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Zmarł Edward Kowol. Był koszykarzem, wybitnym trenerem, honorowym członkiem Śląskiego
Związku Koszykówki, a przede wszystkim oddanym działaczem sportowym. Urodził się w
Rudzie Śląskiej w 1937 roku i z tym miastem związał całe swoje życie. Zawodowo pracował w
Hucie „Pokój”. Za swoją działalność w 2009 roku został uhonorowany tytułem „Zasłużony dla
Miasta Ruda Śląska”. Uroczystości pogrzebowe odbędą się w czwartek, 29 listopada br., o
godzinie 8.45 w parafii św. Pawła w Nowym Bytomiu .

- Odeszła osoba, która w historii sportu naszego miasta zapisała wiele pięknych kart i
pozostawiła po sobie wiele miłych wspomnień. Edward Kowol był ojcem wielu sukcesów
rudzkiej „Pogoni”, z których zawsze będziemy dumni – podkreśla prezydent Grażyna
Dziedzic
.–
Pragnę złożyć z serca płynące wyrazy współczucia rodzinie i bliskim Zmarłego – dodaje.

Edward Kowol urodził się 17 lipca 1937 roku w Nowym Bytomiu . Tutaj ukończył szkolę
podstawową i zawodową, a następnie Technikum Mechaniczne w Bytomiu. Idąc śladem ojca,
który w Hucie „Pokój” przepracował 52 lata, również podjął tam pracę. Od 1955 roku
przechodził kolejne stanowiska od kontrolera jakości do kierownika działu. W Hucie pracował
ponad 40 lat.

Życiową pasją Edwarda Kowola był sport. Jak większość rówieśników karierę sportową
rozpoczął od gry w piłkę nożną w trampkarzach „Pogoni”, jednak pod wpływem wychowawcy
Bernarda Jarkulisza zaczął trenować koszykówkę. Swoją przygodę z tą dyscypliną sportu
rozpoczął jako zawodnik „Górnika”, z którym dwukrotnie zdobył mistrzostwo Śląska Juniorów.
Następnie przeszedł do KS „Pogoń Ruda Śląska”. Jeszcze jako czynny zawodnik ukończył
kurs instruktora koszykówki i w roku 1962 podjął pracę szkoleniową. W roku 1978, po
ukończeniu 3 letniego studium w Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, zdobył tytuł
trenera koszykówki.

W pracy szkoleniowej Edwardowi Kowolowi udało się wychować kilku czołowych
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reprezentantów Polski w koszykówce, wśród których Piotr Lankosz, jako pierwszy
Ślązak i ówczesny zawodnik „Wisły Kraków”, wziął udział w Olimpiadzie w Monachium.
W roku 1982 drużyna Edwarda Kowola zdobyła Wicemistrzostwo Polski Juniorów oraz II
miejsce w prestiżowej Ogólnopolskiej Spartakiadzie Młodzieży w Tarnowie. Przez wiele lat
prowadził także I zespół „Pogoni", z którym w latach 1990 - 1991 wywalczył awans do II ligi. W
roku 1994, już jako Kierownik Sekcji Koszykówki, cieszył się z kolejnego awansu, tym razem do
I ligi.

Za wyniki sportowe został wyróżniony honorowymi odznaczeniami Polskiego Związku
Koszykówki wraz z medalem za zasługi w rozwoju tej dyscypliny sportowej w Polsce.
Kilkanaście lat był członkiem Zarządu Okręgowego Związku Koszykówki w Katowicach. W
1990 z okazji 150 lat Huty „Pokój” otrzymał krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski. Warto
dodać, że w plebiscycie „Gwiazdy Stulecia”, przeprowadzonym w 1999 roku przez „Gazetę
Wyborczą”, znalazł się w pierwszej trójce najlepszych trenerów XX wieku. Po zakończeniu
kariery trenerskiej Edward Kowol pozostał zaangażowany w życie KS „Pogoń”. Organizował
różne imprezy klubowe i zbierał informacje o historii klubu. W roku 2007 władze Śląskiego
Związku Koszykówki w Katowicach nadały Edwardowi Kowolowi tytuł Honorowego Członka
Zarządu
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Zmarł Edward Kowol

Z głębokim żalem informujemy, iż w wieku 81 lat zmarł Edward Kowol.

Honorowy członek Śląskiego Związku Koszykówki.

W przeszłości zawodnik, trener, zasłużony działacz śląskiej koszykówki.

Wychowawca wielu pokoleń koszykarzy.

Całe sportowe życie związany z klubem sportowym „Pogoń” Nowy Bytom.

Rodzinie oraz bliskim zmarłego wyrazy głębokiego współczucia składa środowisko
koszykarskie.

Uroczystości pogrzebowe odbędą się w czwartek, 29 listopada br., o godzinie 8.45 w Parafii św.
Pawła w Nowym Bytomiu.

4/4

