czechia, Jo-

MKS

Kiedy: 29 wrzesnia, godz. 18:00 *

Gdzie: Stadion Miejski Chojniczanka 1930
O rywalu: Kolejny etatowy pierwszoligowiec, wyst^puj^cy na tym
szczeblu nieprzerwanie od sezonu 2013/2014. Swego czasu gtosno mowiio si^ w Chojnicach o awansie do ekstraklasy. Najblizej

sefa Petnka, odtozyla chyba takambitne plany na pozniej, staraj^c
s\^ ustabilizowac i zgrac nowy zespot, do ktorego latem dot^czyto
11 nowych pitkarzy.
Poprzedni sezon: Mimo sporych ambicji, czyli ponownej walki
o ekstraklas^, nie nalezatdo udanych. Dobre mecze przeplatane
byly gorszymi, w efekcie czego trenera Przemyslawa Cecherza
w pazdzierniku zast^pit Maciej Bartoszek, dla ktorego byto to drugie podejscie do zespotu z Pomorza. Na niewiele to si^ jednak
zdato i na koniec sezonu zespoluplasowatsi^ na 10. miejscu wtabeli Fortuna 1 Ligi, co dla kibicow na pewno byto sporym rozczarowaniem. Rywalizacja GKS-u z Chojniczank^ w sezonie 2018/2019
dwukrotnie zakohczyta s\^ podziatem punktow. Przy Harcerskiej
padt wynik 0:0, a w rewanzu w Chojnicach, ktory zostat rozegrany
w... poniedziatek o godzinie 13:00 (mecz zostat przetozony z niedzieli z powodu zbytzmrozonej murawy), remisowalismy 1:1. Go-

la dla GKS-u zdobyt Kamil Adamek.

\
Dziszapraszamy Pahstwa na rozmowp z napastnikiem G;r5-u jsstrze b:e, krory zosta^
wybrany przez ksbicow Fortuna 1 LJgi na na^Apszeco n^i.c^stnika 30. koiejki w rundzie wiosennej, aie op^cz teyo wvzral g-i-osowanie na n^ crr.ej strzelona bramkp.

Swoimi poczynaniami na boisku zoobylserca w^'u fa now iastrzetask>ej p'^i, nawet

tych najmtodszych. Mowa oczywiscie ojaku fa;e Wrboiu, zachpcamy do leKtury!

Napoczatek standard-owe

Czy pa mi ^^ asz nr '^eoszy

pytanie-jakzaczeva sie

meczwswoim wvkonaniu?

Twoja przygoda z p-T a?
Podobniejak u kazoego mlodego chtopaka,
wychodzilismyod mate-go na boisko pograc
w pilkg. Rodzice tez nas czpsto zabierali na

Oczywiscie, ze pamiptam. B^to mecz za-

Q

grany tutaj, w jastrzpbiupfzec'wNko Bytovii
Bytow. Strzelitem wtec^owie bramki i zali-

^ przy golu Kamila

wycieczki, gcizie mog isn^y pograc. Mozna

Adamka. I wtasi^to konkretnie spotkanie

powiedziec, ze p^ka zawzze Py;a mi bliska.

uwazam za njifrepszy mecz w swoim wyko-

Pdzniej trafitem do tokalnej druzyny MLKS

naniu.

Polan Zabno, gdzie trenowa*em przez pe-

wien okres. Po jakims czas;e pooyvitem sip
w grupach mtodziezow.'ch Unii Tar now,
gdzie gratem koiejno w mampkarzach i juniorach mtodszych, a w roncu takze w se3

niorach. Po przygodzie z 'ym kiubem pc
szedtczas na powrotdc popzzedniejd'njzy-

Jak or^niasz nasz pierwszoligowy
na tie Termaliki, w ktorej
^rates w ekstraklasie?
Bardzo dobrze, duzo rzeczy jest tu pouktadanych. Widac, ze ludzie, ktorzy pra-

cuJ3 w tym klubie chc^ i robi^ wszystko, by

by pdzniej przejsc do ETu^Bet Termaliki

sip rozwijat. Jestem przekonany, ze bpdzie
coraz lepiej, bo widac, ze wtodarze klubu,
podobnie jak zawodnicy i sztab szkolenio-

Niecieczy.

wy maj^ ambicjp do tego, zeby grac na jak

i do tego bpdziemy d^zyc. Stac nas na bar
dzo wiele i wydaje sip, ze jest to kwestia te
go, czywto uwierzymy, pojdziemyzat^ wiar^ i bpdziemy walczyc.

Co wedtuE Ciebie_jfK>t

najwyzszym poziomie. S^ to jednoczesnie
nasze marzenia i cele, do ktorych bpdziemy
nieustannied^zyc.

Jaki jest Twoj eel w perspektywie
najblizszych trzech lat?

ny, gdzie funkejp prezesa pelnit btoj tata.
Nastppnie zndw wrdciem do ynii Tarnow,

naiwazniejsze.J^y'moc

Z pewnosci^ chciatbym wrocic do ekstrakla-

zostaep^kawem?

Przede ws^fstkim, trzeba dobrze wiedziec,
ze chca^fp to robic, ze sip to kocha. Czerpac
z tejojak najwi^cej radosci. Wazna jest

^iez determinacja. Mtody adept futbolu
nisi pami^tac, ze jesli postawi na pilk^, to
musi do tego d^zyc caty czas i z catych sit.
Musi miec przekonanie, ze osi^gnie wczes-

niej postawiony eel. Z jednej strony z pewnosci^ pomaga w tym wiara w samego siebie, ale z drugiej, wazna jest tez skromnosc

Czy atmosferawszatni jest podobna?

sy jako zawodnik, na ktorego klub bpdzie

Uwazam, ze w tym klubie jest o wiele lepsza,
jeszcze bardziej rodzinna. Druzynajestztozona przede wszystkim z zawodnikow zjastrzpbia i okolic, wipe myslp, ze to jest wtas

stawiat i, ktory bpdzie waznym ogniwem
w druzynie. Zawodnik, ktorego trener bp

nie gtbwny powod tak dobrej atmosfery

mentu wyjsciowejjedenastki. Czy to bpdzie

w szatni. Poza tym druzyna jest zdecydowanie mtodsza, nie rozni nas wiele lat, jestesmy praktycznie rowiesnikami, przez co

w Jastrzpbiu, to czas pokaze. Wszystko za-

0wiele tatwiej jest nam sip dogadac, a to

dzie postrzegatjako pitkarza do rywalizacji
o sktad czy tez nawet jako pewnego ele-

lezy od tego jak trenerzy bpd^ postrzegac
moj^ osobp i jak sip losy potocz^. Prawdp
powiedziawszy, to nie wybiegam tak daleko
w przysztosc, bo trzy lata to jest okres,
w ktorym moze wiele sip wydarzyc. Skupiam sip raczej na tym, co mamy teraz i co

i podejscie do tego wszystkiego z chtodn^

przektada sip na to, jak fajn^ druzynp two-

gtow^.

rzymy.

Czy byt pitkarz, ktory imponowat
Ci swoimi umiej^tnosciami i to

Czy s^ zawodnicy, z ktory mi gra Ci sip
lepiej czy nie ma to na Ciebie wptywu?

jest tutaj do zrobienia.

wtasnie na nim chciates si^

Nie ma zadnego wptywu. Ja nie jestem od
tego, bywybieracsktad,totrenerwidzi i nas
obserwuje w tygodniu. Po to trenujemy

Czy GKS Jastrzpbie to tylko przystanek,
czy wiqzesz z Jastrzpbiem kolejne lata?
Potraktujp to jako kontynuacjp poprzedniego pytania (smiech). To nie do koiica ode

wzorowac?

Jeden na pewno nie, jest ich kilku. Cz^sto
przed meczami zdarza mi sip podgl^dacjakichs graczy, ich zachowania w polu karnym.Jako, ze jestem napastnikiem, to wta

snie na pitkarzy graj^cych na tej pozyeji
zwracam najwi^ksz^ uwag^. Bardzo wielu
zawodnikow imponuje mi swoj^ gr^, zachowaniem na boisku, podejsciem do pitki, ale
rowniez cechami wolicjonalnymi, ktore tak

ze u niektorych podpatruJ^.

1pokazujemy swoje predyspozyeje, zeby

mnie zalezy, wiele czynnikow sktada sip na

grac w meczu. Ze wszystkimi zawodnikami
gra mi sip dobrze, bardzo dobrze sip do-

to, gdzie bpdp w przysztosci. Na tp chwilp

gadujemy i to jest najwazniejsze.

nie myslp, zejastrzpbie to przystanek.Jezeli

uda nam sip zrobic fajny wynik, osi^gn^c
Na co stac w tym sezonie GKS?
Srodek tabeli, walka o awans?
Na pewno na jak najlepszy wynik. Wiadomo, ze kazdy z nas ma marzenia, ambicje

sukces, no i przede wszystkim, jesli sztab

szkoleniowy bpdzie mnie widzia^ w tej dru
zynie, a ja dam tyle jakosci, ile ode mnie
oczekuj^, to czemu nie?
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do swoich domow. Mimo to, widujemy sip
dose czpsto - mozna powiedziec, ze co

weekend jestem w domu, nie jest to tak
daleko, jak sip wydaje. Bywa tak, ze one

przyjadp tutaj na przyktad na tydzien czy
trzydniiwtedyrazemsppdzamy ten czas.

tpcznie na pitoe noznej, bo kazdy sport,
kazda forma rywalizacji budzi emocje i jest
ciekawa. A siatkowka jest w Polsce bardzo
popularna, nasza reprezentacja narodowa
jest na wysokim poziomie i osipga bardzo
dobre wyniki. Nic tylko sip cieszyc i kibicowac.

Jakznosicie roz^pkp?
Dajemy radp, chociaz wiadomo, ze chcielibysmy bye z sobp na co dzien, ale trzeba to
jakos pogodzic. Jesli gramy mecz u siebie

czy mecze wyjazdowe w niewielkiej odlegtosci, to od razu po nich jadp do domu, do
swoich dziewczyn. Wiadomo, jesli wyjazd
jest tak daleki jak Suwatki czy Olsztyn, to
wtedy treningi splatajp sip tak, ze nie mam
takiej mozliwosci, ale poza tym kazdy wolny
dzien sppdzamy razem.

Czylubiszzwierzpta?
Tak, bardzo lubip. Mielismywdomu psa,teraz mamy kota. Choc w sumie mozna po

wiedziec ze sp trzy koty - jeden z nich jest
w domu, a dwa to takie, ktore sip przybtpkaiy. Moja zona kocha wszystkie zwierzpta,
przygarnptaby wszystkie. Trzy lata temu
z okazji naszego slubu, poprosilismy gosci,

by zamiast kwiatow przyniesli karmp dla
zwierzpt, ktorp pozniej podarowalismy
schronisku w Tarnowie. Tak ze co do zwie-

Oczywistejestto.zezawszeCikibicujp,
ale czy na meczach tez bywajq?
Bywajp, bywajp. I to bardzo czpsto. W zesztoj
rundzie, na kazdym meczu, na ktorym nam

kibicowaty, strzelatem bramki. Mam nadziejp, ze wtej rundzie bpdzietaksamo, choc na
meczu z GKS-em Tychy nie strzelitom ani
jednej mimo ich obecnosci (smiech). Nie
traktujp tego jako przespdu, ze muszp bye,

zebym strzelat, ale bytoby dobrze gdyby tak
Pochodzisz z innych rejonow Polski.

Jak sip czujesz bpdpc na Slpsku?
W porzpdku, dzipki tak zgranej druzynie
mogp powiedziec, ze czujp sip tutaj dobrze.

sip mimo wszystko dziato. Lubip to uczucie,
kiedy strzelam bramki, cieszp sip i towarzyszp mi przy tym najblizsze mi osoby. Myslp,
zejesttobezcennedlakazdegozawodnika.

Jestem z nimi w duzej mierze zwipzany, co

Czy oprocz pitki noznej

jest wielkim plusem bycia tutaj. Mamy bazp

masz inne zainteresowania?
Bardzo lubip siatkowkp. Nieskupiam sip wy-

treningowp, stadion - na to zwracam wipk-

rzakowjestemjaknajbardziejnatak.
Pytam, bo organizujemy akcjp
dla schroniska wJastrzpbiu-Zdroju,
chcemy zebrac karmp dla psow
i kotow, koce i inne potrzebne tarn
rzeczy. Mozna wipe liczyc na Twojp
obecnosc wraz z innymi pitkarzami,
by to zawiezc i dac trochp mitosci
tym zwierzptom?
Pewnie, bardzo chptnie sip przytpczp. Je
stem na tak, jesli chodzi ojakiekolwiekakcje
marketingowe zwipzane z naszym klubem,
a jesli przy okazji mozna w ten sposob zrobic cos dla potrzebujpeych, niewazne czy
ludzi czy zwierzpt, to tym bardziej to popieram i jestem gotow zeby sip w to zaangazowac.

szp uwagp niz na miejsca, gdzie mogp wyskoczyc na kawp czy do galerii. Nie ukrywam, ze wolatbym bye blizej rodziny i przez
to na pewno Matopolsce czutbym sip o niebolepiej.
Zanim rozpoczptsipsezon,
miates czas na odpoczynek.

J a k wy ko rzystates wo I ny cza s?
Nic specjalnego, sppdzitem czas z corkp
i zonp w rodzinnych stronach, w Matopol
sce. Ze wzglpdu na to, ze nie widujemy sip
na co dzien, kiedy mamy czas dla siebie, po-

swipcamy go tylko sobie i staramy sip go
wtensposobjaknajlepiejwykorzystac.Jednak w pewnym sensie nie do korica byt to
czas odpoczynku, bo urlop poswipcilismy
takze na remont domu, ktory wymagat niecoodswiezenia.
•-. \

Twoja zona z corkp

nie przeprowadzity sip tutaj?
Nie, zostaty w Matopolsce. Zona jest wychowawcp w domu dziecka i przez to, ze
spetnia sip wtej pracy, nie chciata z niej rezygnowac. Jest dla niej wielkp satysfakejp
niesienie pomocy innym, otwieranie furtki

tym dzieciom, by mogty szybciej powrbcic
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Jest marzec 1989 roku.Jastrz?bscy kibice na pierwszy mecz udaj?
si? w ok. 200 osob do zaprzyjaznionych Katowic, gdzie miejscowy
GKS rozgrywa mecz potfinatowy Pucharu Polski'z Legi? Warszawa.
Gospodarze wygrywaj? 1:0, ale w rewanzu pronosz? porazk? 0:2
i odpadaj? z rozgrywek. Legia zdobywa pozniej to trofeum, pokonuj?cw finale Jagielloni? Bialystok. Na swoj pierwszy mecz po nowym roku nasi pitkarze udaj? si? do Pyrlandii na spotkanie z Lechem, gdzie nocnym poci?giem jedzie ok. 30 kibicow GKS-u.

KKSTTJi^TT >^
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SPOTKANIE O MISTRZOSTWO
I UGI PI^KI NO2NE

LECH ^- GKS
POZNAN ^

JASTRZEBIE

jedn? flag?, choc po pewnym czasie musielismyj? zdj?c, zebyjej
nie stracic. Kibice Lecha byli dose natarczywi i co chwil? ktos z naszych obrywat. Reszta nie ujawnita si? lub wcale nie dotarta na stadion.

Po zakohczeniu meczu, policja, z korony stadionu odprowadzita
nas do bram i zostawita samych sobie. Jedyne, co nas uratowato tego dnia, to to, ze w poznych godzinach wieczornych koszykarski
Lech grat mecz o mistrzostwo Polski ze Sl?skiem Wroclaw i zaraz po
meczu wi?kszosc kibicow Kolejorza udala si? na to spotkanie. My
jeszcze w okolicach dworca kolejowego musielismy si? kilka razy
zrywac przed krewkimi fanami z Poznania. Pitkarze przegrali 0:3.
Drugi mecz to domowe spotkanie z Legi? Warszawa, rozegrane
w niedziel?, 19 marca, o godzinie 11. Fani stotecznej jedenastki po-

jawili si? z samego rana i szlajali si? po ulicach Zielonej i Turystycznej. Przed stadionem dwoch kibicow Legii miato skrzynk? piwa, kto
re sobie spokojnie popijali. W sumie przybyto ich na mecz dojastrz?bia ok. 200, z paroma flagami i prowadzili dose gtosny doping.
Nasi kibice starali si? pomoc GKS-owi fanatycznym dopingiem
i chyba im si? to udato, bo chociaz po golu Dariusza Dziekanowskiego Legia prowadzita 1:0, Bogdan Sak doprowadzit do remisu
i stadion oszalat z radosci. Taki wynik utrzymat si? do kohca meczu,
a na stadionie pojawito si? ok. 11 000 kibicow.

W trzeciej wiosennej kolejce mierzylismy si? u siebie z Wist? Kra
kow. Po atrakejach w Krakowie, kibice Wisty mogli liczyc na atrakeje
wjastrz?biu. Pierwsza grupa kibicow z Matopolski, ktora pojawita
si? na ,,G6rnym", musiata si? salwowac ucieczk? az do sklepu przy
ul. Poznahskiej, bo jastrz?bscyfani chcieli dobrac im si? do skory.
Zamkn?li si? w sklepie, ale ktos od nas wybit szyb?, jednak zaraz
pojawili si? stroze prawa i kibic GKS-u miat mate problemy, a kibi-

com Wisty si? upiekto. Kolejni fani z Krakowa przybyli z Zebrzydowic
czerwonym autobusem. Razem byto ich ok. 60-70. Byt to jeden
z lepszych meczow w pierwszej lidze w wykonaniu GKS-u Jastrz?-

bie. Wygralismy 4:2 po hat-tricku Ryska Krausa i golu Bogdana
Saka.
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Nast?pnie w srodku tygodnia, w nocy z wtorku na srod?, w 19 osob
udajemy si? na wyjazd do Mielca.Jestesmy tarn zsamego rana i bt?-

kamy si? po lokalach do godziny 17:30. Nasi pitkarze wygrywaj?
pierwszy i jedyny mecz na wyjezdzie w pierwszej lidze -1:0 po golu
Andrzeja Biczaka. My z czterema flagami. Po meczu w poci?gu do
D?bicyfani Wistoki, ktorzybyli na meczu, kroj? nas ztrzech flagoraz
paru szalikow. Oberwato si? nawet dziewczynie. Gosciu z Wistoki
chciat si? zreflektowac i oddac Mireli szalik, ale ona stwierdzita, zeby
go sobie wsadzit w d... . Byta to jedna z najwi?kszych strat barw

Wiadomo byto, ze po wczesniejszym niemitym potraktowaniu
fanow Lecha, w Poznaniu b?dzie ci?zko. I faktycznie bylo. Od rana
jastrz?bianie buszowali po poznanskich lokalach. Przed meczem

fani Kolejorza wykryli jastrz?bskie grupki, ktore po kolei obrywaty
i tracily barwy. Jednemu zabrali flag^ i szalik, ale zeby si? nie martwif zatozyli mu na plecyflag? Lecha. Gdysi?troch?oddalitzacz?li
krzyczec, ze hanys ukradt im flag? i dostato mu si? po raz drugi
w krotkim czasie. Na sektorze zasiadlo ok. 15 osob. Wywieszamy

klubowych jastrz?bskich kibicow w historii. Wi?cej stracili tylko po
meczu z Walk? Zabrze, gdy w sezonie 84/85 cieszyli si? z awansu
do II ligi. Wtedy w poci?gu, na rzecz kibicow Gornika Zabrze, wtascicielazmienityczteryflagi.

O dalszych wyst?pach w pierwszej lidze w nast?pnym numerze.
Strajkowicz

^nEKTOR
Biuro GKS-u to nie tylko zwykli etatowi pracownicy. To takze zgrana druzyna, ktora podobnie jak pitkarze,

w tygodniu i weekendy robi wszystko, aby GKS Jastrzpbie rost w si^p.
Piszpc, mbwipc o klubie GKS Jastrzpbie, kazdy widzi pitkarzy, mecze,

Agata - ooo, ja bym powiedziata - niby mroczna, niewidoczna, a ogar

awanse, sukcesy i porazki na boisku - ewentualnie prezesbw. A ja
chciatabym Warn przedstawictych, ktbrzy niepozomie siedzp w biurze
albo wykonujp podczas meczow mrbwczp pracp, zeby wszystko byto

nia cat^ gazetQ "Gornicza Wiara". Pisze artykuly, przeprowadza wywiady. Niby taka cicha, spokojna, a w Klubowej przy mikrofonie pokazata
ostatnio charakterek - zreszt^ Ci, ktorzy z ni^ pracuj^ wiedz^, ze szalo-

dopipte na ostatni guzik.

naz niej Matka Polka.

Dzis w Sektorze K(obiet) bpdzie o kobietach i dwbch facetach pracujp-

Dawid - z dziato kreatywnych, jak przystato na artyst^ wydawac by si^
mogto, ze zyje na innej planecie, ale jak widzicie po jego realizacjach

cych w biurze, ogarniajpcych papierkowp pracp, uprawnienia, transfery, fundusze, grafikp, gazetp, marketing, promocjp i wiele innych

rzeczy, o ktorych na co dzien sip nie mysli, a bez tego nie bytoby Klubu
i czasem nawet pitkarzy.

Zacznp od Sabinki - ekstrawaganckiej blondynki. Mato kto wie, ze

gdyby nie ona, niejeden mecz Akademii mbgtoy bye oddany walkowerem... To ona uprawnia zawodnikbw tak, ze jednym przyciskiem na
klawiaturze moze kogos wyeliminowac z grania. Oczywiscie tylko teo-

retycznie, bo jak by nie byto, Sabina to jedna z najwierniejszych i lojalnych fanek klubu. Koordynuje dziatalnosc Akademii, ogarnia stroje
sportowe, ptatnosci... Masz problem, dzwon do niej! Jest w stanie

- twardo st^pa po ziemi. Filmiki kulisowe, wywiady, grafiki meczowe,
media spotocznosciowe -to wszystko jego dziatka.
Petrela - najkrocej pracuje w klubie, ale nie miata problemu z aklimatyzacj^ si^ wtowarzystwie. Pracuje w dziale kreatywnych - ogarnia takze
grafiki, zdj^cia, media spotecznosciowe.
Wojtek - cicha woda brzegi rwie. Cztowiek tajemnica. Taki niepozorny,
cichy, o mega gtosie, ktbry slyszycie ze spikerki podczas meczow, a ja
jeszcze kilka razy podczas karaoke w pubie, ktorego nazwy nie mog^
wymienic ze wzgl^du na konflikt interesow, ale takze ostatnio u nas
w Klubowej! Tak opanowanego cztowieka rzadko si^ spotyka - nawet
jak krzyczy, bo cos zle sip wysle albo nie w terminie, to wydaje sip, ze on
Cip uspokaja.

gotowosci bojowej do zadari specjalnych na stadionie przed meczem
- sklepik kibica, strefa VIP czy turniej dla dzieci - nie ma dla niej rzeczy
niemozliwych.
Marta - pani od cyferek, matematyki i kasy, ktora jest nam ca^/ czas
potrzebna. Rozlicza, ksipguje, pisze projekty, przygotowuje umowy.
Bez niej na konto zadnego pracownika nie wplynie dziesi^tego wyptata, dlatego wiecie - te jej pi^kne, duze oczy mog^ zaczarowac, ale liczby
to liczby- wszystko musi si^ zgadzac i Marta nad tym trzyma piecz^.
Mtoda Marta - pomaga ,,starej" Marcie. Uczy si^, podgl^da, bo roboty
coraz wi^cej, w przeciwienstwie do kasy -jej w klubie mogtoby bye troch^ wi^cej niz roboty, ale wiecie jak jest. Konkretna, stanowcza - czego
na pierwszy rzut oka nie widac - ale wierzcie mi, widziatam jak ustawia

swojego chtopa, gdy nie chciatjej kupic kietoaski na imprezie.

Do biura wpada tez Wojtek Gluza - na zdjpcie sip nie zatapat, bo wtasnie
tak wpada i wypada - wipe o nim napiszp Warn kiedys wipcej, ale znacie
go juz trochp z "Rozmow przy Brackim" jednego z wczesniejszych numerow.

No i taka ciekawa gromadka gniezdzi sip w dwbch biurach, tarn, na drugim piptrze obok stadionu. Jak dla mnie swietna ekipa, bo nie kazdy
z nas ma szansp czuc sip w pracy tak dobrze, jak w domu. Pamiptajcie
o tym, jak waznp pracp wykonujp, zeby te nasze ukochane mecze,
rozgrywki sip odbywaty. Oczywiscie, zeby nie byto - nad ich poczynaniami czuwa grozne oko prezesow, ale o nich moze innym razem - w koh-

cu to SektorK(obiet), wipe nie ma tu miejsca na tyle testosteronu.
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Stadion dla Jastrz^bia
Coraz wi^kszego rozmachu nabiera akcja zbierania pod-

pisow pod projektem uchwaly, dotycz^cym budowy nowego
stadionu wraz z osrodkiem treningowym wJastrz^biu-Zdroju. Oprocz mieszkaricow, swoje poparcie dla akcji organizo-

wanej przez stowarzyszenie "Jastrz^bski Sport" wyraza co
raz liczniejsza grupa osob publicznych, firm czy organow
wladzy. Pitkarze GKS-u wraz ze sztabem szkoleniowym, re-

prezentant Polski Kamil Glik czy pose^ Grzegorz Matusiak to
tylko cz^sc honorowego komitetu poparcia, ktory doskonale zdaje sobie spraw^, jak wazna, dla miasta i mieszkancow,
jest to inwestycja. W ostatnim czasie takze jeden z lokalnych
portali informacyjnych tujastrzebie.pl zdecydowal siQ przeprowadzic ankiet^, zeby sprawdzic, co mieszkaiicy mysl^
o budowie nowego stadionu z osrodkiem treningowym. Wyniki wskazuj^, ze jest duze oczekiwanie spoleczne na powstanie takiego obiektu, gdyz 87,55 % ankietowanych opowiedzialo siQ na TAK! Wyniki ankiety nie s^ zaskoczeniem,
gdyz coraz wi^cej osob zdaje sobie spraw^, ze nowoczesny
stadion to nie tylko "boisko dla pilkarzy", ale rowniez miejsce
koncertow, sale konferencyjne czy loze VIP, przyci^gaj^ce
biznes do miasta. W dalszym ci^gu mozna sktadac podpisy

Czy Twoim zdaniem wjastrzbiu
powinien powstac nowy osrodek

treningowy i stadion?
Tak

87,43%

Nie

11,76%

Niewiem |

0,82%
Nose oddanych glosow: 1225
zrodto: tujastrzebie.pl

wsklepie kibica "Gornicza Wiara" wC.H. GWAREK, pubie Klubowa'62, Kopalni Formy, biurze poselskim Grzegorza Matu-

siaka oraz na kopalniach JSW. Osob, ktore siQ podpisalyjest

juz blisko 5 tysi^cy!
Stworzmy razem obiekt,

z ktorego wszyscy b^dziemy dumni!

J

AK^DEMIA
GKS JASTRZEBIE
ObozwK^tach
Na pocz^tku sierpnia odbyl sip oboz
w Kptach (30.07.2019r. - 5.08.2019r),

urokliwym miescie, lez^cym u stop

*••*.

Beskidu Maiego. Tarn mtodzi adepci
futbolu - pi+karze Akademii GKS Jastrzpbie z rocznikow 2001 - 2003 (A1)
oraz 2004 (B2) - przygotowywali sip
do kolejnych rozgrywek pilkarskich.

Wyjazdy na obozy to nieodtpczna
czpsc okresu przygotowawczego,

dlatego organizatorzy zadbali o to, by
zapewnic miodym zawodnikom jak
najlepsze warunki do cwiczeii. Na terenie osrodka, w ktorym przebywali

przez niecaly tydzien, pilkarze mieli
do dyspozycji m.in. pelnowymiarowe
boiska trawiaste, profesjonalnie zadaszonp halp sportowp ze sztucznym
boiskiem pilkarskim oraz peinym zapleczem rekreacyjno-sportowym. Dla

wzmocnienia kondycji byli rowniez
staiymi bywalcami na basenie. Pod
bacznym okiem trenerow: Wojciecha
Kani, Andrzeja Mysliwca, Kamila Pajp-

ka czy Piotra Pasia, walczyli o jak naj
lepsze wyniki w sparingach z rowiesnikami, czego dowodem jest ponizszezestawienie:

Sparingi Junior StarszyAI
(2001-2003)
GKSJastrzpbie - LKS Czaniec 7:1
GKS Jastrzpbie - Unia Oswipcim 5:1

Sparingi Junior Mtodszy B2

(2003 - 2004)
GKSJastrzpbie - Hejnal Kpty 7:1
GKSJastrzpbie - Sola Oswipcim 3:2

I
Akademia szlifowala form^
w ,,polskim Kuwejcie"
W dniach 11-16.08.2019r. trampkarze starsi oraz trampkarze mtodsi
GKS-u uczestniczyli w obozie sportowym w Kleszczowie. Gmina lezpca

w wojewodztwie todzkim jest najbogatszp w Polsce, a to za sprawp znaj-

dujpcych sip tutaj Kopalni Wpgla Brunatnego Beichatow oraz najwipkszej
w Polsce i Europie elektrowni opala-

nej wpglem brunatnym - Elektrowni
Betchatow. Duzy budzet pozwolit na
zbudowaniewysokiejjakosci bazytreningowej, z ktorej miato okazjp korzystac 39 zawodnikow z rocznikow 2005
i 2006 razem z trenerami: Andrzejem
Mysliwcem, Dariuszem Kiusem, Grze-

gorzem Lad^ oraz kierownikiem obozu, Eugeniuszem Gabrysiem. Codzienne treningi odbywaly sip w kom-

fortowych warunkach, do dyspozycji
byly trzy pelnowymiarowe boiska oraz
jedno ze sztucznp nawierzchnip. Cipzka praca na zajpciach przyniosla efek-

ty w postaci zwycipstw obydwu rocz
nikow z rowiesnikami mistrza Polski
-PiastaGliwice:

2005
GKSJastrzpbie - Piast Gliwice 3:2

2006
GKSJastrzpbie - Piast Gliwice 2:1
Organizator przygotowat dla uczest-

nikow obozu niespodziankp w postaci
zwiedzania najwipkszej w Polsce ko
palni odkrywkowej wpgla brunatnego
- Betchatow.

Chtopcy mogli rowniez korzystac
z znajdujpcego sip na miejscu nowoczesnego kompleksu do odnowy biologicznej Sol Park.
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Drugi rok z rz^du, w todzkiej Atlas Arenie oraz na obiekcie tKS todz, odbyta si^ Ogolnopolska Konferencja Trenerow organizowana przez PZPN, w ktorej udzial mog^ wzi^c trenerzy posiadaj^cy licencjs trenerskq UEFA PRO oraz UEFA A. W tym zaszczytnym gronie, wsrod pottora tysi^cy sluchaczy, nie zabrakto trenerow naszej Akademii, spragnionych wiedzy - Mirostawa
Kaweckiego, Grzegorza Lady, Andrzeja Mysliwca, Wojciecha Kani, Grzegorza tukasika, Dariusza Kkisa oraz Kamila Paj^ka.

Posiedzenie to odbyto s\q pod koniec lipca i trwato dwa dni. Szko-

leniowcy po raz kolejny zdobywali wiedz^ od najlepszych, takich jak
Jerzy Brz^czek, Luka Milanovic, czy Arrigo Sacchi, zatem byto to wydarzenie z pewnosci^ pozostaj^ce w pami^ci kazdego.
Jako pierwszy, na konferencji wyst^pitwiceprezes PZPN-u ds. szkolenia, Marek Kozmiiiski, ktory poruszyt bardzo wazny temat, jakim
jest szacunek. Po nim pojawi^ si^ selekcjoner reprezentacji Polski,
Jerzy Brz^czek, ktory objasnit m.in. jak treningi pod jego okiem

wptyn^ty na sytuacje meczowe oraz jakie zrodto mialyjego decyzje
taktyczne, jak i personalne. Powiedziat takze o przygotowaniach
reprezentacji do eliminacjiMistrzostwEuropy 2020.
Po dteizszym, ale ciekawym wyst^pieniu, przyszedt czas na Bartto-

miejaZalewskiego, ktory omawia^projektTALENT PRO, ktoregojest
koordynatorem oraz Luka Milanovica -trenera przygotowania fiz-

ycznego druzyny Chorwacji, ktora w ubiegfym roku podczas Mistrzostw Swiata dotarta do finalu. H-umaczylstuchaczom, wjaki spo-

sob przygotowywat swoj^ druzyn^ do Mistrzostw i jak niezwykle

z prac^ szkoleniowq w pitee noznej, ktorego prowadz^cym by^ Piotr
Zmijewski z Instytutu Sportu oraz Legia Lab.

trudnetobytozadanie.

Na zakohczenie konferencji odbyt s\^ panel dyskusyjny, ktorego
Zwienczeniem popotudniowej cz^sci zaj^c byt wyktad goscia specjalnego, Arrigo Sacchiego. Stynny szkoleniowiec przedstawit doswiadczenia z pracy z Milanem oraz reprezentacj^ Wtoch, ale takze
filozofi^ gry 1 -4-4-2, ktora state si^ slynna na catym swiecie. Podkreslat, ze jednym z najwazniejszych zadah trenerow jest nauczenie
zawodnikow odwagi, bowiem bez tego nie b^d^ w stanie zrealizowac wczesniej zatozonych przez siebie celow podczas meczow.
Dodat, iz ,,trener musi ksztalcic pitkarzy, kierowac ich sposobem

myslenia, a trening powinien bye symulacjq wszystkiego, czym jest
mecz".

Czas dobiegat koiica, wi^c na zakohczenie pierwszego dnia, kilka
chwil na wyst^pienie miato dwoch trenerow z pierwszoligowych
klubow-Artur Skowronekze Stali Mielec oraz Artur Derbin z GKS-u
Betehatow. Skowronek przedstawitwizj^ swojego sztabu odnosnie
budowania gry w bocznych sektorach boiska w systemie 1 -4-1 -4-1
przeciwko druzynie graj^eej w systemie 1 -4-4-2, zas trener Betehatowa omawia^, wjaki sposob mozna doskonalic przejscia z bronienia do atakowania w systemie 1 -4-4-2 przeciwko druzynie graj^cej
rowniez 1-4-4-2.

W drugim dniu, ci sami trenerzy przedstawili swoje treningi taktycz
ne na stadionie tKS todz, po czym wszyscy wrocili do Atlas Areny,
gdzie ponad dwudziestu trenerow otrzymalo dyplomy za ukonczenie kursu UEFA PRO. Byt rowniez wykted na temat pot^czenia nauki

tematem przewodnim byte kwestia pitkarskiej mtodziezy, bior^cej
udziat w Mistrzostwach Swiata U21 czy Mistrzostwach Europy U20.
Podczas panelu na pytania odpowiadali trenerzy Waldemar Fornalik z Piasta Gliwice, Marek Papszun z Rakowa Cz^stochowy, Jacek

Magiera trzymaj^cy piecz^ nad kadr^ U20 czy Czestew Michniewicz
odpowiadaj^cy za reprezentacj^ U21. Trenerzy rozmawiali takze
na tematy pracy indywidualnej czy motorycznej, jak rowniez o sposobach poprawy poziomu intensywnosci w polskich rozgrywkach
ligowych.

arzon iebiut w III lidze
Po sezonie 1971/72 uwiehczonym awansem, zespot GKSJastrzpbie znalazt sip w grupie I trzeciego szczebla rozgrywek, nazywa-

nego klasp mipdzywojewodzkp. Po raz pierwszy w swojej krotkiej
historii, gorniczy klub miatgrac z druzynami spoza Gornego Slpska.
Na jastrzpbian czekaty m.in. druzyny z Zielonej Gory, Nysy, Brzegu
czy Otawy. Niemniej interesujpco zapowiadaly sip takze starcia
z rywalami zza miedzy: GKS-em Wodzistaw i Gornikiem Radlin.
W sezonie 1972/73 druzynp zjastrzpbia miat prowadzic trener
WitoldWilczek.
Przed rozpoczpciem sezonu jastrzpbianie udali sip na oboz przygotowawczy do NRD. Tarn rozegrali kilka sparingow odnoszpc
zwycipstwa z Neubrandenburg i Stroelitz. Debiut w III lidze, i to
przed wtasnp publicznoscip, nie wypadt jednak najlepiej. W derbach ROWjastrzpbianie przegrali z Gornikiem Radlin 1:3. Na pierwsze zwycipstwo GKS-u przyszto czekac do 3 kolejki, kiedy gornicy pokonali HKS Matapanew Ozimek 3:1. W nastppnych spotkaniach okazato sip, ze o kolejne zwycipstwa, a nawet i remisy, nie bp-

dzie taktatwo. Kibice bardzo liczyli na wygranp w meczu z GKS-em
Wodzislaw, jednak derbowe spotkanie zakoiiczyto sip podziatem
punktow. W potowie rundy druzyna zjastrzpbia sytuowata sip w
dolnej czpsci tabeli, choc styl gry byt lepszy od wynikow. W nastpp
nych meczach zwyzkujpca forma przyniosta jednak lepsze rezultaty. Jedynp wpadkp byt remis 1:1 z ostatnim MZKS Nysa. Goscie
zdobyli swojego pierwszego gola w sezonie, a byt to mecz 12 ko

Zimp zespot trenowat w hali widowiskowo-sportowej, a nastppnie
udat sip na oboz do Zakopanego. Rozegrat tez kilka sparingow,
w ktorych pokonat m.in. Post Neubrandenburg, GKS Tychy i MZKS
Niedobczyce. Sprawyszkoleniowe przejptGerard Lizurek.
Okres przygotowawczy zostat dobrze przepracowany i na efekty
nie trzeba byto dtugo czekac. Juz w pierwszym meczu rundy wio-

sennej jastrzpbianie pokonali na wyjezdzie Gornik Radlin 1:0 psujpc gospodarzom obchody potwiecza klubu. W nastppnych me
czach GKS radzitsobie rownie dobrze, uzyskujpc domowe zwycip
stwa i wyjazdowe remisy. Szczegolnie duzym zainteresowaniem

kibicow cieszyt sip mecz w Wodzistawiu, gdzie po interesujpcym
spotkaniu oba GKS-y podzielity sip punktami. Po tym meczu Jastrzpbie zajmowato juz 6 lokatp w tabeli. Na tym jednak pitkarze
GKS-u nie poprzestawali. Grajpc ofensywny futbol, zdobywali duzo
bramek i kompletowali kolejne zwycipstwa (m.in. 6:0 z Grunwal-

dem Halemba i 5:0 z MZKS Nysa), ktore na finiszu rozgrywek wywindowaty gorniczy zespot na 3 miejscewtabeli.
W tym momencie PZPN postanowit przeprowadzic reorganizacjp
rozgrywek. Okazato sip wowczas, ze nowa formuta daje jastrzp-

bianom... awans do II ligi! Przypomnijmy, ze byt to drugi awans
z rzpdu! Dla dziataczy i kibicow byta to fenomenalna informacja.
Zespot czekata rywalizacja na szczeblu krajowym i to z uznanymi
markami.

lejki!
Na potmetku rozgrywek GKS uplasowat sip w srodku tabeli z przewagp 3 punktow nad strefp spadkowp. ,,Zajmowana dziewipta
pozycja w tabeli nie jest zta - przyznatw,,Nowinach" kierowniksek-

Warto przywotac nazwiska bohaterow, ktorzy ten historyczny
awanswywalczylfjerzy Poremba, Rajnard Koterba, HerbertTrpbka
(bramkarze), Ewald Adamiec, Czestaw Bugdot, Oskar Gawron, Piotr

cji Stanistaw Koczor - ale przy wipkszej koncentracji zawodnikow
moglismysip uplasowaco kilka miejscwyzej. Stracilismy 7 punktow
u siebie. To stanowczo za wiele. Kilka nieudanych wystppow mipta

Lajda, Alfred Potrawa, Edward Szynoljerzy Wojtek, Andrzej Gluza,
Jan Ktosek, Edward Kokoszka, Krystian Maniurka, Jerzy Oles, Ed
ward Paszek, Wtadystaw Gtadys, Helmut Grajner, Zbigniew Kopiec,
Bronistaw Majcherek, TeodorTwardowski. Najwipcej bramek zdo

nasza defensywa". Jednoczesnie zaznaczyt, ze ,,jako beniaminek

byli: Twardowski -10, Gtadys - 8 i Majcherek - 6.

zamierzamy wtasciwie w tej edycji rozgrywek zaaklimatyzowac sip
na state wsrod zespotow klasy mipdzywojewbdzkiej".

Marcin Boratyn
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Prcmocja cbovviazjjja cd 1 wrzssnia da 33 wrzesnia 2019 rcku i
nie do czy kclckcji riost^pnych w sklcpia kibica "Gcrnicza Wiara

