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Ponad miesiąc temu informowaliśmy o przejściu naszych chłopaków z LSO przez dekanalny
etap rozgrywek piłkarskich, dlatego też w sobotni poranek wybraliśmy się do Głuchołaz, aby
rozegrać swoje mecze w Mistrzostwach Diecezji Opolskiej ministrantów w piłkę nożną. Jak się
później okazało, było to aż pięć spotkań, ale pokolei...

  

Zaczęło się od złej wiadomości. Nasz pierwszy bramkarz Radek doznał dzień wcześniej
kontuzji i nie był w stanie stanąć na bramce. Od czego jednak mamy Damiana? Posiadanie w
drużynie takiego agenta do zadań specjalnych jest marzeniem każdego szkoleniowca.
Naładowani pozytywną energią wysłuchaliśmy poleceń taktycznych naszego kapitana Jacka.
"Najważniejsza jest defensywa". Mając w pamięci to zdanie, kroczyliśmy dzielnie przez
pierwsze mecze fazy grupowej odprawiając z kwitkiem kolejnych przciwników w stosunkach 7-0
oraz 4-2.
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Trzeci mecz w grupie decydował o tym, która z drużyn grać będzie dalej, dlatego pojedynek z
ministrantami z parafii z Raszowej był najtrudniejszy. Po bardzo ciężkiej walce udało nam się
zwyciężyć 1-0, ale kosztowało nas to wiele wysiłku i nerwów. Obolali, zmęczeni ale i szczęśliwi
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czekaliśmy na losowanie, które wyłoniło naszego półfinałowego rywala - drużynę z Raciborza.

      

Przenieśliśmy się z hali na boisko o nietypowej nawierzchni wyglądającej jak wykładzina. Nie
miało to jednak na nas żadnego wpływu i w kolejnym meczu okazaliśmy się lepsi od rywali
ogrywając ich 3-0, co oznaczało dla nas jedno - grę w finale! Cały czas towarzyszyła nam
tajemnicza liczba 74, której znaczenie znają tylko nieliczni. Gdy nasz kapitan, po świetnej
dwójkowej akcji z Łukaszem, umieścił piłkę w siatce, wiedzieliśmy, że końcowy tryumf jest już
na wyciągnięcie... ręki, nogi, nieważne. Przyszedł czas na finał. Pomimo optycznej przewagi
przeciwnika z miejscowości Sucha, to my okazaliśmy się skuteczniejsi i, po ostatnim gwizdku
sędziego, mogliśmy świętować upragnione zwycięstwo. Sukces jest zasługą pracy całej
drużyny, dzięki której straciliśmy tylko 2 gole, strzeliliśmy 16 bramek i będziemy reprezentować
naszą parafię oraz diecezję na turnieju ogólnopolskim.

  

Serdeczne podziękowania należą się naszemu opiekunowi - księdzu Markowi, który dbał o nas i
pilnował, aby nam niczego nie zabrakło.

  

Zwycięzki skład: Damian Bielak (bramkarz), Dawid Wróblewski, Łukasz Wilczek, Jacek
Kowalski (kapitan), Maciek Pietruszka, Michał Bielak i Andrzej Kusal.
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