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Dziczek: Pokazaliśmy, że jesteśmy
mocni

n Gol strzelony przeciwko Wiśle
Kraków to twoja druga zdobycz
w tym sezonie i druga bramka strzelona głową. Nowa specjalność?
To było przede wszystkim doskonałe podanie Toma Hateley'a. Dodatkowo Piotr Parzyszek zrobił dla mnie
miejsce i piłka idealnie spadła mi
na głowę. Mogę się tylko cieszyć, że to
moja kolejna bramka w sezonie oraz,
że udało się ją strzelić z głowy. Najważniejsze jest jednak, że po dobrym
meczu wygraliśmy na swoim stadionie
i trzy punkty zostały w Gliwicach.

n Długo czekaliście na setne zwycięstwo w Ekstraklasie. Były remisy,
a teraz się udało.
Tak, zgadza się. To nie było łatwe.
Tym bardziej że graliśmy co trzy dni
i mieliśmy 120 minut meczu z Legią
w nogach, a to nie do końca mogło pomóc. Bardzo szybko doszliśmy jednak do siebie. Popracowaliśmy z fizjoterapeutami, a także masażystami
i na boisku było widać świeżość. Daliśmy radę!
n Pierwsza połowa meczu z Wisłą
była niemal perfekcyjna. Mieliście

w spotkaniu z Białą Gwiazdą osiągnęliśmy ten cel.
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– Kolejny raz pokazaliśmy,
że u siebie jesteśmy mocni.
Daliśmy sygnał, że
ktokolwiek do nas
przyjeżdża, musi wiedzieć,
iż czeka go trudne
wyzwanie. Chcemy
narzucać swój styl gry
i wydaje mi się, że
w spotkaniu z Białą
Gwiazdą osiągnęliśmy ten
cel – powiedział pomocnik
Piasta Gliwice Patryk
Dziczek.

n Ostatni tydzień, w którym rozegraliście trzy mecze, pokazał, że
macie siły i te półtora miesiąca grania, jakie jeszcze przed wami, nie
powinno stanowić problemu.
Tak, mamy siły. Kiedy jesteśmy odpowiednio przygotowani, nie może ich
brakować. Fizycznie wyglądamy naprawdę dobrze. W ciągu tego maratonu
zmęczenie oczywiście narastało, ale teraz już takiej intensywności nie będzie.
Odpoczniemy, zresetujemy głowy i zaczniemy przygotowania do kolejnego
meczu, czyli spotkania z Koroną Kielce.

przewagę, oddaliście kilkanaście
strzałów. Jedyny zarzut to taki, że
padł tylko jeden gol?
Na pewno szkoda tych sytuacji, ponieważ stworzyliśmy sobie naprawdę
sporo okazji i gdybyśmy wykorzystali
dwie lub trzy z nich, z pewnością grałoby się spokojniej. Jest takie małe załamanie, że nie wykorzystujemy szans,
ale z drugiej strony trzeba zauważyć,
że potrafimy sobie je wypracować.
Musimy tylko poprawić skuteczność
i będzie dobrze. Trener po raz kolejny
wpuścił Patryka Sokołowskiego, a on
odwdzięczył się bramką na 2: 0, pieczętując zwycięstwo. To może cieszyć.
n Czy pojawiła się chwila zwątpienia, kiedy nie udawało się prze-

kuć przewagi na boisku w zdobycie
gola? Sytuacja za sytuacją, a na tablicy tylko 1: 0...
Mimo wszystko uważam, że kontrolowaliśmy to, co działo się na boisku. Wiadomo, że w drugiej połowie
Wisła była minimalnie groźniejsza, ale
nie udało jej się stworzyć żadnej klarownej sytuacji. To była też zasługa
naszej dobrej gry w defensywie.

wówczas dąży do tego, by jak najszybciej wrócić na odpowiednie tory
i zacząć ponownie wygrywać. Sądzę,
że w spotkaniu z Wisłą pokazaliśmy,
że potrafimy dać dobry futbol, grać
małe gierki z boku boiska, zmieniać
strony i zwyciężać pojedynki. Nie pozostaje nic, tylko się cieszyć, kiedy
tak to wychodzi.

n Zgubiliście kilka punktów, ale
tabela wygląda dobrze.
Jasne, kilka punktów uciekło, dlatego tym bardziej chcieliśmy wygrać
z Wisłą. Kolejny raz pokazaliśmy, że
u siebie jesteśmy mocni. Daliśmy
sygnał, że ktokolwiek do nas przyjeżdża, musi wiedzieć, że czeka go
trudne wyzwanie. Chcemy narzucać
swój styl gry i wydaje mi się, że

n W meczu z Wisłą zagraliście
z dużym rozmachem, bardzo ofensywnie. Zupełnie inaczej niż
na przykład z Lechią, gdzie sytuacji
dla obu zespołów było jak na lekarstwo.
Chyba nie da się grać zawsze tak samo. W trakcie sezonu może się trafić
taki mecz, który nie wyjdzie. Zespół
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Piast obecny w mieście!

W ubiegłym tygodniu Niebiesko-Czerwoni ruszyli w miasto. Piłkarze Piasta jeździli
klubowym autobusem i "porywali" mieszkańców Gliwic z przystanków. Jakub Szmatuła,
Patryk Dziczek oraz Denis Gojko wręczali plakaty z autografami, a także zapraszali na
najbliższe mecze przy Okrzei 20.

n Twój gol z pewnością cieszy
również Czesława Michniewicza,
który martwił się w mediach społecznościowych, że jego reprezentanci nie grają. Ty pokazujesz dobrą
dyspozycję.
Jestem zadowolony, że zdobyłem
bramkę. Myślę, że trener lub któryś
z jego asystentów obserwowali ten
mecz. Oczywiście nie mi to oceniać,
ale chyba mogę cieszyć się z dobrego
występu.

n Miejsce rozgrywania najbliższego meczu młodzieżówki to dobra
wiadomość?
Akurat tak się złożyło, że zgrupowanie odbędzie się w Chorzowie i będę miał pół godziny drogi od siebie
z domu. To na pewno mały plusik, że
zagramy na Śląsku i nie będę musiał
daleko dojeżdżać.
n Czy ze względu na zgrupowanie kadry młodzieżowej kolejny
miesiąc również będzie ciężki?
Będzie to intensywny miesiąc, ale jak
ktoś kocha futbol, lubi grać i cieszy się
tym, to tak częste granie na pewno nie
stanowi problemu, a tylko pomaga.

