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W 2021 roku działania stowarzyszenia JKS Jarota Jarocin polegały głównie na planowaniu  

i organizacji życia sportowego dzieci i młodzieży oraz zespołu seniorów występującego w III lidze gr. 

drugiej prowadzonej przez Polski Związek Piłki Nożnej. We wszystkich grupach całorocznie odbywały 

się regularne zajęcia treningowe, a drużyny rywalizowały w rozgrywkach ligowych prowadzonych 

przez Wielkopolski Związek Piłki Nożnej.  

 

WYNIKI SPORTOWE – SEZON 2020/21 (RUNDA WIOSENNA): 

I ZESPÓŁ: 

Jarota Jarocin utrzymanie w III lidze gr. drugiej zapewniła sobie w przedostatniej kolejce  

po wygranej nad Unią Swarzędz 2:1. Jarociniacy w trzydziestu czterech spotkaniach zgromadzili na 

swoim koncie czterdzieści dziewięć „oczek”. Na ten bilans złożyło się czternaście wygranych, siedem 

remisów i trzynaście porażek. Natomiast ich bilans bramkowy wyniósł 68-49. Najskuteczniejszym 

strzelcem JKS-u był Krzysztof Bartoszak, który strzelił 29 goli – najwięcej w całych rozgrywkach. 

Najwięcej minut na boisku spędził Piotr Skokowski. Kapitan Jaroty rozegrał trzydzieści dwa mecze, 

co dało mu łącznie 2779 minut. Oprócz niego dużą ilością spotkań mogli pochwalić się Szymon 

Piekarski, Mateusz Dunaj oraz Krzysztof Bartoszak. 

II ZESPÓŁ: 

Jarota II Witaszyce zakończyła rywalizację w Klasie Okręgowej gr. 6 na drugim miejscu!  

Zgodnie z regulaminem rozgrywek zespół rezerw jarocińskiego klubu zagrał mecz barażowy o awans 

do V ligi. W nim minimalnie lepsi okazali się zawodnicy Lidera Swarzędz, którzy wygrali 4:3.  

Podopieczni Mirosława Czajki strzeli w „Okręgówce” aż 123 goli! Aż 25% całości należy jednak 

przypisać Jackowi Pacyńskiemu, który zdobył 30 bramek. Oprócz niego skutecznością imponowali 

także Miłosz Kowalski (27) oraz Krzysztof Matuszak (20). 

 

AKADEMIA: 

Drużyny młodzieżowe Jaroty miały okazję sprawdzić się na tle drużyn z całej Wielkopolski.  

Na szczeblu wojewódzkim nasz klub reprezentowały cztery zespoły. Najwyższej w ligowej hierarchii 

zostali sklasyfikowani juniorzy młodsi B2 (2005), którzy zajęli czwarte miejsce w dorobkiem 27. 

punktów. Oprócz graczy prowadzonych przez Krzysztofa Matuszaka z dobrej strony pokazali się 

trampkarze starsi. Podopieczni Pawła Krysia rozgrywki Ligi Wojewódzkiej C1 zakończyli na piątym 

miejscu w tabeli. Świetnie w rundzie wiosennej zaprezentowali się także zawodnicy Piotra 

Skokowskiego. Juniorzy młodsi B1 w drugiej części sezonu dopisali na swoje konto aż 15 na 24 

punktów możliwych do zdobycia! To dało im szóste miejsce w całej stawce. Natomiast na 

dwunastym miejscu sklasyfikowani zostali juniorzy starsi. 

Najlepszymi wynikami sportowymi mogą pochwalić się zespoły z rocznika 2007, 2009 i 2010 roku. 

Te trzy ekipy triumfowały na szczeblu okręgowym – odpowiednio w I i II Lidze. Awans do Ligi 



Wojewódzkiej D1 Młodzik wywalczyli młodzicy młodsi, którzy w pokonanym polu pozostawili KKS 

Kalisz czy AP Nowe Skalmierzyce. Swoje rozgrywki pewnie wygrali trampkarze młodsi i orlicy starsi. 

W formie turniejów towarzyskich bez wyników rywalizowali także żacy starsi-młodsi oraz skrzaty. 

 

WYNIKI SPORTOWE – SEZON 2021/22 (RUNDA JESIENNA): 

I ZESPÓŁ: 

Ze zmiennym szczęściem radzili sobie piłkarze Jaroty Jarocin w trzecioligowych rozgrywkach.  

Zespół JKS-u po osiemnastu kolejkach miał swoim koncie szesnaście punktów. Jarociniacy powinni 

2021 rok zakończyć co najmniej w środku stawki. Jednak seria dziewięciu spotkań bez zwycięstwa 

spowodowała, że nasi zawodnicy znaleźli się w strefie spadkowej. Ich strata punktowa do 

„bezpiecznej” lokaty wyniosła zaledwie punkt. Martwić mógł też bilans domowych meczów.  

Gracze Jaroty przed własną publicznością ani razu nie wygrali, zanotowali trzy remisy i pięć porażek. 

Ostatni raz komplet punktów udało im się zdobyć 19 czerwca z Unią Swarzędz.  

Najskuteczniejszym strzelcem zespołu niezmiennie pozostał Krzysztof Bartoszak, który osiem razy 

pokonywał bramkarzy rywali. Warto także przypomnieć, że w trakcie sezonu 2021/22 do żółto-

czerwono-niebieskich dołączył Sebastian Kamiński. Po zakończeniu rundy jesiennej wiadomym było, 

że kluczowe okażą się wiosenne mecze rewanżowe z Kluczevią Stargard, GKS-em Przodkowo, 

Bałtykiem Koszalin, Stolem Gniewino oraz Bałtykiem Gdynia w walce o utrzymanie.  

II ZESPÓŁ: 

Rezerwy Jaroty sezon 2021/22 rozpoczęły bez doświadczonych zawodników, którzy trafili do innych 

klubów. Odejście Krzysztofa Matuszaka, Jacka Pacyńskiego, Szymona Gałczyńskiego, Simona 

Krawczyka, Igora Skowrona czy młodszych Miłosza Kowalskiego, Alana Janowskiego i Krystiana 

Wawrzyniaka sprawiło, że gracze z rocznika 2003 i 2004 musieli szybko odnaleźć się w piłce 

seniorskiej. Oczywiście pomoc bardziej ogranych Filipa Taczały i Jakuba Adamkiewicza wpływała 

korzystnie na grę, ale z racji obowiązków służbowych zagrali oni zbyt mało, aby odmienić losy 

większości spotkań. W wyjściowym składzie najczęściej wychodzili Antoni Bzodek, Mikołaj Kowalski, 

Szymon Bogaczyk, Piotr Stachowiak, Kacper Boruta, Miłosz Bolek, Bartosz Borysiak, Maurycy 

Skowroński, Bartosz Kantek i Miłosz Nowakowski. Po ciężkich kontuzjach wrócili Jakub Orzłowski 

oraz Bartosz Szymkowiak. Cieszy też zdrowa rywalizacja bramkarzy, którzy walczą o miejsce między 

słupkami (Szymański, Kosmalski, Komorniczak).   

Piłkarze rezerw JKS-u rozegrali piętnaście ligowych potyczek. Co ważne zdobyli w nich osiemnaście 

punktów. Jarociniacy są zdecydowanie najmłodszym zespołem w „Okręgówce”. W trwającym 

sezonie 2021/22 nasi piłkarze odnieśli sześć zwycięstw i dziewięć razy schodzili pokonani z murawy. 

Najlepszym strzelcem żółto-czerwono-niebieskich był Antoni Prałat, który bramkarzy rywali pokonał 

aż dziewięć razy. Oprócz niego pięć goli zdobył Wojciech Kryger, a po cztery trafienia dołożyli Szymon 

Bogaczyk i Mateusz Stochniałek. 

 



AKADEMIA:  

Juniorzy starsi przerwę między rundami spędzili na ósmej pozycji w tabeli. Drużyna z rocznika 2004 

grała przeciwko starszym rywalom. Jarota jedenastu spotkaniach zdobyli trzynaście „oczek”.  

W pokonanym polu pozostali Spartę Konin, Victorię Września, AP Ostrzeszów i Stal Pleszew.  

Oprócz czterech wygranych gracze z Jarocina raz zremisowali oraz doznali sześć porażek. 

Ich bilans bramkowy wyniósł 21:30. 

Na podium pierwszą część sezonu 2021/22 zakończyli zawodnicy z rocznika 2005 w Lidze 

Wojewódzkiej. Podopieczni trenera Matuszaka w dwunastu meczach zdobyli 22. punkty.  

Jarociniacy na szczeblu wojewódzkim rywalizowali z ekipami ze strefy Poznań, Kalisz, Leszno i Konin. 

Bilans juniorów młodszych B1 w ligowych starciach to siedem wygranych, jeden remis oraz cztery 

przegrane. JKS okazał się lepszy od Polonii Środa, Sokoła Kleczew, UKS-u Śrem czy Ostrovii Ostrów 

Wielkopolski. 

Piłkarze z rocznika 2006 świetnie poradzili sobie w pierwszym półroczu Ligi Wojewódzkiej.  

Zespół trenera Pawła Krysia w czternastu spotkaniach zgromadził na swoim koncie 26. punktów! 

Jarociniacy w pierwszej części sezonu 2021/22 rozegrali czternaście ligowych potyczek. Początek 

zmagań nie był najlepszy w wykonaniu juniorów młodszych B2, ale w każdym następnym spotkaniu 

już punktowali. Taki stan rzeczy sprawił, że wyrównali oni klubowy rekord sprzed siedmiu lat, który 

wynosił dziesięć meczów bez porażki na szczeblu wojewódzkim! 

Ekipa złożona z zawodników urodzonych w 2007 i 2008 roku w drugim półroczu 2021 roku rozegrała 

dwanaście meczów o stawkę. Jarociniacy zdobyli w nich dziesięć punktów, co pozwoliło im zająć 

piąte miejsce w tabeli. JKS okazał się lepszy od LZS-u Doruchów i APR Brzeziny. Najskuteczniejszym 

strzelcem zespołu był Kacper Szymanek, który zdobył aż dwanaście goli.  

Młodzicy starsi w rundzie jesiennej sezonu 2021/22 rywalizowali w Lidze Wojewódzkiej gr. 2. 

Zawodnicy urodzeni w 2009 roku zdobyli w niej przede wszystkim cenne doświadczenie. 

Podopieczni Piotra i Alana Krysia rywalizowali z najlepszymi drużynami Wielkopolski w swoim 

roczniku. Jarociniacy w czternastu rozegranych spotkaniach zdobyli sześć punktów. Gracze JKS-u 

okazali się lepsi od Górnika Kłodawy oraz APR Kępno. W większości pozostałych meczów zabrakło 

bardzo niewiele, aby dorobek punktowy pozwolił na pozostanie w tej klasie rozgrywkowej.  

Młodzicy młodsi rozegrali dwanaście ligowych potyczek. Nasi zawodnicy cztery razy zdobyli komplet 

punktów, raz zremisowali i siedem razy schodzili pokonani z murawy. Najskuteczniejszymi strzelcami 

zostali Dominik Piotrowski (5), Natan Pawłowski (4) oraz Franciszek Kiełb (4). JKS został z dorobkiem 

trzynastu punktów wyprzedził Gorzyczankę Gorzyce Wielkie. Nieco lepsze w końcowej tabeli okazały 

się kluby z Grębanina, Zbierska czy Nowych Skalmierzyc. Triumf w całych rozgrywkach przypadł 

ekipom KKS-u Kalisz.   

Podopieczni trenera Mirosława Czajki wygrali sześć z czternastu ligowych potyczek. Rywalami JKS-u 

były głównie okoliczne kluby, co wpłynęło pozytywnie na żółto-czerwono-niebieskich. Jak sam 

podkreśla szkoleniowiec orlików starszych zespół jest ze sobą bardzo mocno zżyty i widać to nie 

tylko na boisku. 



Jarociniacy z rocznika 2012 mają za sobą sześć miesięcy piłkarskiej gry! Drużyna orlika młodszego  

w pierwszej części sezonu 2021/22 głównie rywalizowała w turniejach WZPN. Obecny regulamin 

turniejów związkowych dla E2 bez zapisywania wyników oraz tabel w żaden negatywny sposób nie 

wpłynął na poziom zaangażowania wszystkich zawodników prowadzonych przez trenerów Artura 

Tomczaka i Przemysława Wróblewskiego.  

Zespół żaków starszych tworzy grupa 20 zawodników. W sezonie 2021/22 ekipa dowodzona przez 

Mirosława Czajkę i Przemysława Wróblewskiego rywalizuje w związkowych turniejach. Podobnie jak 

w kategorii wiekowej E2 zmagania ligowe toczone są bez wyników i tabel, co sprawia że ta forma 

rywalizacji sprzyja dobrej zabawie, nawiązywaniu nowych przyjaźni i rozwija piłkarskie umiejętności. 

Jesienią piłkarze JKS-u mieli okazję sprawdzić się na tle Warty Śrem, LZS-u Cielcza czy APR. 

Oprócz jednostek treningowych nasi zawodnicy uczestniczyli w rozgrywkach WZPN w kategorii F2, 

które odbywały się w formie turniejów. Drużyna z Jarocina rozegrała też wiele gier kontrolnych  

z lokalnymi zespołami, ale również miała okazję sprawdzić się na tle Lecha Poznań. Warto 

wspomnieć, że wyróżniający piłkarze mieli możliwość uczestniczenia w konsultacjach szkoleniowych 

7-krotnego Mistrza Polski, z którym JKS współpracuje od 2021 roku.  

W sezonie 2021/22 drużynę skrzatów tworzą zawodnicy urodzeni w 2015 i 2016 roku. Nasi najmłodsi 

piłkarze zasłużyli na wyrazy uznania za zaangażowanie jakie wkładali w treningi piłkarskie. 

Podopieczni trenerów Piotra i Alana Krysia oprócz trzech treningów w tygodniu brali udział w 

turniejach związkowych. Jarociniacy sprawdzili się na tle Polonii Środa, AT Krotoszyn oraz czy APR. 

Zespół G1 pod koniec 2021 roku miał okazję jeszcze zagrać w turnieju klubów patronackich Lecha 

Poznań. 

 

 

 


