
 



 

W słoneczną sobotę piłkarskie boiska wokół Stadionu Śląskiego w Chorzowie 

zapełniły się młodymi adeptami piłki nożnej, uczestnikami III Wojewódzkiego Turnieju 

Mini-Piłki Nożnej Orlików E1 (2010 r i młodsi) pod nazwą „Wakacje z piłką – szukamy 

piłkarskich Janków” W stawce 19 uczestniczących drużyn triumfowali piłkarscy  

10-latkowie Znicza Kłobuck, których seniorski zespół z powodzeniem od dwóch lat 

występuje na IV-ligowych boiskach. W pojedynku finałowym podopieczni Tomasza Radosa 

po dwóch bramkach Tymka Dąbrowskiego i Kacpra Balla pewnie 4:0 pokonali LKS 

Mizerów, których szkoleniowiec Jacek Sławacki w miejscowości liczącej zaledwie 1500 

mieszkańców jest tzw. „piłkarską alfą i omegą”, będąc ponadto grającym szkoleniowcem  

A klasowej seniorskiej drużyny.  

Rozgrywany po raz trzeci z rzędu piłkarski turniej rozpoczęło wspólne (piłkarze, 

trenerzy, opiekunowie, rodzice itp.) zwiedzanie monumentalnego Stadionu Śląskiego.  

Młodzi adepci futbolu mieli okazję chociaż na chwilę poczuć atmosferę m.in. piłkarskiej 

szatni w której przebierają się ich idole: Robert Lewandowski, Jakub Błaszczykowski  

i Łukasz Piszczek, czy całoroczną podgrzewaną trawiastą murawę w tym prawdziwym 

„śląskim kotle czarownic” (jak często nazywany jest Stadion Śląski) na którą w listopadzie 

dwukrotnie wybiegnie Reprezentacja Polski pod kierunkiem wywodzącego się z klubu 

Zrzeszenia LZS (Olimpia Truskolasy) selekcjonera Jerzego Brzęczka aby najpierw (11.11) 

rozegrać towarzyskie spotkanie z Ukrainą, a następnie (18.11) zmierzyć się w ramach Ligi 

Narodów z Holandią.  

  Piłkarską imprezę na położonej przy Stadionie Śląskim boisku ze sztuczną trawiastą 

nawierzchnią rozpoczął wspólny przemarsz podczas którego gościom honorowym, 

organizatorom oraz kibicom zaprezentowali się wszyscy, którzy z dumą nieśli okazałe 

tabliczki z nazwami swoich drużyn. Na czele przemarszu zielono-czerwoną flagę Zrzeszenia 

LZS niósł członek Komisji Rewizyjnej Śląskiego Zrzeszenia LZS w Katowicach, a zarazem 

wciąż jeszcze czynny piłkarski sędzia Krzysztof Bąbik. Imprezę otworzył Marszałek 

Województwa Śląskiego Jakub Chełstowski, a jej pomysłodawca, czyli prezes Śląskiego 

Wojewódzkiego Zrzeszenia LZS w Katowicach Andrzej Sadlok przypomniał jej 

najważniejszą ideę i piłkarskie przesłanie życząc jednocześnie, aby mieli więcej szczęścia  

i możliwości niż utalentowany pod względem muzycznym Janko Muzykant (z noweli laureata 

Nagrody Nobla Henryka Sienkiewicza), a ich piłkarski talent pozwolił im w przyszłości 

zagrać w piłkarskiej Reprezentacji Polski i z nią powrócić na znajdujący się nieopodal 

Stadion Śląski. Na uroczystym otwarciu obecni byli przedstawiciele partnerów piłkarskiego 

turnieju m.in. Prezes Śląskiego Związku Piłki Nożnej w Katowicach Henryk Kula, radny 

Sejmiku Województwa Śląskiego Bartłomiej Kowalski oraz członkowie Zarządu Śląskiego 

Wojewódzkiego Zrzeszenia LZS Grzegorz Garbaciak, Janusz Ciołczyk i Henryk Pasko.  

Już na wstępie turnieju Komisja Sędziowska działająca w składzie Grzegorz Garbaciak, 

Stanisław Wrzesiński (który jednocześnie będąc spikerem przypominał w międzyczasie wiele 

ciekawych informacji, wydarzeń czy anegdot związanych z historią oraz teraźniejszością 

Stadionu Śląskiego) i Jan Krok (doskonale pamiętający pierwszą edycję flagowego 

piłkarskiego turnieju Zrzeszenia LZS, czyli Piłkarską Kadrę Czeka, która odbyła się w 1985 r. 

w Straszęcinie k/Dębicy z udziałem koordynatora trenerów Stanisława Tymowicza, jej 

telewizyjnego popularyzatora, a zarazem wówczas redaktora redakcji rolnej Telewizji 

Polskiej Jana Gocela czy wreszcie Jerzego Brzęczka, który był wtedy reprezentantem jednego 

z jej uczestników tj. Szkoły Podstawowej w Truskolasach zajmując ze swoimi kolegami 

szóste miejsce) znakomicie rozwiązała pierwszy turniejowy problem związany z przyjazdem 

mniejszej liczby uczestników w stosunku do zaplanowanych 24 zespołów. Z różnych 

względów w ostatniej chwili na piłkarską imprezę nie dotarły drużyny MLKS-u Woźniki, 

GLKS-u Wilkowice, Orła Kozy, Amatora Rudziniec, KS-u Bestwinka czy złożonego 



wyłącznie z dziewcząt UKKS-u Katowice. Ostatecznie, w wojewódzkiej piłkarskiej imprezie 

pod nazwą „Wakacje z piłką – szukamy piłkarskich Janków...” której głównym 

organizatorem było Śląskie Wojewódzkie Zrzeszenie LZS w Katowicach  

a współorganizatorami Urząd Marszałkowski w Katowicach, Śląski Związek Piłki Nożnej  

w Katowicach i Polski Związek Piłki Nożnej w Warszawie zaprezentowało się 19 piłkarskich 

zespołów (w tym LKS Strumień Polanka Wielka z województwa małopolskiego). Najpierw 

uczestniczące drużyny (w składach których zaprezentowały się również młode piłkarki) 

rywalizowało w eliminacjach grupowych na sześciu boiskach równocześnie w sześciu 

grupach systemem „każdy z każdym”. Po eliminacjach grupowych na piłkarskim placu 

pozostawali jedynie triumfatorzy grup, którzy w wyniku losowania utworzyli w II fazie 

turnieju dwie kolejne trzyzespołowe grupy, w których drużyny rywalizowały również 

systemem „każdy z każdym” o możliwość gry, o miejsca I – VI w całej piłkarskiej imprezie. 

Pozostałe drużyny (trzynaście) oczywiście nie powróciły do swoich macierzystych klubów  

z tzw. „pustymi rękami”. Podczas dekoracji z ich udziałem każda drużyna została 

uhonorowana pamiątką statuetką Piłkarskiego Janka (wizerunek Janko Muzykanta grającego 

na skrzypcach z piłką przy nodze), dyplomem oraz workiem pełnym piłek. Nie zabrakło 

również pamiątkowych zdjęć. 

Po zakończeniu emocjonujących eliminacji grupowych przed wszystkimi uczestnikami 

turnieju swoje nietuzinkowe umiejętności w żonglerce różnymi piłkami (m. in. nożna, 

tenisowa czy rugby) zaprezentował Andrzej Kukla. Pochodzący z Brzeszcz k/Oświęcimia 

Andrzej Kukla dzięki wieloletniej wytrwałej pracy treningowej ustanowił w 1998 roku 

zarejestrowany w „słynnej” Księdze Guinnessa  rekord świata  w podbijaniu piłki głową 

na siedząco (3 godziny i 50 minut). Młodzi adepci futbolu mieli niepowtarzalną okazję 

zobaczyć w akcji  piłkarskie popisy możliwości Kukli a'la Diego Maradona. Andrzej Kukla, 

który z piłką potrafi „zrobić” prawie wszystko od  wieli lat uświetnia wielkie imprezy 

sportowe, środowiskowe  czy piłkarskie gale. Występował  również  na dużych  sportowych 

widowiskach  przed  wielotysięczną  publicznością. M.in. na piłkarskiej gali z okazji 80-tych 

urodzin legendarnego piłkarskiego trenera Kazimierza Górskiego, na Mistrzostwach Świata  

w Korei  (podczas prezentacji nowej piłki Adidasa)  czy wreszcie przed  meczami 

eliminacyjnymi do Mistrzostw Świata  na Stadionie  Śląskim w Chorzowie…, a więc poczuł 

smak wielkiej piłki, w  tym reprezentacyjnej, o której  marzą przecież młodzi uczestnicy 

Piłkarskich Janków…  

W Wielkim Finale III Wojewódzkiego Turnieju Mini-Piłki Nożnej Orlików E1 (2010 r i mł.) 

pod nazwą „Wakacje z piłką – szukamy piłkarskich Janków…” zagrali na boisku przed 

główną trybuną zwycięzcy dwóch grup półfinałowych, czyli Znicz Kłobuck i LKS Mizerów. 

Zresztą podopieczni Tomasza Radosa podczas turniejowej rywalizacji odnieśli komplet pięciu 

zwycięstw. Najpierw w eliminacjach grupowych grając na boisku z nawierzchnią trawiastą 

5:4 pokonali LZS Gardawice, a następnie 5:3 LKS Brzeźce zajmując pierwsze miejsce w VI 

grupie. W turniejowych półfinałach (tym razem na boisku ze sztuczną trawą) 5:1 zwyciężyli 

Strumień Polanka Wielka oraz 2:0 Olimpijczyka Gilowice, a w pojedynku finałowym 4:0 

LKS Mizerów. W spotkaniu o trzecie miejsce po wcześniejszym bezbramkowym remisie 

Olimpijczyk Gilowice 2:1 pokonał Ciężkowiankę Jaworzno. Rzuty karne zadecydowały 

również o końcowym wyniku spotkania o piąte miejsce, w którym po boiskowym remisie 2:2 

Strumień Polanka Wielka 2:1 wygrał z Akademią Sportową Lubliniec. Piłkarskiej rywalizacji, 

drużynom, a także poszczególnym zawodnikom przyglądał się trener koordynator Śląskiego 

Związku Piłki Nożnej w Katowicach Damian Galeja. Nagrody, puchary i dyplomy dla sześciu 

najlepszych turniejowych drużyn wspólnie wręczali prezes Stadionu Śląskiego Jan Widera   

(w przeszłości m.in. wiceminister sportu oraz trener aktualnego rekordzisty Polski na 400 m. 

przez płotki-48,12 Marka Plawgi), prezes zarządu Śląskiego Wojewódzkiego Zrzeszenia 



Ludowe Zespoły Sportowe w Katowicach Andrzej Sadlok i wiceprezes Podokręgu Piłki 

Nożnej w Katowicach Tadeusz Bizoń.  

Na piłkarskiej imprezie licznie reprezentowane były media tj. Telewizja i Radio 

Katowice, Dziennik Zachodni z szefem działu sportowego Jackiem Sroką, Dziennik „Sport”  

z redaktorem Andrzejem Grygierczykiem i Komisja Medialna ŚlZPN w Katowicach z Dorotą 

i Jerzym Dusikami. Ponadto obecna podczas całej imprezy stacja telewizyjna Canal+  

w audycji „Ekstraklasa po godzinach” przeprowadziła z turnieju reportaż. Oczywiście przy 

organizacji trwającego kilka godzin turniejowego przedsięwzięcia nie mogło także zabraknąć 

pomocy zaangażowanych działaczy Zrzeszenia LZS: Karoliny Klaczek, Zdzisława Fajferka, 

Jana Bieszczada, Zdzisława Chmielarczyka, Stanisława Błotko i Remigiusza Prochowskiego.  

Pomysłodawca rozwijającej się z roku na rok piłkarskiej imprezy pod nazwą „Wakacje         

z piłką – szukamy piłkarskich Janków…” Andrzej Sadlok (który od wielu lat jest również 

prezesem LKS-u Pasjonat Dankowice) ma wielką nadzieję, że kolejna edycja turnieju 

odbędzie się nie tylko za rok, ale że być może przerodzi się w trzecią ogólnopolską piłkarską 

imprezę Zrzeszenia LZS (podobnie, jak Mała i Duża Piłkarska Kadra Czeka) i będzie miała 

kolejne etapy (od powiatowego, regionalnego, poprzez wojewódzkie z ogólnopolskim finałem      

z udziałem szesnastu najlepszych drużyn na głównej murawie naszego Stadionu Śląskiego).              

Co najważniejsze, być może piłkarska impreza Śląskiego Wojewódzkiego Zrzeszenia LZS na 

Stadionie Śląskim doczeka się za kilka lub kilkanaście lat pierwszych „Piłkarskich Janków”,  

a być może wśród nich będzie filigranowy Michał Grot ze Znicza Kłobuck, który głównemu 

organizatorowi, a w przeszłości piłkarzowi i trenerowi Andrzejowi Sadlokowi spośród 

wszystkich uczestników najbardziej przypominał utalentowanego muzycznie (w tym 

przypadku pod względem piłkarskim) Janko Muzykanta… 

 

III WOJEWÓDZKI TURNIEJ MINI-PIŁKI NOŻNEJ  

ZRZESZENIA LZS ORLIKÓW E1 (2010r. i mł.) 

„Wakacje z piłką – szukamy piłkarskich Janków…”   

   

Miejsce Nazwa drużyny 

1. MLKS ZNICZ KŁOBUCK (Szymon Płuska-br, Kacper Ball, Tymek Dąbrowski, 

Jakub Bladocha, Maks Wacowski, Julek Lubczyński, Michał Grot, Dawid Wydmuch, 

Michał Żurawski, Marcel Tokarski) 

Trener: Tomasz Rados  

2. LKS Mizerów (Sebastian Pikuła-br, Filip Gaża, Igor Kiecok, Igor Piksa, Nikodem 

Drzyżdżok, Kamil Baraniak, Konrad Borowski, Cezary Borowski, Szymon Kawka, 

Patryk Karkula) 

Trener: Jacek Sławacki 

3. PKS Olimpijczyk Gilowice (Bartłomiej Herbuś, Aleksander Herbuś, Filip Sala, 

Patryk Kastelik, Patryk Kapała, Dawid Brasse, Jaromin Sroka, Krzysztof Barcik, 

Hubert Barcik, Julian Gibas) 

Trener: Łukasz Barcik 

4. LKS Ciężkowianka Jaworzno (Szymon Frączek-br, Filip Panek-br, Patryk Struski, 

Bartosz Ślusarczyk, Adam Winnik, Igor Banaś, Tomasz Ziaja, Nikodem Dubiel, Karol 

Falkowski, Kacper Guźliński) 

Trener: Grzegorz Dryja  

5. Strumień Polanka Wielka (Michał Tyran, Julia Kozłowska, Kacper Borowczyk, 

Szymon Drabczyk, Hubert Boba, Niorbert Drabczyk, Wojciech Borowczyk, Kamil 

Radwan, Mikołaj Klęczar) 

Trener: Bartłomiej Borowczyk 

6. Akademia Sportowa Lubliniec (Kacper Piontek-br, Paweł Mańka, Mateusz 

Kraska, Aleksander Kraska, Borys Wręczycki, Szymon Maniura, Oliwier Swoboda, 



Filip Knopik-Nowakowski) 

Trener: Piotr Matyja  

7-12 LKS Rudołtowice-Ćwiklice 

 LKS Tempo Puńców 

 KKS Spójnia Zebrzydowice 

 LKS Pasjonat Dankowice  

 LKS Naprzód Czyżowice  

 LZS Gardawice 

13-19 LKS Olza Pogwizdów 

 MGLKS Liswarta Krzepice  

 Klub Sportowy Panki 

 UKS Orzeł Moszczenica 

 KS Toszecka Akademia Piłkarska  

 LKS Brzeźce 

 LKS Bestwina 

          
Opracowanie: Stanisław Wrzesiński 


