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Brqmkrz mimo woli
Grzegorz Podstolok ( pomocnik ll dru-

zyny Crocovii) obronił  decydujqcy o wyni-
ku spotkonio rzut korny, zosiępuiqc w
bromce .Jono Zochorioszo. kióry dostoł
czerwonq końkę. Dzięki formie ,,bromko-
rzo"'Podsioloko ll druzyno Crocovii wy-
groł o eliminocyiny mecz Puchoru Polski z
ll druż ynq Gorbornii.

W 80. minucie ,,Horry" dostoł  czerwień
i trener zdecydował , ż e to io sfonę no
bromce - mówi Podstolok. Kiedyś  joko

lunior mł odszy stoł em no bromce, ole i iok
czuł em wielkq odpowiedzialnoś ć. Cieszę
się, ż e wyciqgnqł em fq pił kę.

PIOTR GIZA był  obserwowony
przez menodż ero Celtic Glosgow
podczos meczu z Wisł q Pł ock ,,Cie-
szę się zointeresowoniem moiq
osobq. Nie spodziewoł em się,

ż e 1o będzie no tok duzq skolę.
Był o to dlo mnie ogromnym zo-
skoczeniem. N iedowno groł em

ieszcze w lll lidze. To wszyst-
ko dzieie się bordzo szyb-
ko, ole trener nos do
tego odpowiednio
przygotowoł .



PAWEŁ DRUMIAK
Poweł  Drumlok zostoł  obrzucony

obelgomi no meczu z Pogoniq w
Szczecinie ,,Lepiei io wydorzenie pomi-

nqć milczeniem, bo nie będę się znizoć
do ich poziomu. Kibice Pogoni wiele
strocili w moich oczoch. wiele im bro-

kuie do sympotyków Crocovii."

b

.PAW:Ł DRUł ,rL/ĄK
Podpisuiqc konł rokt do 2009 r. doł ącrył  do Morcino

Boiorskiego i Morcino Coboio, ktorzyw zesĄm tygodniu

tokż e zwiqzoli się z ,,Posomi" no cź ery loio.

- W Crocovii iest dobry klimat dla plł ki, jesi dlo kogo

groć, Spotkoł em iutoi osoby, kł óre dostrzegĘ we mnie

prowdziwego Drumloka, czł owieka i pił karza, lokiego
jokim noprowdę feslem. To zo{onie mo dlo mnie ogromne

znoczenie.



Crocovio

PRZYBYII, zOBAc?
,,Crocovio to no]bordziei nieobliczolno druzyno tego sezonu: potrofi wygroć z Groclinem, zremiso,
woć z krokowskq Wisł q i przegroć z czerwonq lotorniq GKS-em" - te sł owo lub bordzo zblizone do
nich mozno był o usł yszeć w znonym i chybo iuż  lubionym mogozynie Ligo+ w stocii Conol+. Dlote-

Rozprocowono Crocovio
Z wyniku 4:0 moź no się cieszyć |m bordziei,

ź e || kener goś ci groził  nom, groził  i to bordzo, ż e

to niby znoiq sposób no ogronie Crocovii, ż e to ni-

by zoden tom wyszukony wycryn, ż e io niby buł .

ko z mosł em {|ub z bononem). Kilkonoś cie minut

przed meczem lenze som iegomoś ć pozwo|ił  s+

bie zdrodzić wie|ki p|on ,,Nohowych". I okozoł o

się, ż e irzebo zocieś nić ś rodek boisko, o okcie w

duż ei mierze przenosić no boczne f|onki z wyk+

rzysioniem szybkich 1ok bł yskowico bocznych po
mocników I choć coł y pomył  wziqł  grubo w ł eb

to mimo iego trenerJobł oński no po meczowei kon-

ferencii nieubł ogonie upieroł  się przy zdoniu swe

go osystento: ,,Koż dy zespół  momy oprocowony

ioktycznie iwiedzieliś my doskonole, iok mieliś my z
Crocoviq groć." No tok. Tylko, ż e w teorii wszysf-

ko jesi moż |iwe, gorzei sż uko przedstowio się no

reoIu, co teź  doskonole wiedzioł  pon.]obł oński: ,,

Nie zowsze reo|izocio lch zoł oż eń iest wykony-

wono. Dzisioi nom się nie udoł o, nie prezeniowoIi-

ś my się iok, iok plonowo|iś my."

Gwizdy, okloski igofo
A wszysiko zoczęł o się od ogł oszenio spikero

odnoś nie iego, kto zoszczycił ,,Święiq Ziemię" swq

personq: ,,Jerzy Housner - wicepremier poIskiego

rzqdu, minisier gospodorki". No te sł owo kibice,

iokby no rozwidleniu drogi nie mogli się do końco

zdecyciowoć, iokq reokciq przywitoć pono Hou-

snero. Jedni gwizdoli, inni k|oskoli, jeszcze inni

ogroniczyli się wyĘcznie do sł uchonio i czekonio.

Czekonio no hymn, o roczei pieś ń stodionowq,

którq miono wykonoć wespół  z ploybockowym

Moćkiem MoIeńczukiem. Wreszcie odś piewono,

o noilepieiwyszł o obietnico - moż no się był o tego

spodziewoć - ,Nigdy nie zeidę no psy". W mią

dzyczosie no hybunoch zowirowoł o e{ektowno

końoniodo, o chwi|ę póź niej heinoIisto, iokby w

dziwnym omoku {moż e przez tq pogodę} popeł nił

|uż  no somym poczqiku gofę, którq stodion mo

mento|nie skomentowoł , lecz poiem dmuchoł  w

kqbkę bordzo dobrze, o nowet ś wietnie.

W który ró9 sobie ż yczysz?
Crocovio w pierwszej poł owie wo|czył o gł ów-

nie przeciwko Klimkowi, z kolei w drugiei nowet

K|imek doł  sobie spokói - tok skróiowo moź no

przed$owić 90 minut z ż ycio noszych zowodni-

ków w sobotnie popoł udnie. Azoczęli z mocnym

kopytem. Bordzo oktywny od somego poczqtku

Krzysż of Prł uł o, iuź  w 2. minucie zoprognqł

zdobyć prowodzenie - bez skutku. Zo to, iokq
cztery minuty póź niei okozię mioł  Morek Citko! Po

doś rodkowoniu Pioiro Boni i bł ędzie obrońcy, który

zbyt krótko, ocz efekiownie wybił  pił kę zno|ozł  się

w od|egł oś ci ok, l0 metrów do bromki. Mógł  ,,ze
skórq" zrobić wszysiko z zopyioniem Wierzchow-

skiego, w który róg sobie nlczy no czele, Uderzył

mocno, o|e pił ko o centymetry minęł o ł upek ocie
roiqc się o bocznq sioikę. Mimo tego ien, kto po
$roszył  AngIię swoiq misię wypeł nił  w niemolż e

100% - notuiqc dwie osysty w wolnym siopniu

przyczynił  się do,,tóiki' Boni i,,tójki" Crocovii.

,,Boniowy" roz
To pierwszo mioł o mieisce w 33. minucie, gdy

ś wietnie zocenirowoł  w po|e korne, o ,,Boniowy"

gł owq umieś cił  futbolówkę w sieci, ,,Pił ko lecioł o

pł osko, więc chybo bromkorz nie powinien wycho
dzić?" - relorycznie pytoł  pon Piotr.,,Był em skiero

wony tył em do bromki, musnqł em ty|ko pił kę, od-

wrócił em się i zoboczył em, jok zmierzo do siotki."

- kończył  chwilę poiem, Roczej no pewno bĘd
bromkorzo.

Klimek, iok Gizo.
Cobo|, iok...CoboI

Jednok wcześ niei coł y stodion przeĄł  chwi|ę

grobowei grozy. Kotem - reż yserem, który mioł

dwie szonse no zmionę scenoriuszo no ien gorszy

mioł  być Arkodiusz Klimek. Nojpierw prze|muiqc

pił kę w ł odkowym frogmencie boisko (bł qd Ciiki)

przebiegł  przezcoł q poł owę o'|o Piotr Gizo z Po-

|onii - |ylko ,,nieco" brzydziei. Pozo 1ym nie pop!

soł  się z wykończeniem, bo będqc oko w oko z

Morcinem Coboiem nie tro{ił  nowei w ś wioił o

bromki, Potem chcioł  się zrehobilitowoć, ole slrzoł

- 1ym rozem już  celny bez problemu znolozł  drc,

gę do rqk pono Morcino. Zo to minutę przed zdo
byciem go|o no ,,występ oĘslyczny" zdecydowoł

się nosz bromkorz. Wybił  zo krótko pił kę, o to

szybko zno ozł o się pod nogomi ,,Noftowego",

Gofo, choć bez ubocznych konsekwencji, był o po-

wodem oskej reprymendy z ł owki irenerskie1 - ci+

kowe od kogo??

,,§zukoicie, o znoidziecie"
Poł owo zokończył o się skromnym prowodz+

niem ,,Posów", choć w poszukiwoniu recepty no

podwyzszenie rezultoiu wybroł o się z misjq kiIku

,,bioł o-czerwonych" Pił ko po strzoł och Witko

Wowrzyczko, Morko Bosiero, Pioiro Boni z róż -
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lWisł o Pł ock 4-0 f

1l, KlĘ§KĘ PONlE§ll
go tez wszyscy zostonowioli się, 1okq Crocovię obeirzymy tym rozem w botolii zbqdź , co
pq solidnq - ekipq pł ockiei Wisł y. Jokż e spodł  nom komień z serco/ gdy okozoł o się, .

oś wiecił y nos swymi noiioś nieiszymi punktomi i pewnie, i zosł uzenie

§trzelił em pięknq bromkę
Mnie| więcei l0 minui póż niei ,,Gizmo" zo-

stoł wysł uchony przez Wszechmocnego i wespół

z zespoł em mógł  stworzyć foniostycznq okcię. PiŁ

ko szł o, niczym po sznureczku, oż  wreszcie Krzy-

siek Przyiuł o ś wielnie zogroł  do Gizy, o ten, po-

kozuiqc, co poniektórym, |ok wykorzy$uie się sy-

iuocie som no som wpokowoł  pił kę do siotki. Po

meczu, zopytony, czym noipierw pochwo|i się ro-

dzinie, okciq czy hofieniem odpowiedzioł : ,,Zo-

cznę mówić od poczqtku, ż e po foinei okcii z
Krzyś kiem Przytuł q shzelił em pięknq brom-

kę.,.yyy..,foinq, ł odnq". Pon Piotr nieco się zopą
dził , ole z szerokim uś miechem no tworzy z rów-

nie szerokimi uś miechomi dziennikorzy w tle sko-

rygowoł : ,,Piękno moź e nie był o, ole wykończy-

ł em okcię tok, iok trzebo."

Fochowo folo, fochowy wykop
Mecz, o roczei iego |osy był y iuż  rozstrzygnią

te, więc zopędy tok 1ednych, iok i drugich nie mio-

ł y sensownego ce|u. Podoboć się zo to mogł o

przelewoiqco się wroz z końonomi folo, któro spro-

wioł o, ż e nopisy poiowioł y się i znikoł y. Podoboć

się również  mógł  fochowy wykop Łukoszo Skrzyń"

skiego, po którym pił ko zno|ozł o się w oko|icoch

A|ei Focho - no szczęś cie szybko powrócił o tom,

gdzie iei miePce.

,,Baniowy" lrly
Do ukoronowonio zwycięslwo przyszł o,

więc czekoć oż  do 89. minuty, kiedy to kopitol-

nq pił kę od Witko Wowrzyczko do$oł  ,,Bonio-

wy" i iok no rosowego snoipero przystoł o popą

dzil z niq w po|e korne. Tom, nie kwopiqc się z
oddoniem strzoł u pozwo|ił  się sfou|owoć, o orbi-

ter bez nomysł u wskozoł  no wopno. ,,Już  kilko

rozy zdorzył o mi się, ż e był em fou|owony, o mi-

mo to som podchodził em do rzulów kornych i,

odpukoć, do te| pory ieszcze się nie pomylił em".

- zouwoż ył  pon Piotr, ODPUKACIl Pił ko, choć

uderzono niemolż e w som ś rodek bromki i w

drodze ocieroiqc się o nogę Wierzchowskiego i

tok zowirowoł o w sieci.

Snoiper tuż  obok
Po meczu uciechy nie krył  hener Stowowy,

kióremu, po poroż ce w Kotowicoch z pewnoś ciq

spodł  komień z serco: ,,Zogro|iś my szybko, kom-

binocyinie i przede wszystkim skutecznie, więc

myś |ę, ż e spł oci|iś my dł ug wobec kibiców.". Cie-

szyć się mó9ł  Piotr Bonio, który zoliczył  pierw-

szego hot-tricko w ekstroklosie. ,,Coł y czos się

mówi, ż e Crocovio pohzebuie prowdziwego

snoipero o ioki wł oś nie snoiper siedzi tu, koł o

mnie (Bonio równiez był  goś ciem no konferencii

prosowei - przyp.). Piotrek robi korierę w ekstro-

k|osie i myś lę, ż e nie powiedzioł  oś otniego zdo-

nio." - skomenlowoł  ów wyczyn hener Stowo-

wy. Wreszcie cieszyć mógł  się Korol Piqtek,

który tym meczem oMorzył  nowy rozdzioł  w

swei korierze: ,,Bordzo s ię cieszę, ż e zodebiuto-

woł em w pierwszei |idze. Zrozumioł em sens

swoiei procy no heningoch i mom nodzieię, ze z
meczu no mecz będę groi coroz więc"ei." - wie-

rzy Koro|. jo teź  w io wierzę!

Dorek Guzik

nych względów nie kzepotoł o w siotce Pł occzon.

Drugo odsł ono wystoriowoł o bliź nioczo, choć |m
rozem nowet K|imek do$osowoł się do swoiego te

omu. W 48. minucie ten, kogo podg|qdoł  Ce|tic

pokusił  się no iechniczne lobowonie, o|e pił ko, mi.

ioiqc,,koł nierz" Wierzchowskiego minęł o również

poprzeczkę iego bromki. Niezroż ony ,,Gizmo"

szukoł  swei szonsy dolei. ,,Szukojcie, o znoidzi+

cie" - o|e to dopiero potem.

,rBoniowy" dwo
W 5ó. minucie Morek Citko zolońcllł  zpił ką

w po|u kornym, |ok no kornowo|e w Rio oz wre
szcie, gdy był  bliski siroty uderzył  mocno iok, ze ę
ce pono Jokubo, iokby sporzone mocq skzoł u wy-

puś cił y ,,skórę" przed siebie. Gdzie? Prosto pod

nogi ,,Boniowego". ,,Udoł o mi się być w tym mie|

scu, gdzie powinien być nopo$nik i czyhoć no

bł qd bromkorzo, kióry nostqpił , Nie pozo$oł o mi

nic innego, iok dobić pił kę." - wspominoł  kró|

skzelców z l| |igi.



e,w%&x*x'e
*Ftl
&r*ł *r+ąrł ł Ę*

W:§§
ąi*Węry-ą

§l,

,§§

ffi
!ffi,
§§*:"

j:,1' 

'a}::* 
§§'i i;:

& ,l;*l*':,

w':
,.*!w#"
&€lx**
,ą§§§e<

&,

"§,},.

,-":

CRA€OVIfi,- Wl§ł A Pł OCK 4.0 w- ,dąilF.
#-* Mry. i



!'!' l',(fL/LoItI:\-/nerlt

§§#§*#§§§



i]

90 minut nllnawiś ci
W przedostotniei koleice rundy iesiennei Crocovio rozgrywoł o meczwyiozdo*y.Jei przeciwnikiem był o
Szczecińsko Pogoń. Rywol trudny, ole nie pod względem pił korskim. Druzynie ze Szczecino ( czy iok wo-
lq iego mieszkońcyzGrodu Gryfo) Posymioł ycoś do udowodnienio. Porozko 3:0zubiegł ego roku oroz
wyzyrowony remis z Krokowo *og! sprowić, ż e druż yno z zochodniego Pomorzo mogł o być nowet
uznowono zo foworyto tego meczu, Dlo Noszych zowodników mecz ten mógł  być trudny, poniewoz iok
mogliś my zoobserwowoć cięzko gro się nom z druzynomi sł obymi, które nie moiq pomysł u no grę, o sile
przeciwniko przeciwstowioiq woznq, ole nie noiwoznieiszqw rzemioś le futbolowym wolę wolki.

NlrNł wlś ć
Zoczęł o się iuz w dniu poprzedzoiqcym

spotkonie. Jej pierwszq ofiorq stoli się nosi pił -

korze. Kiedy przygotowpvo|i się do meczu, no

irening okoł o ó0 osobowo grupo kibiców Po-

goni przeszkodzoł o im w iym kipiqc ogresiq,

tok ze w drodze powroinei musieIi korzystoć z
ochrony policii. W czosie kwonio meczu kibice

nie koncenkowoli się no wspomogoniu wł osnei

druż yny i mimo, ż e przygotowo|i spektoku|ornq

oprowę meczowq, ich wysił ki skupione był y no

gł oś nym rzuconiu obe|g no noszych kibiców i

pił korzy, Ce|owoli zńaszcza w osobę Powł o

Drum|oko, który jeszcze niedowno był  ich noi-

większym bohoterem, My kibice iesteś my iuz
przyzwyczoieni do tego |ypu zochowoń, w nie-

wielu mieiscoch spotykomy się z Ączliwym
przyięciem, oIe nosi pił korze ty|ko w kilku mio.

stoch PoIski muszq wysł uchiwoć tokich wy-

zwisk. Nowet nosi rpvo|e zo Bł oń w czosie

ostotniej Świętej Woiny wykozoli więcei kultury

w dopingu. Wrocoiqc do osoby noszego zo-

wodniko z numerem 28, to wszyscy którzy mie-

|i moż |iwoś ć og|qdoć io spoikonie, o moiq ser-

ce w bioł o- czefwone Posy, będq dorzyć Pow-

ł o ieszcze większym szocunkiem, zo ł o ż e

wszedł  no boisko, wolczył  no nim przeciwko

trzynostu tysiqcom przeciwników.

PAPRlcANA
Bo tok nozywoiq swói siodion szczecinio-

nie moż e pomieś cić blisko 18 tysięcy kibiców,

w tym dniu nie wypeł nił o się oz tokq ich ilo-

ś ciq. Zodziwio wiec fokt, ż e nosi kibice zostoli

wepchoni do moł ei i sk|econei ,,no prędce"

k|otki, w którei trudno był o się doszukoć wymo-

gonych przez PZPN too|et i zopleczo gostro-

nomicznego, Co przy temperoturze kilku stop-

ni wydoie się być postępowoniem nieludzkim,

w stosunku do osób, które przeiechoł y 900 ki-

|omehów, oby zoboczyc arę swoiei druż yny.

Wystowieni no przenikliwe zimno kibice wcze-

ś niei zoś oli poddoni bodoniom no obecnoś ć

olkoho|u w wydychonym powiekzu. Owszem

orgonizotorzy imprez moiq tokq prownq moz-

liwoś ć, ole dloczego no mił oś ć boskq tok skru-

pulotnie przeskzegoiqcy przepisów porzqd-

kowych orgonizotorzy nie zodbo|i o iednoro-
zowe ustniki? W stosunku do somego obiektu

ieszcze iedno rzecz moż e budzić wqtp|iwoś ć

czy doch przykrywoiqcy częś ć stodionu rze-

czył viś cie obeimuie tysiqc krzeseł ek, czy leż w
iloś ć mieisc ,,pod dochem" wliczone sq krze-

seł ko no trybunie honorowei pod porosolomi

rodem z piwnego boru? O stonie murowy le-

piej się iuz nie wypowiodoć.

MEcz
Rozpoczqł  się od lekkie| przewogi gospo-

dorzy, w szeregoch których zodebiutowoł  ko-
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|einy obcokroiowiec tym rozem lekko zoowon-

sowony wiekowo Cesor Fernondo Si|vero Fon-

te|o, trzydziesto kzy letni zowodnik z Urugwo-

iu. Ciekowo iest róż nico w postępowoniu no-

szych i szczecińskich dzioł oczy. My storomy

się stowioć no mł odych zowodników z moł o-

po|ski, oni swoie nodzieie upohuiq wył qcznie

w poł udniowo omerykońskich pił korzoch.

Przewogo zowodników Pogoni w pierw-

szych minutoch wyroż oł o się gł ównie w i|oś ci

wykonylvonych rzutów roznych, w pierwszym

kwodronsie był o ich pięć. Już  w drugiei minu-

cie meczu Coboj zopobiegł  utrocie bromki

pewnie wychodzqc do pił ki, któro zmierzoł o

no gł owę Moskolewiczo, A|e pierwszq, no-

prowdę groź nq sytuocjq gospodorzy był

skzoł  Bototy z 13 minuiy meczu przepięknie

obroniony przez noszego bromkorzo. Mimo,

ż e Pogoń siworzoł o groź nieisze sytuocie to piŁ

kę rozgrpvoliś my my. Przeciwnicy nostowieni

byli gł ównie no grę z konhy. No|eż y |ednok
podkreś lić, ż e w czosie przebiegu meczu nie-

bezpiecznie robił o się pod noszq bromkq przy

sfoł ych f rogmentoch gry wykonywonych

przez pońowców. W poczqtkowych minutoch

szonsę no bromkę mie|i Boster oroz,Przyfuł o,

który w 9 minucie oddoł  bordzo mobny sirzoł

z dystonsu, obroniony przezPilorzo. Przyluł o

wystqpił  w tym meczu no pozycii defenspvne-

go pomocniko, zostępuiqc pouzuiqcego zo

kortki Arkodiuszo Borono, reszto skł odu był o

niemol identyczn a z ł ym, który tydzień wcze-

ś niei rozgromił Wisł ę Pł ock. Pogoń mioł o szon-

sę no strzelenie znokomitej bromki, kiedy to

przy rzucie roż nym wykonpvonym przez Mo-

tloko, Bototo pewnie przypodkowo, uderzył

pił kę piętq, no szczęś cie Coboi był w tym dniu

w wyś mienitei dyspozycii. Udowodnił  to zwł o-

szczo w 3Z minucie, kiedy obronił  strzal z rzu-

tu woInego, który sędzio odgwizdoł  po foulu

Węgrzyno no Milorze. Ten uderzył  blisko |e-

wego sł upko noszej bromki. Nosi zowodnicy

w do|szym ciqgu przewoż o|i w ś rodku boisko,

oIe okozii bromkowych stworzoli niewiele.

Przed przerwq szonsy nie wykorzystoł  Poweł

Nowok, który strzeloł  z dysionsu po okcii Ro-

dwońskiego, No chwi|e przed przerwq coł y

stodion oponowoł o euforio, puszczono muzy-

kę iwszystkim wydowoł o się, ż e Pogoń obięł o

prowodzenie. Po rzucie wolnym wykonywo-

nym blisko lewego norozniko po|o kornego |e-

cqcq pił kę nieforiunnie przedł uż yl Citko to

zmierzał a w kierunku Mi|oio, króry stoł  okoł o

dwo metry od bromki, ole uderzył  w bocznq

siotkę. No trybunoch do końco meczu więk-

szoś ci wydowoł o się, ze nie uznono bromki

(sic !},

Drugo poł owo to poczqtek dobrei gry Cro-

covii. Wszystko zmierzoł o we wł oś ciwym kie-

runku, Akcie w ś rodku polo nobieroĘ tempo i

zaczęĘbyćszybsze. Był o 51 minuto. lwł oś nie

wtedy po fotoInym bł ędzie orbitro przegry}vo-

liś my 1: O. Sędzio Ryż ek uznoł  bromkę, cho-

cicz nosz bromkorz przy tei interwencji był

ewidenlnie foulowony. Zresztqbyl io ten som

sędzio, kiórego mieliś my okozię obserwowoć

w Krokowie w meczu z Po|oniq. W tomtym

spotkoniu pokozoł  popis nieudolnoś ci, cho-

cioż by w syiuocii, w którei Drumlok był  iuż  som

no som z bromkorzem, o sędzio podyktowoł

d|o nos rzut wolny z przed po|o kornego etc.

W tym spoikoniu popeł nił  wie|e innych bł ę-

dów, mylqc się no niekorzyś ć obu zespoł ów.

Po obięciu prowodzenio Pogoń przesloł o

groć w tym meczu, o|bo moż e nosi pił korze

zoczęli groć z ieszcze większq zociętoś ciq, W
tym okresie meczu Piotr Bonio nie wykorzystoł

dwóch dogodnych sytuocii. Nie zdqż ył  ude-

rzyć pilki, oni po podoniu Morko Citki, oni po

dobrym doś rodkowoniu Rodwońskiego. Po-

goń zrewonzowoł o się |edynie ł odnym ude-

rzeniem Kozimierczoko z ponod 30 mehów.

No pięć minut przed zokończeniem spo
tkonio pięknq okcie przeprowodził  Krzyszlol

Rodwoński, z polo kornego gdzie przeiqł  pił kę

przebiegł  prowie pod pole korne przeciwni-

ków, podoł  pił kę do schodzqcego no wolne

pole Bostero. Ten przebiegł  kilko kroków i od-

doł  io ponownie do Fqf|o, który zoboczył  Cit-

kę, Citko z noroż niko poIo kornego posł oł  piŁ

kę prosto no gł owę Boni, który tym rozem nie

zowiódł . Remis.

Bromko podzioł oł o otrzeź wioiqco no pił -

korzy i kibiców Pogoni. Zowodnicy zoczęli

groć, o kibice zo częli rzucoć przedmioty w bo-

ksy trenerów i rezerwowych Posów. Obsł ugo

techniczno sprownie i szybko uprzqtnęł o fe-

ren, ole wedł ug opinii trenero Stowowego

przedmiotomi tymi był y buł elki po wódce!

Desperocki otok gospodorzy mó9ł  przy-

nieś ć im trzy punkty, W 90 minucie szorż uiqcy

Bugoj przewrócił  się w po|u kornym, iednok sę-

dzio zomiost no pole iedenostu metrów poko-

zoł  Bugoiowi zół tq kortkę. Był  to ostotni zryw

Pońowców.

Mecz Crocovio- Pogoń nie no|ezoł  do

noipięknieiszych w wykononiu noszych zowo-

dników w te| rundzie. Woż ny iest zdobyty

punkt, który pozwolo nom w dolszym ciqgu

myś leć o dobrei pozycii w tobeli przed prze-

rwq w roz9rywkoch. Zdobyliś my bromkę w

woznei chwili. Piotr Bonio udowodnił  swoiq

k|osę ioko nopostnik i kopiton druzyny, który

w woż nych momentoch nie zowodzi. Nie mu-

simy tok iuż  drż eć o kortki i zdrowie Borono.

Przyiuł o godnie go zostqpił  no tei nie-

wdzięczne| pozycii. Momy też  Powł o Drumlo-

ko, który nie zowiódł  no popriconie i pokozoł

stolowe nerwy. Jeś |i nie ,,spolił  się" w Szczeci-

nie, chybo iuz nic Go nie zł omie. Przed nomi

iuż  tylko tei iesieni Amico,

Micro
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Bonio do boni?

Bł oń - o to Zurowskim, o to Kuź bq, o io Fronkow-

skim, Rzeczpviś cie strzeloiq wie|e bromek, oIe

po tei wł oś ciwei $ronie Bł oń gro nie mniei brom-

koś rze|ny nopo$nik - Pioir Bonio. Jeszcze lrzy
|oto temu nie znony szerzei po|skim kibicom zo-

wodnik, robi furorę no ekstroklosowych boiskoch

pozostoiqc przy |ym bordzo skromnym czł owie-

kiem..

Wychowonek krokowskiego Koblo przez
wie|e lot biegoł  po irzecioligowych boiskoch Mo-
ł opolski, by dopiero pod okiem trenero Sfowow+
go uzyskoć miono posirochu bromkorzy. W o$ot-

nim trzecioligowym sezonie był  ieszcze w cieniu

Wo|tko Ankowskiego, o|e po owonsie do l| ligi

stoł  się gł ównym golleodorem ,,Posów". .]est mu

oboiętne czy w bromce $oi Jocek Felsch {Górnik
Wieliczko) czy by\ reprezentont Po|ski .]okub

Wierzchowski. O siobi|;zocii Boniowego noile-

pie| ś wiodczq liczby.

W o$otnich trzech sezonoch (o wł oś ciwie

dwóch i pół ) kopiton Crocovii sirzelił  4l bromek

w ó8 spoikonioch ligowych, co doie imponuiqcq

ś redniq 0,ó go|o no spofkonie. Sirzelo bromki ś re
dnio co l2ó minut - tokim wyczynem moz6 się
pochwolić niewielu zowodników z nojwyź szei

pół ki. No podkreś |enie zosł uguie tutoi fokt, ż e Bo-

niowy groł  w peł nym wymiorze czosowym tylko

w niewie|u ponod poł owie swoich występów.

Joko pił korz prowonoż ny, ó5 proceni swo-

ich bromek Piotrek zdobył  po uderzenioch pro.

wq nogq, Noiomiost iednq czworiq swoich cel-

nych strzoł ów oddoł  gł owq, co iesi o tyle cieko,

we, ż e zowsze powtorzo, iż  gro gł owq iesi iego
noił obszq sironq. Joko ł owco bromek więk-

szoś ć goli zdobywo po uderzenioch z po|o kor-

nego, ole potrofi tokze uderzyć z większej odle"

gł oś ci, jok chocioż by podczos meczu z Podbe-

skidziem Bielsko Bioł o, Wykonywonie rzuiów

kornych też  nie iest obce dlo sirze|co wyboro-

wego Crocovii - z wopno dziewięciokrotnie po-

konoł  bromkorzy, Pomimo ogromnej pozernoś ci

nopostników no bromki, Boniowy swoim zogro-

niem irzynostokrotnie otworzył  kolegom drogę
do bromki przeciwniko.

Pokzqc no wy$ępy Boni w borwoch Croco-

vii nosuwo się ciekowy wniosek - z koż dym ro-

kiem Piotr przebywo coroz krócei no boisku, o

shzelo co roz wlęcei bromek. Gdy w hzeciei li-

dze no strzelenie go|o pohzebowoł  l5l minui, to

w drugiei odpowiednio l l8 minut, o w eksirok|o-

sie pokonuie bromkorzy co 99 minut. Oby tok do
|ei, o co będzie zo rok olbo dwo... Przeciwnicy,

oby pow$rzymoć kopitono Crocovii, często sq

zmuszoni do nieprzepisowych zogroń, wś ród

których sq tokż e niestety brutoIne. Pomimo io Bo-

niowy sioro się 9roć foir, W ó8 spotkonioch zo-

sioł  tyIko sześ ciokroinie upomniony przez orbiiro

ż ół iq końkq.

Pokzqc no dokononio Piotro Boni i no opinię

iokie o nim ponuiq wś ród dziennikorzy i kibiców

nosuwo się iedno myś | - iok ten snoiper wyboro
wy iest bezcenny dlo klubu, o zorozem |ok niedo"

ceniony. ||eż  to rozy no trybunoch moż no usł y-

szeć, iz Bonio iest sł oby, zo woIny i w ogóle ,,do

boni", ileż  io nieprzyiemnych epiteiów musioł

usł yszeć od swoich kibiców kopiton ,,Posów",

gdy zdorzoł y mu się sł obsze chwile. Równiez

dziennikorze dopominoli się o zokupienie snojpe-

ro do Crocovii, o do kodry irenero Jonoso powo-

ł ywoli 1uz iok bromkostrzelnych nopostników iok
Jeleń (5 bromek w sezonie) czy Kryszoł owicz|4

trofienio}. l tylko kener Siowowy wierz:lł  zowsze

w swoiego snojpero wyborowego.

§noiper uryboroury
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Ib HOTEL OR|ENT
31 - 5 89 l(raków, ul, Soł gls owska ) 5 a
tel. +431 1)/6+6 91 00, fax +48/ D. / 6+6 D O)$Co*nf

**
{)oio,,r
** www, hotelorient pl ; e-nr ail : sekr etańat@h otel ori ent pl

Hotel Orient oferuje:
ł  l20 miejsc lroclegowych w tyrn;

3 pokoje studio, 54 pokoje ,'

jedno i dwuosobowe, pokój
d|a osób niepeł rrosprawrr_ych;
wszystkie ponrieszczetr ia są
kliln.r ryzow; lle, w_ypos,lż olle
w TV SAT, telefon, milribar oraz
dostęp do ilrtertretu;

ł  5ale |<onferelrryjlro,szkoIeniowe
z peł lr_ynr wyposaż elrienr, nrogące
znrieś cić do 200 osób;

} S;lę b;llkierow4 do 80 lniejsr:
} ResI,ruracje horelow..1 dh 8b osóLl:
ł  Aperitif bar i klub noclry,
ł  Zilyllecze rel<reaeyjlle z: baselrelrr,

sartlrą, solaritltrl, jacrrzzi, fi tness,
lrrasaż alrli.

r Hotel zaprasza swoich goś ci do
salonu fry zjerskiego oraz kiosku
zpamiątkami i prasą,

c W sezolrie letltilll ilnpl,ez_y
pletrerowe w ogrodzie grillowylrl.

ł  ponadto dla samoclrodów
i autokarów oferujemy betpieczne
i rł y5odne parkingi,

r Hollortljetlly kł rty pł anricze.
ij
j

Systemy ogrzewania
murawy boisk pił karskich
M

w Leverkusen,
Niemcy

Stildion Centralny
w Lipsku, Niemcy

":s11:§$eu,

]

Stadion "Saturn"
w Moskwie, Rosja

Sladion Arena "AufSchalke"
w Gelsenkirchen, Niemcy
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siqgnięcio wyniku?

Tokie odnoszę wrozenie, gdy widzę, iok

zl§Igl
gdy cenne sekundy sq pokzebny do

ryio przegrywo lub remisuje i będqc z+

ocii zgodnie z przyięlym kononem, wbiioiq pił - ":i:'
kę w ,,out", by doć czos no zregenerowonie

przeciwnikowi? By zochowoć się foir...

Podczos iednego z meczów no Koł uĄ usł y-

szoł em no trybunoch w podobnei syfuocii ner-

wowe: ,,no po co wybiiosz, iedź  , niech sobie

lezy, groi, nie mo czosu... @$%"%$# ..." izo-
stonowił em się czy ów kibic tym rozem nie mo

rocii. Jeś ł i nosz przeciwnik po roz koleiny kon-

sekwenlnie symuluie, o w ten sposób zochowu- .,,,1,

ie się skroinie nie foi1 to czy nie uzosodnionym

był oby iednok gro ć dalei? C4 nieuczciwo po
stowo przeciwniko nie powinno iednok prowo
kowoć do pokozonio mu, ze tokimi brudnymi

1|ńck9rylillitl|ie wskóro, ż e jeś li chce wygroć;:ń,l,,,,,:

niech io zrobi w spońovvym stylu wykozuiqc

swoiq wyzszoś ć pił korskq? Bo w 9Z% podob-

nych sytuocii momy do czynienlo z cudownym

odrodzeniem kontuziowonych, zdeptonych i

pokrzywdzonych pojoców Po kuńuozyinym

wybiciu pił ki delikwent stoie no nogi i ewenfuol-

nie (szczyt ironii} do|ei chwilkę posymuIuje, ż e
nie moż e normolnie chodzić, stonqć coł ym cię
zorem cioł o no nodze.., Kolego go.pónociqgo

, mosozysio pomosuie i sprysko zomrozoiqcym

skowy roziemco bierze no siebie odpowiii
dzio|noś ć zo ewentuo|nego symu|onfo. Moż e
oczywiś cie zdorzyć się tok, ż e sędzio ź lalo,c*
ni tokiego noprowdę zronionego lub puś ci grę

z tylko sobie znonych powodów..., l wtedy chy-

ooo

nocisko no rywo|i, stworzo sy-

i jest coroz bliż szo osiq-

tl§lli*,k!ór"q kontokt rozpę

!1$§!|ę.{i§koń.zy się ko-

óprowdo Ko

r'óński tez do

_miclw tobie godnego przeĆi&§i
mówić pił korz wciqgoiqcy dł oń

q za-

To chybo dwo podstowowe

Foir P|oy no boisku. A|e czy w
nie sq stosowone no pokoz i z
niem? Czy po brulolnym we!ś ciu,

nie iest często obł udne? Cąy av

Gorincho'y" nie iesl
symulontów rngiqcych ź ó:

ynle/

leż ą-

ę piŁ

spg-



swoiq wzorowq posto-

bordziei popiesko niz

" :;i:::l:::i:i i;::r.;;i:ltrocovii zowszę :bł iż eł ,bYł o do pllki bryiyy

l]l,rl,,1,;;:r11;;1l:;:::l]:!kiei. l to poirzqc ż orówno no trybuny ick i no

''r''''r';111l;ll"" 

dzisiepzy3h noszych pił korzy. Tom, iok iuż  kł oś

cię nie §dń.dś iŁ to foktycznie wymogoł  inter-

wencii ńę€{:l!imbulotoryinej. Bo leż eć ,,no

mozgoicil::zirWiż e był o no wyspoch w Ąm
tonie. Bo ktUiq;pl§li 

^ 
widowisko o nie zo ś li-

moczqce r-.z§Ń w ,,koponq". l tok Piotr

Bonio zootokowony,:nogq w tworz w meczu z
Pogoniq Szczecin czł  Arkodiusz Boron w me

czu z sqsiodkq z:ż o Bł oń nie mogli kontynuo-

,woć gly od rozu.'To oczywisł ę. l§otomiost w

polskie]'lidzć np. Miiek §zymkowiok stoie się

powo|i synonimem symuloncŃo. Mógł by no-

. wet firmowoć zogronio lypu ,,leż ę bo lubię, se

kundy gubię". ,,§Ę l Szyrnkowioko" - brzmi nie

ź le...||l Medy w dwóch sł owoch mógł bym

zdefiniowoć to, czego no boisku tok bordzo

,,: l' ,, : .nib lńi§, ó i6§i dlo mnie v_{ypQczen,iem posto-

wy ,Foir Ploy". Oczywiś cie po lotoch nikt o

Szyrnkowioku pomĘtoć n'le Ędzie. Coł y zo to

. l ]::.:]]],],'l,,,.lryr,oip§sąq:dądxiT€ry§óiihefo, kopi}ono

reprezentrrcii Anglii, który z rozbitq, krwowiq-

cq gł owq dogroł  swói mecz do końco, zomi+

nio|qc hoł y reprezentoryirry kykot w czerwe

, nq ocie,<óiq.ą,kiŃ!q.ftóĘ.,No lqkich zowo
dnikoch zdoiq się częshr wzorowoć nosi pił ko

:. ze; izł ego:ióstem dziś  durnny częsio bordzie|

niż  z owonńw, zwycięstw czy mistrzosiw Bo

- iokńawin'§CI§yk - ,,moż ńo w pił kę wygroć,

' przegroć,lub zręmisowoć". Byle honorowo|

lX koleiko
(tllisł u pł oek|

l. Bgniu
2. Citko/Boster
3. Wowlzycek /?ruytuł l
ł . Coboi/Rodwqński
5. Węgrzyn/Barun

X lroleilro
(Pogoń §zcetin|
l. Citko
2. §krzyński/Rodwuński
3. Cobui/Bonio
4. Przytuł n
5. Węgrzyn

26 pkt
Marcin Boiarski

24
Marcin Cabai

lg
Paweł  Drumlak

lv
Piotr hiza

l7
Piotr Bania

5. Morek Gtko - ló
ó. Kozimierr Węgrzyn - l3
7. Poweł  t{owok - l0
9. lftzyszloł  Rudwoński - 9
8. Arkudiusz Boron - 8

Krzysztof Przfuł o - 8

9. §ł owomir 0lsrewski - ó
tukosz Skrzyński - ó

l0. Marek Boster - 4
l l. Witold Wowrryaek-2



- No poczqlek chcioł bym Ci zł o-
ż yć grotulocie z okozii wł qczenio
Cię przez,,Pił kę Noż nq" do grono
kondydorów no Trenero Roku. Czy
czu|esz z lego powodu duż q soĘ-
sfokcię, o moż e coś  innego iest
większym powodem do zodowole-
nio?

- Noiwiększq solsfokciq jesl dlo mnie

fokt, ż e procuię w Crocovii i to z tok wspo-
nioł ym zespoł em, iokiego się doczekoliś my.

Drugim powodem do solsfokcii iest styl ioki
prezentuiemy w lidze. Swoiq kondydoturę

w ,,Pił ce Noznei" troktuię ioko wyróź nienie,

o zarazem |oko bodziec do do|szei procy.

Cieszę się, ze proco iokq wykonoliś my z
druzynq zostoł o dostrzezono. Morcin Co-

boi kondyduie do tytuł u ,,Odkrycio Roku", o

coł y zespół  mo szonsę zostoć ,,Druż ynq Ro-

ku".

- Bordzo emocionqlnie podcho.
dzisz do swoiego zowodu. GesĘku-
luiesz, niekiedy podoiq oslre sł owo.
Nie obqwiosz się, ż e iokie zocho-
wonie moż e odbić się no Twoim
zdrowiu?

- Chybo nie. Koż dy mo swói sposób
no rozł odowonie emocii. Moie zochowo-
nie meczowe iest podobne do tego z co-

dziennei procy. Lubię procowoć dynomicz-

nie i przeboiowo orQz z choryzmq i deter-

minociq. Tego też  oczekuję od współ pro-

cowników i zowodników zorówno pod-
czos zoięć iok i meczy. Stqd tez poiowioiq
się niekiedy mocne, męskie sł owo. Jo nie

potrofię siedzieć no ł owce i polrzeć spo-

koinie no to co się dzieie no murowie. Nie-
kiedy moie odruchy sq niekontro|owone,

dlotego jest niebezpiecznie obok mnie

przebywoć w trokcie meczu (ś miech). Bor-

dzo przeż ywam wydorzenio boiskowe i

wiele gestykuluię - toki mom styl. Nie mo

to jednok wpł ywu no moje zdrowie. Wręcz
przeciwnie, kumu|owonie tego wszystkie-

go w ś rodku i udowonie, ze nic się nie

dzieie był oby zdecydowonie gorsze niz

uzewnęhznionie emocii.

- Podczos przerwy w szqtni leż
ponuie podobno olmosfero?

- Czosomi iest spokoinie, o niekiedy bor-

dzo gorqco. Wozne jest, iok druż yno gro

do przerwy, o iok drugie 45 minut. Jeś li

zmiony w grze druż yny sq pozytywne to

znoczy, ż e przerwo zostoł o wykorzystono

konstruktywnie. W iokiei io był o formie to

|est toko noszo moł o to jemnico. Jei rqbek zo-

stoł  odkryty przeztelewizie w Szczecinie.

- Uwoż osz się zo trenero, klóry
nie potrzebuie rod, poniewoż  wszy-
stko wie noilepiei?

- Nie mo tokich osób. Trener mo swói

worszlot trenerski l 1o toki tez posiodom. Co-

ł o sztuko polego no tym by go coł y czos do-

skonolić. Muszę podnosić swoie kwolifiko-

cie, być no bież qco z nowymi metodomi tre-

ningowymi. Jesiem otwoĘ no sugestie i pro-

pozycie, jeś li pochodzq od ludzi znoiqcych

się no pił ce. Bordzo chętnie rozmowiom z
tokimi Iudź mi i ich sł uchom.

- Swego Gzosu wspominoł eś  o
wyieŹdzie nq 5loż  zo,grolniczny. Czy
coŚ się zmienił o w tym temocie?

- .Joko trener PZPN mom obowiqzek
uczeslniczyć w tokich sioż och, by móc

przedł uż yć licencię oroz by zdobyć tzw.

,,Klosę Mistrzowskq". Zreszlq jo som chcioŁ

bym z blisko popotrzeć iok się procuie w Hi-

szponii lub AngIii, mógł bym się czegoś  no-

wego nouczyć i zoprocentowoł oby ł o w
przyszł oś ci, Jest ty|ko jeden problem - brok

czosu spowodowony koleinymi owonsomi.

A mom nodzieię, ze w przyszĘm roku tez

go broknie, poniewoz Crocoviio mo szonsę

owonsowoć do puchorów-

- A czy drugim problemem nie

iest nieznoiomoś ć ięzyków obcych?
- Roczei nie, chocioż  z Ęm iest u mnie

bordzo kiepsko, czuię się momeńtomi iok
czł owiek bez iednei nogi. Jest mi z tego

powodu trochę wstyd, ole nie mom no Ęm



tle jokiś  kompleksów, poniewoż  tego moż -

no się nouczyć. l to iest moim noibliż szym

celem i etopem w rozwoiu trenerskich

umieięinoś ci.

- €zy moż e z tego §omego po-
wodu nie mo obcokroiowców w
Crocovii?

- To nie mo obso|utnie zodnego wpł y-

wu. W druĄnie mom kilku pił karzy, ktor4
bordzo dobrze znoiq ongie|ski oroz nie-

miecki i oni bordzo pomogoiq mi w proce
sie komunikocii z obcokrojowcomi, Pił ko

noż no nie polego no znoiomoś ci ięzyków
obcych, tylko no sirzeloniu goIi, bronieniu

swoiei bromki i poznoniu toktyki. Niestety

do lei pory w Crocovii nie po|owił  się pił -

karz z zagronicy, klóry gworon}owoł by po-

dniesienie poziomu spońowego druż yny.

Byli sł obsi od noszych pił korzy. Był oby nie-

|ogiczne sprowodzonie zowodników gor-

szych od będqcych w kodrze zespoł u.

- Jesteś  poslrzegony ioko irener
konsekweninie trzymoiqcy się ied-
nei koncepcii druż yny bez względu
no wyniki. Niekrórzy wręcz Ci zo-
tzucrl,ią, Że mo.sz swoich ulubień-
ców.

- Nigdy nie mioł em i nigdy nie będę

mioł  ulubieńców w druż ynie. Wszystkich zo-

wodników troktuię jednokowo. Trzebo być

no co dzień z zespoł em by stwierdzić, ż e
Stowowy nikogo nie foworyzuie. Konse-

kwentnie grom iednym skł odem, poniewoz

chcę mieć zespół  dobrze zgrony i rozumie

iqcy się no boisku. Jeś li chce się mieć w ze-

spole dobrq otmosferę, to zowodnicy mu-

szqbyć przekononi, ż e no boisku występu-

iq Ci, którzy rzeczywiś cie w donym dniu

prezentuiq noiwyzszy poziom spońowy -
trener musi postępowoć bordzo sprowiedli-

wie. W zespo|e zochodzą pewne roszody

- do skł odu wskoczyli np. Coboi, Y,/awrzy-

czek czy Citko. Wydoię mi się, ze to dowo-

dzi moich sł ów. Te zmiony nie mogq się

odbywoć co tydzień, poniewoz zespół
zgrpvo się nie no treningoch, ole przede

wszystkim w meczoch o stowkę. leś li iede-
noslko prezentuie wysoki poziom i osiqgo

dobre wyniki, to nie mo koniecznoś ci by no

sił ę wprowodzoć w nie| zmionę. Po zo tym

to trener, o nie kibic, jesl w stonie noilepiej

ocenić formę zowodniko i poziom wykony-

wonio zoł oż eń tokł ycznych.

- z kilkomo zowodnikomi croco-
vio rozsioł eś  się w olmosferze nie.
domówień lub moł ego skondolu.
Joki był  powód rozwiqzonio kon-
troktów z Ziół kowskim czy Świer
czewskim?

- Nie iestem irenerem trudnym we
współ procy. U mnie rywolizocjo w zespo-

le opiero się no zdrowych zosodoch,
które zostoł y iosno przedstowione pił ko-

rzom. Nie mogę sobie pozwolić by ze-

spół  wszedł  mi no gł owę, Zowsze powio-

rzom, ż e pił korze nie muszq lubić swoie-

go lrenero, o|e muszq go szonowoć. Jo
zoproponowoł em zespoł owi pewien styl

procy i filozofię, o pił korze musieli tylko to

zookceptowoć. Robert Ziół kowski mioł  z
iym problem. Nieprofesionolnie podcho-
dził  do zowodu pił korzo i no iednym obo-

zie przesodził  z olkohoIem. Poniewoz nie

był  to pierwszy wybryk, musieliś my się
pozegnoć. Nie mogł em tego lolerowoć,
poniewoż  wpł ynęł oby to deslrukcyinie no

druzynę.

Koż dy zowodnik chcqcy groć w Croco-

vii, musi iokq propozycię otrzymać od lrene-

ro. Musi porozmowioć z trenerem, czy ten

go widzi w zespole, no iokiei pozycii itd.

Piotr tokiei rozmowy ze mnq nie odbył , tyl-

ko podpisoł  konhokt z k|ubem i chcioł

bym wpuszczoł  go no boisku bez wzglę-

du no formę iokq prezentowoł . Nie
zrobił em tego, bo to nie iest w
moim stylu. Jo mioł em zowo-

dników będqcych po coł ym

okresie przygolowow-
czym i prezentuiqcych

figle i moze się okozoć, ż e będę musioł  ode-

iś ć. A gdzie to nowet io nie wiem.

- Jok się czvł eś  sĘszqc obelgi
pod Twoig o§obq ze §trony kibiców
i VlP-ów gdy druż yno mioł o sł ob-
sze wyniki?

- Nie był o to przyiemne. Zostonowio-

ł em się dloczego tok się dzieie, ole storoł em

się przy iym tych kibiców zrozumieć. Foni

chcie|iby by druzyno zowsze wygrpvoł o, o
jo odpowiodom zo wyniki zespoł u. Nolezy
jedplok pomiętoć, ż e iesteś my tylko ludź mi i

moż emy mieć sł obsze momenty. Nie rozu-

miem Ęlko VlP-ów, poniewoż  koż dy wie-

dzioł  kim iestem, gdy mnie zohudniono i

chybo speł nił em pokł odone oczekiwonio.

Zo niewielkie pieniqdze zbudowoł em bor-

dzo dobrq druzynę. Pił korzomi Crocovii, ie
szcze niedowno nieznonymi, iuz interesuiq

się zochodnie kluby iok Hertho czy Celtic

czy lrenerzy reprezentocii Polski, To o czymś

ś wiodczy. Wedł ug mnie noszo proco, lzn.

moio i moich współ procowników,

zoslonie w peł ni doceniono dopie-

ro wtedy, gdy nos iuż  w Crocovii

nie będzie. A osobom, które mnie

opluwoł y chcioł bym powie-

dzieć, ż e nie chce tego po-

miętoć, poniewoz wszyscy

. momy serco w posy,

które bilq dlo

Crocovii.

- Nie
PoGzuł eŚ

się uroŻony
koniecznoś ciq pisonio ro-
pońów z mecry dlo profe-
soro Fi!ipioko?

- lest to ieden z koleinych mo-

ich obowiqzków i nie iest to nic

nodzwyczoinego. Jeś |i profesor Fi-

Ilpiok, |oko mói przeloż ony, zoż y-

czył  sobie tokich roportów to io mu-

szę ie przygotowywoć. W końcu ioko
szef uznonei firmy musi mieć kontrolę

nod tym, co się w niej dzieie. Nie iest
to dlo mnie ż odno uimq, tym bordziei,

ze bordzo szonuię profesoro Filipioko

zo lo co zrobił  dlo crocovii.

- Co iokiś  Gzos wś ród kibiców i

dziennikorzy poiowio się lemoi
Twoiego wyimoginowonego kon-
fliktu z menodż erem Mikulskim.
Wyioś niimy lo moż e w końcu.

- Uwoż om, ze ieś li nie wchodzimy sobie

w kompetencje to iest bordzo dobrze. Oboi
procuiemy dlo Crocovii i musimy wspólnie

dzioł oć d|o dobro tego klubu.

Rozmowioł : Robed Holoslro

bordzo wysokq for- 5ą§
mę tok iok ,,Gizmo" Ę:*§
czy ,,Boronek", o

Świerczewski mioł  duż e zoległ o-

ś ci treningowe. Piokek nie chcioł

czekoć i nie chcioł  tego zookcep
towoć.

- Kilkq Ęgodni temu pro-
so podoł o, Że olrzymoł eŚ
w§lępnq propozycię procy w
Legii. Odszedł byś  do Wor
szduly?

- Kontoktowoli się ze mnq dzio-

ł ocze Legii. Był y io rozmowy sondo-

zowe, iest to normolnie przyięte w bi-

znesie, Sł yszoł em !eż , ż e somi pił ko-

rze worszowscy byli u pono Wo|tero

by przedstowić moiq kondydoturę. Jest to

przyjemne, poniewoż  ś wiodcz} to o tym, ż e
w innych kluboch docenioiq moiq procę. Jo
nolomiost powlorzoł em i powtorzom, ż e ie-

stem dumny iż  procuię w Crocovii i chcioŁ

bym do końco wypeł nić konkokt z ,,Posomi"
obowiqzuiqcy do 200ó roku. Tym bordziei,

ze procuie mi się tu ś wietnie, o przed nomi

stoiq koleine ce|e, chocioż by gro w europei-

skich puchoroch czy mistrzostwo Polski w
2OOó roku. Zycie lubi iednok pł oł oć róż ne

$
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,,,,, Dloc_zegoltĄonchóś ter,Uiiitid?,,,
MonĆhgttel,United !ó i9d§o z noiwiękirch firm spońowych nc

ś więcie. To §u§.dóskonale zorzqdzony'moiqcy bordzo dobre wyni,

ki zo@o:,qiońcł ł ą,';ok ,i ,finonsowe. Łqczne przychody MU zo
z0oł loł  w}ł ioo1!,i,oł ;19 ,1n GBp (l 028 ó8ó.03o,0o zł wg kur_

sq 1:ĘN=ó;9833GBP},o zysk27,9O mln GBP (1ó9.724,070,00
zł }. Dla póitŃnońio przychody Crocovii w 2OO4r. plonowone sq no

poziońió 1 ,97 mln GBP { l2.000.000,00 zł ). Otgsnizocis koż dego
rneczu przygotqwonc iest perfekcyinie, o sł uż by poęqdkowe przez
kozdym meczem dostoiq instrukcię dzioł onio szczegół owo odnoszq-
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Bordzo ciekowo iest równiez skotegio sponsorsko klubu, Uwoż o
się, ze im mniei sponsorów tym większe *pł nny. W zwiqzkv zlym
MU ogroniczo obecnie iloś ć sponsoów wedł ug zosody- lepiei udo
stępnić kzem sponsorom coł y stodion do prezentocii ich logo, niz
prezentowoć no stodionie 30 róznych sponsorów. Brok rozprosze
nio wś ród potenciolnych sponsoów ogroniczo mozliwoś ci sprzedo-

Ą ole izwiększo jednocześ nie konkurencię wś ród rek|omodowców,
c tyń somym ewentuolne przychody spół ki.

Wońo zwrócić iez uwogę no skotegię tronsferowq, którei pierw-

szym,krokiem ies| okreś lenie przezzarzqd k|ubu no koniec kozdego
roku kwoty, któro moze zostoć przeznoczono nó zowodników.
Wspóinie z trenerem jesl omowiony nobór nowych pił korzy w okre
ś lonym zokresie finonsowym. Rynek konsferowy nieste|y kompletnie

się zoł omoł , co iuz nie nopowo opiymizmem. W ubiegł ym roku w
MU po roz pierwszy wystqpił o stroto no sprzedozy zowodników.
Szczególnie boleś nie odczuwo się brok pieniędzy w k|uboch no ś re
dnim poziomie (czyli innych niż  kilkonoś cie noiwiększych klubów eu-

ropeiskich}. W proktyce oznQczo to, ż e ieś li nowet wychowo się nie
zł ego groczo, ole tokiego, który nie mo szons no weiś cie do pierw-

szeidruĄny, to proktycznie iest on niesprzedowolny. Yl zwiqzku z
tym często tokich zowodników oddoiq zo ki|koset tysięcy Euro, byle

llko nie pł ocić im kontroktu.

Finonse
Wyniki finonsowe zo 12 miesięcy ti. do 31 lipco 2OO4 roku po

kozujq Monchester United |oko wyiqł kowo potęzny biznesowo piŁ

korski klub no ś wiecie. Przychody MU wyniosł y ló9 milionów fun-

lów, z czego zysk prowie 28 milinów funtów. Coł oś ć przychodów
MU podzielić moż no no kzy grupy:

- przychody zmecry |1|
- komercio (2)

- moss medio (3)

Struktura przychodów MU (w mln GBP)
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cq się do donego meezu. W zwiqzkv zĘm wybór Monchesteru był
pod koż dym względem strzoł em w dziesiqtkę.

Wońo podkleś lić równieź , iz |ednym z celów Zorzqdu Crocovii

iest profesionclizocjo dzioł o,ń w zokresie zarządzonia klubem ioko
przedsiębiorsiwem. Dzięki lpomocy PricewoierhouseCoopers, oudy-
torów firmy ComArch, udoł o nom się zorgonizowoć spotkonie z dy-
rekciq Monchesieru United (Nick Humby - dyrektor finonsowy, Geor.
ge A. Johns|one - dyrektor odminiskocyiny}, który iest uwoż ony zo
noilepsze przedsiębiorstwo,spońowó no ś wiecie. Będziemy chcieli
czerpoć z iok;ch wzolów, oby uczynić Crocovię przedsiębiorstwem
dochodowym.

Sirotegio Monchesieru
Skotegiq Monchesteru United iest nie korzyslonie z jokiegokol-

wiek rodzoiu pozyczek. jest to o tyle nietypowe, ze odróż nio MU od
pozosł oĘch klubów. Wyniko ń:'zzęł oż enia,ż e w pił ce noż nei dł ug

prowodzi do bonkructwo, wystorczy ieden sł obszy sezon, dwo sł up
ki i poprzeczko eliminuiqce np. ź luda'ofu:w,lidze misizów i firmo nie

iest w $onie wygenerowoć pi*i$zy nawdi no spł otę odsetek. A w
przypodku Monchesteru brok udzioł u w lidze mistrzów powoduie,
ż e z zysku ki|kunosł u milionów funiów, robi się stroto kilku milionów
funtów.

Noiwiększe przychody sq generowone z orgonizocii meczyl w
tym oczywiś cie * biletów i kornetów {ó1,2 m|n GBP) oroz ze sprze
dozy prow dlo ś rodków mosowego przekozu |ó2,5 nlnGBP). Przy-

ćhody z dzioł olnoś ci hondlowei to w gł ównei mierze umowo z Nike

lU
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steś my od biznesu, kibice od kibicowgnio. Wedł ug MU orgonizocie

kibiców wo lczq z komercicilizociq f utbol u, cryli wolczq z ly m, zo co

odpowiodo zorzqd.Trudno, zotem pralpuszczoć, oby klub wspie-

l:tqł !ę orgonizocie. Z drugiei iednok skony przvkł gdo się sporq uwo-
:rie.do,0pllii tgriów. Dlotego leź  przeplowodzo si§ iegulbrne bodo-

nio ;or,§fai|ić iil;kibi9órv, w celu uzyskcn,io informoc[i, co noleż v po
p rowić b/' ńóĆl&ry,i!ląć,,e_. w" n tu o l n q p odwyż  kę ce n b il etów.

, |. : k,T§kś ili,ldjligiq: Rqfuł  €hwosr i Jokgb Tobisz
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(20,8 mln GBP), Vodofone (9,0 mln GBP), Plotinums {5,5 mln GBP)

oroz MU Finonce {2,2 m|n GBP).

Przychody z produktów finonsowych sprzedowonych ioko MU
Finonce stonowiq 1,3% wszystkich przychodów, ole iest ł o aż  2,2

mln GBP Gł ównie iest to sprzedoz morki MU (brond} dlo róznych

produktów finonsowych iok ubezpieczenio, usł ugi bonkowe w tym

korry kredytowe, kredyty ił p., konkursy, usł ugi turystyczne itd.

lnfrqslrukturq
Po spoikoniu mieliś my mozliwoś ć podziwionio z blisko pięknego

stodionu Old Trofford orazzairzenio w prowie koż dy iego zouł ek.

Niesomowite wroż enie zrobił  no nos przepych sol biznesowych w
zestowieniu ze skromnym wyposoż eniem pomieszczeń dlo zowo
dników. Szotnie, ł ozienki, ł owko rezerwowo dlo pił korzy, któro umie-

szczono iest w lym somym rzędzie, co mieisco dlo kibiców, prezen-

tuiq się iok no MU wręcz sporiońsko, Noiprowdopodobniei klub

mioł  w zomiorze większy wkł od finonsowy w wyglqd stodionu ioko
wizył ówkę MU onizeli zopewnienie odpowiedniego stondordu wo-

runków bytowych dlo pił korzy.

Wońo przy tym podkreś lić sposób, w ioki MU dbo o gł ównq pł y-

te,.bp!9kg,, któro przeznoczono iesi wył qcznie no mecze ligowe, ligę

mistiż órł :Óioz mecze puchorowe. Z uwogi no wysoki koszt iei reno
wo.ci'; ktoro'iest przeprowodzono 3 rozl w roku i kosztuje 100 tys.

GBP koż do, nie robi się iokichkolwiek dodotkowych imprez mose

wych no Old Trofford. Wszystkie heningi i niezbędne zobiegi przy-

gotowowcze prowodzone sq we wł osnym oś rodku keningowym zlo
koiizowonym pozo miostem.

Bezpieczeńsfwo
Bezpióczeńs|wo no stodionie to dlo MU obso|utny priorytet. Po ,

kilku kotoslrofoch no siodionoch, wprowodzono prowo w Anglii, '

któr;l przeniosł o coł q odpowiedziolnoś ć zo bezpieczeństwo no klu-

b|lpilkq§kię. Dodotkowo kluby muszq finonsowoć wszystkie sł uż by.

klóie uczóstniczqw zobezgieczoniu imprezy {polic|o, skoz, pogoto,

wie}. Nie mo sztywnych slowek, ole iesi to zo koidyl_r rozem

przedmiotem negociocji. Dodotkowo roś nie zogroż enie otokiem ler-

rorystycznym, więc |isto przedmiotów, których nie wolno wnosić no

stodion sto|e się wydł uzo.

.Jezeli chodzi o zabezpieczenie imprez meczowych to w MU
odpowiodo zo to ieden szef ochrony. Centrolnie poł oż one stonowi-,

sko konkoli pozwolo no doskonoł y widok coł ego s'od|or,iu. Dodot-

kowo peł ny monitoring (l80 komer) no biezqco reieshuie wszyst-

kiqh kibiców. Worto zg9woly, ć; iż  pomimo, qdp|obei w9pół procy z
policiq coł o odpowiedziolńoś ć zo iibcOw nó ś todiónie,lóĄ po stro-

nie M'U. ó5 wyiś ć pozwolo no bezpieczne opuszczenie,slodionu

przez wszystkich kiblców w 'll minut. Brok skrupuł ów i .szybkie re
okcie ochrony powoduiq, iż wszyscy stosuiq się do zosod obowiq-

zuiqcych no slodionie np. nie mozno meczu oglqdoć no stoiqco.

Co więcei, sł uzby porzqdkowe zwrocoiq uwogę noweł  no prze
klinonie i rosistowskie okrzyki. Kozdy donos lub skorgo od kibico jest

reiesł rowono i zo pomocq nogroń wideo iest przeprowodzono ono-

lizo okreś lonych niepozqdonych sytuocii no stodionie. W przypodku

ki|kukrotnych bezskulecznych upomnień, ustnych bqdź  pisemnych.

kibic oirzymuie zokoz stodionowy, który w przeciwieństwie do Polski

iest niczym "wilczy bilet" d|o kibico.

Wspoł proco z kibicomi
Współ proco odbywo się no zosodzie dio|ogu, choć de focto to

współ proco nie istnieie. Monchester United w zoden sposób nie fi-

nonsuie kibiców.W ly, przypodku stosuje się on do zosody: my ie
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Amico wronki

Kuthennymi drzwiqmi do Europy
Coł kiem niespodziewonie okozoł o się, ze noiblizszy meczprzy Koł uzy mo ogromny cięż or gotunkowy.
Wszystko dlotego, ż e w rozie zwycięstwo ,,PQsy" no cztery zimowe miesiqce usodowiq się tuz zo podi-
um. A uirzymonie tei pozycii do czerwco moze doć nowet przepustkę no europeiskie solony!

-5ąF §- ć_F, pj, s. ,Ę  lł |:§ :, ,,s -.} .r1;

biński, by otrzymoć iś cie wybuchowq mie
szonkę. Mieszonkę zdo|nq sporq zomie
szoć no kroiowym podwórku, choć równo-

cześ nie zdecydowonie zo sł obq, by mo-

rzyć o wygrywoniu np. z Glosgow Ron-

gers. No rozie, bo przyszł oś ć moze nole-

ż eć do lch chł opoków i do tei druzyny.

Do Krokowo przyiedzie więc ekipo nie
obliczolno, któro równie dobrze moż e zo-

groć znokomite spotkonie iok i gł odko
przegroć. Wydoie się jednok, ż e ng mecz
z .,Posomi" Amico wyidzie szczególnie
spręzono/ nie chcqc oddoć Crocovii
czworlego mieisco no pół metku rozgry-

wek. Ale z drugiei strony zoś  formo spońo-

wo wronieckiei jedenostki opodo tei iesie-
ni równie szybko iok liś cie i sł upek ńęci w
termometrze. Czemu więc mielibyś my wqi-

pić w kiumf ,,Posow"?|?
bqrWq
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Amico nie iest z pewno- _ 
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Czwońe mieisce był oby niewqfpliwie

wielkim sukcesem - iokby nie był o - be-

niominko, którego skł od opiero się no zo-

wodnikoch ieszcze niedowno trzecio|ige
wych. By iednok stoł o się to foktem, ,,Posy"
muszq wygroć z wronieckq Amicq, do
którei - iok no rozie - hocq hzy punkty.

Zniwelowonie dystonsu wydoie się wielce
prowdopodobne, ole...

:*

zdobyty przeziego ekipę punkt będzie
sukcesem.

Amico iest specficznym klubem, zoł o-

zonym nie tyle w ce|u osiqgonio sukcesów

spońowych, ile by reklomowoć produko-

wony we Wronkoch sprzęi gospodorstwo
domowego. Dobre wyniki sportowe -
przede wszysikim w Europie - sł uż q więc

przede wszystkim celom morke-

tingowym. A drogo do suk-

cesów iest we Wronkoch
dł ugo i wyboisto. Jocek
Rutkowski, wł oś ciciel
wielkopolskiego kon,

cernu, od downo nie

ł oĄ no tronsfery uksz-

toł towonych iuz pił korzy,

ole stowio no zdolnq mł o-

F.H.

,,AGNESoo
galanteria skónana

hurt - detal

tel. 0501 530 950

Krakówo ul. Kalwaryjska 14

Kraków, rul. Zwierzyniecka 25

Krakówł OMEX

ul. Bieńczycka168|0t4

ro torebki, teczki damskie
tc tęczkj, nesesery męskie

rc portfele
rc saszetki

ro paszportówki, kosmetyczki
rc paski, biodrówki

rc rękawiczki skórzane
rG parasole

ro plecaki dziecinnę, szkolnę,
tulystyczne

(- torby turystyczne
tc wał izy

w noszym kroiu, choć §.§§&fu&ŁL§§& §
ioko iedyno gro je-

szcze w europeiskich
puchoroch. Osiqgone
tom przez wroniec-
kich pił korzy wyniki nie

sq iednok no miorę ocze
**§§S§

kiwoń 40-milionowego noro-

du: dwo pierwsze mecze w roz-

grywkoch grupowych ekipo z Wielko-
polski przegroł o z kretesem. Po iych po-

rozkoch no foroch internetowych, iok
Polsko dł ugo i szeroko, poiowił y się licz-
ne gł osy oburzenio, zqdoiqce wycofo-
nio Amiki ztych rozgrywek. Trzebo ied-
nok uczciwie stwierdzić, ze Amico w
zodnym wypodku wsĘdu nom nie przy-
nosi, bo oktuolnie no nic więcei iei po
prostu nie stoć. We Wronkoch wiedzio-
no o tym zgrgz po losowoniu: trener

Mociei Skorzo mówił  wtedy, ż e koż dy

dzież  z cał ego kroiu. W efek"

cie tokiei polityki okozuie się, ż e
Amico iuż  od poru dobrych lot monopoli-

zuje rozgrpvki mł odziezowe ijuniorskie w
noszym kroiu, o mł odziezowo reprezento-

cio Polski opońo iest wł oś nie no groczoch
z wronekl Brocio Burkhordtowie, korol
Gregorek, Morcin Kikut, Doriusz Dudko...

Któz więc nie sł yszoł  nozwisk tych mł o-

dych pił korzy, przed którymi szeroko no

oś cież  stoiq otwońe drzwi do koriery? A
do uzdolnionei mł odzieĄ dodoie się tylko

we Wronkoch storych wyiodoczy, tokich
jok Poweł  Kryszoł owicz czy Jocek Dem-
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l\ ierwszy w Crocovii poiowił  się Morcin, Bronił

P* u...i.1 iidze no zm;onę z Łukoszem Po|u-

' chem, oIe kibice z,ego okresu zopomiętoli tyl-

ko ieden mecz, o wł oś ciwie ty|ko iednq syiuocię -

Srzoł  Bilskiego z rzutu wo|nego w meczu no szczy-

cie z Ko|pońerem, Czy ,Wqski" popeł nił  przy lym

strzole nie mnie osqdzoć. Gdyby ,,Posy" tomien

mecz wygroly, nic by się nie sioł o, A ż e przegroĘ

wszyscy chcie|i wieszoć psy no mł odym goolkipe-

rze iwysył oć go byle dolei zKoł uĄ. Po owonsie

do drugie| |igi trenerzy poż egnoli PoIucho, o no ie
go mieisce sprowodzili ze Szczecino Sł owko. I co

by tu nie mówić ,,Olszo" w znocznym stopniu przy-

czynił  się do hisiorycznego powrotu do ekstrok|osy.

W 32 meczoch przepuś cił  ty|ko 24 strzoł y i nigdy

nie zosiodł  no ł owce rezerwowych. Zostoł  obwoł o-

ny jednym z oiców sukcesu, ostoiq druĄny i boho-

ierem kibiców. Dopiero w drugim meczu borozo

wym, gdy wszystko był o

przesqdzone (Sł owek nie

przepuś cił  w końcu zodnei

bromki) w drugiei poł owie

uś qpił  mieisco mł odszemu

Morcinowi. Był  io piękny

gest trenero Stowowego w

siosunku do mł odszego

bromkorzo.

Przed sezonem pierw-

szoligowym doł o się sł y-

szeć gł osy, ż e noleĄ spro

wodzić do Crocovii dobrego bromkorzo, by

,,Olszo" nie poczuł  się zbyt pewnie, o ,,Woski" to

d|o niego ż oden konkurenl do bromki, Morcln w

oczoch kibiców nie był  zbył  dobrym kondydoiem

nowei no dub|ero sł owko - to niefortunno bromko

z Kolpońerem wydowoł o się być nie do zoiorcio w

pomięci fonów ,,Posów". Po pierwszym spektoku-

lornym sukcesie w Lubinie, Crocovio w koleinych

meczoch niby groł o dobrze, ole ponosił o porozki,

Sł ciwek Olszewski w |ch meczoch nie był  wcole

gł ównym winowoicq przegronych, Pomimo pu-

szczenio l0 bromek w cź erech meczoch i ki]ku

niefońunnych inlerwencii (no szczęś cie bez konse

kwencii, no moż e pozo iednq w Łęcznei), nie moż -

no go był o obwinioć zo niskq pozycię Posów w io-

beIi, Zo toki sion rzeczy ponosili odpowiedzioInoś ć

wszyscy - nie tylko obrońcy, o|e iokż e pomocnicy,

nopostnicy no i irenerzy, Sł owek wieIokrotnie bronił

niesomowiie sirzoł y, w 1ym rzut korny no Łozien-

kowskie1. Co ciekowe wszystkie $rzoł y, które prze

puś cił  ,,Olszo", zostoł y od-

done z polo kornego - czę
so z noibliż szei odległ oś ci,

A|e kibice wiedzq noiIepiej

- wś ród nich rozpowszech-

nił o się opinio, ż e przydol

by się iokiś  bromkorz, bo

Olszewski iest zbyt pewny

siebie, o przy lym sł oby no

przedpolu itd.

w meczu z Górnikiem

Zobrze irener Stowowy po.

zwolił  odpoczqć,,OIszy",

do joc szonsę Morcinowi,

Wiekszoś ć kibicćw był o

przeroż ono iym ruchem ko-

drowym, Nodol nod ,,Wq-

skim" widnioł o fotum bromki

Bilskiego. Nikt nie wiedzioł

w rzeczpvi$oś ci no co stoć

Cobojo, bo i skqd. No fre-

ningl Crocovii i mecze re-

zerw to prowie nikt nie cho-

dzi, o sporingi przedsezono-

we dlo kibiców nie sq miorodoine, bo to inne ob
ciqzenie psychiczne itp. l $oł o się iok w boice o

brzydkim koczqtku. Morcin w koleinych czterech

meczoch nie puś cił  bromki (choć mioł  przy tym i

sporo szczęś cio, o zdorzoĘ mu się niefońunne in-

ierwencie}, o w nostępnych nowet iok przepuś cił

bromkę (więcei niź  iednq to nie strze|ił o mu w lidze

ż odno druż yno}, to nikt nie mioł  do niego preten-

sii. W końcu iedno podł o po rykoszecie, iedno z

rzutu kornego, o jedno po ewidentnym fou|u no

bromkorzu Crocovii. Gdy po pierwszych meczoch

molkontenci i-wierdzi|i, ż e ,,Wqski" io nie mioł kud-

nych strzoł ów do obrony, bo obrono Posów do,

brze groł o, o iok iuż  ktoś  slrzelił  to prosto w brom-

korzo. Jednok Coboi iokby chcqc zomknqć usto

niedowiorkom z koż dym meczem bronił  co roz

pewniei i Iepiej, o iuż  porody po tokich strzoł och

iok te Goł osio lub ,,Pońowców" był y noiwyż szei

k|osy. Zoś oł o to zouwoż one przez irenero repre

zeniocii B i pon K|eidinst powoł oł  Morcino no

mecz z Niemcomi. Brom-

korz Crocovii ieszcze nie

zoliczył  tom debiutu, o|e

to ty|ko kwe$io czosu.

Dobro postowo Mor-

cino (puszczo bromki co

240 minut, gdy np. Moi-

don co l80) zosioł o w

końcu doceniono przez

kibiców i iuż  niki chybo

nie pomięto strzoł u Bil-

skiego, Zo io notowonio

Sł owko OIszewskiego znocznie spodł y wł ód k;bi

ców. Toko ie$ do|o bromkorzy, oni sq iok soperzy

- mylq się ty|ko roz. Ale prowdo iesi hochę inno,

Crocovio doczekoł o się dwóch bordzo dobrych

bromkorzy. holo

0 dwóch lolrich
Co nq bromce §tuli...
Jok przewrotne bywoiq losy i iok sympotio kibicowsko no pstrym

koniu ieź dzi przekonuiq się oboi bromkorze Crocovii - Morcin
Coboi i Sł owek Olszewski. W pierwszych meczoch w bromce stoł

doś wiodczony ,,Olszo", by po meczu z Odrqblvzę z symbolicz-
nym numerem ieden (chocioz w rzeczywisioŚci oboi groiq z inny-

mi numeromi) oddoć mł odszemu koledze.
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Niewqtpliwie nowet między noszymi pił korzomi - wś ród których

iest wielu zowodników o ciekowych i bogotych pił korskich ż yciory-
soch - Poweł  Drumlok iest postociq szczególnq. Pił korz ten intrygo-
woł  mnie iuz w czosoch kiedy skozono no pozorcie druż yno Pogo-
ni przyiechoł o do Krokowo no mecz ze ś wiezymi wtedy multimilio-
neromi z ,,Czornei Wsi". Gol Drumloko doł  Pogoni wygronq 1-0.

,rDlumi" z toksówki
pono Bronkqooo

Od lego czosu ś |edził em z uwogq korierę Pow-

ł o i.,. mioł em ciche morzenie, ż e moż e by tok kiedyś

zogroł w Posoch.., Oczywiś cie iok jok wszystkie mo-

rzenio ,,ligowe" był o to wówczos tylko rozmyś |onie

o gruszkoch no wierzbie, Reo|nymi morzeniomi d|o

kibico Posów był y wygrone w Myś lenicoch, Krze"

szowicoch czy Wieliczce, bo iuż  o Tornowie nie by-

ł o co myś |eć,., co wyiozd do ,Joskół ek" to kompro-

mitocio. D|o moniokolnego Posioko wszystko to był y

zo|edwie ,,przeiś ciowe hudnoś ci" w przerwie mię

dzy koleinymi meczomi w l |idze.. tylko przerwo się

wydł uż oł o i wydł uż oł o,.. W ouiobusie, no meczoch,

przy piwie wciqz wspominoIiś my gole Toboliko z

Widzewem iWisł q, Gocko ze Ś|qskiem czy Wieś ko

Dybczoko z Ruchem oż  no gł owoch poiowił o się si-

wizno.

Jokby znienocko, w dnioch ostotecznei rozpo-

czy, w k|ubie poiowił  się Misior z Siekierkq iwszy§-

ko sioł o się boikq.,. Poiem Przyszedł  Profesor z pie-

niędzmi ComArchu i 20 letnio przerwo zokończył o

się de focto wsponioł q eksploziq formy Piokko Gizy

oroz wł oś nie Powł o DrumIoko i ich cudownymi ok,

ciomi w pierwszej poł owie meczu z Polkowicomi.

Czorno noc k|ęsk i upokorzeń ostotecznie ustqpił o

ek$roklosowei jutrzence,,,

Poweł  poiowił  się no Koł ury w bordzo irudnym

momencie koriery, Nie czuie się kompetentny do

opisywonio iok to się ś oł o, ze idol szczecińskich ki-

biców, swói chł opok ze swoiego miosto, wsponiole

groiqcy iesieniq, nog|e no wiosne znolozł  sie bez

procy, Nieprzygotowony do rozgr;ł vek ś onqł  no

bież ni treningowego boisko prry ulicy Wle ick ei w

Krokowie z rozpowszecl"rio1o ^ o,c5e 3rzez

,,ż yczliwych" opiniq trudnego, kł ól lureo: zclvcCn-

ko, symulonto, chciwco i,,. klo by spom etc; cc lcm

ieszcze mu zorzuco10, , \oipew"ie, c] e : ,,: . 3 i
ł oierem szczecińsk'cl, kibico* go, c, - : :,], : . , ].

g|e solq w oku skrzyd|otych rł oś ci: e ::c:-
Poweł przecrodzqc oc -]s.",z:::,. 1, - :,s

choc trochę sył uocie no oc,, c- -,._-]_- i, ł  :?
przeiś cie ido|o Szczeci-o cc J-:::. ,].],]:: - e

ł oiwo sprowo, Drurri uczc,, : :,:,:,:, z: 3Jrru
mioł  szonsę no 9rę w Pogon c rc oz|.n,. tc c,}
pozycie z innego klubu * C,:::, :\ :; - e 3: }

wił . Zoryzykowoł  iednok, o nosi kibice docenili

szczeroś ć i zostoł  znokomicie przyięl,y podczos de-

biutu no Koł uĄ.

Poweł  okozoł  się szczery, niewiele zresztq - o
w zosodzie nic - w poczqikowym okresie pobytu

nie mówił  o K|ubie czy kibicoch, Dlolego, gdy po

boroż och udzie|ił  wywiodu iok odbiero Crocovie i

iei kibiców wiedzioł em, ż e iest to uczciwo, prowdzi-

wo i przemyś |ono opinio iokq wyrobił sobie no pod-

stowie dł uż szych obserwoc|i, Wiodomo, my kibice

Posów nie iesteś my ł oiwi w odbiorze, Łoiwo wpodo-

my w depresie, w zł oś ć o wie|oletnio iuż  hodycio

,,dziodków" drqcych się no swoich pił korzy czy ho-

keistów nowei w wygronych meczoch (bo przecież

gdzie im iom do Porpono z Róż onkowkimi, Kowoli-

ko z Housnerem, Rocho-Kowo|skiego z Morchew-

czykiem) oczko|wiek trochę przytł umiono oś olnio

iest w proktyce nie do wyp|enienio.,. Cenno io opi-

nio bo przecież  outor przybpvo z miosto w którym

niechęć (co noimniei) do Posów iest normq.

O tym iok wnik|iwym obserwoiorem je$ Poweł

przekonoł em się czytojqc iego pierwszy fe|ieton w

,,Posoch" {ten z toksówkorzem Ponem Bronkiem) zo-

tytuł owony,,Dloczego worto?".,,To niesomowjcie

spotkoć osoby, kióre tok borwnie opisujq to, co prz+

tywał y 20 lot temu.., ,,Drumi 1ym zdoniem irofił  w

sedno meniolnoś ci kibico Crocovii. Dlo mnie też  ,,pił -

ko uderzono uskrzyd|ono stopq" co ,,hofił o do brom-

ki dotknięio przez somo ty|ko powiehze" [Horosy-

mowicz o golu Tobo|iko no 2-1 z Wisł q] czy prostc

podł e {iok Boronko do Boniowego w meczu z Po|o-

niq} wypuszczenie som no som Dybczoko przez

mł odego Rofoł o Wrześ nioko [Crocovio-Ruch 1,0]

przez coł e |oto był y duż o bordzie| współ czesne i

rzeczywisie niż  bież qce mecze w ,Chwoł obogu"

czy Krzeszowicoch. Tok był o ole czy tok iest?

Co prowdo ieszcze wczoroi przegroł em zokł od

o sirze|co golo w meczu Crocovio - GKS sprzed 20

lot o|e io był o wył qcznie zobowo, Od |okiegoś  czo-

su myś |qc o Posoch widzę zupeł nie inne bromki. Bo-

niowego w meczoch z Podbeskidziem i Lechem, Gi-

4 z meczow z Po|kowicomi i Poloniq, Drumiego z

Lecho i legii czy Kozko pokuiqcego do bromki Po-

goni doł odkowonie Boiorskiego i... wie|e, wie|e in-

nych bo też  zo osiotnie dwo |oto był o ,,irochę"

wsponioł ych goIi.

Mo roc|e Poweł  piszqc, ż e uczesiniczy w piso-

niu nowei wsponioł ei historii K|ubu, Noszo druĄno

od 2,5 roku rozgry}vo znowu mecze godne pomią

tonio przez wiele, wiele |ot. Pozostoie so6ie Ączyć
by irwoł o to |oiomi i był o ich Ę|e, ż e trzebo ie będzie

nie we wł osnei pomięci ole w *.ovi 
no dysku prze

chowyrvoć.,.

Poweł  kończy powo|i swói niespeł no roczny

konkoki z Crocoviq. lok bordzo bym chcioł , oby ze
ś oł  w Crocovii no ko|ejne loio.., Nie wiem iok spro-

wo się rozstrzygnie ole niezo|eż nie, gdzie Drumi zo-

gro io będzie mioł  we mnie ,,prpvotnego" kibico i

myś lę, ż e nieieden toki iok io 1es no Koł uĄ.

lcekóó

Ps: Drumi wyhzymoł  psychicznie i wszedł  no

boisko oczkolwiek publicznoś ć no Szczecińskim

stodionie wyroź nie chcioł o wziqś ć wzór z powiioń

Luiso Figo w Borce|onie, Co prowdo ponoszqco

się w noszym kroiu biedo nie pozwolił o no skopio-

wonie sł ynnych 1uż  rzulów, komórkomi' do,,pońu,

go|skiego zdroicy"...Po|ok iednok potrofi i twórczo

wprowodzono iowor zostępczy,..No boisko pole-

cioł y bute|ki po - trzebo przyznoć, ź e bordzo do,

brzej - wódce;)
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dwo tygodnie temu był em no meczu Wisł y
Con-Poc z Gombrinusem Brno i w pierw-
szych zdonioch re|ocii z tego meczu bor-

dzo ostro podkreś lił em skondoliczne zo-
chowonje kibiców Wisł y.

- Czy nie iest tok, ż e Wisł o iesr
uznqwono zo "wielki" klub iwszel-
kie informocie iei dotyczqce sq bor-
dzo skrupulotnie sprowdzone, w
przeciwieństwie do Crocovii?

- No pewno nie. Wielokrotnie dzienni-
korze podkreś lo|i, ze w Crocovii iest toki

hóipodzioł  wlodzy - prezes. Trener i dyrek-

tor spońowy. Ztego też  wyniko chybo nie-

zbyt zdrowo otmosfero w klubie. Nie wszy-
stkim się to podobo. Być moż e dloiego ież
moi informotorzy zochowoli się tok o nie in-

oczej. Chcioł bym podkreś lić, ze to nie my -

dziennikorze szukoliś my no sił ę informocii
co się dzieie w druzynie. To lnformoiorzy
nom o tym donieś li Uwozom, ze gdyby nie

był o niesnosek między frokciomi w k|ubie

to sqdzę, ze toko informocio by nie wypł y-
nęł o.

- Czy podowonie niesprowdzo-
nych informocii iest przeiowem
broku sloronnoś ci i gonitwy zo
sensociq by zwiększyć nokł od go-
zeĘ? Czy nie odnosisz tokiego
wroż enio, ż e wyś cig dziennikorzy
zo sensociq iest tokim wyś cigiem
szczurów?

- W Gozecie Wyborczei roczei nie mo

tokiei sytuocii. Storomy się sprowdzoć tokie
sensocie.

- Z iednei strony rzelelne dzien-
nikorstwo pozwolo no ulownionie
ofer i nieprowidł owoś ci, ote z dru-
gie| strony niesprowdzono infor-
mocio moż e sprowić, ż e niesł u-
sznie oskorż ony zoslonie zniszczo-
ny publicznie i nigdy nie będzie
mó9ł  odbudowoć swoiego imoge.
Co Pon no to?

- Odpowiem inoczei. Trzy miesiqce te-

mu po irzech kole|nych poroż koch zawrzo-
ł o w klubie, Moi informotorzy donosili mi,

ze posodo trenero Stowowego wisi no wł o-

sku, ole do tego momentu Gozeto nie szu-

koł o no sił ę sensocji i nie pisoliś my tego.

Gdybyś my no sił ę chcieli coś  sensocyinego
opisoć wcześ niej to iomten okres był  do te-

go duzo korzystnieiszy. Storomy się być

rzetelni. Choć wielu osobom się to nie

podoboł o, to wł oś nie Gozeto nopisoł o o
zochowoniu osób zwiqzonych z Crocoviq
po meczu z Pogoniq Szczecin czy o vnydo-

rzenioch no imprezie owonsowei. ByĘ teZ
sytuocie zwiqzane z pobiciem Arko Boro-

no i Morcino Mokucho - do końco nie by|i-

ś my w stonie wyioś nić czy tylko i wył qcznie
zowinili sprowc, o nie somi pił korze,

- Ale czymś  tokim moż no wy-
rzqdzić komuś  wielkq krzywdę?

- Czy moż no kogoś  skrzywdzić wypo-
wiedziq? Zawsze istnieie toko mozliwoś ć.
Ktoś  moze celowo wprowodzić w bł qd i
drugo osobo no tym stroci. Notomiost nie

iest moiq rolq, ż eby no sił ę szukoć podob-
nych sensocii. No}omiost nie powinno
doiś ć do iei syiuocii i nie mo prowo się ono
powlorzyć. Nie był o noszym zomiorem ko-

goś  krzywdzić. dlotego oddoliś my ł omy
gozety trenerom i pił korzom by mogli somi

się wypowiedzieć no ten temot. l nie był o
to schowone no dolszych stronoch, !lko no

tej somei. Zresztątakż e w odpowiedzi no

ten oĘkuł  dementi trenero i zowodników
Crocovii był o to opotrzone wielkim tytuł em

"Nos tom nie był o".

- Czy nie sqdzi Pon, ż e pomimo
tego dementi, mogł o zosioĆ zosio-
ne ziorno niepewnoś ci |eś li chodzi
o fę sytuocię piszqc, ż e Poński in_

formolor nie wycofuie się ze swo-
ich wypowiedzi? Kł oś  mó9ł  sobie
pomyś leć, ż e lł umoczy się winny...

- Jo coł y czos podkreś loł em, ze nie

sq to informocie wyssone z poice, tylko
pochodzqce z wiorygodnego ź rodł c,
Tym bordziei, ze potwierdził y to dwie
osoby i to nie w cztery oczy, ole przy in-
nych procownikoch redokcii i po coł ym
tym zomieszoniu. Gdyby był o inoczej to

musioł bym no drugi dzień wystosowoć
ofic;olne przeprosiny, Informotor po co-
ł ym zomieszoniu nogroł  się no moiei ko-

mórce ponownie potwierdzoiqc zoiś cie
no jednej z dyskotek krokowskich przed
meczem z GKS-em, więc io wyszedł em z
zoł oż enio, ze doiemy tylko moż liwoś ć
wypowiedzenio się obu stronom no ł o-

moch Gozety.

- Moż e się przestroszył , ż e sł ra-
ci wiorygodnoś ć i dole] brnqł  w
kł omstwo?

- Jok rozpoczęł o się Twoia przy-
godo z dziennikorstwem spońo-
wym? Jok to dł ugo iuż  trwo?

- Minęł o iuż  11 lot. Po ukończeniu
AWĘ moio promotorko Poni doc, Holino
Oszost zoproponowoł o mi procę w Rodio
Kroków, zktorym współ procowoł em ó lot.

Przeż ył em tom wiele wsponioł ych chwil i

tom w zosodzie nouczył em się zowodu
dziennikorskiego. Od blisko 4 lot iesiem
zwiqzony z Gozetq Wyborczq. Ze spo-

ńem iesfem zwiqzony od bordzo downo.
Noipierw uprowioł em pił kę noż nq, o po-

ł em koszykówkę. Groł em w Hutniku, AZS
Kroków i Techbud Kroków. Był  to roczei
spoń omotorski niż  zowodowy, ole stqd

moie zomił owonie do spońu i proco w re-

dokcji spońowei.

- Czy w §woim dziole iesteś  od-
powiedzioIny zo iokqś  temoĘkę?

* Piszę o wie|u dyscyplinoch, o tokź e o
roż nych k|uboch. W Gozecie Wyborczei,
w przeciwieństwie do innych redokcii nie

mo ś cisł ego przyposowonio do konkret-

nych dyscyplin bqdź  k|ubów. Jodę tom

gdzie mnie posył o mój szef. Ostotnio by-

ł em no meczu Wisł y z Lechem.

- €o mioł o no celu nopi§onie or-
Ękuł u o rzekome| imprezie pił ko-
rzy Crocovii przed meczem z GKS
Kotowice?

- Nie zomierzoł em wywoł ywoć zodnei
ofery. Zostoł em wprowodzony w bł qd
przez informotorow, ktorzy coł y czos po-
twierdzoIi, ze sq pewni tych informocii. Nie
mogę uiownić swoiego ź rodł a - zobowiq-
zuie mnie do tego kodeks dziennikorski, z
tego moze zwolnić mnie llko sqd.

- Moż e w Ęch sł owoch kryĘ
się ontogonizmy kibicowskie?

- Nie iestem kibicem oni Crocovii oni
Wisł y. Jestem dziennikorzem. Mói oĘkuł
nie nlioł  no celu "doł ozenie" jednemu klu-

bowi, o bo hoł bić inny- No potwierdzenie

lch ł ólv chciolbym przry'oczyć fokt, Ze

2B



I§. II()lil)n,
- Myś lę, ż e nie.

- Nie sqdzi Pon, ż e Poński infor,
motor iest osobq ź le ż yczqcq Cra-

covii?
- Jeż eli informotor zowiódŁ czyli celo-

wo wprowodził  mnie w bł qd to będzie to

ostotni roz, kiedy skorzystoł em z jego

usł ug.

- Czy informotor dostoł  zq swo-

ie usł ugi iokieś  wynogrodzenie?
- Nie, Gozeto Wyborczo nie pł oci

swoim informoł orom.

- Czy nie zdziwił o Pono, ż e in,

formocio doĘ<tył a okuroi piqtko-
wego wieczoru?

- Ale w oĘkule od rozu się poiowił o

wypowiedź  trenero Stowowego, ze nie by-

ł o to mozliwe, poniewoż  zowodnicy po

obeirzeniu meczu hokeiowego oglqdnęli

mecz Wisł y z Legiq, o potem lom procc

woł  do póź nych godzin nocny'ch pilnujqc

prry rym spokoiu zowodników w hotelu.

- Czy nie obqwiq się Pon odpo-
wiedziolnoś ci prownei za po-

mówienio iokimi iest cytowonie
niesprowdzonych informocii?

- Jesiem tego w peł ni ś wiodom i nie

czu|ę się bezkorny. Robimy wszystko, by

być rzeielnq i profesionolnq gozetq.

- Jok się Pon po Ęm wszy$kim
czuie?

- Czuię się przede wszystkim zowie-

dziony postowq informoioro i coł q tq sy-

tuociq,

A ł akten wywiad mógł by wy,
glqdać ł en wywiad w innej ga,
zecie....

- Cry to prawda, ż e Ęm toiemniczym

in{ormatorem, ktory widzioł  cień pił karzo

Crocovii w lokalu nocnym bfo Kosio Ston-

kiewicz zvarius Monx, kloro widzioł a cień

("wid zi oł o m pika rza ci e ń" ) ?

- Informotor był  duż o brzyds4.

- A lo dotoł em do Pońskiego informa-

foro. Podobno przeinocz,y' Pon jego wypo

wiedź . Rozmclwioliś cie w iumie, panowoł

hoł os i spyfoł  g o Pan czy widzioł  cień pł kc.

rza Cracoviiwieczorem w lokalu przed me

czem. On nie usĘszał  iego dokł odnie i od-

powiedzioł , ż e iuż  przed meczem iok bl w
lokolu to ClEŃko widział  pilkorry Crocovii

w meczu z GKSem.

- No io momy wylumaczenie. Ja też

musioł em nie dosĘszeć iego odpowiedzi,

- Czy to prawdo, ż e zno pon 1ęryk

orobski i widuie się Pana często w mecze

toch? No osiofnim naboż eństwie w czasie

Romodonu widziono podobno Pana cień?

- Nie lo nie prawda.

- Przeproszam, ż e to nieprawda, ale

moi informolor nie wycofuie swoich do-

niesień,. ,

Rozmowioł : Pqweł  Drumlok

,|-



No ffil|HjTn§#il:'"1
Rundo zbliż o się do końco, więc no koleine

sposlrzeż enio będziemy musieli troszeczkę po
czekoć. Oslotnim felietonem w tym roku chcio-

ł em podzielić się z Poństwem zo nomowq wł o-

ś nie kibico crocovii.

Nigdy nie sforoł em się ocenioć siebie

zwł aszcza pozytpvnie, przedstowioć w do-

brym ś wietle wychodzgc z zał oż enio, ż e le-

piei wysł uchiwoć rod, co moż no ieszcze po-

prowić i siowioć sobie przezIo wyzsze cele
niż  spoczqć no |ouroch. Czy przezto co sto-

ł o się wł oś nie ki|ko dni temu - podpisonie kon-

koktu z Crocoviq no kilko sezonów spowo-

dowoł o, ż e storom się zomknqć pewien etop

przygody z pił kq izrobić onolizę tego co iuż
zo mnq. Co wpł ynęł o no fo, ze moiqc przed
sobq jeszcze porę lot gronio w tym klubie

zdecydowoł em

czy nie róż ni się co dotyko Poństwo no co
dzień od tego co mogq doś wiodczoć spo-

rtowcy iocy iok io. Chodzi mi o róznego re
dzoiu emocje, które toworzyszq podczos wy-

konpvonei procy, czyli - sukcesów iok i poro-

zek np. w wyniku utroty procy, dobrego imie
nio iok i pozostonio bez perspektył v no przy-

szł oś ć,

Co spowodowoł o, ż e w przeciqgu kilku lot

doś wiodczył em iych ostotnich trocqc powoli

wiorę, ż e no te pierwsze nie będę mioł  iuż
szons pokozonio w Polsce. Jokż e czosomi los

potrofi odwrócić noszo dobrq doiychczos pos
sę i spowodowoć, ze stoiemy przed dy|emoto-

mi, co dolei. Czemu tok się sloł o? Gdzie popeŁ

niliś my bł qd, ze będqc b|isko szczyu iesteś my

:,,"'-,r# J cl ki lestem ?czoiqcym nos

ś wiecie wiele rze-

ponownie no dole tej drogi? Czy momy w s}
bie tyle si|y by spróbowoć weiś ć tom ponownie

, choć czosu iesf zdecydowonie mniei? Choć
nie nolezę do osób, kóre w nieskończonoś ć

rozpomięiuiq i onolizuiq sprowy pohzqc w
przeszł oś ć to wie|e sprow zo mnq iest trudne

do zrozumienio Wychodzqc z zoł oż enia, ż e

ieś li postępuie zgodnie ze swoim sumieniem io

bez względu no krqzqce o mnie opinie ioko o
osobie konfliktowej itrudnei do współ procy nie

zomierzoł em zo wszelko cenę wciqz się uspro-

wiedliwioć itego tł umoczyć. Czemu osoby po-

wielojqce ten opis w gozetoch nie storoł y się

zomienić ze mnq zdonio by móc przekonoć

się, ż e iest inoczei. Chęć zrobienio sensocii,

sprzedozy większego nokł odu gozety i upodo
bonie do sł owo "konhowersyiny" przewozył y i
przykleione by|y do kozdego opisu mo|ei oso
by.

Liczqc, ż e w swoim rodzinnym mieś cie

będę mioł  moz|iwoś ci odzyskoć to, co stroc!

ł em w Zogł ębiu poczucie wł osnej wortoś ci,

wiory w umieiętnoś ci o przede wszystkim so-

iysfokcji z uprowionego sportu. Jokiez zdu-

mienie wpvoł uie u mnie ieszcze dziś  fokł , ż e
chęć budowonio mocnei druż yny przez lre-

nero moze innych nopowoć rodoś ciq w bu-

rzeniu tego.

Zotrudnienie póź niei osoby, klóro mioł o

udowodnić, ż e sprowdzeni zowodnicy nie

nodoiq się komp|einie o ich sukcesy mistrzow-

skie był y dzieł em przypodku budzi wprost gre
zę, Storoiqc się być iok noidolei od tego trofi-

ł em w somo centrum lei nieprzyiemnei przygo
dy w moim Ąciorysie.

Dlotego powrót do rodzinnego miosto w
celu odbudowy wizerunku uwozoł em zo trofie
ny,

Nic nie wskozywoł o, ze coś  moż e lo z+
psuć, poniewoz przez ł odnych kilko lot groiqc

w Pogoni unikoł em fleszy i rozgł osu będqc de
ceniony i zouwo-

ż ony przez

wkł od i zoongo-

ż owonie w spo
ikonioch. Jokze
jednok przypięto

ł otko w gozetoch

mogł o nosiowić osoby przejmuiqce logo klubu

wchodzqcych w nowe ś rodowisko do moiei

osoby. Zdqzył em jednok poznoć ie by odnieś ć

wrozenie, ze w relocioch ze mnq był y zupeł nie

inne niz póź niei w rozmowie z dziennikorzomi.

lok ł otwo zopomnieć co ktoś  zrobił  dlo klubu

stoiqc się wrogiem nr 1 upokorzenio wyrozony
przez buczenie i gwizdy coł ego stodionu Jest

dlo Pono Bronko czymś  niew;ł ł umoczo|nym ze
doś wiodczojqc niedowno uznonio i szocunku

zo swói wkł od w historie klubu moż no również

spotkoć się z wyrozomi buczenio i gwizdów
coł ego stodionu iok no rzymskich orenoch cz+
koiqc no znok cezoro . Mojqc to iuz zo sobq

lym bordziei czuie się w Krokowie iok odro
dzony (nie dotykoiqc religilnych porównoń),

ze osoby w postoci trenero Stowowego, iego
współ procowników, prezesów oroz kibiców

k|ubu nie u|egł y stereotypom i opiniom no mói

femot, ż e doł y czos no poznonie siebie. D|ote

go to umowo z Crocoviq ie$ dlo mnie czymś

szczególnym ie$ |ok zosirzyk nowych sił

czymś , co doje poczucie i ś wiodomoś ć, ż e
wońo coś  robić i się sioroć moiqc dł ug

wdzięcznoś ci do spł ocenio,

Nie czuię chęci zemsty i rewonż u to mom

tę sotysfokcię, ż e mogę tu być i przezywoć te
spońowe emocie, które nos czekojq i mieć

mozliwoś ć pokozonio tym osobom ok ł o]wo

|est kogoś  pochopnie ocenić wyrzqdzoiqc lym

krzywdę, nie dojqc szons no pokozonie, ]oki
noprowdę jestem.
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ffi r na meczach Cracovii nie bylo ki-

ś  ś  fu bicow, lecz wytqcznie uidzuvie,

kpiący niemił osiernie z pnyjezdnych patze,

rów (patał achów). Ńbice zjawili się na Bł u
niach (i w ogóle w Polsce) stosunkowo nie-

dawno - bo czym.jest dla Krakowa gfupie 50
- 60 lat? Sł owo pochodzi z niemieckiego Kie-
bitz, czyli czajka,

ajego obecnoś ć w

naszym _ięzyku

iest - w dzisiei
szym znaczenhł  -
zapewne rezulta-

tem niemieckiej
okupacji. Kiebitz
oznaczał o w dodatku czajkę - ekstrafrancę,

zł oś liwą, upierdliwq napnyklzająą się, Kie-
bitzami - jak piszą przedwojenne sł owniki -
okreś lano zł oś liwie,,czł owieka obsenwiące-
go namĘtnie i c4.lnnie wszelkie gry i zaba-

lł y". Kiebitze nie chodził y na mecze ; ich na-

miętnoś cią byfu zawody bardzĘ kameralne,

a już  szczególnie obsetwowanie gry w karĄl
i wygł aszanie dobrych rad. Sąd znane do

dziś  pollliedzonko: - Zamknij kibial p*
szuę, bo ci w nią etc, etc-

Kiedy §owa,,kibice" zaczęto uż ywać

wobec lokatorów trybun (najpierw tylko pił -

karskich, patem i innych) musiał o wydoro-

ś leć, u,ydosĘnieć, uczyć szacunku. Kibic to

nie ż adna kretyńska czajka, ale prawdziwe

panisko. Kibic się zna, wie, co się dzĘe na

stadionie i poza nim, potraJi skomentować

zarówno Llkł ad tąbeli jak i charakter pana

z gwizdkiem. Kibic potraJi dostać w czasie

meczu biał ej gorączki i zawafu serca, ż ejuż
nie wspomnę o chrypce - jest więc czł owie-

kiem, który cierpi i który ma prawo szacun-

ku dla tego cierpienia.

I wszystko był o dobrze do chluili, gdy

na stądionach (naszym, niesteu,^, też ) poja-

Trudno tmie-

rzyć, ale dopiero w

Ęm roku, ś ciś lęj: tej

jesieni, zaczęto naszą

krwawą konkurencję nazywać w mediach

po imienitł : bandyci. Przy okazji jednak

okazął o się, ż e kibic kibicowi nierówny, ż e

istnieje jeszcze inna grupa za4orzafuch zwcr

lenników sluego

ttkochanego klu-

bu, która najego
.... punkcie ma ab-K§§&W

wił a się dysząca ż ądzą mordu dzicz. Dzicz
miał ą i ma Ęle wspólnego kibicowaniem,

ile sznycel wiedeński smaż ony w Nowym

Jorku przez chińskiego kucllarza ma wspól-

nego z LViedniem. Język polski, zaskoczony

nowym zjawiskiem, którego nie umiał  na-

zwać, zacząl podsuwać propozycje: ,,mł odzi
ludzie nie umiejący się zachować", ,,agre-

slwni widzowie" ,"stadionowi chuligani" by

w końcu wylansować powtarzane przez me-

dia na okrągł o okreś lenie ,,pseudokibice"
.Ha! Bandziot plzynoszący na stadion sie-

kierę czy ł om, gnojek ruucający w sąsiedni

sektor kawał kiem betoruł  b1ł  osobnikiem
jedynie ł agodnie róż niącym się od kibiców
prawdziwych! Mato: bandyckie cechy dzi.

czy zaczęto przypislluać wszystkim bez wy-

jątku chodzqcym na mecze kibicom!,..

Tb kibole,

W wypadku naszej Świętej Ziemi ki-
bol jest osobnikiem, dla kł órego Craco-
via nie jest druż yną, lecz religią; nie
klubem, lecz sposobem na ż ycie. Kibol
chodzi na Pasy nie dlatego, ż e chce, ale
ż e musi, ż e inaczej nie potraJi. Kibol
nie jest zwykł ą Kiebitz z trybuny hono-
rowej; jest zdeterminowąny w walce o

dobro swego klubu. ma niewyparzony
pysk i szalikową dumę, ma tempera-

ment nad którym rzadko kiedy raczy
panować.

Po lewej stronie Bł óń zasfuguje na sza-

cunek Wiątkowy i najł vyż szy. Bez niego bc>

wiem Cracovia nigdy nie odzyskał a by swej

wielkoś ci.

kibol to brzmi dumnie !

kszek Mazan



Rud zlszew§ki iuk Fotikouu
W zoległ ym meczu Polskiei Ligi Hokeio Crocovio Comorch rozgromił o foworyzowony Wojos_Podhole Nowy Torg 5-1. po

dwutYgodniowei Przerwie w rozgrywkoch hokeiś ci ,,Posów" bordzo mile zoskoczyli swoich kibiców, nie iylko wynikiem, ole
Przede wszystkim zoongoż owoniem oroz reolizocjo zoł oż eń toklycznych. No nic by się to iednok nie zdoł o, gdyty Rofoł  Ro_
dziszewski nie rozegroł  fenomenolnego meczu. Obronił  blisko 30 strzoł ów, nieiednokrotnie broniqc w sytuocioch som no
som. Jego zosł ugq był  fokt, ze Podhole nie potrofił o wykorzystoć oni jednei gry w przewodze. Swoiq postowq przypominoł

,h*}ner, ,Posów"'.,:..,]::



legendornego bromkorzo Crocovii Lonię Fotikowo. W grze Óruż yny mozno iuż  był o zouważ yć rękę nowego irenero Rohocz-
ko, który po meczu nie krył  zodowolenio z wyniku i posiowy zowodników. Zdoniem dział aczy klubowych przyiś cie nowego
szkoleniowco mioł o.

Crocovio ComArch - Woios Podho|e 5-I (2-1, lO,?,a|;
Br<lmki: Horny 18 i 3ó, Sł oboń l0, Wieloch 43, Sornik 53 - Rózoński 10.

Kory: Crocovio ló, Podhole 22 min, w tym 10 min dla Łobuzo. Widzów l300.
€rocoviol Rodziszewski - P, Urbon, Csorich, Sornik, Sł oboń. Molinowski - Morcińczok, Smreczyński, Twordy, Horny,

Wieloch - Kozendro, Koiuł o, Drozdowicz, Cieś lok. S, Urbon
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Mecz z Amicq kończy rozgrywki rundy iesiennei ekstroklosy pił korskiei. Przed nomi emo

cie zwiqzone z meczomi hokeiowymi, Ale nie tylko, Przygotowujemy dlo Poństwo szereg

ohokcii, no które iuż  dziś  serdecznie zoproszomyl Poniż ei znoidziecie kilko zoIedwie propo
zycii spędzenio wo|nego czosu w mił ym, "posioslym" toworzystwie, O szczegoł och koż dei

z p|onowonych imprez dowiecie się Poństwo wkótce zo poś rednictwe, ,.diów o przede

wszysikim odwiedzoiqc $ronę internetowq www.crocovio.p|. To rylko niektóre z oirokcii|

c Spotkonie z ekipq Crocovii po po*rocie z U§A. Mieisce: Wie|icko -iermin: 8

grudzień {ś rodo). O swych zogronicznych woioż och opowiedzq Poweł  Misior, Woi.

ciech Slowowy, RobeńJończyk, Poweł  Drumlok, Morcin Boiorski, Krzysztof PĘuł o.
o Turniei Mikoł oikowy FIFA 2005. Mieisce: Wielicko-lermin: ll grudzień 2004 {so

bolo) - zoproszomy wszystkich groiqcych w pił kę noż nq no konsoloch i komputeroch do

wolki o tyuł  mishzo FIFA 2005. Niewqtpliwq oirokcjq będzie udzioł zowodników pierw-

szei druĄny m.in. Morcino Coboio, Michoł o Świstoko i Korolo Piqtko, Nogrodomiw tur-

nieiu będq konsole, gry ciekowe godż ety.

c §fwesł er no lodowisku. Po roz pierwszy zoproszomy wszyskich entuzio$ów nie

konwencjonolnych sposobów spędzonio wolnego czosu, o szczególnie iych, kiórzy lu,

biq |ód i ł zwy-choć nie tylko. Doskonoł o muzyka z|ot ó0, Z0 i 80, morze ohokcii, do
skonoł o zobowo, Choć no lodowisku bywo chł odno - tego dnio otmosfero będzie bor-

dzo gorqco,

r Trening noworocrny. To wydorzenie nie wymogo szczególnei rekomendocii. Nie
zopominoiqc o irodycii, nodomy mu nowy wymior i szczególnq oprowę,

c Konkurs wiedzy o historii ileroź nieiszoś ci Klubu. Miejsce: Wielicko-Termin:

8 sF7czeń 2005, Ucze$ników turnieiu wiedzy wył onimy no drodze eliminocii, które roz.

pocznq się kilko dni przed dotq iego rozpoczęcio. Coł oś ć odbywoć się będzie w korr-

wencii teleiurnieiu, prowodzqcy, ś wioilo, muzykcl. Obecnoś ć kibiców dopingujqcych

swych foworytów pozqdono. No zwycięzców czekojq otrokcylne nogrody.

c Koleine plonowone wydorzenic to: Tumiei pił ki noź nej holowe! dlo dzieci ze
szkoł  podstowowych (ferie}, bq| kqrnowdowy, prezenfoc|o druiyny
przed rundo wiosennq iwiele innych, równie ciekowych pomysł ów.

Gorqco zoproszomy no przedś wiqteczne zokupy do "Posioslego Sklepu Kibico"
przy Wielickle1 l0l .W o$otnim czosie poiowił o się wiele nowych, otrokcyinych godż etów

m.in. czopki zimowe, skorpety, zopolniczki, poduszki, flogi, moskotki, skorpety no prezenty,

bombki choinkowe, Wkrótce poiowiq się ko|endorze 2005, Hitem sionie się ko|ekcio dzie

cięco w borwoch Crocovii. Sklep czynny ie$ od poniedzioł ku do piqtku od 1 1 :00 do 19:O0,

Przypominomy, iż  przy Wielickiei w budynku k|ubowym, zodboć moż ecie Poństwo o

swq kondycię fizycznq, korzysioiqc z sił owni i fitness k|ubu. Serdecznie zoproszomy.

Wydowco : Stowo rzyszenie

,r{rocovio - Grupo lOO"
Redqkł or wydonio: Morek Pieniqż ek, morek.pieniozek@crocovio.pl

5kł od redokcii: Poweł  Rochwolski, powe|.rochwoIski@crocovio,pl

Doriusz Guzik, Krzyszlot Sobor, Robeń Holostro, lnes, Rofoł  Romonowski,

Robeń Mokowski, Poweł  Drum|ok

Prolekr plosĘczny: Ryszord Szokolski

Foto: Biś /wwwteroz.posy.net, Edword Korczmorski, Stonisł ow Molec;

Korespondencję prosimy kierowoć no odres kIubu: Mogozyn,,Posy",

MKS Crocovio SSA, ul, Wie icko lOl, 30-552 Kroków
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Ivż od pierw§zego gludniu

KARNEIY NA RUI{DĘ WIO§ENNĄ
Mecz z Amikq Wronki kończy pierwszq rundę rozgrywek o misirzostwo l ligi w sezonie
2O0Ą/2OO5, )uż  ieroz chcielibyś my Poństwo zointeresowoć tym co będzie dzioł o się no wiosnę
przy ulicy Koł uzy. A będzie dzioł o się wiele!
Wiosenno rundo rozgrywek zopowiodo się bordzo ohokcyinie. Po pierwsze będziemy gospodorzo-
mi siedmiu meczów mistrzowskich. Wszyscy doskonole wiemy, który będzie noiwoznieiszy * Kro-
kowskie Derby lll Bordzo otrokcyinie zopowiodoiq się tokze t mecze z l-egiq, Lechem i Pogoniq.

Dlofego ł eż  iuż  leroz gorqco ząprąszo.my do kupowonio kornetów no drugq run-
dę rozgrywek o mistrzostrro l ligi. Przewiduie-y , ż e na no|otrokcy|nieisze spotko-
nio moż e zobroknqć bilerówl Tylko posiodocze kornefów będq mieli pewnoś ć
obeirzenio tego co będzie dzioł o się no Ziemi Świętei l

Zosady sprzedoż y kornetów:
\ do l5 ł utego 2005r. posiodocze kornetów no numerowone mieisco w sekforoch A iA1 będq mieli mozIiwoś ć wykupu kor-

netów no wcześ niei posiodone mieisco no rudę wiosennq - ież eli mieisco te nie zoslonq wykupione w w/w terminie będq
doslępne w sprzedozy dlo wszystkich,

\ kornety no sektory B, C i D będq mozliwe do nobycio bez ogroniczeń

\ł  lnformuiemy, ż e minimolnę ceno bilelów w rundzie wiosennei będzie wynosić
Ą Al - niedostępnei B, C: 25 P[N; D - 15 PtN

\ lnformuiemy również , iż  ceny iednorozowych weiś ciówek będq się zmienioć w zqleż noś ci od druż y-
ny którg będziemy goś cić! (Frzewiduiemy wyż sze ceny no mecz derbow;l i mecz tegiq)

\ Sprzedoż  kornetów odbywoć się będzie od l Xll 2OO4 r. ty|ko w sklepiku klubowy przy ulicy tł 4=jic-
kiei lOt"

Poniż ei podoiemy terminorz meczów, w których noszo druzyno będzie gospodorzem*
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Tl Kolelko: 14 Doto: 12-13 morco Crocovio - Zogł ębie Lubin

l rolelko: lS Doto: l9-2O morco Crocovio - Górnik Łęczno I
t Kole|ko: l7 Dotq:9-1O kwietnio
! rol"|to: 19 Doto: 23-24kwiefnio
I rol"|ko:2l Doto;7-8 moio

Crocovio - Legio Worszowo l
Crocovio - Lech Poznoń :
crocovio - wisł o l

! rolelko, 23 Doto: 21-22 moio

; Koleiko:25 Doto:8 €zerwco
_I-IIE_rII

crocovio - Gks kcliowice

Crocovio - Pogoń Szczecin llErEa§iĘ-

* Dokł odne ierminy meczów będq pcdowone po uzgodnieniu z ielewiziq Cono|+


