
W sobotę 31maja w ramach 23 kolejki rozgrywek ligowych nasze drużyny czekał 
wyjazd do Goleszowa. Na wstępie trzeba zaznaczyć, że zespół trampkarzy starszych 
Pasjonata z różnych przyczyn zmuszony był wystąpić w tym spotkaniu w 10- osobowym 
składzie. Ekipa gospodarzy zaprezentowała się natomiast w ósemkę. Od pierwszych minut 
meczu na boisku uwidoczniła się zdecydowana przewaga naszej drużyny, która dość szybko 
została udokumentowana zdobytymi bramkami. Wynik spotkania otworzył w 7 minucie 
Marcin Klimeczek, dobijając z bliskiej odległości strzał Norberta Foksa. Chwilę później w 
bliźniaczej sytuacji gola zdobył Norbert Foks. Kolejna bramka dla Pasjonata padła w 14 
minucie gry po bardzo ładnym uderzeniu z dystansu Daniela Mańdoka. W 20 minucie składną 
akcję naszej ekipy wykończył Norbert Foks. Cztery minuty później na listę strzelców wpisał 
się Kuba Jagosz, pokonując mierzonym strzałem w długi róg bramkarza gospodarzy. Przed 
gwizdkiem kończącym pierwszą połowę gole dla naszego zespołu zdobyli jeszcze Norbert 
Foks, kompletując hat- tricka oraz Kacper Kołoczek. Druga część meczu miała bardzo 
podobny przebieg do jego premierowej odsłony. Co prawda w 31 minucie nie 
wykorzystaliśmy rzutu karnego, ale odrobiliśmy to z nawiązką w dalszych fragmentach 
spotkania. Strzelcami bramek dla naszej ekipy byli Kuba Jagosz, dwukrotnie Norbert Foks i 
Wojtek Tkacz, Marcin Klimeczek oraz Damian Woźniak. Niestety w 51 minucie gry naszym 
zawodnikom przydarzyła się chwila dekoncentracji, która kosztowała nas utratę gola. Piłkarz 
drużyny gospodarzy minął w sytuacji 1x 1 Michała Rąbę i skierował piłkę do pustej bramki. 
Podsumowując, trudno na podstawie dzisiejszego meczu wyciągać jakieś wnioski, ponieważ 
zespół z Goleszowa nie postawił nam zbyt twardych warunków gry. Wysokie zwycięstwo 
wyjazdowe na pewno cieszy, jednak z drugiej strony martwi wąska kadra naszej drużyny, 
która w pojedynkach z lepszymi przeciwnikami daje o sobie znać. 
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Bramki dla zespołu Pasjonata: Norbert Foks (10’, 20’, 24’, 42’, 48’), Marcin 

Klimeczek (8’, 56’), Jakub Jagosz (26’, 38’), Wojciech Tkacz (40’, 46’), Daniel Mańdok 
(14’), Kacper Kołoczek (29’), Damian Woźniak (59’) 

 
Drużyna juniorów starszych Pasjonata przystąpiła do rywalizacji z ekipą z Goleszowa 

z zamiarem przerwania serii trzech porażek z rzędu. I cel ten osiągnęła. Już w 10 minucie po 
dośrodkowaniu Szymka Szymczyka z rzutu rożnego na długi słupek, piłkę głową do środka 
zagrał Wojtek Małysz, a akcję wykończył Szymek Tomala. Nasi zawodnicy chcieli pójść za 
ciosem, czego efektem były okazje bramkowe Błażeja Cięciela, którego uderzenie przeszło 
nad poprzeczką oraz Mateusza Figury. W 19 minucie padł drugi gol dla naszej ekipy. Piłkę 
wybitą przez obrońcę zespołu gospodarzy przejął Wojtek Małysz i płaskim strzałem pokonał 
bramkarza rywali. To nie był jednak koniec strzeleckich popisów naszych piłkarzy, gdyż już 2 
minuty później gola zdobył Mateusz Markiel, przejmując piłkę odbitą przez golkipera z 
Goleszowa i kierując ją do pustej bramki. W kolejnych minutach tempo naszej gry spadło, co 
wykorzystali gospodarze. W 31 minucie zawodnik naszych przeciwników  okazał się 
pewnym egzekutorem „jedenastki” podyktowanej za zagranie ręką w polu karnym. Wynik 
spotkania nie ulegał zmianie aż do 54 minuty, gdy po bardzo dobrze wyprowadzonym 
szybkim ataku przez naszą drużynę dośrodkowanie Błażeja Cięciela z lewej strony boiska na 
gola zamienił Szymon Szymczyk. Ten sam piłkarz mógł w dalszych fragmentach meczu 
skompletować hat- tricka, jednak w dwóch sytuacjach zabrakło mu trochę dokładności. 
Pomimo tego druga część gry przebiegała pod całkowitą kontrolą zespołu Pasjonata, a 
końcowy rezultat na 5:1 ustalił tuż przed ostatnim gwizdkiem sędziego Mateusz Figura, 
wykorzystując sytuację sam na sam z bramkarzem. Mam nadzieję, że dzisiejsza wygrana 
doda nam wiary we własne możliwości i pokaże, że przy odpowiedniej koncentracji łatwiej 



osiągnąć dobry wynik. Teraz przed nami w najbliższy wtorek zaległy mecz wyjazdowy z 
Orłem Kozy.   
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Bramki dla drużyny Pasjonata: Szymon Tomala (10’), Wojciech Małysz (19’), 

Mateusz Markiel (21’), Szymon Szymczyk (54’), Mateusz Figura (80’) 
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