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W teście mogą wziąć udział oso-
by pełnoletnie. Należy zabrać ze
sobą dokument tożsamości: dowód
osobisty, paszport lub prawo jazdy.
Liczba miejsc jest ograniczona. Re-
jestracja uczestników rozpocznie się
w poniedziałek 21 maja o godz.
11.00.

Konkurs w Krakowie będzie częś-
cią programu telewizyjnego emito-
wanego na żywo o godzinie 20.25 w
TVP1 i SPORT.TVP.PL. Poprowadzą
go Paulina Chylewska i Piotr Kraśko
– w studiu w Warszawie oraz Prze-
mysław Babiarz – w Krakowie.

Zmierzą się ze sobą dwie
drużyny. W warszawskim studiu za-
grają znani i lubiani artyści, dzienni-
karze, politycy i sportowcy. Przypo-

mnijmy, że w gronie zwycięzców jed-
nego z poprzednich testów – Wiel-
kiego Testu z Historii: „Jan Paweł II –
Karol Wojtyła” – znalazł się znakomity
polski szpadzista, a prywatnie kibic
Cracovii, Radosław Zawrotniak.

Podczas gdy w studiu telewizyj-
nym w Warszawie rywalizować będą
celebryci, w Krakowie sprawdzą
swoją formę i powalczą o główną na-
grodę wszyscy chętni, którzy zare-
jestrują się w dniu konkursu.
Gwiazdą programu będzie słynna
piosenkarka Oceana, która zaśpie-
wa oficjalny przebój EURO 2012.

Jak donosi TVP test będzie
składał się z 24 pytań podzielonych na
cztery serie. Do każdego pytania po-

dane zostaną cztery warianty odpo-
wiedzi, z których tylko jedna będzie
prawidłowa. Autorami pytań są zna-
ni dziennikarze: Dariusz Szpakowski,
Stefan Szczepłek i Michał Pol. Te-
matyka testu to historia polskiej re-
prezentacji. Jedno pytanie w każdej
rundzie dotyczyć będzie Euro 2012.

„Wielki Test Piłkarski. Biało-czer-
woni" jest widowiskiem podążającym
śladem Wielkiego Testu z Historii, któ-
ry zyskał uznanie telewidzów. Pro-
gram ma za zadanie przypomnieć his-
torię polskiej reprezentacji narodowej
oraz wprowadzić widzów w atmosfe-
rę piłkarskiego święta, jakim powinno
być polskie Euro.

Paweł Mazur
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TERMINARZ
Najbliższe

mecze Pasów:
Cracovia – Ruch Chorzów, 3 maja,
godzina 18:00
KOLEJNY MECZ:
GKS Bełchatów – Cracovia,
6 maja, godzina 17:00
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Maciej Madeja,
były kierownik drużyny
płkarskiej Cracovii

O godne
pożegnanie

Uważam, że mecz z
Ruchem będzie o wiele
trudniejszy, niż ten z
Wisłą. Ruch nadal jest w
grze o medale mistrzostw Polski z szansami
na tytuł, a Wisła grała tylko i wyłącznie o
prestiż. Nasz derbowy przeciwnik pre-
zentuje ostatnio zaniżone loty, ale nieste-
ty my także nie osiągamy zbyt wysokiego
pułapu. Czekają nas dwa ostatnie mecze,
w tym ostatni na naszym stadionie i należy
dać z siebie wszystko bez względu na sy-
tuację w tabeli. Tego oczekują kibice i Za-
rząd Klubu. Zresztą wypada piłkarzom
przynajmniej godnie pożegnać się z obec-
nym, nieudanym sezonem.

Dla mnie Ruch jest ogromną tego-
roczną niespodzianką. Znając początkową
sytuację finansową tego klubu – bo ponoć
ostatnio się tam poprawiło i ustabilizowało
na przyzwoitym poziomie – to przed se-
zonem nikt nie stawiał na „Niebieskich”.
Raczej wróżono im co najwyżej walkę o
środek tabeli. Trenera Ruchu Waldka For-
nalika darzę ogromnym szacunkiem, za to
co do tej pory osiągnął, a za obecny sezon
– to już czapki z głów! Jest to fachowiec
„pełną gębą”, należy do ścisłej czołówki
polskich trenerów. Potrafił pościągać cie-
kawych zawodników i stworzyć z nich
prawdziwy zespół, a przy tym zadbał o od-
powiednią atmosferę w szatni i teraz grają
jak z nut. Może nie wyszedł im mecz pu-
charowy z Legią - było to jedno z ich słab-
szych spotkań w tym sezonie, jakie
oglądałem – ale mimo to uważam ich za je-
den z lepszych teamów w Polsce. Nie mog-
li sobie poradzić z Legią, ale w przekroju
całego sezonu grają świetną piłkę. Dlate-
go uważam, że ten mecz będzie dla naszych
chłopaków bardzo ciężki. Jednak jeśli za-
grają z zębem i będą jeździć na „siedze-
niach” to jesteśmy w stanie ukłuć Ruch.

Dla mnie ten mecz będzie szczególny
także ze względu na naszego wychowan-
ka – Rafała Grodzickiego. Pamiętam jak ra-
zem z Pawłem Szwajdychem i Konradem
Cebulą dzielili i rządzili w juniorach. Aż
miło było patrzeć! Wydaje mi się, że
„Szwajdyszek” i „Cebulka” troszeczkę
„zbyt miękko” podeszli do swoich talentów,
a posiadali je nie małe. Natomiast Rafał
dzięki pracy nad sobą i woli walki jest tam
gdzie jest. Najpierw odszedł do Górnika
Wieliczka, potem Orest Lenczyk wy-
ciągnął go do Bełchatowa, a teraz jest w
Chorzowie. W tym czasie on cały czas się
systematycznie rozwijał i uważam go za
jednego z najlepszych polskich stoperów.
Z innym naszym byłym piłkarzem, Grze-
siem Baranem, mogliby teraz stanowić
wspaniały duet środkowych obrońców w
Cracovii! Zresztą obu życzę by kariery za-
kończyli właśnie w Klubie, w którym tak
naprawdę rozpoczynali swoją poważną
przygodę z piłką – Cracovii. Rafał niejed-
nokrotnie powtarzał, że jest to jego ma-
rzenie!

not. hala

Klub Gole Pkt
1. Legia Warszawa 40-14 49
2. Śląsk Wrocław 40-28 47
3. Ruch Chorzów 37-25 46
4. Lech Poznań 39-22 45
5. Korona Kielce 32-26 45
6. Polonia W. 32-25 44
7. Wisła Kraków 25-22 40
8. Górnik Zabrze 29-26 36
9. Widzew Łódź 23-25 35

10. Jagiellonia 29-39 35
11. Podbeskidzie 24-31 34
12. Zagłębie Lubin 28-38 34
13. GKS Bełchatów 30-30 29
14. Lechia Gdańsk 17-27 25
15. ŁKS Łódź 19-48 22
16. Cracovia 18-36 21

Dzieciom bardzo przypadły do gustu gadżety
przygotowane przez sponsora meczu

z Widzewem Łódź – firmę Open Finance

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

CRACOVIA
Na zlecenie MKS Cracovia SSA

Czytaj codziennie!
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W spotkaniu z łódzką jedenastką
Cracovia nie miała nic do stracenia,
jednak w poczynaniach zawodników
trenera Kafarskiego nie było widać de-
sperackiej walki o ligowy byt. Pasy
bardzo dobrze radziły sobie w de-

fensywie, gdzie pozytywnie wyróżniali
się Mateusz Żytko i Krzysztof Nykiel,
jednak całkowicie nie radziły sobie z
konstruowaniem akcji ofensywnych.
Najlepsze okazje do zdobycia bram-
ki mieli Saidi Ntibazonkiza i Bartłomiej

Grzelak, jednak obaj fatalnie
spudłowali. Jedyną poważną sytuację
na zdobycie bramki, jaką stworzył
tego dnia Widzew miał były napastnik
Pasów, Radosław Matusiak, jednak
jego strzał kapitalnie obronił Woj-
ciech Kaczmarek.

Mecz zakończył się remisem,
który – z punktu widzenia Cracovii –
jest raczej stratą dwóch punktów,
niż zyskaniem jednego. Wprawdzie
dystans do ŁKS-u zmniejszył się do
zaledwie jednego punktu, ale do Le-
chii Pasy wciąż tracą aż cztery punk-
ty.

Ponieważ skład gazety, z uwagi
na krótkie terminy pomiędzy mecza-
mi w ostatnich trzech kolejkach ligo-
wych, odbywa się przed derbami i
przed meczem Lechii z Widzewem
nie wiemy jeszcze, czy na tydzień
przed końcem rozgrywek nie okaże
się, że szanse na utrzymanie zmalały
do zera. Stanie się tak w przypadku
ewentualnej porażki Cracovii w der-
bach przy ul. Reymonta i zwycięstwa
Lechii w jej meczu wyjazdowym z Wi-
dzewem. Paweł Mazur

Tylko remis z Widzewem
– coraz bliżej spadku
W meczu na własnym boisku z Widzewem Łódź Cracovia
jedynie zremisowała bezbramkowo i nadal zajmuje ostat-
nie miejsce w tabeli T-Mobile Ekstraklasy. Na wiosnę 2012
roku Pasy odniosły dotąd tylko jedno zwycięstwo: w meczu
z beniaminkiem, Podbeskidziem Bielsko-Biała.

Licytuj koszulkę
Pasów – pomóż
w walce z chorobą!

Zapraszamy do udziału w akcji
charytatywnej „Autografy dla Pana
Leszka”, w której przedmiotem li-
cytacji jest czarna koszulka Cra-
covii z autografami zawodników
Klubu. Licytuj koszulkę i pomóż w
walce z chorobą!

Aukcja „Autografy dla Pana Lesz-
ka” to pomoc dla Pana Leszka Ro-
mańskiego – taty dwóch adoptowa-
nych synów, mierzącego się z cho-
robą nowotworową płuc.

Cracovia postanowiła wspomóc
akcję, przekazując na licytację czarną
koszulkę z autografami wszystkich za-
wodników. Gorąco zapraszamy do li-
cytacji – pieniądze z aukcji zostaną
przekazane na walkę Pana Leszka z
chorobą!

Więcej informacji o całej akcji
można znaleźć na stronie oficjalnej
Klubu: www.cracovia.pl

MKS Cracovia SSA
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Wielki Test Piłkarski TVP
na stadionie Pasów!
Euro 2012 jest już o krok. Każdy kibic piłkarski może spraw-
dzić swoją wiedzę przed rozpoczęciem turnieju. 21 maja Te-
lewizja Polska organizuje „Wielki Test Piłkarski. Biało-czer-
woni", w którym do wygrania będzie 30 tysięcy złotych! Test
zostanie przeprowadzony na stadionie Cracovii!

Liczba miejsc
jest ograniczona.
Rejestracja
uczestników
rozpocznie się
w poniedziałek 21
maja o godz. 11.00.



– Proszę krótko przedstawić
swoją rodzinę.

Dariusz: – Mam 39 lat, mam dwie
córki – siedmioletnią Ewę i dziesięcio-
letniąAnię. W trójkę kibicujemy Cracovii,
a mama Agnieszka jest niestety neu-
tralna. Żona była z nami tylko dwa razy
na meczach. Dzieci chodzą regularnie
od czasu, gdy Cracovia rozgrywała
swoje spotkania na stadionie Hutnika.
Jeśli tylko choroba im nie przeszkodzi,
to są na każdym meczu rozgrywanym
na naszym stadionie.

– Rozumiem, że tata zaczął kibi-
cować Pasom trochę wcześniej?

D: – Tak, u mnie to się ciągnie
od przełomu lat 80-tych i 90-tych.
Pierwszy raz byłem akurat na me-
czu derbowym na naszym obiekcie
– było to gdy chodziłem do szkoły
średniej. Później był okres, kiedy
rzadziej pojawiałem się na meczach
Cracovii i na początku obecnego
wieku znowu zacząłem regularnie
oglądać mecze Pasów. Jednak cały
czas regularnie śledziłem losy
drużyny.

– Jak to się stało, że pojawiliście
się w reklamie karnetów Cracovii?

D: – Bardzo prozaicznie. Droga do
tej reklamy była bardzo prosta. Pani Ka-
sia ze Stowarzyszenia Tylko Cracovia
zaproponowała nam wzięcie
udziału w tym przedsięwzięciu.
Długo się nie zastanawialiśmy, wy-
raziliśmy zainteresowanie po-
mysłem i zgodziliśmy się wziąć
udział w tej kampanii.

– Jak dzieci odebrały
możliwość wystąpienia w
reklamie najstarszego
klubu w Polsce?

D: – Były bardzo
zadowolone i pode-
kscytowane tym faktem.
Nie mogły się wręcz tego
doczekać. Jednocześnie
były bardzo ciekawe jak to
będzie wyglądać, ale chy-
ba najlepiej to spytać je
same.

Ania: – Było bardzo
fajnie. Byłam bardzo za-
dowolona, że Pani Ka-
sia nam zapropono-
wała udział w tej re-

klamie i mogliśmy wziąć udział w pro-
fesjonalnej sesji zdjęciowej.

– Traktowaliście to Państwo jako
zabawę, czy pracę?

D: – Dla nas to była bardziej za-
bawa niż praca. Nie sprawiało nam to
żadnego problemu, ani nie był to dla
nas większy wysiłek. W ogóle nie było
to dla nas męczące. Zresztą nie mog-
liśmy tego traktować do końca jako pra-
cy, bo nie pobieraliśmy za to żadnego
wynagrodzenia. Wiele osób nie wierzyło
później, że zrobiliśmy to charytatywnie,
ale takie jest podejście w naszym
społeczeństwie, że za wszystko trzeba
brać pieniądze. Każdy się pytał ile
można na tym zarobić. Ja w ogóle nie
pomyślałem, że można za to wziąć pie-
niądze. Byłem zadowolony, że w ogó-
le mogę w tym uczestniczyć.

– Jak wyglądała praca nad tą re-
klamą?

D: – Wszystko odbyło się w sie-
dzibie Klubu na ul. Wielickiej, gdzie
spotkaliśmy się z rzecznikiem oraz fo-
tografem. Tam też zostało za-
aranżowane studio i zrealizowana ses-
ja zdjęciowa. Wszystko przebiegło bar-
dzo sprawnie i nie
trwało długo.

– Czy po tej pojawieniu się re-
klam z Państwa udziałem byliście
Państwo rozpoznawani na stadionie
lub ulicy?

D: – Nawet nie. Co najwyżej kilku
znajomych zorientowało się, że to na-
sze podobizny pojawiły się w tej kam-
panii. Te reklamy nie pojawiły się w zbyt
wielu mediach – głównie w mediach klu-
bowych oraz w lokalnej prasie, stąd też
odbiór nie był aż tak szeroki. Dla dzie-
ci na pewno było przyjemne, gdy ktoś
ich rozpoznawał. Bardzo się z tego cie-
szyły.

A: – Tylko jedna koleżanka mnie za-
pytała czy to ja jestem na plakacie.

– Kto jest ulubionym zawodni-
kiem?

D: – Dzieci chyba najbardziej lubią
Wojtka Karczmarka, który ma z nimi
bardzo dobry kontakt. Zawsze pod-
chodzi pod sektor rodzinny, pomacha
dzieciakom, uśmiechnie się do nich czy
przybije „piątkę”. Udziela się też bardzo
na tym sektorze, jest tam częstym
gościem. Gdy pauzował za kartki to
oczywiście przyszedł na sektor ro-
dzinny.

A: – Ja tam wolę Saidiego Ntiba-
zonkizę. Bardzo go lubię.

– Jesteście Państwo stałym goś-
ciem na sektorze rodzinnym. Co w
nim jest takiego specyficznego?

A: – Jest tam wielu fajnych kole-
gów i koleżanek. Z kolegów lubię naj-
bardziej Sebastiana, a z dorosłych
dwie panie Kasie, które organizują kon-

kursy. Są one bardzo fajne i za
udział w nich są ciekawe nagrody.

Np. za strzelenie bramki lub inny
wyczyn dostaje się specjalną

pieczątkę. Zostały nam też
wyrobione legitymacje
„Małego Pasiaka”.

– Jakie szanse na
utrzymanie ma Cracovia?

D: – Szczerze, to będzie
bardzo ciężko. Tym bardziej,
że nie wszystko zależy od
Cracovii. Jednak nadal wie-
rzę w szczęśliwe zakończe-
nie tego sezonu.

A: – Cracovia się na pew-
no utrzyma!

Rozmawiał:
Robert Halastra
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piękny uśmiech

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

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

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

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

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

W turnieju wzięli udział chłopcy z
rocznika 1997 i młodsi. Drużyny
uczestniczące w rozgrywkach to:
MKS Cracovia SSA, Sandecja Nowy
Sącz, Skawa Wadowice, RKS Gar-
barnia Kraków, Kolejarz Prokocim, KS
Borek, PKS Jadwiga Kraków i Wisła
Kraków.

Zespoły zostały podzielone na
dwie grupy eliminacyjne. Drużyny
grały w grupach systemem „każdy z
każdym" – na boisku ze sztuczną
trawą w centrum treningowym MKS
Cracovia SSA przy ul. Wielickiej 101.
Z grup do finału awansowały zespoły,
które zajęły pierwsze miejsca – Cra-
covia i Sandecja Nowy Sącz. Wyniki
osiągnięte dotychczas przez młodych
piłkarzy Pasów są imponujące, a bar-
dzo wiele mówi już sam stosunek bra-
mek po trzech meczach, który wyno-
si 20:0!

Mecz finałowy rozgrywek od-
będzie się na głównej płycie bois-
ka MKS Cracovia przy ul. Kałuży 1
(w sobotę, 5 maja 2012, o godzinie
16.00).

Mecze w fazie grupowj turnieju
trwały 2 x 20 minut. (z dziesięcio-
minutowymi przerwami), natomiast

finał rozegrany zostanie w czasie 2
x 35 min (piętnaście minut prze-
rwy).

Serdecznie zapraszamy wszyst-
kich do odwiedzenia obiektu Cracovii
5 maja i do kibicowania młodym fut-
bolistom!

Paweł Mazur

Turniej piłkarski im. bł. Jana Pawła II
– „Droga Do Euro”
Instytut Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie, MKS Cracovia SSA,
SKF WTM 100-lat Cracovia pod hasłem przybliżenia młodzieży postaci Jana Pawła II i war-
tości, którymi się kierował, zorganizowały turniej piłkarski dla młodych adeptów futbolu.

Wyniki grupy A:
Cracovia – Borek 3:0
Prokocim – Skawa 3:0
Cracovia – Prokocim 6:0
Skawa – Borek 1:0
Borek – Prokocim 2:2 (karne 0:2)
Skawa – Cracovia 0:11

Tabela grupy A:
1. Cracovia 9 20:0
2. Prokocim 6 5:8
3. Skawa 3 1:14
4. Borek 0 2:6

Wyniki grupy B:
Sandecja – Garbarnia 5:1
Jadwiga – Wisła 0:4
Sandecja – Wisła 1:1 (karne 11:10)
Jadwiga – Garbarnia 3:0
Wisła – Garbarnia 4:1
Sandecja – Jadwiga 4:1

Tabela grupy B:
1. Sandecja 9 10:3
2. Wisła 6 9:2
3. Jadwiga 3 4:8
4. Garbarnia 0 2:12

Pasiacy z sektora rodzinnego
Rozmowa z Panem Dariuszem i jego córką, Anią, czyli rodziną promującą wiosenne
karnety na plakacie klubowym.
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Frekwencja na Cracovii
– wciąż powyżej średniej!
Pomimo słabych wyników drużyny i mniej atrakcyjnych ry-
wali, którzy przyjeżdżali na stadion przy ulicy Kałuży w run-
dzie wiosennej Pasy wciąż mogą się pochwalić wysoką frek-
wencją na meczach. Cracovia nadal jest liderem wśród sta-
dionów o pojemności do 20 000 widzów.
1. Legia Warszawa – 20 500 widzów
2. Lechia Gdańsk – 16 800 widzów
3. Śląsk Wrocław – 16 300 widzów
4. Wisła Kraków – 15 100 widzów
5. Lech Poznań – 13 500 widzów
6. Cracovia – 8 400 widzów
7. Korona Kielce – 7 700 widzów
8. Widzew Łódź – 6 700 widzów
9. Zagłębie Lubin – 6 500 widzów

10. Ruch Chorzów – 6 200 widzów
11. Jagiellonia Białystok – 4 000 widzów
12. Polonia Warszawa – 3 900 widzów
13. Górnik Zabrze – 3 100 widów
14. Podbeskidzie Bielsko-Biała – 3 000
widzów
15. ŁKS Łódź – 2 700 widzów
16. GKS Bełchatów – 2 000 widzów
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F.H.U „ABER”
galanteria skórzana hurt – detal

tel. 0501 530 950
Kraków, ul. Kalwaryjska 14

� torebki, teczki damskie
� teczki,

nesesery mêskie
� portfele
� saszetki
� paszportówki,

kosmetyczki

� paski, biodrówki
� rêkawiczki skórzane
� parasole
� plecaki dziecinne,

szkolne, turystyczne
� torby turystyczne
� walizy
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– Ponownie zawitasz na stadion
Pasów. Jak się czujesz wracając na
obiekt swojego macierzystego klu-
bu?

– Szczerze powiedziawszy byłem
już kilka razy na tym obiekcie po ode-
jściu z Cracovii i muszę przyznać, że
bardzo fajnie się na nim gra. Kibice są
bardzo blisko murawy i czuć ten doping.
Dla mnie osobiście rewelacyjne jest to,
że wracam tam gdzie piłkarsko się wy-
chowałem. To jest najistotniejsze.

– Serce mocniej bije, gdy wy-
chodzisz na to boisko?

– Myślę, że tak. Mam dużo miłych
wspomnień – może nie z tym stadio-
nem, ale ogólnie z tym miejscem. Lu-
bię grać na Cracovii. Szkoda tylko, że
przyjeżdżam tu z drużynami, które ry-
walizują z Cracovią o punkty. Ale takie
jest piłkarskie życie i cóż mi pozostaje?
Znowu przyjeżdżam na Kałuży z Ru-
chem i zrobimy wszystko by wygrać.

– Ciężko było Ci odchodzić z Cra-
covii?

– W tamtym momencie chyba nie,
bo ja sam chciałem odejść. Chciałem
grać i rozwijać się, a gdybym wtedy zos-
tał to nie miałbym szans na regularne
występy. Gdybym nie podjął takiej, a nie
innej decyzji to teraz pewnie nie przy-
gotowywałbym się do tak ważnego
spotkania jak mecz finałowy o Puchar
Polski.

– Z obecnej perspektywy nie
żałujesz więc chyba tego kroku?

– Absolutnie nie. Nie żałuję, bo nie
grałbym w Bełchatowie ani w Ruchu
Chorzów. Nie miałbym na koncie paru
medali na różnym szczeblu rozgrywek
w polskiej piłce, w tym w Ekstraklasie.
Gdybym wtedy został w Cracovii to
mógłbym podzielić losy takich za-
wodników z mojego rocznika jak cho-
ciażby Paweł Szwajdych, czy Konrad
Cebula. W Ekstraklasie raczej nie za-
istnieli i już w niej nie grają, więc z per-
spektywy czasu raczej nie mam cze-
go żałować.

– Zapewniłeś sobie grę w euro-
pejskich Pucharach, podczas gdy
Cracovia po raz kolejny walczy o
utrzymanie. Czy nie czujesz we-
wnętrznej satysfakcji, że drużyna w
której Cię nie widziano jest zdecy-
dowanie niżej notowana od Twojego
obecnego teamu?

– Nie, bo ja cały czas trzymam kciu-
ki za Cracovię! Byłem nawet w tej run-

dzie dwa razy prywatnie na meczach
Pasów przy ul. Kałuży. Jest mi przykro,
że Cracovia jest tak nisko i od kilku lat
gra tylko o utrzymanie. Na pewno nie
odczuwam z tego powodu , że mój ze-
spół jest zdecydowanie wyżej w tabeli
żadnej satysfakcji, choć pewnie
mógłbym. Moje losy tak się potoczyły,
że gram o tytuły z innymi drużynami, a

nie z Cracovią. Mam jednak nadzieję,
że przyjdzie taki czas, że Pasy powrócą
na odpowiednie tory i będą grały o naj-
wyższe trofea.

– Czy zobaczymy Cię jeszcze kie-
dyś w koszulce w pasy? Może wte-
dy Cracovia będzie grać o puchary?

– Niejednokrotnie już powtarzałem,
że moim cichym marzeniem jest ubrać
jeszcze koszulkę Cracovii, a przy tym
zagrać z nią o najwyższe cele. Jednak
na dzień dzisiejszy takiego tematu nie
ma.

– Ruch chyba trochę niespo-
dziewanie jest drugą siłą ekstrakla-

sy. W czym tkwi tajemnica Waszego
sukcesu?

– Na pewno w kolektywie i w tym,
że potrafimy grać zespołową piłkę.
Jesteśmy doskonale poukładani tak-
tycznie przez trenera Fornalika. Przy tym
mogę z całą odpowiedzialnością stwier-

dzić, że w Ruchu nie ma słabych za-
wodników. Są za to piłkarze po przejś-
ciach, którzy w swoich karierach już coś
osiągnęli. Jest także mnóstwo piłkarzy
niechcianych w innych klubach, ale to
przede wszystkim przez to, że nikt im nie
dawał szansy pokazania się i grania.
Trener Fornalik potrafił nas odpowied-
nio przygotować do tego sezonu i
każdy z nas daje z siebie wszystko,
grając najlepiej, jak potrafi.

– W trzech ostatnich kolejkach
gracie z drużynami zagrożonymi
spadkiem, będziecie więc decydo-
wać o tym, kto pozostanie w lidze, a
kto zagra w przyszłym sezonie na za-
pleczu Ekstraklasy.

– To chyba nie tak. My przede
wszystkim gramy dla siebie, bo cały
czas walczymy o mistrzostwo Polski.
Tak naprawdę jeszcze nie jesteśmy
pewni występów w europejskich pu-
charach. Pozostały trzy kolejki i stoimy
przed ogromną szansą przeskoczenia
Legii. Uważam, że do ostatniej kolejki
będą się ważyły losy mistrzostwa Pol-
ski. Do każdego spotkania podejdzie-
my w stu procentach skoncentrowani i
z wolą walki. Wyjdziemy na murawę z
pełną świadomością celu, o który gra-
my oraz tego, że w każdym z tych spot-
kań mamy swoją szans, by wygrać i
zbliżyć się do upragnionego tytułu. Na
pewno żadnej drużynie nie odpuścimy,
a że tak się ułożył terminarz, że w trzech
ostatnich kolejkach gramy z Lechią,
ŁKS-em i Cracovią, więc zespołami za-
grożonymi spadkiem – na to już nie mie-
liśmy wpływu. Nikt jeszcze na sto pro-
cent nie spadł. Tak na górze jak i na dole
tabeli nic nie jest przesądzone. Dla nas
te mecze mogą się okazać jednymi z
najtrudniejszych spotkań w tym sezo-
nie. Mam nadzieję, że dobrymi wystę-
pami pomogę się utrzymać Cracovii.

Rozmawiał:
Robert Halastra

Rafał Grodzicki

Cały czas
trzymam
kciuki
za Cracovię!

Cały czas trzymam kciuki za Cracovię.
Byłem nawet w tej rundzie dwa razy
prywatnie na meczach Pasów
przy ul. Kałuży.
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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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DANE OSOBOWE
Imię i Nazwisko: Radomir Szaraniec
Wiek: 32 lata, urodziłem się 15 sierpnia 1979 roku
Pseudonim: brak, jedyny to ten z forum kibi-
cowskiego, czyli rmszar.
Kluby: kiedyś jako dziecko trenowałem piłkę
nożną w Hutniku, bo mieszkam w Nowej Hucie,
ale miłość jest jedna – Cracovia.
Stan cywilny: żonaty, dwoje dzieci – chłopiec i
dziewczynka, oboje kibice Cracovii.
Zawód wyuczony i wykonywany: prawnik,
dyrektor zarządzający MKS Cracovia SSA.
Co byś robił gdybyś nie został prawnikiem?
Nie mam bladego pojęcia, nigdy o tym nie myś-
lałem. Jako dziecko chciałem być piłkarzem, ale
nie wyszło. W liceum podjąłem decyzję o tym, kim
chciałbym być i nie wyobrażam sobie bycia
kimś innym.
Samochód: Skoda Superb II.

MÓJ PIERWSZY RAZ
Pierwszy kumpel: kibic Cracovii, głównie hokeja,
Maciek, który jest fotografem i on właśnie za-
ciągnął mnie na hokej.
Pierwsza bójka: W podstawówce - walczyliśmy
grupowo, więc ciężko było typować pojedynczego
zwycięzcę, ale byliśmy chyba górą.
Pierwszy dzień w szkole: Nie przypominam so-
bie, a skoro nie pamiętam to nie wiązało się to ze
specjalnymi emocjami.
Pierwszy raz z piłką: Na podwórku z kolegami,
a potem na początku lat 90-tych, gdy trenowałem
w Hutniku. Grałem w środku pola. Po zakończeniu
profesjonalnego uprawiania sportu najczęściej
grywałem na bramce. Zawodników w polu jest kil-
ku, a bramkarz tylko jeden.
Pierwsza randka: W przedszkolu z dziewczyną
z grupy A, Madzią Jaroszek. Było bardzo ro-
mantycznie. Ona była brunetką i od tego czasu
mam słabość do brunetek, choć żona jest blon-
dynką.
Pierwszy mandat: Miałem pomarańczowego
malucha i dostałem go za przekroczenie pręd-
kości. Było to 100 złotych, miało miejsce pod ko-
niec lat 90-tych.
Pierwsze zarobione pieniądze: W liceum - ze
sprzedaży kalendarzy z Ojcem Świętym.

SZKOLNA ŁAWA
Ulubiony przedmiot w szkole: Historia, która za-
wsze mnie pasjonowała i matematyka. Według
mnie jeden i drugi to przedmioty ścisłe, gdzie nie
ma miejsce na gdybanie.
Ucieczki z lekcji: Bardzo sporadycznie - zawsze
byłem grzecznym i przykładnym uczniem.
Jedynka, czy piątka? Raczej piątki, kilka świa-
dectw z paskiem się zdarzyło.
Świadectwo dojrzałości... Na zupełnym „luza-
ku“, aczkolwiek miałem zatarg z panią profesor
od języka polskiego, która zapowiedziała mi, że
nie mam co liczyć na piątkę z pisemnego. I wy-
kryła jakiś błąd rzeczowy – dostałem czwórkę.
Oprócz tego zdawałem historię, bo wtedy mate-
matyka nie była obowiązkowym przedmiotem na
maturze.

SPORTOWE ZEZNANIA POD PRZYSIĘGĄ
Idol sportowy: Nie miałem i nie mam w sensie
ukochanego piłkarza, hokeisty czy innego spor-
towca. Jak trenowałem to wszyscy chcieli być Van
Bastenem, Gullitem, albo Klinsmannem.
Najważniejsza bramka: Nie, w debiucie nie udało
mi się strzelić bramki.
Największy sukces sportowy: Paradoksalnie
związany z szachami. Drużynowe mistrzostwo
Krakowa w podstawówce.
Marzenie sportowe: Tylko jedno – mistrzostwo
Polski Cracovii.

ULUBIONE
Potrawa: Fasolka po bretońsku - żona przy-
rządza, ale teściowa jeszcze lepszą.
Kosmetyk: Obsession Calvina Kleina.
Aktor: Świetny jest Gene Hackman, ale najlep-
szy według mnie jestAnthony Hopkins. Z polskich
– świętej pamięci Gustaw Holoubek.
Film: Bardzo lubię filmy historyczne z lat 60-tych
i 70-tych, jak np. „Bitwa o Midway”, czy
„Najdłuższy dzień” o lądowaniu w Normandii.

Alkohlo: Raczej wina i to nie te najtańsze.
Kolor: Dwa: biały i czerwony
Wykonawca muzyczny: Beethoven.
Dzień tygodnia: Piątek – albo będzie mecz, albo
już jest mecz.
Miejsce na wakacje: Dom na wsi moich rodzi-
ców w świętokrzyskim.

POZA BIUREM
Punktualność: Staram się być punktualny, ale
nie zawsze to wychodzi. Nie wypada się spóźniać
na spotkania, więc wolę przyjechać wcześniej.
Jedno spóźnienie pociąga za sobą następne, a
ja tego bardzo nie lubię.
Talent kulinarny: Brak. Moim popisowym daniem
jest jajecznica, ewentualnie parówki.
Czas wolny: Spędzam głównie na czytaniu i za-
bawie z dziećmi, choć ostatnio bardzo brakuje
mi tego czasu

Dyskoteka: Nie, dziękuję.
Za kierownicą: Jak każdy Polak - mistrz kie-
rownicy, aczkolwiek bez żadnego większego
wypadku odkąd dostałem prawo jazdy w 1996
roku.
Obowiązki domowe: Najczęściej sprzątanie –
nie stronię od tego.

Wymarzony prezent: Mistrzostwo Polski Cra-
covii.

Radomir Szaraniec jest wiceprezesem MKS
Cracovia SSA i dyrektorem zarządzającym
Klubu.

not. hala

Radomir Szaraniec prywatnie,
czyli ankieta wiceprezesa
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Krótka historia
pasiastych transparentów (7)
Sektorówka na ostatnim meczu z Widzewem Łódź.

Leszek Laszkiewicz
z wyróżnieniem

W III edycji plebiscytu Hokejowe
Orły hokeista Comarch Cracovii
Leszek Laszkiewicz zdobył tytuł
najlepszego zawodnika PLH.

W tegorocznej edycji plebiscytu
większość nagród zgarnął Mistrz Pol-
ski z Podkarpacia. Klub Ciarko PBS
Bank KH Sanok otrzymał nagrody
m.in. w kategorii Drużyny Sezonu, Tre-
nera Sezonu (Marek Ziętara) oraz
zagranicznego zawodnika sezonu
(Martin Vozdecky).

Wśród wicemistrzów Polski jedy-
ne, choć niezwykle cenne wyróżnienie
otrzymał Leszek Laszkiewicz, który w
głosowaniu przeprowadzonym wśród
hokeistów PLH został uznany najlep-
szym graczem sezonu. Rywale i ko-
ledzy docenili klasę reprezentacyjnego napastnika, który wciąż jest uważany
za największą gwiazdę polskiej ligi.
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Najbliższy przeciwnik Cracovii od
kilku lat pokazuje, że nie trzeba mieć
wysokiego budżetu by rywalizować
skutecznie o europejskie puchary.
Ruch Chorzów, dzięki stabilności na
stanowisku trenera oraz wyważonej
polityce kadrowej po raz kolejny po-
każe się w Europie. Jednym z
głównych filarów sukcesu jest postać
Waldemara Fornalika, który od 2009
roku prowadzi „Niebieskich”.

Trener Fornalik jako jeden z nie-
licznych w polskiej Ekstraklasie usta-
wia swój zespół według klasycznego
schematu 1-4-4-2. Sporadycznie kosz-
tem jednego z napastników stawia na
dodatkowego defensywnego pomoc-
nika. W bramce nie ma zdecydowa-
nego faworyta, chociaż ostatnio w li-
dze częściej gra Słowak Pesković, któ-
ry z każdym meczem prezentuje się
pewniej. Obrona jest w przypadku
„Niebieskich” monolitem i bardzo
rzadko zachodzą tu jakieś zmiany per-
sonalne. W tej formacji Ruchu grają
bardzo solidni, doświadczeni ligowcy.
Środek defensywy stanowią Stawar-
czyk i eks-pasiak Grodzicki. Na bo-
kach obrony występuje Djokić i Szyn-
drowski, a w rezerwie pozostają Bur-
liga i Lewczuk. W ostatnich dniach

Djokić i Szyndrowski doznali kontuz-
ji kolan i być może dla nich sezon do-
biegł już końca. Ustawienie Ruchu nie
wymaga od bocznych obrońców zbyt-
nio ofensywnej gry, natomiast stope-
rzy bardzo często uczestniczą w roz-
grywaniu stałych fragmentów gry.
Częściej do akcji ofensywnych włącza
się prawy obrońca. W środku pola naj-
częściej występują Malinowski i Stra-
ka, którzy jednak mają więcej zadań
defensywnych niż ofensywnych.
Ciężar gry spoczywa na bocznych po-
mocnikach – Janoszce i Zieńczuku,
który przeżywa trzecią młodość. W od-
wodzie jest jeszcze symbol Ruchu –
Wojciech Grzyb. Skrzydłowi grają
bardzo szeroko, kończąc akcje doś-
rodkowaniami, lub schodząc do środ-
ka boiska szukają możliwości oddania
strzału. Janoszka gra dużo bardziej
ofensywnie, stając się często nawet
trzecim napastnikiem. Trener Forna-
lik dzięki posiadaniu wyrównanego
kwartetu napastników, może stosować
różne rozwiązania taktyczne w ataku.
Podstawowym napastnikiem jest
będący w życiowej formie Piech. Jeś-
li obok niego występuje Jankowski lub
Niedzielan to drużyna częściej szuka
prostopadłych podań, by wykorzystać

szybkość napastników, natomiast gdy
drugim atakującym jest Abbot to „Nie-
biescy” stosują dośrodkowania z bocz-
nych sektorów boiska. Dzięki temu
Ruch strzela bramki po różnych roz-
wiązaniach taktycznych – połowę po
stałych fragmentach gry, a pozostałe
po równo: po ataku pozycyjnym,
kontrze i długim podaniu prosto-
padłym. Ciekawostką jest, że Ruch
aby strzelić bramkę potrzebuje oddać
niewiele ponad trzy strzały na bram-
kę. Akcje budowane są starannie i za-
wodnicy nie podejmują pochopnych
decyzji oddania strzału. Jeśli jednak
Ruchowi nie udało się uzyskać bram-
ki, to zawsze przegrywał. Ponad
połowę bramek „Niebiescy” strzelali w
drugiej odsłonie, w tym między 60 a
75 minutą uzyskali jedną trzecią
wszystkich trafień, co świadczy o
bardzo dobrym przygotowaniu fi-
zycznym drużyny. Drużyna ma bardzo
dobrze opracowane stałe fragmenty
gry, po których uzyskała blisko połowę
bramek.

W grze obronnej pierwszą linią de-
fensywy stanowią już napastnicy, któ-
rzy starają się utrudniać wyprowadzać
akcje. W obronie Ruch gra bardzo
agresywnie, dzięki czemu często

przerywa akcje przeciwnika w okolicy
linii środkowej boiska. Niestety, częs-
to odbywa się to poprzez faule.
Bolączką defensywy Ruchu są długie
podania prostopadłe, po których bram-
karz „Niebieskich” najczęściej w Eks-
traklasie sięgał do siatki. Chorzowia-
nie natomiast bardzo umiejętnie się
bronią przed stałymi fragmentami gry
wykonywanymi przez rywali.

Trener Fornalik dostosował tak-
tykę do zawodników, jakimi dysponuje,

wykorzystując wiele wariantów tak-
tycznych rozegrania akcji ofensyw-
nych i zoptymalizował wyniki drużyny,
która jest bez wątpienia największą
pozytywną niespodzianką tego sezo-
nu. Co ciekawe: Ruch jest klubem, o
najniższym budżecie w lidze, a to po-
kazuje jedynie, że nie tylko pieniądze,
ale przede wszystkim atmosfera i
całościowa myśl szkoleniowo-orga-
nizacyjna prowadzi do sukcesu klubu.

Robert Halastra
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Peškovič

trener: Waldemar Fornalik

Lewczuk Grodzicki Stawarczyk Burliga

Zieńczuk
(Grzyb)

Janoszka

Jankowski
(Niedzielan)

Straka

Piech Przewidywana
jedenastka

na mecz
z Cracovią

Malinowski
(Lisowski)

Były zawodnik lokalnego rywala, Wisły Kraków, odszedł z klubu z Rey-
monta w 2009 roku do greckiej Skody Xanthi. Po jednym sezonie Zień-
czuk powrócił do Polski, ale nie było już dla niego miejsca w drużynie
Roberta Maaskanta. Niechciany po drugiej stronie krakowskich Błoń tra-
fił na krótko do swojego macierzystego klubu – Lechii Gdańsk. Po byłym
reprezentancie Polski, mającym za sobą całą masę występów w pu-
charach europejskich, a w dorobku Puchar Polski i trzy mistrzostwa kra-
ju oczekiwano bardzo wiele. Tymczasem jednak „Zieniu” przy Traugut-
ta furory nie zrobił: rozegrał trzy spotkania, po których działacze Lechii
stwierdzili, że nie są zainteresowani dalszym korzystaniem z jego usług.
Dziś zarówno w Wiśle, jak i w Lechii mają powody, by pluć sobie w bro-
dę, bowiem 34-letni Zieńczuk odkąd w zeszłym roku wzomocnił Ruch
jest w Chorzowie prawdziwą gwiazdą drużyny i motorem napędowym
„Niebieskich”. Sukcesy, jakie osiągnęła drużyna trenera Fornalika w tym
sezonie – zarówno w rozgrywkach ligowych, jak i w meczach Pucharu
Polski – bez wątpienia nie byłyby możliwe bez udziału Marka Zieńczu-
ka, który w trudnych momentach potrafi zagrać niekonwencjonalną piłkę,

dograć fenomenalnie z rzutu wolnego, czy po prostu z akcji posłać do siatki przeciwnika piekielną „bombę”, któ-
ra rozstrzyga mecz.

Co ciekawe, w szatni Ruchu pomiędzy Zieńczukiem, a Grodzickim toczy się „pojedynek z przymrużeniem oka”
- jeden trzyma kciuki za Wisłę, drugi za Cracovię. Po wygranych, jesiennych derbach Rafał Grodzicki wszedł do
szatni w szaliku Pasów. Zieńczuk zrewanżował się dwa tygodnie później – po wygranym meczu Ruchu z Cracovią
przyszedł na trening... w koszulce Wisły.

Paweł Mazur

gwiazda Ruchu Marek Zieńczuk

Przedstawiamy rywala

Ruch Chorzów

Statystyki meczów Cracovii
z Ruchem w Ekstraklasie i nieligowych
mistrzostwach Polski
Liczba spotkań: 65
Wygrane Cracovii: 16
Wygrane Ruchu: 36
Remisy: 13

2007/08 (jesień) Cracovia – Ruch 1:0
2007/08 (wiosna) Ruch – Cracovia 2:0
2008/09 (jesień) Ruch – Cracovia 2:0
2008/09 (wiosna) Cracovia – Ruch 0:0
2009/10 (jesień) Ruch – Cracovia 2:0
2009/10 (wiosna) Cracovia – Ruch 1:4
2010/11 (jesień) Cracovia – Ruch 2:3
2010/11 (wiosna) Ruch – Cracovia 1:0
2011/12 (jesień) Ruch – Cracovia 2:0

Ruch Chorzów
Przydomek: Niebiescy
Stadion: Cicha 6
Debiut w najwyższej klasie rozgrywkowej:
3 kwietnia 1927, Ruch Hajduki Wielkie – 1.FC
Katowice 0:7
Sezony w Ekstraklasie: 70
Sukcesy: czternastokrotne Mistrzostwo Polski,
czterokrotne wicemistrzostwo Polski,
trzykrotne zdobycie Pucharu Polski.
Budżet: 10 mln zł

W jesiennym meczu ligowym Pasy poległy w Chorzowie 0:2.
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Agencja Ochrony Hektor
e-mail: g.pociegiel@ochronahektor.eu

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

dział zamówień/rekrutacji: tel. 535 114 036

ochrona mienia i osób fizycznych
ochrona imprez


