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Wiosenna inauguracja w biało-czerwonych barwach

SZAŁ SZALI
W 20. minucie premierowego meczu
z Lechią Gdańsk wszystkie „barwy” w górę.
Przynieś swój ulubiony szalik!

sobota, 18 lutego, godz. 1545

stadion przy ul. Kałuży 1

Najzdrowszy środek
dla sportowców
i dopingujących*

* stosować codziennie, bez ograniczeńnaturalna woda mineralna

A TY
KUPIŁEŚ

JUŻ
KARNET?

więcej o karnetach str. 12
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– Do zespołu dołączyli Budziński
i Szałachowski. Czy wybiegną w
podstawowym składzie na Lechię?

– „Szałach” nie ma na to szans w
meczu z Lechią, z prozaicznej przy-
czyny – musi pauzować za kartki. Co
do Marcina, to wielu zawodników mi
nie pozostało do wyboru kadry me-

czowej na Lechię, bo kilku nie może w
tym meczu wystąpić. Ma szansę jak
każdy inny by zagrać w pierwszej „je-
denastce”. Obaj bardzo szybko wkom-
ponowali się w zespół i zostali zaak-
ceptowani przez kolegów. Solidnie
pracują, zresztą tak jak wszyscy po-
zostali zawodnicy.

– Jesienią drużyna solidnie pre-
zentowała się w grze defensywnej.
Ofensywa też się poprawi?

– Patrząc przez pryzmat meczów
sparingowych, gdzie tylko w jednym
spotkaniu nie udało nam się uzyskać
bramki, to robimy stałe postępy w grze
ofensywnej. Do końca lutego otwarte
jest okienko transferowe i chcemy je wy-

korzystać, by zwiększyć konkurencję w
zespole na pozycjach ofensywnych.

– Kto będzie pana odkryciem w
rundzie wiosennej?

– Każdemu zawodnikowi życzę by
mile zaskoczył mnie i kibiców, byśmy
mogli pozytywnie postrzegać piłkarzy. Ja
jednak stawiam na zespół i chciałbym by
to zespół nas wszystkich mile zaskoczył
–swojągrą, zaangażowaniem wkażdym
meczu oraz zdobytymi punktami.

– Pierwsze 3 mecze Pasy roze-
grają przy Kałuży. Jakiej zdobyczy
punktowej pan po nich oczekuje?

– Rzadko się zdarza, by rozpoczy-
nać rundę kilkoma meczami u siebie.
Mnie osobiście to spotyka pierwszy raz.
Nie określam sobie jakiejś wartości mi-
nimalnej, jeśli chodzi o liczbę punktów
w tych trzech meczach. Zagrajmy mecz
z Lechią i zobaczymy co będzie potem.

– Ma pan już zarys podstawowej
jedenastki na Lechię?

– Pole manewru jest małe, bo kilku
zawodników nie mogę brać pod uwagę
– kartkowiczów Boljevića, Struny i
Szałachowskiego, a Suvorov jest kon-
tuzjowany. Zarys już mam, ale zostawię
go dla siebie. Zawodnicy jako pierwsi
usłyszą ten skład na odprawie przed-
meczowej. rozmawiał: hala

– Od 1 lutego nasza firma jako
partner handlowy Nike Poland została
sponsorem technicznym MKS Cra-
covia SSA. Razem przygotujemy
nowe koszulki Cracovii, które jeszcze
w tej rundzie założą zawodnicy. Jeś-
li chodzi o koszulki wyjazdowe, to za-
wodnicy będą grać w błękitnych stro-
jach. Koszulki domowe nie będą de-
dykowane i będą pochodzić
z linii Interu Mediolan – in-
formuje Zenon Piętak,
właściciel Kraksportu.

Umowa została
podpisana na okres 2,5
roku. Przez ten czas
piłkarska drużyna Cra-
covii będzie używać
sprzętu meczowego i
treningowego firmy
Nike. Przypomnijmy,
firma Nike to amery-
kańska firma, jeden
z największych pro-
ducentów obuwia,
odzieży i akceso-
riów sportowych.
Obok Adidasa to
najbardziej rozpo-
znawalny koncern
branży odzieżowej na całym
świecie. W strojach Nike wy-
stępują znane drużyny klubowe tj.

FC Barcelona, Manchester United,Ar-
senal Londyn, Inter Mediolan, Juventus
Turyn. Firma ubiera także reprezenta-
cje narodowe: Brazylii, Polski, Portugalii,
Holandii, USA, Australii, Nowej Zelan-
dii, Korei Południowej i Francji. Spoś-

ród drużyn wstę-
pujących w polskiej

Ekstraklasie Nike ubiera Zagłębie Lu-
bin.

Oficjalna prezentacja pełnych stro-
jów meczowych zaplanowana została
na początek kwietnia. Również w
kwietniu na terenie stadionu otwarty
zostanie sklep piłkarski, w którym
będzie można kupić produkty klubo-
we Cracovii oraz kolekcję NIKE FO-
OTBALL. Firma Kraksport otrzymała
wyłączność na dystrybucję replik oraz
innych produktów klubowych Nike.

– Nike Poland jest dumna, że
piłkarze najstarszego i jednego z naj-
bardziej szanowanych klubów piłkar-
skich w Polsce będą grać w naszych

strojach i korzystać z
naszego sprzętu

sportowego – za-
pewnia Chris-
tophe Merkel,
General Manager
Nike Poland.

jk
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Pasy zaczynają
„trójbojem”
Znamy już terminarz pierw-
szych trzech kolejek T-Mo-
bile Ekstraklasy. Cracovia na
przełomie lutego i marca aż
trzy razy z rzędu zagra na
własnym boisku.
Cracovia – Lechia Gdańsk, 18 lutego
(sobota), godzina 15:45
Cracovia – Jagiellonia , 25 lutego
(sobota), godzina 15:45
Cracovia – Zagłębie Lubin, 2 marca
(piątek), godzina 20:30
KOLEJNE MECZE:
ŁKS Łódź – Cracovia, 10-11 marca
Śląsk – Cracovia, 17-18 marca
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

Leszek Mazan zachęca

Z karnetem jak w rodzinie!
– Czy warto kupować karnet? To dla mnie pytanie re-

toryczne. W argumentacji „za" możemy mówić o aspek-
cie finansowym, o wygodzie, ale ja bym to raczej widział
w nieco innym ujęciu.

Cracovia ma to do siebie, że każdy, kto uczestniczy w jej życiu czuje się
z nią dobrze i sympatycznie, bowiem w Cracovii jest jak w wielkiej pasias-
tej rodzinie! Ale te osoby, które na stadion przy Kałuży przychodzą z kar-
netem mogą traktować swój Klub jak jeszcze bliższego krewnego. Nabywając
karnet niejako przyjmujemy na siebie współodpowiedzialność za losy na-
szej Cracovii i jesteśmy naszego związku z nią jeszcze bardziej pewni.

Z karnetem na stadion przychodzimy niczym... do mamy na niedziel-
ny rosół! Idziemy pewni, zdecydowani i zadowoleni. Tak niewiele trzeba by
jeszcze pełniej poczuć się członkiem naszej pasiastej familii. Jeśli jest możli-
wość, by zapewnić sobie w niej odpowiednią pozycję, czemu z tego nie ko-
rzystać? not. j
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y namecz
Arkadiusz Baran,
b. piłkarz Cracovii

Czekamy całą zimę!
Oczywiście z

niecierpliwością
czekam na pierw-
szy mecz. Jako
piłkarz doskonale
zdaję sobie spra-
wę, że nam, za-
wodnikom, bardzo

doskwiera długa, polska zima. Oczy-
wiście są treningi, sparingi, ale to mało.
Każdy piłkarz czeka na to, by pokazać
się przed publicznością i rozegrać spot-
kanie, które może przynieść drużynie
punkty. Nie wiem, co siedzi w głowach
zawodników Cracovii. Wiem natomiast,
że przed nimi niezły sprawdzian. Grają
trzy mecze u siebie, przed własną pub-
licznością. Oczekiwałbym, by po tych
trzech kolejkach Cracovia zgromadziła
7 punktów. Mam nadzieję, że zawodnicy
wystartują na pełnej szybkości.

Jeśli tylko czas mi na to pozwoli, to
oczywiście pojawię się przy Kałuży – po-
staram się! Nigdy jednak nie siedzę na
trybunach sam. Mam grono znajo-
mych, złożonych również z byłych za-
wodników Cracovii, którzy mocno kibi-
cują drużynie. not. j

Pasy w strojach Nike!
W rundzie wiosennej piłkarze Cracovii na boisko wy-
biegną w strojach światowego potentata. Zawodnicy za-
mienią koszulki niemieckiego JAKO na znaną na całym świe-
cie markę Nike!

Umowa
została

podpisana na
okres 2,5 roku.
Przez ten czas
piłkarska drużyna
Cracovii będzie
używać sprzętu
meczowego i
treningowego
firmy Nike.

Klub Gole Pkt
1. Śląsk Wrocław 31-13 37
2. Legia Warszawa 29-10 33
3. Polonia W-wa 19-15 31
4. Ruch Chorzów 26-18 29
5. Lech Poznań 29-12 28
6. Wisła Kraków 16-13 27
7. Widzew Łódź 14-12 25
8. Korona Kielce 18-19 25
9. Podbeskidzie 15-19 23

10. Jagiellonia 20-27 22
11. Górnik Zabrze 18-21 20
12. Lechia Gdańsk 8-15 17
13. GKS Bełchatów 20-20 16
14. ŁKS Łódź 12-34 15
15. Cracovia 9-19 14
16. Zagłębie Lubin 15-32 13

Dariusz Pasieka

Postępy w ofensywie

Ja stawiam na
zespół i chciałbym
by to zespół nas
wszystkich mile
zaskoczył – grą,
zaangażowaniem
oraz zdobytymi
punktami.

W najbliższy weekend
MKS Cracovia ma dla ki-
biców Pasów prawdziwą
atrakcję piłkarsko-hoke-
jową! 12 lutego, o go-
dzinie 19:15 hokeiści Co-

mArch Cracovii mierzyć
się będą z zespołem JKH
GKS Jastrzębie. Będzie to
zarazem ostatni pojedy-

nek sezonu zasadniczego,
rozgrywany przy Siedleckiego.

Podopieczni trenera Rohaćka
liczą na wsparcie!

Drugim ważnym powodem, aby
pojawić się w niedzielę na lodo-
wisku Cracovii będzie prezenta-

cja drużyny piłkarskiej Pasów
oraz nowych strojów przygoto-
wanych przez firmę Nike!
Trener Pasieka pojawi się przy Sied-
leckiego wraz z całym swoim ze-
społem i zaprezentuje kadrę, którą
będzie dysponował w rundzie wio-
sennej. Będą oczywiście także nowi
zawodnicy Pasów: Marcin Budziński
i Sebastian Szałachowski, którzy
nie mieli jeszcze okazji przedstawić
się szerszemu gronu sympatyków
Cracovii.

Zapraszamy serdecznie
do spędzania niedzielnego
WIECZORU Z CRACOVIĄ!

Zapraszamy
na prezentację

drużyny!

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
za treść zamieszczonych ogłoszeń i reklam.

Adres do korespondencji: wydawnictwo@kolorowe.com.pl
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l Na zlecenie MKS Cracovia SSA

Czytaj
„Pasy”!
Nowy numer
wkrótce
w sprzedaży!



– Za Panem pierwsze okno trans-
ferowe, w którym był Pan odpowie-
dzialny za rozmowy z zawodnikami,
menadżerami oraz klubami. Jakie ma
Pan wrażenia z tego okresu?

– Na pewno dużo łatwiej przepro-
wadza się transfery w Football Mana-
ger. Tam robi się to poprzez jedno klik-
nięcie myszki. W rzeczywistym świecie
jest to co najmniej kilka dni, a najczęś-

ciej tygodni rozmów, telefonów, maili i
negocjacji. Brawurowe zmiany warun-
ków i sytuacji, czasem konieczność po-
dejmowania decyzji w ciągu godziny-
dwóch, czy oceny przydatności dane-
go zawodnika – tak wygląda rzeczy-
wistość transferowa. To jest ciężka i nie-
wdzięczna praca, pełna stresu. Ja zaj-
muję się tą stroną negocjacyjną przy
transferach. Nie wyobrażam sobie, jak
miałbym się jeszcze zajmować oceną

zawodników. Najwięcej żmudnej pracy
jest właśnie przy odpowiedniej selekcji
i ocenie zawodników, tak by wyselek-
cjonować dobrych piłkarzy. Całą sztuką
jest to zrobić jeszcze przed otwarciem
okienka transferowego, by rozpoczynać
negocjacje przed konkurencją.
Przykładem tego jest sytuacja z Mra-
zem, gdzie spóźniliśmy się względem
Śląska około jednego tygodnia i tylko
dlatego nie wybrał naszej oferty.

– Czy możemy liczyć jeszcze w
tym okienku na jakichś nowych za-
wodników?

– Mam nadzieję, że tak. Najbardziej
zależy nam na pozyskaniu napastnika.
Cały czas nad tym pracujemy, ale
transfery napastników to jest najgorsza
robota, bo na rynku jest deficyt sku-
tecznych strzelców. Na razie będziemy
chyba grali jednym nominalnym na-
pastnikiem, czyli van der Biezenem i
ewentualnie Saidi, który może być
przesunięty na pozycję napastnika.

Dotychczasowe sparingi poka-
zują, że mimo to strzelamy bram-
ki. Trafiał Visnakovs, a
Szałachowski już w ŁKS-ie po-
kazał, iż nie zapomniał
jak się strzela gole.
Sam jako pomocnik
w rundzie jesiennej
miał więcej trafień
niż wszyscy nasi na-

pastnicy razem wzięci.
Miejmy nadzieję, że i u
nas się rozstrzela.

– Ilu widzów spo-
dziewa się pan na
pierwszym meczu?

– Jeżeli nie będzie
mrozów, to publiczność
powinna dopisać. Liczę
na średnią z rundy je-
siennej, czyli ponad 10

tys. widzów. Życzę sobie oczywiście
kompletu publiczności, ale to – jak
wspomniałem – jest częściowo zależne
od pogody. Na 2,5 tygodnia przed po-
czątkiem rundy wiosennej mieliśmy

sprzedanych karnetów w ilości prze-
kraczającej połowę wszystkich karnetów
w rundzie jesiennej. Sądzę, że sprzedaż
karnetów będzie wyższa niż na jesień.

– Czy kibice mogą liczyć na ja-
kieś dodatkowe atrakcje na meczu z
Lechią?

– Na samym meczu proponujemy
kolorową zabawę pod hasłem „szał sza-
li”.Apeluję do kibiców: przynieście ulu-

bione szaliki! Planujemy też
otwarcie na stadionie muzeum
Cracovii. Namiastka - mini-mu-
zeum - powinna być gotowa 18

lutego przy sektorze VIP. Do-
celowo muzeum ulokujemy
w miejscu niedawnego Fan
Shopu.

– Dla kibiców ważne
jest czy na stadionie po-
jawią się nowi reklamo-
dawcy, ponieważ za tym
idą dodatkowe środki
na rozwój Klubu i
drużyny?

– Również nad tym pra-
cujemy. Na meczu z Lechią
pojawią się wokół murawy le-
dowe bandy reklamowe, tak
długo przez kibiców oczeki-
wane. Wiąże się to z możli-
wością sprzedaży większej

powierzchni reklamowej poten-
cjalnym reklamodawcom. Pra-

cujemy też nad sprzedażą prawa
do nazwy stadionu, czyli tzw. na-
ming rights. Należy sobie jednak
zdawać sprawę, iż nie jest to łatwe.
Dotychczas na zasadach rynko-
wych zostały sprzedane prawa do

nazwy tylko jednego sta-

dionu w Polsce – Legii . Pojawienie się
nazw dużych firm-koncernów pań-
stwowych w nazwach stadionów w Lu-
binie czy Gdańsku wiązało się częś-
ciowo z polityką, bo te firmy należą do

Skarbu Państwa lub są spółkami-cór-
kami spółek Skarbu Państwa.

– Jaki wynik Pan przewiduje?
– Wierzę w zwycięstwo naszej

drużyny. Będzie 2-1 po bramkach Nti-
bazonkizy i van der Biezena, lub ewen-
tualnie nowego napastnika, jeśli zdąży
dołączyć do naszego zespołu przed tym
meczem.

Rozmawiał: Robert Halastra
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Przed Cracovią niezwykle ważna runda i jej bardzo in-
teresujący początek. Jeśli Pasy zdołają pokonać Lechię
Gdańsk, to zrównają się z nią punktami, a wielce praw-
dopodobne, że opuszczą też strefę spadkową. O na-
stroje przed inauguracyjnym spotkaniem i o ocenę naj-
bliższego rywala poprosiliśmy kilku piłkarzy Cracovii.

– W ciągu ostatniego roku strzeliłem Le-
chii dwie bramki, więc nie mogę narzekać, że

źle mi się z nimi gra – mówi Aleksiejs
Višņakovs. – Na pewno przy grze

z kontry mam więcej miejsca i
wtedy mogę wykorzystać swoją

szybkość. Z drugiej strony: w Cra-
covii ofensywni piłkarze nie mają jednak wie-
lu sytuacji podbramkowych i na pewno to nie
ułatwia sprawy. Kiedy mam okazje, to strzelam
bramki, tak jak choćby ostatnio w Gdańsku, jed-
nak generalnie było ostatnio tych okazji raczej
niewiele. Na pewno musimy w rundzie wio-

sennej stwarzać częściej zagrożenie
pod bramką rywala – zauważa łotew-
ski skrzydłowy.

– Różnice punktowe pomiędzy poszczególnymi drużynami nie są
duże i z pewnością dwa, czy trzy zwycięstwa z rzędu
mogą zasadniczo poprawić naszą sytuację – stwier-
dza Mateusz Żytko. – Bez wątpienia najważniejsze
są dla nas pierwsze mecze i one pokażą, kogo jes-
teśmy w stanie gonić, a kto nam będzie uciekał.
Ja mam w każdym razie nadzieję, że nie bę-
dziemy walczyć tylko o utrzymanie, ale może
się uda zakręcić gdzieś w środkowych rejonach
tabeli. Myślę też, że nasi kibice nie zawiodą i
pomogą nam w tej walce. Podkreślałem to już
po ostatnim meczu ligowym w Warszawie -
– nasi sympatycy udowodnili, że są wspania-
li i że zawsze możemy na nich liczyć. Nie byli „kibicami
sukcesu", bo nawet wtedy, gdy nam nie szło, zawsze
przychodziły na nasze spotkania tłumy, a nierzadko i cały
stadion. Niewiele klubów w Polsce przy tak
słabych wynikach miałoby tak liczną pub-
liczność! Bardzo dziękujemy kibicom za
wsparcie w rundzie jesiennej i mam nadzie-
ję, że nie będziemy już dłużej nadwerężać ich cierpliwości. Chcielibyśmy
ich nagrodzić za tę postawę, za to, że byli z drużyną nawet w trudnych
momentach. Ostatnie trzy mecze w 2011 roku były fajnym zakoń-
czeniem – na wyjazdowe spotkanie z Legią przybyło również wielu na-
szych fanów, którym chętnie oddaliśmy nasze koszulki meczowe. To
naprawdę fajna sprawa mieć za sobą takich ludzi! – nie kryje swego

entuzjazmu „Żyto”.

Powiedziałbym, że kluczowe będą nie pierwsze
3, ale pierwsze 4 spotkania, bo potem jedziemy

przecież do Łodzi na ŁKS – dodaje Krzysz-
tof Nykiel – Te mecze będą dla nas naj-

ważniejsze. Oczywiście nie chodzi
o to, żeby wygrać pierwsze 4 me-
cze, a potem przegrywać co po-

padnie, ale ważny jest dobry start. Pa-
miętamy o tym i na pewno będziemy w pełni
zmobilizowani – zapowiada obrońca.

Chłodnej analizy przeciwnika do-
konuje doświadczony Arkadiusz Ra-
domski. – Lechia to solidny zespół po-

trafiący grać piłką. W ostatnim czasie ich wyniki nie szły w parze z grą,
ale nie umniejsza to ich umiejętnościom, które – jak na polskie warunki
– są dość wysokie. Czujemy przed nimi respekt, ale gramy u siebie i
wyjdziemy na murawę po 3 punkty.

Mecz z Lechią dla byłego reprezentanta Polski ma również pewien
podtekst osobisty.

Trenerem Lechii jest teraz Paweł Janas, u któ-
rego debiutowałem w reprezentacji – przypomina ka-
pitan Pasów. – Cały okres trenera Janasa w re-
prezentacji uważam za bardzo udany. Byli
dobrzy zawodnicy, dobry trener, panowała
świetna atmosfera i mieliśmy wyniki. Włoda-
rze Lechii dokonali znakomitego wyboru, po-
nieważ Janas to doświadczony trener oraz
świetny człowiek. Na pewno będzie w stanie
dobrze pokierować grą Lechii. Mnie bardzo dobrze
się współpracowało z trenerem Janasem. On czu-
je zespół i stoi murem za drużyną. Trener Janas
stawiał też zawsze na dyscyplinę taktyczną. Z tyłu
mieliśmy starać się grać na zero i wyprowadzać
kontry, z których można kreować sytuacje bramko-
we i strzelić gola. Sądzę, że gra Lechii w meczu
z nami nie będzie znacząco odbiegać od tego
schematu – przewiduje Radomski.
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Radomir Szaraniec

Liczę na frekwencję
z rundy jesiennej!

Cracovia Pany!
6 listopada 2011, Cracovia – Wisła 1:0
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Najbardziej zależy nam na pozyskaniu
napastnika. Cały czas nad tym
pracujemy, ale transfery napastników
to jest najgorsza robota, bo na rynku
jest deficyt skutecznych strzelców.

Na 2,5 tygodnia przed
początkiem rundy wiosennej
mieliśmy sprzedane karnety w
liczbie przekraczającej połowę
wszystkich karnetów w rundzie
jesiennej.

fot. Ula Łaptaś/terazpasy.pl
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Leszek Laszkiewicz,
hokeista Cracovii

Mój doping
im się należy

Z niecierpliwością
czekam na pierwszy
mecz chłopaków

przy Kałuży. Jeśli tylko
czas mi na to po-

zwoli – jesteśmy
przed rozgryw-
kami fazy play-
off – to oczy-

wiście mam zamiar osobiście do-
pingować Pasy. Uważam, że to im się
ode mnie należy, bo razem tworzymy
jedną, wielką, sportową rodzinę Cra-
covii. Myślę, że tak jak nam, hokeis-
tom, miło jest widzieć piłkarzy Cracovii
na trybunach, tak ich nasze wsparcie
pewnie też jakoś cieszy. Chodzę na
ich mecze również dlatego, że fajnie
jest poczuć tę niezwykłą atmosferę
dużego stadionu i choć przez chwilę
czuć się jej współtwórcą. Cały czas
trzymam za Pasy kciuki. Wiem, że za-
czynają rundę z nienajlepszej pozy-
cji, bo z przedostatniego miejsca w ta-
beli. Tym bardziej jednak należy im się
wsparcie kibiców.

Doping potrafi wiele zdziałać! Ja
sam nie jestem jednak typem głoś-
nego kibica. Pewnie z uwagi na fakt,
że sam jestem sportowcem, baczniej
przyglądam się temu, co dzieje się na
boisku – śledzę wszystko z uwagą,
analizuję. Na mecze zwykle chodzę
z bratem i Sebastianem Witowskim,
który chyba najbardziej z nas wszyst-
kich pasjonuje się piłką. not. j

so
nd

a przed
rundą
wiosenną

Rafał Romanowski,
„Gazeta Wyborcza”

– O co powalczy
Cracovia w run-
dzie wiosennej?
– Zawsze jestem
optymistą, którego
potem rzeczywisto-
ść brutalnie roz-
czarowuje, ale nic

nie poradzę – liczę na miejsce w ósem-
ce. Wydaje mi się, że zespół jest zgra-
ny, solidny i spójny, dlatego możemy
spodziewać się czegoś więcej niż tyl-
ko walki o utrzymanie. Uważam też, że
będziemy silniejsi słabością innych.
– Jak ocenia pan dotychczasową
pracę trenera Pasieki?
– Trener robi to, co do niego należy. Nie
jest może geniuszem i wizjonerem, ale
za to jest solidnym rzemieślnikiem, a
tego Pasy teraz potrzebują.
– Co sądzi pan o przeprowadzonych
do tej pory transferach?
– Jeśli chodzi o Marcina Budzińskiego,
to spodziewam się, że pojawią się ko-
mentarze, że to kolejny znajomy tre-
nera, podobnie jak to miało miejsce z
Mateuszem Żytko. Musimy dać chłopa-
kowi szansę i poczekać, aby „zasko-
czył”. Jeśli chodzi o Sebka Szałachow-
skiego to muszę się przyznać, że na pe-
wien czas straciłem go z oczu, ale z
tego co pamiętam, to w Legii prezen-
tował dobrą postawę i stabilną formę.
Martwi mnie jednak brak napastnika,
choć z drugiej strony – mając w pamięci
sytuację z Niedzielanem – może war-
to się wstrzymać i poczekać na kogoś
naprawdę wartościowego?
– Co będzie największym atutem Pa-
sów?
– Mam nadzieję, że będą to zgranie i
spójność. Nie spodziewam się jakiś uzu-
pełnień z przodu i na chwilę obecną
uważam, że drużyna zaprezentuje się
jako solidny zespół rzemieślników. Naj-
ważniejsze, żeby za pracą zawodników
na boisku szły bramki, bo to gole są
esencją futbolu. Determinacja u za-
wodników oczywiście się pojawia, ale
zwykle za późno. Boję się także stwier-
dzeń, że po zimowej przerwie atutem
drużyny będzie przygotowanie fizycz-
ne, bo jakoś od 10 lat na początku run-
dy wiosennej tego nie widzę. Myślę, że
na plus zespołowi może wyjść również
fakt, że Klub unika gwałtownych szarp-
nięć, w wyniku których wymieniana jest
połowa składu. U nas trzon pozostaje
niezmienny. Nadal możemy liczyć na ta-
kich piłkarzy jak Saidi czy Visniakovs.

not. j

Szalik – podstawowy atrybut
każdego szanującego się kibica. Nie
tylko piłkarskiego, choć chyba naj-
bardziej klubowy szal jest kojarzony
z piłkarstwem. Widok wypełnionego
po brzegi stadionu, który mieni się
biało-czerwonymi barwami to jeden
z pejzaży głęboko zapadających w
pamięć każdego kibica.

– Ta biel i czerwień to coś
niesłychanego! Niby zestaw kolory-
styczny jaki znamy, ale w tej pasias-
tej konfiguracji wywiera on nieza-
pomniane wrażenie – mówi o swojej
miłości do barw Cracovii znany szpa-
dzista i olimpijczyk, Radosław Za-
wrotniak.

Z umiłowaniem koloru różnie to
bywało. Kiedy w czasach trzecioli-
gowych na starym, szarym i ze-
pchniętym na opłotki wielkiego piłkar-

stwa stadionie toczyły się boje z
Ładą Biłgoraj czy Izolatorem Bo-
guchwała, było w naturalny sposób
mniej radośnie i kolorowo.

Jeszcze w latach osiemdzie-
siątych problemów nastręczało
zresztą samo zdobycie biało-czer-
wonego szalika, którego nie można
było wówczas po prostu kupić w klu-
bowym sklepiku.

– Mój pierwszy szalik był domo-
wej roboty, uszyty na drutach – wspo-
mina Tomasz Siemieniec, wielolet-
ni piłkarz Cracovii, a obecnie kie-
rownik pierwszej drużyny piłkarskiej.

– Pamiętam, jak kiedyś w paczce
od rodziny z Kanady dostałem praw-
dziwy szalik w pasy i pasiastą czap-
kę. Byłem wniebowzięty i chodziłem
w nich na każdy mecz! – mówi z ko-
lei jeden z kibiców, Pan Wojciech.

Dziś takich trudności ze zdobyciem
szalika już nie ma, a odkąd mamy przy
Kałuży nowy, piękny stadion mogący
pomieścić 15 tysięcy sympatyków,
trybuny obiektu Pasów zawsze są
barwne i rozśpiewane. A przede
wszystkim: licznie zapełnione!

Ponieważ widowisko sportowe
składa się z wielu elementów – tak jak
piłkarze na boisku toczą swoje boje, tak
też i kibice na trybunach powinni pa-
miętać o godności i chlubie, jakie
niosą ze sobą pasiaste stroje. Stwórz-
my przy Kałuży podczas meczu z Le-
chią prawdziwy biało-czerwony ko-
cioł! Nie zapomnijmy zabrać ze sobą
szali i w 20 minucie zaprezentujmy je
w pełnej krasie – niech cały pasiasty
Kraków stanie murem za swoją uko-
chaną drużyną!

Paweł Mazur

SZAŁ SZALI, czyli Pasiaku,
pamiętaj o barwach!
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Banery LED
przy Kałuży!

Jedną ze zmian, które zobaczymy
na stadionie Cracovii w rundzie wio-
sennej będą banery LED. Przedstawi-
ciele Klubu zapewniają, że reklamy
będą estetyczne i wpłyną na zwięk-
szenie potencjału reklamowego pod-
miotów, które zdecydują się umieścić
swój przekaz promocyjny na obiekcie
Pasów.

– Wszystko wskazuje na to, że
LED– y przy Kałuży pojawią się już pod-
czas pierwszego meczu, 18 lutego. Ba-
nery będą miały długość 200 metrów.
Jesteśmy na etapie podpisywania umo-
wy z zainteresowaną tą formą przeka-
zu reklamowego firmą. Na razie jednak
nie chciałbym mówić o szczegółach –
mówi Jakub Tabisz, wiceprezes za-
rządu MKS Cracovia SSA. jk

Piwo

Z procentami
na mecze

Od rundy wiosennej sympaty-
cy piłki nożnej będą mogli oglądać
mecze w jeszcze lepszych na-
strojach. 13 stycznia weszła w
życie znowelizowana ustawa o
bezpieczeństwie imprez maso-
wych. Jeden z jej zapisów zezwa-
la na picie piwa na stadionach.
Dotychczas przepisy całkowicie
zabraniały podawania, sprzedaży
oraz spożywania napojów alko-
holowych na imprezach maso-
wych.

Jeśli kibic zechce się napić się
piwa, będzie mógł je kupić w spe-
cjalnych punktach na terenie sta-
dionu. Dostanie tam browar o za-
wartości alkoholu do 3,5 proc. Moc-
niejsze trunki są w dalszym ciągu za-
kazane. Złocisty trunek będzie
można spożywać tylko z plastiko-
wych kubków – naczynia szklane i
metalowe w rękach agresywnych
kibiców mogłyby stać się niebez-
pieczne.

Piwo nie będzie jednak dostęp-
ne na każdym spotkaniu – imprezy
podwyższonego ryzyka będą odby-
wać się bez procentów. Przy Kałuży
będą to mecze z Widzewem Łódź,
Górnikiem Zabrze, Ruchem Cho-
rzów i Lechią Gdańsk.

Kibice nadal nie będą mogli
wnosić na stadion własnych napojów
alkoholowych. Ci, którzy zostaną
na tym procederze przyłapani
zapłacą 2 tys. zł kary.

jk

Jak na razie
w przerwie zi-
mowej do Cra-
covii dołączyło
dwóch zawodni-
ków. Pierwszym
z nich był Mar-
cin Budziński,

który został wypożyczony z Arki Gdy-
nia do końca sezonu 2011/12 (z klau-
zulą pierwokupu). Ten 22-letni środ-
kowy pomocnik ma już na swoim kon-
cie 57 występów w Ekstraklasie.
Jeszcze przed rokiem był uznawany
za jeden z większych talentów w
Polsce, jeśli chodzi o środek pola. Ka-
rierę młodego zawodnika zahamował
spadek Arki z Ligi, a potem także od-
sunięcie do czwartoligowej drużyny
rezerw „Arkowców”. Mimo to trener
Dariusz Pasieka, który wcześniej pra-
cował z Budzińskim w Arce nie miał
wątpliwości, że sprowadzenie „Bu-
dzika” do Pasów to dobry ruch.

Wkrótce po-
tem do Cracovii
przybył zawodnik
w y s t ę p u j ą c y
przez ostatnie pół
roku w ŁKS-ie
Łódź, Sebastian
Szałachowski.

Pochodzący z Lubelszczyzny piłkarz o
ksywie „Szałach” wcześniej przez wie-
le lat był graczem Legii Warszawa i to
właśnie z występów w stolicy jest naj-
lepiej pamiętany. Szałachowski to nie-
zwykle szybki i przebojowy zawodnik,
który powinien idealnie pasować do
koncepcji gry z kontrataku, która wydaje
się być bliska trenerowi Pasiece. Szko-
leniowiec Pasów liczy też niewątpliwie
na doświadczenie tego piłkarza, który
na swoim koncie ma 142 występy w
Ekstraklasie i 30 zdobytych w niej goli.
Z Legią Szałachowski wywalczył także
Mistrzostwo, Puchar i Superpuchar
Polski. To przekonujące CV.

NOWI ZAWODNICY CRACOVII

Witamy nowych na pokładzie i trzymamy kciuki za ich dobre występy!

TRANSFERY
�ODESZLI:Andrzej Niedzielan (Ruch Chorzów),Tamir Cahalon (MaccabiTelAwiw),
� PRZYSZLI: Marcin Budziński (Arka Gdynia), Sebastian Szałachowski (ŁKS
Łódź), Adam Marciniak (Górnik Zabrze)

Po szybkich dwóch transferach
spodziewać się można było praw-
dziwej transferowej ofensywy. Tym-
czasem jednak karuzela transfero-
wa wyhamowała. W końcu pojawił
się jednak trzeci zawodnik, którego
przyjście do Cracovii jest już w za-
sadzie przesądzone. To Adam Mar-
ciniak – niespełna 24-letni obroń-
ca pozyskany z Górnika Zabrze.
Urodzony w Łodzi piłkarz jest wy-
chowankiem ŁKS-u, ale w Górniku
występował nieprzerwanie od 2009
roku. Jak dotąd zaliczył 71 spotkań
na najwyższym szczeblu rozgrywek
i strzelił trzy bramki (w tym jedną
wyjątkowo spektakularną: w meczu
z Lechem fantastycznym uderze-
niem z 40 metrów pokonał Krzysz-
tofa Kotorowskiego). Był także
młodzieżowym reprezentantem Pol-
ski. Zawodnik podpisał już umowę,
na mocy której będzie grał w Cra-
covii od 1 lipca 2012 roku. Nego-
cjacje pomiędzy Cracovią, a Gór-
nikiem w sprawie „puszczenia” za-
wodnika do Pasów już w przerwie
zimowej trwają długo, jednak wy-
dają się one bardzo bliskie szczęś-
liwego finału. Czekamy z niecier-
pliwością!
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ul. Kałuży 1, 30-111 Kraków (stadion Cracovia od strony Focha)
tel. (12) 378 42 99, fax. (12) 378 42 98

www.lightprestige.pl, www.100lamp.pl
Godziny otwarcia: poniedziałek – piątek od 1000-1900, sobota 1000-1500
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– W 1999 roku zameldowałeś
się w Gdańsku. Kto był wówczas
inicjatorem Twojego przejścia do
Lechii?

– Głównie trener Michał Globisz,
który wyłowił mnie i Łukasza Mierze-
jewskiego z Ciechanowa. Poprzez
Szkołę Mistrzostwa Sportowego w
Gdańsku trafiliśmy właśnie do Lechii.

– Ile czasu spędziłeś w Gdań-
sku?

– W Gdańsku mieszkałem w su-
mie dwa i pół roku. Byłem wówczas
nastolatkiem. Bardzo dobrze wspo-
minam tamten okres, bo wiąże się on
z moimi największymi dotychczas
sukcesami piłkarskimi – Mistrzos-
twem i Wicemistrzostwem Europy
Juniorów.

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

– Wielu chłopaków z tamtej
drużyny juniorskiej gra teraz, lub też
grało w Ekstraklasie – Sebastian
Mila, Wojtek Łobodziński, czy Łukasz
Mierzejewski. Do dzisiaj utrzymujemy
kontakt.

– Z czym lub kim kojarzy ci się
Lechia Gdańsk?

– Po pierwsze: z kibicami, któ-
rzy są bardzo fanatycznie nasta-
wieni do swojego klubu. Teraz Le-
chia ma wspaniały stadion, jeden z
największych i najładniejszych w

Polsce. No i Lechii kibicują także
znane postacie polityki jak cho-
ciażby Lech Wałęsa, czy Donald
Tusk. Jeszcze kilka lat temu Lechia
słynęła też z dobrej pracy z młod-
zieżą, czego i ja jestem przykładem
(śmiech).

– Czy z którymś z piłkarzy Le-
chii znasz się lepiej?

– Chyba nie, jedynie z „No-
waczkiem” znamy się z czasów

Wisły, ale też nie utrzymujemy jaki-
chś bardzo bliskich kontaktów. Przy-
witamy się na pewno przed me-
czem i chwilę porozmawiamy. Resz-
ty zawodników naszego najbliższe-
go rywala nie znam, bo w większości
to obcokrajowcy. Bardzo mnie dziwi
ta polityka kadrowa Lechii, bo jesz-
cze niedawno klub ten słynął z wzor-
cowej pracy z młodzieżą i z powo-
dzeniem bazował na swoich wy-

chowankach oraz polskich zawod-
nikach.

– Mecz z Lechią może być Two-
im jubileuszowym 70-tym wystę-
pem w Ekstraklasie.

– Tak, dopiero siedemdzie-
siątym. Nie było tych spotkań eks-
traklasowych w moim wykonaniu
zbyt dużo z różnych powodów. Tro-
chę szkoda, że tylko tyle. Dużo wię-
cej, bo grubo ponad sto razy za-

grałem na zapleczu Ekstraklasy. A z
kolei to, czy zagram przeciwko Le-
chii po raz 70-ty w Ekstraklasie to za-
leży w dużej mierze od trenera Pa-
sieki. Ja w każdym razie robię ze
swojej strony wszystko, by zapra-
cować na podstawową „jedenas-
tkę”. Bardzo chcę pomóc Cracovii
wygrać w tym ważnym meczu.

Rozmawiał:
Robert Halastra

Łukasz Nawotczyński

Dziwi mnie polityka
kadrowa Lechii
– Bardzo mnie dziwi polityka kadrowa Lechii, bo jeszcze niedawno klub ten słynął z wzorco-
wej pracy z młodzieżą i z powodzeniem bazował na swoich wychowankach oraz polskich za-
wodnikach. Teraz opierają skład na zagranicznych – mówi o najbliższym rywalu Pasów Łukasz
Nawotczyński.

Andrzej Stanowski,
„Dziennik Polski”

– O co powalczy
Cracovia w run-
dzie wiosennej?
– Tylko o utrzyma-
nie.
– Jak ocenia pan
dotychczasową
pracę trenera Pa-

sieki?
– Myślę, że z tą oceną trzeba się jesz-
cze wstrzymać. Bez wątpienia obec-
ny trener zmobilizował zespół i go po-
dźwignął. Wydaje mi się, że zdołał
sprawić, że drużyna jest kolektywem.
Piłka nożna to gra zespołowa. Nie ma
kolektywu to nie ma piłki.
– Co sądzi pan o przeprowadzo-
nych do tej pory transferach?
– Generalnie nie podoba mi się po-
lityka transferowa Cracovii. W
drużynie pojawiają się przypadkowi
zawodnicy, nie ma skautingu. Mar-
cin Budziński i Sebastian Szałachow-
ski to mogą być zmiany na plus. Na-
tomiast w tej drużynie ewidentnie
brakuje środkowego napastnika.
Może nie przepadałem za Niedzie-
lanem, ale jego odejście z Cracovii
powinno skutkować sprowadzeniem
nastepcy.
– Co będzie największym atutem
Pasów?
– Zdecydowanie determinacja na
miarę tej prezentowanej w meczu z
Wisłą Kraków czy Legią Warszawa.
Widzę, że Pasy grają lepiej w defen-
sywie i jeśli tak będzie dalej, to taka
gra też może wyjść na dobre ze-
społowi. Liczę, że drużyna będzie
przygotowana na grę z szybkiej
kontry. Tu wiele pokazać mogą Saidi
Ntibazonkiza, Sebastian Szałachow-
ski i Aleksiejs Visniakovs. not. j

Leszek Kabłak,
PasyTV

– O co powalczy
Cracovia w run-
dzie wiosennej?
– Myślę, że to bę-
dzie tylko utrzy-
manie. Martwi
mnie to, że pod-
czas, gdy inni się

wzmacniają, Cracovia tym nie
oszałamia, bo nie widać takich ruchów
ani w ilości, ani w jakości.
– Jak ocenia pan dotychczasową
pracę trenera Pasieki?
– Jak najbardziej na plus. To pod jego
wodzą Pasy zdobyły przecież ważne
punkty remisując z Legią i wygrywając
z Wisłą. Bardzo mu kibicuję.
– Co sądzi pan o transferach?
– Jeszcze nie widziałem nowych
piłkarzy w akcji. Ale rozpytywałem
swoich znajomych i oni twierdzą, że
Sebastian Szałachowski dobrze spra-
wował się w Legii, więc wydaje mi się,
że to dobry wybór.
– Co będzie największym atutem
Pasów?
– Myślę, że to będą trzy podstawo-
we rzeczy. Po pierwsze – doświad-
czenie w walce o utrzymanie. Cra-
covia już nieraz pokazała, że w takiej
sytuacji nie spuszcza głowy. Po dru-
gie – dobra dyspozycja fizyczna.
Pasieka z Kobylańskim bez wątpie-
nia przykręcili chłopakom śrubę. Ko-
lejnym atutem Cracovii będą też ki-
bice i atmosfera stadionu. Pamiętaj-
my, że trzy pierwsze mecze Pasy
grają u siebie. Z tego musi być w su-
mie 7 punktów! not. j

– W Gdańsku mieszkałem w sumie
dwa i pół roku. Byłem wówczas
nastolatkiem. Bardzo dobrze
wspominam tamten okres, bo wiąże się
on z moimi największymi dotychczas
sukcesami piłkarskimi – Mistrzostwem
i Wicemistrzostwem Europy Juniorów.

Krótka historia pasiastych transparentów (1)
Jedyny taki na stadionie: łączy barwy i nazwę Cracovii z barwami narodowymi. Słowa na transparencie

to fragment wiersza Czesława Janczarskiego.

Przed każdym meczem menu bę-
dzie różnicowane tak, aby goście
mogli skosztować wielu potraw. Wpro-
wadzane będą też dania sezonowe z
uwzględnieniem świeżych warzyw i
owoców oraz produktów regionalnych.

I tak na pierwszym spotkaniu w
rundzie wiosennej, na stołach udeko-
rowanych kwiatami i świecami znajdą
się przekąski: sery żółte i pleśniowe,
pasztet drobiowy z żurawiną, mary-
nowane warzywa, sałatki i domowy
smalec z cebulką. Będzie też danie
gorące – szynka wieprzowa pieczona
w całości, z sosem kaparowym na wi-
nie, czerwoną kapustą z rodzynkami
i wiejskim pieczywem. Do tego oczy-
wiście kawa, herbata, a także coś moc-
niejszego: wino, Martini i produkty fir-
my Stock. Życzymy smacznego!

jk

Kolejna nowość
przy Kałuży!

Smaczne kąski
na sektorze VIP

Od rundy wiosennej posiadaczy
karnetównasektorVIPczekamiłanie-
spodzianka. Co prawda cena karne-
tu nieco wzrosła, ale w zamian VIP-y
otrzymają… bogato zastawiony stół.
Odtąd nie tylko będą oglądać mecze
z najlepszego punktu widokowego
na stadionie, ale również z miejsca
pełnego pysznych potraw i napitków.

so
nd

a przed
rundą
wiosenną

Marek Solecki,
„Radio Kraków”

– O co powalczy
Cracovia w run-
dzie wiosennej?
– O utrzymanie. W
sytuacji, gdy nie ma
wielkich zmian w
składzie, nie można
liczyć na nic więcej.

– Jak ocenia pan dotychczasową
pracę trenera Pasieki?
– Dotąd pozytywnie. Wykrzesał z tej
drużyny sporo. Pytanie, czy jest w sta-
nie wycisnąć z niej jeszcze więcej?
– Co sądzi pan o przeprowadzonych
do tej pory transferach?
– Transfer Szałachowskiego oceniam
zdecydowanie na plus. Jeśli chodzi o
Budzińskiego to wątpię, by tej klasy za-
wodnik mógł bardzo pomóc Pasom.
Największym problemem jest jednak
brak mocnego napastnika.
– Co będzie największym atutem Pa-
sów?
– Moim zdaniem będzie to determina-
cja chłopaków i wsparcie kibiców. Nie
mam pewności, czy to wystarczy, aby
wyjść ze strefy spadkowej, ale Cracovia
to przecież zespół z ogromnym poten-
cjałem, więc jest szansa. not. j
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Tanie zakupy...

więcej na: www.roban.net.pl

Ekskluzywna odzież używana
z Anglii, Irlandii, Holandii, Norwegii

Zapraszamy także
do współpracy
w ramach umowy
franchisingowej
Zostań swoim Szefem

ZNANA MARKA GWARANCJĄ SUKCESU

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

Prawdziwy szok cenowy, przyjdź i złap okazję
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W pierwszym meczu rundy re-
wanżowej Cracovia spotka się z Le-
chią. W przerwie między rozgryw-
kami w Gdańsku zmienił się trener,
przyszli nowi piłkarze i drużyna może
zaprezentować całkiem inny futbol.

Jeszcze rok temu Lechia pod
batutą trenera Kafarskiego grała
porywająco. Strzelała wiele bra-

mek, wnosiła powiew ofensywnego
futbolu, a fachowcy zgodnie twier-
dzili, iż „biało-zieloni” prezentują
najładniejszą piłkę w Polsce, tak jak
Cracovia debiutująca w Ekstraklasie
w sezonie 2004/05. Drużyna odda-
wała bardzo wiele strzałów, a duża
ich część znajdowała drogę do
bramki. Zespół grał najczęściej w

ustawieniu 1-4-3-3. W przewie let-
niej drużyna przeszła jednak meta-
morfozę, a dokładnie przestała
strzelać gole. Głową za to zapłacił
trener Kafarski, który w listopa-
dzie 2011 roku musiał oddać fotel
trenera dobrze znanemu kibicom
Cracovii Rafałowi Ulatowskiemu.
Drużyna pod wodzą Ulatowskiego
przeszła kolejną przemianę, ale

znowu na gorsze. W czterech
meczach lechiści zdobyli tylko
trzy punkty i to po bramce samo-
bójczej. Trener Ulatowski musiał
się pożegnać z posadą.

W przerwie zimo-
wej na ratu-
nek za-
grożonej spa-
dkiem Lechii
został wezwany
były selekcjoner reprezentacji Polski

Paweł Janas. Wydaje się, że Janas
najlepsze lata ma za sobą, ale nie
można nie doceniać doświadczo-
nego trenera. Janas zawsze nasta-
wia swoje drużyny na zdyscyplino-
wanie w grze defensywnej. Rękę tre-
nera można było dostrzec już w
meczach sparingowych, jakie
gdańszczanie rozegrali w okresie
przygotowawczym. W siedmiu spot-

kaniach kontrolnych Lechia
trzykrotnie nie dopuściła do

utraty gola, sama zaś w
pięciu meczach po-

trafiła strzelić
bramkę.

Biorąc pod
uwagę sparin-

gi można wy-
wnioskować, że Le-

chia będzie grała
systemem 1-4-

5-1, z dwo-

ma defensywnymi pomocnika-
mi. Wydaje się, że pierwszym

bramkarzem będzie młody

Pawłowski, który wrócił z testów we
włoskim Udinese. W obronie po-
winni zagrać Pietrowski, Vućko, Ja-
nicki i pozyskany z Lecha Wilk, a bli-
sko wyjściowej „jedenastki” są środ-
kowy obrońca Kożans i prawy de-
fensor z Brazylii Deleu. Jako de-
fensywni pomocnicy pewne miejsce
mają kapitan drużyny Surma i Bajić.
Zadaniem tej dwójki jest rozbijanie

akcji przeciwników oraz inicjowanie
szybkim podaniem kontrataków. Ex-
pasiak Paweł Nowak wydaje się
na tę chwilę bezkonkurencyjny jako
ofensywny pomocnik, grający tuż za
jedynym napastnikiem. Tym wysu-
niętym zawodnikiem będzie naj-
prawdopodobniej Chorwat Tadić,
chyba że Paweł Janas zdecyduje
się przesunąć Razacka Traore na tę
pozycję. Trener Lechii stawia zde-
cydowanie na tego zawodnika.
Boczni pomocnicy: pewniakami do

gry wydają się być właśnie
Razack Traore i pozyskany
w przerwie zimowej Tuszyń-

ski. Jest jeszcze szansa, by do ze-
społu dołączył napastnik Widzewa
Grzelczak, który podpisał ważną
od lipca umowę z Lechią, ale
działacze cały czas pracują nad
kolejnymi wzmocnieniami.

Robert Halastra

Lechia Gdańsk
Przydomek: Biało-zieloni
Stadion: PGE Arena Gdańsk
Debiut w najwyższej klasie rozgrywkowej:
20 marca 1949, Cracovia – Lechia 5:1
Sezony w Ekstraklasie: 20
Sukcesy: Puchar i Superpuchar Polski (1983)
Budżet: 25 mln zł

Pawłowski

trener: Paweł Janas

Pietrowski
(Deleu)

Vućko Janicki
(Bąk)

Wilk

Traore
(Lukjanovs)

Bajić
(Poźniak)

Surma Tuszyński
(Wiśniewski)

Tadić
(Traore)

Przewidywana
jedenastka

na mecz
z Cracovią

Nowak

Fetę otwarcia nowego stadionu
popsuł Lechii Aleks Visnakovs,

którego gol zapewnił Pasom remis
1:1 i cenny, wyjadowy punkt.

Chorwacki obrońca
Luka Vućko

Jedną z czołowych postaci Lechii
jest świetnie znany kibicom Cracovii
Paweł Nowak – zawodnik, który w
barwach Pasów występował przez
siedem lat. Między 2002 a 2009 r.,
popularny „Pawka” wystąpił w blisko
200 oficjalnych me-
czach Cracovii – od
trzeciej ligi do Ekstra-
klasy, ale także w ba-
rażach o Ekstraklasę,
Pucharze Polski, Pu-
charze Ligi oraz Pu-
charze Intertoto. W su-
mie strzelił dla Pasów
35 goli (z czego 17 w
Ekstraklasie). W roku
2009 Paweł Nowak
opuścił Kraków i prze-
niósł się na drugi koniec Polski – do
Gdańska. Kibice Lechii szybko polu-
bili walecznego pomocnika obdarzo-
nego zmysłem kombinacyjnej gry.
Dobra gra drużyny z Wybrzeża w se-
zonach 2009/10 i 2010/11 była w

ogromnej mierze
zasługą świetnie
współpracującej trój-
ki środkowych po-

mocników: Nowak-Surma-Bajić.
Przez ostatnie 2,5 roku Paweł Nowak
wystąpił w 68 meczach ligowych Le-
chii i zdobył dla niej 7 bramek. Na
pewno w nadchodzącym meczu
obrońcy Pasów będą musieli na nie-

go uważać, tym bardziej, że „Pawka”
już raz dał się swojemu byłemu klu-
bowi we znaki. Tuż po zmianie barw
– jesienią 2009 roku – w meczu roz-
grywanym na stadionie w Sosnowcu
Nowak strzelił dwie z sześciu bramek,
które Lechiści zaaplikowali Cracovii i
walnie przyczynił się do wysokiego
zwycięstwa swojego nowego ze-
społu. Paweł Mazur

gwiazda Lechii: Paweł Nowak

Lechia ma wielu sławnych kibiców: na zdjęciach obecny premier (Tusk), były premier (Bielecki) i były prezydent (Wałęsa)

W przerwie zimowej na ratunek
zagrożonej spadkiem Lechii został
wezwany były selekcjoner reprezentacji
Polski Paweł Janas. Wydaje się, że
Janas najlepsze lata ma za sobą, ale
nie można nie doceniać
doświadczonego trenera.

fot. Ula Łaptaś/terazpasy.pl

Przedstawiamy rywala:

Lechia Gdańsk

fo
t.

Ul
a

Ła
pt

aś
/te

ra
zp

as
y.p

l

fo
t.

Bi
ś

Lis
ow

sk
i/t

er
az

pa
sy

.p
l

fo
t.

Bi
ś

Lis
ow

sk
i/t

er
az

pa
sy

.p
l

fo
t.

Bi
ś

Lis
ow

sk
i/t

er
az

pa
sy

.p
l

fo
t.

Bi
ś

Lis
ow

sk
i/t

er
az

pa
sy

.p
l



11C R A C O V I Aw w w . c r a c o v i a . p l



12 C R A C O V I A w w w . c r a c o v i a . p l


