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Hokeiści walczą o kolejne mistrzostwo – 9 i 10 marca!

CRACOVIA – SANOK

Nasi potrzebują
wsparcia!

Szczegóły sprzedaży biletów i promocji meczów – s.12
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piątek, 2 marca
godz 2030

Cracovia
Zagłębie Lubin

WAŻNY
MECZ!

O meczu z Lubinem

Pasieka
Przytuła
Hošek
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Terminarz
Najbliższe mecze Pasów:
Cracovia – Zagłębie Lubin, 2 marca
(piątek), godzina 20:30
ŁKS Łódź – Cracovia, 9 marca
(piątek), godzina 18.00
Śląsk – Cracovia, 18 marca
(niedziela), godzina 14:30
KOLEJNE MECZE:
Cracovia – Górnik Z. 24-25 marca
Lech – Cracovia, 31 marca-1 kwietnia
Cracovia – Podbeskidzie, 7 kwietnia
Polonia W. – Cracovia, 14-15 kwietnia
Cracovia – Widzew, 21-22 kwietnia
Wisła – Cracovia, 28-29 kwietnia
Cracovia – Ruch Chorzów, 3 maja
GKS Bełchatów – Cracovia, 6 maja
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Piotr Górecki, trener
grup młodzieży Cracovii

Stać ich
na więcej!

To jest dopiero
początek ligi i pomi-
mo pewnego roz-
czarowania stratą

punktów, trzeba podkreślić, iż Cracovia
nie grała najgorzej. Z drugiej strony: stać
tych zawodników na dużo więcej. Na-
pawa lekkim optymizmem ostatni mecz
z Jagiellonią, gdzie było widać już lekką
zwyżkę formy w porównaniu do spot-
kania z Lechią. Jeśli ta tendencja wzros-
towa się utrzyma to wierzę, że Pasy po-
konają Zagłębie - są na to duże szanse!
W każdym bądź razie wraz ze swoimi
podopiecznymi wierzymy w to głęboko
i będziemy gorąco dopingować naszą
drużynę. Będę na pewno na meczu, tak
jak na każdym poprzednim. Wraz ze
mną na trybunie zasiądą moi zawodni-
cy. Staramy się chodzić wspólnie na
spotkania Cracovii i z sektora rodzinnego
obserwować grę starszych kolegów.
Dla moich zawodników jest to nie tylko
możliwość obejrzenia meczu Pasów, ki-
bicowania im i przeżywania emocji, ale
jest to dla nich także element doskona-
lenia piłkarskiego poprzez obserwację
zachowań poszczególnych zawodni-
ków na boisku. not.: hala

Klub Gole Pkt
1. Śląsk Wrocław 32-18 38
2. Legia Warszawa 33-12 36
3. Polonia W-wa 22-17 34
4. Ruch Chorzów 30-19 33
5. Korona Kielce 21-19 31
6. Podbeskidzie 17-19 29
7. Lech Poznań 29-16 28
8. Wisła Kraków 18-16 28
9. Widzew Łódź 16-14 28

10. Górnik Zabrze 21-22 24
11. Jagiellonia 20-29 23
12. GKS Bełchatów 22-21 20
13. Lechia Gdańsk 9-16 19
14. Cracovia 10-20 16
15. ŁKS Łódź 12-36 16
16. Zagłębie Lubin 17-35 14

Debiut Sebastiana
Szałachowskiego i...
błękitnych koszulek

W meczu z Jagiellonia Białys-
tok Cracovia zremisowała na
własnym boisku 0:0. To
czwarty z rzędu remis ze-
społu trenera Pasieki – wcześ-
niej, również bezbramkowo,
Pasy zremisowały z Korona w
Kielcach i z Legią w Warsza-
wie, a w pierwszym tego-
rocznym spotkaniu ligowym
odnotowały u siebie wynik
1:1 z Lechią Gdańsk.

Najlepszym okresem dla Cracovii
była ponownie końcówka spotkania,
kiedy to po wejściu na boisko Višņa-
kovsa i Boljevića gra nabrała nieco ko-
lorytu. Niestety, ponownie w ofensy-
wie zawodnicy Pasieki razili niesku-
tecznością, a swoje wysokie umiejęt-
ności potwierdzał też bramkarz goś-
ci, znajdujący się w kręgu zaintere-
sowania selekcjonera reprezentacji
narodowej - Grzegorz Sandomierski.

Przeciwko Jagiellonii dość pewnie
po raz kolejny zagrała obrona Pasów,

która w ostatnich pięciu meczach
straciła tylko dwa gole. Nieźle za-
prezentował się także występujący po
raz pierwszy w ligowym meczu Cra-
covii Sebastian Szałachowski, choć
pod koniec meczu nieco opadł z sił.

Co ciekawe, w meczu z Jagiellonią
Białystok rozgrywanym przy ulicy Kałuży
zawodnicy Cracovii po raz pierwszy wy-
stąpili w błękitno-czarnych strojach... wy-
jazdowych przygotowanych przez firmę
NIKE. Stało się tak, ponieważ zespół z
Białegostoku „zagubił” swój komplet
strojów, który nie kolidował ze strojami
gospodarzy. Ta wyjątkowo pechowa sy-
tuacja związana z brakiem wymaganych
regulaminowo strojów przydarzyła się
drużynie z Białegostoku na Cracovii po
raz trzeci, w związku z czym Klub za-
mierza wystąpić do odpowiednich or-
ganów o ukaranie Jagiellonii karą re-
gulaminową.

Dzięki remisowi Cracovii udało się
utrzymać czternastą pozycje w tabe-
li i powiększyć przewagę nad ostatnim
w tabeli zespołem Zagłębia Lubin do
dwóch punktów. Tym większą wagę
ma starcie z Zagłębiem, w którym
Pasy muszą nareszcie wygrać!

Paweł Mazur

Sebastian Szałachowski podczas swojego debiutu ligowego w Cracovii.

Kartki w Cracovii
– nowi zagrożeni

W meczu z Jagiellonią za kartki
pauzował Saidi Ntibazonkiza. Przed
spotkaniem z Zagłębiem kartkowe pe-
rypetie nie będą krzyżować szyków
trenerowi Pasiece, jednak kilku jego
zawodników będzie musiało w starciu
z „Miedziowymi” uważać, by nie do-
stać kartki, która wykluczy ich z po-
jedynku przeciwko ŁKS-owi.
NAJBARDZIEJ ZAGROŻENI:
Radomski – 7 kartek (jedna kartka do
pauzy); Kaczmarek – 3 kartki (jedna
kartka do pauzy); Nawotczyński – 3
kartki (jedna kartka do pauzy); Żytko
– 3 kartki (jedna kartka do pauzy)
PONADTO: Bartczak – 6 kartek
(dwie kartki do pauzy); Puzigaća – 6
kartek (dwie kartki do pauzy); Hošek
– 2 kartki (dwie kartki do pauzy). Pasy w finale play-off!

Cracovia w półfinale fazy play-off toczyła boje z Aksam Unią Oświęcim.
Po niezwykle wyrównanym sezonie zasadniczym można było sądzić, że ba-
talia do czterech zwycięstw pomiędzy oboma drużynami może być długa i wy-
czerpująca. Zawodnicy trenera Roháčka sprawili jednak miłą niespodziankę
i zakończyli rozgrywkę z oświęcimianami najszybciej, jak tylko się dało. Po-
mimo zaciętych pojedynków Pasy czterokrotnie zjeżdżały z lodu zwycięskie,
pokazując wielka klasę i znacznie ciekawszy hokej niż w sezonie zasadniczym.
Oczekiwań nie zawiódł także David Kostuch, którego powrót okazał się wiel-
kim wzmocnieniem. Teraz drużyna zbudowana dobrą grą czeka z niecierpli-
wością na finał, w którym Comarch Cracovia zmierzy się z Ciarko PBS Bank
Sanok. Pierwszy mecz odbędzie się już 6 marca w Sanoku. Następnie dwa
spotkania hokeiści Pasów rozegrają przy ul. Siedleckiego – terminy krakow-
skich meczów to 9 marca (piątek) i 10 marca (sobota). depesz

Firma badawcza ABG Nielsen
zbadała wyniki oglądalności piłkarskiej
jesieni w telewizjach transmitujących
mecze T-Mobile Ekstraklasy: Canal+,
Polsat i Eurosport 2. Wśród najchęt-
niej oglądanych zespołów jest również
Cracovia!

Na drugim miejscu wśród naj-
chętniej oglądanych meczów w Ca-
nal+ znalazło się spotkanie derbowe
Cracovia – Wisła z listopada
ubiegłego roku, które obejrzało 232
tys. widzów.

Z kolei najchętniej oglądanym
spotkaniem sierpnia w Canal+ był
mecz Cracovia – Legia Warszawa
(170 tys. widzów).

W Polsat Sport na szóstym miej-
scu pod względem oglądalności zna-
lazł się mecz Zagłębie Lubin – Cra-
covia z publicznością telewizyjną wy-
noszącą 106 tys. widzów.

Także w Polsat futbol Cracovia
znalazła się w czołówce – na piątym
miejscu w zestawieniu odnaleźć
można rywalizację Śląska Wrocław z
Cracovią, która przyciągnęła przed
odbiorniki blisko ponad 32 tys. widzów.

Cracovia w rundzie wiosennej
również jest chętnie oglądanym ze-
społem. Inauguracyjny mecz ligowy
Pasów w roku 2012 – starcie z Lechią
– obejrzało 120 tysięcy widzów.

Robert Halastra

Wysoka oglądalność meczów Cracovii
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Nowy Zarząd
Cracovii

W połowie lutego sąd rejonowy
dla Krakowa – Śródmieścia zare-
jestrował w Krajowym Rejestrze
Sądowym zmianę statutu, do któ-
rego doszło na walnym zgroma-
dzeniu akcjonariuszy w dniu 16
grudnia 2011 roku. W związku z tym
nastąpiły także zmiany w składzie
Rady Nadzorczej i Zarządu spółki.

Skład nowej Rady Nadzorczej
MKS Cracovia SSA: Paweł Prokop
– Przewodniczący Rady Nadzorczej,
Klemens Budzowski, Dariusz Du-
rałek, Agnieszka Rybicka, Monika
Wandzel.

Nowa Rada Nadzorca odbyła
pierwsze posiedzenie w dniu 25 lu-
tego 2012 roku. Podczas tego po-
siedzenia odwołano dotychczasowy
Zarząd MKS Cracovia SSA i doko-
nano wyboru nowego Zarządu, w
którym zasiadają: Profesor Janusz
Filipiak – Prezes Zarządu, Jakub Ta-
bisz i Radomir Szaraniec – Wicepre-
zesi Zarządu.

Życzymy powodzenia i sukce-
sów nowo powołanej Radzie Nad-
zorczej oraz nowemu Zarządowi MKS
Cracovia SSA! maz

Comarch dofinansował
MKS Cracovia SSA

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami Comarch dofinansował Cracovię
kwotą prawie 16 mln zł, a tym samym zwiększył swoje zaangażowanie w ak-
cjonariacie. To pierwsza transza dokapitalizowania spółki, dzięki której
spłacone zostanie zadłużenie Klubu. Całość dokapitalizowania wyniesie 30
mln zł.

– Na chwilę obecną nieco ponad połowa tej operacji została zrealizowa-
na. Na konto spółki wpłynęło niecałe 16 mln zł. Te pieniądze w większości będą
przeznaczone na spłatę zobowiązań MKS Cracovia SSA oraz na przepro-
wadzenie prac projektowych i porządkowych przy planowanym kompleksie
sportowym, który powstanie na Cichym Kąciku – informuje Jakub Tabisz, wice-
prezes MKS Cracovia SSA.

Dla celów emisji ustalono cenę emisyjną akcji na 411,91 zł. Dzięki temu
za wniesienie wkładu w wysokości 30 mln zł Comarch uzyska 72.831akcji MKS
Cracovia SSA z nowej emisji – o wartości nominalnej 100 zł każda. Cena emi-
syjna akcji serii została pokryta wkładem pieniężnym w wysokości
15.912.495,21zł dokonanym przez Comarch SA w dniu 27 lutego 2012 r. Po
rejestracji podwyższenia kapitału MKS Cracovia SSA przez sąd, Comarch SA
będzie dysponował 66,11 proc. głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjona-
riuszy spółki.

Do tej pory kapitał zakładowy MKS Cracovia SA wynosił 14.557.000 zł i
dzielił się na 145.570 akcji. Comarch posiadał 71.550 akcji i głosów, co sta-
nowi 49,15 proc. udziału w kapitale zakładowym spółki.

– Podniesienie kapitału zakładowego spółki było dla nas niezmiernie ważne
przede wszystkim ze względów formalnych. Wymogi licencyjne są surowe i
aby je spełniać taka operacja była niezbędna. Dla spółki MKS Cracovia SSA
jest to zatem – ze względów formalnych i finansowych – podwójnie dobra wia-
domość – mówi Tabisz.

Operacja dokapitalizowania MKS Cracovia SSA przez Comarch odbędzie
się w trzech transzach i potrwa do końca 2013 roku.

jk
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W spotkaniu z Zagłębiem Lubin Cracovia zdobyła
kolejny punkt. Pasy są obecnie najdłużej niepoko-
naną drużyną w Ekstraklasie (seria pięciu meczów
bez porażki). Niestety, spośród tych pięciu spotkań
wygrały tylko jedno – z GKS-em Bełchatów. W naj-
bliższy piątek przeciwko Zagłębiu piłkarze Pasów
muszą postarać się o trzy punkty.

– Ostatnio straciliśmy zbyt łatwo cztery punk-
ty i teraz musimy wygrać najbliższy mecz – mówi
Słoweniec Andraž Struna – Uważam, że to zwy-

cięstwo będzie pierwszy krokiem do utrzy-
mania się w lidze. Powtarzamy sytuację z
ubiegłego sezonu, ale wierzę, że i tym ra-
zem zakończenie będzie dla nas szczęś-
liwe. Ciężko trenujemy i wierzymy, że już
w piątek się przełamiemy, spełniając ma-
rzenia naszych kibiców i swoje własne.
Nasi fani wspaniale dopingują, choć

momentami się zbytnio denerwują,
ale ja ich rozumiem. Po raz kolejny
muszą przeżywać stres związany
z walką o utrzymanie. Liczymy

jednak na ich wsparcie po-
przez gorący doping. My ze
swojej strony zrobimy

wszystko, by tym razem
trzy punkty zostały w
Krakowie!

– Wspólnie z Łukaszem Nawotczyńskim ro-
zegraliśmy już kilkanaście meczów i dobrze się
rozumiemy na środku obrony – twierdzi cze-
ski obrońca Pasów, Jan Hošek. – Wydaje mi
się, że w defensywie prezentujemy się dobrze,
szwankuje tylko trochę gra do przodu. Należy
jednak pamiętać, że i broni i atakuje cały ze-
spół. My, obrońcy, tez jesteśmy odpowie-
dzialni po części za grę do przodu. Martwi tro-
chę liczba strzelonych przez nas bramek, ale
postaramy się już w piątek to poprawić. Pra-
cujemy cały czas nad poprawą naszej gry. Cie-
szy nas za to zainteresowanie naszych kibi-
ców i ich doping, który nam naprawdę po-
maga. Pomimo niekorzystnej pogody licznie
przychodzą na mecze i wspierają Cracovię.
Będzie tak pewnie i w piątek – liczymy na to
wsparcie!

– Szkoda tego meczu z Jagiellonią, który był
wyrównany. Włożyliśmy sporo sił i serca w ten
mecz, gdzie było dużo walki – mówi Sebastian
Szałachowski pozyskany przed runda wio-

senną z ŁKS-u Łódź – Zarówno my, jak i goście
mieliśmy sytuacje bramkowe. Sądzę, że gdybyśmy
strzelili gola, to wygralibyśmy to spotkanie, bo był to

mecz z gatunku: do jednej bramki. Trochę szwan-
kowała nasza skuteczność i to musimy po-

prawić w meczu z Zagłębiem. Trener po-
układa naszą grę i w najbliższym spot-
kaniu będzie to wyglądać dużo lepiej. Nie

pokazałem jeszcze stu procent swoich
możliwości, w końcówce spotkania z Ja-

giellonią brakowało mi już sił, ale z każdym
meczem powinienem grać jeszcze lepiej. Jeśli
zagram przeciwko Lubinowi, to jest mi zupełnie
obojętne, na jakiej pozycji wystawi mnie trener.
Mogę grać na lewej stronie, mogę na prawej,
mogę też i w środku. Nie sprawia mi różnicy,
czy mam zagrać lewą, czy prawą nogą. Potrafię
dograć piłkę, jak i ściąć do środka i uderzyć.
Ważne jest bym pomógł drużynie i byśmy od-
nieśli zwycięstwo. Atmosfera w drużynie jest
dobra i liczymy, że teraz zaczniemy wygrywać.
Sił dodają nam kibice, którzy tworzą niesa-
mowitą oprawę widowiska. Oni także liczą na
trzy punkty. Cieszymy się, że okazja byśmy

się „odbili” i zdobyli trzy punkty u siebie nada-
rzy się już w piątek – podsumowuje popularny „Szałach”.

PO MECZU Z LECHIĄ
Nowy napastnik Pasów, Deivydas Matulevičius i kibice z sektora rodzinnego.

– Autograf na egzemplarzu PASÓW? Bardzo proszę!
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Oficjalne otwarcie – jak mówią
przedstawiciele Klubu – pre-muzeum
- odbędzie się w najbliższy piątek, 2
marca. W uroczystości weźmie udział
profesor Janusz Filipiak. – To dopiero
mały zalążek tego, co powstanie w
przyszłości. Na bardzo ograniczonej
powierzchni staraliśmy się pokazać naj-
ważniejsze pamiątki dotyczące Cracovii
i to nie tylko tej piłkarskiej. Ponad stu-
letnią historię zamknęliśmy na razie w
małej pigułce – mówi Radomir Sza-
raniec, wiceprezes Cracovii, który
przypomina, że część cennych dla
Klubu eksponatów została zniszczona
w trakcie wojny czy zagubiona podczas
licznych przeprowadzek, w tym przy
ostatniej przed wyburzeniem starego
budynku klubowego.

Mini muzeum powstało we
współpracy z Radą Seniorów, która wy-
pożyczyła część pamiątek znaj-
dujących się w jej zbiorach. W gablo-
tach będziemy mogli również zobaczyć
kilka pamiątek, które Klubowi zdecy-
dowali się udostępnić kibice. – Wszys-
cy służyli nam nie tylko muzealiami, ale
również nie mniej cennymi radami i po-
mocą przy urządzaniu tego miejsca.
Jesteśmy im za to bardzo wdzięczni –
mówi Szaraniec.

W zbiorach mini muzeum zoba-
czymy m.in. jeden z najstarszych
sztandarów Cracovii, pamiętny plakat
z 60- lecia Cracovii, akt nadania Cra-
covii przez Radę Miasta Krakowa na
100- lecie istnienia medalu „CRACO-
VIAE MERENTI”. W przyszłości – być
może w nowym kompleksie budowa-
nym na Cichym Kąciku – Klub ma za-

miar stworzyć ekspozycje poświęcone
olimpijczykom, wkładowi ludzi Craco-
vii w historię Polski czy dedykowaną ki-
bicom.

Muzeum będzie jednym z ele-
mentów trasy turystycznej po stadionie.
– W ubiegłym tygodniu gościliśmy
przy Kałuży wycieczkę przewodników
krakowskich. Mamy nadzieję, że w
niedługim czasie stadion Cracovii sta-
nie się kolejnym miejscem licznie od-
wiedzanym przez turystów ciekawych
nie tylko widowisk sportowych, ale
również tego, jak stadion funkcjonuje
na co dzień – przekonuje wiceprezes.

Muzeum będzie przy różnych
okazjach udostępniane dla kibiców
spoza sektora VIP. Klub chce wrócić do
pomysłu organizowania dni otwartych.
Muzeum będzie można też oglądać w
tygodniu, ale na razie trwają pracę nad
stworzeniem formuły, która pozwoli
kibicom wejść do muzeum nie
zakłócając przy tym codziennej pracy
obiektu. Jk

Muzeum w pigułce gotowe!
Choć na razi e mieści się przy recepcji sektora VIP, już dziś wiadomo, że długo tu miejs-
ca nie zagrzeje. Pasiastych pamiątek jest tyle, że nie dla wszystkich znalazło się miejsce
w gablotach. Mini muzeum Cracovii jest już gotowe!

Jerzy Łudzik,
prezes Rady
Seniorów
KS Cracovia
Mam wielką na-
dzieję, że to do-
piero zaczątek

prawdziwego muzeum. Miejsca
jest niewiele i nie ma mowy, żeby
tak bogatą historię klubu zamknąć
w kilku gablotach. Z pewnością nie
wystawiliśmy wszystkiego, co mog-
libyśmy i powinniśmy pokazać.
Sama idea powołania do życia ta-
kiego miejsca pojawiła się już
przed dwoma laty, kiedy kwestię tę
poruszył profesor Filipiak. Cieszę
się, że udało się ten pomysł zrea-
lizować.
Ze względu na małą powierzchnię
uzgodniliśmy, że ekspozycja zo-
stanie przygotowana w oparciu o
podział tematyczny. Na wystawie
możemy obejrzeć m.in. oryginalny
sztandar z 1937 roku, replikę „No-
wej Reformy” z informacją, że 13
czerwca 1906 roku powstaje Cra-
covia, reprint oryginalnego proto-
kołu z pierwszego statutowego
Walnego Zgromadzenia Cracovii,
spis założycieli Klubu, skład pierw-
szego meczu Pasów z Biało-Czer-
wonymi z 1906 roku i wiele innych.
Myślę, że stworzona ekspozycja
będzie źródłem wiedzy historycz-
nej o Cracovii przede wszystkim
dla jej kibiców. Rada Seniorów
zadeklarowała też pomoc na przy-
szłość – jeśli tworzone będzie mu-
zeum z prawdziwego zdarzenia
chętnie weźmiemy w tym udział.
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Kup „Pasy”
NOWY NUMER JUŻ
W SPRZEDAŻY!
Wywiady: Szeliga, Kowalik,
Sarga, Szaraniec,
Visnakovs, Horowski.
Laszkiewicz – Rodzinnie,
a także Marcin Bzyk
Nohucki z Wu-Hae 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, lodowi-
sko przy ul. Siedleckiego, hostessy (w trakcie meczów przy ul. Kałuży).

Kibic z karnetem na sektor VIP
ma nie tylko pewność, że obejrzy
mecz z jednego z najlepszych miejsc
widokowych na stadionie, ale bez
wątpienia najlepiej zaopatrzonego w
różnorakie przysmaki. Catering obej-
muje danie ciepłe, szwedzki stół, na-
poje, a wszystko zawiera się w cenie
karnetu!

Powoli zmienia się również wy-
strój wnętrza. – Pojawiają się duże
zdjęcia piłkarzy i różne akcenty
związane z Cracovią, a także sofy,
stoliki i lampy, które nadają temu
miejscu ekskluzywny charakter.
Wszystko dlatego, że ewoluowała

nasza filozofia dotycząca tego sek-
tora. Chcemy, żeby przypominał
dobry, angielski klub dla dżentelme-
nów – osób, które nie tylko przyszły
obejrzeć widowisko sportowe, ale
również porozmawiać na tematy za-
wodowe – mówi Radomir Szara-
niec, wiceprezes Cracovii i dodaje, że
chciałby, aby na sektor VIP przycho-
dzili nie tylko ludzie biznesu, ale rów-
nież kultury czy polityki. Klub cały czas
pracuje nad koncepcją dodatkowych
atrakcji dla posiadaczy VIP-owskich
karnetów.

Nowością na sektorze VIP jest
wprowadzenie karnetów na okazi-

ciela. Jest to oferta kierowana prze-
de wszystkim do przedsiębiorców, któ-
rzy będą mogli zapraszać tu swoich
gości. – Ten model doskonale spraw-
dza się w skyboxach i chcemy po-
dobne rozwiązanie wprowadzić na
VIP-ie. Zakup takiego karnetu oczy-
wiście nie oznacza braku obowiązku
identyfikacji osoby wchodzącej na
sektor, ale ci kibice spokojnie będą
mogli dopełnić niezbędnych formal-
ności przed meczem – zapowiada
Szaraniec. jk

– Czy Zagłębie zostało już roz-
pracowane przez sztab szkolenio-
wy Cracovii?

– Mamy materiały na temat tego
zespołu, przeanalizowaliśmy ich
grę i przez te kilka dni przygotujemy
drużynę do tego meczu. Gramy po
raz pierwszy w tej rundzie z
drużyną, którą prowadzi ten sam tre-
ner, co w rundzie jesiennej, więc
wiemy, czego można się po nich
spodziewać. Niemniej jednak ich
oblicze trochę się zmieniło, bo do-
szło kilku nowych, ale bardzo doś-
wiadczonych zawodników, jak Bilek
czy Wodinow.

– Czy mecz z Zagłębiem będzie
przypominał swoim przebiegiem
dwa poprzednie spotkania Craco-
vii?

– Na pewno to też będzie mecz
walki. Każdy zespół w lidze musi wy-
biegać i wywalczyć punkty, każdy
walczy od pierwszej do ostatniej mi-
nuty. Widać to było po Lechii i Ja-
giellonii. Jestem przekonany, że
Zagłębie też przyjedzie z takim na-
stawieniem, bo bilans meczowy, jaki
osiągnął do tej pory trener Hapal na
pewno nie satysfakcjonuje ani jego,
ani zarządu, ani kibiców Zagłębia.
Będą na pewno chcieli przerwać tę
niekorzystną passę i podreperować
swój dorobek punktowy. My nato-
miast chcemy zdobyć pierwsze trzy
punkty w tej rundzie.

– Z tym też wiąże się rosnąca
presja, która ciąży na zawodni-
kach Pasów.

– Sam to podkreśliłem na konfe-
rencji po meczu z Jagiellonią, że czuć
tą presję i ciśnienie. To wcale nie po-
maga zawodnikom i ja też czuję pewną
presję na sobie. Rozmawiamy o tym z
piłkarzami, by trochę rozładować na-
pięcie, ale najlepszym lekiem na nie
byłby wspaniały doping naszych kibiców
oraz pozytywne podejście do zawod-
ników i wiara w ich umiejętności. Mniej
krytycznych uwag i pomaganie za-
wodnikom słowem otuchy może spo-
wodować, iż ta presja zniknie. Podnie-
sie to ich wiarę w siebie – a umiejętności
sportowe naprawdę mają spore – i spo-
woduje, że będzie się im łatwiej grać, za-
czną wygrywać kolejne spotkania.

– Jak wygląda sytuacja kadro-
wa przed meczem z Zagłębiem?

– Wyłączenie z treningu są nadal
Suvorov i Gąsiński. Arek Radomski w
dniu dzisiejszym przejdzie dokładne ba-
dania, które pokażą w jakim stanie jest
jego przywodziciel. Poza tymi zawod-
nikami nikt nie uskarża się na jakie-
kolwiek dolegliwości po meczu z Ja-
giellonią i wszyscy są gotowi do gry. Ze
względu na mecze reprezentacyjne nie
będę miał jeszcze do dyspozycji na tre-
ningach Višņakovsa, Kosanovića i
Saidiego. Z tego też względu ostatni tre-
ning przed meczem z Zagłębiem prze-
prowadzimy w czwartek popołudniem,
by każdy z nich mógł zdążyć wrócić.
Chcę na ostatnich zajęciach mieć już
wszystkich zdrowych zawodników.

rozmawiał: Robert Halastra

Dariusz Pasieka

Lekiem wspaniały doping kibiców

Dawid Kostuch

Tego się nie zapomina!
– Nie obawiałeś się o swoją dys-

pozycję przed powrotem na lód?
– Nie, w żadnym razie. Treno-

wałem wraz z braćmi i graliśmy trzy razy
w tygodniu w niższych ligach hokeja.
Byłem w niezłej dyspozycji, można
powiedzieć, iż w 10-punktowej skali
byłem przygotowany na 10 (śmiech).
Zresztą pokazałem to w pierwszych
meczach.

– Pierwszą przeszkodę już po-
konaliście, teraz czas na Sanok,
który w sezonie zasadniczym dzie-
lił i rządził w Ekstralidze.

– Tak, odprawiliśmy z kwitkiem
Unię, ale wcale nie było tak łatwo, jak-
by sugerował wynik rywalizacji 4-0. Oś-
więcimianie postawili poprzeczkę bar-
dzo wysoko i musieliśmy się solidnie
wysilić, by ich przejść. Teraz czas na
Sanok. Nie uważam, by był zdecydo-
wanym faworytem. Każda z drużyn ma
takie same szanse przed meczem, ale
ja wierzę, że ponownie zostaniemy
Mistrzami Polski. Po to w końcu tu przy-
jechałem.

– Ponownie w meczach Pasów
błyszczy atak Martynowski – Kos-
tuch – Dvorak.

– Graliśmy razem w ubiegłym se-
zonie i tego się nie zapomina. Cieszę
się, że od razu udało nam się pokazać
to, co w ubiegłym sezonie. Na lodzie
czuję się dobrze i forma mi dopisuje. Po
pierwszych meczach nogi i ręce czują
się dobrze. Jestem teraz w dobrej for-
mie i mam nadzieję, że zdobędę z Cra-
covią tytuł po raz drugi. Jako hokeista
zawsze pracowałem ciężko na lodzie
i poza nim, by zbliżyć się do ostatecz-
nego celu. Teraz celem jest mistrzo-
stwo.

– Wraz z powrotem do Krakowa
zapowiedziałeś koniec kariery pro-
fesjonalnej.

– Tak, jednak z hokejem nie zry-
wam definitywnie. Po play-offie chcę
zakończyć przygodę z profesjonal-

nym hokejem i chciałbym to zrobić
osiągając sukces z Cracovią. Każda
kariera kiedyś musi się zakończyć,
więc czy to będzie w wieku 25 lat, czy
35 - to jest bez różnicy. Mam pracę w
Kanadzie, która jest związana z branżą
budowlaną i ekologią, którą studio-
wałem na uczelni. To jest szansa za-
wodowa dla mnie. Ta decyzja nie jest
związana z pieniędzmi, tylko z faktem,
że chciałbym być z moją rodziną. W
Krakowie mieszka mi się bardzo
dobrze, ale ciągłe rozstanie z naj-
bliższymi nie jest przyjemne, a podróże
z i do Kanady są męczące. W Kana-
dzie mam ciekawą pracę - lubię ją i za-
decydowałem, że pójdę ta drogą.

– Podoba Ci się atmosfera w kra-
kowskiej hali lodowiska?

– Jeśli mamy wygrywać to kibice
muszą tłumnie przychodzić i nas wspie-
rać. Fajnie jest, gdy te tłumy tworzą su-
per atmosferę w hali lodowej. Wtedy też
bardzo fajnie nam się gra. Lubię grać,
jak jest dużo ludzi i szczelnie wy-
pełnione trybuny.

rozmawiał:
Robert Halastra

Na lodzie czuję się
dobrze i forma mi
dopisuje. Po
pierwszych
meczach nogi i
ręce czują się
dobrze. Jestem
teraz w dobrej
formie i mam
nadzieję, że
zdobędę z
Cracovią tytuł po
raz drugi.
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Sektor VIP po liftingu
Wiosna przyniosła na sektorze VIP przy Kałuży sporo pozytywnych zmian. Nie dość, że
na sektorze pojawił się catering, to jeszcze samo otoczenie zaczyna przypominać wnęt-
rze, w którym nie tylko dobrze się kibicuje, ale również rozmawia i odpoczywa.

Na kibiców z sektora VIP czekają teraz suto zastawione stoły.

Hostessy z uśmiechem podają drinki.

Czytaj codziennie!
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– Jesteś jednym z dwóch zawodników
Cracovii, którzy wcześniej grali w Zagłębiu Lu-
bin. Jak wspominasz okres gry w tym klubie?

– Bardzo sympatycznie. Spędziłem tam trzy
i pół roku. Najpierw z Zagłębiem awansowałem
do Ekstraklasy, a po powrocie z wypożyczenia do
Polonii Warszawa, zostałem z Zagłębiem Mist-
rzem Polski. O awans do Ekstraklasy biliśmy się
wówczas z Cracovią, my awansowaliśmy bez-
pośrednio, a Cracovia po barażach. Natomiast w
sezonie mistrzowskim byłem zawodnikiem re-
zerwowym i rozegrałem tylko jedno spotkanie, ale
jakąś tam małą cegiełkę do sukcesu dołożyłem.
Z tego względu bardzo dobrze wspominam ten
okres.

– Co dały Ci te trzy i pół roku spędzone w
Lubinie?

– Na pewno rozwinąłem się piłkarsko. Grając
w Zagłębiu, w ówczesnej II lidze i w Ekstraklasie,
zdobyłem sporo doświadczenia piłkarskiego,
ograłem się. Na początku, gdy graliśmy o awans,
zaczynałem jako rezerwowy. Dopiero chorwac-

ki trener Besek postawił na mnie i u niego wy-
walczyłem sobie miejsce w podstawowej jede-
nastce. W tym okresie zrobiłem największy
postęp i grało mi się bardzo dobrze. W pierwszym
sezonie po awansie także byłem podstawowym
zawodnikiem. Z czasem straciłem to miejsce i po-
stanowiłem odejść.

– Czy pozostały Ci jakieś znajomości
albo przyjaźnie z tego okresu?

– Przyjaźnie może nie, ale z kilkoma kolegami
utrzymuję bliski kontakt. Nie tylko za pomocą te-
lefonu, ale i za pośrednictwem e-maili i popular-
nych ostatnio portali społecznościowych. Częs-
to rozmawiam np. z Pawłem Strąkiem czy Mar-
cinem Pietroniem. Niektórzy grają już tylko w
niższych ligach.

– Urodziłeś się i wychowałeś w dużym
mieście, jakim jest Wrocław. Jak odnalazłeś
się w dużo mniejszym Lubinie?

– Nie był to dla mnie problem. Żyło mi się bar-
dzo dobrze, wcale mi nie przeszkadzało, że Lu-
bin jest mniejszym miastem. Mieszkałem w blo-
ku. Odległości w Lubinie są małe, więc koledzy
mieszkali blisko mnie. Koncentrowałem się na tre-
ningach i grze, więc nie szukałem innych rozry-

wek. Jestem zresztą domatorem i wolny czas
często spędzam w domu, np. z książką. W Lu-
binie było także kino, fajne miejsce z kręglami, czy
z bilardem, więc miałem gdzie spędzać czas wol-
ny. Do Wrocławia zresztą nie było daleko, więc
mogłem też często odwiedzać rodzinę.

– Jak wspominasz kibiców Zagłębia?
– Miałem to szczęście, że gdy grałem w Lu-

binie to tamtejszy ruch kibicowski odradzał się po
okresie posuchy związanej ze spadkiem z Eks-
traklasy. Wcześniej w drużynie grało wielu za-
wodników spoza regionu, głównie byli piłkarze
Wisły Kraków. Kibice nie utożsamiali się z nimi,
a po spadku częściowo odwrócili się od drużyny.
Po tym wydarzeniu włodarze klubu postanowili po-
stawić na swoich piłkarzy, ewentualnie po-
chodzących z regionu Dolnego Śląska. Dobre wy-

niki spowodowały, iż na trybuny przychodziło co-
raz więcej kibiców i identyfikowali się oni z
drużyną. Była dobra frekwencja na trybunach i był
też bardzo dobry doping.

– Z Zagłębiem kilkukrotnie grałeś prze-
ciwko Cracovii - odwrotnie Ci się jeszcze nie
zdarzyło. Jakie to uczucie zagrać przeciwko
swojemu byłemu klubowi?

– Faktycznie, jeśli trener mnie wystawi, to w
piątek będzie mój pierwszy raz przeciwko
Zagłębiu odkąd gram w Pasach. Wracając do me-
czów przeciwko Cracovii, to doskonale je pa-
miętam: zagrałem cztery razy. W I lidze w Kra-
kowie przegraliśmy 0-3 na stadionie z torem ko-
larskim okalającym częściowo boisko. W rewanżu
wygraliśmy 1-0. W pierwszym meczu po awan-
sie do Ekstraklasy potykaliśmy się właśnie z Cra-

covią u siebie i dostaliśmy tęgiego łupnia 2-5, a
później 0-1. Mam nadzieję, że zostanie podtrzy-
mana ta passa, że w meczach Cracovii i Zagłębia,
w których ja występuję,wygrywa Cracovia.

– Jak się będziesz czuł wychodząc na boi-
sko przeciwko swoim byłym kolegom?

– Z moich kolegów został tam Szymek
Pawłowski, kierownik drużyny, może któryś z ma-
sażystów. Przywiązuję się do klubów, w których
występuję - nieważne, czy to było Zagłębie, Śląsk,
Polonia Warszawa, Wisła Płock, czy Polonia By-
tom. Taki już jestem. Jakoś tam serduszko tyka
mocniej w takich meczach, ale wiadomo, w ja-
kiej jesteśmy sytuacji i nie ma mowy o żadnej ta-
ryfie ulgowej. Nie będzie zmiłuj i trzeba będzie wal-
czyć na noże, bo to my musimy wygrać!

rozmawiał: Robert Halastra
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Mateusz Żytko

Dobrze wspominam grę w Lubinie

Grając w Zagłębiu, w
ówczesnej II lidze i
Ekstraklasie zdobyłem
sporo doświadczenia
piłkarskiego, ograłem
się. Na początku, gdy
graliśmy o awans
zaczynałem jako
rezerwowy. Dopiero
chorwacki trener Besek
postawił na mnie i u
którego wywalczyłem
sobie miejsce w
podstawowej jedenastce.
W tym okresie zrobiłem
największy postęp i grało
mi się bardzo dobrze.
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– Jako były piłkarz, a obecnie tre-
ner i komentator telewizyjny jak
scharakteryzowałbyś drużynę naj-
bliższego przeciwnika Cracovii?

– Zagłębie pokazało się z bardzo
dobrej strony w pierwszym wiosen-
nym meczu przeciwko Wiśle. Tacy
piłkarze jak Banaś, Bilek czy Hodur
znacznie wzmocnili ten zespół. Wyda-
je się także, że Sernas wraca do daw-
nej dyspozycji. Lubinianie stosują usta-
wienie 1-4-3-3 z cofniętym defensyw-
nym pomocnikiem. W drugim spotkaniu
nie było tak różowo i Podbeskidzie ob-
nażyło już wszystkie bolączki Zagłębia.
Boczni obrońcy mają problemy z grą w
defensywie. Wydaje się, że właśnie tam
Cracovia powinna szukać swoich szans.
Saidi Ntibazonkiza,Aleks Višņakovs czy
Sebastian Szałachowski powinni starać
się nękać bocznych obrońców Zagłębia,
wywierać na nich presję, by ci po-
pełniali błędy.

– Cracovia także nie zachwyciła
w pierwszych dwóch meczach. Czym
jest spowodowana taka dyspozycja
zawodników?

– Trudno to jednoznacznie określić.
Wydaje mi się, że szwankuje organi-
zacja gry. Do przygotowania fizyczne-
go, woli walki i do tego, czy mają siły na
90 minut nie można mieć zastrzeżeń i
jestem o to spokojny. Brakuje mi zor-
ganizowania gry i płynnego przejścia z
defensywy do ofensywy. Każdy chciałby
dostać piłkę do nogi. Wszystko jest sta-
tyczne, brakuje wyjścia na pozycję.
Zawodnik posiadający piłkę nie ma al-
ternatywy grania do przodu. W tych me-
czach zarówno Lechia jak i Jagiellonia
były drużynami lepiej poukładanymi i le-
piej operowały piłką. W meczu prze-
ciwko Jagiellonii Cracovia miała kryzys
gdzieś między 50, a 70 minutą – można
powiedzieć, że Pasów nie było wtedy na
boisku.

– Trener Pasieka próbował zmie-
nić ustawienie drużyny przed spot-
kaniem z Jagiellonią.

– Po meczu z Lechią wydawało się,
że lekiem na grę ofensywną będzie wy-
stawienie dwóch napastników. Jednak
postawienie na Matuleviciusa obok van
der Biezena na niewiele się zdało, bo
druga linia Cracovii nie pomagała na-
pastnikom w kreowaniu sytuacji bram-
kowych. Środkowi obrońcy dobrze pre-
zentują się w defensywie, ale w ogóle nie
starają się wyprowadzać akcji i inicjować
jej na połowie przeciwnika. Suart był nie-
widoczny w ofensywie, nie włączał się
do akcji zaczepnych. Mateusz Żytko robi

to już częściej, ale według mnie Holen-
der jest lepszym piłkarzem. Nie ma po-
mocy w kreowaniu akcji ze strony
obrońców i defensywnych pomocni-
ków. Środkowi pomocnicy otrzymywa-
li zbyt mało dokładnych piłek i nie byli pod
grą. Nie da się atakować tylko trzema-
czterema piłkarzami.

– Ciężko będzie wyeliminować te
mankamenty?

– Nie da się tego naprawić w ty-
dzień, ale zalążek dobrej gry Pasy po-

kazały przecież chociażby w ostatnim
meczu w tamtym roku, grając na Legii.
Fajnie to wyglądało. Nie wiem czy pra-
cowano nad tymi elementami w okre-
sie przygotowawczym, ale Cracovia

ma ewidentnie problemy z grą w me-
czach, które musi wygrać. Remis na Le-
gii był traktowany jak zwycięstwo, na-
tomiast dwa remisy u siebie są porażką.
Wydaje się, że piłkarze nie wytrzy-
mują presji.

– Rozmawiając o mankamen-
tach Cracovii nasuwa się na myśl
drużyna Pasów prowadzona przez
trenera Stawowego, która w prze-
ciwieństwie do obecnej, potrafiła
grać do przodu.

– Do takiej gry, jaką preferował tre-
ner Stawowy trzeba mieć odpowiednich
wykonawców, preferujących grę kom-
binacyjną. Nie jest łatwo zbudować
taki zespół, tworzy się go miesiącami,
a nawet latami. Obecnie Cracovia ma
piłkarzy o innej charakterystyce, a sam
zespół ma inny styl. Nie ma już tak zwa-
nego „krakowskiego grania”, czyli: krót-
kimi podaniami od nogi do nogi. Samo

ustawienie zespołu pokazuje, że gra ba-
zuje na skrzydłowych i ich indywidual-
nych umiejętnościach. Te skrzydła po-
winny stwarzać zagrożenie, ale akcje są
pojedyncze i nie widać wypracowanych
schematów rozegrania. Przykładowo w
Jagiellonii za grę ofensywną odpowia-
dali Kupisz, Tymiński, Dżalamidze, Ma-
kuszewski, Bandrowski, więc zawodnicy
niscy lub średniego wzrostu i tylko jeden
wysoki Rasiak, który miał wokół siebie
pięciu-sześciu zawodników grających
po ziemi. W Cracovii nie widziałem ta-
kich piłkarzy.

– Jakiego meczu możemy się
spodziewać w piątek?

– Będzie to jeszcze trudniejsze
spotkanie niż dwa poprzednie. Docho-
dzi teraz jeszcze świadomość straco-
nych czterech punktów w dwóch me-
czach u siebie. Uciekła gdzieś szansa
nad odskoczeniem od drużyn z dna ta-
beli. Zagłębie wydaje się być drużyną
dojrzałą, ale popełniającą zbyt dużo
błędów. Cracovia ma jednak problemy
ze strzelaniem bramek. Jestem spo-
kojny o grę obronną, ale z ofensywą
było dotąd nieciekawie.

– Czy pojawisz się na trybunach
stadionu przy ulicy Kałuży?

– Nie wiem jeszcze, w jakiej roli
będę na meczu, ale będę na pewno.
Dopiero jutro będę wiedział, czy znowu
zasiądę w fotelu komentatora.

rozmawiał:
Robert Halastra
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Krótka historia
pasiastych transparentów (3)

Oryginalny transparent Cracovia Kazimierz z czcionką imitującą język hebrajski.

idz
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Paweł Szwajdych,
były piłkarz Cracovii

To będzie mecz
o życie!

Długi czas nie
miałem okazji poja-
wić się przy Kałuży,
bo często terminy
treningów i meczów
kolidują mi z termi-
nami spotkań Cracovii. Oglądałem za to
zawsze regularnie występy mojej byłej
drużyny w telewizji. Nawet teraz, kiedy
rozmawiamy, to oglądam powtórkę me-
czu z Jagiellonią. Myślałem, że Craco-
via lepiej zagra na swoim stadionie, bo
za moich czasów Pasy zawsze na swo-
im obiekcie grały lepiej i regularnie zdo-
bywały punkty. Stawialiśmy wysoko po-
przeczkę przeciwnikowi i każdy miał z
nami ciężką przeprawę – trudno było z
Kałuży wywieźć choćby jeden punkt.
Przed startem rundy wiosennej liczyłem
na cztery punkty w dwóch pierwszych
meczach. Niestety, stało się inaczej i
mamy tylko dwa punkty. Najbliższe
spotkanie będzie meczem „o życie”, o
sześć punktów. Drużyna, która wygra bę-
dzie bliższa utrzymania. Liczę, że w tym
meczu Cracovia się przełamie i za-
czniemy wygrywać. Do tej pory gra się
nie kleiła i dla kibiców nie było zbyt cie-
kawie. Ja, jako piłkarz, tylko raz grałem
przeciwko Zagłębiu, ale mam miłe
wspomnienia z tego spotkania, bo w Pu-
charze Polski wygraliśmy 2-1 i awan-
sowaliśmy dalej. Nie mam nic przeciw-
ko temu, aby ten wynik się powtórzył.
Mam w każdym razie nadzieję, że w ten
piątek na naszym stadionie obejrzę
Pasy, które zejdą z boiska zwycięskie!

not. hala

Podbeskidzie obnażyło już wszystkie
bolączki Zagłębia. Boczni obrońcy mają
problemy z grą w defensywie. Wydaje
się, że właśnie tam Cracovia powinna
szukać swoich szans. Saidi, Višņakovs
czy Szałachowski powinni starać się
nękać bocznych obrońców Zagłębia,
wywierać na nich presję, by ci
popełniali błędy.

Krzysztof Przytuła

Jeszcze
trudniejszy
mecz
niż dwa
poprzednie

Redakcja:
Paweł Mazur (red. wyd.), Robert Halastra, Joanna Korta

Projekt graficzny: Ryszard Szokalski
Zdjęcia: Serwis foto terazpasy.pl:

Biś Lisowski, Urszula Łaptaś,
a także Damian Lizak i Maciej Gillert

Wydawnictwo nie ponosi odpowiedzialności
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Radosław Cierzniak
nowym piłkarzem Pasów!

29-letni bramkarz Radosław Cierzniak wzmocnił zespół Cracovii tuż
przed meczem z Zagłębiem. Nowy bramkarz w kadrze trenera Pasieki ma
na swoim koncie 61 występów w polskiej Ekstraklasie. W przeszłości wy-
stępował w Amice Wronki i Koronie Kielce, a ostatnie lata spędził na Cy-
prze, broniąc barw AS Alki Larnaka. Niedawno podpisał kontrakt ze szkoc-
kim Dundee United FC, jednak kontrakt ten obowiązywał będzie dopie-
ro od sezonu 2012/13. Sytuację wykorzystała Cracovia, która zapropo-
nowała Cierzniakowi krótkoterminowy, trzymiesięczny kontrakt.

– Podpisałem kontrakt w Szkocji z Dundee United od czerwca. Szymek
Gąsiński ma jakieś problemy z kolanem, dlatego też trener Pasieka zadzwo-
nił do mnie i przyjechałem do Krakowa. Jestem w dobrej dyspozycji fizycznej,
trenowałem przez dwa tygodnie w Dundee, a ostatni mecz ligowy zagrałem 15
stycznia na Cyprze. Dla mnie najważniejsze w tej chwili jest dobro Cracovii. Oczy-
wiście ja chcę grać i jeśli zespół będzie mnie potrzebował to jestem gotów, by
mu pomóc. W obecnej sytuacji Wojtek Kaczmarek jest numerem jeden i gra
bardzo dobrze. Najważniejsze jest to, aby Cracovia się utrzymała. Potrzebny
jest do tego cały zespół – ci, którzy grają, ale i ci, którzy są na ławce rezerwo-
wych. Ja oczywiście marzę by bronić w meczu, bo to jest moje życie, ale w obec-
nej sytuacji Kaczmar jest naprawdę w świetnej dyspozycji i niech gra tak da-
lej, byle tylko Pasy wygrywały. Cracovia zasługuje by mieć silny zespół na górną
część tabeli, a nie na taką pozycję, jaką teraz zajmuje. Dołożę swoją cegiełkę,
by tak właśnie było – podsumował zawodnik, który podpisał z Cracovią kon-
trakt do końca sezonu 2011/12. hala
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W 20. kolejce Ekstraklasy na sta-
dion przy Kałuży zawita ostatnia drużyna
w tabeli, Zagłębie Lubin. Zespół spon-
sorowany przez miedziowego potentata
podobnie jak Cracovia spisuje się w tym
sezonie mocno poniżej oczekiwań.

Pomimo fatalnej serii na zakoń-
czenie rundy jesiennej (w pięciu me-
czach tylko jedno zwycięstwo i stosunek
bramek 5-16) włodarze KGHM Zagłębia
Lubin postanowili pozostawić na fotelu
trenerskim ex-reprezentanta Cze-
chosłowacji i Czech Pavla Hapala. Z no-
wymi piłkarzami, po dwóch obozach
przygotowawczych i z wolą walki o
utrzymanie w ekstraklasie przystąpiła do
wiosennej rundy rozgrywek lubińska
drużyna. Trener pomysł na uratowanie
ligi ma prosty – sprowadzenie doś-
wiadczonych piłkarzy z Czech i Słowa-
cji oraz obudzenie dotychczasowych li-
derów Sernasa i Pawłowskiego.

W przerwie zimowej do drużyny
dołączyli doświadczeni obrońcy Ba-
naś, Brazylijczyk Elton Lira, Bułgar Wi-
danow oraz pomocnicy Czech Bilek
oraz Słowacy Hodur i Sloboda.Aby zro-
bić im miejsce z kadry pozbyto się Han-
ka, Telichowskiego, Kapiasa oraz

Dąbrowskiego. Pod znakiem zapytania
też jest przyszłość utalentowanej lu-
bińskiej młodzieży jak np. Rakowskie-
go i Famulskiego, dla których może za-
braknąć miejsca na boisku lub nawet
ławce rezerwowych. Z niewiadomych
przyczyn trener Hapal nie ściągnął z wy-
pożyczenia do Zawiszy Bydgoszcz naj-
lepszego zawodnika I liga Adriana
Błęda.

Trener Hapal przebudował całko-
wicie linię obrony. Parę stoperów tworzą
Widanow i Banaś, który został nawet no-
wym kapitanem. Pewniakiem na lewej

obronie jest reprezentant Zimbabwe
Costa Nhamoinesu, ale nad nim wisi
groźba nawet dożywotniej dyskwalifi-
kacji za ustawianie spotkań reprezen-
tacyjnych. W środku pola pewne miejs-
ce mają dobrzy znajomi trenera Bilek i
Hodur, a na skrzydle zawsze pojawia się
wychowanek Zagłębia Szymon
Pawłowski, który po cichu liczy jeszcze
na powołanie na Euro 2012. Zagłębie
preferując ustawienie 1-4-1-4-1 na szpi-
cy pozostawia reprezentanta Litwy Ser-
nasa, który pragnie za wszelką cenę od-
zyskać skuteczność i udowodnić, iż 400

tysięcy Euro wydane na niego nie zos-
tało wyrzucone w błoto. Trener Hapal
jako były pomocnik m.in. Bayeru Le-
verkusen wzoruje się na piłce nie-
mieckiej. Nakazuje swoim zawodni-
kom stosować wysoki pressing i starać
się grać odważnie i agresywnie, szyb-
ko zdobywając pole. Za czyszczenie
pola odpowiada waleczny Bilek, nato-
miast Hodur jednym podaniem potrafi
otworzyć drogę do bramki napastniko-
wi. Zagłębie bardziej wykorzystuje
prawą stronę boiska, gdzie biega
Pawłowski. W meczach sparingowych
oraz pierwszym meczu ligowym z Wisłą
(2-2) lubinianie pokazali, że wypracowali
nowy styl - potrafią grać pomysłowo i
według wyuczonych na treningach
schematów, a także są dobrze przy-
gotowani fizycznie i walczą do ostat-
niego gwizdka.

- Każdy mocno pracował, chciał zro-
bić postęp. Dzięki temu drużyna ma
lepszą jakość. Dołączyli do nas za-
wodnicy dobrzy piłkarsko, a do tego
prawdziwie walczący, z wielkim cha-
rakterem. To dobrze dla drużyny –
stwierdził Hapal.

Co ciekawe w ostatnich pięciu me-
czach ligowych Cracovii z Zagłębiem
padał wynik remisowy. Niewielu za-
pewnie odnotowało również fakt, że
Pasy wygrały z Zagłębiem w Ekstra-
klasie tylko dwa razy, z czego po raz
ostatni... wiosną 2005 roku!

Te niezbyt korzystne statystyki wy-
padałoby zacząć zmieniać już w naj-
bliższy piątek. Trzecie w historii, eks-
traklasowe zwycięstwo Cracovii w spot-
kaniu z Lubinem może się okazać w
ostatecznym rozrachunku po prostu
bezcenne! Robert Halastra

Ptak

trener: Pavel Hapal

Rymaniak
(Kowalczyk)

Banaś Widanow Nhamoinescu
(Elton Lira)

Pawłowski
Hodur Rakowski

Małkowski
(Sloboda)

Traore
(Sernas)

Przewidywana
jedenastka

na mecz
z Cracovią

Bilek

Mouhamadou Traoré – zawodnik ten ma w
swoim dorobku mistrzostwo Senegalu, które
zdobył w sezonie 2003/04 z zespołem ASC
Diaraf. Następnie występował przez kilka lat w se-
negalskim CSS Richard-Toll. Do Polski trafił w
drugiej połowie roku 2008 – jego pierwszym ze-
społem w Europie był… trzecioligowy Glinik
Gorlice. Tam jednak nie zagrzał długo miejsca:
w 15 meczach zdobył dla Glinika 9 goli i zwrócił
tym samym uwagę zespołów z wyższych lig. Naj-
pierw trafił do pierwszoligowego GKP Gorzów
Wielkopolski, ale jesienią 2009 był już graczem
Zagłębia Lubin. Zainteresowane jego pozyska-
niem były między innymi Polonia Bytom i Lech
Poznań, jednak ostatecznie trafił na Dolny Śląsk.
Swoją pierwsza bramkę w Ekstraklasie zdobył w
meczu przeciwko Cracovii – był to marzec 2010
roku. Jak dotąd Traoré wystąpił w 60 meczach
Zagłębia Lubin i zdobył dla tego zespołu 11 bra-
mek.

W swoich dotychczasowych występach udo-
wodnił, że dobrze gra głową i jest mocny fizycz-
nie. Defensywa Pasów będzie musiała na niego
uważać, bo wydaje się być w lepszej formie, niż
wciąż zagubiony Litwin Sernas, który jak narazie
nie spełnia oczekiwań. Paweł Mazur

gwiazda Zagłębia: Mouhamadou Traoré

Przedstawiamy rywala

Zagłębie Lubin

Statystyki meczów Cracovii
z Zagłębiem w Ekstraklasie
13 spotkań: Wygrane Cracovii – 2, Wygrane Zagłębia – 5
Remisy: 6

Wyniki:
2004/05 (jesień) Zagłębie – Cracovia 2:5
2004/05 (wiosna) Cracovia – Zagłębie 1:0
2005/06 (jesień) Zagłębie – Cracovia 3:1
2005/06 (wiosna) Cracovia – Zagłębie 0:0
2006/07 (jesień) Zagłębie – Cracovia 4:3
2006/07 (wiosna) Cracovia – Zagłębie 2:4
2007/08 (jesień) Cracovia – Zagłębie 1:2
2007/08 (wiosna) Zagłębie – Cracovia 3:1
2009/10 (jesień) Cracovia – Zagłębie 1:1
2009/10 (wiosna) Zagłębie – Cracovia 0:0
2010/11 (jesień) Zagłębie – Cracovia 0:0
2010/11 (wiosna) Cracovia – Zagłębie 2:2
2011/12 (jesień) Zagłębie – Cracovia 1:1

Mecz Pasów w Lubinie, zakończony remisem 1:1 - moment, w którym Alexandru Suvorov strzela nieuznanego gola.

KGHM Zagłębie Lubin SSA
Przydomki: Miedziowi
Stadion: Stadion Zagłębia (dotąd Dialog Arena)
Debiut w najwyższej klasie rozgrywkowej:
27 lipca 1985, Zagłębie – GKS Katowice 1:0
Sezony w Ekstraklasie: 24
Sukcesy: Mistrzostwo Polski (1991, oraz 2007),
wice-mistrzostwo Polski (1990), Superpuchar
Polski (2007), Mistrzostwo Polski Juniorów
(2009 i 2010) Mistrzostwo Młodej Ekstraklasy
(2010 oraz 2011)
Budżet: 35 mln zł

Wynik jesiennego meczu obu drużyn wypaczyły decyzje nieudolnego arbitra.
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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

Zareklamuj się
w naszej gazecie!

tel. 509 869 809

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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