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Pił korze u mł odzież y

Tł zech pił karzy Crqcovii
powoł cnyth do Pił korskiei
reprezenlocii PóIski B

Pił korsko reprezenł ocio Polski

B wygroł o z Niemcgmi 2:1 {0:0)

. Mecz odbył  się w Ah|en w dniu

l1.10 .Do iei kodry zostoł o po-

woł onych kzech pił korzy Croco-

vii- Morcin Coboi, Arkodiusz Bo-

Ion oroz Łukosz Skrzyński. Spo-

ś ród tych zowodników Łukosz

Skrzyński zogroł  noidł uż ei -8ó

minut. Arek Boron był  no boisku

2ó minul noiomiosi.Morcin Co-

boi nie zogroł  w meczu.

8 poź dzierniko odwiedziliś my
Szkoł ę Podstowowq numer 89 no osie-

dlu Piostów. Goś ćmi uczniów byli Mor-

cin Bojorski, Poweł  Drumlok i Krzysztof

Przytuł o. Spoikonie odbył o się no soli

gimnostycznei.

Jok zwyk|e wiele pytoń dotyczył o

ż ycio pił korzy no boisku i pozo nim.

Dzieci pytoł y o plzyzwyczaienio i co-

dzienne zoięcio. Róznorodnoś ć pytoń

był o noprowdę wielko: "Kim chcioł byś

być gdybyś  nie był  pił korzem?", "Cze-

mu zremisowoIiś cie z Wisł q?", "Czy wy-

grocie z Poloniq?", "lle zorobiocie?",

oczko|wiek ich wypowied ź  zakończył o

się opelem o spokó1 i wzoiemny szocu-

nek kibiców róż nych druż yn.

"Czy lubicie Wisł ę?" - koleine pylo-

nie dotyczqce wzoiemnych stosunków

krokowskich kibiców. Pił korze doś ć dł u-

go przekonywoli moł ych ciekowych ki-

biców, ż e dorzq szocunkiem i często

utrzymuiq przyiocielskie stosunki z piŁ

korzomi Wisł y.

"Czy Iubicie ś piewoć?", po odpo-

wiedzi Krzysztofo Przył uł y, który powie-

dział , ż e owszem moiq dobre poczucie

humoru, dzieci nieś mioł o poprosił y "To
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Boliwiiczyk w borwqch
"Po§óyv" :

W zespole Crqcovii iesiowony

podczos meczu z drugoligowq

druż ynq Energie Cottbus był  bo_

liwiiski obrońco l9-1etni Sergio

Jouregui. Trener Woiciech Sto-

wowy był  zodowolony z gry le-

go zowodniko. W tei sytuocii

Crocovio, podej;nie w noibliż -

szym czosie dzioł onio w celu po
zyskonio go. Problemem moze

być wyso.ko .ceno, tlonsferu-SOO

tysięcy USD.

Z osiotniei chwili: Sergio Joure-

gł i:. odesł ony. do domu 
,

Udony sporing w Cottbus

Pił korze pierwszoligowei Croco-

vii rozegroli w Niemczech mecz

spol.ingoWy z dl.ugoligowq dru-

Ąnq Energie Cottbus, remisuiqc

2:2 (1:O}.Gole dlo Posów zdo-

byli Poweł  Nowok (2O|, Krzy-

sztof Przytuł o (ó0).

"Jokie mocie ouio?", "Czy grocie w toto-

lotko i zokł ody pił korskie", "Czy lubicie

opowiodoć kowoł y?" i wiele innych.

No omówienie wedł ug mnie zosł u-

guiq szczególnie trzy pytonio:

"Kł óry z pił korzy trofił  do szpitolo?"

Temot zostoł  doś ć rozwinięty. Pił korze

z wielkq troskq opowiodoli o wypodku

i stonie Morcino Mokucho. Podkreś loli,

ze nieznone sq przyczyny nopodu,

nom coś  zoś piewoicie..." podł o wymiio.

iqco odpowied ź , ole dzieci nie doł y zo

wygronq i tym rozem coł o, peł no solo

zoczęł a skondowoć: "Zoś piewo jcie! ! !" .

dzieci był y doś ć wykwoł e w swoiej

proś bie, o io iuz zoczęł om ż olowoć, ż e

nie mom komery. To był oby coś !| Nie-

stety trio: Morcin, Poweł  i Krzysiek...

odmówił o występu...x
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W przerwie niedzielnego meczu

z Groclinem mioł o mieisce uroczystoś ć

wręczenio puchoru i medoli zo Mistrzo-

stwo Krokowo trompkorzom Crocovii

z roczniko 1991.

Pomiqtkowe medole mł odym pił ko-

rzom wręcza|i prezes Poweł  Misior

oroz kontuziowoni pił korze l zespoł u -

Morek Citko i Tomosz Wocek.

Skł od Mistrzów Krokowo: Bromko-

rze: Korol Nopierocz, Michoł  Feret-Gu-

io, Grzegorz Buł ot, Jokub Sysko

Obrońcy: Michoł  Olszowski. lokub
Bobok, Mociei Goido, Morek Buszko,

Wojciech Koszyk, Kocper Mokówko,

Jon Rygiel, Korol Wnuk, Sebostion

Wszoł ek

Pomocnicy: Gobriel Gudz, Piotr

Chudzik, Jorosł ow Jotczok, Bogdon Ku-

roś , Rodosł ow Mendrolo, Michoł  Szo-

ton, Morcin Zoniek, Bońł omiej Lipowski,

Grzegorz Wojewodo

Nopostnicy: Bońł omiei Filip, Jon

Klich, Robe* Molowski, Dowid Domo-

goł o

Pił korz lJigowej Crocovii Morcin

Mokuch zostoł  w Pszczynie no

Ślqsku ugodzony nozem w udo

w okolicy pochwiny. Zowodnik

nie widzioł  sprowcy. Przytom-

noś ć odzyskoł  dopiero w szpito-

lu, Doktor stwierdził  ronę no dł u-

goś ci okoł o 'l 0 cenh7metrów no

udzie blisko pochwiny. lekorze

iwierdzq, ż e gdyby cios zodono

2 centymetry wyzei, mogł oby

doiś ć do uszkodzenio tętnicy,

czego konsekwenciq mógł by

być krwoiok o w rezu|tocie

zgon.

W lidze greckiei dobrze wiedzie

się Łukoszowi Kubikowi. Nosz

wychowonek w meczu ostotniej

koleiki strzelił  dwo gole.

Wtorkowy mecz l2.X.2OO4

Crocovii z GKS Tychy zostoł

odwoł ony z powodu zokozu Po
llcIl.

Jvniorzy Crocovii w Kiiowie

l

Pechoulry finoł
Juniorzy mł odsi Crocovii (rocznik

1989) zoięli drugie mieisce w między-

norodowym iurnieiu w Kiiowie (21 do

27 sierpnio}. W finole, pewnie kroczq-

co po zł ote medole, druzyno z Kroko-

wo nie sprosioł o reprezentocii Mo-

skwy, przegrywoiqc 1 -O.

- Udzioł  w prestizowych turnieioch

stoł  się juz trodycyinym eIementem

przedsezonowych przygotowoń mł o-

dych pił korzy posów. W ubiegł ych lo-

toch uczestniczy|i w zowodoch rozgry-

wonych no zochodnioeuropeiskich boi-

skoch (Amsterdom).- Chł opcy i jo chcie-

liś my odmiony - tł umoczy przyięcie zo-

proszenio od wschodnich sqsiodów

Piotr Górecki, trener prowodzqcy zo-

wodników z tego roczniko od poczqtku

ich przygody z pił kq.

W zowodoch uczestniczyli: Poweł

Nowicki, Jokub Heinor, Alon Wrono,

Bortł omie| Osuch, Doriusz Osuch, Mi-

choł  Knop, Morcin Zurek, KrzysztoI

Sodko, Tomosz Grzesiok, Aleksonder

Stosiok, Rofoł  Lisowski, Michoł  Morty-

nus, Rofoł  Dzwonek (13 bromek - król

strzelców lurnieiu), Woiciech Obrzut (ó

bromek}.
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Crocovio-Groclin 2-0

Mecz Z. koleiki z Groclinem
Dyskoboliq Grodzisk Wielko-
polski stonowił  przedsmok te-

90/ co zespół  i kibicow Croco-
vii czekoć będzie zo tydzień,
swoiste preludium Świętei Woi-
ny. Do Krokowo przyiechoł
w niedziele zespół , który nie
strocił  w dotychczos rozegro-
nych meczoch obecnego sezo-
nu nowet punktu. W potyczce
z Posomi musioł  iednok uznoć
tego dnio wyż szoś ć pił korzy
noistorszego polskiego klubu.
Kibice przy ul. Koł uż y mogli
oglqdoć nie tylko noiwyzei no-
towonego w tym roku rywolo,
ole równiez noilepiei rozegro-
ny mecz przez pił korzy noszei
druż yny. Był  to ciekowy meczt
który pokozoł  prowdziwq wor-
toś ć noszych zowodników.

Zmogonio no boisku poprzedził o

premierowe no Ziemi Świętei wykono-

nie utworu Mocieio Moleńczuko, które-

go wprowdzie mieliś my przyiemnoś ć

wysł uchoć podczos fety z okozji owon-

su lecz w wykononiu o copello.

Grę w noszym zespole rozpoczęł o

zwycięsko iedenosł ko z meczu z Kole-

iorzem. Groclin rozpoczqł  z Przyrow-

skim w bromce, który zosiępuie kontu-

ziowonego Liberdę z silno obronq,

któro dowodził  lvico Kriż onoc pogrom-

co Lubinion z poprzedniei koleiki,

w ś rodku z reprezentontomi kroiu Milq
i Zoiqcem i co noiwoznieisze z iedynym
nopostnikiem- Adrionem Sikorq. Konse-

kwenciq tokiego usł owienio obu zespo-

ł ów był o wolko, ioko toczył o się w ś rod_

ku polo przez bIisko 90 minut.

Pił korze Wojciecho Stowowego

w pierwszych minutoch meczu uś wiodo-

mili groczom Groclinu, ze mecz ten bę-

dzie twordy i ż e w rywalizacii tei nie zo-

mierzoiq ustqpić polo okiuolnemu wice-

liderowi. Gro był o twordo lecz nie bru-

tolno.

Pierwsi zogroż enie pod bromkq

stworzyli goś cie. Z wolnego doś rodko-

wywoł  Milo, strzeloł  Kumbev, iednok
pił ko nie trofił o w ś wiotł o bromki, zre-

sztq tok iok wszystkie nieliczne strzoł y,

które goś cie oddoli w pierwszei poł o-

wie ( np. uderzenie Mili z 27. minuty).

Crocovio mimo optycznei przewogi nie

stworzoł o 1O0% sytuocii. NoIlepszq

okoziq do obięcio prowodzenio mioł

Poweł  Drumlok, który po doś rodkowo-

niu Gizy z 3ó. minuty trofił  w bocznq

siotkę. Rzuty wolne wykonywone przez

Boiorskiego i Bonie był y celne lecz

bromkorz Groclinu nie doł  się nimi zo-

^|- ^ ^-. .:) ŃULZ y L.

Drugo poł owo przebiegoł o podob,

nie pod dyktondo Crocovii, Szkodo, ze

Poweł  Nowok w 57, minucie nie irofił

bordziej precyzy|nie, to sytuocio znoko-
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micie nodowoł o się no otworcie wyni-

kv, zwł oszczo ż e lrzy minvty póź niei to

goś cie mogli obiqć prowodzenie po

strzole z rzutu wolnego Koczmorczyko

(po foulu no Mili, który w czosie irwo-

nio coł ego meczu mioł  tendencie do

pokł odonio się no murowie).

Pierwszo bromko, któro ukorono-

woł o przewogę Crocovii w tym meczu

podł o z rzulu kornego w ZO.minucie

meczu. Był o to konsekwencio mocnego

strzoł u Morcino Bojorskiego z dystonsu.

Obroniono przez bromkorzo Groclinu

pił ko wyszł o no rzut roż ny. Przy wyko-

noniu tego sł oł ego frogmentu no brom-

kę strzeloł  Węgrzyn, iednok obrońcy

goś ci udoł o się znowu wyekspediowoć

iq no róg. Przy koleinym doś rodkowo-

niu pił kę z linii bromkowej wybił  Zoiqc,

ole sędzio podyktowoł  rzut korny za

foul Kriż onoco no Boiorskim. Boior ude-

rzył  z iedenostki prosto w ś rodek brom-

ki, to niekonwencionolne zogronie

przybliZył o Posy do zwycięstwo.

Ostoł nie dziesięć minui meczu to

proktycznie dominocio Posów. No
pewno no sytuocię tokq mioł o wpł yw

usunięcie z boisko Krizonoco, kióry

w 8l. minucie uirzoł  drugq Zół to kortkę

po foulu no Powle Drumloku. lednok
goś cie zo wszelkq cenę sioroli się osiq-

gnqć przynoimniej remisowy wynik,

worto więc wspomnieć o dwóch syiuo-

cioch z 85. i 8ó. minuty, kiedy to kolei-

no lgor Kozioł  i Sebostion Milo strzoł o-

mi z dystonsu próbowoli pokonoć Mor-

cino Coboio. W odpowiedzi dwie mi.

nuiy póź niei Poweł  Nowok znolozł  się
w dogodnei sytuocii przed bromkq

Groclinu.

W 89. minucie boisko opuś cił  koIej-

ny pił korz z Wielkopolski- Robert Gór-

ski, który po foulu no Morcinie Bojor-

skim w sposób wysoce niekulturolny

zwrócił  się do bocznego orbitro komen-

tuiqc iego umieiętnoś ci i zorozem suge-

ruiqc nieprowidł owe odzywionie się no-

szego zowodniko. Boiorowi wystorczy-

Crqcovio€roclin 2O (G0)

Crocoviq: Coboi, Rodwoński,

Skrzyński, Węgrzyn, Boster, Gizo,

Drumlok, Boron l79 Przyiuł o),

Nowok {89 Mokuch}, Boiorski,

Bonio (óó Szczoczorz|

Groclin: Przyrowski, Zaiqc (74

fiorkowski), Mynor, Kozioł ,

Kriż onoc, 'Kumbev, 
Górski,

Sokoł owski, Milo, Rodzewicz (4ó

Koczmorczyk, ZZ Sobolewski}, Siko-

Sędziowoł  Morek Mikoł oiewski z
Ciechonowo. Widzów 9 tys.

Żoł te kortki: Nowok, Boron,

Węgrzyn - Kumbev, Krizonoc. Czer-

wone końki: Krizonoc (drugo ż óho},

Górski

ł o iednok sił  by w drugiei minucie doli-

czonego czosu sprowdzić, czy z pro-

wei strony polo kornego mozno równie

ł otwo jok z jego przeciwnei sirony

wkręcić pił kę do bromki, Próbo wypo-

dł o zodowoloiqco i 2- O zomknęł o wy-

nik tego spotkonio. Groliś my wtedy juz

w l l no 8, gdy z boisko zszedł  kontu-

ziowony grocz Groclinu, o iimit zmion

zosioł  juz przez trenero Rodolskiego

wyczerpony.

Wygroliś my z teoreĘcznie lepszym

przeciwnikiem dzięki konsekwencii gry.

Zorówno w obronie iok i w ofensywie.

Koleine 90 minut z czystym kontem Co-

boio i linii defensywnej. Otworio gro

z druż ynq ospiruiqcq do tytuł u mi-

strzowskiego w tym sezonie. A w dodor

ku momy pił korzo, który mino kontuzii

moż e zagroć i przesqdzić o wyniku iok

woznego meczu.

Micro
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Rezelwu tezerwie
nrc]owno

coviq, o Crocoviq ll, który zokończył  się

wynikiem ó:O.

Tok noprowdę noleż oł oby jednok

nopisoć, ż e groł o Crocovig ll z Croco-

viq lll, bowiem no boisku wystqpił o zo-

ledwie czł erech pił korzy (Bosier, Du-

dziński, Szczoczorz i Wowrzyczek},

którzy wystqpili w ostotnim meczu ligo-

wym przeciwko Wiś le.

W pierwszei poł owie bordzo do-

brze zoprezentowoli się Piotr Świer-

czewski, który udowodnił , ze posiodo

bqrdzo dobry przeglqd polo, oroz

bromkorz rezerw - Zochoriosz, który po-

mimo puszczenio w coł ym meczu ó bro-

mek był  noiioś nieiszym punktem swei je-

denostki.

W drugiei częś ci sporingu nienoi-

gorsze tempo meczu spodł o, o Świer-

czewskiemu zobrokł o jednok sił , co chy-

Mecz kontrolny

bo pokozuie, ż e trener Siowowy mioł,,: ,, .
rocię, mówiqc ż e "Swil' nie iest przygo-

towony do gry przez peł ne 90 minut.

Od 45 minuĘ zogroł  w druzynie

Crocovii lbo Sovoneh, o którego rzeko-

mych testoch wJogiellonii donosił y "do-

brze poinformowone" medio. Czorno-

skóry zowodnik nie imponowoł  dziś

szybkoś ciq, lecz bł ysnqł  kilkomo ś wiet

nymi podoniomi i sirzelił  bromkę no 4:0

wykorzystuiqc doś rodkowonie powro-

coiqcego do gry po cięż kiei kontuzii

Krzysziofo Piszczko.

W sporingu z dobrei strony poko-

zoł  się tokze Boliwiiczyk Sergio Joure-

giu. Trener Stowowy zopowiedzioł , ze

b.9dzie nodol próbowoł  tego zowodni-

ko w Crocovii i ź e Jouregiu poiedzie

z drvż ynq no zgrupowonio do Nie-

miec.

Ogólnie rzecz biorqc: szkodo, ze

formy zmienników nie sprowdził  Ruch,

poniewoz czwońoligowe rezerwy nie

był y równorzędnym pońnerem dlo

pierwszoligowego zo pleczo.

Po meczu zopytoliś my lrenero Sio-

wowego o syiuocię Piotro Świerczew-

skiego.

- Piotrek trenuie z nomi, iest obecnie

w trokcie rozwiqzywonio kontroklu

z Crocoviq, co nie oznoczo, ż e musi ł en

kontrokt rozwiqzać. Moż e stoć się tez

lok, iok io sobie tego ż yczył em. o więc

ż e powstrzymo się od rozwiqzonio

umowy i będzie czekoł  no swoiq szon-

sę. - powiedzioł  szkoleniowiec Posów.

Trener nie chcioł  iednok odpowio-

doć no pytonie |ok wielkie §q szonse no

to, oby "stoł o się tok iok sobie ż yczył ". -

Wszystko zoleż y od Piotrko - zokończył

zdecydowonie.

o

Zoplonowony no dziś  sporing z Ru-

chem nie doszedł  do skuiku. Goś cie nie

przyiecholi no mecz/ wobec czego do-

szł o jedynie do sporingu pomiędzy Cro-
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Sporin w Cottbus

ZNienconi
nq reml§

wykonywonych przez Energie. Pod ko-

niec pierwszej poł owy wyroź nq prze-

wogę uzyskoł o Crocovio. Zoraz po

przerwie zdoby|iś my drugq bromkę po

strzole Przytuł y. Po strocie drugiei

bromki gospodorze zooiokowoli nos

ieszcze mocniei i pod noszq bromkq

dochodził o (az po roz do groź nych sy-

tuocii. Tu trzebo podkreś lić dobrq grę

S. Olszewskiego. W. Y'/awrzyczko

i znów Boliwi|czyko Jouregui. Dobrze

wypodli tokż e Świerczewski oroz Przy-

tuł o. Pierwszo bromko dlo rywoli to ry-

koszet po rzucie wolnym z ok. 20 m,

drugo to efekt nobicio pił ki no wrocoiq-

cego Gitorę. Wort ieszcze podkreś le-

nio ł odnie uderzony slrzoł  Wawrzycz-

ko po którym M. Dudziński mógł  prze-

woż yć szole zwycięstwo no noszq stro-

nę. Jok groź nq był o druzyno niemiecko

pokozuie stoiystyko roż nych którq wy-

groli 12-1.

Energie Go?ł bus - Crocovio
2z2 (O:1|

Crocovio wystqpił o w nostępuiqcym

skł odzie:

Olszewski - Piqtek, Świstok, Jouregui,

Wowrzyczek - Nowok {ó1 Podsi-

odł o}, Świerczewski, Przytuł o, Boster

(75 ?iszczek| - Szczoczorz |ó3

*Kurowski}, Bonio (4ó Dudziński}.

Woiciech Stowowy, trener Crocovii

Po lipcowym zwycięstwie l :0

w Ernsbrunn i tym rozem - mimo remisu

- druzyno Crocovii okozoł o się zespo-

ł em lepszym od Energie Cotibus. Roze-

groliś my bordzo dobre spoikonie. Dwu-

krotnie prowodziliś my w Ęm meczu.

1:0 po bromce Powł o Nowoko i 2:0 po

pięknei solowei okcii Morcino Dudziń-

skiego, który dogroł  do Krzysztofo Przy-

tuty. Po pierwszei poł owie mogliś my

prowodzić wyzei, gdyby pił korze wy-

kozoli nieco lepszo skutecznoś ć.

Mimo, ze do Niemiec poiecholi

gł ównie dublerzy oni dobry wynik oni

przebieg spotkonio nie iest dlo mnie zo-

skoczeniem. Chł opcy zogroli w tym me-

czu bordzo ombitnie i potwierdzili swo-

iq ogromnq przydotnoś ć w zespole.

Niemcy groli bordzo ostro ole szczęś li-

wie obeszł o się bez kontuzii.

o
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Mecz rozpoczqł  się od groź nych

oioków Energie. które osł obł y po brom-

ce strzelonei w Z minucie przezPowł a

Nowoko po podoniu Krzysztofo Przy-

iuł y. Do okoł o l 5 minuty okcie ofen-

sywne Crocovii ogroniczoł y się ty|ko

do kontroioków, W miorę upł ywu czo-

su Crocovio oponowoł o ś rodek boisko

i mecz stoł  się bordziei wyrównony.

Większoś ć okcii ofensywnych Croco-

vio przeprowodzo prowq stronq. Sytu-

ocii "som no som" nie wykorzystoIi

Kr zy sztof P r zytvł o i Łu ko sz S zczoczar z.

Bordzo dobry mecz rozgrywo Piotr Bo-

nio groiqcy no pozycii cofniętego no-

postniko w iok Żwonym "diomencie".

Dobrze spisywoł  się Boliwiiczyk Joure-

gui, który pokozoł  kilko udonych inter-

wencii szczególnie po rzutoch roznych
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Wywiod z Powł em Delqgiem oktorem, sympotykiem "Posów"

od rozu - Crocovio przez

tyle loi zmuszono był o

przecież  pozostoć w cie-

niu. Ten klub nie mioł  szczę-

ś cio, przebył  dł ugq, trudnq

drogę, oby powrócić wre-

szcie w wielkim siylu. Mo

hort ducho i kibiców, którzy

nigdy się od niego nie od-

wrócili. Jestem przekonony,

ze pod wodzq Stowowego

zespół  moze osiqgnqć bor-

dzo wiele. Mieszkoiqc

w Worszowie wyczuwom

w Crocovii potęznq tęskno-

ię do wielkoś ci. Aby no

wł osnei skórze doznoć tei-

ze tęsknoty któregoś  wrze-

ś niowego wieczoru przyje-

choł  do krokowo i zosiodł

no trybunoch stodionu przy

Kał uż y zobaczyć mecz Po-

sów z Groclinem. - Nie mo-

gł em przepuś cić tokiei oko-

Wini{u§z znowu no Pqsuch
Pierwsze korki, iokie momo Powł o Delqgo kupił o mu no treningi
w Crocovii, byty no niego o dwo numery za duż e. Obecnie De-
lqg nie gro iuz w Posoch, ole gdy tylko moze, odwiedzo stodion
przy Koł uż y. - Wrocom no swoie mieisce - mówi w wywiodzie dlo
"Posów"

Urodził  się i wychowoł  no Prokoci-

miu. No podwórku między blokomi to-

worzysMo był o zowsze podzielone. Je-

dni byli zo Wisł q, inni zoś  zo Crocoviq.

Delqg trzymoł  się z iymi z Crocovii, wł o-

PWST, oktorskie studio trwoł y 4 loto,

póź niei od rozu rzucił  się w wir show

businessu. - No sport nie mioł em iuz ty-

le czosu - twierdzi Delqg - dopiero po

moiej przeprowodzce do Worszowy
ś nie dzięki nim trofił  . no

pierwszy trening, póź niei

zoś  no pierwszy mecz Po-

sów. - No moiq proś bę mo-

mo zopisoł o mnie do tromp-

korzy Crocovii trenowonych

przez pono Ksiqż ko - wspo-

mina z rozrzewnieniem - po-

miętom go ioko dziorskiego

storuszko, wsponioł ego czł o-

wieko o goł ębim sercu, bez-

gronicznie oddonego Po-

som. Mł ody Poweł  Delqg

spędził  w mł odziezowei

Crocovii kilko lot, rozegroł

coł kiem sporo meczów, wie-

lokrotnie poprzedzoiqc me-

cze pierwszei druzyny eks-

troklosowej Crocovii. Dlo

mł odego chł opoko mecze

przy kilkutysięcznei widowni

sq noprowdę wielkim prze-

zyciem - mówi przyszł y Win-

niciusz - o wtedy Crocovio groł o do- odrodził o się we mnie chęć gry w nogę.

brze, coroz lepiej, no meczoch bywoł o Ieroz z powodzeniem 9ro w reprezen-

i 12 tysięcy widzów. iocii oktorów Olofo Luboszenki. No co
Delqgowi nie był o jednok done zo- dzień mieszko w Worszowie, no biezq-

stoć pił korzem. Przykro kontuzio iokiei co ś ledzi |ednok wyniki krokowskich

nobowił  się podczos któregoś  treningu druż yn. - Prowodzę bordzo intensywne

przerwoł o dobrze zopowiodoiqcq się ż ycie, z rocji tego nie mogę niesł eĘ by-

korierę. Zoczqł  więc trenowoć siotków- woć no meczoch w Krokowie - zoli się -

kę w podgórskiei Koronie, dzięki m.in. Crocovio to mó| k|ub, ole sympotię czu-

jego wysił kom Koroniorze owonsowoli ię tez do WisĘ, któro do niedowno tok

do ll ligi. Póź niei zdoł  no krokowskq wsponiole reprezeniowoł o Kroków

w kroiowei i europeiskiei pił ce. Ostotni-

mi loty bywoł em nieco rozdorty, teraz

jednok z owonsem Crocovii do ekstro-

klosy wszystko wrócił o do normy. Posy

znaiduiq się tom, skqd nigdy spoś ć nie

powinny - nie mo wqipliwoś ci Delqg.

.Jok twierdzi owons crocovii do

ekstroklosy był  dlo niego szokiem. -

Ale bordzo się ucieszył em - wyioś nio

zii - zarzeko się - był o iok zo downych

lot, iokie uczucio nolezy trokiowoć

w kotegorioch niezwykł ego sentymen-

tu. Niemol komplet widzów, odremon-

towony siodion, oś wietlenie zrobił y jok

widoć no pierwszym z omontów pol-

skiego kino solidne wroż enie - Coś

wsponioł ego - zochwyco się - pomyś lo-

ł em wtedy, ze wrócił em no swoie.

Zopytony iok ocenio prowodzonq

przez Wojciecho Stowowego iedeno-

]0



stkę Posów nie chce wyrokowoć. -

Trudno po iednym meczu ocenioć tok-

rykę bqdź  szonse druż yny - mówi -

Crocovię w okc|i widzioł em ieszcze
w premierowym meczu z Zogł ębiem

w Conol +, póź niei przez pół toro mie-

siqco był em zo gronicq. Ztego, co zo-

boczył em iestem pewien, ż e grocze tei

druż yny moiq wielkie serce do gry, sq

zdeterminowoni, konsekwentni, chcq

pokozoć, ze w pierwszei lidze nie zno-

leź li się przypodkowo i mogq być gro-

ź ni nowei dlo noilepszych. Pokonoli

przecież  bordzo silny Groclin, zremi-

sowoli z Wisł q. Dlo Delqgo wynik der-

bów iesi dobry, toki równiez typowoł

przed meczem. - Kiedy siedzi się no

gł ównej trybunie stodionu przy Koł uż y

wzrok mimowo|nie kieruie się no póŁ

noc, ku Reymonto. Zowsze pomiętom,

ze po drugiei stronie Bł oń iesi drugi

wsponioł y klub, ze Crocovio z Wisł q

sq ze sobq nierozerwolnie zwiqzone.
Dobrze, ze wreszcie mogq potykoć się

o punkty no noiwyzszym szczeblu roz-

grywek.

RoMon

Poweł ,Dó!qg, oktqr teqł |.glny,

filmowy i telewizyiny, Absolwent kro-

kowskie; PWST. Debiutowoł  w "Liś cie

Schindlero", póź niei groł  ieszcze

m.in. w "Mł od}ch wilkoch1, ilSzornon-

ce", "Ciemnei stronie Wenus", "Kile-

rze", "Chł opoki nie pł oczq" oraz

"Quo Vodis". Gro w worszowskich

teofroch Powszechny,m, No Woli,

Scenie Prezentocie oroz w Teotrze

Współ czesnym we Wrocł owiu, Mie-

szko w worszowie.

t
Oficiolny dostowco wody minerolnei - Sponsor techniczny

Naturalna \§oda ź ,ró<llana z dostadą do fittn i domórl§
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Okiem stotystyko

3 poź dziernik 2OOĄ
pił korze Crocovii po roz 1ó8
zmierzyli się z Wisł q Kroków
w Swiętei Woinie. Nozwo wy-
wodzi się od sł ów obrońcy
Crocovii Ludwiko Gintelo, który
w lotoch dwudziestych ubiegł e-
go stulecio, Iuż  przed wyiś ciem
z szotni no boisko, powiedzioł
do swoich kolegów: "Ponowie,
no to idziemy no tę ś więtq woi-
nę!" Pod względem liczby ro-

zegronych meczy pomiędzy
odwiecznymi rywolkomi, kro-
kowskie derby zoliczoiq się do
ś wiotowej czoł ówki, ustępuiqc
tylko rozgrywkom o nieformol-
ne mistrzostwo Progi, Glosgow,
Turynu, Mediolonu, Monche-
steru, Montevideo i Buenos Ai-
res.

Mecze Crocovii z Wisł q, bez

względu no stowkę i |igę, w których wy-

siępuiq obo zespoł y, sq nie tylko hitem

koleiki, ole wydorzeniem sezonu.

W tym roku po oś miu lotoch przerwy no

zielonym dywonie znowu doidzie do

poiedynku gigontów. Dotychczosowe

1ó7 meczy decydowoł y o iytule Mi-

strzo Polski, był y rozgrywone o pierw-

szo- i drugoligowe punkty, byĘ rozgry-

wone w konspirocii przed okupontem

hitlerowskim, był y to też  mecze towo-

rzyskie, czy też  o "Herbowq Torczę

Krokowo" lub "Puchor JM Rektoro Uni-

wesytetu Jogiellońskiego". A wszystko

zoczęł o się 20 wrześ nio l908 roku.

W ló8 meczoch "Posy" wygroł y

58 rozy, przegrywoiqc 74 rozy. Pił ko-

rze Crocovii pokonoli bromkorzo rywol-
ki zzo Bł oń 224 razy doiqc sobie strze-

lić  284 bromki. 51 meczy zostoł o roze-

gronych o punkty pierwszoligowe,

w których Crocovio strzelił o ól bro-

mek, trocqc 80. W l lidze Posy odniosł y

17 zwycięslw, l9-krotnie schodzqc po-

kononym z boisko. Noiwięcei rozegro-

no meczy toworzyskich {Z0), o tylko

iednokrotnie rozegrono spotkonio o Pu-

chor Prezydento miosto Krokowo i Pu-

chor Rektoro Uj, Nojwyż sze zwycię-

stwo Crocovio zonotowoł o w 1921 ro-

ku pokonuiqc Wisł ę 5:0. Noiwięcei bro-

mek kibice zoboczyli w 1990 roku

(1 :1 0) i 1925 roku, gdy w Świętei Woi-

nie zonolowono wynik remisowy 5:5.

Noiczęś ciei odwieczne rywolki spotko-

ł y się zoraz po zokończeniu ll woiny
'3wiotowej, gdy w roku 194ó rozegro-

no ó spoikoń.
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Okiem stotystyko

ló8 Wielkie Derby Krokowo
51 Pierwszoligowe spotkonie Crocovii z Wisł q zokończył o się bezbromkowym remisem. Przez noi-
bliż sze pół  roku kibice zodnei z druż yn nie mogq mówić o sobie ''pony'',
o o Przeciwnikoch "Dziody". Pomimo broku bromek, które sq solq mec7:u/ obserwotorzy prowie ied-
nomyś lnie stwierdzili, ż e mecz mógł  się podoboć, o no pewno był  bordzo emocionui iqcy. Po opo-
dnięciu PierwszYch emocii mozno spokoiniei przeonolizowoć 9rę druż yny, któro przed spotkoniem
był o skozywono no porozkę - Crocovii.

Arkodiusz Boron oż  23 rozy przerywoł

okcję przeciwników, o Morcin Bo|orski

storoł  się iok noidł uzej ulrzymywać przy

pił ce {oś miokrotnie udonymi zwodomi

mijoł  rywoli). Noiwięcej shot mioł  Po-

weł  Nowok, ole oż  poł owo z nich mio-

ł o mieisce po 53 minucie, gdy "Powko"

zostowoł  zmuszany do indywiduolnych

pojedynków z 2-3 zowodnikomi Wisł y.

Ale to wł oś nie pomocnik Crocovii mioł

"w pł rypadku *amkał za lbzy sĘ pł zecAł ycoł e po*:ał ł b or*: obronior* sł rl;/y-*za udany zŃd lbqy się pł relś cł e ca nalmniaj jedł ngo zavł adnika plzecwł nikó w takcb jednej akcji
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Do 52 min. mecz mioł  wyrównony

chorokter. Pomimo tego, ż e Wisł o był o

częś ciej przy pił ce (w sumie przez 597o

czosu gry), to wł oś nie pił korze Crocovii

siworzyli w tym czosie groź nieisze sytu-

ocie bromkowe (2 strzoł y Węgrzyno,
strzoł  Nowoko). Pił korze Posów zosł oli

ś wietnie ustowieni toktycznie przez tre-

nero Stowowego - otokowoli bromkę

przeciwniko z rczwagqt siorojqc się iok
noidł uzej uirzymywoć się przy pił ce

{wymienili między sobq ponod 300 po-

doń, z czego 847o był o celnych},

o w defensywie stosowoli presing

i podwojonie, o nowet pokoionie prze-

ciwniko (co pozwolił o 122 razy prze-

rwoć okc|ę Wiś loków, w tym 44 razy

wybi1o|qc pił kę ze swoiej strefy obron-

nei). Obrońcy Crocovii pozwolili no od-

donie tylko 8 celnych sirzoł ów no brom-

kę ś wietnie dysponowonego Morcino

Coboio. Większoś ć tych trofień mioł o

mieisce w ostotnich 2O minutoch, gdy

Crocovio zostoł o zmuszono do obrony

ze względu no czerwonq kortkę Morko
Bostero. Pił korze Bioł ej Gwiozdy (którei

noto bene nie widoć w ogóle no koszul-

koch) w sumie próbowoli 24-kotnie

uderzoć no bromkę Posów, ole więk-

szoś ć tych strzoł ów był o nie przygoto-

wonych lub bordzo niecelnych. Duzo

w tym rolo coł ei druzyny Crocovii, któro

nie pozwolił o no rozwinięcie skrzydeł

Wiś le. Noilepiej o tym ś wiodczy fokt,

ż e Morcin Coboi, oprócz wspomnio-

nych 8 strzoł ów, interweniowoł  tylko i 3

rozy wychwytuiqc cenhy lub prostopo-

dł e podonio przeciwników.

Noibordziei okiywnymi zowodniko-

mi byli pomocnicy - ole lego wł oś nie się

od nich wymogo. Piotr Gizo wykonoł

oż  4l podoń (w tym tylko 2 niecelne),

14



rolv/iększy udzioł  w noigroź nieiszych

: <cloch ofensywnych Posów - strzoł

u; bocznq siotkę i dwo ideoIne podonio

oo Kozimierzo Węgrzyno. Co ciekowe

, noigroź nieisze strzoł y no bromkę Moi-

dono oddoli wł oś nie obrońcy, oprócz

dwóch gł ówek "Kozko" Wowrzyczek
popisoł  się fontostycznym strzoł em

z rzutu wolnego w 88 minucie,

Noiczęś ciei fouIowonym zowodni-

kiem Crocovii był  Poweł  Drumlok, który

wielokrotnie wspomogoł  pomocników

w kreowoniu gry. Noiczęś ciei przekro-

czoł  przepisy nieukorony czerwonq

kortkq Morek Boster, ole Morcin Boior-

ski. "Bosti" proktycznie tylko roz foulo-

woł  (zo co zoboczył  pierwszq ż ół tq

kortkę), drugie przewinienie zostoł o

sprowokowon e przez Boszczyńskiego,

gdy gro był o przerwono z powodu wy-

dumonego przez sędziego foulu Wę-

grzyno no Szymkowioku. Pił korze Cro-

covii przekroczyli przepisy 2ó-krotnie,

stł zł ł y w ś wiatlo $ł ał n&i
faul*

rzuty fOzR§
§pł /or?§

ż ńe,ł ał r,tj
Czerł nne &ał t&i
posiadanig pitki

*
2§
o

?§
7
ff

J
il

§3%

§
11

J
2§
?
1

§
1

,{1%

gdy Wiś locy 20 razy, kiIkokrotnie ied-
nok po ich przewinieniu gwizdek roz-

iemcy milczoł . Sędzio nie mioł  noIlep-

szego dnio, kilkokrotnie nie "czuł " gry

lub nie odgwizdujqc fouli (w iym brutol-

nego zogronio Boszczyńskiego, który

zootokowoł  nogq "Boronko" w stylu

Bruco Lee, trofioiqc przeciwniko w gł o-

wę).

Przed meczem prowie wszyscy

wskozywoli no rywolkę zzo Bł oń joko

no murowonego foworyto, poniewoz

iest to Mistrz Polski, druzyno o noiwyz-

szym budzecie itd. Tylko kibice i pił ko-

rze Posów, z Leszkiem Mozonem i Mor-

cinem Boiorskim no czele wierzyli w ko-

rzystny dlo Crocovii rezultot. Pił korze

wł ozyli wiele serco w ten mecz i wylo|i

hekto|itry potu no boisku rywolo, ole po-

stowione zodonie zostoł o zreolizowone

i posiosto społ ecznoś ć moze chodzić

z podniesionymi gł owomi. Holo
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Derbyw pubie
A ten kto nie mógł  być no Reymonto oglqdoł ...

Zoborł ozył em!ll l to strosznie.

w dniu derbów uś wiodomił em sobie,

ż e nie mom biletu no mecz. Zemś cił o się

codzienno gonitwo i odkł odonie kupno

no ostoini dzień. Pozostoł o nodzieio, ż e
jokoś  udo się dosioć no siodion. Nie
udoł o.

Konie chcioł y "stówę" zo bilet i ce-

no był oby moze do przyięcio, ole spę-

dzić mecz w sektorze kibiców Wisł y?

No, nie iest propozycio zbyt otrokcyi-

no. Zowsze to ryzyko, ze moio reokcio

no wydorzenio no boisku wyróż nioł oby

mnie iednoznocznie. Nie mówiqc iuż ,
ż e prędzei czy poź niei ktoś  dostrzegł by

szolik w posy. A somoirzeć stowoć

przeciw licznieiszemu wrogowi nie sto-

nowi dlo mnie zodnei pokusy. Ponieś ć

bohoterskq ś mierć czy ież  zostoć kole-

kq przy tok beznodzieinei sytuocii wyi-

ś ciowei toć to czysto gł upoto. Tego mo-

my peł ne podręczniki historii i niech tok

zostonie,

Zotem knoipo. l przyznom szczerze

był o to ciekowe przeż ycie. Okozoł o
się, ze sympotio do obu drvż yn rozł o-

zono iest mniei więcei po poł owie. Je-

szcze jeden grzech trzebo wyznaći zo

niego publicznie się pokoioć. Do moie-

go stoliko, zopyIowszy się wcześ niei,

czy moż e dosiodł  się kibic Wisł y. Moze
i bym odmówił , gdybym wiedzioł . Ale

focet nie mioł  no tworzy bioł ei gwiozdy.

Juz po pierwszych okc|och iednoznocz-
nie uś wiodomił em sobie, ż e reoguiemy

w tych somych momentoch, iylko zupeŁ

nie inoczei. On nie mó9ł  się pogodzić,

ze pierwsze minuĘ nolezoł y do Croco-

vii, io wprost przeciwnie. Mnie to cie-

szył o i dorł em się ile wlezie. W pewnym

momencie w goś ciu zogotowoł o po ko-

lejnej przerwonei przez Posy okcii Wi-

sĘ, - Czy ty to widzioł eś ? - zwrócił  się

do mnie z rozpaczq liczqc, ż e go zlo-

zumiem. Ale kiedy dostrzegł  w tym

M
omoku, do kogo mówi, mochnqł  rękq

i dolei wpotrywoł  się w ekron.

W przerwie poszedł  do boru. Wró-

cił , przyniósł  sobie piwo, ole drugie bez

sł owo postowił  przede mnq. Coż , ż eby

mi zwolennik Wisł y stowioł ?! Posze-

dł em do boru kupił em tez dwo. l iedno
postowił em przed nim. Kiwnqł  tylko gł o-

wq. Drugo poł owo. Jok ten focei wysko-

ł iwoł  w górę po strzoł och Zurowio

w sł upek i Szymkowioko w widł y! l |ok

był  zowiedzionyl Kiedy Boster dosioł

czerwonq końkę ięknqł  - Moż e teraz.

Jok on się skulił , kiedy Wowrzyczek

strzeloł  wolnego pod koniec meczu.

Kiedy mecz się skończył  był  niepo-

cieszony. Chcioł em delikotnie zogo-

doć, ole iedyne, co mi przyszł o do gł o-

wy io proste stwierdzenio - No to wos

puknęliś my. Iok - przyznoł  mi rocję.

Wychodzqc z knoipy odwrócił  się przy

drzwioch i rzucił  - Do wiosny.

Do wiosny? - pomyś loł em. Nigdy!

Nigdy więcei derbów przy telewizorze,

nowet, ieś li mo to być tokie doś wiod-

czenio. No wiosnę derby no Crocovii

i będzie pięknie.
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Poderbowo refleksio

Jeden zo w§zy§ilrich =

w§zy§ry ilaiednego
Tegoroczne derby, mimo, iz nie wy-

ł onił y zwycięzcy mozemy uznoć zo suk-

ces. Bezbromkowy remis z mistrzem Po|-

ski, groiqc w dziesiqtkę etc. Dlo mnie

ten mecz iest niewqtpliwym sukcesem,

ole potrzę no niego trochę inoczei niz

plzez pryzmat osiqgniętego wyniku.

Dlo mnie noiwiększym osiqgnięciem iest

posł owo, jokq nosi grocze wykozoli

w boiu z Wisł q.

Druzyno gwiozd z drugiei strony

Bł oń wystqpił o w nim w nowych fryzu-

roch, wszyscy pomolowoli wł osy w bor-

wy Toworzysiwo, iok deklorowoIi w wy-

powiedzioch pomeczowych zrobiti to

dlo i no proś bę kibiców, by pokozoć,

ze stonowiq druzynę. Nie chcioł bym,

zeby kiedykolwiek nosi pił korze w toki

sposób musieli okozywoć iednoś ć.
W tei Świętei Wojnie pokozoli iq swo-

im zochowoniem no boisku, udowodni-

Ii, ze wozne iest nie tylko zgronie i om-

bicio, ole wł oś nie Zespół .

Noiwoż nieisze, iok wypowiodoł  się

przed spolkoniem kopiton Crocovii, to

nie przegroć tego meczu w szotni. Dlo-

tego nosi grocze wyszli no ten mecz

z mocnym przekononiem, ż e mogq go

wygroć, ze moio odpowiednie umieięł -

noś ci, i ze chcq wo|czyć przez cole

spotkonie.

".,]eden zo wszystkich...... ." wykrzy-

czone w kole no boisku no Ziemi Świę-

tei no ostotnim przedderbowym trenin-

gu brzmioł o rzeczywiś cie prowdziwie.

Mimo wygronei z Groclinem,

wś ród kibiców, rzodko był o sł ychoć

gł osy opĘmizmu przed Ęm nojwozniei-

szym meczem rundy. Powszechno był o

obowo o wynik, poiowioł  się nowet

shoch przed blomozem. A nosi pił korze

zochowoli spokój no treningu, z odpro-

wy przedmeczowej wyszli w bordzo

dobrych humoroch, skoncentrowoni,

lecz bez strochu.

Wszyscy chcieliś my wolki i zoongo-

ż owonio, pokozonio przywiqzonio do

borw. .Jezeli ktokolwiek mo zwiqzone

z tym wqtpliwoś ci, niech przypomni so-

bie zochowonie Morko Bostero w stor-

ciu z Baszczyńskim. Czy gdyby nie

ogromno wolo wolki io, czy ten zocho-

wuiqcy się zwykle bordzo powś ciqgli-

wie czł owiek, storoł by się nopodoć no

wyż szego o gł owę rywolo?

Mecz z Wisł q przypomnioł  mi spo-

tkonie z Podbeskidziem z ubiegł ej run-

dy W nim spokói i wioro kibiców

w końcowy sukces pomogł o uwierzyć

pił korzom, ze stoć ich no korzysiny re-

zuliot. Trzeciego poź dzierniko to posto-

wo pił korzy pozwolił o nom uwierzyć

w szczęś liwe zokończenie zmogonio

z Wisł q.
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Rozmowo Krzysztofem Dudq

§*rzelił erNx e§§ffi§wx§ry

brwwx§ww

W s€rffi*€*E
Krzysztof Dudo iest ostotnim piŁ
korzem Crocovii, który zdoł oł
pokonoć bromkorzo Wisł y
w historiiwielkich Derbów kro-
kowo. Mioł o to mieisce 24
wrześ nio l995 roku no stodio-
nie Wisł y.

- Pomięiosz doię 24.09.1995
roku?

- Oczywiś cie, w tym dniu groliś my

mecz derbowy z Wisł q no Reymonto.

Był  to bordzo cięzki mecz. Bordzo mił o

wspominom to spotkonie, bo wygro-1i-

ś my 1:0 i to no Wiś le. A chcioł bym

przypomnieć, ż e wtedy, tok iok i teroz,

Crocovio nie był o foworytem.

- Cry trener Adomus prze-
prowodził  z Womi speciolny lok
przygolowoń do iego meczu?

- WyiechoIiś my no dwudniowe

zgrupowonie do Alwerni, by od-izolo-

woć się od zgieł ku związanego ze

"Świętq Wojnq". No stodion Wisł y

przyjecholiś my bezpoś rednio z oś rod-

ko. Cykl treningowy był  normolny, ire-

ner nie wprowodzoł  jokiś  specjolnych

ćwiczeń oni nie przygotowywoł  iokieiś
speciolnei toktyki pod Wisł ę. Mieliś my

groć swoie. Chybo utorliś my wtedy no-

so Wiś |e, któro był o bordzo pewno wy-

gronei u siebie.

.- Crocovio był o llJigowym
be-niqminkiem, czy przed me-

czem odczuwoliś cie iokqś  spe-
ciolnq presię ?

- Sqdzę. ż e zowodnik wychodzqcy

no murowę nie zwroco uwogi no rongę

meczu czy iloś ć kibiców no trybunoch.

Koncentruie się tylko no grze i reolizocii

zoł oż eń toktycznych. Ale no pewno

gdzieś  iom w podś wiodomoś ci kozdy

z Nos czuł  te dodotkowe emocie.

- Pomięlosz ioko otmosferq
ponowoł o wiedy no slqdionie?

- Tego nie do się zopomnieć. Sto-

dion zopeł nił  się do ostotniego mieisco,

kibice fontostycznie nos wspomogoIi,

zwł oszcza gdy Crocovio musioł o groć

w osł obieniu. po strze|eniu bromki no

posiostym sektorze wybuchł  szoł  rodo-

ś ci, który ponownie eksplodowoł  po

ostotnim gwizdku sędziego.

- Jok strzelił eś  tę bromkę?

- Tę bromkę będę pomięioł  do koń-

co ż ycio, To był  wyćwiczony wo-rionl

gry, trenowoliś my go do znudzenio do-

prowodzoiqc go do peńekcli. Przy rzu-

cie roż nym koż dy mioł  swoie zodonio

do zreolizowonio. Rofoł  (Wrześ niok -

przyp. holo) ideolnie wrzucił  pił kę no

pole korne, Krzysiu Hoiduk zoblokowoł

obrońce, jo zgubił em swoiego opieku-

no, uderzył em gł owq i podł o bromko.

- Kilko minur póź niei musio-
ł eś  opuś cić boisko po czerwonei
korł ce. Jok doszł o do lei kontro-
wersyinei sytuocii?

- Był em foulowony, sędzio odgwi-

zdoł  przewinienie zowodniko Wisł y,

Gdy leż oł em no murowie zostoł em

sprowokowony plzez Kolicioko. Ponio-

sł y mnie nerwy i odepchnqł em go.
_ CrY ktoś  mioł  do Ciebie

pretensie zo Gzerwonq kortkę?

- Nikt nie mioł  do mnie pretensii. Ko-

ledzy zochowoli się bordzo foir, pocie-

szoli mnie w przerwie i rozumieli, ż e by-

ł o to spowodowone ferworem wolki, Po

meczu powiedzieli, ze gro|i dlo mnie, to

czerwień ich ieszcze dodotkowo zmo-

bilizowoł o. W przerwie meczu Edziu

Kowolik udzielojqc krótkiego wywiodu,

powiedzioł  ż e zagroiq tokze dlo Krzyś -

ko Dudy. To był o wsponioł e, byliś my

ieilno druzynq.

- Co czuł eś  og|qdoiqc kole-
gów zo linii bocznei?

- Przede wszystkim zł oś ć no siebie.

Mioł em ogromne pretensie do siebie.

Bordzo się denerwowoł em. Nie ukry-

womi ze woloł bym być wtedy no boi-

sku obok kolegów z druż yny. Zkaż dq
minutq iednok, gdy nie sł yszoł em ięku

kibiców oznoczoiqcego utroty bromki,

co raz bordziei był em przekonony, ze

koledzy mogę dowieź ć ten wynik do

końco meczu i tok się sioł o.

- Jok się czuł eś  w roli bohq.
lero zorozem pozytywnego ine-
goiywnego?

- D|o mnie nojwoż nieisze był o to,

ze wygroliś my i udoł o mi się shzelić,

ostotniq iok do tei pory, bromkę dlo

crocovii w wielkich Derboch krokowo.

A to, ze dostoł em czerwonq kortkę był o

dlo mnie duż q nouczkq no przyszł oś ć,

by nie doć się prowokowoć rywolowi.

Po meczu przeprosił em wszystkich zo

ten mój fou|.

- Jok uczciliś cie lo zwycię-
stwo?

- Wypiliś my w Hotelu Crocovio po

Iompce szompono. No więcei nie był o

czosu, poniewoz mieliś my za tydzień

koleiny mecz ligowy i ł rzebo był o się

do niego równie solidnie przygotowoć.

Derby to jedyny w swoim rodzoiu

mecz, ole iednocześ nie to jeden z wie-

lu meczy w sezonie ligowym.
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Gorqco relocio z derbów

Czuiemy to. Czujemy to wszyscy

w powietrzu. Poddenerwowonie widoć

no tworzy prezeso Misioro, Oprovców,

storszych i mł odszych kibiców. Dwo lo-

to temu nikt z nos nie przypuszczał , ż e

w to popoł udnie zogromy pierwszoligo-

we derby z Wisł q. Po dwóch lotoch

odrodzonio się Crocovii do derbowego

meczu zostoł y zoledwie dwie godziny.
- Czekoł em no to wiele |ot - mówi Krzy-

siek, który no mieisce zbiórki przyjechoł

znokomicie zochowonq zół tq iok cytry-

no Syrenkq - outo pewnie nie przepu-

szczq, trudno, ż eby zo\aczyć Pasy

w okcii iestem gotów polecieć iom no-

wet motoIotniq. Siedzqcy no mieiscu

obok kierowcy Adom dopowiodo: -

mom iq l5 loi oIe dopiero dziś  Syrenko

przeszł o posiosiy chrzest: przed chwilq

siedzioł  w niei som prof. FiIipiok. Powo-

Ii jest nos coroz więcei. Doież dż o też

ostro ekipo. - Som kwiot rycerstwo - oce-

nio Łukosz - w tok doborowym skł odzie

"nikt nom nie zrobi nic" - ś mieie się.

Godzinę przed meczem wyież dż o

ko|umno somochodów z VlP-omi. Kilko-

noś cie minut poż niei przy okomponio-

mencie bębno ochroniorze otwieroiq

bromy i no ulicę wylewo się posiosĘ

tł um. Wsiodomy do outobusów. Zonim

store, przepocone lkorusy ruszq w kie-

runku wiś lockiei twierdzy wdziero się

doń ieszcze kilku spóź niolskich. Wolno,

przeroź liwie wolno zmierzomy w kie-

runku obiektu Wisł y. Wzdł uz kolumny

i

i

!

520 §qmuroiów
w |u§ldni §mótq

]. : "_ 
], ]'. *-i-Ę*

- Nie mo ieszcze 520 osób -

ocenio Jurek - podobno ostro
ekipo dopiero mo doiechoć.
No przystodionowym porkingu
kręci się kilkuset męż czyzn
w posiostych koszulkoch w to-

worzystwie kilkunostu wyroź nie
podekscytowonych kobiet. Jest
niedrielo, 3 poź dzierniko
2O0Ą roku. Zo niespeł no dwie
godziny no mięciutkq murowę
siodionu Toworzystwo Sporto-
wego przy ulicy Reymonto wy-
biegnq pił korze Crocovii, oby
rozegroć 1ó8 wielkie derby
z odwiecznq rywolkq zzo Bł oń
- Wisł q Kroków.
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outobusów ciqgnie się dł ugi szpoler

uzbroionych po zęby policiontów. Hi-

rek z listq goś ci wyskokuie przez okno,

po chwili wszyscy iesieś my iuż  no przy-

siodionowym plocyku, zoiodomy kieŁ

boski, szoszł yki. 52O-osobowy ł um for-

muje się w tzw. "lejek", usił ujqc wbić się

do zoledwie iednego (sic!) przygoto-

wonego weiś cio. - Podobno momy tu

wież dż ać z bromq no peł nei k...ie - py-

io mnie postowny focet w hokeiowei ko-

szulce Horny'ego. - Tez tok sł yszoł em -

odpowiodom - o|e nie wiem dokł odnie

kiedy i z którq bromq. - Aho - mówi mój

rozmówco i idzie norodzić się z kolego-

mi.

Zopowiodony no mieś cie od kilku

tygodni "wiozd z bromq no peł nei

k...ie" 1ednok nie nostępuje. W kolejce

nie mo przepychonek, w iednym szyku

sloiq noitwordsi hoolsi, storzy sł odiono-

wi wyjodocze, mł odzi, ogoleni no ł yso

męż czyź ni, studenci, storsi brodoci po-

nowie, dziewczyny.Koż dy z nos zosto-

ie dokł odnie przeszukony, sprowdzo-

ny, obrzucony bocznym spoirzeniem.

Po roz pierwszy w ż yclu czuię się iok
terrorysio, mom ś wiodomoś ć, ż e

podobnym obostrzeniom nie był  pod-

dony nowet Muhommed Atto, kiedy l l

wrześ nio 200l no bostońskim lotnisku

przechodził  przez kontrolne bromki.

Kiedy wchodzę no przygotowony

dlo nos sektor goś ci, 9 tysięcy wiś loc-

kich gordeł  krzyczy sł owo powitonio:

CRACOVIA!ll CO??? TY K...O!!! Trybu-

ny grzmiq w zochwycie powtorzoiqc

wspomnione strofy kilkunostokroinie.

Podczos gdy posiosty sektor powoli się

zopeł nio, wiś lockie oz kipiq od nienowi-

ś ci. Z lewej shony grupko zokopturzo-

nych postoci w ciemnych okuloroch

i wdzięcznych kopelusikoch pokozuie

nom "Fuck you" i przesuwo polcem po

nopięĘch mięś nioch szyi. Wzbudzo to

solwy ś miechu wś ród bondy noszych

hoolsów. - Shorksi ukrywoiq się no wł o-

snym stodionie - kręci gł owq Zbyszek -

trochę to dziwne, nie sqdzisz? - Hmmm

- przyznoię mu rocię, No murowie uro-

czysloś ci, iońce wiś lockiego smoko, wy-

gibosy cheerlederek, o no irybunoch

Toworzystwo rosistowskie bluzgi. - Zo-

bronili weiś ć noszemu spikerowi do spi-

kerki - oburzo się stoiqcy obok mnie

męż czyzna, podobnie iok wszyscy

ubrony w posiostq koszulkę. Rzeczywi-

ś cie, zomiost Powł o Tornowskiego me-

czowy skł od Posów czyto spiker Wisł y.

Mimo wszystko widoć storonio orgoni-

zotorów w ce|u mił ego przyjęcio - oce-

nio mói sqsiod - szkodo, ż e 9 5 % na try-

bunoch robi totolnq wiochę.

Kiedy mecz się zoczyno krzyczymy

gł oś ne "Hei Hej Crocovio" oroz klosko-

my sł ynnq lokomotywę. Storomy się zo-

gł uszyć wiś locki doping, tok iok no so-

mym poczqtku, kiedy droż niqco uszy

".lok dł ugo no Wowelu..." topnieie w io-

zgocie plostikowych trqb, buczenio,

gwizdów i tuponio posiostei publiczno-

ś ci. Sq momenty, kiedy udoie nom się

wstrzelić w cichszy chwilowo doping

Toworzystwo, trzebo bowie m przy-

znoć, ż e zopowiodony przed meczem

ich powoloiqcy doping, mo się do tego

zKoł uż y iok ubogi krewny. Nosze ś pie-

wonie przerywo no chwilę tryumfolne

rozwinięcie przez JG flogi z tekstem

rozpoczynoiqcym się od sł ów "Przepro-

szom cię momo...", o zokończonym

modnq osioinio nozwq "...Dinomo".

No wiś lockiei trybunie konsterno-

cio, chł opcy w kopelusikoch i ciemnych

okulorkoch zoczynoiq energiczniei wy-

mochiwoć "fuckomi", tróikolorowe try-

buny budzq się też  z letorgu ryczqc

"Żydów pokonomy..." dobre dwodzie-

ś cio rozy. Nie pozosto jemy dł uzni

i z zoimowone go przez nos sektoro pł y-

nie, brzmiqco wreszcie dosodnie, pieś ń

o kobiecie lekkich obyczoiów. Szcze-

rze mówiqc, no Koł uzy nigdy iei nie

ś piewom, czuiqc jednok zociekł q nieno-

wiś ć ze strony sektoro X moie gordł o

wypeł nioiq knoiockie strofy niemol so-

moistnie. Przed ostotnimi pięciomo mi-

nutomi pierwszei poł owy reoguiemy no

wezwonie Ryś ko: - choćby Moidon mioł

poronić w bromce, jedziemy wszyscy

oz do gwizdko sędziego "Hei Posy go-

oool". Gordł o tęż eiq, w ustoch brokuie

ś liny, ole wciąż z nowq werwq rozwiio-

my tę rekordowo dł ugq, choć oportq

zoledwie no kilku dź więkoch przy-

ś piewkę. Wiś locki doping tonie w blu-

zgoch, iest ich niemol tyle somo, co zo-

grzewoiqcych Zurowio i spół kę do boiu

przyś piewek. Rozwiiomy bioł o,czerwo-

ne szorfy, odstowiomy efektownq końo-

niodę, wszystko równolegle z dromo-

tycznymi zojś ciomi no boisku.



pił korze crocovii mimo momentomi

ś wietnei gry, powoduiq przyspieszone

bicie noszych serc? sercowe konwulsie,

pikonie sercowego mięś nio w ryimie

iednostoinie przyspieszonym. Dopingu-

ię iuż  podś wiodomie, nie wiem co krzy-

czę, gryzę poznokcie, blednę no two-

rzy. -Io nie no moie nerwy - mówi no

siedzqco mói sqsiod kryiqc tworz w dł o-

nioch - nie czuię się tu dobrze - momro-

cze. Po czerwonei kortce dlo Bostero

osuwo się no krzeseł ko, mówi - to iuz
koniec. Po ostotnim gwizdku nie moze

oponowoć wzruszenio. Mimo remisu to

wielki sukces noszei Crocovii, wiwotom

nie mo końco, pił korze podbiegoiq do

nos, kloszczq Iokomoiywę, z ich tworzy

nie schodzi uś miech zodowolenio. -

Utorliś my Wiś |e noso - cieszy się Zby-

szek - dlo nos to sukces, d|o nich potęż -

ny poIiczek.

Trybuny Toworzystwo pustoszeiq,

iedynie lrzy, wyroź nie zdenerwowone

ponienki w tróikolorowych szoliczkoch

postonowioiq rozprowić się z nomi

z odległ oś ci 3OO metrów. "Żydy i...e,

Hitler o wos zopomnioł , Cyklon B mo-

my d|o wos, won stqd do Auschwitz Bir-

kenou" - piszczq do megofonu skoczqc

iok pocieszne moł pki i"fuckuiqc" iok
przedtem ich koledzy w kopelusikoch.

Mimo noszych oklosków oroz niepoho-

mowonych solw ś miechu mł ode wi-

ś loczki nie doiq zo wygronq: - Zoi....

wos" - wrzeszczq, ole w tym momencie

noszq uwo9ę przykuwo dyrektor Teotru

Ludowego Jerzy Fedorowicz, podcho-

dzqcy pod kroty noszego sektoro

w tró|kolorowym szoliczku. - Moie ser-

ce wybroł o Wisł ę. wy wybroliś cie Cro-

covię i to iest super - storo sie przekrzy-

czeć tł um. jedni gwizdż q, inni sł uchojq,

ieszcze inni zcjmuiq się huńowym rł .le-

pioniem vlepek w bioł o-czerwone posy.

Fedorowicz odchodzi, mimo gwizdów

czuię, ż e chcioł  dobrze.

Powoli gosnq reflektory nod stodio-

nem przy Reymonio. Noszpikowony

gwiozdoromi Mistrz Polski nie poirofił

strzelić golo groiqcei ieszcze dwo loto

temu w regionolnej lidze druż ynie. - Jesl

dobrze - mówi Corlos ś ciskoiqc mi rękę.

Pomiętom iego tworz po końcowym

gwizdku w Gorzycoch. Wtedy był o to

iworz mortwo od bó|u, stęzoł o od szo-

ku, przeroź liwie smutno. Teroz no po-

liczkoch Corloso rysuiq się wyroź ne,

peł ne dumy rumieńce.

Ro Mon

(wszysikie imiono i ksywki zostoł y

zmienione)



No ten mecz kozdy czekoł , no-
szpikowo no gwiozdko mi Wisł o
i peł no mocy i energi Crocovio.

Przedmeczowe opinie dziennikorzy
był y jednoznoczne. Po odpodnięcie
z puchorów, Wisł o będzie chcioł o się
zrehobilitowoć i zmioż dż y rywolo zza
miedzy. Tok się iednok nie stoł o! Choć
od 53 minuiy groli z przewogq jedne-

go zowodniko, to nosze PASY pokozo-

ł y chorokter! Wiwot Crocovio! Wiwot
Stowowy! A nowet więceil Dokonoł y

rzeczyl którei nie udoł o się innei druż y-

nie (nie liczqc Reolu Modryt) od dł uuu-

uuuugiego czosu - nie strocił  przy Rey-

monto oni iednei bromki. Co prowdo
nie zdobył  tez zodnei, ole nie wymogoi-

my cudów: Crocovio zremisowoł o 0:O!

A iok to powiedzioł  Leszek Mozon wy-

gronego poznoć po minoch kibicówll
Dwo rozy ,,Koziu"

,,Posy" do niezwykle prestiż owego

spotko nio przysł qpił y bez 1okich kolwiek

uprzedzeń, Ivdzież  tremy. Nie zwroco-
ł y uWogi no to, ż e w szeregoch rywolo

znoiduie się niemol poł owo reprezento-

cii noszego kroiu. ,,Posy" 9roł y no luzie,

no luzie stworzoł y syiuocie i no luzie zo-

skoczył y przeciwniko. W okresie mię-

dzy 7. a 9. minutq zomknęł y Wisł ę

w obrębie iei polo kornego i o moł y

,T

wł os nie udokumentowoł y przewogi
bromkq. Dwo rozy próbowoł  ,,Koziu"
Węgrzyn, dwo rozy gł owq i dwo rozy
brokowoł o bordzo niewiele. Noipierw
z linii bromkowei wybijoł  Contoro,
o drugiei sytuocji futbolówko o centy-

metry minęł o sł upek.

Chcioł oby się Lech, oj chcioł oby,,.

Wisł o wciqz nie mogł o obudzić się

z dziwnego letorgu, co zo wszelkq ce-

nę storoł o się wykorzystoć Crocovio.
W l l. minucie ł odnq pił kę dostoł  Poweł

Drumlok, podprowodził  iq i nostępnie

uderzył  z ok.25 metrów. Akcio ł udzqco
przypominoł o tq ze spotkonio z Lechem

Poznoń, z iednym wyiqtkiem: wtedy po-

dł o bromko, teroz pił ko o metr minęł o

spojenie sł upko z poprzeczkq. W l8
minucie koIejnq skł odnq okcię przepro-

wadziĘ ,,Posy", iednok doś rodkowonie
Rodwońskiego nieco odrzucił o Nowo-
ko, którego gł ówko nie był o tok gro-

ź no,iok być powinno. Moidon wył opoł
pił kę bez problemu.

W trokcie tych dwudziestu kilku mi-

nut obserwoiorzy ś ledzqcy derbowy
poiedynek stowoli no gł owoch, by
doiś ć do iok noisł uszniejszei lezy. Czy
foktycznie Crocovio iesi oż  tok mocnq

ekipq, czy tez moze wyroź nie k|oruie

się kryzys Wisł y? A moze i to i io?

W kozdym bqdź  rozie rywol zzo mie-

dzy potrzebowoł  blisko pół  godziny, by

zoznaczyć no boisku swoiq obecnoś ć.

Ale był o groź nie. Zieńczuk ogroł  Krzy-

sztofo Rodwońskiego i doś rodkowoł  no

dł ugi sł upek - prosto no nogę Kwieko.

Strzoł  ,,mł okoso" był  chybiony i o kilko-

dziesiqt centymeirów minqł  sł upek

bromki Morcino CoboIo. Minutę

poź niei ogromne szczęś cie toworzyszy-

ł o Crocovii, o przede wszystkim ,.Wq-
skiemu". zurowski, oddoł  bowiem strzoł

- firmówkę, czyli uderzenie zzo polo

kornego. Pił ko odchodził o od ś rodko

i zotrzymał a się no sł upku ,,klotki" mł o-

dego goolkeepero.

Mysz lepszo od kotko

Wisł o, co prowdo uzyskoł o prze-

wogę, ole ,,Posy" nic sobie z iego nie

robił y, niczym w kultowei bojce ,,Tom

iJerry". Tom (Wisł o) storoł  się wynoleź ć
sposób no zł oponie Jerry'ego (Croco-

vio} i wymyś loł  wszelokie koncepcie.

Coł e szczęś cie, ż e a powodzeniu nie

decyduie wielkoś ć, o iokoś ć. Jerry, choć

czosomi z irudem odpieroł  otoki

odwiecznego nieprzyiocielo i nie rzod-

ko ,,ukł uł " kotko. Tok no przykł od był o

w 3ó. minucie, gdy Morcin Boiorski

ś wietnie wypuś cił  w uliczke Powł o No-

woko, iednok ,,Powce" zobrokł o odro-
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biny precyzii i w efekcie czego pił ko

,,przeiechoł o" po bocznei siotce wy-

bronko Dody (wokolistki zespoł u Vir-

gin).

Co iest grone?

Swych szons po sironie Wisł y szu-

koli: Szymkowiok, Kwiek, Contoro, czy

tez Stolorczyk, |ecz był o to bordzie| bi-

cie gł owq o mur. Sędzio zogwizdoł  po

roz ostotni w tei częś ci spoikonio o pro-

wie 1 0 tys. ludzi ubronych w większoś ci

w czerwone Irykoty z pewnq sieciq ko-

mórkowq no piersi pytolo z niedowie-

rzoniem. Jok to? Przecież  iuz powinno

być przynoImniei dwo do przodu.
A iednok...

chcieć to nie mieć

Po wznowieniu pojedynku pił korze

Wisly storoli się zo wszelkq cenę usoty-

sfokcionowoć swych kibiców. Wiedzie-
li, ż e niechlubny wynik z Tbilisi moż e

być wyboczony iylko zwycięstwem nod

nojstorszym klubem w Polsce. Dobrze,

ż e w proktyce ,,chciec" nie zowsze

oznoczo ,,mieć". Wisł o, co był o do
przewidzenio ruszył o do otoków, ole
Crocovscy woIownicy dzielnie odpiero-

li nopór gospodorzy. W 49. minucie

Zurowski wyskoczył  noiwyż ei w polu

kornym i oddoł  strzoł  gł owq, ole niecel-

ny. Sto dwodzieś cio sekund póź niei

Zieńczuk chcioł  zoskoczyć Coboio
z rzutu wolnego, ole ,,Wqski" bez pro-

blemu wył opoł  fuibolówkę. W ogó|e

w tym dniu ,,skóro" bordzo lubił o brom-

karzo - ,,Posioko", gdyż  niemalż e zo

kozdym rozem gornęł o do iego dł oni.

,,Bosterek". no/ no/ no

53. minuto mogł o być chwilq prze-

ł omowq. Morek Boster udowodnił , ze

nikt, nowet reprezentont Polski nie moż e

sobie pozwolić no ,,podskokiwonie" do

,,Bosterko". Co prowdo zo ,,ulorczkę"

,,Posiok" dostoł  ż ół ty kortonik, o ze był o

to iuz drugie ,,ż ół tko" (pierwsze otrzy-

moł ... dwie minuty wcześ niei) zostoł

zmvszony do przedwczesnego udonio

się do szotni. Boster pokozoł  chorokter

woiowniko, o|e osł obił  swói zespół . Te-

roz Woiciech Stowowy musioł  rodykol-

nie zmienić koncepcię 9ry i nostowić się

przede wszystkim no grę obronnq. Tok

też  uczynil.

Odetchnqć z ulgq

Wisł o notychmiost wyczuł o szonsęi

d|otego tez niemolze bez ustonku prze-

siodywoł o no poł owie popieskiego klu-

bu. W 59. minucie Szymkowiok lekko

posł oł  pił kę w po|e korne, o to iokimś
cudem przeszł o między nogomi Kozi-

mierzo Węgrzyno. No szczęś cie Fron-

kowski n;e spodziewoł  się tokiego obro-

tu sprowy i oddoł  sytuocyiny strzoł  - nie-

celny. W ó3. minucie Zurowski ze zbyl
niq ł otwoś ciq wszedł  z pił kq w poIe kor-

ne, zgrobnie oddoł  futbolówkę Szymko-

wiokowi, o ten bez nomysł u uderzył

z pół woleio w somo spoienie bromki

Cobojo.,,Bioł o-czerwoni" odetchnęli

z uIgq. Okres między ó4.. o 8ó. minutq

to popis gry Coboio, który no zmionę,

bqdź  pił kę wył opywoł . bądź  potrzył ,

jok miio iego twierdzę. No uderzenio

decydowoli się koIeino: Zurowski (ó4.

Coboi broni), Fronkowski (óó. Coboi
broni), Contoro (Z8. niecelny), Szymko-

wiok (80. Coboi broni), ponownie Fron-

kowski (83. niecelny), po roz drugi Zu-

rowski (84. z woleio obok sł upko) i zno-

wu Zurowski (8ó. niecelny).

Mogł o być pięknie|

Sędzio doliczył  trzy minuty do regu-

lominowych dziewięćdziesięciu i tu

swojei szonsy poszukoli Crocoviocy.

Pił kę no ok. 30 metrze (po foulu Wiś lo-

ko} ustowił  sobie Wito|d Wowrzyczek
i oddoł  strzoł  mijoiqcy ustowiony mur.

Pił ko zmierzoł o tvż  przy lewym sł upku

bromki, ole Moidon wyciqgnqł  się iok
dł ugi i sporowoł  iq no bok. Gdyby ude-

rzenie był o mocnieisze no Reymonto

bylibyś my ś wiodkomi ogromnei senso-

cii. Gdyby...

Somuroiowie Reoktywocio

Pierwsze po 2O. |otoch derby Kro-

kowo zokończył y się identycznym re-

zultotem, iok ostotnie z tei kIosy roz-

grywkowei odbyte w 1984 roku. Wy-
nik o wiele bordziei usotysfokcjonowoł

,,Posy". ok. 520 kibiców (1ok to ktoś  ich

nozwoł  - Somuroiów} no stodionie i ty-

siqce przed te|ewizoromi. Rezuliot cie-

szy tym bordziei, ze Crocovio niemolze

przez coł q drugq poł owę groł o w osł o-

wisł o kroków-crocovio o : o

ż ół ł e kortki: Contoro,

Boszczyński, Zieńczuk (Wisł o)

oroz Rodwoński, Boron, Bosier,

Drumlok (Crocovio}

Czerwono korł ko: Boster {53

min., zo dwie zół te}.

Sędzio: Tomosz Mikulski.

'iVirł o, 
Moidon - Boszczyński,

Kł os, Stolorczyk, Miloilović (ó5

Kuź bo) - Kwiek, Szymkowiok, Con-

loro, Zieńczvk - Fronkowski,

ż u rowski.

Crocovio: Coboi Rodwoński,

Skrzyński, Węgrzyn, Bosler

Boiorski{Z3 Dudziński}, Boron,

Gizo, Nowok - Drumlok (85 Szc-

zoczorz|, Bonio (57 \Nawrzy-

czek}.

Widzów: ok., l05O0

bieniu. Wońo nopomknqć o czystym

koncie Morcino Coboio. Mł ody goolke-

eper, choć broni iuz od czterech kole-

iek (Górnik Z., Lech, Groclin, Wisł o} ie-

szcze nie wyciqgoł  futbolówki z siotki

i ponownie był  iednym z gł ównych bo-

holerów sukcesu, bo tok niewqtpliwie

noleż y nozwoć wynik O:0.

Cieszcie się!

Zorozno drugi dzień (choczdorzy-

ł o się, ze i w tym somym) sł yszoł em gł o,

sy o iym, jokoby mecz był  ustowiony.

Czyie to był o zdonie? Kibiców ,,Bioł ei
Gwiozdy"! ,,Tok?!" - 9rzmioł em, ,,A sł u-

pek woszego Zurowskiego? A spoienie

woszego Szymkowiok? To tez był o

ustowione?!" Rozumiem, ż e wyż ei wy-

mienieni to ,,orł y" .Jonoso, ole nie uwie-

rzę, by populorny po drugiei stronie

Bł oń ,,Szymek" był  tok ś wietnym gro-

czem, by ideolnie wycelowoć w somo

zł qczenie sł upko i poprzeczki. A ż eby
nie był o, ze oboloiqc ich iezę odnosi-

ł em się ty|ko do ich sytuocii przypo-

mnioł em również  okozię,,Witko" Wow-

rzyczka z ostotniei minuiy. ,,Powinniś cie
się cieszyć, ż e mocie remis." - zokończy-

ł em okcentem pewnoś ci.

),I
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lgnqqy Ksiqż ek
Urodził em się w lipcu l90ó roku.

Mom więc 98 lot. Jestem mł odszy o
miesiqc od Crocovii. Wolno mi zotem
powiedzieć, ż e Ono jest moiq nieco
storszq siosirq. Dlotego nolezy Jq
szonowoć. Gdy był em chł opcem, ugo-

nioł em jok inni zo pił kq, ole zawsze
tylko reloksowo, nigdy wyczynowo.
Nolezoł em do Kotolickiego Klubu
Sportowego Polonio, ktory przekozy-
woł  noibordziei pił korsko uzdolnionych
zowodników do crocovii. Jo som

groł em gł ównie w teniso stoł owego i

wysiępowoł em w przedstowienioch
ieotrolnych, orgonizowonych przez
swoiq porofię. Opiekę nod mł odziezq
sprowowoł o wówczos kurio Metropoli-
torno z ks. Kordynoł em Adomem
Sopiechq no czeIe. Chodził em do
szkoł y zowodowei przy ul. Wygodo.
Boisko Crocovii był o po drugiei stronie

uIicy. Nic więc dziwnego, ż e niemol

wszyscy uczniowie kibicowoli temu

klubowi. Ale nie wszyscy mo§li w nim

groć. UtworzyIi, zotem KS Victorię,
któro tok jok Polonio.współ procowoł o z
"bioł o-czerwonymi". Gdy ukończył em
15 lot(do klubu mozno był o noleż eć od
l4 roku ż ycio), do klubu wprowodził
mnie kpt. Wowrzecki. Niemol od
somego poczqtku wroz z innymi storszy-

mi sympotykomi i dzioł oczomi chodz-
ił em po krokowskich Bł onioch, pilnie
obserwu jqc chł opców gro jqcych w

"szmocionkę". Tych, których uznoł em, iż
mo jq tolent ś ciqgoł em do Crocovii.

Mom więc dziesiqtki, bo seiki
wychowonków, których nozwisko
zotorł y się w pomięci. Pomiętom iednok
niektórych pił karzy: Koszubę, Korzenio-
ko, Kozę Kodł uczkę, Nowoko i Poś wio-

to. A z czosów downieiszych-tych, który-

mi opiekowoł  się znony bromkorz PIot-

tko: Stonisł owo Rózonkowskiego,
Fobero, Dobrowolskiego, Mozgoio,
Kucio. Z okresu okupocii (Crocovio
groł o no boisku Juvenii) - przypominom
sobie Wł odysł owo Gędtko i Todeuszo

Porpono, Wówczos kł odziono pod-
woliny pod nojlepszq powoiennq iede-
nostkę Crocovii. Dzięki temu zdobył o
Ono mistrzoswo Polski w 1948 r. i

wicemistrzosfwo w 1 9 49 r.

Przez dł ugie loto nie był em zonoty.

więc w chwiloch wolnych, po
procy,mogł em poś więcoć czos dlo
klubu.Z zowodu iestem krowcem.
Noipierw procowoł em w worsztocie u

swoiego wuiko przy ul. ś w. Tomoszo, o

póź niei przy ul. Dł ugiei. Tom tez przy-
chodził  som prezes Crocovii dr Edword

Centorowski, gdy szył  sobie ubronio.
Posię procy społ ecznei, choć w innei

sportowei dziedzinie-przeiqł em po
swoim oicu, który mieszkoł  no wsi i był
zoł  oż y ci elem Ko sy Stef czyko.

Zo swoie noiwiększe szczęś cie w
ż yciv uwoż om współ uczestnictwo w

druź ynie teniso stoł owego Crocovii,
któro w 1946 r. zdobył o tytuł  mistrzo

Polski i powtórzył o ten sukces w 1949 r.

Uwoź om leż , ż e mioł em szczęś cie
spotkoć tok wsponioł ych i bez-
gronicznie oddonych Crocovii ludzi iok
dr Edword centorowski, wierusz
Kowolski, kpt. Wowrzecki, o po woinie-

dyr. Stonisł ow Zur.

Do noiwiększych porozek w swoim
ż yciv zaliczam proces niszczenio i to z
premedytociq noszego klubu, który
rozpoczqł  się 1949r. Nie po|egoł o to

iedynie no przemionowoniu Crocovii w
Ognivqp, ole no plonoch wyrzucenio
klubu ze stodionu przy ul. Koł uzy. No

iego mie jscu mioł o powstoć kolonio
domków jednorodzinnych. Odzegnono
się od plonów poszerzenio i

unowocześ nienio tego obiekiu i m.in.

budowę sziucznego lodowisko.Zo
uzyskone pieniqdze z obligocii wyemi-
towonych przez dr Zuro, które mioł y

być przeznoczone no ien cel, wybu-
dowono stodion Skry w Worszowie.
lnnym przykł odem niszczenio Crocovii-
był o odebronie klu bowi
podopiecznych szkół : 1,1| i V Liceum i

Technikum Mechoniczne. Nokozono
nom opiekowoć się Studium Nouczy-
cielskim przy ul. Oleondry. Uczniowie,
wyież dż oli w czosie wokocii no wieś ,
co pozbowioł o nos moż liwoś ci procy z
mł odzież q. Mimo ł o, o moż e no

przekór iokiei sytuocii mł odzież  somo

przychodził o do nos z innych szkół .
Bordzo ż yczliwe stonowisko zoiqł
wówczos dyrektor l L.O. im. Bortł omie-

io Nowodworskiego- Henryk Sędziwy.
Nie zobronioł  on swoim uczniom
noleż eć do nos i uprowioć spoń.Z tego

okresu wywodzq się iocy zowodnicy
jok Modero, Mikoł oiczyk, Ksiqż ek,
Łopotko, o nieco poź niei Housner,

Kowolik, Rewilok.
Noiwiększym moim morzeniem jest,

oby dobrze ukł odoł o się współ proco
międzyk|ubowo i oby w klubie
ponowoł y iednoś ć i zgodo. Nie powin-
no to iednok polegoć no broku roż nicy
zdań. Som nigdy nie doł em się
wciqgnqć w iokiekolwiek intrygi i nie

doł em się nomówić, oby weiś ć w skł od

iokieiś  ontogonistycznei 9rupy.
Dloczego? Bo dlo mnie zowsze był o,

iest i zowsze będzie Crocovio. Ten klub

to posio moiego zycio.
Opowiodonio zawsze pogodnego i

uś miechniętego lgnocego Ksiqzko
wysł uchoł  i zonotowoł

Seweryn R.otoiczok

Odkrywco tolentów
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victorio zizkov

szcze zostoł o ukorono przez Czesko-
Morowski Zwiqzek Pił ki Noznei (Ćł UrS,

czy|i czeski PZPN). Zo co? Zo korupcię

sędziów. W Czechoch kilko tygodni te-

mu wybuchł o wie|ko ofero korupcyino.
Sędziowie broli w ł opę od dzioł oczy,
podsył ono im ponienki do hoteli, o no

boisku orbiirzy drukowoIi wyniki. W ofe-

rę zomieszone iest kilko klubów ekstro-

klosy i ll ligi, w tym tokze Viktorko. Uko-

rono kilku dzioł oczy, sędziów i wciqż  to-

czy się ś ledziwo. Posypofy się grzywny
i czosowe dyskwolifikocie.

Ale iok to Viktorio robił o? Pł ocili,

o mimo to spodli! Worte odnotowonio.
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. NIERUCHOMOSCI . SRODKOW TRANSPORTU O MASZYN, LIN
TECHNOLOGICZNYCH O PRZEDSIĘBIORSTW . ZWROTNE

KREDYTY: O DLA OSOB O DLA FII{M O HIPOTECZNE
DODATKOWO: O PRO}EKTY BUDOWLANE O LECALIZACIA

INWESTYCJI O POZYSKIWANIE NIERUCHOMOSCI

Skorzystaj z naszych usł ug... i strzel gola konkurencji!
tel. 421 31 1,0, 421, 30 22, fax, 4221,3 60,
kom. 501,702 686,50I3B0 999,501, 433 4B9

Kł opoty plnyiqciół
Co się dzieie z Lechem ?oznoń czy

Arkg Gdynio, to doskono|e wiemy. Go-
rzei z wieś ciomi dochodzqcymi od no-

szych czeskich przyiociół , czyli Viktorii
Żiź kor. A niestety, przyiociele moiq kł o-

poty. Jok wiodomo, w zeszĘm sezonie
Viktorko nie uchronił o się przed spod-
kiem z czeskiei pierwszei ligi. No i teroz
storo się iom wrócić.

Jok się spoirzy no tobe|ę (po 9 kolei-

ce), wszysiko na pozór, iest dobrze. Vik-

torio drzy pierwsze mieisce, mo 2O

punktów i 4 przewogi nod koleinym ry-
wolem. Dopiero w 9 koleice proż onie
(;oko ze Żiż kov jest dzielnicq Progi) po-

czuli smok przegronej. 0:2 u siebie z FC
Vysoczino Jih|ovo to był o sensocio. We
wcześ nieiszych 8 koleikoch Viktorio wy-

groł o ó meczów o dwo zremisowoł .
Moiqc noilepszych snoiperów, ioko ze
Mortin Prohoszko zdobył  juz 8 bromek,

o iego kolego Petr Mikolondo ó i oboi

rywolizuiq o miono noilepszego sirzel-

co ll ligi, Viktorio nie potrofił o u siebie
pokonoć rywolo, który w tym sezonie
wygroł  tylko roz!

Ale, ole, nie o tym. Viktorio Źiź kov
rnoł o, ż e spodł o z ekstroklosy, to ie-

PL.

Usł ugiTffifrsowe ł  Usł ugi projektowe
ł  Nieruchomoś ci + Inwestycje

EURO FII§ANSE
NA STAWACH 3,30-107 Kraków

l5 wrześ nio dział acze Zwiqzku Pił kor-

skiego podjęli decyzię. No klub noł oż o-

no grzywnę 500 tys. koron, czyli ok. Z5
tys. zł . No tym, niestety, nie koniec.

ĆMFS postonowił  odebroć Vikiorii l2
punktów. Jok zotem iest mozliwe, ze iest
ono no pierwszym mieiscu? l to dopiero

iest kuriozum! Otóz te punkty odbierze
się no koniec sezonu|!! Dokł odnie. tok

somo zostonie potroktowony l-|igowe

FC Slovocko. A zotem, ieś li odeimiemy

iuż tęroz owe nieszczęsne 12 punktów,

to Viktorio mo dokł odnie tokq somq zdo-

bycz iok zomykojqcy tobelę Totron Pro-

chotice. Lepszq mo ty|ko róznicę bro-

mek. A zotem przyiociele moiq kł opoty.

Aby morzyć o powrocie po Ęm sezonie

do l Iigi nie mogQ pozwolić sobie iuz no

wpodki. Muszq wygrywoć wszysiko.
(Ms)

*
&



Od Konczyńskiego do Moleńczuko

Bgł gon rhymnumi
O Crocovii pisoł o s!ę niemol od zo-

wsze. l to nie iylko w kolumnoch sporto-

wych czy biuletynoch informocyinych.

Pisono o niei wiersze, w prozie tez od-

noidziemy nieiednq liniikę o Posoch. Pi-

soł  o niej Horosymowicz i Pilch. Pisoli

kryary, oktorzy, poeci, profesorowie,

dziennikorze... Pisoli tez muzycy. Pieś ni

o Crocovii powstowoł y iuz u iei zoro-

nio. Jedne bordziej, inne mniei udone.

mioł y stowoć się posiockimi hymnomi,

czyli sł owić imię Crocovii. Przez nie-

speł no sio lot uzbieroł o się tych oficjol-

nych uMorów tle, ze worto by chybo

podiqć próbę zebronio ich w iednym
tekś cie...

Pierwszy hymn Crocovi| zostoł  nopi-

sony w roku 'l 9l O przez Todeuszo

Konczyńskiego l a rozpoczynoł  się od
sł ów: "Druż yno dolei dole|, iuż  grę roz-

poczqć czos. W sł ońcu czy w deszczu

foli ż odnego nie brok z nos". Pisony no

melodię do tońco rusoł ek z boletu

Świerczewskiego zupeł nie nie przyiqł

się no trybunoch. Zresztq czy sł owo:

"Tom bromko, chł opcy, ż ywo. No skrzy-

dł o, w cenirum, siop. Zocieś nio się ogni-

wo, dolei zo pił kq w irop" mioł yby dziś

szonsę być odś piewone bez nulki ironii

dlo konstrukcii zdań czy storoś wieckie-

go wręcz przesł onio ioki ze sobq nio-

sq? Jest io iednok piękny zoczyn historii

posiockich hymnów:,

Koleinq próbę stworzenio hymnu

podiqł  w l937 roku red. Juliusz Leo.

"Hosł em no§zym iest Crocovii chwoł ol' -

tok brzmioł  jokze oktuclny do dziś  po-

czqtek refrenu. Some sł owo mogł ybył

być nowet oktuolne i dziś . W tekś cie po-

iowio się iok dziś  populorne wś ród, kibi
ców sformuł owonie - w iednoś ci sił o...

Jednok i io pieś ń nie przetrwoł o no sto-

dionie. Dwo loio póź niei iuz inne, pięk-

ne, chodź  zokozone piosenki nucono

w coł ym kroiu. O wiele woznieisze dlo

ducho i cioł o wszystkich Poloków...

Dł ugo czekoł o Crocovio no pieś ń,

któro będzie iednoznocznie z Posomi

koiorzono. Jok twierdzi Olek Kobyliński

"Mokino", tokq wł oś nie pieś niq mioł o

być nopisone dlo Crocovii !!| '!ok dł u-

go no Wowelu". Jednok podobno pieś ń

to iok spodoboł o się ówczesnym opo-

rotczykom, ze odopiowoł o iq noiych-

miost no drugq stronę bł oń noszo sq-

siodko. l tok iuż  zostoł o...

Kobyliński nopisoł  więc w roku

l981 muzykę o Jerzy Czornecki sł owo

do koleinej piosenki, któro mioł o stoć

się hymnem Crocovii. Koź dy szonuiqcy

się kibic Posów zno lonsowonq przez

25 lot piosenkę: "Crocovio mo...z Mo-

riockiej wierzy heinoł  pł ynie...". Nie mo

wqtpliwoś ci, ż e przez dł ugi czos był o

jedynym oł ic1olnie do Crocovii przypl
sonym utworem, który przedstowiony

był  1oko posiocki hymn. Jednok czy się
nim tok noprowdę stoł ?

Lekki i melodyiny chorokter ł ei pio-

senki nie pozwolił  |ei chybo zyskoć mio-

no prowdziwego hymnu - tokiego zgod-

nego z definiciq. Niestety to chętnie nu-

cono przy róż nych okozioch piosenko

ze ś wietnym teksiem, nie doczekoł o się

teź  chórolnych interpreioci| no kilko ty-

sięcy gordeł . Po prostu cięż ko iq iok zo-

ś piewoć. Som mom do tei piosenki

ogromny senlyment. Wychowoł em się

no niei. Bordzo też  szonuię somego

"Mokino" i iego "Andrusy" z Poniq Ewu-

niq no czele. Jednok zowsze w rozmo-

woch z przyiociół mi no temot hymnu

dowoł o się wyczuć tęsknoio zo utwo-

rem, kł óry mógł by się stoć prowdziwym

hymnem... Bo piosenko Pono Olko jed-

nok nie speł nioł o oczekiwoń wiqzo-

nych z hymnem wł oś nie.

Koleinq pieś ń sł owiqcq Crocovię -

"Posioste Serce"- nopisoł  w kwietniu

2Oa2 roku Jocek Chruś ciński. W osy-

ś cie kilku muzyków oraz przy oktywnej

porrfbcy Woiciecho Stowowego i z kil-

komo pił korzomi ówczesnei pierwszei

druż yny Crocovii zoś piewoł  iq w studiu

w Dworku Bioł oprqdnickim. W nogro-

niu broł  równiez udzioł Jocek Dewódz-

ki, był y wokolisio zespoł u Dzem! Efekt

był  bordziej niz zodowoloiqcy. Melo-

dio ł owo wpodł o w ucho kib;ców,

którzy szybko przyswoili sobie sł owo

piosenki. Jei refren mozemy czosem

usł yszeć z ust fonów no ulicy czy w pub-

ie. Znoczy to, ż e uznono jq zo godnq

Crocovii i jednocześ nie no tyle przebo-

iowq, by dobrze się przy niei bowić.

Niektórzy kibice storoli się iei przy-

piqć ł otkę hymnu Posów. Jednok som

outor od poczqtku nie mioł  tokich ombi-

cii. Tok więc piosenko pozostoł o po

prostu piosenkq.

Niestety "Posiosie Serce" nie ukozo-

ł o się no zodnym oficiolnym wydownic-

twie. No przeszkodzie stonęł y iu peńur-

bocie zwiqzone z osobq pono Krzy-

sztofo Szosioko, który firmowoł  coł q

sprowę z romienio Klubu ioko szef mor-

ketingu. Po iego odejś ciu z Crocovii

sprowo wydonio utworu "Posioste Ser-

ce" upodł o z róż nych przyczyn, Gł ow-

nie finonsowych... Dzięki plostycznemu

stonowisku wł oś cicielo prow outorskich

"Posioste Serce" mozemy dziś  usł yszeć

przede wszysikim no siodionie Croco-

vii, czosem poiowio się też  przy okozii

oudycii rodiowych, zwiqzonych z Poso-

mi.

W roku 2004 powstoł o koleino

pieś ń o noszych Posy. Jest niq nopisony

i nogrony w studiu Rodio Kroków hymn

Mocieio Moleńczuko, znonego w co-

ł ym kroju ortysiy owongordowo-rocko-



wego. Pomysł  no nopisonie tei pieś ni

zrodził  się, gdy doszł o do spotkonio Po-

no Moćko z wł odorzomi noszego klubu

z Powł em Misiorem no czele. Po tym,

iok w czosie .Juwenoliów 2003 roku

Moleńczuk bezpordonowo uiownioł

swoie sympotie klubowe no obiektoch

przy Reymonlo, nie mozno był o nie wy-

korzystoć tokiego {onol No sugestię,

czy utwór dlo Crocovii mógł by zosioć

popeł niony, Moleńczuk powiedzioł

TAKI

Somo pieś ń powsloł o {iok wierdzi

som Autor) w pociqgut o melodio jest

wzorowono no chórolnych utworoch

ś piewonych przez kibiców w kolebce

footbollu, czyli Wielkiei Brytonii.

Premierowe wykononie o-copello

mioł o mieisce podczos fety zwiqzonei

z owonsem Crocovii do pierwszei ligi

w czerwcu 2004 roku. Moleńczuk od-

ś piewoł  wtedy hymn, który był  dlo zgro-

modzonych sporym zoskoczeniem I Sł o-

wo pięknie opowiodoł y o mił oś ci do

klubu, o wiernoś ci jego borwom. o iekst

nowiqzywoł  nowet w bordzo inteligent

ny sposób do zokorzenionei w kibicoch

Crocovii niechęci do sqsiodki zzobł oń.
Dodotkowei więzi tego tekstu z kibicem

moż no szukoć w 
'ez 

tym, iz Moleńczuk

uż ył  hosł o z iednej z f|og wywieszo-

nych podczos meczów Crocovii. Jed-

nym sł owem okozoł o się, ż e Mociek tro-

fił  w dziesiqtkę. Coł o treś ć i melodio

ś wiodczy o bordzo powoż nym i wyso-

ce ś wiodomym podeiś ciu Moleńczuko

do temotu posiockiego hymnu. Prowdzi-

wy ortysto krokowski okozoł  się w tej

równiez moterii profesionolistq muzycz-

nym w kozdym colu.

Chodź  hymn oczekiwony był

z ogromnq niecierpliwoś ciq, io tok nie-

typowe wykononie go podczos {ety

wzmogł o emocie ieszcze bordziei! Kibi-

ce upominoli się wręcz o wersię siudyi-

nq i wreszcie...

... Wydoie się, ż e Crocovio docze-

koł o się hymnu z prowdziwego zdorze-

nio. Podniosł y ton utworu, doniosł e sł o-

wo i formo w iokq oprowiono coł oś ć

doiq mu wszelkie otuty, które hymn po-

winien posiod oć, Czy Hymn Moleńczu-

ko stonie dł ugo oczekiwonym hymnem

Klubu Spońowego Crocovio? O tym

przekonomy się zopewne w ciqgu noi-

bliż szych loi, Pieś ń io musi bowiem !e_

roz wyciosoć sobie mieisce w sercoch

kibiców. l mieisce to musi być no tyle

stobilne by koleine publikowone pio-

senki o Crocovii nie zochwioł y iego po-

zycią.Ie zoś , które do tei pory nos bo-

wił y, muszg usiqpić mie|sco nowei ioko-
ś ci, ieś li to oczywiś cie się obroni. Nie

będę więc wyrokowoł , czy pieś ń Mo-

leńczuko to nowy hymn Crocovii czy

nie. Mogę iednok od siebie powie-

dzieć, ż e chcioł bym by stoł o się ono no-

szq sztondorowq pieś niq.

Przy coł ym iym bogoctwie utworów

iedno iednok niepokoi. Boł ogon ...Cry-

}o się bowiem w prosie wypowiedzi

ś wiodczqce o bordzo zróznicowonym

podeiś ciu do hymnu posów z róznych

(zwł oszczo bezpoś rednio zointereso-

wonych) stron. Dosyć ogresywne wypo-

wiedzi lidero "Andrusów", ż e Crocovio

swói hymn iuz mo, sloiq w powoznei

opozyc|i do slonowisko klubu, który

z przyczyn oczywistych lonsowoć bę-

dzie nowq pieś ń Moleńczuko. Worto

był oby wyioś nić tq sprowę, Po pierw-

sze po to by nie doprowodzić do kon-

flikiu z noprowdę oddonym posiokiem,

iokim iest som "Mokino". W końcu Pon

Aleksonder Kobyliński moze się w lei

coł ei sytuocii czuć po prostu ź le,

A wszyscy go przecież  bordzo szonuje-

my i nie chcemy by stoł  się ofiorq niedo-

powiedzeń. Po drugie, by społ ecznoś ć

posiocko i klokowionie mogli zopo-

znoć się z iosno okreś lonym stonowi-

skiem klubu w tei moierii. Myś lę, ze

brok w tei sprowie zwykł ego diologu,

który wyioś nił by sprowy zwiqzone

z hymnem. W końcu Mozurek Dqbrow-

skiego tez kiedyś  zosł qpił  Bogurodzicę

i nikt o to kopii nie kruszył ", 
croco

Hymn Tadeu sza Konczyń skiegoa

Druż yno - dolej do/el

Już  grę rozpoczqć czos

W slońcu czy deszczu foli

Żadnego nie brak z nas

Hei ńei - nie brok nos/

Tam bromko, chł opcy, ż ywo

No s/<rzydł o, w cenł rum, stop

Zacieś nia się ogniwo

DaTej za pił kq w trop

Hei hey w trop, trop!

Hymn Jvliusza Leo:

Hej, brocio mili

Wszyscyś my ż yli

Nodzieiq lepszych dni

Dziś  iuż  nadeszĘ

Więc smuł ki pierzchĘ

I wokół  pieś ń rodoś ci brzmi

Refren:

Hosł em naszym fesl Crocovii chwał o

l moc druĄny co zwycięż oć zowsze mo

W jednoś ci sił a tkwi powodzeń cał a

Węc kto dziś  z nomi ien nom sĄ do

stoń do walki znów no boisk trowie

W szolonym zrywie niech się zbudzi

Ńoia krew

l zowsze męż nie idź  ku zwycięsł w sł o-

wre

Bioł o-czerwony kolor to twói zew!

Odsuń zwqł pienia

Rzuć skorgi brzmienio

8oś  fy sporfowo broć!

ldź  ś miał o w boie

Chodź  myś li twole

Przesł oni czosem k/ęski cień

Refren:

Hosł em naszym fesl Crocovii chwał a...
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Hymn Andrusów:

Z Mariackiei wierzy heinoł  pĘnie

z ratuszem bierze ś lub

Crocovio w coł ef Polsce sł ynie

Biał o-czewony klub

Refren:

Crocovia Crocoyio Kochony klubie

nasz

Crocovio Crocovio ś piewajmy jeszcze

,:;

Floriońs/<q bramq wiotr nodlecioł

Wiatr co przez bł onia gna

lkoż dy kibic Będzie wiedział

Że dziś  Crocovio gro

Refren:

Crocovio Crocoyio Kochony klubie

nasz

Crocovio Crocovio ś piewoimy ieszcze
,:;

Z Koś ciuszki kopco ś wio#o bile

l miosfo ś więlo mo.

Dziś  Krakow caĘ spońem ż yie

Bo dziś  Crocovio gro

Refren:

Crocoyio Crocovio Kochony klubie

nasz

Crocovio Crocovio ś piewajmy jeszcze

roz

x2

wowelski zamek nod krokowem

W rycerski potrzy grod

No sfrozy sioi lronorowef -

Biał o.czerwony klub!

Refren:

Crocoyio Crocoyio Kochony klubie

nasz

Crocovio Crocovio ś piewoimy ieszcze

Piosenko Chruś cińskiego
"Posiosfe §erce'l

Crocoyio ma, Ęś  dumq mego mioslo

Jak Wowel i RyneĘ d/o Ciebie ńelnoł

gra

Potęgo i chlubo, nieprzyjacioł  zguba

Wiem ż e posiosfe §erce mom

Oddoliś my serce noszernu klubowi

Borwy lego ś więią bioł o-czewone

Od pokoleń w chwole przeciwników

gromi

Wkrótce znów zał oż y mistrzowskq ko-

ronę

Refren...

Noilepsi kibice przychodzq na Croco-

Vię

l już  od stu /of wspieroic iei grę

Zwiqzani z noszym klubem no Źe i no

dobre

Wierzq ż e Pasy wygraiq mecz

Refren...

Tylko posy, posy Gol, Ęlko pasy posy

go/ posy gol

Re{ren x2

Hymn Maleńczukal

kraków to sfolico po/ski

Perł a ukryta we mgle

Z noidalszych krain zamorskich

Każ dy wspomnienio lu ś /e

Wię.g chocioz będę do/eko

Gdy los mnie rzuci precz

No zowsze będę pomięioł

Co w ż yciu mym waż ne iesł

Refren:

Crocovio i iei borwy dwie

Crocovio po proslu kochom cię

Crocovio cóż  bardzieipolskie jest

Niz twolo czerwień i biel

Chaciaż  czosami przegramy

Róż nie byvvoł o, Ę wiesz...

Kocńoł em cię w okręgówce

! w pierwsze! lidze też

Refren:

Crocoyio i iei borwy dwie

Crocovio po prosfu kochom cię

Crocoyio cóż  bordziejpolskie iest

Niz twoio czerwień i biel

Pamiętam ze jeslem z Krokowo

Pamięł om i mom io we krwi

Pomiętom fe ś więte sł owo

Nigdy nie zejdę na psy

Refren:

Crocoyio i iei borwy dwie

Crocovio po prosfu kochom cię

Crocoyio cóż  bordzie!polskie iest

Niz twoio czerwień ibiel
x3

fltł .

l
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- Korierę pił korskq rozpo-
czqł eś  w W<rndzie Kroków. Czy
mógł byś  opowiedzieć iok to się
sioł o, ż e zostoł eś  bromkorzem?

-Zowsze pociqgoł o mnie gro w piŁ

kę noznq. Zaczqł em bronić podczos

iednego ze spotkoń Wondy Kroków

no boisku, chocioz no pewno tokie mio.

ly miejsce. Oczywiś cie oprócz tego,

który był  pokozony w "Zł op Spoń". To

sytuocio przytrofił o mi się podczos me-

czu z Lechem Poznoń. Ale przeciez

kozdemu bromkorzowi moż e się pił ko

wyś lizgnqć.

Morcin Coboi

- Jestem mimo wszystko zodowolo-

ny. Nie mom zodnych pretensii do he-

nero oni do siebie. Tym rozem Roberi

Gubiec mioł  mozliwoś c zogronio w me-

czu. Jednok trener powiedzioł , ż e ież e-
li będę utrzymywoł  obecnq formę to zo-

stonę znowu powoł ony do reprezento-

Brumko tz z ptzypodku. o o

z druż ynq, kiórei nozwy niestety nie po-

miętom. Przed tym meczem okozoł o się,

ze był o wielu pił korzy, którzy mog|i

groć w poIu notomiost brokowoł o

bromkorzo. Wtedy trener doł  mi szonse

i tok to się zoczęł o.

Mecze drugoligowe
vrr większoś ci spędził eś  no ł ow-
ce rezerwowych. Kiedy nostqpił
przeł om i stoł eś  się pierwszym
bromkorzem?

- Nie nozwoł bym siebie pierwszym

bromkorzem, poniewoz coł y czos mu-

szę się storoć, oby nie strocić zoufonio

trenero i drvż yny. Uwoż om, ze moment

przeł omowy nostqpił  podczos meczu

z Górnikiem Zobrze. Trener posiowił  no

mnie, dobrze bronił em i w kole|nych

meczoch tokze stoł em między sł upkomi.

- Dlo koż dei druż yny owons
do l Ligi iesl no pewno duż ym
przeż yciem. Jok woż nym mo-

menlem był  dlo Ciebie?

- Mioł em iuż  okozie w swoiei korie-

rze owonsowoć do l Ligi z KSZO Ostro-

wiec Świętokrzyski, więc znom to uczu-

cie. Jest to no pewno niezopomniono

chwilo. Trzebo iednok storoć się, by zoi-

mowoc w tei l lidze wysokq pozycię.

- Był eś  pierwszym zowodni-
kiem "Posów", klóry trofił  do
pro$romu Conol+ "Zł op Sporl".
Czy pomiętosz iokieś  inne ś mie-

szne syluocie, które przytrofiĘ
Ci się no boisku?

- Niesteiy nie mogę sobie przypo-

mnieć zodnego komicznego momentu

- Derby byĘ iednym z no|-

woż nieiszych spolkoń w tei run-

dzie. Czym był y dlo Ciebie?

- Dlo mnie derby był y koleinym me-

czem. Oczywiś cie |udzie moiq rózne

podeiś cie do derbów - kibice moiq inne,

o pił korze inne. No pewno no to spo-

tkonie był em szczególnie zmotywowo-

ny.

- Cry chciqł eś , oby Twoio do-
bro gro przeciw Wiś le był o ro-

dzoiem tozg'.zeszeniq zq mecz
z Koronq Kielce?

- Pomiętom, ze podczos meczu

z Koronq bordzo chcioł em się pokozoć

trenerom i publicznoś ci. Niesteiy wtedy

"spolił em" się, choć do dzisioi uwoż om,

ze nie zowolił em tei bromki. Kibice jed-

nok sqdzili inoczei. Do meczu z Wisł q

był em duzo |epiej przygoiowony niz do

pomiętnego z Kielcomi. Tok, to był o

próbo uzyskonio rozgrzeszenio.

- Joko ieden z trzech zowo-
dników Crocovii zo§toł eś  powo-
ł ony do pił korskiei reprezentocii
Polski. Co czuie osobo, klóro
przywdziać mo koszulkę
z orł em no piersi?

- Był em ogromnie zoskoczony

i zdziwiony, ż e to wł oś nie io mom zo-

groć w meczu z Niemcomi. Jestem bor-

dzo szczęś liwy, ż e trener Edword Klein-

dinst doł  mi tę szonsę i wybroł  mnie spo-

ś ród tylu innych równie dobrych brom-

korzy.

- Jednok coł y mecz spędzi-
ł eś  no ł owce rezerwowych.

cii. Mom nodzieię, ż e nostępnym rozem

będę mó9ł  się zoprezentowoć z iok noi-

lepszei strony.

- Zopewne wiele osób chcio-

ł oby wiedzieć, iokim czł owie-
kiem iest Mqrcin €oboi pozo boi-
skiem. Co robisz, gdy mosz lro-
chę wolnego czqsu?

- Pił ko iest dlo mnie coł ym zyciem.

Będqc zowodnikiem mom noprowdę

bordzo moł o czosu na ż ycie prywotne.

Jok znojduję wolnq chwilę to wybierom

się do kino z mojq dziewczynq. Cza-

sem udoje mi się to kilko rozy w tygo-

dniu. Z peł nq odpowiedziolnoś ciq mo-

gę powiedzieć, ze kino to moio drugo

posio.

Rozmowioł o: lNES
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furorę i w koleinych spotkonioch być no

szczycie.

Lecz w niedł ugim czosie, po okresie
entuziozmu, nostqpił o zoł omonie - serio

porozek spowodowoł o, ż e w zespole po
jowił o się zwqtpienie, czy lo co robimy mo

sł uszny kierunek (brok doś wiodczenio
u wielu mł odych zowodników mógł  tok
wł oś nie zadzioł oćJ. Wielokrotnie momy
do czynienio z sytuociq, ż e gdy druĄno
przegrywo/ poiowiojq się gł osy (często

poweł  Drumlok

i postowić sobie pytonie czy noprowdę
okurot iu nolezy upotrywoć sł obych wyni-

ków druĄny?
Coł e szczęś cie w Crocovii momy osG

by, które potrofiq to wszystko ogo rnqći zo-
ponowoć nod chwilowym niepowodze
niem. Trener, mimo ciqgł ego stresu, obowy
o wyniki nostępnych spofkoń, o wł osnq
proce, nie zotrocił  się i nie zmienił  podei-
ś cio do siylu i gry zespoł u. Wytrwoł oś ć
i konsekwencio w dzioł oniu musioł o przy-

Trodycyiny iuż  przeiozd z Ponem
Bronkiem - toksówkorzem z krokowo
uiwierdził  mnie w przekononiu, ż e iego
wiedzo o noszym klubie iest imponuiqco.
To wł oś nie po koleinei rozmowie z fonem

Crocovii posionowił em odczekoć kilko ko
leiek ligowych, by podzielić się z, Poń-

stwem rozwozoniomi no temot psycńiki.

Nikt nie wqtpi, ż e jest isiotnym elemen-

tem decyduiqcym o odnoszeniu zwycię
stwo. Czy moż no się tego nouczyć? Czy
tok rzeczywiś cie iest, ze odnosimy się do
niei w momentoch zwycięstwo? Jok wiele

iei zowdzięczomy? Jok wplwo no nosze
dokononio?

Wrócę do noszego zespoł u, który

w imponu|qcy sposób rozpoczqł  sezon li-

gowy. Juz wtedy mieliś my do,czynienio
z elementem psychiki, poczuciem. ze mo
ze być pięknie, ż e iesieś my w stonie zrobić

Psychikcl
uzosodnione) by zmienić io co ź le funkcio
nuie. Lecz okurot w noszym przypodku
w meczoch przegronych nie brokowoł o
sł ów pochlebnych odnoś nie stylu (częste

tronsmisie CANAL +) czy noszei przewogi
w meczu - niesteĘ punkty gromodził y inne

zespoł y.

Mo rocje Pon Bronek, ż e po czymś  to-

kim wiele zespoł ów troci wiorę w to co ro
bi, i często nie moze się podnieś ć izmienić

Ą ston rzeczy.

Czy w tokich przypodkoch powinno
się odnosić do sprowdzonych wzorców
w innych dyscyplinoch? Np. w skokoch
norciorskich wielkq rolę odegroł  psycho
log Molyszo, bo w mit buł ki z bononem
trudno mi uwierryć. W sytuocii zespoł u piŁ

korskiego |est to iednok bordziei skompli-

kowone. Nolezoł oby doirzeć do wnętrzo
psychiki kozdego z cł onków druĄny

nieś ć sofysfokcię - nom/ prezesom i przede
wszystkim kibicom, którzy mimo porozek
coł y czos nos tez wspieroli BRAWO!

Bo choć zo styl nie dostoie się punktów,

w noszei psychice pozostoł o coś  więcei niź
ostotnio serio dobrych wyników - iest ś wio-

domoś ć, ż e ł otwo znoleź ć się no dole
w przypodku broku koncentrocii, ole rów-

niez posiedliś my wiorę, ze potrofimy groć
efektownie i efekt7wnie. Trzebo być konse
kwentnym w dzioł oniu. o no wynik wońo
poczekoć nowet nieco dł uzsa1 czos.

l choć to tylko spoń i wiele się moze
zdorzyć nolezy mieć oporcie w psychice,
w poczuciu wł osnej wortoś ci i sił y, z szo-

cunkiem i rozsqdnym podeiś ciem dlo dru-

Ąny przeciwnej, o sukces Medy moź e
wówczos trwoć duż o dł uzei - czego nom

wszysł kim Ączę.
poweł  Drumlok
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Derby momy zgł owy oż  do wiosny,

historyczny dylemot: kto w tym mieś cie

PANY o klo wprosl przeciwnie, pozo-

stoł  nierozstrzygnięty {choć niektórzy

iwierdzq, ż e "był  to remis ze wskozo-

niem no Posy") .Bezpordonowei wolce

no boisku toworzyszyĘ pohukiwonio

kybun. Bioł o-czerwone sektory robił y

co mogł y, ole iloś ciowo przewo9o

przeciwniko był o miozdż qcc. Zresztq,

Bogiem

o prowdq, nie był oby czym zaim-

ponowoć: wstyd powiedzieć,

ole to co się ś piewo u nos/ no

Koł uzy i co mogliś my zobroć

w swoich gordł och no Reymon-

to, lo iylko niezbyt udone kopie

piosenek wiś lockich. Niestety,

iok dotqd, nie zdobyliś my się no

nic oryginolnego.

l dlotego coł o Polsko mogł o

bez zokł óceń sł uchoć piosenek,

jok to nolezy troktowoć przyby-,

ł e z drugiej, "posiosiei" strony

Bł oń "Zydowskie psy".

Nie iest to wypodek oni pierwszy

,oni ostotni. Zomiosi iednok lomento-

woć nod czyimś  chomsiwem spróbuimy

dociec, skqd trybunom stodionu znojdu-

iqcego się we względnie cywilizowo-

nym kroiu ś rodkowei Europy iokie epite-

ty przychodzq do gł owy i gordzieli. Ki-

bice somi ich nie wymyś lili. Coś  tom sł y-

szeli od storszych kolegów spod ś miet

niko, powtorzojqcych informocie z tego

somego ole storszego ź ródł g, podlone

tokim somym chomstwem i bezbrzeż nq

gł upotq. Wiedzie się zoś  to wszystko ie-

szcze sprzed pierwszej wojny, gdy no

Bł onioch powstoł  nojstorszy oktuolnie

w Polsce klub sportowy, noszo Croco-

vio. Zał oż yli iq gł ównie studenci (iok

wiedy nozywono uczniów gimnoziów)

i okodemicy (sł uchocze Uniwersytetu

.Jogiellońskiego).Stosunki w Crocovii

lIApoD
xryBpAily
f.f.Ąt.t,}lĄ

pANy !
odpowiodoł y dzisiejszym zwyczoinym

europeiskim normom : groli w niei Polo-

cy i Niemcy, Żydzi i Węgrzy, Czesi

i Anglicy, zoś  groiqcych guzik obcho-

dził o kto iest kim, byleby groł  dobrze.

Jedynym kryterium był y tylko i wył qcz-

nie umieiętnoś ci sporiowe, zodno tom

norodowoś ć, wyznonie czy stotus mo-

|qtkowy. W pierwsze| historycznej dru-

zynie Posów grol; w;elki wł oś ciciel

ziemski i outomechonik, urzędnik bon-

kowy i student medycyny, filolog i mo-

iorz pokoiowy, robotnik

i nouczyciel. Tokie stosunki isinioł y

tylko w Crocovii: w innych podwowel-

skich kluboch - plzez litoś ć nie wspom-

nę których - był o róznie, dochodził o no-

wet do rosistowskich zopisów w stotu-

toch. Spuś ćmy iednok no to zosł onę mi-

ł oiLrdrio, był o - nie mo. Worunkiem mi-

ł osierdzio powinno być iednok wypolo-

nie zywym ogniem iednoznoczne-
go potępienio wszelkich ryczq-

cych, stodionowych przeiowów

gł upoty, nienowiś ci i niewiedzy,

kto wie, moze i kompleksów.

Niektóre gozety {równiez
w innych kroioch} piszq o idio-

Ęcznych pieś nioch no Wiś le io-

ko o "demonstrocjoch ontysemic-

kich". "U nos tego nie mo" - mówi-

ł em z sotysfokciq przy okozii relo-

cji z derbów w Conol Plus. Nie

mo i nie był o nigdy: przed woinq - bo

Posy zowsze mioł y kibiców z klosq i te-

roz - gdy kibole bioł o - czerwonych po-

trofiq rozpinoć no swoich trybunoch

ogromny nopis: NARÓD WYBRANY -

CRACOV|A PANY.

Leszek Mozon
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lnes: - Czy mógł by Pon przy-
bliź yć drogę, którq pokonoł  Pon
do momenlu obięcio slqnowisko
lI trenero Crocovii?

Robeń Jończyk - W l990 roku

zostoł em osysientem trenero Łysko w Vic-

iorii Joworzno w moim rodzinnym mie-

ś cie. Był em wtedy groiqcym irenerem,

czyli również  zowodnikiem. Pod koniec

- Ludzie €zę§to zoslonowioiq
się nod zqkresem obowiqzków
drugiego trenero. Czy mógł by
Pon opowiedzieć nom o tym,
czym zoimu|e się osystenł  frene-
ro?

- Zoimuję się róznorokimi sprowomi.

Z pierrtvszq druzynq zwiqzone jest wiele

procy pobocznei. Zorówno od strony

- Joko ll irener musi pon
współ procowoć z l trenerem. Jqk
się więc ponu ukł odo współ proco
z lrenerem Woiciechem Slqwo-
yvym?

- Mogę powiedzieć, ż e mom duż o

szczęś cio do trenerów. Świeinie ukł odoł o

mi się współ proco z trenerem Aloizym Ły-

sko, o obecnie bordzo dobrze procuie mi

orgonizocyinei iok i szkoleniowej. Pomo-

gom w keningoch. Zoimuię się onolizq

gry przeciwników. Jestem równiez posem

tronsmisyinym pomiędzy pionem orgoni-

zocyinym o szkoleniowym. W lll Lidze

był em jeszcze irenerem bromkorzy oroz

prowodził em druzynę rezerw Crocovii.

- Jest pon zwiqzony z Croco-
viq ponod lO lor. Czym dlo pono

iesi ien klub?

- Nie iestem rodowiiym Krokusem

gdyz urodził em się w Joworznie. Mogę

więc powiedzieć, ze kibicowonio druĄnie

Crocovii nie wyssoł em z mlekiem moiki.

Pierwszq moiq procq w Krokowie gdzie

studiowoł em był o wloś nie proco w Croco

vii. Gdy otrzymoł em tu posodę to ogro

mnie się zwiqzoł em z tym klubem. Jestem

szczęś liwy, ż e mogę sprzedowoć moie

umieiętnoś ci w noistorszym polskim klubie.

się z kenerem Woiciechem Stowowym

.Uwoż om go zo doskonoł ego fochowco

i wsponioł ego czł owieko. Dlo mnie woż -

ny iest nie tylko worsztot, lecz również  ce-

chy chorokteru.

- Poński noilepszy i no|gorszy
mecz w korierze?

Mogę powiedzieć, ż e noibordziei

był em stlomszony po dwóch meczoch.

Pierwszy z nich to przegrono z Zagł ę-

biem w Lubinie 1:0. Wtedy po roz pierw-

szy nie zoponowoł em nod emociomi i zu-

peł nie się zoł omoł em. Drugi zoś  to był

wstrzqs po meczu z Tł okomi Gorzyce,

kiedy schodzqc do szotni był em przeko-

nany, ż e nie owonsuiemy. Notomiost noi-

szczęś liwsze chwile to te owonsowe.

Pierwszo z nich to to, gdy po meczu

w Krokowie dzięki ś wietnei grze coł ei

druĄny, mogł em być pewny owonsu.

Ten wynik nie był  przypodkiem. Po prostu

byliś my dobrze przygotowoni. Drugo

fontostyczno chwilo to oczywiś cie feio

oWonsowo.

- Bordzo duż o czosu zoimuiq
Ponu zoięcio zwiqzone z wyko-
nywonym zowodem. Czy znoidu-

ie Pon czos no soie posie ż ycio-
we? A iest ich podobno sporo.

- Mom wiele zointeresowoń. którym

mogę się poś więcić oczywiś cie no tyle no

ile mom czos. Uwielbiom zeglowoć i pł y-

woć. Jestem ż eglorzem, Przepł ynqł em

Mozury wzdł vż  i w szerz.No swoim kon-

cie mom również  reis morski. Bordzo lu-

bię te;: ieź dzić no nortoch. Jezeli tylko

mom wolnq chwilę io wyież dż om

Ł*

l

Wywiod z trenerem Jończykiem

ffip#ffi ffi ffiffi#Wffiw§m
sezonu trener Łysko dostoł  propozycie

procy w GKSie Kotowice, więc przez

chwilę kenowoł em druż ynę somodziel-

nie, równocześ nie prowodzqc iei rezer,

wy. Podczos proktyk trenerskich w l990
roku poznoł em ówczesnych irenerów

Crocovii przygotowuiqcych druzynę iu-

niorów do zdobycio Mistrzostwo Polski.

W nostępnym roku podiqł em procę

w Crocovii gdzie do l995 roku irenowo-

ł em z iunioromi o póź niei z drvż ynq

kompkorzy. NiesteĘ musioł em przerwoć

procę no dwo loto z powodu cięzkiei

kontuzji. Po iym okresie wrócił em do Cro-

covii zokł odoiqc szkół kę oportq

o uczniowskie kluby sportowe. Orgonizo

woł em równiez wiele turnieiów okolicz-

noś ciowych. Od sezonu 2OO2/2OO3

procuię ioko osystent przy irenerze Sto-

wowym.



w góry. lnteresuie mnie tez teotr, kino

o ostotnio polubił em muzykę powoznq.

Moiq ż yciowq pos|q iest również  teolo-

gio. lnieresuiq mnie zogodnienio doty-

czqce wiory. Duż o czylam o innych reli-

gioch istniejqcych no ś wiecie. Gł ównie

iednok koncenhu je się no chrześ ciioń-

stwie gdyż  iestem chrześ cijoninem, koto-

likiem. lnteresuiq mnie przeiowy religilno-

ś ci nietrodycyinei iok grupy choryzmo-

Ęczne czy grupy oozowe.

- Cry lok ogromne zqinlere-
§owonie problemoiykq wiory
pomogo ponu w procy zowodo-
wei?

- Przede wszystkim sprowio mi to
ogromnq przyiemnoś ć i sotysfokcję.Po-

zwolo mi równiez normolnie funkciono-

woć w procy.Dzięki meiodzie medytocii

chrześ ciiońskiei ł otwiei mi pokonoć stres

i obciqż enio, iokie niesie zycie. Jest to

mojo recepto wypróbowono przez lota,

którq będę stosowoł  do końco \cio za-

wodowego. Dzięki medytocii mom dy-

stons zorówno do sukcesów iok i prze-

gronych no ł owce. Ciqgle poszukuie to-

kiego ś rodko, oby mnie nie ziodł  shes lub

nie pochł onq entuziozm. To iest odpo-

wiedź  no pytonie, które wielokrotnie mi

zodowono: Dloczego się tok spokoinie

zochowuię no ł owce, gdy inni szoleiq?

lstnieiq jeszcze inne rodzoie medytoc|i

zwiqzone z innymi wyznoniomi, iednok
medyiocjo chrześ ciiońsko iest nojbez-

piecznieiszo.

Moiqc toki dystons do zycio w ioki
sposób definiule pon sł owę. Czy iest pon

sł owny?

Przez coł q korierę podchodził em

z dystonsem do zwycięstw. Storoł em

się nie iś ć no foli sł owy, bo to iest nie-

bezpieczne. Jokiś  czos temu, gdy
udzielił em kiIku wywiodów do rodio

storoł em się ich nie sł uchoć. Nie chcę

się kormić sł owq. Mom zomior do|ej

proćowoć i wykonywoć swói zowód

iok nojlepiei. Jestem tyIko sł obym czł o-

wiekiem i ież eli poddoł bym się foli sł o-

wy to mogł oby się dlo mnie niebez-

piecznie skończyć. ldqc tq powo|nq

drogq będę bordziei przygotowony no

ewentuolnq sł owę.

Gks kotowice

J{o krgwędzi
Druzyno GKS Kotowice od poru lol

jest lypowono no gł ównego kondydoio

do degrodocii i jok no zł oś ć wszystkim

fochowcom spodoć wciqz nie chce.

W tym sezonie przy Bukowei szczytem

morzeń znowu iest spokoine zochowo-

nie ligowego bytu. Czy ł ym rozem też

się udo?

Noimocnieiszq końę w kotowickiei

tolii stonowi z pewnoś ciq Pioir Dziuro-

wicz, współ wł oś cicieI i prezes klubu

w iednei osobie. Mł odszy od niejedne-

go pił korzo swoiei druż yny , Dziurowicz

junior od lot dwoi się i troi, by utrzymoć

no powierzchni mocno zodł uzonq spót

kę.

Som Dziurowicz no boisko wyiś ć

jednok nie moze i w wolce o punkty -

mimo niesomowitei inwencii prezeso

w przelewoniu z próż nego w peł ne -

decyduiqce sq umieiętnoś ci pił korzy.

A z tymi w Kotowicoch nie iest zbyt

rózowo. W tei syiuocii kodrę górniczei

iedenostki stonowiq gł ównie graczet

którym w innych ekipoch wiodł o się do-

tychczos nienoiIepiej. W Kotowicoch

gro więc Stonisł ow Wróbel, ktOry ;ok
pomiętomy - nie zoodoplowoł  się
w "Posoch", iesi więc Ańur Andru-

szczok, który ieszcze w ubiegł ym sezo-

nie - w borwoch Pogoni - biegoł  po

"ś więtei ziemi" z obondozowonq gł o-

wq, iest tez w końcu Mociej Soboń, wy-

rzucony wcześ niej z Górniko Polkowi-

ce zo - iok podono w oficiolnym komu-

nikocie - "niesporiowy tryb ż ycio". Pro-

blemy w poprzednich kluboch mieli tok-

ze Poweł  Pęczok i Romon Modei. lnnq

grupę zowodników stonowiq notomiost

pił korskie wł óczykiie: zorówno dlo Łu-

koszo Gorszkowo, jok i Mieczysł owo

Agofono, GKS Koiowice iest dwuno-

stym (!) klubem w bogotei - |ok widoć -

korierze. l iok noprowdę noiwiększe

nodzieie ś lqscy kibice muszq wiqzoć

z coł ym szeregiem mł odych pił korzy,

którzy w tym sezonie przywdziewoiq

koszulki "Gieksy". Tym bordziei, ze
w ostotnich lotoch udoł o się wypromo-

woć w Kotowicoch poru wychowon-

ków - iok Krzysztof Goitkowski czy Jo-

cek Kowolczyk lub sprowodzonych

z niż szych lig groczy, iok Tomosz Mo-

skoł o, którzy decydowoli o obliczu dru-

ż yny. Co prowdo grocze ci - po wył ron-

sferowoniu do innych klubów - znocz-

nie obnizyli loty, iok gdyby iokoś  spe-

ciolnie sł uż ył o im tylko ś lqskie powie-

trze, ale w kolejce czekojq koleine

"mł ode wilki". W tym momencie stoł e

mieisce w górniczei iedenostce mojq

więc Dowid Plizga, Krzysztof Morkow-

ski, Grzegorz Fonforo i Moteusz Sł o-

wik, o coroz mocniei nociskoiq Łukosz

Wijos czy Grzegorz Górski. Do tego

dochodzi ieszcze krokowski desont,

czyli będqcy w "Gieksie" nieioko no ze-

sł oniu pił korze Wisł y: Poweł  Brozek,

Grzegorz Kmiecik, Łukosz Nowotczyń-

ski i Jokub Łowecki. Z tego grono szcze-

gólnie dobrze prezentu|e się jok no ro-

zie mł ody Kmiecik, który trofił  iuz w tym

sezonie parę razy do siotki rywoli.

A nod tq coł q - bez obrozy - zbieroninq

czuwo doś wiodczony Mirosł ow Wi-

duch, iuz od l l lot zwiqzany z klubem,

który - wedle sł ów Dziurowiczo - rządzi

druzynq w szotni i no boisku.

Jednok ekipy GKS-u nie mozno lek-

cewozyć i noleż y zogroć z nimi no

10O% moż liwoś ci, bo gospodorze sq

zohortowoni w cięż kich boioch. Juz

w poprzednich sezonoch kompletowo-

no niemol z ł oponki druż yno nieroz po-

trofił o pokozoć górniczy chorokter

i zdobywoć niezbędne do utrzymonio

punkty. Moze więc i w Ęm sezonie się

udo? Oczywiś cie utrzymoć, bo punk-

tów z Crocoviq kotowiczonom z pew-

noś ciq nie udo się zdobyć!

borWo i
j
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l\.Kozmowo z wiceprezsem Tobiszem

Bizne§ i §porl
Jest Pon dlq wielu kibiców osobq

toiemniczq i konfrowersyiną, prry-
bliż my czyfelnikom pono sylwetkę.

Z pewnoś ciq i lym rozem niczego więcej

:: 
oo*'", niz to co powszechnie wiodo_

Nozywom się Jokub Tobisz, mom 29 lot,
jestem ż onoiy. Urodził em się w Rzeszowie
o w krokowie mieszkom od lo lot.

Jok rozpoczęł o się Pono prrygc--
do z Crocoviq

W grupie Comorch procuię od l998 ro-
ku. W momencie zokupu okcji Crocovii
przez ComArch S.A. Profesor zoproponG
woł  mi procę w tworzeniu nowei wielkiei
Crocovii. Z iednei strony był o lo dlo mnie
sporym i ombitnym wyzwoniem zowodo-
wym, z drugiei -w poł qczeniu z moimi zoin-
teresowoniomi sportowymi - prowdziwym
sirzoł em w dziesiqtkę. Nie moż no był O nie
wykorzystoć iokiei szonsy.

Jokie sq Pono zodonio w klubie
W Spół ce, bo Crocovio to nie tylko Klub

Spońowy z trodyciomi, ole coroz lepiej pro
speruiqce przedsiębiorstwo, odpowiodom
zo finonse i inwestycie.

Pono niekfóre decyzie sq delikot-
nie mówiqc konfrowersyine, nie cie
szy się Pon sympotiq kibiców. Dlo-
czego?

Moim zodoniem iest kontrolo finonsów
Spół ki. Proszę pokozoć mi dyrekloro finon-
sowego/ który cieszy się sympotiq współ pro-
cowników. Równocześ nie decyzie iokie sq
podejmowone nigdy nie biorq się znikqd.
Przewoznie popońe sq konkretnymi donymi
liczbowymi lub ogólnym dobrem Spół ki.
l jok nieiednokrotnie bpvo w Ąciu, i w tej
sy'uocii kudno iest wszystkich zodowolić.
Pozo i.ym z tym brokiem sympotii chybo iuz
nie iest tok ź le..., przynojmniei tok bym sobie
zyczy\

Niekrórzy mówica ż e iest Pon
prowq rękq Prezeso Filipioko, ile
ur f}rm prowdy?

W tei kwestii Pon Profesor pewnie bę
dzie mioł  więcej do powiedzenio. Z moiei
strony powiem, ż e ieś li jest toko opinio - ió
dlo mnie zaszczfna.

Polityko finonsowo klubu ro chy.
bo cięż ki kowoł ek chlebo?

Finonse, budzet, koszly to zowsze hud,
no dzioł ko koż de| Spół ki. Nie inoczei iest
w przypodku Crocovii.

Jok wyglqdo|q sprowy inwesĘ-
cii w Crocovii.

Od shony wizuolnei koź dy zointereso-
wony moze som to ocenić, i o ile proce
zwiqzane z odnowq noszego stodionu sq
odbierone pozytywnie, lo nie mozno tego
powiedzieć o lodowisku - przynoimniei no
rozie. Nie wszystko zoleż y iednok od
Spół ki czy też  ode mnie. lnwestycje finon-
sowone przez miosto wymogoiq szcze-
gół owych procedur które często nie sprzy-

iojq terminom iokie wszyscy byś my sobie
ż yczyli. W skrócie więc powiem co chcie-
libyś my ieszcze zrobić w tym roku no no-
szych obiektoch i nod czym procuiemy.
W przypodku stodionu czeko nos ieszcze
wymiono ogrodzenio, zwiększenie prze-
pustowoś ci noszego obiektu poprzez roz-
budowę wejś ć i insfolocie furt obrolo-
wych. Jezeli chodzi o lodowisko, to mini-

mum zokł odo modernizocię szotni i budo-
wę trybuny od strony torów koleiowych no
18ó mieisc. Koleine eiopy io budowo try-

buny gł ównei, któro poprowi widocznoś ć.
Mortwi nos iednok sł obo spisuiqco się no-
wo moszynownio. Do wykononio jest rów-
nież  bordzo duż o iloś ć drobnych proc,
których nie będę |uz wymienioł . Dodom
tylko, ze coł y czos dqż ymy do wybudo-
wonio przy ul. Wielickie| sztucznego boi-
sko treningowego o wymioroch 90*ó4,
czy iednok udo się to w tym roku, zobo-
ezymy.

Jok ukł odo się Ponu współ proco
z Powł em Misiorem.

Jesi iok w storym dobrym moł ż eństwie J
Zoimuie się pon leż  umowomi

z pił korzomi, iok wyglqdoiq rokie
negociocie

Formo kozdei negociocii proktycznie iest
toko somo, o rózni ie tylko styl i osobo sie
dzqco noprzeciwko. W zoleznoś ci od iych
czynników stosuie się roż ne lypy negociocii,
które przynoszq roz lepszy roz gorszy efekt.

W"procy nie iesr pon czł owie
kiem rozrzuinym, o w ż yciu?

W ż yciu prywotnym jest podobnie. Ne-
gociocje cenowe prowodzę w kozdym skle-

pie pozo morkelomi. l z jednei shony jest to

przyjemnoś ć, o z drugiej zboczenie zowo-
dowe. Z tego wszystkiego iest ieden plus -

zawsze coś  oszczędzę co mogę przezna-
czyć no inne cele.

No meczu z rodnymi iednei
z dzielnic krqkowo strzelił  pąn 7
bromek. Przypodek, czy lekc|e
u Boni?

Akurot w tym meczu mioł em trochę
szczęś cio. Moze nie do końco to byl pra7
podek, bo ioko l8Jotek mioł em krótki epi-
zod w lll lidze. Po wyież dzie no studio po-
grywoł em sobie jeszcze w V lidze. Coł y
czos grom w pił kę holowq.

Joko iesl Pqno zdqniem prry-
szł oś ć crocovii?

loko Klubu to uwozom, ze juz niedł ugo
w Europie będq gł oś no mówić o Crocovii,
notomiost ioko Spół ki to myś lę, ż e będzie

iok w przypodku Comorch - sukces murowo-
nyJ

lubi Pon czytoć Forum Kibiców?
Czytom ... o czy lubię ...mhm... roczei

troktuie to ioko sposób uzyskonio dodotko-
wych informocii z Ącio Crocovii, bo Croco
vio to nie tylko Spół ko.

Rozmowioł : el Monefq
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polonio worszowo

MeGzzł ezkq
Jezeli "Posy" chcq się liczyćw wolce o czoł owe mieisco w pił korskiei ekstroklosie,Iobezwzględnie
muszq wygrywoć mecze no wł osnym stodionie. Tokze ten z worszowskq Poloniq,

A rywol bez wqtpienio do noimoc.

nieiszych nie nolezy. Co prowdo ie-

szcze niedowno - w sezonoch

1999/2OOO i 20OO/20O1 - "Czorne

Koszule" ś więcił y spore triumfy no ro-

dzimym podwórku, zdobywoiqc

wpierw mistrzostwo, o nostępnie Puchor

Polski, ole z tomtych czosów no Kon-

wiktorskiei pozostoł y iuz tylko puchory

w gobinetoch prezesów (o moł o broko-

woł o, by nowet i one przepodł y, joko

ze próbowoł  ie zowł oszczyć był y spo-

nsor Jonusz Romonowski!). Od poru

grocze olbo niezwykle doś wiodczeni,

ole moiqcy noilepsze loto koriery zo so-

bq, olbo grocze/ których nozwisko kibi-

com spozo Worszowy niewiele mówiq.

Tym niemniei no boisko przy Koł uż y

wybiegnie porę godnych wzmionki po-

stoci. W obronie powinniś my więc zo-

boczyć Morcino Droiero, który mo no

swoim koncie zł oty medol misł rzosiw

Europy iuniorów do lot 1ó, wywolczo-

ny w 1993 roku w Turcii. No murowie

zoprezentuie się tokze Chorwot lvon

Udorević, który mimo zoledwie poru

Rofoł  Szwed i Doriusz Dź wigoł o, oby.

dwoi .sł ynqcy z niezwykle groź nych

strzoł ów z dystonsu. Wońo też  zwrócić

uwogę no grę pomocniko Konrodo Go-

ł osio, który no Konwiktorskqtrolił  ztrze-

cioligowych boisk, o po zoledwie poru

wysiępoch w ekstroklosie doczekoł  się

powoł onio do kodry "B" izointeresowo-

nio, iokie iego osobq przeiowił  Henryk

Kosperczok. Nojbordziei znonq posto-

ciq w oioku Po|onii iest z kolei był y re-

prezentont mł odziezówki Sebostion

Olszor. Bilons jego dotychczosowych

występów w "Czornych Koszuloch" wy-

do je się iednok wskozywoć no lo, ż e ie-
go pobyt w Portsmouth i Covenky City

był  |okimS ponurym ż ortem. A ioko ze

dokononio porinerów Olszoro z pierw-

szei linii sq równie moł o imponuiqce, to

nie nolezy się spodziewoć, zeby Jocek

Kosmolski, Piotr Kluzek bqdź  Nigeryi-

czyk Beniomin lmeh stonowili szczegól-

ne zogrozenie dlo obrony "Posów".

Pił korsko kodro worszowskiei Polonii

iest iednq z noisł obszych w ekstroklosie

i trzebo otworcie powiedzieć, ż e ież eli
"Czornym Koszulom" udo się uniknqć

nerwowej botolii o utrzymonie, to bę-

dzie io roczej efekt plonowonego po-

większenio pierwszei ligi, niz dobre1

gry somei druż yny, W tei sytuocji pił ko-

rze Crocovii nie moiq wyboru i muszq

pewnie pokonoć rywolo, nie zwozoiqc

przy tym no wieloleiniq przyiaź ń, ł qczq-

cq kibiców obu druż yn. Punktów po-

trzebnych do zochowonio ligowego

bytu muszq więc "Czorne Koszule" szu-

koć gdzie indziei, bo no pewno nie

znoidq ich w konfrontocji z wysoko ńie-

zoś  sezonów "Czornę Koszule" permo-

nentnie wlokq się w dole pierwszoligo-

wei tobeli, rozpoczliwie , wolczqc

o uniknięcie degrodocii. W druzynie

"Czornych Koszul" bowiem bynoimniei

się nie przelewo, o budzet sekcii pił kor-

skiei nolezy do noiniż szych w ekstroklo-

sie. Noilepszym dowodem tokiego sto-

nu rzeczy iest kodro, którq dysponuie

doskonole znony w Krokowie trener

Morek Motyko. Stonowiq |q bowiem

wysiępów w borwoch Polonii iuz zdq-

zył  się stoć ulubieńcem kibiców z Kon-

wiktorskiei. lch uznonie zdobył  wielkim

sercem do 9ry, iokie przeiowio'w koz-

dym meczu, o czego wymiernym efek-

tem iest pokoź no kolekcio zgromodzo-

nych przez niego róż nokolorowych kor-

toników... Mocnymi punktomi Polonii

będq tokze z pewnoś ciq rutyniorze:

zwiqzany no dobre i no zł e z"Czorny-

mi Koszulomi" lgor Goł oszewski oroz

4o

rzqcymi "Posomi"! borWo



Unio-Crocovio 4-1

Tylko r0ś więcimio
no lurtzy

Do meczu z Uniq Oś więcim Cro-

covio przystępowoł o z pozycii wicelid-

ero. Któz przed sezonem spodziewoł

się, ż e ten mecz będzie "spotkoniem no

szczycie" Polskiei Ligi Hokeiowei. Nie
spodziewoł  się tego no pewno usioloiq-

cy obsodę sędziowskq, przydzieloiqc

do meczu niedoś wiodczonego orbitro

Przemysł owo Kępę, dlo którego iest to

pierwszy sezon w eksiroklosie. Jok
mioł o się potem okozoć mioł o lo niebo-

goielny wpł yw no losy meczu. Ale po

kolei. Kibice Crocovii przed meczem

zostoli poinformowoni o koniecznoś ci

utworzenio listy imiennei kibiców chcq-

cych obejrzeć ien mecz z trybuny

przeznaczonei dlo 9oś ci. No "nor-

molne" irybuny wchodzi się zQ

okozoniem identyfikotoro (o ostotnio

nowet trzebo być zomeldowonym w

odpowiednim powiecie}, te obostrzenio

spowodowoł y pewne zomieszonie

przy okozii wchodzenio no mecz, kiedy

to noipierw Policio kotegorycznie zaż q-

doł o listy, o potem, ochrono zoczęł o

puszczoć bez iei sprowdzonio. Co był o

do przewidzenio duze problemy przy

wejś ciu mieli kibice zIychow, których

no obiekt mistrzo Polski po prosiu nie

chciono wpuś cić. Mimo to częś ć

noszych przyiociół  dostoł o się no try-

buny i wspólnie z kibicomi Posów gorq-

co dopingowoli zespół  Crocovii.

Jeszcze dorzucoiqc moĘ komentorz do

postowy kibiców, nie sposób nie

wspomnieć o postowie "mł yno" Unii

Oś więcim, kióro io grupo przez więk-

szq częś ć meczu wyzywoł o Crocovię i

iei kibiców, uż ywoiqc rosistoWskich

piosenek, odwoł uiqcych się do irog-

icznych wydorzeń drugiei woiny ś wio-

towei. Jednok przechodzqc do somego

meczu - moż emy pisoć o dwóch iego
zosodniczych częś cioch, częś ć pier-

wszo w którei Crocovio mioł o sił y i
częś ć drugo w którei z nich opodł o.

Obydwie częś ci był y mniej więcei
równe czosowo. W pierwszei iercii

Posy sprowioł y bordzo korzystne

wroż enie, groiqc iok równy z równym z
noilepszq od siedmiu lot druzynq w

Polsce. W tym okresie zmornowoliś my

kilko wyś mienitych okozii, ole i Rofoł

Rodziszewski pokozoł  kilko rozy swój

nieprzeciętny tolent, Kiedy no somym

poczqtku drugiei ierc|i Povel Urbon

uderzył  potęż nie i krqzek wpodł  do siot-

ki Joworskiego, sektor bioł o - czer-

wonych kibiców eksplodowoł  rodoś ciq.

Notomiost kibice Unii ieszcze wzmogli

swoie bluzgonie. To noiwyroź niei

dodoł o skrzydeł  Posiokom i lekko pod-

cięł o skrzydł o oś więcimionom. Efektem

dobrei gry Crocovii był o drugo brom-

ko, somobóiczo, którq strzelił  komplet_

nie zogubiony w tym meczu Jerzy

Gobryś . Niestety sędzio golo nie uznoł

- dloczego gwizdnqł  uł omek sekund

przed tym zonim gumo znolozł o drogę

do siotki - tego nie wie nikt. Pon Kępo

niesteĘ zogubił  się w iei sytuocii. Od

tego momentu gro Crocovii stowoł  się

coroz gorszo/ o Unio iokby odrodzoł o

się no noszych oczoch. Jeszcze w tei

tercii .Jocek Zomoiski wyiqtkowo

szczęś liwym zbiegiem okolicznoś ci
(krqzek odbił  się od co noimniei dwóch

zowodników} wyrównonie, o drugi

weteron unii woldemor klisiok doł  im

prowodzenie (w podwójnei prze-

wodze}. Trzecio tercio bez historii pozo

dwomo o w zosodzie lrzemo zdorzeni-

omi - po pierwsze pon Kępo doł  nobroć

się no cwoniocki chwyt Klisioko i nie

odgwizdoł  ewidentnego foulu no

Kozendrze - efektem czego podł o hze-

cio bromko dlo Unii, o po drugie nolezy

odnotowoć i nopiętnowoć zochowonie

mł odego unisiy Morcino Joroso - który

noipierw rzucił  w publicznoś ć serpen-

tynq (brok konsekwencii, mimo ż e

sędzio zdorzenie widzioł ), o potem

prowokowoł  kibiców Crocovii

obscenicznymi gestomi - no cóz niek-

tór}m noiwyroź niei brokuie uiś ć energii

seksuolnei. Mecz zokończył  się więc

wynikiem 4: l dlo gospodorzy, ole gro

nopowo optymizmem i mozno mieć

nodzieję ż e nostępnym rozem to my

wygromy,

Korvin



FF"re,u{k§-&

f*§f *

*t {Ę Ł§,

ffi

&rŃ,Ń
#tr

§#l
.ź
'L,l'

'-g}

'- Y::,

l!ł



Remont lodorrisku
Lodowisko Crocovii przy vlicy
Siedleckiego stroszy od lot
swoim wyglqdem zowodni-
ków, kibiców, dzialoczy,
o tokze mieszkońców kroko-
wo korzystoiqcych ze ś lizgo-
wek, czy nowet przechodzq-
cych koł o holi lodowei... Wie-
loleinie zoniedbonio remonto-
we uczynił y obiekt bodoi noi-

9orszym i noibrzydszym
w Polsce. W ubiegł ym roku, ie-
szcze zQ ponowonio pono So-
boso i MOSiRu Krokowionko,
przeprowodzono pierwszy po
wielu, wielu lot duzy remont
w postoci wymiony instolocii
chł odzqcei z omoniokowei no
g likolowq. Niestety, fochowcy
okozoli się chybo moł o profe-
sionolni, gdyż  moszyny mro-

ż qce nie doś ć, ż e sq bordzo
moł o wydoine, to ieszcze psu-

iq się doś ć intensywnie. Juz
w ubiegł ym roku, bezpoś re-
dnio po ich uruchomieniu, by-
ł y kł opoty z zomroż eniem tofli,
w tym roku iesi podobnie! Być
moze konieczne okoze się
sprowdzenie poprownoś ci
przeprowodzonych w ubie-
gł ym roku proc - ponoć obo-
wiqzuie no nie gworoncio...

Co udoł o się |uż  zrobić:

- Wymieniono store, drewnione

bondy no nowoczesne, oluminiowe

z osł onomi z pleksiglosu, zmnieiszojqc

powierzchnię tofli - Wreszcie nie zo-

sł onioiq widoku no tofle sporcioł e siot-

ki ochronne;

- zlikwidowono storq ł owkę kor

i budkę sędziowskq, które skutecznie

zosł onioł y widocznoś ć z trybuny;

- Rozpoczęio remont budynku

szolni - przeprowodzono remont szoi-

ni goś ci.

Co pozostoł o do zrobieniq

* - irybuno VlP no okoł o 200 mieisc

siedzqcych - mo być postowiono od

strony nosypu kolejowego (plonowo-

ny termin zokończenio proc - koniec

poź dzierniko/poczqtek listopodo

2OO4|;

- trybuno A - od strony ulicy Sie-

dleckiego, tylko mie jsco siedzqce

w licznie okoł o l O0O (plonowony ter-

min oddonio - koniec listopodo 20O4)

- dokończenie remontu budynku

szotni (między innymi powstonie po-

mieszczenie dlo Vl P-ów}

Mozno się zż ymoć no opóź nienio

remontu, które spowodowoł y tuł oczkę

noszych hokeistów po Polsce przez

prowie trzy miesiqce. Częś ć winy lezy

niewqtpliwie po stronie procedur biu-

rokroĘcznych, choć pewnie i w so-

mym klubie mozno był o porę miesięcy

temu bordziei zoongoż owoć się
w sprowy lodowisko, Z drugiei strony

jednok trzebo zavważ yć, ż e wreszcie,

po iylu lotoch, coś  no tym obiekcie się

zmienio -ivż teroz mozno coś  dostrzec

no tofli, o zo niedł ugo będzie mozno

nowet usiqś ć no trybunochI Dlo bywol-

ców Siedleckiego iest to niewgtpliwie

szok...

Nie zmienio to jednok postoci rze-

czy, ż e zo duż o z tei holi wycisnqć się

nie do. Plony budowy pięknego lodo-

wisko w Czyż ynoch czy no ł qkoch mi-

strzeiowickich powstoł y juz zo koden-

cii prezydento Goł osio. Oczywiś cie,

nic z nich nie wyszł o. No cóż , no rozie

musimy cieszyć się tym, co momy i sto-

roć się do prowodzić lodowisko do

stonu choćby podstowowej funkcio-

nolnoś ci.

Joke Blues
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Anglik w Krokowie

Cllł ,coviq
- To jesl zgllqź liwe

Od pięinosfu lat mieszkam i procuię w Krokowie. Przez ł en czos fokoś
nie zwiqzał em się bliZei z ż odnq druż yn'Ę  lokolnq, roczej ś ledził ern swofq

olczystq /igę ongie/skg. Oczywiś cie nie sposób ż yć w krolewskim grodzie
i nie zouwoż yć emocji wywoł one lolo/noś ciq wobec /<tórefś  z tuteiszych

druż yn. Przybywoiqc tuł oi z ojczyzny football'u to dlo mnie oczywiste i

normolne, ż e koż dy mo swoiq druż ynę, ktorei kibicuie, o w mieś cią w
ktorym groiq dwie druż yny, obie z dł ugimi trodyciomi, rywalizocja
między kibicomi iest Ęm goręł sza, No wyspoch już  legendorne sq wroż e-
nio podczos meczy derby, np. Ce/tic vs Rongers (Glosgow), Aston Vil/o

vs Birminghom CiĘ ( Birminghom), Everł on i Liverpool (Liverpool) między
Londyńskimi klubomiio/< Che/seą Arseno/ czy Tottenhom Hofspur. Nie
wspomnioł em tu o szczególnej sytuocii w Monchesterze; tom stonowcza

większoś ć Moncunions (czyli rodowici mieszkońcy fego miosio) kibicule

druż ynie Moncńesfer City, notomiost Monchester Unifed od lot uważ ono

iest bardziei zo korporocje do tworzenio pieniędzy, już  bez większych
zwiqzków z miostem, w którym bazuie - prowie drugo druż yno noro-

dowo.

W Krakowie iednak rywolizocio fest szczególnie osfro. Do dnio

dzisiejszego szokuje i irochę smuci groffiti no prawie koż dym b/o/<u osied-

lowym z nabozgranymi moł o-wymyś l nymi obelgo mi pod odresem
konkurencfi. Tego w Anglii nie mo, przynalmnief nie w tokim sfopniu.

Josną Ang/io mioł o problemy z kibicomi, tokie, przy kł órym nosze storcio
między fonomi wydo'jq się być prowie kulfuralne, ole to byĘ loto

osiemdziesigle i rzqd niejokie1 Poni Thotcher uporoł  się w sposób

bezwzględny z pseudokibicomi no siodionocń. Efeki: dzisioi cał e rodziny
wybierojq się no mecze, nie morlwiqc się o swofe bezpieczeńsfwo. Do/ei
pseudokibice prujq się, umowiojqc się pozo sfodionem by spuś cić sobie
trochę krwi nawzojem, o/e sq posfrzegoni ioko morgines, nieco ż oł osny.

Jok moiq ochofę sobie koś ci poł omoć, proszę bordzo. W Po/scą lok
wiodomo, roż nie bywa.

Od /<i/ku ł ygodni coś  się u mnie zmienił o. Firma, w ktorej procuię,
obięł o opiekq medycznq MKS Crocovio iwybroł em się no mecz. Jo nie

wnikom w to, co być moż e dzioł o się pozo stodionem, o/e kibice Nosi lok
i goś cr, rewe/ocyjni. Doping gł oś ny, przyś piewki, choc dosodną o/e

wspólnym gł osem, oimosfero zoroź liwa, NiesieĄz tylko remis, ole

wyszedł em jako ś wież o upieczony kibic Crocovii. Moż e to nowo tradyc-
jo, ż e Anglicy w Ęm mieś cie malq po prosfu /<ibicowoć Posom. Moi kole-

go-rodok Nige/ Kennedy z coł q pewnoś cig stwierdził by, ż e tok. l choć
nosze sympotie, ieś li chodzi o /igę ongielskq sq zdecydowonie
podzielone, to w Krakowie zgodnie będziemy wspieroć bioł o-czer-

wonych!

Cory Young
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Jo Stonowski twierdzę...

[Irok stał ych fiirm
Za Cracovią mecz derbowy z Wisł ą, w piątek potyczka z Polonią Warszawa.

t}rok starych Jirm...

Wertuję kroniki druż yn grajqcych w eksrraklasie. Najstarsze to oczywiś cie

krakowskie zespoĘ Cracovia i Wisł ą (rok zał oż enia t906). potem idzie

dzisiejszy rywal "pasów" Polonia Warszawa (lgt l), z ]9ló roku jest Legia

Warszawa, z t922 roku Lech Poznań i... Odra Wodzisł aw (tak podają akta

klubowe), ale ten oslatni ktub do I ligi traJił  dopiero w 1995 roku.

To starych i uznanych Jirm moż na już  zaliczyć Górnika Zabrze, który pow-

slał  przed 5ó laty i zapisal piękną karlę w historii polskiego furbolu. Z tego

sąmego roku jest Pogoń Szczecin. O rok starsza jesl Wisł a Pł ock. ale w wielkiej

pił ce zasmakował a dopiero od ]994 roku. Ta uwaga dotyczy też  Zagł ębia

Lubin, powstał o w ]94ó roku, a zadebiutował o w ekstraklasie w 1985. 40 lar

ma już  GKS Katowice.

Zupeł ni ,uroiryrze to powstał e w 1992 ł oku Ami.ca Wronki i Groclin

Dyskobolia Grodzisk Wielkopolski, Córnik Łęczna liczy sobie lar 25, ale w I

lidze gra dopiero od roku.

Zmienia się mapa Ił igowych druzyn. Jak uczy ż ycie będę pojawiać się nowe

klttby (do I ligi pukają Korona Kielce, Kujawiak Wocł awek). Ate pojedynki

starych firm, jak dzisiejszy mecz "pasów" z "czarnymi koszulami" Wwoł ują u

kibiców dodatkowy dreszczyk emocji.

ANDRZEJ STANOWSKI

0fi',B l, ll, E l' §T Oill A.l O,],O.B'|."C' Z"n',V

lek. §loln. tlithd §owa

lelr. §lom. Andrzei Bill
PEŁNY ZAKR.E§ LECZEN|A M.lN.:

O PROTETYKA O CHIRURG|A O ORTODONCJA. RENTGEN

W!EIICZKĄ ul. Szpunorą 24ą
Gobinel czynnys pon.-pt g*-2l*, §ob.9oo-13oo

rel. 29 1 -5545, www.slomololo9.biz.pl

Marcin Bojarski

Kazimien Węgrzyn
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