
ADRIAN  DUSZAK  NA  PODIUM  W  ESTONII 

 

Pachnie wiosną, a żyjemy hokejem! A to wszystko za sprawą ucznia z klasy 2A Adriana 

Duszaka, który niejednokrotnie już w koszulce z „6” reprezentował  nasz kraj w rozgrywkach 

hokejowych.  

 

Jakżeż trudna to dyscyplina sportowa. Szybkość, dynamika, gra ciałem, walka, w 

której wiele zagrań jest dozwolonych. W składzie każdej drużyny na lodzie przebywa 

bramkarz, dwóch obrońców i trzech napastników. Ale kadra meczowa składa się z 22 

zawodników, dzięki temu w trakcie gry dokonuje się regularnych zmian tzw. „piątek”. Czas 

meczu hokejowego liczony według czystej gry trwa 60 minut i podzielony jest na trzy tercje 

po 20 minut. Lodowisko otoczone bandami, każdy zawodnik ma łyżwy, ochraniacze i kij, 

którym stara się wbić kauczukowy krążek do bramki przeciwnika. Obecnie w hokeju nie 

przewiduje się remisów i każdy mecz musi być rozstrzygnięty na korzyść jednej z 

rywalizujących drużyn. 

 

Od grudnia trwały sparingi, konsultacje szkoleniowe, turnieje przygotowujące naszych 

młodych „Orłów” do najważniejszej imprezy Kadry Juniorów U-18 w sezonie 2017/18 – 

Mistrzostw Świata w Estonii. 

My smak zwycięstwa poczuliśmy już w lutym, kiedy to nasi juniorzy z Adrianem w 

składzie, wygrali Turniej Czterech Narodów na warszawskim Torwarze pokonując (4:2) w 

decydującym meczu Białoruś. A przez cały okres Świąt Wielkanocnych, potem na matmie, na 

polskim i na przerwach w szkole aż do sobotniego wieczoru 7.04.18 z zapartym tchem 

śledziliśmy zmagania reprezentacji Polski Juniorów U-18 Dywizji 2A na Mistrzostwach 

Świata w Tallinie. 

Selekcjonerzy kadry U-18 David Leger i Grzegorz Klich wybrali 28 najlepszych zawodników 

z Polski, którzy walczyli o powrót na poziom 1B. Rywalami naszych hokeistów byli: zespół 

gospodarzy, Korea, Litwa, Wielka Brytania i Australia. Biało-Czerwoni w inauguracyjnym 

meczu 1 kwietnia ulegli występującej najmocniejszym składem Litwie (3:4). W konfrontacji z 

Koreańczykami solidnie zmotywowani chłopcy strzelili aż 4 bramki (4:0), a w środę 4 kwietnia 

w trudnym i wyrównanym spotkaniu zwyciężyli Wielką Brytanię 5:4, zdobywając 2 gole w 

ostatnich minutach pojedynku. To dało im siłę, by wręcz miażdżąco pokonać „Kangurów” 

(16:0). „Orły” swój udział w Mistrzostwach Świata zakończyli meczem z gospodarzami 

zamykającym całą imprezę. Pokonali Estończyków 4:3 po dogrywce, co w rezultacie 

uplasowało ich na trzecim miejscu. Naszym Juniorom do powrotu na poziom 1B zabrakło 

dosłownie 1 punktu! Awans do dywizji 1B wywalczyła Wielka Brytania, a srebro przypadło 

Litwinom. Ale mamy brązowy medal i to na arenie światowej!!! Medal zdobyty przez Adriana! 

A w przyszłym roku znów będziemy mu mocno kibicować  

 

ADRIAN DUSZAK (ur. 2000r.) – zawodnik UKS ZAGŁĘBIE SOSNOWIEC (CLJ – 

Centralna Liga Juniorów), pozycja OBROŃCA. Swoją przygodę z hokejem rozpoczął mając 

zaledwie 4 latka. Zainspirował go do tego jego starszy brat, również hokeista. Zawsze miał 

wokół siebie wspierających Rodziców i przyjaciół. Zagłębie jest jego jedynym klubem. Mimo, 

iż gra na pozycji obrońcy, wielokrotnie przyczynił się do zwycięstwa swojej drużyny 

zdobywając gole lub asystując przy nich. Największym jego sukcesem jest oczywiście 

powołanie do Kadry Juniorów Polski i reprezentowanie kraju na arenie międzynarodowej. 

Ponadto dwukrotnie zdobył Mistrzostwo Polski, a w tym sezonie brąz w kategorii U-20 i tytuł 

najlepszego obrońcy turnieju.  



 

Dla mnie osobiście to wielki zaszczyt mieć wśród wychowanków Adriana - Mistrza 

Polski. I to już drugiego, bowiem w poprzedniej klasie podobne sukcesy odnosił w szermierce 

Krzysztof Kaczkowski. 

Niech szczytowa forma trwa jak najdłużej! Gratulacje Adrian  

 
mgr Edyta Madetko-Wanatowicz 

 

 

 



 


