Tym razem nietypowo, bo w czwartek podejmowaliśmy na własnym stadionie
drużynę Błyskawicy Drogomyśl. Trampkarze starsi urządzili sobie kanonadę strzelecką,
wygrywając 18:0. Wynik meczu mówi sam za siebie i pokazuje ogromną przewagę, jaką
mieliśmy w trakcie gry. Od początku spotkania na bramkę zespołu gości sunął atak za
atakiem, czego efektem były kolejne szybko zdobyte gole. Pierwsza połowa zakończyła się
naszym prowadzeniem w stosunku 8: 0, a najlepszy okres tej części gry przypadł między 10, a
20 minutą, kiedy to strzeliliśmy sześć bramek, rozgrywając kilka ładnych, zespołowych akcji
ofensywnych. Ten fragment spotkania należał do Nataniela Kasperczyka, który w ciągu 30
minut pięciokrotnie skierował piłkę do bramki. Po przerwie na boisku w naszej drużynie
pojawiło się trzech piłkarzy z ekipy trampkarzy młodszych, co wcale nie zmniejszyło naszej
siły ataku. Szczególnie Marcin Klimeczek, zdobywca czterech goli, może zaliczyć ten występ
do bardzo udanych. W drugiej połowie meczu z dobrej strony pokazał się również Daniel
Mańdok, który najpierw popisał się świetnym uderzeniem z dystansu pod poprzeczkę bramki
rywali, a w końcówce spotkania dwukrotnie potrafił znaleźć się w polu karnym,
wykorzystując dokładne dośrodkowania kolegów z rzutów rożnych. Podsumowując,
wczorajszy mecz był dla naszego zespołu znakomitą okazją do sprawdzenia swoich sił w
ataku pozycyjnym. Cieszy fakt, że pomimo szybkiego rozstrzygnięcia losów spotkania, nasi
zawodnicy ciągle dążyli do zdobywania kolejnych goli. Dla mnie największym powodem do
optymizmu jest jednak to, że nie staraliśmy się o indywidualne popisy strzeleckie, ale w
każdej akcji szukaliśmy lepiej ustawionego kolegi na boisku. Dlatego na końcowy rezultat
zapracowała cała drużyna, a nie tylko piłkarze, którzy zdobyli najwięcej bramek.
LKS Pasjonat Dankowice – LKS Błyskawica Drogomyśl 18:0
Bramki dla drużyny Pasjonata: Nataniel Kasperczyk (10’, 12’, 15’ 20’ 29’, 33’), Marcin
Klimeczek (32’, 36’, 42’, 46’), Daniel Mańdok (14’, 40’, 54’, 56’), Norbert Foks (18’, 44’),
Damian Woźniak (2’), Jakub Jagosz (46’)
Skład drużyny trampkarzy LKS Pasjonat Dankowice
Michał Rąba – Szymon Górka ( 31’ Michał Bocheński), Daniel Mańdok, Amadeusz Pieczka
(31’ Jakub Libera), Wojciech Tkacz – Mateusz Dutka, Jakub Jagosz, Damian Woźniak,
Kacper Kołoczek (31’ Marcin Klimeczek) – Norbert Foks, Nataniel Kasperczyk
Juniorzy starsi Pasjonata rozegrali zdecydowanie najlepszy mecz w rundzie wiosennej
i pewnie pokonali drużynę Błyskawicy Drogomyśl 4:1. Lepszego początku spotkania nie
mogliśmy sobie wymarzyć, gdyż już w 1 minucie Mateusz Korczyk pięknym uderzeniem z
rzutu wolnego dał naszej ekipie prowadzenie. Kolejne minuty przebiegały pod znakiem
przewagi naszych piłkarzy, którzy zdawali się mieć wydarzenia na boisku pod kontrolą.
Niestety w 19 minucie zespół z Drogomyśla doprowadził do wyrównania. Zawodnik gości
dośrodkował piłkę z rzutu wolnego w pole karne, gdzie w dużym zamieszaniu jego kolega
wykorzystał błąd naszego bramkarza, kierując futbolówkę do siatki. Nasza drużyna nie
załamała się straconym golem i ruszyła do zdecydowanych ataków, które przyniosły efekt
jeszcze w pierwszej części gry. W 35 minucie po bardzo ładnej akcji, składającej się z kilku
płynnych podań, Bartek Gołąb wycofał piłkę przed pole karne do nadbiegającego Błażeja
Cięciela, który uderzeniem w „okienko” zdobył bramkę. Tuż przed przerwą doskonałe
prostopadłe podanie Adriana Fajferka na gola w sytuacji sam na sam z bramkarzem zamienił
Amadeusz Pieczka. Drugą połowę spotkania powinniśmy zainaugurować podobnie jak
pierwszą, niestety nie wykorzystaliśmy rzutu karnego. Nieprzerwanie dążyliśmy jednak do
całkowitego rozstrzygnięcia losów meczu, co przyniosło efekt w 57 minucie gry. Błażej

Cięciel płasko dośrodkował piłkę w pole karne do Amadeusza Pieczki, który przypieczętował
zwycięstwo naszego zespołu. Do końca spotkania wynik nie uległ już zmianie, choć szansę na
podwyższenie rezultatu miał jeszcze Mateusz Korczyk, który przegrał pojedynek jeden na
jeden z bramkarzem gości. Mam nadzieję, że to zwycięstwo będzie dla naszej drużyny
momentem przełomowym w tej rundzie i pozwoli nam mocniej uwierzyć w swoje
możliwości. Już w sobotę czeka nas wyjazd do Bielska – Białej na mecz z Podbeskidziem.
LKS Pasjonat Dankowice – LKS Błyskawica Drogomyśl 4:1
Bramki dla drużyny Pasjonata: Mateusz Korczyk (1’), Błażej Cięciel (35’), Amadeusz
Pieczka (40’, 57’)
Skład drużyny juniorów LKS Pasjonat Dankowice
Paweł Sikora –Daniel Korczyk, Wojciech Małysz, Szymon Szymczyk, Andrzej Nycz – Błażej
Cięciel, Mateusz Korczyk Adrian Fajferek, Bartłomiej Gołąb, Amadeusz Pieczka (60’
Mateusz Faruga) –Mateusz Markiel
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