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W spotkaniu z tegoroczną rewe-
lacją, beniaminkiem z Bielska-Białej,
Cracovia zaprezentowała się ko-

rzystnie, a przede wszystkim sku-
tecznie w ofensywie odnosząc pierw-
sze zwycięstwo na wiosnę. Piłkarze

Pasów po raz pierwszy w tym sezo-
nie zaaplikowali też rywalowi aż trzy
gole, tracąc przy tym tylko jedną
bramkę – po fantastycznym uderze-
niu ligowego weterana – Marka So-
kołowskiego. Bardzo dobrą partię
przeciwko “Góralom” rozegrał przede
wszystkim Marcin Budziński, który
zdobył bramkę i miał kilka cieka-
wych zagrań.

Tak optymistycznie nie było już w
wyjazdowym spotkaniu w Warszawie,
gdzie drużyna prowadzona przez To-
masza Kafarskiego uznać musiała
wyższość walczącej o puchary euro-
pejskie Polonii. Mecz, podobnie jak
spotkanie ze Śląskiem we Wrocławiu,
rozpoczął się od katastrofalnego
błędu w obronie (nieporozumienie
Radomskiego z Kaczmarkiem) i rzu-
tu karnego przeciwko Pasom, który
pewnie wykorzystał poszkodowany
Dwaliszwili. W drugiej połowie drugą
bramkę dla “Czarnych Koszul” dołożył
Bruno i choć w 85. minucie Cracovia
strzeliła gola kontaktowego – van
der Biezen z karnego, podyktowa-
nego za faul na nim – nie udało się już
odwrócić losów meczu.

Paweł Mazur
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TERMINARZ
Najbliższe

mecze Pasów:
Cracovia – Widzew Łódź, 20
kwietnia, godzina 18:00
KOLEJNE MECZE:
Wisła Kraków – Cracovia, 30
kwietnia, godzina 18:30
Cracovia – Ruch Chorzów, 3 maja,
godzina 18:00
GKS Bełchatów – Cracovia,
6 maja, godzina 17:00
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Krzysztof Radwański
były piłkarz Pasów

Szansa nadal jest
O b i e c a ł e m

mojemu synowi,
że w końcu razem
wybierzemy się
na nowy stadion
Cracovii i w piątek
zaraz po pracy
pędzimy na Ka-
łuży. Niestety ze względu na mecze
i treningi mojej obecnej drużyny do
tej pory miałem problemy z dotar-
ciem na mecze Pasów. Cracovia nie
ma nic do stracenia, jeśli chce myś-
leć o utrzymanie się w lidze. Widzew
nie jest może potentatem, ale też nie
jest to słaba drużyna, o czym świad-
czy miejsce w środkowej części ta-
beli i ostatni remis z Legią. Widać
jednak pewną poprawę w grze Cra-
covii odkąd przyszedł trener Kafar-
ski. Grają więcej piłką, starają się
przy niej utrzymywać i kreować sy-
tuacje bramkowe. Wydaje mi się, że
za trenera Pasieki Pasy grały futbol
siłowy i mało efektowny. Teraz jest
inaczej. Zawodnicy grają ładnie dla
oka i z tego powinny być satysfak-
cjonujące wyniki. Tylko czy aby nie
za późno nastąpiła ta zmiana na fo-
telu szkoleniowca Cracovii? Sądzę,
że gdyby trener Kafarski wcześniej
pojawił się w Cracovii to ta szansa
na utrzymanie byłaby większa.
Oczywiście szansa nadal jest, ale te-
raz margines błędu jest minimalny.
Zostały jeszcze cztery kolejki i w
każdym meczu trzeba dawać z sie-
bie wszystko. Jest okazja na dogo-
nienie Lechii i przeskoczenia ŁKS-
u. Nie należy przy tym zapominać,
że Cracovia gra jeszcze ciężkie
mecze z Wisłą i Ruchem, dlatego z
Widzewem musi wygrać. Sądzę,
że losy pasiastej Ekstraklasy będą
się ważyć do ostatniej kolejki. Jes-
tem jednak urodzonym optymistą i
wierzę w szczęśliwe zakończenie
sezonu dla Cracovii.

not. hala

Klub Gole Pkt
1. Legia Warszawa 40-14 49
2. Śląsk Wrocław 40-28 46
3. Ruch Chorzów 37-25 45
4. Polonia W. 32-25 44
5. Lech Poznań 39-22 42
6. Korona Kielce 30-26 42
7. Wisła Kraków 25-22 37
8. Górnik Zabrze 29-26 36
9. Widzew Łódź 23-25 34

10. Podbeskidzie 24-31 34
11. Zagłębie Lubin 28-38 33
12. Jagiellonia 29-39 32
13. GKS Bełchatów 30-30 28
14. Lechia Gdańsk 17-27 24
15. ŁKS Łódź 19-46 22
16. Cracovia 18-36 20

Pozdrowienia
od kibiców Czarnych Koszul

piękny uśmiech

Stomatologia
K O M P L E K S O W E L E C Z E N I E

Wieliczka, ul. Słowackiego 49
rejestracja: 12 291 55 45, 504 115 545

Zapraszamy pn.-pt.: 9-21, sob. 9-13

Czytaj codziennie!

Tak cieszyli się piłkarze Pasów po pierwszym ligowym zwycięstwie w roku 2012.

Wygrana z Podbeskidziem,
porażka z Polonią
W ostatnich dwóch kolejkach Pasy zdobyły trzy punkty, wy-
grywając u siebie z Podbeskidziem Bielsko-Biała (3:1) i po-
nosząc porażkę z Polonią w Warszawie (1:2). Cracovia tra-
ci obecnie do bezpiecznej pozycji cztery punkty i pod wa-
runkiem, że wygra najbliższy mecz z Widzewem, to jej szan-
se na utrzymanie będą wciąż całkiem realne!

Udane występy
pasiastych
reprezentantów

W Krynicy, w pierwszym spotka-
niu rozgrywanym w ramach mist-
rzostw świata I Dywizji Grupy B w ho-
keju na lodzie reprezentacja Polski
rozgromiła Litwę 9-0 (2-0, 4-0, 3-0).
Duży wkład w to nad wyraz przeko-
nujące zwycięstwo wnieśli hokeiści
Cracovi – Sarnik, Laszkiewicz i
Słaboń, którzy tworzyli pierwszą for-
mację. Sarnik i Laszkiewicz strzelili po
jednej bramce, a ponadto Słaboń i
Sarnik po razie asystowali także przy
bramkach kolegów.

W kolejnym meczu, przeciwko
Rumunii, Polska reprezentacja po
raz kolejny popisała się wysoką formą
strzelecką, gromiąc rywala 10:0 (3:0,
3:0, 4:0). Hokeiści Pasów po raz ko-
lejny dołożyli znaczną cegiełkę do
tego triumfu: Słaboń strzelił dwie
bramki i zanotował dwie asysty, po-
dobnie jak Leszek Laszkiewicz.

Serdecznie gratulujemy naszym
hokeistom i życzymy powodzenia w
kolejnych meczach kadry narodo-
wej!

hala

fo
t.

Ul
a

Ła
pt

aś
/te

ra
zp

as
y.p

l

fo
t.

Ul
a

Ła
pt

aś
/te

ra
zp

as
y.p

l

Piłkarze Cracovii
odwiedzają szkoły

MKS Cracovia jako pierwszy klub piłkarski przyłączył się do ogól-
nopolskiej akcji społecznej „Grajmy w Piłkę”, w ramach której piłka-
rze Pasów odwiedzili Szkołę Podstawową nr 10 im. Marii Skłodowskiej-
Curie w Krakowie.

- Cracovia, czyli najstarszy klub w Polsce, zareagował bardzo pozytywnie
na naszą propozycję i jako pierwszy przyłączył się do naszej akcji - powiedział
Jakub Kuźmicki, koordynator akcji "Grajmy w piłkę".

Podczas spotkania z uczniami Alexandru Suvorov, Aleksejs Visnakovs oraz
Sebastian Steblecki opowiedzieli o swojej pasji do piłki, występach w reprezentacji,
korzyściach płynących z uprawiania tej pięknej dyscypliny sportu oraz pokazali
kilka piłkarskich sztuczek. Ponadto na ręce dyrektora został przekazany sprzęt
sportowy, a na zakończenie wizyty zawodnicy rozdali klubowe zdjęcia z auto-
grafami i wraz ze wszystkimi uczniami stanęli do pamiątkowego zdjęcia.

Przeprowadzana w całej Polsce akcja społeczna "Grajmy w Piłkę" ma za za-
danie przeciwdziałać zakazom gry w piłkę, tam gdzie nie mają one uzasadnie-
nia. Akcja promuje również zdrowy i sportowy styl życia oraz zachęca dzieci do
gry w piłkę nożną. MKS Cracovia SSA
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CRACOVIA
Na zlecenie MKS Cracovia SSA

Kup „Pasy”
NOWY NUMER JUŻ W SPRZEDAŻY!
A W NIM MIĘDZY INNYMI:
Podsumowanie sezonu hokejowego
Wywiady z trenerami: Tomaszem
Kafarskim i Rudolfem Roháčkiem,
a także z zawodnikami: Hesdeyem
Suartem, Sebastianem Stebleckim
i Aronem Chmielewski.
Rozmowa z fizjoterapeutą
Cracovii, Piotrem Sochą
oraz Ireneusz Raś w cyklu:
W moim sercu – Pasy!

TU KUPISZ PASY:
Punkty Obsługi Klienta (ul. Kałuży), Restauracja Emocja, Stoiska meczowe STC, Red
Box oraz Kabanosika,sklep Red Box przy ul. Wielickiej, lodowisko przy ul. Siedleckie-
go (ślizgawki), hostessy (w trakcie meczów przy ul. Kałuży).

R E K L A M A

Hesdey Suart:

– Zawsze byłem przyzwyczajony do tego, że
kiedy wyprowadzałem piłkę to widziałem kolegów,
którzy są w ruchu i czekają na to, bym posłał im po-
danie. Wszyscy biegają i chcą dostać piłkę – w Ho-
landii to naturalne. Po prostu wszyscy wiedzą, cze-
go chcemy od siebie nawzajem. W Polsce było z
tym o wiele trudniej i choć szukałem ludzi do do-

grania, to wszyscy byli bardziej statyczni.

Wojciech Kaczmarek:

– Do niedawna broniłem w „Pumach”, a od
pewnego czasu w „HO Soccer”, ponieważ podpi-
sałem z tą firmą kontrakt. Rękawice te są bardzo
popularne w lidze portugalskiej i hiszpańskiej. Bro-
ni w nich np. Portugalczyk Eduardo czy Hiszpan
Armado.

Piotr Sarnik:

– Uwielbiam jeździć na snowboardzie. Niestety,
nie mogę się w tym sporcie spełniać, dopóki gram w
hokej. Odkąd występuje w barwach Comarch Cracovii,
ani razu nie pojechałem „na deskę”. Weekendy
mam na ogół zajęte, poza tym natężenie meczów w
tym sezonie było tak duże, że nawet nie miałem siły
by wyjechać na stok.

Piotr Socha:

– Nie przypuszczałem, że tak długo będę tu pra-
cował. Pomimo tego, że różnie bywało jestem bardzo
zadowolony, że to już tyle czasu upłynęło, bo pracu-
je mi się tu bardzo dobrze. Były piękne chwile
związane z awansami czy grą o puchary, jak i te gor-
sze związane z walką o utrzymanie i ogromnym stre-
sem. Jest to coś fantastycznego pracować w Cracovii

– w klubie o takich tradycjach.

Całość wywiadów z: Hesdeyem Suartem, Wojciechem
Kaczmarkiem oraz Piotrem Sarnikiem i Piotrem Sochą w
najnowszym numerze „Nowych Pasów”, który kupić
można w wymienionych poniżej punktach.

Powiedzieli
dla „Pasów”:

Propozycja dla małych Pasiaków,
czyli stadion widziany „od kuchni”
Czy twoje dziecko marzy o wyjściu tunelem dla piłkarzy na murawę boiska przy Kałuży?
A może zawsze chciało zobaczyć, gdzie zawodnicy przygotowują się do meczu? MKS Cra-
covia SSA zaprasza na zwiedzanie obiektu „Pasów”.

Jak informują przedstawiciele
Klubu, możliwość zwiedzania nowe-
go stadionu Cracovii istniała już od
czasu jego uruchomienia, jednak do-
piero teraz, gdy pojawiło się Muzeum
Klubowe, zainteresowanie zwiedza-
niem znacznie wzrosło.

Oferta kierowana jest głównie do
przedszkoli, szkół oraz szkółek piłkar-
skich. – Obecnie zainteresowanie
jest dość duże. Na stadionie odbywają
się różnego rodzaju akcje, jak Bez-
pieczne Areny 2012, czy organizo-
wany przez nas na stadionie Pierw-
szy dzień wiosny. Odkąd istnieje mu-
zeum to Klub zwraca się do szkół z
propozycjami odwiedzenia stadionu,
często jednak szkoły same występują
z taką prośbą – wyjaśnia Monika
Łoboz z MKS Cracovia SSA.

Większość zwiedzających jest z
Krakowa i okolic, ale zdarzają się rów-

nież tacy, którzy przyjeżdżają z od-
leglejszych miejsc. Aby mieć możli-
wość zwiedzenia stadionu wystarczy
skontaktować się z Klubem. Dzieci z
przedszkoli oraz szkół i szkółek nie po-
noszą żadnych kosztów takiej wizyty.

Sama wycieczka trwa około go-
dziny. – Wycieczkę rozpoczynamy
od Mix Zony, udajemy się do szat-
ni drużyny przyjezdnej, następnie
do szatni piłkarzy Cracovii. Mamy
tam możliwość zobaczenia siłowni,
odnowy biologicznej i innych
miejsc, do których normalnie oso-
by postronne nie mają wstępu –
opisuje wycieczkę przedstawiciel-
ka Klubu.

Następnie – tak jak piłkarze– tu-
nelem zwiedzający wychodzą na mu-
rawę, a oprowadzający zdradza kilka
ciekawostek na temat tego obiektu.
Kolejne miejsce to trybuna prasową,
najwyżej położony punkt stadionu
skąd roztacza się piękny widok na
cały obiekt, a także na jego okolice.
Kolejny punkt wycieczki – sala kon-
ferencyjna. Dzieci mają wtedy okaz-
ję wziąć udział w „konferencji praso-
wej”. Odwiedzają również centrum
monitoringu, a także strefę i trybunę
VIP. Ostatnim punktem programu
jest zwiedzanie muzeum klubowego,
które zawiera szereg pasiastych pa-
miątek – nie tylko piłkarskich, ale rów-
nież hokejowych.

Przedstawicielka Klubu twierdzi,
ze dzieciaki są najbardziej zaintere-
sowane… szatnią piłkarzy i murawą.

jk

– Wycieczkę rozpoczynamy od Mix
Zony, udajemy się do szatni drużyny
przyjezdnej, następnie do szatni
piłkarzy Cracovii. Mamy tam możliwość
zobaczenia siłowni, odnowy
biologicznej i innych miejsc, do których
normalnie osoby postronne nie mają
wstępu.
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Rzesze Pasiaków na święceniu
pokarmów przy ul. Kałuży

W Wielką Sobotę na stadionie Cracovii odbyło się tradycyjne
święcenie pokarmów. Z roku na rok wydarzenie to przyciąga na
obiekt Pasów coraz większe rzesze sympatyków biało-czerwonych,
którzy spotykają się w sportowej scenerii, by życzyć sobie rados-
nych Świąt Wielkanocnych i dopełnić religijnej tradycji w miejscu
tak dal nich bliskim.

I tym razem święcenie, którego jak zwykle dokonywał kapelan Cracovii,
ksiądz Henryk Surma, przyciągnęło na ulicę Kałuży wielkie tłumy. Ponad 2500
osób wypełniło sektory: E, D, oraz VIP, a część z uczestników, nie mieszcząc
się na wydzielonej części trybun, stanęło również poniżej sektorów, wzdłuż
linii boiska. Sympatycy Cracovii przybyli jak zwykle całymi rodzinami i – sądząc
po fakcie rosnącej wciąż popularności pasiastego święcenia – jest to kolej-
na wyjątkowa tradycja, którą chcemy wpisywać w nasze plany niczym Tre-
ning Noworoczny. Paweł Mazur
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Otwarty trening
reprezentacji na
stadionie Cracovii

Jak wiadomo reprezentacja Włoch
podczas rozpoczynającego się wkrótce
Euro 2012 na swoją bazę treningową
wybrała stadion Cracovii. SquadraAz-
zurra pojawi się w Krakowie po 28
maja, zgodnie z terminem wytyczonym
przez UEFA. Już 5 czerwca na stadio-
nie Pasów odbędzie się trening
Włochów, który będzie otwarty za-
równo dla kibiców, jak i dla mediów. W
czasie treningu na stadion będzie mogło
wejść maksymalnie 10 tysięcy kibiców.

Wejście na obiekt będzie się od-
bywać za okazaniem specjalnych
biletów, które będzie dystrybuował
klub. Pewna pula wejściówek będzie
również przeznaczona dla młodzieży
szkolnej. Paweł Mazur
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– Twoja osoba głównie kojarzy
się z Widzewem Łódź, czyli drużyną
z którą Cracovia teraz będzie się
mierzyć. Jak trafiłeś do Łodzi?

– Jestem wychowankiem Wisły
Płock. Do Widzewa trafiłem z Kujawia-
ka Włocławek. Graliśmy z Widzewem w
ówczesnej II lidze i nieźle się zapre-
zentowałem w tych meczach. Łodzianie
walczyli wtedy o powrót do Ekstraklasy.
Głównym architektem mojego transfe-
ru był ówczesny kierownik Widzewa,
Pan Gapiński, który miał duży wpływ na
tamtejszą rzeczywistość. To właśnie
on mnie zarekomendował Panu Boń-
kowi, który zaaranżował mój transfer.

– Można zaryzykować stwier-
dzenie, że to właśnie w Łodzi tak na-

prawdę rozpocząłeś poważną karie-
rę piłkarską?

– Chyba tak, pomimo że w Widze-
wie w sumie grałem tylko półtora roku.
Był to dla mnie przełomowy moment.
Trafiłem na okres, gdzie było duże par-
cie na sukces, który miał być mierzony
awansem do Ekstraklasy. To nam się
udało, Widzew wrócił na salony piłkar-
skie, więc ten okres był rzeczywiście
okraszony jakimś sukcesem. Stąd
wspomnienia z okresu widzewskiego są
jak najbardziej przyjemne i pozytywne.

– Teraz Twoja piłkarska droga za-
prowadziła Cię do Krakowa. Czy
można porównać to miasto z Łodzią?

– Nie uda się ukryć, że obydwa
miasta mają swój odmienny specy-

ficzny klimat. Starając się być obiek-
tywnym nie da się porównać tych
miast do siebie pod względem urody,
bo Kraków, dzięki swoim zabytkom i
historii, jest praktycznie wizytówką
Polski. Łódź jest bardziej szarym
miastem pod tym względem, ale też
ma swój urok. Są tam także intere-
sujące miejsca i też jest to ciekawe
miasto do życia. Ja nie pochodzę z
Łodzi, więc raczej nie wiążę z tym
miastem przyszłości.

– Jesteś już pewien czas w Cra-
covii, więc możesz podsumować ten
okres i ocenić swój pobyt w Krako-
wie.

– Czuję się dobrze, bo jest fajna at-
mosfera. Są bardzo dobre relacje mię-
dzy piłkarzami. Trener dociera do
drużyny i zaczyna to dobrze funkcjono-
wać, co pokazał mecz z Podbeski-
dziem. Po tym meczu zapanował pe-
wien optymizm i wierzę, że przełoży się
to na kolejne spotkania. Mam nadzieję,
ze będziemy kompletować coraz więcej
punktów, bo kolejek nie pozostało już
zbyt wiele. Jednak nadal wierzymy w
ostateczny sukces, jakim jest zacho-
wanie ligowego bytu. Tym bardziej, że
ten cel jest całkiem realny, pomimo że
w tej chwili praktycznie już tylko trzy ze-
społy pozostały w rywalizacji o utrzy-
manie.

– Czy wychodząc na murawę
przeciwko Widzewowi czujesz ja-
kieś wzruszenie?

– Mam sentyment do tego klubu, a
nawet wdzięczność, bo dostałem tam
szansę pokazania się. Zaryzykowano
wykładając jakieś pieniądze na mój
transfer, ale te pieniądze się spłaciły. Klub
na mnie później zarobił. Ja też ze swo-
jej strony chyba się udanie odpłaciłem,
dokładając jakąś cegiełkę do awansu.
Nie odczuwam jednak jakiś specjalnych
emocji w związku z meczem z Widze-
wem.

– Jaka jest recepta na pokonanie
Widzewa?

Jesteśmy na tym etapie, że coś się
tworzy. Widać już w naszej grze rękę no-
wego szkoleniowca. Nie jest łatwo
wszystko od nowa poukładać w trakcie
sezonu, gdy jest duży chaos. Muszę jed-
nak powiedzieć, że jak przychodziłem tu-
taj to wiele rzeczy wyglądało nie tak jak
powinno. Nie może być braku zaan-
gażowania i walki, bo przede wszystkim

na tych elementach musimy bazować.
Do tego dojdą indywidualności poje-
dynczych piłkarzy i powinniśmy święto-
wać sukces.

– Kibice czekają na Twoją kolejną
bramkę dla Cracovii.

– Na pewno liczę w meczu z Wi-
dzewem na bramkę. Bardziej liczę jed-
nak na zwycięstwo i trzy punkty, w bo w
naszej sytuacji to jest najważniejsze.

- Ewentualną bramkę będziesz w
jakiś specjalny sposób fetował?

– Strzelając bramkę Widzewowi, a
chyba tylko jedną strzeliłem grając w Le-
gii, nie celebrowałem jej w jakiś szcze-
gólny sposób. To jest trafienie jak każde
inne. Teraz też nie będę się w jakiś ory-
ginalny sposób cieszył, choć byłaby to
bardzo ważna bramka przybliżająca
nas do utrzymania w lidze.

Rozmawiał:
Robert Halastra

Bartłomiej Grzelak

Wierzymy
w ostateczny sukces!fo
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Piłkarskie…

Kibice Cracovii w ostatnim czasie mogą się cie-
szyć dobrymi wynikami „starszych panów”, czyli
drużyn oldbojów piłkarskich i hokejowych. Po kil-
ku latach posuchy i dominacji w rozgrywkach
piłkarskich oldbojów Wisły, Pasy zdobyły halowe
mistrzostwo Krakowa. Za stronę organizacyjną
piłkarskiej drużyny odpowiadał jeden z zawodników
– Andrzej Rokicki. Dobra postawa piłkarzy na bo-
isku przełożyła się na wynik końcowy. Drużyna naj-
częściej występowała w składzie 8-9 osobowym, co
okazało się skuteczną taktyką, bo zespół nie poniósł
ani jednej porażki w całym sezonie, a tylko jedno
spotkanie zremisował.

W zespole występowali m.in. eks-reprezentant
Polski w futsalu – bramkarz Leszek Smagowicz, Pa-
weł Zegarek, Andrzej Rokicki, Piotr Markiewicz, To-
masz Siemieniec, Krzysztof Hajduk, Robert Zięta-
ra, Marek Zając, czy Arek Kubik. Trzon drużyny sta-
nowili zawodnicy, którzy niedawno osiągnęli wiek
oldboja i to okazało się dużym atutem Pasów.

Zawodnicy, którzy dopiero wchodzą w wiek oldbo-
ja, często jeszcze są w treningu i grają w jakichś ze-
społach seniorskich. Dzięki temu prezentują się zna-
komicie fizycznie i mają sporą przewagę nad starszy-
mi wiekowo piłkarzami – zauważa jeden z filarów oldbo-

jów Cracovii, Paweł Zegarek (na zdjęciu) – Oczywiś-
cie w naszej drużynie występowali także starsi wiekiem
piłkarze. Nie trenujemy na co dzień razem, spotykamy
się tylko na meczach. To, co kiedyś razem wypraco-
waliśmy na wspólnych treningach pozostało i na tym
bazujemy. Podobnie podchodzą do tego inne zespoły,
które te rozgrywki traktują przede wszystkim jako
„wspomnień czar” i dobrą zabawę. Tylko oldboje Wisły
regularnie trenują. Pasiaści olboje rozpoczynają teraz
rozgrywki na boiskach. Na początek Cracovia zmie-
rzy się z głównym faworytem rozgrywek i obrońcą ty-
tułu –Wisłą. Wyniki drużyny będą zależne od frekwencji
zawodników, bo niestety zdarza się, że terminy meczów
kolidują oldbojom z ich pracą zawodową. Problemem
jest duża niestabilność składu, ale i z tym oldboje po-
starają się sobie poradzić. Mecze domowe będziemy roz-
grywać na boisku ze sztuczną trawą przy ul. Wielickiej

w poniedziałki o godzinie 19.00 i serdecznie zapraszam
na nasze spotkania – dodaje popularny „Zegar”.

…i hokejowe.

Hokeiści Cracovii nie chcieli pozostać w tyle i z
dużymi ambicjami przystąpili do Mistrzostw Polski
Oldbojów. Drużyna oparta w dużej części na zawod-
nikach, którzy w roku 1987 zdobyli jedyne w historii
Pasów mistrzostwo Polski w kategorii młodzików, bar-
dzo solidnie przygotowywała się do tegorocznego czem-
pionatu. Zawodnicy spotykali się dwa razy w tygod-
niu na treningach oraz rozegrali szereg sparingów (8-
3 i 3-2 z Katowicami, 2-5 i 6-13 z Podhalem, 4-2 z Sa-
nokiem i 9-5 z Zagłębiem Sosnowiec). Kapitanem i
głównym organizatorem zespołu był Krzysztof Wie-
czorkiewicz, dzięki któremu drużyna była profesjonalnie

zorganizowana. Jest on równocześnie Prezesem sto-
warzyszenia hokejowego „Cracovia Pany”. W zespo-
le występowali, obok kapitana, Kieca, Pieczonka,
P.Kozendra, Śliwa, Musiał, Czarnecki, Sieldarczyk, Wie-
czorkiewicz, R.Kozendra, Kociołek, Ciastoń, Gorzy-
nik, Mazur, W.Ciupiał, S.Ciupiał, Szostak, Mucha, Sie-
mieniec, Fielek, Cieślak. Oldboje Cracovii do tej
pory tylko raz zostali mistrzami Polski – w roku 2006.

Przed tegorocznym turniejem liczono na podium.
Sukces odniesie ten, kto lepiej wytrzyma kondycyjnie
trudy zawodów. W ciągu 2 dni rozgrywa się aż 4 spot-
kania, czasu na regenerację jest więc bardzo mało. Klu-
czowy dla całego turnieju może być już pierwszy dzień
– mówił kapitan zespołu. W meczach grupowych Pasy
pokonały Zagłębie Sosnowiec 6-3 i Polonię Bytom 6-
4, przegrały natomiast z późniejszym mistrzem Polski
Sanokiem 2-5i z Podhalem 0-1. O piątym miejscu oldbo-
jów Cracovii zadecydował rzut karny wykonany przez
Kozendrę po zremisowanym meczu 4-4 z Unią Oś-
więcim. Pomimo sporych nadziei na podium przed za-
wodami, należy podkreślić dobrą grę i jeszcze lepszą
atmosferę, jaka panuje w drużynie oldbojów Cracovii.

Robert Halastra
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Dawid Sarga,
strzelec pierwszej bramki
w Treningu Noworocznym 2012

Wykorzystać okazje!
Jeśli tylko nie mamy wy-

jazdu z Młodą Ekstraklasą i
mam możliwość by iść na
mecz rozgrywany na naszym
przepięknym stadionie to
oczywiście idę. W piątek
także będę na meczu z Wi-
dzewem. Mam nadzieję, że zawodnicy potrak-
tują to spotkanie poważnie i postarają się wy-
grać jak z Podbeskidziem. W Widzewie gra paru
dobrych zawodników i eks-piłkarz Cracovii Ra-
dosław Matusiak, z którym miałem przyjemno-
ść trenować, dlatego nie można zlekceważyć
przeciwnika. Mam nadzieję, że moi starsi ko-
ledzy się „zepną” i wygrają ten mecz, bo punk-
ty w tej chwili są szalenie potrzebne. Tej
drużynie brakuje szczęścia, bo piłkarze na-
prawdę grają teraz fajną piłkę i potrafią roz-
grywać interesujące akcje. Trener Kafarski
wprowadził parę ciekawych schematów do gry
i widać już jego rękę w tej drużynie oraz w jej
podejściu do meczu. Widać to po meczach z
ŁKS-em i Podbeskidziem. Są oczywiście ciężkie
mecze, których jeśli nie da się wygrać to należy
zremisować. Wydaje mi się, że kilka meczów
drużyna nie zagrała na 100 procent możliwoś-
ci, ale nie wiem z czego to wynikało. Miejmy na-
dzieję, że wygrają najbliższy mecz, bo naprawdę
grają ok. Ważne tylko by wykorzystali nada-
rzające się okazje do strzelenia bramek, bo te
na pewno będą. Moim zdaniem największym do
tej pory mankamentem Cracovii była skutecz-
ność. Sytuacje są tworzone, tylko teraz muszą
być wykorzystywane.

not. hala

Oldbojów boje
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Miejsce III – Ania lat 9
Mój pierwszy mecz
na stadionie Cracovii

Mój pierwszy mecz na nowym sta-
dionie Cracovii to był Cracovia 2-0
Arka Gdynia w dniu 2010.09.25 w Kra-
kowie. Na murawie było mnóstwo ba-
lonów: białych i czerwonych. Na
krzesłach były ulotki. Na sam początek
meczu Prezydent Krakowa wszedł na
murawę i ogłosił otwarcie stadionu, a na-
stępnie wypuścili balony. Stadion był cały
zapełniony. Doping był taki głośny, że
cały stadion się trząsł. Było super,
pierwszą połowę byłam z tatą przy mu-
rawie, a w drugiej biegałam po sekto-
rze I, czyli sektorze rodzinnym (…).

Mój pierwszy mecz
na stadionie Hutnika

Pierwszy mecz na Hutniku to Cra-
covia 1-4 Ruch Chorzów. W dniu

2010.03.27 w Krakowie. Pamiętam że
tata mi dał kartkę na sam początek me-
czu i powiedział: „Ania, masz się nau-
czyć wszystkich przyśpiewek” – a ja się
zaczęłam śmiać i pomyślałam, że on
chyba żartuje. A dziś umiem większo-
ść przyśpiewek Cracovii.

Mój pierwszy mecz
na wyjeździe

Pierwszy mecz wyjazdowy to Po-
lonia Bytom 1-2 Cracovia. W dniu
2011.05.10 w Bytomiu. (…) Zasnęłam
w aucie i obudziłam się przed stadio-
nem. Wpuścili nas czyli mnie i tatę, ale
kazali nam oddać wodę i inne napoje.
W pierwszej połowie meczu było fajnie.
Ciocia Kasia porobiła mi trochę zdjęć.
Na dwie, trzy minuty musieli wszyscy
wyjść, nawet gospodarze. Potem prze-
rwa jak u nas na stadionie: kiełbasa
kosztuje 8 złotych to u nich 10 i była po-
dawana przez kratę.Ale nie było tak źle.

W drugiej połowie zachciało mi się pić.
No to musiałam zejść do bramek. Za-
brałam wodę i ochroniarz powiedział:
„nie wynoś wody na trybunę” (…). Trzy-
małam wodę za szalikiem , usiadłam
obok Pani Kasi Nowej i obok pani Kasi
Starej. Po zakończeniu meczu wszys-
cy wyszli ze stadionu i zabraliśmy 3
punkty do domu .

Miejsce II – Karol lat 10

Mój pierwszy mecz na Cracovii
Był taki dzień uroczy
Karol na Cracovię kroczy
Cracovio, och Cracovio !
Pasiasty Klubie Nasz!
Wygrałaś wtedy 3:1
z Lechią Gdańsk
To był mój pierwszy mecz

na stadionie
Cracovio na ZAWSZE
pamiętam o Tobie!

Miejsce I – Sebastian lat 10
Mój pierwszy mecz
na stadionie Cracovii

Odkąd pamiętam, tata zawsze ki-
bicował Pasom. Gdy był młody jeździł
na mecze, a później pojawiła się ro-
dzina i przestał. Zawsze jednak śledził
wyniki piłkarzy i hokeistów Cracovii. Na
moje pytanie dlaczego właśnie im,
opowiedział mi historię Klubu. O tym,
że był to pierwszy Klub w Polsce, o
jego patriotycznych barwach, o latach
gnębienia przez komunistów. Pewne-
go dnia powiedział, że jedziemy do
Krakowa, nie wyjawiając dlaczego. Po
przyjechaniu zobaczyłem budynek z
napisem Cracovia i zrozumiałem, że
idziemy na mecz. Cieszyłem się, gdyż
nigdy nie widziałem meczu na żywo,

tylko w telewizji. Chciałem od razu we-
jść na stadion, ale zatrzymał mnie tata.
Wytłumaczył mi, że trzeba się zareje-
strować, gdyż nasz Klub bardzo dba
o bezpieczeństwo. W końcu weszliś-
my na stadion. Okazało się, że w środ-
ku stadion jest jeszcze piękniejszy niż
na zewnątrz. Zabrzmiał hymn i wszys-
cy wstali z miejsc i podnieśli szaliki, a
później zaczęli śpiewać. Przeszły
mnie dreszcze. Zobaczyłem piłkarzy w
biało – czerwonych pasiakach. Za-
brzmiał gwizdek sędziego. Usłyszałem
doping kibiców i ujrzałem masę sza-
lików i flag. Wtedy zrozumiałem tatę,
dlaczego kocha Pasy. Wpadłem po
uszy, a Cracovia już na zawsze za-
gościła w moim sercu. Dołączyłem do
dopingu i czas przestał istnieć. Nastąpił
koniec meczu i trzeba było iść do
domu. Czas upłynął mi za szybko. Z
niecierpliwością czekam na każdą
następną wizytę na stadionie Craco-
vii.
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Tanie zakupy...

więcej na: www.roban.net.pl

Ekskluzywna odzież używana
z Anglii, Irlandii, Holandii, Norwegii

Zapraszamy także
do współpracy
w ramach umowy
franchisingowej
Zostań swoim Szefem

ZNANA MARKA GWARANCJĄ SUKCESU

Wielki spadek cen w sklepach sieci Roban
Na Nowych Dostawach już od 25zł/kg

Prawdziwy szok cenowy, przyjdź i złap okazję
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Dzieci opisały, STC nagrodziło
Konkurs literacki dla dzieci w wieku 8-12 lat pod hasłem MÓJ
PIERWSZY MECZ NA STADIONIE CRACOVII zorganizo-
wanym przez „Załogę Sektora Rodzinnego” z STC doczekał
się swojego rozstrzygnięcia. Oto trzy wyróżnione prace, któ-
rych autorzy otrzymali upominki na meczu z Podbeskidziem.

Krótka historia
pasiastych transparentów (6)

Transparent wykonany przez kibiców Cracovii z Chrzanowa.
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Widzew to uznana marka w Pol-
sce, ale zespół, który w europej-
skich pucharach eliminował Juventus,
Liverpool, Manchester United i Man-
chester City oraz będący ostatnim
polskim zespołem w fazie grupowej
elitarnej Ligi Mistrzów najlepsze lata
ma za sobą. Przed obecnym sezo-
nem Widzew był wymieniany jako je-
den z głównych kandydatów do spad-
ku. Władze klubu postanowiły za-
stąpić doświadczonego trenera Mich-
niewicza nieopierzonym młokosem
na szczeblu Ekstraklasy –Ra-
dosławem Mroczkowskim. Drużyna
przed sezonem oraz w przerwie zi-
mowej była systematycznie osłabia-
na, a mimo to zaskoczyła wszystkich
i zadomowiła się w środkowej strefie
tabeli. Widzewiacy w miarę szybko
zapewnili sobie prolongatę występów
w najwyższej klasie rozgrywkowej.

Młody trener od początku ustawił
swój zespół w systemie 1-4-2-3-1 i
konsekwentnie się tego trzymał,
zmieniając tylko wykonawców. Tre-
ner często stawia na młodych za-
wodników, ale jest do tego zmusza-
ny przez sytuację, tzn. odejścia
czołowych zawodników (Dżalami-

dze, Madera, Grzelczak, czy Budka
w przerwie zimowej) oraz brak środ-
ków na transfery do klubu. Drużyna
gra bardzo uważnie z tyłu, by nie
rzec, że zbyt asekurancko. Nie
można liczyć w wykonaniu Widzewa
na grę na wskroś ofensywną. W

bramce niezagrożoną pozycję ma
kapitan zespołu Mielcarz, który za-
pracował sobie udanymi występami
na solidną markę. Czwórka defen-
sorów wspierana przez dwóch de-
fensywnych pomocników skupia się
na zabezpieczaniu swojego przed-
pola. Linia obrony prezentuje się
bardzo solidnie - dwójkę stoperów

stanowią najczęściej eks-reprezen-
tant Polski, a prywatnie mąż aktorki
Anny Przybylskiej, Bieniuk oraz Ni-
geryjczyk Ukah, który jednak w spot-
kaniu z Pasami nie zagra, gdyż pau-
zuje za nadmiar kartek. Na bokach
obrony występują Bartkowski i
mający za sobą występy w Kmicie
Zabierzów Broź. Na boku obrony
pewne miejsce miał Brazylijczyk
Dudu, ale doznał kontuzji. W tej
chwili słynący z wielu asyst obrońca
przechodzi rekonwalescencje i nie
wiadomo czy zdąży się wykurować
na mecz z Cracovią. Do zdrowia wró-
cił za to inny obrońca – Tunezyjczyk
Ben Radia. Dwójkę defensywnych
pomocników stanowią próbowany
w roli playmakera Litwin Panka oraz
Brazylijczyk Pinheiro.

Druga linia Widzewa często za-
pomina o asekuracji, co pozwalało
przeciwnikowi dysponującymi szyb-
kimi graczami stwarzać zagrożenie
bramki Mielcarza. W dodatku po-
mocnicy mają problem z kreowa-
niem gry, stąd trener Mroczkowski
główny nacisk w grze ofensywnej
kładzie na akcje oskrzydlające, w któ-
rych często uczestniczą boczni

obrońcy. Na jednego z czołowych
graczy wyrósł szybko Kaczmarek.
Eks-ełkaesiak szybko wkompono-
wał się w zespół i stanowi duże za-
grożenia na skrzydle. Na pozycji
ofensywnego pomocnika występuje
najczęściej Tunezyjczyk Abbes lub
Nigeryjczyk Okachi. Ten drugi dys-
ponuje nieszablonowym dryblingiem
i znakomitą szybkością.

W ataku miejsce wywalczył sobie
mający za sobą występy m.in. w
Pasach Matusiak, który w ostatnim
meczu przeciwko liderującej Legii
zdobył bramkę na wagę jednego
punktu. Po odejściu Robaka i Ser-
nasa Widzewowi brakowało dotąd ar-
mat, stąd też nastawienie drużyny na
grę z kontry oraz stałe fragmenty gry.
Widzew większość bramek z akcji
zdobywa właśnie po kontratakach.

Jednak zdecydowaną większość bra-
mek łodzianie zdobywają po stałych
fragmentach gry, zwłaszcza rzutach
wolnych, a tych im nie brakuje przy
szybkich skrzydłowych. Widzewiacy
jednak sami wiele bramek tracą po
stałych fragmentach gry, ale niewie-
le po strzałach głową, co nie może
dziwić patrząc na rosłych stoperów.
Wydaje się, że najprostszym środ-
kiem, aby pokonać Widzew jest prze-
de wszystkim zneutralizowanie
skrzydłowych oraz jak najczęstsze
stosowanie gry kombinacyjnej i pro-
stopadłych podań po ziemi. Unikać
należy raczej dośrodkowań z głębi
pola, które w większości padają
łupem dobrze grającego na przed-
polu Mielcarza oraz czujnych stope-
rów.

Robert Halastra
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Mielcarz

trener: Radosław Mroczkowski

Broź Dudu Bieniuk Bartkowski

Oziębała Kaczmarek
Abbes

(Okachi)

Pinheiro

Matusiak
Przewidywana

jedenastka
na mecz

z Cracovią

Panka
(Ostrowski)

W drużynie Widzewa jedną z czołowych postaci jest obecnie był za-
wodnik Cracovii, Radosław Matusiak (na zdj. w barwach Pasów - w me-
czu otwarcia stadionu przeciwko Arce Gdynia). Były reprezentant Pol-
ski po opuszczeniu Krakowa w roku 2011 trafił do greckiego AGS Asté-
ras Trípolis, jednak nie był to dla Matusiaka udany okres w karierze. Snaj-
per powrócił do Polski wiosną tego roku i został piłkarzem Widzewa Łódź
- klubu, którego jest wychowankiem.

Już w swoich pierwszych tegorocznych występach popularny “Ra-
domatu” zaprezentował się bardzo dobrze i na pewno w Łodzi nikt nie
żałuje decyzji o zatrudnieniu Matusiaka. W ostatniej kolejce ligowej za-
wodnik strzelił swoją pierwszą bramkę po powrocie do Widzewa - po-
konując bramkarza w meczu z Legią zapewnił swojemu zespołowi je-
den punkt. Oczekiwania wobec byłego piłkarza GKS-u Bełchatów i Cra-
covii są jednak na pewno jeszcze większe - mający na koncie wice-
mistrzostwo Europy U-16 , a także 15 występów i 7 bramek dla polskiej
reprezentacji piłkarz ma na pewno ogromny potencjał. W 117 meczach
w polskiej Ekstraklasie Matusiak zdobył 29 bramek i choć nie poradził

sobie na zachodzie - nieudane przygody w Palermo, Heerenveen i Argotelisie - w realiach krajowej ligi jest nie-
zwykle wartościowym zawodnikiem.

W Cracovii Radosław Matusiak rozegrał 35 meczów i zdobył dla Pasów 8 bramek. Jakkolwiek nie jest to sta-
tystyka, która rzuca na kolana, to nie da się zaprzeczyć, że piłkarz ten był w ostatnich latach najskuteczniejszym
strzelcem, jaki występował przy Kałuży. “Radomatu” to zawodnik o niezłej technice użytkowej, potrafiący się świet-
nie zastawiać. Jeśli jest w dobrej formie umie się także dobrze uwolnić spod opieki obrońców i kąśliwie uderzyć.
Na pewno w piątek trzeba będzie zwrócić duża uwagę na to, by Matusiak nie zdobył bramkę w meczu przeciw-
ko swojej byłej drużynie.

Paweł Mazur

gwiazda Widzewa Radosław Matusiak

Przedstawiamy rywala

Widzew Łódź

Statystyki meczów Cracovii
z Widzewem w Ekstraklasie
Liczba spotkań: 13
Wygrane Cracovii: 5
Wygrane Widzewa: 5
Remisy: 3

1948 (pierwsza runda) Widzew – Cracovia 1:2
1948 (runda rewanżowa) Cracovia – Widzew 7:0
1982/83 (jesień) Cracovia – Widzew 2:2
1982/83 (wiosna) Widzewa – Cracovia 7:0
1983/84 (jesień) Cracovia – Widzew 0:0
1983/84 (wiosna) Widzew – Cracovia 1:0
2006/07 (jesień) Cracovia – Widzew 2:1
2006/07 (wiosna) Widzew – Cracovia 1:3
2007/08 (jesień) Widzew – Cracovia 2:0
2007/08 (wiosna) Cracovia – Widzew 1:0
2010/11 (jesień) Widzew – Cracovia 2:2
2010/11 (wiosna) Cracovia – Widzew 1:2
2011/12 (jesień) Widzew – Cracovia 1:0

Widzew Łódź
Przydomek: Czerwoni
Stadion: im. Ludwika Sobolewskiego
Debiut w najwyższej klasie rozgrywkowej:
14 marca 1948, Widzew Łódź - Lech Poznań
4:3
Sezony w Ekstraklasie: 34
Sukcesy: Mistrzostwo Polski (czterokrotne:
1981, 1982, 1996, 1997), wice-mistrzostwo
(siedmiokrotne: 1977, 1979, 1980, 1983, 1984,
1995, 1999), Pucharu Polski (1985).
Budżet: 24 mln zł
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W wiosennym meczu 2011 w Krakowie Pasy przegrały z Widzewem 1:2, ale utrzymały się w lidze.

Jesienna porażka w Łodzi – 0:1
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Agencja Ochrony Hektor
e-mail: g.pociegiel@ochronahektor.eu

dział zamówień/rekrutacji: d.grochala@ochronahektor.eu
tel. 505 114 036

dział zamówień/rekrutacji: tel. 535 114 036

ochrona mienia i osób fizycznych
ochrona imprez


