
JAKUB GOŁĄBEK- JAK TO SIĘ ZACZĘŁO? 
 

 
Jakub Gołąbek klasa IVa, 11lat i 170cm wzrostu, 
rozmiar buta-43 (czy to już kajak?) 
Od zawsze moją pasją była piłka nożna, dlatego 
jak tylko pojawiła się możliwość zacząłem 
trenować ją w jednej z akademii z Piaseczna. Z 
czasem, kiedy moja motoryka nie podążała za 
wzrostem a trenerzy w szkółce się zmieniali i 
zaczęło być nudno zgodziłem się na sprawdzenie 
się w innych grach drużynowych. Mam zapisała 
mnie na trening pokazowy siatkówki i piłki 
ręcznej. 
Po pierwszym treningu siatkówki, pomimo tego, że 
rozgrzewka na stadionie dała mi w kość , już 
nigdzie indziej iść nie chciałem. 
Trenuję siatkówkę w klubie siatkarskiej Legii pod 
okiem trenera Roberta Wójtowicza od czerwca 
2016 roku. Teraz to jest moja pasja i mam 
marzenie aby w przyszłości grać w reprezentacji 
Polski. 

Przygoda z piłką nożną okazała się pomocna w wyciąganiu nogą piłki z podłogi, dzięki 
temu zdobyłem kilka punktów  
Po pierwszym obozie letnim okazało się, że wzrostem i umiejętnościami nie odstaje od 
starszych kolegów dlatego zostałem powołamy do drużyny, która reprezentowała mój klub 
na różnych turniejach. 
Zaczęły się pierwsze wygrane, medale, puchary i coraz większa motywacja i determinacja 
żeby być jeszcze lepszym. 
Zacząłem oglądać mecze siatkówki z rodzicami w telewizji 
i chodzić na mecze na żywo. Do tej pory nie cierpiałem 
oglądać jak ktoś inny gra. Wolałem grać sam. Jednak 
zaczęła mnie interesować taktyka, rozgrywanie, 
podpatrywałem jak zagrywać z wyskoku  
Poznałem kilku reprezentantów Polski, trenerów, 
sławnych sportowców, którzy są moimi idolami. 
Na Memoriale Zdzisława Ambroziaka byłem Mopers, co 
oznacza, że byłem obsługą do podawania piłek i zdobyłem 
doświadczenie w mopowaniu parkietu w przerwach 
meczów. Od czegoś trzeba zacząć, za to mogłem szwędać 
się po wszystkich zakamarkach boiska i szatni po 
autografy. 
Od 2017 roku w naszej szkole treningi prowadzi mój 
trener, dlatego teraz mam treningi 4 razy w tygodniu. W 
soboty, a czasem w niedzielę turnieje, więc cały tydzień 
mam bardzo aktywny. 
W sezonie 2016-2017 brałem udział w zawodach 
Kindersport, gdzie zajęliśmy 6 miejsce w Mazowszu. To dla 



nas bardzo duże wyróżnienie, bo zespoły były bardzo mocne. 
Za te osiągnięcia i rozwój dostaliśmy nagrodę od Burmistrza Piaseczna. 
W tym sezonie również biorę udział w tych zawodach, przed nami bardzo ważne mecze 
rozstrzygające wejście do finału mazowsza. 
Trzymajcie kciuki. 
 


