
W 7 kolejce rozgrywek ligowych zmierzyliśmy się w spotkaniu wyjazdowym z Drzewiarzem 
Jasienica. Niestety drużyna trampkarzy starszych poniosła porażkę 0:2. Był to nasz najsłabszy mecz  
w tym sezonie. Od początku graliśmy nerwowo, chaotycznie i bardzo niedokładnie. Przeciwnicy 
narzucili nam swoje warunki gry, byli bardziej zdecydowani, szybsi, dzięki czemu przejęli kontrolę  
w środku boiska. Jednak pomimo optycznej przewagi w posiadaniu piłki, zespół z Jasienicy  
w pierwszej połowie meczu tylko raz poważniej zagroził naszej bramce, kiedy to płaskie uderzenie 
zawodnika gospodarzy pewnie obronił nasz bramkarz. Początek drugiej połowy spotkania przyniósł ze 
sobą pierwszego gola dla naszych rywali. Piłka, po złym wybiciu przez naszego obrońcę, trafiła pod 
nogi piłkarza z Jasienicy, który zagrał ją do swojego kolegi, a ten zdobył bramkę. W 36 minucie 
zawodnicy Drzewiarza podwyższyli prowadzenie. Po strzale z rzutu wolnego, piłkę przed siebie 
wypiąstkował nasz bramkarz, co wykorzystał piłkarz naszych rywali, kierując futbolówkę do pustej 
bramki. Do końca meczu wynik nie uległ już zmianie, choć gra toczyła się ciągle pod dyktando 
Drzewiarza Jasienica. Podsumowując, było to bardzo złe spotkanie w naszym wykonaniu.  
Nie graliśmy piłką, bardziej pozbywaliśmy się jej niż podawaliśmy do siebie. Przez cały mecz 
oddaliśmy tylko jeden celny strzał na bramkę przeciwnika. Na koniec mój osobisty apel do wszystkich 
chłopaków: zawsze wygrywamy i przegrywamy jako zespół. Nie możemy obwiniać jednego czy 
drugiego zawodnika o porażkę całej drużyny. Dzisiejszy mecz kompletnie nam nie wyszedł, co nie 
znaczy że nie zagramy dużo lepiej z Kozami. Nasza postawa w meczu ligowym wynika przede 
wszystkim z zaangażowania na treningach. Jeśli każdy z nas włoży 100% serca na treningu, na pewno 
dużo lepiej zagramy w lidze.  
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Skład drużyny trampkarzy LKS Pasjonat Dankowice 
 
Norbert Foks – Mateusz Dutka, Daniel Mańdok, Miłosz Kuczmierczyk, Tomasz Stanisławski (31’ 
Szymon Górka) – Wojciech Tkacz (31’ Michał Rąba), Jakub Jagosz, Damian Woźniak, Kacper 
Prochowski (45’ Adrian Pieczka) – Szymon Nowak, Kacper Kołoczek (38’ Dawid Gandor) 
  

Spotkanie drużyny juniorów z Drzewiarzem Jasienica miało bardzo wyrównany przebieg.  
W pierwszej połowie meczu lekką przewagę posiadali nasi piłkarze, ale nie przełożyła się ona na 
klarowne sytuacje bramkowe. Trzeba jednak przyznać, że prezentowaliśmy się całkiem nieźle, 
potrafiliśmy utrzymać się przy piłce, próbowaliśmy cierpliwie budować akcje. Brakowało nam jedynie 
ostatniego podania, tzw. wykończenia. Pod naszą bramką również nie dochodziło do dużych spięć, 
dzięki dobrej współpracy między zawodnikami skutecznie zatrzymywaliśmy pojedyncze ataki 
przeciwników. Obraz gry w drugiej części spotkania znacząco się nie zmienił. W 50 minucie meczu 
Mateusz Markiel płaskim uderzeniem w długi róg próbował pokonać bramkarza gospodarzy, jednak 
ten dobrze interweniował. W 65 minucie miała miejsce sytuacja, która w ogromny sposób wpłynęła na 
końcowy wynik. Błażej Cięciel otrzymał bardzo dobre prostopadłe podanie z głębi pola i gdy 
wydawało się, że wyjdzie na pozycję 1x1 z bramkarzem, został, moim zdaniem, sfaulowany przez 
piłkarza Drzewiarza Jasienica, który zaatakował go z tyłu wślizgiem. Sędzia jednak nie użył gwizdka. 
W 79 minucie spotkania po stracie naszej drużyny na połowie przeciwnika, szybką kontrę 
wyprowadzili zawodnicy gospodarzy. Piłkarz Drzewiarza uciekł naszym obrońcom, a próbujący 
ratować sytuację Andrzej Nycz, faulował przeciwnika tuż przed polem karnym. Uderzenie z rzutu 
wolnego zawodnika z Jasienicy zdołał jeszcze obronić Paweł Sikora, ale przy dobitce nie mógł już nic 
zrobić. Mecz zakończył się więc naszą porażką 0:1. Bardzo szkoda straconych punktów, ponieważ 
przez całe spotkanie byliśmy co najmniej równorzędnym przeciwnikiem dla Drzewiarza Jasienica. 
Okazję do poprawienia sobie humorów będziemy mieli już za tydzień w pojedynku z Orłem Kozy. 
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Skład drużyny juniorów LKS Pasjonat Dankowice 
 
Paweł Sikora – Wojciech Małysz, Mateusz Korczyk, Szymon Tomala, Andrzej Nycz – Mateusz 
Bąkiewicz (75’ Mateusz Faruga), Adrian Fajferek, Błażej Cięciel, Mateusz Figura – Mateusz Markiel  
Daniel Korczyk (60’ Amadeusz Pieczka)                                                                  
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