Jerzy Bayer
Urodził się 24 lutego 1943 r. w Gogolewie. Edukację rozpoczął w Szkole Podstawowej
w Piaskach, którą ukończył w 1957 r. Świadectwo maturalne otrzymał w 1961 r. kończąc Liceum
Ogólnokształcące w Gostyniu. W latach 1963-1965 podjął naukę w Studium Nauczycielskim w
Kaliszu. Następnie w latach 1973-1976 studiował na Akademii Wychowania Fizycznego w
Poznaniu, gdzie uzyskał tytuł magistra wychowania fizycznego. W 1978 r. w czasie studiów
podyplomowych w Katowicach zdobył uprawnienia trenera piłki nożnej II klasy. Pracę zawodową
rozpoczął w 1961 r. jako księgowy w POM Gostyń.
W latach 1962-1963 pracował w Szkole Podstawowej w Strzelcach Wielkich. Następnie od roku
1965 r. do 2000 r. pracował nieprzerwanie w Szkole Podstawowej nr 3 w Gostyniu. Od 2000 r. do
chwili obecnej kontynuuje pracę zawodową na pół etatu w Zespole Szkół Ogólnokształcących i
Zawodowych w Krobi. Cała kariera zawodowa Pana Jerzego Bajera, który z wykształcenia jest
nauczycielem wychowania fizycznego, toczy się nierozerwalnie wokół sportu. Jego wielką pasją
życiową jest piłka nożna. Odnosił wiele sukcesów sportowych jako czynny zawodnik Korony Piaski
i Kani Gostyń, a następnie jako trener. W swej karierze trenerskiej, która trwa od 1965 r., prowadził
m.in. takie zespoły jak: Kania Gostyń, Zjednoczeni Pudliszki czy Korona Piaski. Jako znakomitemu
pedagogowi najwięcej satysfakcji przyniosła jednak praca z młodzieżą. Pod okiem Pana Bajera
pierwsze kroki w swoich karierze stawiało wielu zawodników, z których na szczególne wyróżnienie
zasługuje Andrzej Juskowiak - reprezentant Polski oraz najlepszy strzelec i zdobywca srebrnego
medalu na turnieju olimpijskim w Barcelonie. Młodzież Szkoły Podstawowej nr 3 w Gostyniu przez
kilkanaście lat zajmowała czołowe miejsca we współzawodnictwie sportowym szkół podstawowych
ówczesnego województwa leszczyńskiego. Znaczącym sukcesem było także zdobycie piątego
miejsca w Polsce w turnieju piłki nożnej o Puchar Przeglądu Sportowego i Telewizji w 1973 r. Za
zasługi w swojej pracy pedagogicznej i trenerskiej otrzymał wiele odznaczeń i wyróżnień takich jak
m.in.: Honorowa Odznaka za zasługi w sporcie szkolnym (1983), Medal 25 - lecia SZS (1978),
Srebrna Odznaka Zasłużony Działacz Kultury Fizycznej (1989), Laur Gostynia (1993), Medal 80lecia PZPN (1999), Medal Komisji Edukacji Narodowej (1997), Złota Odznaka Honorowa PZPN
(2001), Nagroda Ministra Oświaty (1973,1976). Oprócz wielu odznaczeń pan Jerzy Bajer uznany
został także trenerem 25-lecia OZPN Leszno. Liczne nagrody i odznaczenia są wyrazem uznania
za zasługi dla rozwoju i popularyzacji sportu na naszym terenie. Wielki sportowiec, wspaniały
trener oraz znakomity pedagog, jakim niewątpliwie jest Jerzy Bajer dla wielu osób, którzy mieli
okazję kształtować swoje umiejętności sportowe a zwłaszcza piłkarskie, na zawsze pozostanie
wielkim autorytetem oraz wzorem do naśladowania.

