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„KAŻDY Z KAŻDYM” (oficjalnie „mecze grupowe”) 

W meczu otwierającym turniej Lokalni Kopacze zmierzyli się z reprezentacją I Liceum Ogólnokształcącego im. 

Króla Władysława Jagiełły. W pierwszej połowie meczu jako pierwszy do siatki strzelił Łukasz Korzecki, dając 

tym samym prowadzenie Lokalnym Kopaczom. Nie musieliśmy długo czekać na odpowiedź ze strony 

zawodników Jagiełły, albowiem po paru minutach Dawid Piecuch wyrównał, strzelając bramkę, na 1-1. Po 

krótkiej przerwie i zmianie stron Lokalni Kopacze ruszyli do przodu, strzelając kolejne dwie bramki, które dały 

im zwycięstwo w tym meczu. Schodząc z boiska na tablicy, widniał więc wynik 3-1. 

W kolejnym spotkaniu uczniowie Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Janusza Korczaka w Dębicy zmierzyli się 

z najmłodszą drużyną na turnieju, kryjącą się pod nazwą Kebabowcy. Karol Plezia ustrzelił trzy bramki dla 

drużyny z „Ekonomika”. Mimo ostatnich minut meczu, w których już było pewne, iż KS Reklama wyjdzie z tego 

starcia zwycięsko, Jan Górka, reprezentant Kebabowców, wziął sprawy w swoje ręce i ostatecznie trafił do 

siatki. Spotkanie zakończyło się wynikiem 3-1.  

Po następnym, bardzo zaciętym meczu, nastąpił pierwszy oraz jedyny remis na turnieju: Lokalni Kopacze 

stanęli naprzeciwko JTCNW. Bramkarze obu drużyn dokonali niesamowitych interwencji, nie przepuszczając 

ani razu piłki do swojej bramki! Zawodnicy obu drużyn, schodząc z boiska, musieli się zadowolić jedynie jednym 

punktem, albowiem wynik na tablicy wskazywał 0-0.  

Przyszła pora na starcie reprezentantów dwóch dębickich szkół – naprzeciwko siebie stanęły KS Reklama oraz 

Jagiełło. To spotkanie otworzył Hubert Pietrzyk, bezbłędnie trafiając pomiędzy słupki bramki rywala, lecz 

drużyna Jagiełły zmotywowana słowami swojego trenera/opiekuna Leszka Żyłki dała z siebie więcej niż 

wszystko i przed ostatnim gwizdkiem zdążyli ustrzelić 3 bramki (2x Michał Piechawa, Dawid Piecuch). Wynik 

meczu 3-1.  

W piątym spotkaniu bój na boisku stoczyły drużyny: Kebabowcy oraz JTCNW. W tym starciu padło aż 7 bramek. 

Pięć z nich strzelił Piotr Kozioł, zawodnik JTCNW, zaś Konrad Gągała grający dla Kebabowców dwukrotnie 

pokonał bramkarza drużyny przeciwnej. Spotkanie zakończyło się więc wynikiem 5-2 na korzyść drużyny, której 

kapitanem był Damian Gąsiorek.  

W kolejnym meczu spotkały się dwie solidnie prezentujące się drużyny: Lokalni Kopacze vs KS Reklama. Kilka 

minut po pierwszym gwizdku Karol Plezia grający dla reprezentacji „Ekonomika” pokonał Wojciecha Kędziora 

i umieścił piłkę w jego bramce. Krystian Tabor po bojowym okrzyku bramkarza swojej drużyny ruszył do przodu 

i tym samym ustalił wynik tego meczu, trafiając aż 5 bramek. Król strzelców tegoż turnieju mógł z uśmiechem 

na twarzy zejść z boiska razem ze swoją triumfującą drużyną z wynikiem 5:1.  



Siódmy mecz był bardzo zacięty, po jednej stronie boiska stanęli zawodnicy JTCNW, zaś po drugiej Jagiełło. 

Damian Gąsiorek otworzył mecz, trafiając pomiędzy słupki drużyny przeciwnej. Piotr Kozioł również dołożył 

bramkę od siebie. Przy wyniku 2-0 drużyna z „Jagiełły” ruszyła naprzód i zaczęła nadrabiać stratę do rywala. 

Po kilku dokładnych podaniach Dawid Piecuch umieścił piłkę w bramce przeciwników. Niestety mimo 

podbudowania drużyny po zdobyciu gola, drużyna Leszka Żyłki nie była w stanie wyrównać wyniku i sędzia 

zakończył spotkanie przy wyniku 2-1 na korzyść JTCNW.  

Zostały już tylko 3 spotkania, w których jedna z drużyn mocno walczyła o awans do półfinału. Kebabowcy, 

o których mowa, podjęli Jagiełłę. Mimo pozytywnego podejścia do spotkania, to drużyna Leszka Żyłki wyszła 

z niego zwycięsko, trafiając aż 5 bramek. Jedną z nich strzelił Radek Cyboroń, zaś resztę Dawid Piecuch.  

Dziewiąty mecz był starciem dwóch drużyn, które walczyły jedynie o lepsze umiejscowienie po wyjściu z grupy: 

JTCNW vs KS Reklama. Mecz zakończył się wynikiem 3-1. Z ciekawostek: 3 bramki dla drużyny JTCNW strzelił 

każdy z zawodników, zaś pomiędzy słupkami królował Bartosz Skowronek - tak więc dosłownie wszyscy 

z drużyny mieli swój wkład w zwycięstwo. Pierwszą z bramek zdobył Piotr Kozioł, drugą Damian Gąsiorek, 

a trzecią Kamil Malinowski. Pod koniec meczu Karol Plezia znalazł dla siebie miejsce, oddał strzał i umieścił 

piłkę w bramce JTCNW. Niestety zostało już bardzo mało czasu do końca i mimo podjęcia walki przez KS 

Reklama, nie byli oni w stanie nadrobić kilku bramek przewagi drużyny przeciwnej.  

W ostatnim meczu w grupie spotkali się gracze kryjący się pod nazwami Lokalni Kopacze oraz Kebabowcy. 

Pierwszym strzelcem tegoż spotkania był Jan Górka z drużyny Kebabowców, zaś Krystian Tabor, po tym jak 

usłyszał, iż jest przewidziana nagroda dla Króla Strzelców, ruszył do przodu i ustrzelił aż 7 bramek. Do tego 

Łukasz Korzecki oraz Marek Cesarz dodali po jednym golu od siebie i mecz zakończył się wynikiem 9-1.  

 

PÓŁFINAŁY, FINAŁ, MECZ O 3 MIEJSCE 

W pierwszym półfinale Lokalni Kopacze zmierzyli się z KS Reklama. Po niecałej minucie mecz otworzył Łukasz 

Korzecki. Po chwili dołożył drugą bramkę. Następnie dwukrotnie Marek Cesarz znalazł miejsce, aby oddać 

strzał i umieścić piłkę w bramce. Sebastian Drożdż, wchodząc z ławki rezerwowych, również miał swój wkład 

w tym meczu i trafił bramkę na 5-0. Krystian Tabor nie chciał być gorszy i ciągle miał gdzieś z tyłu głowy tytuł 

Króla Strzelców turnieju, więc dał z siebie jak najwięcej i strzelił aż 4 bramki dające ogromną przewagę dla 

swojej drużyny. Na koniec spotkania Hubert Pietrzyk pokonał Wojciecha Kędziora, który dzielnie pilnował 

swojej bramki i mecz zakończył się wynikiem 9-1.  

Drugi półfinał okazał się bardzo zacięty. Jagiełło podjęło JTCNW. Jedynym strzelcem w tym meczu był Michał 

Pierzchała na co dzień uczący się w popularnym liceum. Jego bramka dała zwycięstwo „Jagielle” i mogli już 

myśleć o starciu finałowym, w którym czekali już Lokalni Kopacze.  

Do finału pozostał nam jeszcze jeden mecz – o trzecie miejsce. Zawodnicy JTCNW nie chcieli odejść z pustymi 

rękami z turnieju, więc cała drużyna wzięła się do roboty i to Damian Gąsiorek w drugiej minucie zdobył bramkę 

dla swojej drużyny. Następnie Piotr Kozioł dołożył swoją cegiełkę, Kamil Malinowski również przyczynił się do 

zwycięstwa swojej drużyny, trafiając trzecią bramkę. Bartosz Skowronek królował pomiędzy słupkami swojej 

bramki i zatrzymywał każdą piłkę, która leciała w jej kierunku. Mimo że Bartłomiej Szyf stanął naprzeciwko 

swojego imiennika i pokonał bramkarza JTCNW, to niestety nie przyniosło to zwycięstwa jego drużynie. Mecz 

zakończył się wynikiem 3-1 dla JTCNW i to oni zajęli trzecie miejsce na tej imprezie.  

Finał – Lokalni Kopacze vs Jagiełło. Po niecałej minucie od pierwszego gwizdka Łukasz Korzecki znalazł dla 

siebie miejsce i oddał strzał w kierunku bramki, tym samym stał się pierwszym zawodnikiem, który zdobył 

bramkę dającą przewagę dla Lokalnych Kopaczy. Chwilę później do Łukasza dołączył Marek Cesarz, ogrywając 

sprytnie Oliwiera Zagórskiego, tym samym umieścił on piłkę w bramce rywala na wynik 2-0. Pomimo 

wyśmienitej gry Lokalnych Kopaczy Michał Pierzchała po kilku dobrych podaniach z kolegami z drużyny znalazł 

drogę do bramki Wojciecha Kędziora i zdobył tym samym bramkę na 2-1. Krystian Tabor nie dał po sobie 

poznać, ale wciąż myślał o statuetce Króla Strzelców oraz indywidualnych nagrodach (dotychczas zdobył 17 

bramek) – chęć wywalczenia wyróżnienia bardzo go zmotywowała i trafił do bramki rywala aż 5 razy, 

jednocześnie ustawiając wynik i dając zwycięstwo Lokalnym Kopaczom.  



Na specjalne wyróżnienie zasługują: 

 

- Bartosz Skowronek – to, co on wyczyniał pomiędzy słupkami swojej bramki przechodzi jakiekolwiek pojęcie. 

Jest to zdecydowanie młody talent, który należy szlifować. Momenty, kiedy dosłownie leciał, aby złapać piłkę 

zmierzającą w kierunku bramki, były najpiękniejszymi chwilami tego turnieju. Trzeba również wspomnieć, iż 

on ma dopiero 16 lat! (2005 r. urodzenia) 

- Krystian Tabor – gdy tylko miał piłkę przy nodze, kończyło się to albo celnym podaniem do kolegi z drużyny, 

które przeradzało się później w bramkę, albo celnym, mocnym strzałem w kierunku bramki, które zazwyczaj 

kończyło się zdobyciem gola. Zawodnik ma 29 lat, co nie zmienia faktu, iż jesteśmy pełni podziwu. Jest on 

dobrym przykładem na to, że w każdym wieku można utrzymywać wyśmienitą formę piłkarską (zdobył 22 

bramki na turnieju, drugi gracz miał ich jedynie 9) oraz, że takie turnieje są dla każdego. (1992 r. urodzenia) 

- Kamil Malinowski – również zawodnik z niemałym stażem życiowym. Urodziny w 1989 roku grał jak równy 

z równym z dużo młodszymi kolegami z zespołu oraz przeciwko innym drużynom. Nie było widać u niego 

żadnego zmęczenia, świetna predyspozycja na boisku, duże zaangażowanie w grę drużynową – właśnie takie 

rzeczy podobają się na takich turniejach, szczególnie u osób, które nie należą już do najmłodszych.  

- Lokalni Kopacze (Łukasz Korzecki, Norbert Smaś, Krystian Tabor, Marek Cesarz) – wstępnie prowadzona przez 

Kamila Nowaka (l. 23), trenera LKSu Pustków, lecz ze względów prywatnych nie mógł się pojawić w 

wyjściowym składzie swojej drużyny. Opaskę kapitana założył więc Łukasz Korzecki (l. 29) który w wielkim stylu 

zatriumfował i podniósł puchar zwycięzców. Dlaczego chcieliśmy szczególnie wyróżnić całą drużynę? Średnia 

wieku wynosi 30 lat! Podczas, gdy w innych drużynach nie przekraczała ona 20 lat. Wojciech Kędzior świetnie 

radził sobie w bramce, każdy z zawodników w polu idealnie wykonywał swoją pracę na boisku, co przerodziło 

się w zespołowy sukces swojej drużyny. Była to jedyna drużyna u której można było zaobserwować taktyczne, 

bardzo częste zmiany zawodników z ławką rezerwowych. 

- Kebabowcy (Maciej Wojnar, Kamil Socha, Jan Górka, Konrad Gągała, Karol Wnęk) – najmłodsza drużyna na 

turnieju. Dobrze wiedzieli, z kim będą musieli się zmierzyć. Mimo iż było widać delikatną różnicę 

doświadczenia, zostawili ogrom pracy na boisku, za co zostali nagrodzeni, albowiem nie była przewidziana 

nagroda dla drużyny, która zajmie piąte miejsce. Mamy nadzieję, że nie są podłamani wynikami i pojawią się 

na kolejnych edycjach naszego turnieju.  

Pod koniec imprezy odbyło się oficjalne rozdanie nagród w którym uczestniczyli:  

- organizatorzy: Michał Kozak, Dawid Kozak 

- wicestarosta Adam Pieniążek 

- radny Leszek Żyłka 

- sędzia Mariusz Woźniak 

Z naszego turnieju nawet drużyna, która zajęła ostatnie miejsce, nie wyszła z imprezy z niczym – wygrali oni 

powiem piłkę Uniforia Euro 2020 za ducha walki. Czwarte miejsce również otrzymało piłkę Uniforia Euro 2020.  

 

 

Michał Kozak 

 


