
W kolejnym ligowym spotkaniu rundy wiosennej podejmowaliśmy na własnym 
stadionie zespół Orła Łękawica. Trampkarze starsi Pasjonata pewnie pokonali swoich 
przeciwników 4:1. Początek meczu wcale nie zapowiadał takiego obrotu wydarzeń. Pierwsze 
minuty były bardzo nerwowe i chaotyczne w wykonaniu naszej drużyny, to goście jako 
pierwsi stworzyli sobie bardzo groźną sytuację bramkową. Na szczęście piłkarz zespołu Orła, 
znajdując się sam na sam z naszym bramkarzem, uderzył minimalnie obok słupka. To 
zdarzenie wyraźnie pobudziło naszych zawodników. Bliscy zdobycia gola byliśmy w 15 
minucie, gdy po dośrodkowaniu Michała Bocheńskiego z lewej strony boiska, dwóch piłkarzy 
Pasjonata przeszkodziło sobie w skutecznym zakończeniu akcji. Pięć minut później udało się 
nam wreszcie objąć prowadzenie. Po dobrym podaniu Damiana Woźniaka z głębi pola na 
czystą pozycję wyszedł Norbert Foks i płaskim strzałem pokonał golkipera gości. Niestety 
niedługo potem sprezentowaliśmy bramkę rywalom. Nasz bramkarz, próbując wybić piłkę, 
otrzymaną od obrońcy, trafił w nią nieczysto, co spowodowało, że przejął ją piłkarz Orła 
Łekawica i bez problemów umieścił w naszej bramce. Gdy wydawało się, że pierwsza połowa 
zakończy się remisem, drugiego gola dla naszej drużyny płaskim uderzeniem lewą nogą 
zdobył Nataniel Kasperczyk. Druga część meczu odbyła się pod całkowitą kontrolą naszego 
zespołu. Trudno tu wymienić wszystkie okazje bramkowe, jakie stworzyliśmy w tym okresie 
gry. W krótkim odstępie czasu hat tricka mógł skompletować Nataniel Kasperczyk, jednak po 
jego uderzeniach piłka trafiała w słupek i poprzeczkę. W43minucie,w ogromnym zamieszaniu 
podbramkowym, gdy na długi czas zamknęliśmy przeciwnika w jego polu karnym, piłkę do 
bramki skierował w końcu Miłosz Kuczmierczyk. Ataki naszej drużyny nie ustawały, dobre 
okazje strzeleckie mieli Damian Woźniak i Wojtek Tkacz, jednak dobrze w tych sytuacjach 
interweniował bramkarz gości. W 55 minucie wynik meczu ustalił Nataniel Kasperczyk, 
wykorzystując prostopadłe podanie Damiana Woźniaka. Generalnie odnieśliśmy bardzo 
przekonujące zwycięstwo, mimo słabszego początku potrafiliśmy dość szybko przejąć 
inicjatywę na boisku i kontrolować przebieg gry.  

 
LKS Pasjonat Dankowice  - Orzeł Łękawica 4:1 

Bramki dla drużyny Pasjonata: Norbert Foks (20’), Nataniel Kasperczyk (30’, 55’), 
Miłosz Kuczmierczyk (43’) 

 
Skład drużyny trampkarzy LKS Pasjonat Dankowice 
 
Michał Rąba – Miłosz Kuczmierczyk, Daniel Mańdok, Wojciech Tkacz, Szymon Górka –
Michał Bocheński (31’ Jakub Libera), Jakub Jagosz, Damian Woźniak, Kacper Kołoczek – 
Norbert Foks, Nataniel Kasperczyk 

 
O losach spotkania juniorów Pasjonata Dankowice z Orłem Łękawica zadecydował 

pierwszy kwadrans meczu. Już w 2 minucie od utraty gola uratował nas Paweł Sikora, broniąc 
strzał przeciwnika z bliskiej odległości, a przy próbie dobitki dobrze zachowali się obrońcy, 
wybijając piłkę niemal z linii bramkowej. Kolejne minuty upływały pod znakiem wyraźnej 
przewagi zespołu gości, który dopiął swego w 12 minucie. Zawodnik Orła Łękawica otrzymał 
prostopadłe podanie z głębi pola i płaskim strzałem w długi róg pokonał naszego bramkarza. 
Po zdobyciu gola nasi rywale wyraźnie cofnęli się do obrony, oddając inicjatywę piłkarzom 
Pasjonata. Jednak pomimo tego, że po stracie bramki delikatnie uspokoiliśmy naszą grę, nie 
potrafiliśmy stworzyć sobie klarownych sytuacji strzeleckich. Brakowało nam płynności w 
rozegraniu akcji, często traciliśmy piłkę w dość prosty sposób. Zdecydowana większość 
naszych ataków rozpoczynała się od długiego podania z linii obrony w stronę na postników, 
które było przecinane przez obrońców lub przechwytywane przez bramkarza drużyny rywali. 
Bliski zdobycia gola dla naszego zespołu w pierwszej połowie meczu był jedynie Adrian 



Fajferek, którego bardzo ładne uderzenie z woleja z około 20 metrów powędrowało 
minimalnie nad poprzeczką bramki Orła Łękawica. W drugiej części spotkania obraz gry nie 
uległ dużej zmianie, sytuacji bramkowych z obu stron było jak na lekarstwo. Najbliżej 
doprowadzenia do remisu był Mateusz Markiel, który wykorzystując dobre dośrodkowanie z 
prawej strony Bartka Gołębia, uderzył piłkę nad bramką rywali. Mecz zakończył się więc 
naszą porażką w stosunku 0:1. Niestety była to już druga kolejna przegrana na własnym 
stadionie w tej rundzie. Myślę, że naszym głównym problemem jest zbyt wolna gra piłką, co 
powoduje, że przy agresywnym ataku przeciwnika, ciężko nam się przy niej utrzymać. 
Trudno oczekiwać strzelonych goli, jeśli stwarzamy 1 – 2 sytuacje bramkowe w ciągu całego 
meczu. Wierzę, że w kolejnych spotkaniach zaprezentujemy się lepiej, co powinno przełożyć 
się na zdobycie punktów do ligowej tabeli. 

 
LKS Pasjonat Dankowice  - Orzeł Łękawica 0:1 

 
Skład drużyny juniorów LKS Pasjonat Dankowice 
 
Paweł Sikora –Daniel Korczyk, Wojciech Małysz, Mateusz Korczyk, Andrzej Nycz –  
Mateusz Faruga (20’ Szymon Szymczyk), Adrian Fajferek, Bartłomiej Gołąb, Amadeusz 
Pieczka –Mateusz Markiel, Błażej Cięciel 
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