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WSTĘP

GKS Katowice to obecnie prężnie działający wielosekcyjny klub o bogatych tradycjach i ambitnych planach. Sukcesy wy-

pracowane w 55-letniej już historii klubu sprawiły, że stał się on jedną z najsilniejszych marek w polskim sporcie oraz jednym  

z symboli Katowic. Dzisiaj GKS nie jest już kojarzony wyłącznie z piłką nożną. Sukcesy odnoszą hokeiści  

TAURON KH GKS-u Katowice, szachiści WASKO Hetmana GKS-u, coraz lepsze wyniki osiągają także siatkarze grający  

w trójkolorowych barwach.

Świetnie zdajemy sobie sprawę z tego, że renoma, jaką cieszy się GKS to także poważne zobowiązanie. Właśnie 

dlatego działalność klubu nie ogranicza się wyłącznie do prowadzenia seniorskich drużyn, które skupiają na sobie najwięk-

sze zainteresowanie. GieKSa stara się na co dzień także wypełniać ważną misję społeczną.

W klubie z całą mocą postawiliśmy na szkolenie młodzieży. Dzięki temu Akademia „Młoda GieKSa” może zaoferować  

setkom dzieci w pełni profesjonalne treningi w wielu dyscyplinach oraz edukację poprzez sport.

GKS Katowice chętnie angażuje się też w ważne inicjatywy społeczne, edukacyjne, czy charytatywne. W ten sposób podkre-

ślamy naszą obecność w mieście. Kompleksowe działania klubu w tym zakresie obrazuje poniższy raport.

Zachęcam do lektury.

Marcin Janicki, Prezes Zarządu GKS GieKSa Katowice S.A.



MŁODA GIEKSA
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strzelonych bramek w 2018 roku zdobytych punktów zwycięstw

drużyn w rozgrywkach ligowych grup treningowych

Powołana przez GKS GieKSa Katowice S.A. Fundacja „Sportowe Katowice” prowadzi szkolenie dzieci i młodzieży  

w ramach wielosekcyjnej Akademii „Młoda GieKSa”. Doprowadzenie do pełnej profesjonalizacji szkolenia traktujemy jako 

jeden z priorytetów działalności klubu. Dążymy do tego, żeby proces rozwoju młodych pokoleń sportowców przebiegał  

w sposób nowoczesny, kompleksowy i efektywny.

Akademia postawiła sobie za cel profesjonalne szkolenie dzieci i młodzieży w czterech dyscyplinach - piłce nożnej,  

siatkówce, hokeju i tenisie. Dla wszystkich trenerów kluczowa jest dbałość o prawidłowy rozwój fizyczny, psychiczny  

i społeczny naszych wychowanków.

Młodych sportowców chcemy nauczyć:

- współdziałania w zespole, akceptacji siebie i innych,

- stosowania zasad „fair play” na boisku i w życiu,

- poczucia własnej wartości, szacunku do innych, zwłaszcza słabszych i mniej sprawnych,

- poczucia dumy i szczególnej odpowiedzialności bycia sportowcem GKS „GieKSa” Katowice S.A.

To nasi młodzi zawodnicy i zawodniczki w przyszłości mają stanowić o sile drużyn GKS-u Katowice.

PIŁKARZE „MŁODEJ GIEKSY” W ROKU 2018



ZAGRAJ NA BUKOWEJ
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dzieci biorących udział  w treningachtyle godzin trenowali uczestnicy zawodników pierwszego zespołu 

GieKSy prowadziło treningi

Sztandarowy projekt GKS-u Katowice. Wiosną 2018 r. przeprowadziliśmy akcję już po raz ósmy! „Zagraj na Bukowej” 

to nie tylko treningi piłkarskie w wielu dzielnicach Katowic i pobliskich miastach, ale także impreza finałowa na stadionie.

Wielki Finał ubiegłorocznej edycji nastąpił podczas meczu ligowego GKS-u Katowice z Górnikiem Łęczna (3 czerwca).  

W przerwie meczu przy kilkutysięcznej publiczności najlepsze drużyny walczyły o zwycięstwo w całej akcji. Tym razem naj-

większe uśmiechy zagościły na twarzach dzieci drużyny z Witosa, które wygrały w naszej zabawie. Frajdę z akcji „Zagraj na 

Bukowej” mieli jednak wszyscy jej uczestnicy!

Akcja cieszy się coraz większą renomą o czym najlepiej świadczą honorowe patronaty nad imprezą. „Zagraj na Bukowej” 

odbywa się pod patronatem Prezydenta Katowic Marcina Krupy, Ministra Sportu i Turystyki Witolda Bańki 

oraz Zbigniewa Bońka, prezesa Polskiego Związku Piłki Nożnej.



GIEKSA W MOJEJ 
SZKOLE I PRZEDSZKOLU

Sportowcy GieKSy, wspierani przez klubową maskotkę, czyli GieKSika, regularnie odwiedzają szkoły i przedszkola, by oso-

biście zapraszać dzieci do kibicowania oraz zachęcać uprawiania sportu. Spotkania z najmłodszymi grupami to jednak 

przede wszystkim czas na doskonałą zabawę. Podczas zajęć proponujemy między innymi czytanie bajek, malowanie twarzy, 

czy wspólne zabawy sportowe. Opowiadamy też o GKS-ie i zasadach kibicowania. Celem takich zajęć jest krzewienie pasji 

do sportu, nauka zdrowej rywalizacji, zachęcanie do aktywnej formy spędzania wolnego czasu oraz - co najważniejsze - 

wywołanie uśmiechów na twarzach dzieci.
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AKCJA SZKOŁA
Sportowcy GKS-u Katowice odwiedzają szkoły i osobiście zapraszają dzieci do kibicowania oraz uprawiania sportu. Pod-

czas zajęć dla najmłodszych grup proponujemy wspólne zabawy. Dla starszych uczniów prowadzimy profesjonalne zajęcia 

sportowe. W trakcie krótkiej prelekcji opowiadamy o Klubie oraz o działalności kibicowskiej.

KLASOWA BUKOWA
Program „Klasowa Bukowa” skierowany jest dla zorganizowanych grup dzieci i młodzieży z placówek opiekuńczo-wycho-

wawczych, stowarzyszeń, fundacji, parafii, klubów sportowych itp. Dla dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym (do 17. roku 

życia) oraz dla ich opiekunów przygotowaliśmy darmowe miejsca na sektorze rodzinnym.

TRÓJKOLOROWY PRZEDSZKOLAK
„Trójkolorowy Przedszkolak” to projekt, dzięki któremu dzieci w wieku przedszkolnym mogą w towarzystwie zawodników 

reprezentujących GKS Katowice spędzić czas na grach i zabawach ruchowych oraz na poznawaniu zasad pozytywnego 

dopingowania i zajęciach plastycznych ściśle związanych ze sportem.
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ZAGRAJ W SPODKU

Siatkarski odpowiednik akcji „Zagraj na Bukowej”, który jest organizowany w sześciu szkołach podstawowych na terenie 

różnych dzielnic Katowic. Akcja, która odbywa się pod patronatem Prezydenta Katowic Marcina Krupy, ma na 

celu aktywizację sportową uczniów oraz ułatwienie im dostępu do nieodpłatnych treningów piłki siatkowej. W każdej ze 

szkół pojawia się wybrany zawodnik GKS-u Katowice, który przeprowadza profesjonalny trening połączony z przekazaniem 

młodzieży cennych wskazówek dotyczących gry w siatkówkę. Jest to także możliwość dla młodych adeptów siatkówki do 

zrobienia pamiątkowego zdjęcia lub wzięcia autografu. 

Pod okiem trenerów i zawodników GieKSy uczniowie odbywają treningi przez pięć tygodni. Następnie każda ze szkół wyła-

nia dziesięcioosobową reprezentację, która bierze udział w turnieju finałowym w legendarnej hali Spodka. Wydarzenie za-

wsze odbywa się przed meczem PlusLigi z udziałem GKS-u Katowice. Dla zwycięzców klub wraz ze sponsorami przygotował 

atrakcyjne nagrody, ale żaden uczestnik nie opuszcza Spodka z pustymi rękami. 

450 100060
6uczestników akcji na zakup sprzętu sportowego 

dla najlepszej szkoły

uczestników finałowego turnieju

lokalizacji treningowych



PIŁKARSKI CROSS PRZY BUKOWEJ
Ponad 150 biegaczy wzięło udział w jesiennej imprezie organizowanej przez Akademię „Młoda GieKSa”. Trasę biegu liczą-

cą ponad 6 km usytuowano w pobliżu stadionu przy ul. Bukowej. Dla młodszych uczestników przygotowaliśmy kilkusetmetro-

we odcinki do pokonania. Biegacze chwalili „Piłkarski Cross przy Bukowej” za profesjonalną organizację. Każdy uczestnik 

po zakończonym biegu otrzymał pamiątkowy medal. 

NASZE MIASTO KATOWICE
GKS Katowice to klub miasta. Naszą rolą i obowiązkiem jest obecność na ważnych imprezach, które odbywają się w Katowi-

cach. Przedstawiciele GieKSy regularnie pojawiali się na mecie kolarskiego wyścigu Tour de Pologne, czy Katowice Business 

Run. Wspieraliśmy też głosowanie w ramach budżetu obywatelskiego. GKS gościł także na tak ważnych imprezach bizneso-

wych jak Europejski Kongres Gospodarczy.



PREMIERA FILMU
“DEKADA GIEKSY”

27 lutego 2018 roku premierę miał film dokumentalny „Dekada GieKSy”. Przypomina on sukcesy piłkarzy GKS-u Katowice  

z przełomu lat 80. i 90. Drużyna z Katowic trzykrotnie sięgała w tym okresie po Puchar Polski i czterokrotnie po wicemistrzo-

stwo kraju. W europejskich pucharach stoczyła niezapomniane boje z Bayerem Leverkusen, Club Brugge, Galatasaray Stam-

buł, Benficą Lizbona czy Girondins de Bordeaux. W filmie w reżyserii Michała Muzyczuka wykorzystano materiały archiwal-

ne Telewizji Polskiej. Bohaterami produkcji są byłe gwiazdy GieKSy m.in. Jan Furtok, Janusz Jojko, Piotr Piekarczyk, Marek 

Koniarek, Dariusz Grzesik i Franciszek Sput. Ważną rolę w filmie odegrali też kibice GKS-u. Film, który zrealizowano dzięki 

akcji crowdfundingowej „Zagrajmy to jeszcze raz”, spotkał się ze znakomitym przyjęciem i entuzjastycznymi recenzjami. 
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#CAŁAGIEKSARAZEM
GieKSa chętnie wspomaga wszelkie inicjatywy, które niosą pomoc innym. Dlatego od dłuższego czasu wspieramy Regio-

nalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Katowicach, zachęcając kibiców do oddawania krwi. Współpracujemy 

także z Hospicjum Cordis oraz Domem Aniołów Stróżów. GKS mocno zaangażował się też w projekt „Szlachetna Paczka”. 

Pomoc ze współorganizowanej przez nas akcji trafiła do potrzebującej rodziny z Katowic. Pamiętamy także o małych pacjen-

tach Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka, którym - jak zawsze - wręczyliśmy mikołajkowe prezenty. Aby pokazać sze-

roką perspektywę społecznej działalność Klubu, uruchomiliśmy stronę internetową calagieksarazem.pl, na której informujemy 

o wszystkich akcjach charytatywnych i społecznych oraz kwocie, jaką udało się w nich zebrać.

POMAGAMY NA CO DZIEŃ
Na początku 2018 roku cały wielosekcyjny GKS Katowice, a także kibice zaangażowali się zbiórkę na rzecz Oli Mirowskiej, 

u której zdiagnozowano zespół Arnolda Chiariego i chorobę filum. Musieliśmy zebrać 100 tys. zł na jej operację w Barce-

lonie. Cel był bardzo ambitny, ale sukces przyszedł już po kilkunastu dniach, gdy udało się zebrać całą wymaganą kwotę.

GKS został także partnerem akcji „Katowickie Kilometry Dobra. Dla odmiany życia dzieci i młodzieży”. Celem inicjatywy 

„Kilometry Dobra” było wsparcie organizacji pozarządowych, w przypadku Katowic była to pomoc dla podopiecznych 

Domu Aniołów Stróżów.


