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Jak dtugo jest Pan kibicem GKS-u Jastrz^bie?
Od dziecka. Tata interesowal si^ sportem wi^c ,,przeszlo" to tez na mnie (smiech).

Z racji miejsca naszego zamieszkania - blisko bylo na hal^ i lodowisko - biegalem na boks i hokej.

i)

Podczas meczow mozna zauwazyc, ze bardzo emocjonalnie si^ Pan w nie angazuje.

Czy gdyby nie praca, to czy mozna byloby spotkac Pana giosno dopinguj^cego druzyn^ na trybunach?
Mysl^, ze tak, chociaz wiek juz nie ten... Wiele lat temu bralem tez udzial w meczach wyjazdowych.

\ -

Co prawda, tylko gdzies w poblizu, bo nigdy nie bylo wi^kszej mozliwosci jechac dalej ze wzgl^du
na obowi^zki. Na trybunach bym zasiadl, ale w mlynie raczej bym si^ nie pokazal.
Druzyna GKS-u bardzo szybko awansowala, co wi^zalo si^ z duzym naktadem pracy...

Jak juz mowilem wczesniej w innych wywiadach - awans do drugiej ligi byl sygnalem dla nas,
zebysmy nie czekali z pewnymi decyzjami, zakupami i remontami. Pewne rzeczy byly przygotowane

wczesniej, zeby unikn^c klopotow z wydaniem licencji przede wszystkim pod wzgl^dem formalnym.
Spotkalismy si^ z duzym zrozumieniem Pani Prezydent i srodki, ktore byly przeznaczone spowodowaly,
ze te newralgiczne realizacje wynikaj^ce z podr^cznika licencyjnego zostaly wykonane z wyprzedzeniem

albo w bardzo dobrym czasie. Problem, jaki mielismy byl zwi^zany z oswietleniem, udalo si^ to doslownie
"na styk", ale byl to proces bardziej skomplikowany. Za wstawiennictwem owczesnego prezydenta Bielska,
pana Krywulta, udalo nam si^ w bardzo dobrej cenie uzyskac dobre i sprawne wloskie oprawy.
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Udalo si^ wyremontowac maszty dzi^ki przychylnosci dwoch jastrz^bskich firm, ktore to wykonaly.

Uzyskalismy peln siatk^ pomiarow^ przed pierwszym meczem i bylo okej.
Podgrzewana murawa jest jednym z najwazniejszych wymogow PZPN. Wiemy, ze zostan^ podj^te kroki
w tym kierunku, ale czy moze Pan zdradzic jakie s^ plany dotycz^ce kolejnych inwestycji w nowym roku?

)O

Jesli chodzi o podgrzewan^ muraw^, to juz wczesniej bylo to wiadome, ze PZPN b^dzie wymagal
od pierwszej ligi boisk z systemem grzewczym. Czeka to nie tylko nas, ale takze kilka innych klubow.

0

Pani Prezydent juz w pazdzierniku przeznaczyla srodki na wykonanie projektu i kosztorysu,
ktore pozwol^ na dokladne oszacowanie tej inwestycji. Obecnie zamierzamy wykonac nowy system
elektryczny, na wiosn^ jest planowany przetarg. Chcemy zrobic to w przerwie mi^dzy rozgrywkami,

a jesli okaze si^, ze pogoda czy jakies inne nieprzewidziane wydarzenia nie dopisz^, to najwyzej b^dziemy
prosic o prolongat^ dwoch- trzech meczow na wyjezdzie, podobnie jak zreszt Stomil Olsztyn w zeszlym
sezonie. Wiadomo, ze przerwa nie jest zbyt dluga, ale jest to jedyny czas, kiedy b^dzie mozna to zrobic.
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Inwestycja z podgrzewaniem murawy sprzed 30 lat nie zostala nigdy ukohczona, sprawdzona czy podl^czona,

dlatego tez planujemy now^ instalacj^ elektryczn^ na wzor inwestycji MOSiRu Kielce, ktory robil podobne
rzeczy na starym stadionie Korony. B^dziemy rowniez zmieniac system wejscia kibicow gospodarzy.
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GKSJastrz^bie
i "Biala Wst^zka
W dniach 25-30 listopada trwala kampania spoleczna
"Biaia Wst^zka", sprzeciwiaj^ca si^ przemocy wzgl^dem
kobiet. Zabga GKS-u Jastrz^bie rowniez do^czyla do niej,
nagrywaj^c niedteigi spot reklamowy. Dodatkowo, podczas

meczu ze Stomilem Olsztyn do koszulek pilkarzy przypi^te
zostaty biate wst^zki, symbolizu^ce brak akceptacji m^zczyzn na przemoc. Kampania zostala zorganizowana wspol-

nie z zespotem interdyscyplinarnym do spraw przeciwdzialania przemocy w rodzinie oraz miastem Jastrz^bieZdroj.

Akademia GKS Jastrz^bie
ze zlo^^j gwiazclk;* PZPN
Program Certyfikacji PZPN dla szkotek piikarskich to innowacyjny projekt skierowany do podmiotow prowadz^cych

Akademte i w dalszym etapie akceptacja
cztenkostwa dziecka w akademii przez rodzica,

szkolenie dzieci. Fundamentalnymi zatozeniami programu

•przedstawienie dokumentow

s^: podniesienie i ujednolicenie poziomu szkoleniowego,
state wyznaczanie standardow pracy z mlodymi zawodnikami, pomoc w ich szkoleniu, podnoszenie kompetencji

o niezaleganiu w ZUS i US,
•trenerzy legitymu^cy si^ licencjami UEFA,
•2 programy szkoleniowe - w rocznikach mtedszych

fachowcow dbaj^cych o sportowy i spoteczny rozwoj pitkarzy oraz weryfikacja szkotek pi+karskich. Dzi^ki Programowi Certyfikacji rodzice i dzieci graj^ce w pitk^ nozn^ b^d^

oraz nasz program autorski opracowany

miec pewnosc, ze szko^^a pilkarska spetnia standardy szko-

zatwierdzony przez Sl^ski Zwi^zek Pi+ki Noznej,

PROGRAM Akademii Mtedych Ortew AMO
na bazie Narodowego Modelu Gry

leniowe, jest bezpieczna, a jej kadra ma kwalifikacje niezb^d-

•umowa o wspoipracy mi^dzy Miastem,

ne do szkolenia zawodnikow. Aby uzyskac najwyzsze odzna-

Klubem a Szkol^,
•utworzenie jednolitego dziennika

czenie trzeba byte speteic wiele wymagari postawionych

przezPZPN:
•liczebnosc grup: 12 zawodnikow - 1 trener,

•infrastruktura treningowa speiniaj^ca

wymagania ztetej gwiazdki t^cznie
z pomieszczeniami sanitarnymi i magazynami,

•jednolity sprz^t treningowy dla zawodnikow,
•odpowiedni sprz^t pomocniczy
do prowadzenia zaj^c treningowych,
•umowa z lekarzem sportowym

na opiek^ nad zawodnikami,
•umowa z fizjoterapeut^ ,
•umowy najmu boisk z MOSiR-em,

•rejestracja wszystkich zawodnikow poprzez

trenerskiego dla catej Akademii,
•informowanie organu prowadz^cego

certyfikaqte o wszelkich zmianach
terminow i miejsc zaj^c pilkarskich,
•oswiadczenia o niekaralnosci trenerow.

Speiniaj^c wszystkiete wymagania Akademia GKSJastrz^bie
stara s\^ podnosic jakosc zaj^c treningowych, co powinno
ste przetezyc na jeszcze lepsze wyszkolenie mtodych adeptow pi+ki noznej. Nobilitacja zestrony PZPN odnosnie certyfi
kacji motywuje nas do dalszego rozwoju, wyt^zonej pracy
w celu osi^gania jak najlepszych efektow to znaczy wyszkolenia kolejnych pokoleh zawodnikow.
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Jakub Wrobel najlepszy!
W gtosowaniu kibicow na najlepszego zawodnika GKS-u Jastrz^bie w rundzie jesien-

nej Fortuna 1 Ligi zdecydowanie najlepszy

okazatsOJakub Wrobel!
Gtosowanie odbyto si^ na oficjalnym profilu
klubu na Facebooku i trwato od 4 do 6 grudnia. Kibice za pomoc^ odpowiednich reakcji
gtosowali na jednego z czterech nominowanych zawodnikow: Farida Alego, Marka
Mroza, Damiana Tronta i Jakuba Wrdbla.

W gtosowaniu oddano 517 gtosow, a az 61 %
z nich (316) otrzymaijakub Wrobel.
26-letni napastnikw rundzie jesiennej wy-

st^pit w 18 meczach ligowych, w ktorych
zdobyl 8 bramek, a przy kolejnych 6 asystowai, co oznacza, ze miat bezposredni udzial

przy 47% zdobytych przez GKS Jastrz^bie
bramek, srednio co 108 minut. W biez^cym
sezonie Kuba na pierwszego gola czekat
dose diugo, bo az do kolejki numer 10 i meczu w Sosnowcu, ale jakjuz si odblokowat,
to pokonai bramkarza az trzykrotnie, zdo-

bywaj^c swojego pierwszego hat-tricka
w seniorskiej karierze! Pdzniej trafial jeszcze przeciwko Podbeskidziu Bielsko-Biaia,
Wigrom Suwaiki, Bruk-Betowi Termalice
Nieciecza, Miedzi Legnica i Stomilowi 01sztyn.

Ostateczny bilans Jakuba w GKS-ieJastrz^-

bie od momentu, kiedy doi^czyt do druzyny
przed rozpocz^ciem rundy wiosennej poprzedniego sezonu, to 31 wyst^pow (w tym

jeden w Pucharze Polski), w ktorych zdobyt
12 bramek i zanotowai 8 asyst.

Co po ogtaszeniu tej informacji powiedzial
nam laureat?

- Me ukrywam, ze to informacja sprawita mi
ogromnq radosc. Gesz^ si^, ze moja ci^zka
praco na treningach przekiadaia si^ na dobre
mecze igole w lidze. Trzebajednak pami^tac,

ze, choc tytui najlepszego zawodnika rundy
trafil do mnie, to gdyby nie cakt druzyna, nie
udaloby mi si^ osiqgnqc takiego wyniku. To
dziqki naszej solidnejgrze i kreowaniu sytuacji
z przodu udawaio mi s/^ pokonywac bram-

karzyrywali. Ode mnie na pewno wymaga si^

finalizowania akcji, ale niezb^dnyjest caiyzespoi. Co do samego wyroznienia, to chcialbym

podziqkowac kibicom, ktorzy na mnie gtoso
wali, ale ogromne podztokowania nalezq si^
tym kibicom, ktorzy przychodzili na stadion

gtosno nas wspierac i dopingowac do walki.

to, ze w rundzie wiosennej pokazemy si^ z do-

Dzi^kuj^ swojej rodzinie, swoim bliskim, ktorzy
mnie wspierajq caty czas. Dzi^kuj^ swojej zo-

brej strony i b^dziemy walczyc o swoje marze-

nie i coreczce, ktore caiy czas dajq mi s//? do
jeszcze cigzszejpracy. Mam nadziej^, ze druga
runda b^dzie dla nas jeszcze bardziej owocna,

gtowniejesli chodzi o zdobyte bramki i punkty.
Przede wszystkim jednak najbardziej licz^ na

nia.

Drugie miejsce w giosowaniu zaj^t Farid Ali
(140 gtosow - 27%), trzeci by! Marek Mroz
(47 gtosow - 9 %), a na czwartym miejscu

znalazistoDamianTront(14gtos6w-3%).
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J ^ kul) Kubielas:
GKS Jastrz^bie to nasze
wspolne dobro!
(cz^sc 2)
Zapraszamy na drug^ cz^sc rozmowy z dziennikarzem Katowickiego Sportu, Jakubem Kubielasem,
w ktorej przeczytacie mi^dzy innymi o zawodnikach i wyjazdach, ktore zapadty naszemu
rozmowcy w pami^ci, ale takze o spikerowaniu czy komentowaniu meczow GKS-u Jastrz^bie.
O kilku zawodnikach juz wspominalismy, ale czy ktorys
z pitkarzy GKS-u zapadt Ci szczegolnie w pami^ci?
Byto kilku naprawd^ znanych i z sukcesami,
ale Hcz^, ze mnie zaskoczysz jakims nazwiskiem
albo ciekaw^ histori^.
, ze bardzo G^ zaskocz^. Mowitem 0 moim pierwszym
idolu, Michale Chatbihskim, natomiast moze nie idolem, ale za-

wodnikiem, ktbry wzbudzat we mnie duz^ sympati^ i zawsze
J3 b^dzie wzbudzat, jest Janusz Piksa. To byt gosc, ktory grat
w GKS-ie pod koniec lat 90. Pami^tam taki mecz z Kujawiakiem
Wtoctawek, chociaz jest pewna w^tpliwosc co do nazwy tego
zespolu Byl Kujawiak, potem Kujawy Wtodawek. G^zko jest
dotrzec do prawdziwej nazwy. To byt sezon 1998/1999 i wygralismy z zespolem z Wlociawka 9:0, a Janusz Piksa zdoby^wtym
meczu hat-tricka. Bardzo go lubilem. Zawsze tez zwracalem

szczegoln^uwag^nabramkarzy.WspomniatemjuzoKafce. Byl

tez taki bramkarz, ktory przyszedl do nas przed rozpocz^ciem
sezonu 1995/1996, a mianowicie Dariusz Czech. Jesli dobrze
pami^tam, to trafil do nas z Gbrnika Pszbw i naprawdQ mi imponowal. Milo wspominam tez Marcina Zukowskiego - obroh-

c^, chociaz niczego wielkiego nie osi^gn^l. Bardzo dobre skojarzenia budzi we mnie tez inny obrohca, Adam Wrzask, ktory
gratw reprezentacji mlodziezowej. Uwazam, zeto bylzawodnik

o identycznych parametrach, jak Kamil Szymura. Nieprzypadkowo mowi^ o Adamie, bo docieramy do nazwiska wlasnie KamilaSzymury. Jesli bylby ranking nadziesi^ciu najlepszych pilkarzyw historii GKS-uJastrz^bie,to Kamil wtym rankingu, przynajmniej u mnie, bylby na czele.

Bytes zapalonym wyjazdowiczem?
Niekoniecznie.

Ale na kilku ciekawszych, bardziej lub mniej, pewnie bytes?

derby, ani nasz jakis wielki rywal, ale my z tym zespolem gralismy bardzo cz^sto. Chyba najcz^sciej w historii. Pami^tam taki
wyjazd do Opola, to bylo w sezonie, kiedy walczylismy 0 awans
do II ligi ze wspomnianymi wczesniej Miedzi^ i wlasnie Odr^.
Kiedy GKS wyrownal, to podbieglismy do ptotu i zaczQlismy nim
trz^sc. To bylo spontanicznie, z radosci po golu. Ale w tamtym
momencie dostalismy za to gazem po oczach. To byl bardzo
ciekawy wyjazd. Fajny byl tez wyjazd na Rakow Cz^stochowa
w tym samym sezonie, gdzie podawano nam niedosmazon^
kietbas^ przez plot. Wtedy tez po raz pierwszy widzialem
policjanta na koniu. I pani^ policjantk^, bardzo urodziw^ musz^
dodac.

Oj, nawet na kilkudziesi^ciu! Pierwszym wyjazdem, na ktorym
bylem, byl chyba Rozwoj Katowice. Wiadomo, bo blisko, tanio,
a jak czlowiek byt mlodszy, to liczyl kazdy grosz. Natomiast
zawsze mnie moze nie pasjonowaly, ale pozostan^ w sercu
wyjazdy na Odr^ Opole. To jest dziwna sprawa, bo to ani nie

A Motor Lublin?
No oczywiscie, ale 0 tym moze nie b^d^ za bardzo wspominal,

bo tarn byli po prostu wszyscy, wi^c wszyscy wszystko widzieli.
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Wysypuje sip z pocipgu 800 chtopa, tpcznie z Hutnikiem Krakow
i Chemikiem Kpdzierzyn i idp przez miasto na stadion, jeszcze

mecz wygralismy 1:0 po bramce Kamilajadacha z rzutu karnego. To byty niezapomniane doswiadczenia zwi^zane z GKS-em.

wtedy stary, przy ulicy Zygmuntowskiej. I dostajemy czworkp...

Muszp wspomniec o jeszcze jednym wyjezdzie, dose bliskim, bo
na AKS Mikotow. Byton o tyle smieszny, ze mecz byt rozgrywany
bez udziatu publicznosci. To byto w czwartej lidze w sezonie

2013/2014. Pojechalismyjako zarzpd klubu w 10 osob i gospodarz obiektu bardzo si^ zdziwit, ze tylu jest cztonkow zarzpdu.
Weszlismy na obiekt i okazalo sip, ze gospodarz obiektu jest nie
tylko gospodarzem obiektu, ale jednoczesnie robi grilla i obstugujetablicpswietlnp.Wmomencie, kiedy WojtekCanibotstrzelit
bramkp na 6:0, to na tablicy byto dalej 4:0, bo po prostu nie
nadpzat ze zmianp wyniku. A caty mecz wygralismy 8:0. No
i przeciez byt jeszcze meczwyjazdowyz Poloniptaziska Gome,
ktorejtrenerem bytznakomitycztowiek-JanZurek. Meczzakonczyt sip wynikiem 0:0. W tym spotkaniu GKS egzekwowat nie pamiptam juz ile, ale chyba ponad 20 rzutow roznych. Mowilismy
juznatrybunach,,rog, bpdprzygat"(smiech).

Twoj zwi^zek z GKS-em to nie tylko kwestie kibicowskie,
ale w przesztosci czynnie brates udziat w zyciu klubu.
Miates przyjemnosc bye spikerem w IV, III i II lidze,
a oprocz tego komentowates mecze, ktore byty
transmitowane w Internecie, w tym na przyktad

z legend^ polskiej pitki, Janem Tomaszewskim.
Zaszczytem dla mnie byto to, kiedy poprzedni zarzpd GKS-u
Jastrzpbie, czyli panowie Arkadiusz Kuta i Artur Przybutek, zaproponowat mi, zebym spikerowat mecze. Byto to dla mnie
kompletnie nowe wyzwanie, bo nigdy wczesniej tego nie robitem. Wydaje mi sip, ze poszto mi catkiem niezle. Zrobitem, jako
spiker, z GKS-em Jastrzpbie dwa awanse. Do trzeciej i do drugiej
ligi, wipe udato mi sip spikerowac na trzech poziomach rozgrywkowych. Niektore mecze byty takie, jak z Olimpip Kowary, kiedy
wygralismy 9:0. Byttez mecz okrpgowego Pucharu Polski z Gotkowicami, ktory wygralismy 10:1. Wyczytywatem te bramki jak
automat. Natomiast zdarzaty si^ tez spotkania, gdzie cztowiek
najadt sip duzo stresu, jak chocby z ROW-em Rybnik w II lidze,
gdy kibice przyjezdni nie zachowywali sip w odpowiedni sposob. Wtedy to na spikerze spoczywa naprawdp ogromna odpowiedzialnosc za to, co sip dzieje. Wspominam tp przygodp bar

Jesli chodzi jeszcze o kwestie sportowe,
to jak odbierasz obecny GKS? Rozmawiamy
przed meczem z GKS-em Tychy, wi^c przed nami
jeszcze trzy spotkania w tym roku, ale mozna
juz chyba uznac caty ten 2019 rok za bardzo udany.
Nie jestem zaskoczony tak^ postaw^ GKS-u. Pomimo tego, ze
nie ma wtej druzynie wielkich nazwisk, to widac, ze solidna, porz^dna praca procentuje. Ten zespot jest na to najlepszym dowodem. Jak juz mowitem o Dariuszu Stanaszku, ze to jest bar

dzo wazna postac juz w ogole w historii tego klubu, to powiem,
ze Jarostawowi Skrobaczowi nalezy si^ pomnik. Za to, co zrobit.
Byli tutaj tacytrenerzyjak Ryszard Dudajerzy Kulig, Piotr Rzepka czy nawet Krzysztof Zagorski, ktory byt blisko wielkiego sukcesu, natomiastjarek Skrobacz moze nie, ze nakryt ich czapk^,
ale na pewno dokonat czegos wielkiego i wyj^tkowego. Przypomnijmy, ze przejmowat zespot z widmem spadku do IV ligi
i gry z Granic^ Ruptawa, a teraz mierzymy si^ z Podbeskidziem,
Wart^ Poznah czy GKS-em Katowice, z ktorym na szcz^scie
przynajmniej na razie, chwilowo, nie mamy okazji rywalizowac.
To jest ogromny przeskok. Wiadomo, ze sktad s\^ zmienia, druzyna ewoluuje, bo tak jest w pitce, ale w tym zespole jest wielu
zawodnikow, ktorzy grali z GKS-em jeszcze w czwartej czy trze
ciej lidze. Fajnie, ze tak to wygl^da. Jestem o GKS, jesli chodzi
0warstw^ sportow^, spokojny. Niepokoi mnie, pomimo tego,
co powiedziatem wczesniej, warstwa organizacyjno-finansowa,

a mianowicie ograniczone srodki. W takim miescie, taki klub,

z tak^ tradycj^ i takimi kibicami, jeszcze poki co bez stadionu
(chociaz mam nadziej^, ze to siQ zmieni), zastuguje na to, aby
bye finansowanym i dotowanym na zdecydowanie wyzszym poziomie, niz jest teraz. Jesli mog^ przekazac apel do Jastrz^bskiej

Spotki W^glowej, czyli firmy o ogromnych mozliwosciach finansowych - nie ma si^ co oszukiwac, ktora wspiera takze siatkarzy

1hokeistow, to doskonale wszyscy wiemy, ze jesli to wsparcie dla
klubu pitkarskiego b^dzie na poziomie wyzszym niz obecnie, to
GKSsobieporadzi.

Na koniec wolne wnioski. Kilka linijek nalezy do Ciebie!

dzo fajnie. Jesli chodzi o komentowanie meczow, to rzeczy-

wisde wspotkomentowanie z tak^ legend^ polskiej pitki, jed
nym z najlepszych bramkarzy w historii reprezentacji Polski,
Janem Tomaszewskim, budzi we mnie swietnie wspomnienia.

To byto dla mnie niesamowite przezycie. Pi^kna sprawa, zeby
poznac takiego cztowieka, podac mu r^kQ i usi^sc wspolnie
przed mikrofonem. Pan Jan zachowat si^ niesamowicie pro-

fesjonalnie. Przyszedt, ja powiedziatem o co mi chodzi, on powiedziat o co jemu chodzi i jakos razem to spotkanie z ,,Tomkiem" skomentowalismy. Zdarzato mi si^ komentowac takze

mecze JKH GKS Jastrz^bie, jak i jeden mecz siatkowki w transmisji radiowej, ale komentowanie pitki noznej jest zdecydowanie najtatwiejsze z tych trzech dyscyplin. Z Janem Tomaszew
skim komentowatem starcie z Radomiakiem Radom, przegrane
niestety 1:2. Najwi^ksze jednak wrazenie komentatorskie zwi^zane z GKS-em Jastrz^bie wywarto na mnie spotkanie z LKS-em

LodzwWielki Pi^tek. Przy Harcerskiej pojawitosi^wielu kibicow
zarowno naszych, jak i todzkiego Klubu Sportowego, a sam

Chciatbym przede wszystkim zaapelowac o to, zeby nie tylko
Jastrz^bska Spotka W^glowa, ale wszystkie przedsiQbiorstwa
wJastrz^biu-Zdroju na powazniewzi^tysobiedoserca losy klu
bu pitkarskiego. Zgadzam si^, ze kazdemu sip nalezy. Nie bpdp
stopniowat, komu bardziej, a komu mniej. Wiem, ze jesli chodzi
0siatkowkp, to mamy ligp podwdjnych mistrzow swiata. Szanujp to i bardzo sip z tego cieszp. Natomiast wiemy doskonale,

czym jest pitka nozna i jak ta dyscyplina pobudza wyobraznip,
a takze czym jest dla szerszej grupy spoteczehstwa. Z tego
zarowno nasze miasto, jak i wszystkie firmy, czyli potencjalni
sponsorzy, powinni zdawac sobie sprawp. Nie tak nie przycipga
1nie pobudza, jakfutbol. Niech niektorzydadzp to sobie powiedziec, a naprawdp w naszym GKS-ie bpdzie lepiej. Jestesmy
bogatym miastem i zrobmy tak, zeby GKSJastrzpbie znaczyt na

pitkarskiej mapie Polski wipcej niz teraz. Bo GKSJastrzpbie to
nasze wspolnedobro.
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ZapraszamydoprzedswiptecznejrozmowyzJarostawemSkrobaczem.TrenerGKS-u

opowiedziat nam o przygotowaniach do swipt, przebieraniu sip za swiptego Mikotaja
oraz o tym czy oglpda Kevina. Poruszylismy rowniez tematy meczow, ktore sprawia-

ty mu najwipcej radosci oraz zszargaty najwipcej nerwow, a takze czerwonej kartce
otrzymanej w ostatnim meczu.

Runda zakonczona.

Swipta to jednak czas, w kt6i*ym

Czy trener podobnie jak pitkarze
odpoczywa od pitki kopanej?

wipkszosc z nas pozwala aobie

Niestety, na odpoczynek nie ma szans. Je-

naduzo wipcej niz na^ro dzieh.

stesmy wtakim zawodzie, ze trzeba bye caty
czas w gotowosci. Ten okres niekiedy bywa
bardziej intensywny niz normalnie, mimo
ze w sezonie jestesmy czpsciej na boisku
i treningach. Ten czas swipteczny wymaga
od nas duzo wipkszej czujnosci pod kptem

U Pana teztakjestj
Kiedys tak byto, ai^wiekiem jednak inaczej
do tego podcb^clzp. Zawsze po swiptach
cztowiek ca^ sip syty, przejedzony tym
wszystki^^^ifa teraz mam tp swiadomosc, ze
nie v^^o tyle jedzenia w siebie wktadac, bo

ruchdwtransferowych, bo niestety wstycz-

^niej czujp sip zle. Staram sip zachowac

ale myslp, ze kazdy z nich sprawit mi ogrom-

niu juz moze bye na pewne rzeczy za pozno.

liar, zeby moc potem normalnie funkejo-

np radosc, bo wiem, ze byty to prezenty ofia-

Planowanie szczegotowego makrocykly
z przygotowaniem pojedynczych jednos
treningowych od pierwszego dnia peyifzer-

nowac. W miarp mozliwosci trzeba tez sip

rowane prosto z serca. Myslp, ze kazdy taki

ruszac - wipe nawet spacer z psem moze

podarunek sprawia wiele usmiechu na

jest czpstszy niz normalnie - pies na pewno

twarzy, dzipki czemu czuje sip m.in. tp ma-

wie az do ostatniego treningu p^^ed pierwszym meczem. Przygotowanj^planow na

sip cieszy.

gip swipt, ale rowniez radosc z obdarowania
czyms drugiej osoby.

zgrupowania, dobory obd^feh treningo
wych itd. Naprawdp jestj^robic i nad czym

Kevin sam w domu to obowiqzkowy
swipteczny repertuar w domu
Panstwa Skrobaczow?

Zdarzato sip Panu przebierac

Nie, nie, wrpcz przeciwnie (smiech). Widzpc,

Pewnie, mam nawet zdjpcie, kiedy corka

ze znowu emitujp ten film w telewizji, swiadomie przetpczam na inny program.Juz chy-

w wieku czterech lat mnie nie rozpoznata,

myslec.

Jak wyglpdaja^iPana przygotowania
przedswiptptzne? W kuchni sprawdza
sip Pan Mwnie dobrze jak na tawce

ba kazdy zna to na pamipc.

trenejpskiej?

ta moja zabawa w kuchni - lubip, ale nie

Przeniesmy sip teraz nieco do
przesziosci. Jaki by^ Pana wymarzony
prezent w dziecihstwie?
Co roku by! inny, ale prawdp powiedziawszy,
to byty inne czasy. Ja jestem z tego pokolenia, ktore w swiptecznych paczkach znajdowato czekoladp, pomarahcze i garsc cukierkow, a cztowiek sip niesamowicie cieszyt.

zawsze mam na to czas. Jesli chodzi o swip-

Wiem, ze w obecnych czasach jest to raczej

teczne potrawy, to zostawiam to kobietom

niemozliwoscip, zeby czekac tylko na to, bo
jednak kazdy ma jakies marzenie, chocby
najmniejsze, ale kiedys tak wtasnie byto. Ja
tez jakies marzenia na pewno miatem, ale
przyznam szczerze, ze na dzieh dzisiejszy
nie jestem wstaniesobieichprzypomniec.

Lyj^fp gotowac, ale jak juz sip za to zabiorp,
sp to bardziej wyszukane potrawy, nie
lubip takich zwyktych. Choc nie powiem, tez
zdarza mi sip takie zrobic - np. bigos gotujp
niekiedy przez dwa tygodnie, stopniowo
doktadajpc nowe sktadniki za kazdym ra-

zem go zagotowujpe. Tak niekiedy wyglpda

- mamie, zonie czy tesciowej, gtownie one

siptymzajmujp.

Na ostatnich gierkach w siatkonogp
data sip zauwazyc, ze utrzymuje
Pan dobrp formp fizycznp.
Dzipkujp, alejestem przekonany ze mogtoby bye zdecydowanie lepiej. Czpsto po prostu na to nie ma czasu, ale lubimy pograc
z chlopakami w siatkonogp lub urzpdzac
roznego rodzaju zawody. Nie tak dawno
podczastakiego konkursu nawet przytrafita
sip kontuzja - cate szczpscie ze dotyczylo to
mnie, a nie ktoregos z zawodnikow.

w stroj Mikotaja?

gdy wszedtem do domu, a syn, jako ze byt
starszy i domyslit sip, ze to ja, usmiechnpt
sip tylko pod nosem, na szczpscie nicjej nie
mowipc. Myslp, ze mimo wszystko, byto to
dlanichobuprzezycie.
Corka z pewnoscip sip dowiedziata,
ze Mikotajem okazat sip bye tata.
Nie czuta sip zawiedziona?
Nie, nie. Bardzo dtugo trzymalismy to w ta-

jemnicy przed nip. Dopierojakjuz byta starszym dzieckiem, to jej o tym powiedzielismy. Ale wtedyzadnegozalu nie byto, bo juz
byta na tyle swiadoma, ze sip z tego smiata.

Pod choinkp znajdujemy rozne

Patrzpc na przestrzeni pierwszej
czpsci sezonu, ktorzy pitkarze
zastuzyli na najwipksze prezenty?
Cipzko to okreslic. Zawsze podkreslamy, ze
pitka nozna to gra zespotowa. W pojedyn

prezenty - praktyczne, smieszne,

czych meczach mozemy powiedziec, ze

rpcznie robione. Zdarzajp sip
rowniez takie, ktore na dlugo
zapadajp w pamipci. Jaki prezent

Panu najbardziej utkwi^?

ktos zagrat lepiej, ponad swoje mozliwosci
czy uzyskat kapitalnp formp, ale sezon jest
dtugiiwahaniaformysipzdarzajp.Jestesmy
po prostu ludzmi i tak jak czasem zdarzy

Musialbym sip nad tym dobrze zastano-

nam sip wstac z gorszym samopoczuciem,

wic... Byty prezenty praktyczne, smieszne,

tak zawodnik rowniez ma prawo miec gor-
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taktycznych. Mysl?, ze wtasnie na Podbeskidziu si? to udato. Pozniej przyszta seria
spotkah bez porazki - mysl?, zeto byf na-

grane i wcale bym si? nie zdziwit, gdyby
w kohcowym etapie wyszto, ze sp?dzimy go
gdziestutaj na miejscu.

prawd? dobry okres. Chtopcy, jak i caty
sztab zobaczyli, ze to wszystko, co si? robi

Moze si? Pan pochwalic

ma sens i ze na boisku to potem widac.

gdzie ten wyjazd?
Planujemy wyruszyc na Stowacj?, ale czy si?

Trener pitkarski w jednej z najwyzszych
klas rozgrywkowych w kraju wydaje
si^ bye bardzo atrakcyjn^ osob^ do
rozmow o pike, a swi^ta to okres

uda - czas pokaze. Siostra ze szwagrem

maj? nam towarzyszyc, wi?c mozna powie

dziec, ze b?dzie to wyjazd w gronie rodzin
nym. Juz niejednokrotnie sp?dzilismy

intensywniejszych niz zazwyczaj
spotkah rodzinnych. Czy w tym
czasie duzo Pan odbywa takich

wspolnie Sylwestra, moze i w tym roku si?

rozmow w gronie rodzinnym?
Przyznam szczerze, ze nie lubi^ tych roz
mow w szerszym gronie rodzinnym, pytah,

Zapewne w gtowie zrodzita si? juz
jakas lista postanowieh

d^zenia do ocen, wyrazania opinii.Jak naj
bardziej z synem i cork^ cz^sto rozmawiamy - ale z nimi to zupetnie inna sprawa, bo
cz^sto, w miar^ mozliwosci s^ na naszych

Pewnie, ze tak - jak wi?kszosc - troch? kilo

uda.

noworocznych?

gram 6w przydatoby si? zgubic, nie palic, nie
pic (smiech). Atak na powaznie, to nie.Jesli

meczach, zdarza s\^, ze rowniez tych wyjaz-

juz jest cos w gtowie, to trzymanie wi?kszej
dyscypliny wzgl?dem samego siebie, np.

dowych. Bardzo duzo wiedz^ o naszej dru-

przestrzeganie diety, niekoniecznie juz tak

szy okres w ci?gu tych czterech czy pi?ciu

zynie. Mysl^, ze my jako trenerzy, bardzo

bardzo pod k?tem utraty wagi, tylko raczej

miesi?cy, moze miewac lepsze i gorsze mo-

ch^tnie rozmawiamy mi^dzy sob^ i te opinie wymieniamy, ale na zewn^trz staramy
si^ zachowac dystans i o swoich przemysleniach mowic mato albo wcale.

dla zdrowia, dla oczyszczenia organizmu.

menty. Dlatego ci?zko jest mi tu zdecydowanie kogos wyroznic. To, ze pitkarz strzeli

kilka bramek w sezonie, jest zastug? takze
innych zawodnikow, ktorzy mu te pitki podaj?. Podobnie mozna powiedziec o grze
obronnej - bramkarz przepusci mata bra

mek, jesli caty zespol od napastnika pocz?wszy b?dzie grat dobrze w defensywie.

Mysl?, ze caty zespot zastoguje na duze
stowa uznania, bo rzeczywiscie bardzo

Jak si^ tym zyje na co dzieh, to potem
si? nie chce o tym rozmawiac...

Cos w tym jest. Na co dzieh, roznego typu
rozmow, takich typowo zawodowych jest
mnostwo. Dlatego jak pozniej jeszcze mam
0tym rozmawiac podczas spotkah prywat-

Zawsze cos jest w planach, ale roznie bywa

z realizacj? - zazwyczaj na tym planowaniu
si? kohczy.
Co jak co, ale trener z tym paleniem
akurat nie miatby problemu.
Wiem, wiem. Smiej? si? tylko, jestem osob?
niepal?c?, ale zawsze to jeden punkt do odhaczenia na liscie postanowieh (smiech).

dobrze sobieradzimywpierwszejlidzeinie
jestesmy chtopcami do bicia.

nych, to tak naprawd?, po prostu juz mi si?
nie chce.

Teraz pytanie niezwiqzane ze swi?tami.
Po zakohczeniu meczu ze Stomilem
dostat Pan czerwon? kartk?, przez co

Zdarzaty si? mecze, w ktorych pitkarsko
bylismy lepsi od przeciwnika, jednak
z roznych wzgl?dow nie zdobywalismy

Grudzieh to czas podsumowah,

dwa kolejne mecze ligowe sp?dzi

wi?c jak oceni^by Pan rok 2019?
Z czego jest Pan najbardziej

Pan nie na tawce trenerskiej, a na

kompletu punktow. Ktory mecz

zadowolony, a czego

kosztowa^ Pana najwi?cej nerwow?

nie udato si? osi?gn?c?
To jest kolejny rok wjastrz?biu, ktory mysl?,

Bardzo denerwowatem si? w Mielcu, to byto

trybunach. Jak si? trener z tym czuje?
W miar? mozliwosci b?d? stal blisko na try
bunach, w szatni przed meczem i w przer-

wie. Mozna to roznie okreslac, ale boli mnie

to, ze nie slyszy si? o karach za zte s?dziowanie, zl? interpretacj? niektorych zacho-

j?, bo uwazam, ze stac nas na cos innego,

ze moglismy zapisac na plus. Zakohczylismy rozgrywki w pierwszej lidze na stosunkowo wysokim miejscu, byt to nasz debiutancki.sezon. Smiato mog? powiedziec, ze

a jesli na boisku zawodnik z roznych

pitka wjastrz?biu wrocita na wysoki poziom

rani za takie rzeczy, to mysl?, ze kaz

przyczyn nie robi tego, co do niego nalezy,

1mysl?, ze dalismy duzo zadowolenia kibi-

to naprawd?jestto denerwuj?ce. Mysl?, ze
to byl mecz, ktory w tym sezonie kosztowat

com tymi awansami, nieoczekiwanymi zwy-

musieliby sp?dzac na trybunach. Tpf) mecz
przypominat takie czekanie na^z naszej

ci?stwami. Dalismy tez powody, ze czuli si?

strony. Chciatbym gt?boko wi#zyc w to, ze

mnie najwi?cej nerwow.

rozczarowani, ale to jest sport i zawsze mu-

arbiter si? pomylit, ale z dj^giej strony kilka

si bye to wkalkulowane, ze raz jest lepiej,
a razgorzej. Na szcz?sciejestesmy wtakim

potozeniu, ze cz?sciej jest lepiej i tego si?

lub nawet kilkanascie di^^yzji byto niezwykle
kontrowersyjnych^o my mielismy pretensje, a goscie jakp^z kazdej sytuacji wycho-

trzymajmy.

dzili zadowolp^^. Mamy prawo bye zdener-

Juz za par? dni Sylwester i powitanie
Nowego Roku. Jak sp?dza Pan t? noc?
Mamyzaplanowany wyjazd kilkudniowy, ale

wowani, h#podobnie jak inni, tez zyjemy
meczepC Pan s?dzia zniweczyt nasz trud,
, wi?c mysl?, ze ta odpowiedzialnosc
<iedy powinna si? rozdzielac na wiele

spotkanie, ktore wymkn?to nam si? spod
kontroli i gralismy nie realizuj?c zatozeh.
W takich momentach najbardziej si? irytu-

A ktory mecz przynios^ Panu najwi?cej
radosci oraz zawodowej satysfakcji?
Z pewnosci? bytto kolejny mecz, ktory roze-

gralismy po Stali Mielec. Dwa tygodnie
przerwy, jakie mielismy po tym spotkaniu
wykorzystalismy na to, by uwypuklic sobie
bt?dy, o ktorych wczesniej wspomniatem
i zmienic sposob gry w pewnych aspektach

szczerze mowi?c, nie jest to do kohca do-

wah. Co do mojego zachowania na ostat-^

nim meczu, to jesli trenerzy mieliby bye
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Marek Gahiszka wyjasnia
W grudniowym numerze Marek Ga^uszka opowie o zmianach w Regulaminie
Dyscyplinarnym, ktore Zarz^d Polskiego Zwi^zku Pilki Noznej uchwalit 6 grudnia 2019.

MAREK GAtUSZKA-PrzewodniczqcyKomisji
ds. Rozgrywek Sl^skiegoZwi^zku Pitki Noznej.
Od 2004 roku dziata w strukturach Sl^skiego Zwi^zku PiJki Noz
nej; w latach 2004-2012 by! cztonkiem Wydziatu Gier, w latach
2012-2016 jego wiceprzewodnicz^cym, zas 6 wrzesnia 2016
zostatpowolany przezZarz^d Sl^skiegoZwi^zku Pi^ki Noznej na
funkcj^ przewodnicz^cego Wydzialu Gier, ktory od 20 lutego
2019 zostal- przemianowany na KomisJ^ ds. Rozgrywek; ponadto jest sekretarzem Komisji ds. Licencji S^dziowskich w SI. ZPN,
a od 15 lat delegatem Podokr^gu Rybnik na Zjazdy Sprawozdawczo-WyborczeSl^skiegoZwi^zku Pilki Noznej.
W latach 2007-2017 Marek Galuszka by! wychowawc^ i nauczycielem j^zyka polskiego w pitkarskich klasach sportowych
w Szkole Podstawowej nr 10. Jego wychowankami s^ mi^dzy innymi Szymon Zurkowski (Fiorentina), Oskar Mazurkiewicz (GKS
JastrzQbie), Daniel Scislak(GdrnikZabrze), MichalSkdras (Lech
Poznah, wypozyczenie - Rakdw Cz^stochowa), Szymon Zalew-

ski (Lech Poznah, wypozyczenie - Pnidwek Pawtowice), Bartosz

Matula (ZaglQbie Lubin) czy Bartosz Zyla (Zagt^bie Lubin).

Witam serdecznie wszystkich sympatykdw GKS-u Jastrz^bie!
Jest mi niezmiernie mito goscic na lamach miesi^cznika Gornicza Wiara. Chcialbym, by ta rubryka byta poswi^cona nie tylko
dywagacjom na temat przepisow gry w mojej ocenie waznych,
ale tez zyla zapytaniami i w^tpliwosciami sympatykow. Pytania
kierujcie na adres Redakcji. W kolejnym numerze na nie odpowiem, probuj^c wyjasnic nurtuj^ce Was problemy. Dzis krotko
o wr^cz radykalnych zmianach w Regulaminie Dyscyplinarnym
PZPN. Zarz^d Zwi^zku, nowelizuj^c ten dokument, zaostrzyt
karomierz przewinieh zawodnikdw i osob funkcyjnych wobec

sza nietykalnosc cielesnq s^dziego lub innej osobywzwiqzku z meczem pitkarskim lub dzialalnosciq w PZPN lub jego organizacjach.
Kara za takie przewinienie moze bye rozna - od kary pieni^znej

nie nizszej niz 2000 zt, poprzez dotkliw^ karQ dyskwalifikacji, do
wykluczenia z szeregow zwi^zku. W praktyce oznacza to, iz uka-

rani mog^ bye nie tylko zawodnicy i osoby zasiadaj^ce na lawce

s^dziow. W artykule 61 mowa o tym, ze naruszenie nietykal-

rezerwowych, lecztakze inni dzialacze lub osoby zwi^zane z klubem. Nalezy dodac, ze powyzszym karom podlegaj^ tez ci, kto-

nosci, zniewazenie, zniestawienie lub inne wysoce niesportowe

rzy usiluJ3 b^dz czyni^ przygotowania do popelnienia powyz-

zachowanie karane jest dyskwalifikacj^ w wymiarze minimum
3 meczow. Jednak jesli takie przewinienie zostalo popelnione
wobec s^dziego, to kara minimalna wynosi juz 5 meczow. Mato

szych czynow. Dodatkowo odpowiedzialnosc za te przewinie
nia dyscyplinarne ponosi rowniez klub. Dzieje s\^ takwtedy, gdy
przewinieh tych dopuszcza s\^ co najmniej dwoch zawodnikdw,

tego, dodano tez ust^p 3, ktory pozwol^ sobie zacytowac w ca-

dzialaczy lub osob zwi^zanych z klubem. Organ dyscyplinarny
moze wtakiej sytuacji wymierzyc kar^ pieni^zn^, zweryfikowac
mecz jako walkower czy nakazac rozgrywanie meczow bez
udzialu publicznosci. Kar^ najsurowsz^ jest w tym przypadku
wykluczenie z rozgrywek lub przeniesienie zespolu do nizszej
klasy rozgrywkowej.

tosci: Jezeli przewinienie, za ktore zawodnikzostatwykluczonyzgry
w wyniku samoistnej czerwonej kartki, polegaio na razqcym naru-

szeniu nietykalnosci cielesnej s^dziego - po przeprowadzeniu
post^powania dyscyplinarnego wymierza s/'^ kar^ dyskwalifikacji
w wymiarze nie nizszym niz 1 rok. Wydaje siQ, ze w kontekscie
tego zapisu to organy dyscyplinarne b^d^ decydowac, co uznac
za naruszenie raz^ce. Kolejny artykul regulaminu stanowi, ze
identyczne karyza takie przewinienia mog^ poniescosobyfunkcyjne przebywaj^ce na lawce rezerwowych.
Uchwalodawca wprowadzikez zmianyw artykule 72. Mowi on o
tym, ze karze podlega ten, kto stosujegrozb^, przemoc lub naru-

W kolejnym wydaniu ,,G6rniczej Wiary" przesledzimy zapisy Re
gulaminu I ligi na sezon 2019/2020 oraz omdwiQ cz^sto nurtuj^c^ kibicdw spraw^ a mianowicie w jaki sposdb ustala si^ tabe\^ rozgrywek w trakcie ich trwania i co decyduje o kolejnosci
druzyn.

Wesolych
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Byly takie mecze...
Drug^ cz^sc jesieni 1989 roku zaczynamy 27 wrzesnia. Tego

dnia GKS Jastrz^bie grat z Battykiem Gdynia, a GKS Katowice
z ROPS Rovaniemi. WJastrz^biu GKS pokonal gdynian 1:0, po
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golu Sawczuka w 2. minucie. Znad morza pofatygowato si<^
czterech kibicow portowej jedenastki. Z kolei w Katowicach

w Pucharze UEFA GKS Katowice przegratz Finami 0:1 i odpadl
z rozgrywek. Na tym meczu pojawito si^ kilkunastu kibicow
z Jastrz^bia. W sobot^, 30 wrzesnia, jastrz^bska jedenastka
udaje si^ do Watbrzycha na mecz z Gornikiem. Po zaci^tej walce, spotkanie koriczy si^ 0:0. Kibice zJastrzQbia w 30 osob udaj^
si^ na ten wyjazd autokarem. Na miejscu rozdzielaj^ si^ na dwie
grupy i kazda idzie w innym kierunku. Pierwsza grupa trafia na
stadion i rozwiesza flagi. Po jakims czasie atakuj^j^ fani Gornika
i dochodzi do starcia, w efekcie ktorego traci dwie flagi. Druga
grupa przychodzi troszk^ pozniej i takze ma problemy z kibicami miejscowych. W czasie meczu kibice GKS-u s^ rozproszeni
po catym stadionie. Po spotkaniu, w okolicach autokaru miej-

scowi kolejny raz atakuj^ jastrz^bian i dochodzi do wymiany ciosow. W drog^ powrotn^ na Sl^skjedna trzecia kibicow, ktora
przyjechata autokarem, nie wraca nim z powodu wczesniejszych ekscesow.

Pocz^tek pazdziernika to domowy mecz z Miedzi^ Legnica.

Nasi pitkarze po golach Sw^dery i Zi^cika wygrywaj^ z zespotem
z Dolnego Sl^ska 2:1. Gosci pojawito si^ okoto 20 osob, a z nimi
jeden kibic GKS-u Katowice, o ksywie ,,Anglik". Miedz miata wtedy zgod^ z GKS-em Katowice. Po tym meczu z kibicami Miedzianki dobre kontakty nawi^zali takze kibice zjastrz^bia. W sobot^, 14 pazdziernika, GKS gra w Bytomiu z Poloni^. Przegrywa-

my 2:0, a kibicow zJastrzQbia pojawito si^ tylko 20. Tak mata liczba byta spowodowana tym, ze dwa dni wczesniej pojawita siQ informacja, ze spotkanie odb^dzie si^ o 16:00, a ostatecznie rozpocz^to si^ o 12:00. Kibice GKS-u, nie wiedz^c o tym, o 12:00 ze-

brali si^ w ponad 100 osob na stacji kolejowej i dopiero na miej
scu dowiedzieli si^, ze mecz juz si^ rozpocz^t. W tamtych cza-

sach nie byto komorek i Internetu, wi^c przeptyw informacji byt
utrudniony.

Kolejny mecz to derby z Odr^ Wodzistaw na wtasnym stadionie.
Byto to dla pitkarzy GKS-u Jastrz^bie pierwsze ligowe spotkanie
na nowo wybudowanym obiekcie przy Harcerskiej. Na derbowe
starcie przed kasami ustawiaty si^ ogromne kolejki. Czynne byty
trzy kasy biletowe w roznych cz^sciach stadionu, a wchodzenie
odbywato si^ troszk^ ptynniej niz ma to miejsce dzisiaj. Oficjalnie, kibicow w szalikach Odry pojawito si^ ok. 50, ale z pewnosci^ na trybunach byto ich zdecydowanie wiQcej. W sumie to
spotkanie ogl^dato okoto 10 000 kibicow, plus setki z okien
i balkonowjastrz^bskich blokow. Pierwsza potowa nie przyniosta zbyt wielu emocji. Na pocz^tku drugiej, po strzale Zi^cika
z rzutu wolnego, czujny Sw^dera dobija odbit^ od poprzeczki
pitk^. Jastrz^bscy kibice szalej^ z radosci. Do remisu doprowa-

LUDOWY KLUB SPORTOWY ..IG

D^BICA

BILET WSTEPU Ur
cena
dzit uderzeniem w samo okienko Ryszard Wieczorek. W 74. mi

nucie szybki Zenon Sw^dera przejmuje pitk^, ktorej na potowie
Odry nie przej^li ani bramkarz, ani obrohca i zdobywa drug^
bramk^ dla GKS-u, doprowadzaj^c jastrz^bskich fanow do euforii. Ostatecznie wygralismyzOdr^ Wodzistaw 2:1.
Tydzieii pozniej gralismy mecz wyjazdowy w D^bicy z Igloopolem, ktory miat ambicje awansowac do pierwszej ligi. Na Podkarpaciu bramkarz Marszatek i spotka mieli straszne problemy
i przegrali 0:5. Wynik mowi sam za siebie. Na mecz do D^bicy
udajQ si^ sam, nocnym poci^giem. Na stadionie spotykam jeszcze jednego fana GKS-u. Jestesmy incognito. W nast^pnym ty-

godniu przyjezdzaj^ do nas przyjaciele z Hutnika Krakow. Pitkarze GKS-u postawili si^ liderowi tabeli, osi^gaj^c rezultat 1:1,
a gola na wag^ remisu zdobyt Krzysztof ZiQcik. Kibicow z Nowej
Huty pojawito siQ ponad 100. Doszto do spi^c z milicjantami. Na
ostatni mecz rundy jesiennej - ze Stal^ Rzeszow udajemy si^
poci^giem w 10 osob. Na stadionie obok nas siedz^ fani Resovii. Po meczu w okolicy autokaru probuj^ dobrac s\^ do nas kibi
ce Stali, ale bez skutku. Wygrywamy 1:0 po golu ZiQcika z rzutu
karnego. Przed przerw^ zimow^ ostatni domowy mecz gramy
ze Stal^ Stocznia Szczecin. Pitkarze wygrywaj^ 2:0 po golach
Sawczuka i Sw^dery. Ze Szczecina nie pojawit si^ w Jastrz^biu
nikt. Rund^ jesienn^ koiiczymy z siedemnastoma punktami, na
15. miejscu na 20 druzyn i wiosn^ przyjdzie nam bronic si^

przed spadkiem do trzeciej ligi. Koiicz^c w^tek kibicowski,
jastrz^bscyfani pojawili si^ takze na meczach reprezentacji Polski w eliminacjach do Mistrzostw Swiata 1990, gdzie w Chorzowie zremisowalismy z Angli^ 0:0 i przegralismy ze Szwecj^ 0:2.
W nast^pnym numerze o inauguracyjnym meczu na Stadionie
przy Harcerskiej, w ktorym zmierzyty si^ mtodziezowe repre-

zentacje Polski i Anglii.

Strajkowicz

W dniach 8-11 grudnia bralismy udzial w stazu trenerskim w Akademii Red Bull Salzburg. Mielismy przyjemnosc obserwowania
zaj^c treningowych roznych grup wiekowych, m.in. trening poprzedzaj^cy mecz Mtadziezowej Ligi Mistrzow druzyny Red Bulla z F.C.
Liverpool, podczas ktorego mozna byto podejrzec przede wszystkim wykonywanie stalych fragmentow gry pod k^tem meczu, co
zazwyczaj druzyny utrzymuj^ w scistej tajemnicy.
Mielismy okazj'^ obserwowac trening indywidualny na urz^dzeniu
SOCCER Ball, wartym 1 mln euro, z ci^gle rozbudowywanymi programami w celu monitorowania decyzyjnosci, szybkosci reakcji, koordynacji, sily podania czy wspo^pracy mi^dzy zawodnikami. A widzielismy tylko niewielk^ cz^sc, bo 2 programy, ktore s^ wykorzystywane
przy monitorowaniu pitkarzy i oceny ich potencjatu. W sferze marzeh moze znajdowac si^ tylko posiadanie takiego urz^dzenia w naszej akademii. Mielismy okazj^ obserwowac takze treningi od U-7
do U-12 oraz U-15, U16 i U-18. Rocznik U-15 w tym okresie testuje
dwoch W^gierskich zawodnikow, ktorzy zostali wytowieni przez klubowych skautow i przyjechali na tygodniowe testy. Warto zaznaczyc,
ze jednym z nich jest mtodziezowy reprezentant W^gier do lat 16.

W dniu przyjazdu, z racji tego, ze w Akademii nie odbywaty si^ zaJ^cia treningowe, mielismy przyjemnosc zwiedzenia miasta przygotowuj^cego si^ do Swi^t, pi^knie przystrojonego z duz^ liczb^
turystow, ktorzy podziwiali wspaniate zabytki Salzburga t^cznie
zdomem,wktorym urodzitsi^ Mozart.

Red Bull Salzburg, gtownych nurtowfilozofii stworzonej przez specjalistow. Podstawowe zatozenia maJ3 na celu ci^gte wywieranie
presji na przeciwniku. Otymjakonizaktadaj^ pressing mozna bylo
ztrenerem Rzepeckim ciekawie porozmawiac.

Mitym akcentem byto zaproszenie na mecz Mtodziezowej Ligi Mi
strzow, Red Bull Salzburg - FC Liverpool, ktdry zakoiiczyi si^ wynikiem 3:2 dla gosci, mimo iz do przerwy to Salzburg bytstron^ dominuj^c^ w aspektach fizycznych. Kultura gry minimalnie po stronie
Anglikow. W miar^ uplywu czasu to Anglicy doszli do glosu i ostatecznie odrobili straty z pierwszej potawy oraz w doliczonym czasie
gry przechylili szal^ zwyci^stwa na swoj^ korzysc.
Wisienk^ na torcie pobytu w Salzburgu byt oczywiscie mecz Ligi
Mistrzow, gdzie gospodarze zmierzyli s\^ z triumfatorem poprzedniej edycji tych rozgrywek. Po stronie gosci takie nazwiska jak Salah,
Mane, Firminoczynajdrozszyobrohcaswiata,Van Dijk. Poprzeciw-

nej stronie wschodz^ca gwiazda Erling Haaland, o ktorego bij^ si^
juz topowe kluby w Europie. Sytuacja w tabeli przed meczem pozwalata spodziewac si^ arcyciekawego pojedynku, pot^czonego
z wyeliminowaniem FC Liverpool z rozgrywek - co bytoby nie lada
sensacj^. Szczytem marzeh byto znalezienie s\^ wsrod kibicdw na
stadionie Red Bull Arena (od pot roku nie byto dost^pnych biletow
na ten mecz). W tym momencie ogromne podzi^kowania dla tre
nera Marka, ktory niczym czarodziej na wyst^pie wyci^gaj^cy z cylindra krolika, wyczarowatdla nasdwiewejsciowki. Niezapomniana
atmosfera meczu z kompletem publicznosci 30 tysi^cy widzdw,

We wtorek z samego rana, o 7:30 pierwsze zaj^cia U-15 trenera

otwartosc meczu, ktory powodowatsytuacje podbramkowezarow-

Rzepeckiego. Standardowo, jak powiedziat - trening rozpoczyna

no zjednej,jak i drugiej strony wzbudzaty gor^ce emocje wsrod kibicow. Mecz, jak wiemy, nie zakonczytsi^ niespodziank^ i wygran^
gospodarzy, gdyz przewrotnosc futbolu spowodowata, ze Liver
pool dzi^ki bramkom Keity i Salaha rozstrzygn^t pojedynek w odst^pie2minut.

trener przygotowania motorycznego cwiczeniami stabilizacji
i ogdlnorozwojowymi. Nast^pnie wszyscy udaj^ si^ do sitowni,

gdzie na fotokomorkach odbywa si^ test szybkosci 5, 10, 20 i 30
metrow. Nast^pnie druzyna wrocita na boisko, gdzie w cz^sci
gtownej byta gra wewn^trzna, b^d^ca jednoczesnie kolejn^ okazj^
do sprawdzenia umiej^tnosci dla testowanych W^grow.
Po treningu trener Marek zaprosit nas do biura. Mielismy tarn
chwil^ czasu na zadanie pytari w kwestii funkcjonowania Akademii

Na zakonczenie chcielismy serdecznie podzi^kowac trenerowi
Rzepeckiemu za mozliwosc pobytu wtopowej Akademii Swiata, co
pozwoli na nasz dalszy rozwoj, a zarazem pokazuje nam kierunek,
wktorym powinnismyzmierzac.

Gadki * wolontariacie
dalszy...
Opowiem Warn 0 ostatniej naszej akcji - czy to czas stra-

to realny problem. Dlatego tak bardzo wierz^ w moc wo-

cony,amozewtasniebezcenny;samiocehcie...

lontariatu, w pomaganie innym, bo wiem, ze jest tysi^ce

osob, ktore tego potrzebuj^, i ktore za najdrobniejsz^

Napocz^tkugrudnia bralismyudzia^wWEEKENDZIECU-

pomoc moglyby caly czas dzi^kowac. A powiem Warn, ze

DOW w ramach Szlachetnej Paczki (My tzn. pracownicy

usmiech wdzi^cznosci, Izy radosci po obu stronach, bu-

klubu, pi^karze, kibice, Fundacja Familia). Wtym roku po-

dz^ emocje nie do opisania. W takich chwilach niewazne

moc w catej Polsce otrzymalo ponad 14,5 tys. rodzin,

jest to, ze czasem widzimy siQ pierwszy raz w zyciu. Tak po

a nasza druzyna przyt^czyta siQ do ponad pol miliona wo-

prostu znikaj^ bariery. Wyobrazcie sobie nasze dzieciaki,

lontariuszy z calej Polski.

ktore czekaj^ na prezenty-jaka jest ich radosc,gdyje rozpakowuj^, choc bardzo cz^sto wiedz^, co dostan^, bo

Czasem mamy wrazenie, ze nie ma wsrod nas biedy, ze

jesli mamy mozliwosc, to spelniamy ich zachcianki. Mimo

ludzie teraz maj^ wszystko, a jednak niestety nadal jest

wszystko to wzrusza, chwyta za serce.
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A teraz wyobrazcie sobie dziecko, ktore nie ma np. jajka

Naprawd^ warto ruszycsi^ czasem z kanapy, przekroczyc

niespodzianki przy okazji zwykfych zakupow i wyraz jego

stref^ komfortu, zaryzykowac i POMAGAC. To niewiele

twarzy, gdy zasypujemy je zabawkami. Wyobrazcie sobie

kosztuje, a dziala cuda.

to szcz^scie. Pomagaj^c, rbwniez Wy jestescie tego cz^sci^. To jest cud - ludzie, ktorzys^ obdarowywani odzysku-

Podsumowuj^c akcj^ Szlachetna Paczka: udalo nam

J3 wiar^, w to, ze mozna zmienic swoj^ histori^. Bardzo

zorganizowac ponad 60 swi^tecznych paczek. To by^a

Warn dzi^kujemy, za to, ze pomogliscie zmienic histori^ ro-

mega praca zespolowa - bo wolontariat na tym polega :).

dziny, ktor^ wybralismy. Zebralismy tak duzo, ze udalo

Dziewczyny z biura, dzi^ki za codzienne odbieranie pa

nam si^ pombc wi^kszej liczbie osob niz planowalismy.

czek, przegl^danie ich i segregowanie - bez Was pako-

Wolontariusze Szlachetnej Paczki nosz^ koszulki z napi-

walibysmy wszystko ze dwa dni dluzej:), Kamilowi - kie-

sem LUBIE; LUDZI... bo jak Was nie lubic za to, ze jestescie,

rownikowi druzyny za udost^pnienie wszystkich mozli-

za kazdy telefon z haslem "czego potrzebujecie?' albo "kie-

wych pomieszczeii i dyspozycyjnosc. Dzi^kujemy wszyst-

dy przyjechac?' itp. Mog^ wr^cz powiedziec, ze uwielbiam

kim zaangazowanym za wspblne zakupy i zebrane pie-

ludzi, ktbrzy potrafi^ wyjsc ze swojej strefy komfortu, ze

ni^zki, za filmik, plakat, za kazd^ podarowan^ rzecz, za

swoich przyzwyczajeri i czasem zrobic cos innego, niz po-

kazde dobre stowo i pomoc. Wielkie podzi^kowania nale-

zostali oczekuj^. Pami^tajcie: rutyna jest bezpieczna, ale

z^ si^ firmom, ktore zawsze nas wspieraj^: Hebe, Wesol-

"zabija", a angazowanie si^ w wolontariat moze si^ wy-

kowo, Euro-Drogeria, kwiaciamia Upominek, FH Grz^sko,

dawac szalone i nieprzewidywalne, ale nadaje zyciu sens.

Tropdogrzybka. Wyrazy wdzi^cznosci nalez^ si^ takze

Adrianowi z Carte Blanche, ktory cierpliwie pakowal pacz
Nie da si^ zmienic swiata w jeden dzieh, nie wystarczy

ki i pomogl je rozwiezc oraz dla Zyza Bar, ktory zadbal

jedna fantastyczna decyzja, akcja. Trzeba codziennie ra-

o nasze zol^dki podczas pakowania paczek oraz oczywis-

no wstawac z mysl^, ze dzis tez b^dzie dobrze. Ja kazdego

cie dla wszystkich szalonych kobitek, ktore kleify, przeno-

dnia jestem wdzi^czna, za to, ze mam wokbt siebie

sity, pakowaiy. Oprocz tego warto dodac, ze Andrzej Le-

fantastycznych ludzi, z ktorymi mog^ pracowac, no i oczy-

owski - Leon G^ urz^dzi, zadeklarowal remont lazienki

wiscie fantastycznego m^za, ktory wspiera mnie i wytrzy-

dla ,,naszej" rodziny, wj^c smialo mozemy powiedziec, ze

muje ten balagan m.in. w samochodzie (nieraz jest tak, ze

weekend cudbw z pewnosci^ siQ wyd^uzy. Jeszcze raz

jest problem, zeby do niego wejsc, bo znowu jest wypel-

dziQkujemy! Pomaga MY! Aaaaa i najwazniejsze podzi^ko-

nionyjakimis rzeczami, ciuchami, slodyczami, nakr^tkami

wania dla Moniki -te cuda zacz^ly si^ od Niej!

czy makulatur^ :)). Kto mnie zna, wie, ze do mnie trzeba

miec niewyobrazaln^ cierpliwosc wi^c mozecie mu cza
sem wspolczuc:).

Ewelina Auguscik
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dzie obrohc^ trofeum, ale zdawala siQ
bye w zasi^gu naszych pitkarzy. Mecz rozegrano 17 marca 1976 r. wjastrz^biu.

Ciekawostk^ by) fakt, ze Ryszard Duda
wyst^pit przeciwko swojemu dawnemu
klubowi. Co wi^cej, w dogrywce to wlas-

nie on zdobytjedyn^ bramk^ i zatatwiljastrz^biu sensacyjny awans do potfinalu
Pucharu Polski.

Na kolejnego rywala nie trzeba byto dlugo czekac. 7 kwietnia dojastrz^bia przyjechala naszpikowana gwiazdami Stal
Mielec, z krolem strzelcow Mundialu na

czele. Stadion na Kasztanowej p^kal
w szwach. Optymisci spodziewali s\^ kolejnej niespodzianki. Trener Kulig zdecydowatsi^ na nast^puj^cy sklad: Koterba,
Buchalik, Czenczek, Bugdol, Lajda, Szwe-

zig, Fojcik, Duda, Grz^dziel (46. Twardow
ski), Malcherczyk, Pilch. W Stali zagrali:
Kukla, Rzesny, Kosihski,Tryba, Per, Sekulski (77. Krawczyk), Lato, Kasperczak, Hna-

GKS sensacj^ Pucharu Polski!

tio (75. G^sior), Domarski, Karas. Spotka-

W poprzednim numerze ,,G6rniczej Wia-

Kolejne losowanie bylo jeszcze mniej po-

ry" opisany zostal ligowy sezon 1975/76,
ktory niestety nie przyniosl awansu do
II ligi. Kibicejednak nie mieli prawa narze-

myslne. Na Kasztanow^ miata bowiem za-

witac Legia Warszawa. Wystarczy spojrzec
na sklad ,,wojskowych", ktorzy 7 grudnia

bardziej doswiadczona Stal wykorzystala
bl^dy gospodarzy i zdobyla dwie bramki.
Najpierw stoper Lajda skierowal pilk<^ do
wlasnej bramki, a pozniej Lato z dziecin-

kac, poniewaz rownolegle do rozgrywek

wybiegli na boisko: Mowlik, Topolski, Smu-

n^ tatwosci^ omin^l obrohcow i podwyz-

ligowych, pilkarze GKS-u Jastrz^bie ry-

da, M. Nowacki, Cypka, Bialas, Deyna, Cmi-

szyl na 2:0. Po przerwie pilkarze GKS-u

walizowali na szczeblu centralnym Pu

kiewicz (46. Lasoh), Pieszko, Kwapisz, No-

rzuciliwszystko najedn^szalQ. Kontakto-

charu Polski i robili to znakomicie.

wak (106. Z. Nowacki). Przeciwko gwiaz-

W pierwszej serii trafili Lajda i Deyna,
a w drugiej Fojcik i Bialas. W trzeciej Go

wego gola zdobyl Twardowski, a pozniej
Malcherczyk wykorzystal zamieszanie
pod bramk^ gosci i wyrownal stan me
czu. Pachnialo kolejn^ sensacj^. Niestety
euforia szybko zgasla, gdy Lajda powtornie skierowal p\\kq do wlasnej bramki. To
jednak nie zdeprymowalo jastrz^bian.
Ruszyli z kolejnymi atakami, ale Kukla nie
dal si^ wi^cej zaskoczyc. W rezultacie La
to i jego koledzy mogli swi^towac awans
do finatu. Tarn czekal na nich Sl^sk Wro

recki przestrzelit, na szcz^scie Koterba

claw, ktory ostatecznie okazal s\^ triumfatorem rozgrywek.

net, A. Szymanowski, Maculewicz, Gazda,

obronit strzat Pieszki. W czwartej serii
Grz^dziel wyprowadzil GKS na prowadzenie, a Topolski trafil w stupek. W pi^tej serii
Buchalik mogt rozstrzygn^c losy meczu,
ale oddaltatwy do obrony strzat Z. Nowac

Jastrz^bie mogl zameldowac si^ w euro-

Musial, H. Szymanowski, Garlej, Ptonka

ki wykorzystal to i wyrownat. S^dzia zarz^-

pejskich pucharach. Trzeba jednak pa-

(76. Surowiec), Kapka, Kmiecik, Kusto (70.

dzil dodatkow^ seri^. Pilch trafit, a Cypka...
strzeli! w poprzeczk^i Sensacja stata si^
faktem.Jastrz^bie wyeliminowato LegiQ

mi^tac, ze nasz zespol byl trzecioligow-

W1/32 rywalem gornikow by! Motor Praszka. Mecz rozgrywany byl na wyjezdzie,
a mimo to lepsi okazali si^ jastrz^bianie

wygrywaj^c 4:2 (0:0) po dwoch bramkach
Grz^dziela oraz golach Kopca i Dudy. Losowanie par 1/16 okazalo si^ dla Jastrz^bia mato laskawe. 23 sierpnia GKS mial
zmierzyc s\^ u siebie z Wisl^ Krakow. Tre-

nerjerzy Kulig przeciwko pierwszoligowcom wystawil nast^puj^cy sktad: Koterba, Langer, Czenczek, Gdrecki, Lajda, Bu-

chalik, Fojcik, Duda, Grz^dziel, Twardow-

ski (77. Kokoszka), Pilch. Z kolei krakowianie przyst^pili do meczu w skladzie: Go-

Krasny). GKS zagral bez kompleksow i jego brawurowe ataki przyniosly efekt
w postaci jedynego gola zdobytego przez
Pilcha w 59 minucie. Niespodziewanie to
gornicyawansowalido1/8.

dom trener Kulig wystawit nast^puj^
druzyn^: Koterba, Bugdol(109. Kokoszka),
Czenczek, Lajda, Gorecki, Grz^dziel, Fojcik,
Twardowski (46. Langer), Malcherczyk, Bu-

chalik, Pilch. Mecz byt bardzo zaci^ty, ale
ci^zka murawa nie sprzyjala zdobywaniu
bramek. Takze w dogrywce nie padfy gole,
a zatem s^dzia zarz^dzil rzuty karne.

nie przynioslo wiele emocji. Niestety, mi
mo iz jastrz^bianie zacz^li z animuszem,

Starsi kibice do dzis wspominaj^ ten niezwykly sezon. Niewiele brakowalo, a GKS

cem i to, czego dokonal, bylo wowczas

najwi^ksz^ niespodziank^ w historii Pu
charu Polski.

W cwiercfinale rywal wydawat si^ bye duzo tatwiejszy. Stal Rzeszow byla wpraw-

Marcin Boratyn
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Zobacz nasze realizacje na stronie internetowej i nie czekaj tqlko umow sig na bezptatnq pomiar i wqcene pod numerem telefonu

www.facebook.com/MebleMazan/

I? www.meble-mazan.pl (^O +48 696447432

1
1

if

# i

X***

1.1

•.

-j t^^e©

^a gr;:d::I

na
•^^i^^.

i

|f

50

