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g^. Zabiera j Pan na wszystkie mecze?
czasu do czasu zabieram)^ na mecze wyjazdowe,
zkami koriczy swoj zywot. Kolega Andrzej Kwiatek
, ze teraz ta b?dzie z nami jezdzic na mecze.

u

ie GKS rozegral w cigu ostatnich 35 lat.
? Panu przewidziec przed sezonem pozycj?,
ultaty poszczegolnych meczow?

a, jak si? b?dzie prezentowal przeciwnik.
awsze, ale nie zawsze si? to udaje. Przez ten czas

U j

z pierwszej ligi do trzeciej, sezon po sezonie.

Licznik kilometrow, jakie przebyl Pan z druzyn^ zapewne wskazuje wysok^ pi?cio liczbow^ wartosc,
w zwiijzku z tym na pewno Pana kontakt z piikarzami cz^sto bywai blizszy niz przeci^tnego kibica.

Do jakiej najciekawszej historii z piikarzami ch^tnie Pan wraca?
Ci^zko powiedziec, bo przez tyle lat zdarzaly si^ rozne sytuacje. Z niektorymi piikarzami znalem si^ lepiej,
z innymi troch^ mniej, ale nie wchodzilem z nimi w blizsze kontakty. Ograniczalem %\% raczej do powiedzenia
"Czesc", chociaz nie powiem - wielu zawodnikow z lat 80. i 90. znam osobiscie, jestesmy na Ty.

W wi^ksze szczegofy wchodzil raczej nie
Bywal Pan na stadionach, kiedy brakowalo wolnych miejsc i bywal rowniez wtedy,
gdy krzeselka w wi^kszosci byby puste. Aktualnie na polu frekwencji ci^gle drzemie spory potencjal.
St^d pytanie - co musi si^ stac, zeby ponownie zapeinic polskie stadiony?

a

0

Trudne pytanie. Jakis czas temu bylem na meczu zuzlowym, gdzie ROW Rybnik wchodzil do Ekstraklasy Zuzlowej.
Dwie godziny przed meczem przed bramami na stadion byla masa ludzi, wydawaloby si^, ze w dzisiejszych czasach

w Jastrz^biu jest to chyba nieosi^galne. Choc takie wlasnie thimy wspominam, kiedy wchodzilismy do Ekstraklasy
i na meczach derbowych z Ruchem czy Odr^ Wodzislaw. Teraz jest to chyba nierealne, zwlaszcza, ze na mecze

derbowe z Katowicami czy Tychami nie bylismy w stanie przyci^gn^c tylu ludzi na stadion, a wydawaloby si^,
ze byly to mecze najbardziej atrakcyjne. Dzisiejsza mlodziez ma po prostu inne zainteresowania. Kiedy ja bylem
mlodszy, nie bylo komputerow, fejsbukow czy innych tego typu rzeczy. Po przyjsciu ze szkoly rzucalo si? torb?

(J

w k^t i szlo si? grac w pilk? do wieczora, wi?kszosc czasu sp?dzalo si? na dworze. Niestety teraz, mimo,

ze s^ do dyspozyeji np. Orliki, to nie widuje si? na nich duzo mlodziezy.

Gdzie i jak funkejonuj^cy widzi Pan GKS Jastrz?bie w 2024 r.,
kiedy to wasza znajomosc b?dzie obchodzila czterdziestolecie?
Kazdy kibic chcialby, by byla to najwyzsza klasa rozgrywkowa. Wiadomo - zeby to zrobic, trzeba miec dobre
zaplecze finansowe i baz?. U nas po przyjsciu prezesa Darka druzyna zrobila duze post?py - awansowalismy
do pierwszej ligi. Zostal nam do zrobienia jeszcze jeden awans. Druga strona to baza - stadion jest starej daty,

a o nowy z pewnosci b?dzie ci?zko. Kolejn^ rzecz^ jest Akademia GKS Jastrz?bie - mozna powiedziec,

ze mamy mal^ baz?, jesli chodzi o boiska pilkarskie, ktore mysl?, ze w najblizszym czasie dzi?ki miastu
uda si? ulepszyc i gdy b?dzie wi?cej zawodnikow, to miejmy nadziej?, ze za te pi?c lat b?dziemy
w Ekstraklasie, mysl^c o europejskich pucharach.
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GORNICZA WIARA
Redakcja: Agata G^bczynska, Wojciech Skrocki, Marta Goik
Projekt: Dawid Tokarski / dawidkayo@gmail.com
Nazwa i adres redakcji/wydawcy: Klub Sportowy "GKS1962 Jastrz?bie" S.A., ul. Harcerska 14B, 44-335 Jastrz?bie-Zdroj
tel. 32 732 72 05, e-mail: agata.gebczynska@gksjastrzebie.com
Sklad i druk: www.drukarniajastrzebie.pl

GORNICZA WIARA | 4

FUNDACJA

FAMILIA
Zbiorka Fundacji Familia
zakonczona sukcesem
Cel byt jasny - uzbierac 35 tysipcy zlotych, bo wlasnie tyle jest
potrzebne, aby Daniel ponownie stanpt na nogi. Wieloletni kibic

GKS-uJastrzpbie, a takze pracownik Fundacji Familia i sklepu kibica
ulegt powaznemu wypadkowi na kopalni, skutkiem ktorego ko-

nieczna byta amputacja nogi. Strata koiiczyny musi bye bardzo
dpzkim przezydem, odbierajpeym czpsto chpc do zycia, na szczpscie Daniel okazat sip twardym cztowiekiem i zaangazowat sip
w uprawianie koszykowki na wdzku inwalidzkim. Grat przez 15 lat
w Katowicach oraz Frydku Mistku. Jest to bardzo zyczliwy i pomocny ojeiee dwojki synow, a proteza znaczpco utatwi mu codzienne

V

funkejonowanie.

Fundacja Famila zdecydowata sip utworzyc zbidrkp na witrynie
pomagam.pl, w ktorej udzial wzipto 115 osob wplacajpc Ipcznie

5838 z\. Do pomocy szybko dotpczali kolejni kibice organizujpc na
rzecz Daniela licytacje klubowych gadzetow. Na wysokosci zadania
stanpli rowniez pilkarze GKS-u Jastrzpbie, rzucajpc przy okazji
wyzwanie sympatykom klubu, zobowipzali sip do przekazania ztotowki za kazdego kibica, ktory pojawii sip na meczu z Odrp Opole.
Rachunektegozaktaduwyniost2541 zt.
Mimo zaangazowania wielu ludzi, wdpz brakowalo sporej sumy do
pelniszczpscia. Wtym momenciesprawywswojerpcewziplici, ktbrzy w ostatnich sezonach sprawiajp duzo radosci swoim sympaty

kom, czyli pilkarze GKS-uJastrzpbie. Ktoregos dnia do sklepu kibica
przyszedt kapitan zespotu Kamil Jadach, zapraszajpc Daniela na
trening zespolu. Ten nie podejrzewajpc niczego oczywiscie przyjpt
zaproszenie, ktore jak sip pozniej okazalo zapamipta na diugo.
Zawodnicy wraz ze sztabem szkoleniowym postanowili przekazac

brakujpcpczpscwkwode21 tysipcyztotych!
- Chyba zodne stowa nie wyrazq mojej wdzi^eznosci za to, co s/p stalo.

Pragn^ podzi^kowac wszystkim, ktorzy przyczynili s/p do zbiorki pieni^dzy na mojq protez^ Dzi^kuj^ przede wszystkim piikarzom i sztabowi szkoleniowemu, ktorzy pokazali, ze GKS to rodzina, a nie jakis
zwykfyklub. Dzi^kuj^ prezesom GKS-u, osobom, ktore przekazafyswoje
prywatne rzeczy na licytacje, chlopakom z Bastionu Barbaryza pomoc
finansowq i w umieszczeniu na stadionie baneru z moim podzi^kowaniem. No i oczywiscie Fundacji Familia i wszystkim kibicom za
wsparcie finansowe, jak i dobre slowo. Jestem ogromnie wdzi^ezny
Warn za to, zadne stowa nie sq w stanie opisac tego, co do tej pory
czuy'p. - mowi Daniel.

My rowniez dzipkujemy wszystkim, ktorzy przytpczyli sip do pomo
cy, a Danielowi zyczymy wszystkiego dobrego!
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Poznajcie naszych przeciwnikow
STALMIELEC
(kolejka 12.)

Stal zaczpta grac na miarp mozliwosci. Potwierdza to takze w tym
sezonie, przez co posada trenera Skowronka byta ponownie
zagrozona, ale bynajmniej nie z tego powodu, ze chciano go
zwolnic. Na trenera Stali ochotp mialy Wista Ptock i Zagtpbie Lubin.
Ostatecznie trener Skowronek nie trafit ani do Ptocka, ani do Lubina i wydawato sip, ze bpdzie kontynuowat projekt pt. awans do
ekstraklasyw Mielcu. Az nagle w niedzielp, 22 wrzesnia, o godzinie
22:00, klub wypuscit komunikat, ze rozstaje sip z Arturem Skowronkiem, ktorego zastppi Dariusz Marzec, w przesztosci asystent
Franciszka Smudy w Gorniku tpczna, a ostatnio (sezon
2018/2019) trener trzecioligowego KKS-u Kalisz. Jakie byty powody rozstania ze Skowronkiem? Oficjalnej informacji nie ma, ale
w mediach, czytajpc wiele komentarzy, mozna dojsc do wniosku,
ze trener Skowronek ,,stracitszatnip", rzekomo poprzez,,romanse"

Kiedy: 4 pazdziernika, godz. 20:45
Gdzie: Stadion Miejski w Mielcu, ul. Solskiego 1
0rywalu: Jeden z gtownych kandydatow do awansu. Niektorzy
eksperci twierdzp nawet, ze murowanyfaworyt. Trudno sip jednak
dziwic, bo juz w poprzednim sezonie mielczanie prawie do samego konca bili sip o ekstraklasp, ostatecznie kohczpc na trzecim
miejscu w tabeli Fortuna 1 Ligi, pipe punktow za LKS-em Lodz
1szesc za Rakowem Czpstochowa. Jednym z architektow sukcesu
jest z pewnoscip trener Artur Skowronek, ktory w poprzednim se

zonie bliski byt pozegnania sip z zespotem, a przynajmniej takie
byty gtosy w momencie, gdy we wrzesniu i pazdzierniku zespot
zanotowat dziewipc meczow bez zwycipstwa. W Mielcu wytrzymali
cisnienie, nie zwolnili trenera i efekty przyszty bardzo szybko, bo

WIGRYSUWAtKI
(kolejka 13.)

z klubami z ekstraklasy, szczegolnie tym z wojewodztwa Dolnoslpskiego. Mial nawet poinformowaczawodnikow, ze odchodzi do
Lubina, ostatecznie do niego nie trafiajpe. To jednaktylko domysly,
a jak byto naprawdp, moze dowiemy sip w najblizszych dniach.
Amozenie.

Stal na pewno nie wspomina zbyt mito stare z GKS-em Jastrzpbie
w poprzednim sezonie, a my wrpcz przeciwnie. Stawiana w roli
faworyta w obu meczach Stal nie dose, ze nie zdo^a^a z ekippjarostawa Skrobacza wygrac, to nawet nie zdobyla bramki! W Mielcu co
prawda Stal by^a zespotem lepszym, ale ostatecznie mecz zakoriczyt sip bezbramkowym remisem, natomiast przy Harcerskiej rozegralismyjeden z najlepszych meczow w sezonie, wygrywajpc 1:0
pogolu Kamila Adamka.

wata wiesci z Katowic, gdzie Bytovia po golu bramkarza, Andrzeja
Witana, w siodmej minucie doliczonego czasu gry data zespotowi
z Podlasia utrzymanie na zapleczu ekstraklasy. A dodatkowo tak
ze 1,6 miliona ztotych za zwycipstwo w klasyfikacji Pro Junior Sys
tem, poniewaz nagrody nie przystugujp spadkowiczom. Przed
rozpoczpeiem biezpeego sezonu w Suwatkach doszto do rewolucji kadrowej. Z zespotem pozegnato sip az 20 zawodnikow,
a nowym trenerem zostat Adam Fedoruk. Poki co przynosi to niezte efekty, poniewaz nowo zbudowany zespot Wigier regularnie
punktuje i nie nie wskazuje na to, ze mogp miec problemy z utrzymaniem, co z pewnoscip jest najwazniejszym celem tego zespotu.
Ale sezon jest dtugi...

Kiedy: 12 pazdziernika, godz. 16:00
Gdzie: Stadion Miejski wJastrzpbiu-Zdroju, ul. Harcerska 14b
O rywalu: W poprzednim sezonie prawdziwym cudem uniknpli
spadku do II ligi. Warunki przed ostatnim meczem byty dwa. Wigry
muszp wygrac na wyjezdzie z Rakowem Czpstochowa, a Bytovia
Bytow na wyjezdzie z GKS-em Katowice. Niby niemozliwe, a jed
nak! I to wjakich okolicznosciach. Wigry gola na wagp zwycipstwa
strzelity w 92. minucie. Mecz sip zakonczyt i cata druzyna nastuchi-

W sezonie 2018/2019 oba mecze wygrali goscie. Na inauguracjp
wJastrzpbiu-Zdroju trzy punkty zdobyty Wigry, a nam na ostodp
zostat przepipkny gol Damiana Tronta. W rewanzu nie pozosta-

wilismy jednak ztudzen, wygrywajpc 3:1. Z kolei w sezonie
2016/2017 Wigry wyeliminowaty nas w cwiercfinale Pucharu Polski, a jednym z katbw byt Kamil Adamek, zdobywajpc przy Har
cerskiej gola, ktory ustalit wynik meczu na 2:1 dla rywali. W rewan
zu w Suwatkach trzecioligowy GKS zremisowat z pierwszoligowymi Wigrami 1:1, pozostawiajpc po sobie dobre wrazenie, ale
takze kohczpc swietnp przygodp z Pucharem.
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PODBESKIDZIE BIELSKO-BIAtA
(kolejka14.)

zapleczu kolejno 8., 9. i 6. miejsce. Teraz jednak zespot trenera

Krzysztofa Brede zostat, przynajmniej wteorii, wzmocniony takimi
zawodnikami z ekstraklasow^ przesztosci^, jak chocby bramkarz
Martin Polacek czy pomocnik Tomasz Nowak. Jesli dodac do tego
na przyktad Kamila Osyr^ (112 meczow w ekstraklasie), Filipa Mo-

delskiego (85), Adriana Rakowskiego (83) czy tukasza Sierpin^ (60),
to w Podbeskidziu maJ3 kim straszyc. A mielibyjeszcze wi^ksz^ s\\^
razenia, jednak przed rozpocz^ciem rozgrywek z zespotem poze-

gnai si^ krol strzelcow minionego sezonu, Valerijs Sabala, ktory
zdobyi 12 goli, przenosz^c s\^ do innego pierwszoligowca, Miedzi
Legnica.

Pami^tacie mecz z Podbeskidziem, rozegrany przy Harcerskiej

16 maja 2009 roku? A powinniscie! To ze wzgl^du na fakt, ze wtedy
Kiedy: 19 pazdziernika, godz. 18:00
Gdzie: Stadion Miejski w Bielsku-Biaiej, ul. Rychliriskiego 21
0 rywalu: Kolejny z zespotow, ktory bardzo powaznie mysli o awansie do ekstraklasy. Podobnie jak w poprzednich sezonach, w ktorych jednak bielszczanie nawet nie zblizyli s\^ do czotowki. Od mo-

mentu spadku z ekstraklasy w sezonie 2015/2016 zajmowali na jej

OLIMPIAGRUDZIADZ

(kolejka 15.)

GKS 0LIMPIA

w bramce naszego zespotu wyst^pit... trener bramkarzy, Jarostaw
Matusiak, a takie rzeczy nie zdarzaj^ si^ cz^sto. Co prawda trener-

bramkarz Matusiak da) si^ dwukrotnie pokonac, ale dwa trafienia
Witolda ,,Gitary" Wawrzyczka daly nam remis. W poprzednim sezo
nie w dwumeczu z Goralami nie dalismy si^ ani razu pokonac.

U siebie wygralismy 2:1 (gole Kamila Adamka i Adama Zaka), a na
wyjezdzie zremisowalismy 2:2 (gole Kamila Szymury i K. Adamka).

sezonu Olimpia byta nawet liderem rozgrywek po dwoch
stwach w dwoch pierwszych kolejkach. Pozniej przyszlo jednak
zatamanieformy.
Prezes Tomasz Asensky (w przesziosci trener m.in. Olimpii Gru-

dzi^dz, ElanyToruh, MKS-u Kluczbork i Stomilu Olsztyn)zdecydowai s\^ na zwolnienie trenera Mariusza Pawlaka na pocz^tku
wrzesnia, chociaz wokoltej sprawy byto sporo pytah, a w kuluarach mowito si^, ze ,,nie ma chemii" mi^dzy trenerem, a preze-

sem. Z zespotu odeszto takze dwoch czotowych pomocnikow -Ja-

kub tukowski do Miedzi Legnica i Tiago Alves do Piasta Gliwice, co
tez miato nie spodobac s\^ bytemu juz trenerowi. Nowym szko-

leniowcem beniaminka zostatJacekTrzeciak, wczesniej pracuj^cy
w ROW-ie 1964 Rybnik i Polonii Bytom.

Kiedy: 26 pazdziernika, godz. 16:00
Gdzie: Stadion Miejski wJastrz^biu-Zdroju, ul. Harcerska 14 b
O rywalu: Naszym ostatnim ligowym rywalem w pazdzierniku b^dzie beniaminek Fortuna 1 Ligi, Olimpia Grudzi^dz. Na pocz^tku

1/16PucharuPolski

Olimpia dobrze znana jest naszemu pomocnikowi, Patrykowi
Skoreckiemu, ktory w przesztosci przez 2 sezony (wiosna 14/15,
15/16, jesieii 16/17) rozegrat w jej barwach 28 meczow w I lidze,
zdobywaj^cjednego gola.

Po golu Kamila Adamka w 87. minucie pokonalismy 1:0 naszego
ligowego rywala, Bruk-Bet Termalik^ Nieciecza, dzi^ki czemu
awansowalismy do 1/16 finatu Totolotek Pucharu Polski. W
momencie oddania gazety do druku nie znalismy jeszcze
naszego rywala na tym etapie rozgrywek, ale w momencie, kiedy

Totolotek

PUCHHR POLSKI
Kiedy: 29/30/31 pazdziernika

trzymacie gazet^ w r^kach, przeciwnikjestjuz znany, a wszystkie
informacje na temat tego spotkania znajdziecie na oficjalnej
stronie klubu-www.gksjastrzebie.com.

Wtym numerzeprzedstawiamyrozmowpzpMkarzem, ktoregozewzglpdu na kontu-

zjp nie byte dane nam oglpdac podczas pierwszych meczow sezonu i ciqgle jeszcze
brakuje go w wyjsciowej jedenastce. Bye moze stpskniliscie sip juz za nim, dlatego
chepe Warn to zrekompensowac, przyblizamy jego osobp. Mowa oczywiscie o Patry-^
ku Skoreckim, zapraszamy do lektury!

Kiedy Patryk Skorecki

wialismy na ten temat, bo ni^iyto czasu.

wraca do pierwszego skladu?

Poza tym, to by! przypadekj^ffl^a nozna jest
sportem kontaktowym ^rzeba brae pod
uwag^, ze takie sytua^Cmaj^ miejsce, dla
tego nie mam mu t^o za zte.

Chciatoby sip grac wszystkie mecze w pierwszej jedenastce, ale to nie jest do kohca
zalezne ode mnie. Caly czas cipzko trenujp i
mam nadziejp, ze szybko bpdzie taka
okazja.

Podczas lipcowego sparingu
z Betehatowem nabawites sip

powaznie wyglpdajpcej kontuzji,
po ktorej kilka tygodni grates
w masce. Ostatnio przestates jp
zaktedac, juz wszystko w porza^^ku?

Tak, wszystko w porzpdku, drfpkujp. Bytem

na ostatnim juz przegj^^uzie w szpitalu,
gdzie zrobiono mi rez^enans, zdjpcie i bada-

nie USG, zeby spra^wdzic wszystkie scipgna
i mipsnie. Nacajs^szczpsciewyszedtemztego i mam nadziejp, ze nie spotka mnie juz
taka czy a^oobna przygoda.

Swpjp drogp dzipki masce

/zdobytes sporo ksywek.
Ktora Ci sip najbardziej
spodobate?

GKS Jastrzejale jest druzyn^
zdecydo^ranie najcz^sciej remisuj^c^
w lid^T z czego to wynika?
na wyniki mozna stwierdzic,

cie wedtug powiedzenia
rywaj u siebie i remisuj
jezdzie".

Patrz^c na t^ dewiz^ rzeczywiscie mogtoby
si^ wydawac, ze chcemy grac przede wszystkim tutaj, w Jastrz^biu, a remisowac na
wyjazdach, ale taka po prostu jest pitka. Na
razie tak wychodzi, ale miejmy nadzieJ^, ze
prze^amiemy to, ztapiemy dobr^ pass^
i utrzymamy j^ przez dhjzszy czas. Dobrze
byioby wygrac z pipe meczow pod rz^d, bo
wtedy mogtoby to poniesc zespot do kolejnych zwycipstw. To jest pitka i nie ma co
obiecywac, choc nie ukrywam, mam na-

dziejp, ze z kazdym kolejnym spotkaniem
bpdziecorazlepiej.
Na Me wedtug Ciebie aktualnie

Rzeczywiscie, w ostatnim czasie trochp mi

wykorzystujecie swoj potencjat

ich nadano. Te, ktore najbardziej zapami^tatem to Zorro, Batman i Nietoperz, choc
prawd^ powiedziawszy, zadna nie przypadta mi do gustu (smiech). Powiem szczerze,
ze ta maska w zadnym stopniu mi nie przeszkadzata i gdybym musiatw niej d^uzej wystepowac,toniemiatbymztymproblemu.

na boisku? Juz gracie na takim
poziomie jak byscie chcieli,
czy jeszcze czujecie ze mozecie

podci^gn^c pewne elementy?
Procentowo nie bpdp tego okreslat, ale
z pewnosci^ niejestesmyzadowoleni zgry.
Porownuj^c do zesztego sezonu - nie jest

Nie tak dawno rozgrywalismy

dobrze. W tamtym wipkszosc meczow wy-

mecz z GKS-em Betehatow, miates

grywalismy i mielismy wipkszy procent posiadania pitki, a teraz te mecze s^ bardziej
wyrownane. Mam nadziejp, ze dobra passa
szybko powroci. Doszto do nas paru zawod-

okazj^ spotkac si^ z pitkarzem,

dzi^ki ktorego tekciowi states
si^ nietoperzem czy Zorro.

Tak, mielismy okazJ^ si^ spotkac, bylto lewy

nikow, ktorzy bye moze potrzebuj^ sip zaaklimatyzowac i zgrac z resztp druzyny, ale
liczp na to, ze wkrotce okazp sip prawdzi-

obrohca z tego, co pami^tam. Nie rozma-

wym wzmocnieniem.

Pyta^ co u Ciebie?

Ogl^dates losowanie Pucharu Polski?
Oglpdatem razem z catp druzynp, bo byto to
przed naszym treningiem. Zdradzp, ze zato-

zylismy sip z chtopakami z zespoto o to, kto
bpdzie naszym rywalem. Kazdy wytypowat
swojego przeciwnika, ale celnym trafem
okazata sip odpowiedz Kuby Wrobla, ktory
postawit na Termalicp. Sppdzilismy to loso
wanie wnaprawdpfajnejatmosferze.
Kogo sobie zyczytes, zebysmy
wylosowali? Z ust kibicow najczpsciej
padate: Legia Warszawa.

Z tego, co pamiptam, chciatem zeby padto
na Olimpip Grudzipdz - moj byiy klub. Z drugiej strony liczytem na klub z Ekstraklasy,
zeby sprawdzic sip z druzynp z wyzszego
szczebla rozgrywek.

Jak na razie tabela ligowa jest bardzo
ptaska, miejsc daj^eych mozliwosc
awansu jest sporo. Jak myslisz,

wykrystalizuje sip w koncu grupa
druzyn licz^eych sip w walce o awans

czy ta walka bpdzie do kohca toczyte
sip mipdzy kilkunastoma zespotemi?
Wydaje mi sip, ze taki scisk bpdzie panowat
jeszcze dtugo, mozliwe, ze nawet do dwu-
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popularnosc pitki noznej,
klubu oraz samego zawodnika.

Ty lubisz brae w tym udziat,
a jak do tego podchodzp
inni pitkarze?
Myslp, ze druzyna rowniez nie ma nie przeciwko. Mamy duzo czasu wolnego i nawet

\

jesli ktos trenuje indywidualnie - oprocz
dwochtreningow, ktore mamyweipgu dnia
- to myslp, ze znajdzie te dwie godziny, zeby
poswipcic je dla ludzi z zewnptrz, zeby nas
poznali czy ewentualnie przekonali sip do

\

nas, ze jestesmy naprawdp dobrymi, normalnymi ludzmi, nie zadnymi gwiazdami.

Kamil Jadach w ostatnim czasie
zaproponowat i wspart zbiorkp
karmy na schronisko dla psow.

Zastanawiates sip kiedys jakp
akcjp Ty bys poprowadzit?
Z pewnoscip zaproponowatbym prezesowi,
zeby kobiety, ktore chep przyjsc na najblizszy mecz ptacity tylko ztotowkp za bilet. Bar
dzo prawdopodobne, ze przycipgnptoby to
wipkszpiloscosob.

nastej czytrzynastej kolejki, bojakwidaczespoiy, ktore do tej pory przegrywaty, nagle
wygrywajp trzy mecze i wskakujp na wyzsze
miejsce, albo odwrotnie. W takiej sytuacji
cipzko mowic o stabilnej formie. Ale taka
jest wlasnie specyfika pierwszej ligi. Nie wystarczy wygrac trzech, czterech meczow

pod rzpd, trzeba tp passp cipgle podtrzymywac, zeby pozostac na wysokiej pozycji.

A kto na koniec maja bpdzie cieszyt
sip z awansu do Ekstraklasy?
Chcialoby sip powiedziec, ze GKS Jastrzpbie, ale tak naprawdp cipzko to stwierdzic,
bo z jednej stronyjest mnostwo zespolow,
ktore dobrze grajp w pitkp, a z drugiej kazdemu brakujeszczpscia. Myslp, zegiownym

czow w zesztym sezonie, albo dlatego, ze

jestem zawodnikiem, ktory zostawia cate

Mamyjeszcze pytania od kibicow.
Jak myslisz, co mogtbys jeszcze
poprawic w swojej grze, by bye

serce i kawat wptroby na boisku. Nigdy nie
odpuszczam i bye moze to podoba sip ki-

lepszym pitkarzem?

bicom.

Przede wszystkim poprawitbym skutecznosc dziatania i jakosc wykonczenia sytuacji
podbramkowych. Zredukowatbym tez impulsywnosc, ktora nalezy do moich wad
i poprzez ktorp czasem tracp jakosc wykon
czenia. Pracujp nad tym caiy czas i jesli uda
mi sip wypracowac to do stopnia, ktory bp

Coraz czpsciej polscy pitkarze angazujq
sip w promowanie swoich klubow
- ostatnio pitkarze Piasta jezdzili po
osiedlowych boiskach i grali z dziecmi
w pitkp, Wy regularnie odwiedzacie
przedszkole specjalne, rozdajecie
kwiaty na dzieh kobiet, graliscie tez
z kibicami w Fifp. Co myslisz o tego
typu akejach jako ich czpsty uczestnik?

dzie mnie zadowalat, to myslp, ze w przysz+osci bpdzie bardzo dobrze.
Kto w szatni, oprocz trenera, potrafi

krzyknpc i wptynpc na druzynp?
Myslp, ze tego typu akcje sp super. Akurat
miatem przyjemnosc bye w domu dziecka,
tamtejsze dzieci potrzebujp duzo wsparcia.

Starsizawodnicy, bytotakodkpd pamiptam.

Zestronyklubujesttobardzowartosciowe,

Mtodzi nigdy nie miejr za bardzo glosu
w szatni, aczkolwiej/l<azdy sip liczyt z ich

bo przez pryzmat takich dziatah jestesmy

zdaniem. Z regu^ sp to zawodnicy do-

- szczpscie sprzyja lepszym. Przynajmniej

dobrze postrzegani przez ludzi. Nie wiedzp

swiadczeni, ta^y jak np. Mariusz Paweiek,

takmisipwydaje.

jak jest wewnptrz, ale z zewnptrz fajnie to

Kamil Szyrx^ra, ja poniekpd tez. Nie ma ta-

wyglpda - widac, ze sip staramy, ze chcemy,

kiego gtdwnego prowodyra, wspolnie tworzyrr^druzynp i nawzajem sobie pomagan^^Jesttoz pewnoscip naszymatutem.

faworytem bpdzie ta druzyna, ktora bpdzie
miala go najwipcej. Na tym poziomie umiejptnosci kazdy ma, ale nie oszukujmy sip

Mimo, ze jestes w Jastrzpbiu
dopiero drugi sezon, jestes jednym
z popularniejszych pitkarzy w zespole.
Jak myslisz - z czego to wynika?

by klub GKS Jastrzpbie dpzyt do lepszego
jutra. Takie inicjatywy sp jak najbardziej na
tak z mojej strony i kiedy tylko bpdzie taka
mozliwosc, to jestem otwarty.

Chciatbym dodac jeszcze, ze zapraszam
wszystkich na najbiizszy mecz. Bardzo spo-

Cipzkie pytanie, nie wiem co odpowiedziec.
Moze przez to, ze graterm w wipkszosci me

Kibicom takie akcje bardzo sip
podobajp, dodatkowo zwipkszajp

dobata mi sip inicjatywa pe+nego stadionu
i jestem za tym, zeby czpsciej to wychodzito.
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Latwo zauwazyc, ze wokol klubu
,,kr^ci si^" mnostwo dzieciakow
-nastadionie,wszko}ach,wAka-

demii, w Klubowej. Mamy na-

prawd^ swietne zaplecze mlo-

- *

•4 '

•4 ^ ^-\

dego pokolenia i ciesz^ si^, ze te
dzieciaki - starsze i mlodsze -

J.

x -*^

wraz z rodzicami chc^ nalezec
do ,,naszej" rodziny. Bez wahania

'I

#

mog^ uzyc slow z mojej ulubionej powiesci 0 Malym Ksi^ciu Jestes odpowiedzialny za to, co
oswoiles", mowi^c wlasnie 0 pil-

I k¥

'4 • *

P^

ce noznej, 0 klubie GKSJastrz^bie. My, jako klub jestesmy odpowiedzialni za to mlode pokolenie. Naszym zadaniem jest za-

szczepic w nich milosc do sportu, pokazac, ze warto miec ma-

rzenia, hobby. Mysl^, ze nam si^
udaje. Mnostwo dzialah eduka-

cyjnych, swietna Akademia,
Szkola Mistrzostwa Sportowego,
strefa dla dzieci na stadionie,

oferta dla dzieci w Klubowej'62,

akcje charytatywne i wiele, wiele
wi^cej. Pokazujemy, ze to mlode

pokolenie jest dla nas wazne
i chcemy w nich przekazacto, co

t

sami kochamy najbardziej. Zo-

baczcie sami jak dzieciaki swietnie si^ z nami maj^. Zapraszamy
na mecze, na stadion, do Akade-

mii, do szkoly, do Klubowej.

W

Ave GKS!
Ewelina Auguscik
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W 20. kolejce sezonu 1988/1989 podejmujemy przy Kasztanowej
druzynp Pogoni Szczecin. Fanow portowej jedenastki wjastrzpbiuZdroju pojawito sip ok. 20 z flagp. Naszemu zespotawi udato sip wygractrzy spotkania pod rzpd z Wistp Krakow, Stalp Mielec oraz wtasnie z Pogonip 3:2. Po pierwszej potowie bylo 0:0, ale po przerwie
jastrzpbscy pitkarze wzipli sip do roboty i po golach Kusmierskiego,
Biczaka i Krausa prowadzili 3:0. Byta szansa na dodatkowy punkt
(wtedy za zwycipstwo roznicp minimum trzech goli zamiast dwoch
punktow przyznawano trzy, a druzynie przegranej odejmowano
jeden - przyp. red.). Druzyna z dalekiego Szczecina jednak sip nie
poddata i strzelita dwa gole. Pozniej dalej naciskata, lecz nasi pitkarze dowiezli korzystny wynik do korica. W pipciu wiosennych kolejkach GKS zdobyt siedem punktow i liczyisip w walce o utrzymanie.
Kolejny mecz to wyjazdowe derby z chorzowskim Ruchem i wiadomo byto, ze o punkty bpdzie bardzo trudno. Po pierwszej potowie
GKS przegrywat 1:0 po goto ,,Gucia" Warzychy. Po przerwie dotozyt
on jeszcze dwa gole, kompletujpc hat-tricka. Po bramce strzelili takze Szuster i Nowak, i nasi chtopcy musieli pogodzic sip z porazkp 5:0
oraz odjpciem jednego punktu. Fani GKS-u udali sip na ten wyjazd
pocipgiem w ok. 400 osob. W Mikotowie Ruch probuje obrzucic pocipg kamieniami.Jastrzpbscy fani wybiegajp z pocipgu, ratujpc sip
ucieczkp. Na stadionie dotarto do nas jeszcze ok. 10 kibicow GKS-u
Katowice, a sam mecz oglpdato ok. 18 000 osob. Byl to jeden z meczow, z najwipkszp iloscip kibicow z udziatem GKS-uJastrzpbie w ca-

WOJSKOWY KLUB SPGRTQWY
WROCtAW
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sektory i prowadzili kapitalny doping.
Po kompromitacji z Ruchem nikogo nie trzeba byto przekonywac,
ze ztosc bpdzie trzeba roztadowac na nastppnym rywalu, czyli Widzewie Lodz. GKS pokonattodzian 1:0 po golu Bogdana Kusmier
skiego w samej kohcowce meczu. Za druzynp z wtokienniczego

G

V

miasta podpzyto 30 fanow. W tej grupie byto paru kibicow Karpat

Szesc dni pozniej, w sobotp o godzinie 11:00, GKS grat na wyjezdzie
we Wroctawiu ze Slpskiem i byta to najwyzsza porazka naszego zespoto obok meczu z Ruchem (0:5) w najwyzszej klasie rozgrywkowej. Kibicow jastrzpbskiej druzyny pofatygowato sip do Wroctawia
tylko 20. Gdy kupowali bilety, GKS strzelit gola w 2. minucie (Kusmierski).Jednak kiedy dotarli na swoj sektor w 7. minucie, byto juz
2:1 dla Slpska. Pitkarze z Wrodawia dotozyli jeszcze cztery gole.

i

Na Imprt 1.

tej jego historii. Kibice obu druzyn oflagowali dose dobrze swoje

Krosno z dwiema flagami. W nastppnej kolejce, rozgrywanej w srodowe popotodnie, GKS udatsip w podrbz do Zabrza. Gornik Zabrze
wraz z GKS-em Katowice i Ruchem Chorzow walczyto mistrzostwo
Polski. W 18. sekundzie Jbzef Rytko nieprzepisowo zatrzymai zawodnika Gornika i zostai podyktowany rzut karny, ktorego na gola
zamienit Cyroh. Nasi pitkarze starali sip doprowadzic do remisu
i mieli parp okazji, ale bez efektow bramkowych. W drugiej potowie
ponownie Cyroh zdobywa gola i przegrywamy 2:0.Jastrzpbscy szalikowcy udali sip do Zabrza z przesiadkp w Katowicach. Byto nas ok.
100, a w drodze na stadion zdobywamy jeden szalik Gornika. Pokrzywdzony kibic Zabrza przychodzi w czasie meczu z policjp, ale
nie udaje mu sip odnalezc kibica, ktory pozbawitgo barw. Kolejny
domowy mecz to pojedynek z Olimpip Poznah. Trzeba byto go
wygrac, by liczyc sip w walce o utrzymanie. Niestety lepsze wrazenie sprawili goscie i wygrali 2:1, choc nasi bardzo sip starali. Kibicow
z Lasku Golpcihskiego na potodniu Polski nie stwierdzono.
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Wynik 6:1 mowi sam za siebie. Trzy bramki zdobyt reprezentant
Polski, Ryszard Tarasiewicz, obecny trener tyskiego GKS-u. Smutni
kibice GKS-u Jastrzpbie wracali pocipgiem do domu. W srodku tygodnia GKS zagratz Gornikiem Watbrzych, ktory takjak my, bronit
sip przed spadkiem z ekstraklasy.Jastrzpbianie po golach Krausa
i tuczaka wygrali 2:0. Druzynp z Watbrzycha dopingowato ok. 20 ki
bicow, ktorzy bardzo sip czaili po ekscesach podczas pierwszego
meczu pomipdzy obiema druzynami. O kohcowce sezonu i barazach o pozostanie w pierwszej lidze w nastppnym numerze.

Strajkowicz
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Do ie 1 orica ^lrugi sezon e-sportowych
roz ,veU GKS jastrz^bie Fife League
14wrzesnia podczas meczu GKS

Jastrz^bie - Chrobry Glogow z r^k
Prezesow GKS-u Jastrz^bie - Dariusza Stanaszka oraz Pawla Du-

szynskiego, a takze organizatora
rozgrywek Krzysztofa G^bczyri-

skiego nagrodyotrzymali najlepsi
zawodnicy ligi. Pierwsze miejsce

zaj^l Piotr Szwarlik, wygrywaj^c
17 z 30 meczow, 7 remisuj^c oraz
6 przegrywaj^c. Na drugim miej-

scu znalazlsip Michal Plonka z 18
zwycipstwami na koncie, 3 remisami, a takze 9 porazkami. Trzeci^

pozycjp wywalczyl Michal Niewola
rozgrywaj^c 29 meczow, z czego 18 zakonczyt zwycip-

GKSJastrzpbie FIFA League to rywalizacja online w grp FIFA. Za-

pisani do ligi gracze umawiajp sip
na specjalnie utworzonej grupie
na mecze, nastppnie rozgrywajpc
je bez wychodzenia z domu. Do

rywalizacji moze przystppic kazda
osoba posiadajpca w domu konsolp PS4 oraz grp FIFA. Schemat
rozgrywek nieco rozni sip od ligi
znanej z tradycyjnej pitki. W trakcie jednego sezonu awans do
wyzszej ligi lub spadek do nizszej
mozna zaliczyc az 6 razy, dzipki
temu liga jest bardziej dynamiczna i dostarcza wipcej emocji.

stwem, 2 remisem, a 9 razyjako pokonany. Kolejn^ nagro-

dzon^ osob^ byt Eugeniusz Fiedor, autor najiadniejszej
bramki sezonu wedlug osob bior^cych udzial w Facebookowym giosowaniu. Nagrod^ by^ Pad Sony PS4 Dual-

Trwajp przygotowania do 3 sezonu GKSJastrzpbie FIFA
League, ktory rozgrywany bpdzie na najnowszej czpsci
najpopularniejszegosymulatora pilkarskiegoFIFA20.Za-

shock 4 ufundowany przez lokal Gryfna Lama Zory. Cie-

praszamy do sledzenia na Facebooku oraz Instagramie

kawostk^ jest, ze o podium otarl sip zawodnik GKS-u Ja-

profilu GKSJastrzpbie FIFA League, tarn na biezpco za-

strzpbieFaridAli, ostateczniezajmujpc4pozycjp.

mieszczane sp najwazniejsze informacje zwipzane z ligp.
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AKADEMIA
GKS JASTRZEBIE
Rocznik 2010 zbiera kolejny bagaz doswiadczeh uczestnicz^c w mi^dzynarodowym tur-

nieju ,,M^ode Pilkarskie Talenty" odbywaj^cymsi^wB^dzinie.
W pierwszy weekend wrzesnia odbyl si^ w B^dzinie turniej
,,M1ode Pilkarskie Talenty", w ktorym braiy udzial druzyny
z rocznika 2010. Sposrod 24 zespolow, druzyna Akademii

GKSJastrz^bie zdobyla 18 miejsce. Warto wspomniec, ze by
wyst^pic na turnieju, miodzi adepci futbolu musieli przejsc
wczesniej eliminacje, do ktorych przyst^pito 14 druzyn. Tylko trzy zespoly awansowaly do turnieju giownego, w tym
wiasnie druzyna z naszej Akademii pod okiem trenera Tomasza Kocerby.

Jaksam mowi-turniej statna niesamowitym poziomie, braly
w nim udzial druzyny ze scisiego topu szkolenia w Polsce.
-Juz na samym starcie przyszlo nam s/? zmierzycz tKS-em todz,

ktoryjak s/^ pozniej okazalo, zajql siodme miejsce wygrywajqc
drugqlig^czyAdmira Wacker, ktorystanqlna podium zajmujqc
drugq iokat^ w caiym turnieju. Druzyna tajest wielokrotnym mistrzem Austrii. Oprocz tych druzyn, zmierzylismy s/^ takze z Beniaminkiem Krosno. - mowi trener Kocerba.

Niestety, pocz^tek nie nalezal do dobrych, bowiem w pierwszej rundzie nie udab si^ zdobyc chociazby jednego
punktu.

Pozniej byto troch^ lepiej - zawodnicy naszej akademii okazali si^ bye zwyci^zeami kolejnej rundy remisuj^c jeden mecz
i dwa razy wygrywaj^c z przeciwnikami. Naszymi rywalami
w tej rundzie byly druzyny takie jak MUKP D^browa Gornicza, MFKVitkovice z Czech oraz Chemik K^dzierzyn-Kozle.
Jaktwierdzi trener Kocerba -,,Byk> to niezwykkdoswiadczenie

Wygrana oznaczala tylko jedno - awans do drugiej ligi. Tarn
rywalizacja nie byla taka prosta, jak mogloby s\^ wydawac.

nie tylko dla zawodnikow naszej akademii, ale takze dla mnie
jako trenera. Mam nadziej^, ze cz^sciej b^dziemy brail udzial

Przyszto nam si^ zmierzyc z zawodnikami rn.in. Pogoni
Szczecin, GKS-u Katowice czyzwyci^zc^ superpucharu B^-

w tego typu turniejach."

dzina - AP Mam Talent Polska, ktorzy okazali si^ zdecydowanie lepsi od nas. Zdobywc^ pierwszego miejsca w Tur
nieju ,,Mtode pilkarskie Talenty" okazal s\^ zespol Karpaty
Lwow, natomiast w caiym tym przedsi^wzi^ciu wyst^powaly
rowniez takie druzyny jak AS Trencin ze Siowacji, Wisia Kra

Kolejn^ wartosciow^ lekcj^ miodzi pilkarze odbior^, bior^c
udzial w TOP TALENT 2010, do ktorego zostali zaproszeni
jako jedyna akademia z Gornego Sl^ska. Swoich siisprobuj^

kow, GornikZabrze, Cracovia Krakow iwieleinnych.

tarn czoiowe druzyny szkolenia w Polsce: Varsovia Warszawa, Wroclaw Academy, Akademia Piotra Reissa oraz Warta
GorzowWielkopolski,.

Z Hiszpanii do
GKSJastrzebie
Do sztabu szkoleniowego dol^czyl w maju tego roku obejmuj^c funkcj^ asystenta trenera Jaroslawa
Skrobacza.LukaszWlodarekodpowiedzialnyjestm.in.zaanaliz^gt7zar6wnonaszejdruzyny,jakiprzeciwnika. Opowiedzial nam, na czym polega jego funkcja oraz o swoim bogatym, mimo mlodego wieku,
doswiadczeniu.

- W sztobie GKS-u pelni^ funkcj^ asystenta trenera. Wiqze s/?
to z pracq zarowno na boisku, jak rowniez analizq przeciwni-

ktorych wraz z catym sztabem maJ^ dostpp i w nie zagl^daj^.
- Najwazniejsze sq dla nas zachowania zawodnikow w fazie

tylko moja rola - zarowno trener Skrobacz, jak i trener Wos row

atakowania, bronienia, to jak zespolreaguje po straciepilkijak
kiedypiik^ odzyskuje, oraz indywidualne zachowania na pozy-

niez w tym procesie uczestniczq. Jest dyskusja, sq wspolne

cjach naszych pilkarzy Przygotowany jest dla nich material

wskazowki, uwagi. Moim zadaniem jest rowniez przygotowanie
materialu, ktory pokazywany jest zawodnikom.- mowi Wlo-

wideo zawsze w dwa dni tygodnia. - ko nty n u uj e.

darek.

Opr6cztaktyki,wgr^wchodz3takzetreningi indywidualne...

Jak twierdzi, tej pracy nie wolno mylic z prac^ "cztowieka od

-Jesli dany zawodnik potrzebuje treningu indywidualnego, jestem do jego dyspozycji. Po konsultacji z pierwszym trenerem

ka, analizq pomeczowq zespolu. Niejestjednak tak, zejest to

statystyk, liczb". Tym zajmuj^ sip firmy, takie jak InStat, do
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ustalamy wjaki dzien mikrocyklujest to zasadne oraz nod czym
i najakiej intensywnosci te zaj^cia s/p odbywajq.
Na pytanie o to, jak przygotowywal sip do roli, ktorp petoi teraz odpowiada, ze pierwszym etapem na pewno byta 15-let-

nia gra w pitkp, bo dzipki temu kazdy trener czuje sytuacje
orazzachowaniazawodnikowna boisku.Jakwyjasnia,jestto
nie tyle niezbpdny, co bardzo wazny rozdziat u kazdego
trenera. Pozniej byla edukacja, studia, kurs instruktora pi+ki
noznej. W kohcu przyszedl czas rowniez na kurs trenera
II klasy, kurs UEFA B oraz kurs UEFAA.
- Poza tym uczestniczylem w kursach w Hiszpanii i w wielu stazach, takichjak Real Zaragoza - co wiqzalo si^zprowadzeniem

zaj^c, poniewaz bylem tarn kilka razy Akademii Rapidu Wieden
czy w Widzewie Lodz, kiedy byl w Ekstraklasie.
Rownolegle z edukacjp Eukasza Wtodarka szta 10-letnia juz
praktyka - pracowatna kazdym szczeblu pi+ki noznej. Po pra
cy z najmtodszymi trafil do MOSiR-uJastrzpbie, gdzie sppdzit
5 lat i zdobyl w tym czasie Mistrzostwo Slpska, majpc w swoim zespole pipciu reprezentantow kraju, grajpcych dzis
w Ekstraklasie. Byli to m.in. MichalSkoras czy Daniel Scislak.
Po pracy wjastrzpbiu, 4 lata sppdzilw Dpbrowie Gorniczej,
z czego 3 lata pracowal w Akademii, a przez rok petoit rolp
drugiego trenera w IV-ligowym zespole.
Asystent trenera Skrobacza to rowniez autor projektu DE-

DUCTOR.
-jesttoprojekt, ktoryzajmuje s/p szkoleniem trenerow orazindywidualnq pracq z zawodnikiem. Sq to zarowno mlodzi zawod-

nicy, jak i zawodnicy Ekstraklasy. Firmy DEDUGTOR oczywiscie
nie tworz^ sam -jest to grupa ludzi, dzi^ki czemu mog^ w 100%
skupics^ na pracy w klubie.

\\

Zas bogate doswiadczenie zostato zauwazone rowniez

przez Polski Zwipzek Pi+ki Noznej:
-Niedawno zostalem zaproszony do sztabu mlodziezowej repre-

zentacji Polski prowadzonej przez Dariusza G^siora, cojest to
dla mnie ogromnym wyroznieniem i zaszczytem. Na ten mo

ment na swoim koncie mam 3 mecze mi^dzyparistwowe -jeden
przeciwko Estonii oraz dwa przeciwko Turcji.

I
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Wszystkie wyzej wymienione doswiadczenia Dukasza Wto
darka spowodowaty, ze jest - tak jak mowi - merytorycznie
gotowy do pracy wpitoezawodowej.
V

-Jestem bardzo szcz^sliwy ze otrzymalem szans^ pracy w GKS
Jastrz^bie od trenera Skrobacza. Nie spoczywam jednak na lau-

rach, gdyzpraca wpilce to ciqgiy rozwdj, ciqgie ksztalcenie s/p.

Zyczymydalszej motywacji do rozwoju!

Si

sezon w II lidze
Dose niespodziewany awans GKS do II ligi wywotat niematp euforip

wosc. Wydawato sip wipe, ze na lepsze rezultaty trzeba po prostu

wjastrzpbiu. Kibice zacierali rpce z radosci, a dziatacze wraz ze sztabem szkoleniowym szukali sposobow na wzmocnienie druzyny.

cierpliwie poczekac. Chyba tego samego zdania byli dziatacze GKS,
ktorzy w okresie zimowym nie przeprowadzili zadnych wzmocnieh

Sprowadzono kilku obiecujpeych zawodnikow: Ryszarda Dudp ze
Stali Rzeszow, Kazimierza Kpdziora i Martyna Fojcika z ROW Rybnik
oraz Jana Kajzerka z GKS Wodzis^^w. Zespol przygotowywal- si^ na

wierzpc, ze zespot jest w stanie utrzymac sip na przedsionku eks-

oboziewStrumieniu.

Runda rewanzowa rozpoczpta sip jednak od falstartu. Pitkarze GKS
ulegli Sparcie wZabrzu 3:0. Nikt nie przypuszczat jeszcze, zeto do
piero poczptek niechlubnej serii 10 meczow bez zwycipstwa. Ja
strzpbianie wywalczyli wowczas tylko 3 remisy, pozostate mecze
przegrywajpe. To oczywiscie strpcito GKS na dot tabeli. Ta nieszczp-

Inauguracja II ligi wjastrz^biu miata miejsce 12 sierpnia 1973 r.
- wypadta jednak przeci^tnie. Druzyny GKS i Sparty Zabrze zaprezentowaly mato widowiskowy futbol. Wprawdzie jastrz^bianie juz
w 12 minucie zdobyli bramk^, ale jeszcze przed przerw^ goscie wyrownali. W drugiej odstonie wynik nie ulegt zmianie. 8 tysi^cy widzow (rekord!) mogto poczuc rozczarowanie. W pocz^tkowej fazie
rundy jesiennej GKS grat znacznie lepiej niz mowity o tym rezultaty.
Pechowa porazka w Bielsku czy remisy ze Stal^ Rzeszow i Stal^ Stalowa Wola u siebiewcale nie musiatyzakoticzyc sip strat^ punktbw,
gdyby nie brak przystowiowego szczpscia. W efekcie GKS okupowal
dolnp czpsc tabeli. Na pierwsze zwycipstwo gornikow przyszto cze-

kac az do 6 kolejki, kiedyjastrzpbianie przed wtasnp publicznoscip
pewnie pokonali wicelidera z Kluczborka 2:0. Wsrod gospodarzy
znow najlepiej zagrat duet Potrawa i Duda. Wydawato sip, ze pitkarze GKS odzyskali dawny wigor. Niestety w nastppnych meczach
gdrnicy najczpsciej remisowali lub przegrywali. Swoje drugie zwy
cipstwo odniesli dopiero w 12 kolejce, kiedy sprawili niespodziankp
i ponownie pokonali wicelidera, tym razemzTychow, 2:0. Do koiica

rundy jastrzpbianie wipcej zwycipstw nie odniesli. Co wipcej, w wyjazdowym meczu z GKS Katowice doszto do kuriozalnej sytuacji,
gdyjastrzpbianie zdobyli dwie bramki, ale... przegrali 0-2! Byta to wina dwoch pitkarzyjastrzpbia, ktorzy trafili do wtasnej bramki. Na

traklasy.

sna seria zostata przerwana dopiero w potowie maja, gdyjastrzp-

bie po dramatycznym meczu pokonato u siebie AKS Niwka 3:2.
Szanse na utrzymanie w II lidze byty juz wowczas iluzoryczne. Na

podopiecznych trenera Marcelego Strzykalskiego czekaty jeszcze
spotkania z Tychami, Katowicami i Piastem Gliwice. Pewnie zmie-

rzajpee do ekstraklasy Tychy oczywiscie nie daty szans jastrzpbianom wygrywajpc 3:1. Ale z pozostatymi rywalami gornicy zjastrzpbia powalczyli. Najpierw zremisowali u siebie z Katowicami 1:1,
a nastppnie zwycipzyli w Gliwicach 2:0. Byty to jednak mecze o ho
nor, bo sprawa spadku GKS wyjasnita sip wczesniej. Na zakohczenie sezonu Jastrzpbie przegrato u siebie ze Starem Starachowice
iostateczniezajptoprzedostatnie miejsce wtabeli.
Dorobek GKS Jastrzpbie w ll-ligowym debiucie okazat sip mizerny.
Zaledwie 4 zwycipstwa i 12 remisow oraz 14 porazek - to byto stanowczo za mato, by utrzymac sip w na szczeblu krajowym. Byta to

surowa lekcja zarowno dla pitkarzy, jak i dziataczy. Nie ostudzito to
jednak sportowych aspiracji w miescie, ktore wcipz rosto jak na
drozdzach.

szczpscie mecz w Katowicach oglpdato zaledwie 300 widzow...

Jak widac, jesienip GKS Jastrzpbie uzyskat tylko 2 zwycipstwa i az
8 remisow oraz 5 porazek. To dawato 12 punktow w 15 meczach
i zaledwie 12 lokatp w tabeli. Stosunek bramek wynosit 10:13, co
oznaczato, ze dysponujemy bardzo dobrp defensywp i fatalnym
napadem. Prasa sportowa nie miata jednak ztego zdania o druzynie z Jastrzpbia. Chwalita jp m.in. za dyscyplinp taktycznp i bojo-

Trzon zespotu GKSwalczpcegow II lidze stanowili: Rajnard Koterba
i Kazimierz Kpdzior (bramkarze), Ewald Adamiec, Czestaw Bugdot,
Maksymilian Czenczek, OskarGawron, Alfred Potrawa, Ryszard Du
da, Martyn Fojcik, Krystian Maniurka, Edward Kokoszkajan Ktosek,
Wtadystaw Gtadysjan Kajzerek, TeodorTwardowski oraz najlepszy
strzelec-ZbigniewKopiec (5 bramek).
Marcin Boratyn
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Skontaktuj si z naml
Agata G^bczyriska

+ 48 726 827 611
agata.gebczynska@gksjastrzebie.com
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