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Boiordo 2§o9z€rocoviq
W piqtek 2S)0.zoaĄ Morcin Bo-

iorski przedł uzyl kontrokt z Crocoviq
do czerwco 2009 roku. Decyduiqce
znoczenie dlo Morcino mioł y sukce-

sy iokie z tq druzyną w ostotnim czo-
sie osiqgnqł  czyli owons do pierw-
sze[ l,igi oroz wsponioł o publicznoś ć.

Konku]§ wiedny o klubie
szonowni kibice!
Zapraszamy do wzięcio udzioł u w konkursie, Ponize| pub|ikuiemy lrzy pytonio.

No odpowiedzi czekomy do l8. l1.2OOĄr. Spoś ród osób, które udzielq prowi-
dł owych odpowiedzi no podone pytonio, rozlosuiemy wsponioł q ,,Kronikę Sportu"
ufundowonq przez księgornię,,So|woiorskq".

Oto pytonio konkursowe:
1.Które mieisce w tobeli ekstroklosy zojęł o druzyno Crocovii w sezonie l949?
2.W którym roku stodion Crocovii otrzymoł  imięmorszoł ko Pił sudskiego?
3.1|e spotkoń rozegroł  Józef Koł uż o w pierwszei druzynie "Posów"?

W treś ci SMSo proszę wpisoć: PASY.1.odpowiedź , 2.odpowiedź , 3.odpowiedź , czy-
li np. PASY. 1.5,2.1970,3.200.
Odpowiedzi prosimy przysył ac zo pomocq SMSów no numer ZlOl.
Koszt SMSo to tylko 1 PLN + VAT |1,22 zYAT|,
Konkurs wspólnie z Crocoviq orgonizuie SuperSMS.pl.

Leszek Froniok Mistrzem Szochowym Kibiców Crocovii!

Turniei w Enigmie
W turnieiu wystortowoł o sześ ciu ś mioł ków... W czworiek,28 poź dzierniko 2O04

roku w goś cinnych wnękzoch ,,Enigmy" odbył y się pierwsze indywiduoIne mistrzo-

siwo kibiców Crocovii w szochoch. Turniei zorgonizowony przez sekcię szochowq
noszego klubu przy pomocy Koł o Sympoiyków i wł oś cicielo Enigmy, Robeńo, przy-
ciqgnqł  sześ ciu ś mioł kow, ktorzy zdecydowoli się podiqć woIkę o zaszczytny tytul,

o tokż e wielu kibiców iobserwotorów. System rozgrywek - kozdy zkoż dym,bez
rewonż ów. Grono przy uż yciuzegorówlzczosem do nomysł u ogroniczonym do 15

minuł  no pońię dlo jednego zowodniko.
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Nowi pilkozB no tesiqch
No trenlngu Crocovii obecny był

koleiny nowy, groc7, z zagranicy Serb
Bogdon Pekovic {Crveno Zvezda
Beł grodJ., Wkrótce no tesioch poio-
wiq, się ,nowi. zowodnicy: l9-|etni Sł o-

wok Peler Bosisto- zowodnik druż yny
mł odzież owei Sł owocii oroz trzei Ni-
geryiczycy Doniel, On,|ekqchi (20
loi}, Ako:ni Sundo,ylyosiu{20 loi} i Do-
vid Richord Aiteko(18 lot). Wszyscy
Nigeryiczycy sq groczomi klubu
Odessq United Logós.

Hoinikibice
27 paż dzierniko odbył o się ouk-

cio dobroczynno w Klubie Dzienniko-
rzy ,,?od Grus4kq", Coł y doc:hód z
oukcii zostoł  przekozony no dwo
szczylne cele. Pierwszy z nich to po-

moc dwu|etn:iei Michosi, którq wql
czy z chorobq nowotworowq, drugi
to wspomozenie był ego pił korzo
Crocovii - Jono Stokł osy, który zno-
lozł  się w bordzo trudnei sytuocii zy-
ciowei. Licytocię poprowodził  Leszek
Mozon, wspomogoli go Romon Ste-

blec'ki, Morek, Citko i Piolr ś wie1:-

czewski. Coł e wydorzenie uś wietnił

swoim występem Zbigniew Wodecki
i Mokino. Kibice obecni no oukcii wy-

Kozoll slę no|nosclq oroz wielkimi
sercomi_



Oś wiadczentę Zarządu MKS Cracovia SSA
W związku z pojawiającymi się w niektórych mediach artykuł ami dotyczącymi re-

alizacji inwestycji budowy mąsztów oś wietleniowych Zarząd MKS Cracovia SSA
oś wiądcza, co następuje:

Budową oś u,ietlenia pfulty boiska stadionu pił karskiego przy ul. J. kahlż y w kra-
kowie został a przeprowadzona na podstawie waż nej i ostatecznei decyzji o pozwole-

niu na budowę z dnia ]8 czerwca 2004 roku wydanej przez Prezydenta Miasta Kra-
kowa. Prace zostafu przeprowadzone zgodnie z treś cią wydanego pozwolenia i zosta-

fu zakończone w dniu l8 si.erpnia 2004 roku.

W dniu 5 paź dziernika 2004 roku zarząd MKS Cracovia SSA dokonał  w Powia-
towym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego skutecznego zgł oszenia zakończenia bu-

dowy obiektu budowlanego. Zgodnie z prawem budowlanym PINB miał  prawo zgł o-

sić w terminie 2l dni od dnia dokonania zgł oszenia (do 26 paź dziernika 2004) sprze-

ciwu wobec przystąpienia do uż ytkowania, co do dnią wczorajszego nie nastąpił o.

W związku z powyż szym MKS Crącovia SSA uż ytkuje oś wietlenie zgodnie z pra-

wem' 
Kraków, ón.27 paż dziernika 2004 roku.
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Nominocie w plebiscycie

Ęgodniko Pilko Noż no
Zespół  Crocovii w kotegorii

,.Druzyno roku 2OO4" oroz brom-

korz Crocovii Morcin Coboi w kote-

gorii ,,Odkrycie roku 2OO4" znole-
ź li się wś ród nominowonych w pre-

stizowym Plebiscycie Tygodniko

,,Pił ko Nozno". W tym roku nogro-
dy przyznawone będg w sześ ciu
koiegorioch. Dnio 02.'l 1.04 pozno-
liś my nominocie do trzech pierw-

szych kotegorii: Pił korz Roku 2004,
Druzyno Roku 2004 oroz Odkrycie
Roku 2004. Za tydzień poznomy
nominocie do trzech koleinych tytu-

ł ów ,w kotegorioch: Trener Roku

2OO4, Obcokrojowiec Roku 2004
oroz Nojrówniei Groiqcy Ligowiec
Roku 2OO4.

Spotkonie z mł odzież q
W ś rodę 27.1O. przy ulicy Wie-

llckie1 w siedzibie klubu odbył o się
spotkonie druĄny pił korskiei z nrł o-

dzież q z Wł och, Turcii oroz Litwy.

Crocovię reprezentowoli: trener Ro-

bert Jończyk, Piotr Bonio, Piotr Gi-
zo, Morcin Dudziński, Tomosz Pod-

siodł o oroz Łukosz Szczoczorz,
Spotkonie to odbył o się .w romoch
międzynorodowego progromu,,Fo-
ir Ploy".
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- Czekoł em 52loto na mecz moich
ukochonych druĘn w eksfuok/osie.

Gdy w 1993 roku Polonio wroclo
do pierwszei ligi, powiedzioł em, ż e
przed ś mierciq chcioł bym doczekoć

ieszcze Ęlko iedneichwili: meczu w
eksfrok/osie zCrocoviq. - wspomi-
noł  w prosie lerry Piekorzewski, ho
norowy prezes Polonii. Jego sen, ie
go morzenie, iesz,cze niedowno
proktycznie nieosiqgolne stoł o się
rzeczywistoś ciq: Crocovio no,,Świą
tei Ziemi" podeimowoł o stoł ecznq
Polonię, odwiecznego przyiocielo.

Friends will be friends
- To elilorne kluby, szonowoł y się iuz w lo-

toch 20. Po zokończeniu wo|ny by|y kochone

przez po|skich kibiców, o|e nienowidzone
przezvł odzę PRL. Poł qczył o nos wspólno nie
do|o. - tł umoczył  pon Piekorzewski. Nic dziw-

nego, ze wieloletni kibic,,Posów" i ,,Czornych
Koszul" zowitoł  no nosz stodion, gdzie ie
szcze przed rozpoczęciem widowisko wygł o-

szoł  mowę wespół  z noszym profesorem Jonu-

szem Filipiokiem . Zkoż dym sł owem, zorówno
u iednego, iok i u drugiego orotoro, wzroslo-

ł y emocie, o kiedy pon Piekorzewski wypo
wiedzioł , chybo noiwoż nieiszq i bezcennq
sentencję:,,Jesteś cie noszymi przyiociół mi, ko

chomy wos!" kilko ł ez popł ynęł o z iego szczę
ś liwei tworzy. Zoroz potem wroz z profeso
rem Filipiokiem zonvrnlli się w bł ogim obięciu

dekloruiqc przyiaż ń no wieki. Zeby nie był y to

puste sł owo oboi obdorowoli się nowzoiem
godz'etomi swoich klubów. Me|oncholiinego
nostroiu dodowoł o pieś ń z gł oś ników -
,,Friends will be friends" kultowego Queen'u.

Nigdy nie zeidę no psy
O wyiqtkowoś ci tego niezbyt ciepł ego

piqtkowego wieczoru niech mówi fokt, ze
no ,,Świętei Ziemi" pojowił  się trener-|egen-

do Kozimierz Górski witony owociq no sto-

iqog.. Zoroz potem no ,,zieleń" wyszedł  ki-

bicoltysto, ten, który skomponowoł  pieś ń

dlo nószego klubu, Mociek Mgleńczuk
ś piewoł  z ogromnym przeięciem tok, iokby
ktoś  tchnqł  w niego speciolne dory. Kopito|-

nie pzywdziewoł  sł owo w kibicowskie.
emocie,,' ol ich ]opogeum nostqpił o, gdy
hymn zmierzoł  ku wersetowi, którego ,,Po-
siocy" pokochoIi no[bordzie|: ,,Nigdy nie

zeidę psy"..To zdonie odś piewoł  nie tylko li
der ,,Pudelków", ole, Iówniez kiIko tysięcy
gordeł , również  te noleż qce do sympoĘ-
ków Po|onii, którzy w międzyczosie zinte-

growoli się z nańzą ,,,rodzinq". Przyszł o ie-
szcze poro no heinolistę zwież y moriockiei
i rozgrzony stodion, zo nic moiqc sobie |e-

sienny chł ód, mógł  iuz przystoć w oczeki-
woniu no pierwszy gwizdek sędziego.

To nie iq,,to ręko
Poczqtkowe minuty,;.spotkonio po lotoch"

rozpoczęly się z wielkim'onimuszem udowo-

dniojqc, ze prlliaź ń istnieie tylko no trybu-

noch. Juz w 2. minucie Piohek Gizo zogroł  ko-

pitolnq prostopodł q pił kę do nobiegoiqcego
Powł o DrumIoko, iednokze sirzoł ,,DrumIiego"

wybronił  Jocek Bonoszyński',- bromkorz swe

9o czosu przymierzony do gry w ,,Posoch".

,,Czorne Koszule" lekko ukł ute postonowił y

some ukł uć i io iuż  dwie minuty póź niei. Kto

wie, iok uł oĄł by się ten mecz, gdyby nie fon-

iostyczno wręcz porodo Morcino Coboio.
Konrod Goł oś  będqc ok. 28 metrów od brom-

ki wystrzelił ,,bombę", któro mioł o wyczyś cić
okienko z nogromodzonych tom poięczyn,

, ł  ' _r'-ł

oIe Cobo| pokozoł  k|osę. - Ręko somo pociq-

gnęł o mnie do tego strzoł u izdqĄł em wyciq-

gnqć pił kę. - zdradził ,,Wqski",

Momy Morodonę?
Zaraz po teisytuocii nostoł  kiIkunostominu-

towy frogment gry, który ńiczym speciolnym

się nie wyróż nigł , ole mioł  swo|e zodonie,
które wykonoł  bezbł ędnie: pr.zygotowoł  9 tys.

ludzi no stodionie i setki tysięcy przed te|ewi-

zoromi no okcię morzenie, no okcję boikę.

Pioir Gizo przeprowodził  roid, którego nie po
wstydził by się som iego idol - Zinedine Zido-

ne. ,,Gi1mo", niczym legendorny Diego

Amondo,Mgrodono zo noilepszych lot prze
biegł  z pił kq przez 3 boisko miio|qc przy l"ym

obrońców, iok iyczki i pewnie posył oiqc pił kę

do siotki. - Kio nie próbuie, ten nie sirzelo bro-

mek. - wyioś nił  Piotrek. Akcio był o tok zodzi-

wioiqco, ze som ,,Koziu" Węgrzyn z zachwy-
iu oż  chwycił  się zo gł owę: Stodiony ś wioto!

- chwo|ił  po meczu. Gizo oś mieszył  moich

zowodników. - skwitowoł  hener goś ci Morek
Motyko.

Sędzio, czyś  Ę zgł upioł ?
,,?osy" coroz bordziei dominowoł y no bo

isku, c Piohek Gizo udowodnioł , ż e znoiduie

się w bordzo dobrei formie. W 28. minucie

uruchomił  prostopodle,,Boniowego" ole

shzoł  kró|o ll |igi wybronił  Bonoszyński. Sześ ć

minut póź niei nosz snoiper znowu wycelowoł

w bromkę, ole znowu futbolówko spoczęł o w
rękoch bromkorzo. W 3ó. minucie powinno

być 2:0, ole okozię ku temu sportolił ...orbiter

Po ł odnei okcii w sytuocii ,,som no som" zno-



zupeł nie, iok obecnie gro się w pił kę i'c'ó Kosmglskiego, ieszcze po rykoszecie coł ko
oznoczQ ,,przywilei k9ą7§9!j|1111eid$ŃÓ|1111Ńgę,,,zqylił o ,,Wqskiego", który po roz
fou| no noszym zowo{@ijl§ly l§ńg§,li,;;i; Pid__@ry'po 40Z minutoch w |Jigowei ,,klot-
kompensoty" pokozoł  Doriuszowi Dzwigole ce" wyimowoł  z niei pił kę. - Cieszę się, ze
zÓĘ końon'!,,l:,:l::.,.li..,l.:'::.ll:,::::]:: 

;.:1.:l.i..'.].:].:. 
" ' .li1.a§ńlnoll§ńyltąliił ą Uo coroz więk-

'',':,.::,:l:].j]i]:]],,,,,,:,9l§,:tr9§ie' iiq*lq]]i!ąa]l,r!lió: -'zortowoł  po

,,: ,:]]!9.:,ś ię:ó6iVlć iri...i:..;:l::::l:]:, :,::]ll:ń!sż r:Mqńiii;ildorY]ńe;:§,§iq:oie!,robił  solie
To, cząo nie udoł -o się w 3ó minuc,ie po z tego wydozenio, choć plryznoł , ż e moż -

wiodł ó ii§.i:l§§ sekijnd póź ń§::,Plotrek Giż ó""" ńó Ęł o::§ó,:uńiknqćl;:; Gdi§ji,,;iKoriu" nl"
wespół zŁukovem Skrzyńskim z,,vleko|i zwy- zoblokowoł  $rzoł u to myś lę, ż e olbo pił ko

koni:rlięń:ź ritp, wo;fięgo. U§ipbli przeciwni- poIecioł obi:biid brc!ńli§;;§i§{§wóniuoInie
kóyi, !§}picili;lldż ,,Wi§vctę,,,§krzynio" bł ysko- wył opoł blń;:ią;',Ąęiiić:§i§.'li;',$qł b., - zo-

wicznielź óiirł ,dóAiklil§ińńtl, ,,Boronek" wy- pewnił  ,,Wqskił i:l,::' ]:11;:]]];,ll',"', ]l]]:]];;;11];] ,

procowoł  syfuociq, zomorkowoł  shzoł  i ś wiel-

nie podoł  do ,,Boniowego", o pon Piotrek, Moiq swoiq bolqczkę
choć był  1uZ w foż e wywrotki lekkim strzoł em l foĘcznie. Choc ,,Posy" doł y pogroć
posł oł  pił kę do siotki. - Trener uczuloł  mnie ,,Czornym Koszu|om" ie nie mogł y zno|eź ć

przed meczem, ź eb|m schodził  no prosiopo- oni iednego sposobu, Ę 1okimś  cudem oopro
dł e pił ki tok somo, iok uczu|oł  kolegów, by to- wodzić do remisu. Próbowoł  Dź wigoł o ude
kie pił ki zogrlwiilii1,11,9Piieiad..oł  aonro rzaiqczrzutuwolnego, k'redy to w murze usto-

,,. ,,,,,,,,,,,,,..ll]]],, wił o się niemolż e 'coł o noszo iedenostko,

lozł  się Poweł  Drumlok, ole zostoł  zgaszony wznowieniu Polonio bordzo sprytnie wyke
przezpana z gwizdkiem, Sędzio zopomnioł  noł o stoł y frogment gry, o uderzenie Jocko

Folo góni fulę-l,,,,::,,:::

ostotnie pięć minut poł awk piŻe6iógoł o

w wyś mienitei otmosferze. Stodion zopomnioł

o drugiei stronie Bł oń i skupił  się no efektoch

specio|nych. Roz po roz prze|ewoł y się fole

po1o, by w pewnym momencie no obiekcie
poiowił o się nie iedno, nie dwie, o lrzy ,,me
ksykonki'! Efektowno był o równieź  końonio-

do z l5. minuty. Tok trzymoc|

Ę7. Szczęś liwe, cry nie?
Poczuliś my się pewni, zo pewni i szybko

zeszliś my z siódmego niebo. Dwie minuiy po

próbowoł  równiez Goł oś , kiedy ł odnie

wszedł  w pole korne, ole nociskony przez

,,Skrzynię" ź le kopnqł  w pił kę. - Roidy orgo,

nizowone przez moich zowodników nie blĄ
tok skuteczne, iok być powinny. To noiwiększo

bo|qczko moiego zespoł u. - tł umoczył  niepo
wodzenio trener goś ci.

KonĘnuuiemy zwycięsko possę
Po|oniś ci mogli przegroć wyż ei bo w koń,

cówce ś wieinq okozię zmornowoł  Piotrek Bo-

nica kiedy to ,,wkręcił " w ziemię dwóch de-

fensorów, ole w decyduiqcei fozie uderzył

zbyt k|orownie, by pokonoć Bonoszyńskiego.

Swoiq szonsę mioł  równiez Morcin Boiorski,

ole iego ,,szczupok" trofił  w bocznq siotkę.

Chwi|ę póź niei usł yszeliś my ostotni gwizdek

sędziego. - Cieszę się z tego, ze wciqz kon-

tynuuiemy zwycięskq possę - mówię tok dlo-

tego, bo d|o mnie remis no Wiś le groiqc w
dziesięciu to wygrono. - ogł oszoł  kener Woi-

ciech Slowowy.

,,Bioł o<zerwono" Polsko
Nie moż no nie pr4znoć populornemu

,,Stowowi" rocii. Crocovio w pięciu boto-

|ioch ubił o 1'l punktów, co musi brzmieć im-

ponuigco, o nozwisko noszych zowodników
coroz częś ciei sł ychoć no kozdym kroku. Do
bro gro musi procentowoć, Edword Kleidinst,

trener Polski B zopewnił , ze oprócz dotych-

czosowych kodrowiczów: Łukoszo Skrzyń-

skiego, Arkodiuszo Borono (proroctwo od-

noś nie pęknięcio koś ci legł y w gruzoch -
,,Boronek" mioł  tylko mocne stł uczenie) i

Morcino Coboio moiq doł qczyć koleini.

Wspominoł  o Piofku Gizie, Powle Nowoku,

iok równiez Morcinie Boiorskim. W ekipie

,,Czarnych Koszul" w oko henerowi wpodł
Konrod Goł oś . A propos Polonii: smuci fokt,

ż e nasz przyjocie| nie zdobył  oni jednego

punktu no wyieź dzie. Mieimy, zoiem nodzie-

ię, ż e wkrótce przerwq tq possę, o nojbliz-

szo okozio to derby stolicy z Legiq. Trzymoi-

my kciuki zo Po|onię! Trzymoimy też  za na-

szych! buiton



Kiedy po zokończeniu meczu opuszczoliś my powoli stodion przy
ulicy Bukowei, rozwoż aliś my wś ród grono kibicow przyczyny po-
roż ki. Rozgoryczeni i zdenerwowoni postowq noszych pił korzy
snuliś my rózne powody sensocyinego zwycięstwo ostotniei druż y-
ny w tobeli.

GKS Kotowice - Crocovio l -0

Wszy§tlriemu
winien oulobus

Oprócz tok typowo spiskowych teo-
rii iok nodmierno przychylnoś ć sędzie-
go dlo zespoł u GKSu, ćzy tez bł ędy w
zestowieniu zespoł u nie znoidowoli-
ś my innych, które mogł y doprowodzić
do tokiei sytuocii, kiedy to iedno z noj-
ł odniei groiqcych w pierwszei lidze
druzyno nie iest w stonie nie tylko wy-
groć z gł ównym kondydotem do spod-
ku, o również  przez pierwsze 45 minut
nie potrofi stworzyć 100% sytuocii
bromkowei. Jok wszystkie dyskusie ,,no
gorqco// również  io mioł o nie tylko wy-
sokq temperoturę lecz tokż e nie nole-
ż oł o do cichych, co biorqc pod urvogę

iei mieisce (porking klubowy górnicze-
go zespoł u} norozoł o nos no docinki
ze strony kotowickich kibiców. Jedno z
uwog rzucono przez kibico z miiojqce-
go nos somochodu jednok był o bor-
dzo irofno i moim zdoniem dobrze od-
dał a przyczynę porozki: (...) przegroli-
ś cie, bo wosi pił korze już  w outobusie
zostonowioli się ile bromek strzelq no-
szym (...).

Po serii spotkoń z Lechem, Grocli-
nem, z Wisł q, czy nowet z Poloniq po
noszych pił korzoch mozno był o się
spodziewoć dobrei gry. Io, co zoboczy-
li kibice doleko odbiegoł o od tomtych

spotkoń. Zomiost wolecznych pił korzy
widzieliś my zowodników bezrodnie
drepczqcych po murowie.

Notomiost sporym zoskoczeniem oko-
zoł o się postowo GKSu. Mimo, iż w wyi-
ś ciowym skł odzie zobrokł o 3 podstowo-
wych zowodników (Andruszczok, Kmie-

cik, Czerwiec), pił korze zogro|i ombitnie.
Wł oś ciwie tylko tyle wystorczył o im do
zwycięstwo. Poziom pił korski tego spotko-
nio moż no okreś lić bowiem ioko bordzo
sł oby.

Juz no poczqtku gospodorze stworzo-
li optyczng przewogę. Zorozna poczqtku
spotkonio Poweł  Brozek zokończył  skł od-
nq okcie gospodorzy strzoł em w ś wioilo
|,,.onki. Kilko minut póź niei swoiei szonsy
nie wykorzysioł  Stoszek Wróbel, który
rozgrywoł  bordzo dobre spotkonie w bor-

woch GKSu, iego shzoł  z prowei strony
obronił  Coboi

No osiem minut przed zokończeniem
pierwszei poł owy Crocovio mogł o prze-
grywoć 1:0. Sędzio Hubeń Siejewicz ł o-

skowie ocenił  ewidentny foul Rodwońskie-
go no Górskim, coł o sytuocio mioł o miej-

sce no obrębie polo kornego. Nie prze-
rwoł  gry, chocioż  sytuocio to w większym
stopniu kwolifikowoł o się no podyktowo-
nie rzutu kornego niż  to pod koniec dru-

giej poł owy. Dlo noszych pił korzy moż e
nowet lepszy był by zimny prysznic ie
szcze przed pfze,wql pohzqc pod kqtem

zmiony ich postowy no boisku po utrocie
bromki w ó8 minucie.

Noiwiększe zogroż enie pod bromkq
K|ytty stworzył  w 3l minucie Łukosz

Skrzyński, kiedy to po strzole z rzutu wol-
nego z ponod 20 metrów bromkorz go-
spodorzy wybił  pił kę na rzut roż ny.

Po zmionie stron gro nie uległ o zmio-
nie, to wciqz Crocovio rozgrywoł o piŁ
kę, ole wciqz nie stworzoł o bezpoś re-
dniego zogrozenio. A tokie stworzoli ko-

towiczonie, zoroz na poczqtku Poweł
Brozek mimo osysty pięciu noszych zo-
wodników zdoł ał  z linii polo kornego
oddoć celny strzoł . Grq no boisku nie
mogliś my się zochwycoć, notomiost
godno uwogi był o oprowo meczu przy-
gotowono przez kotowickich kibiców,
zwł aszcza w momencie, kiedy ,,blo-
szok" zostoł  przysł onięty nopisem ,,Pie-
rońskie Honysy".

Okoł o ó0, swoiei ulubionei, minuty tre-

ner Stowowy zdecydowoł  się no podwói-
nq zmionę. Mieisce Nowoko zaiql Przytu-

d
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ł o, o Pow; Diumlok,; zostqpił  Morek Cit-

ko. Zmiony k przyc, .nił y się do przyspie-
szenio gry , lsów, ;r ,. zo chwilę po do-
brym doś rodkowoniu Citki z prowei strony
polo kornego szonsę no zdobycie bromki
mioł  Piotrek Bonio, iednok pił ko uderzono
gł owq miio prowy sł upek bromki.

Kiedy mogł o się iuź  wydowoć. ż e
sytuocio no boisku zostoł o oponowono
i strzelenie pierwszei bromki iest tylko
kwestiq minut, sędzio podyktowoł  rzut
korny dlo Kotowic. Poweł  Broź ek wi-
dząc, ż e nie iest w sionie doiś ć do pił ki,
którq przyiqł  poł oż ył  się sprytnie no Łu-

koszu Skrzyńskim. Strzoł em w prowy
dolny róg pogrqż ył  nos Wróbel,
wprowdzie,,Wqski" przewidzioł  ude-
rzenie noszego był ego pił korzo, ole zo-
brokł o mu centymetrów do obrony.

Mieliś my ieszcze dwie dobre sytuo-
cie do wyrównonio, ole nosi zowodnicy
popisoli się wyiqtkowq nieskuteczno-
ś ciq. W Zl minucie Bonio wyszedł  som
no som z bromkorzem leczbył  zbyt wo|-

ny, oby dobrze uderzyć pił kę. No|bor-
dziej kuriozoIno sytuocio, w którei Kozi-
mierzowi Węgrzynowi wystorczył o lek-

ko uderzyć zolrzymonq przez Bonię no
polu bromkowym pił kę, nosz stoper ł ro-

fił  iednok w murowę. Weiś cie Wow-
rzyczka w Z5 minucie, który zmienił  sł o-

bego Boioro (ż egnonego gromkimi bro-
womi przez coł y stodionl) nie zmienił o
obrozu gry. Wowrzyczek potwierdził
opinię noszego trenero, ze mimo iz
ś wietny w defensywie nie pokofi groć
do przodu.

Mecz zakończył  się noszq porozkq.
Po roz kolejny dostorczyiiś my punkty ze-
społ owi, który ich bordzo potrzebowoł .
Arko, Tł oki Gorzyce, Górnik Łęczno. Rolo
foworytów zupeł nie nie odpowiodo no-

szym pił korzom. Jeze|i chcemy wygrywoć

z outsideromi nie mozemy czynić tego

bezkrzly zoongoż owonio, tocy silni io my

ieszcze nie iesteś my. System ofensywny,

który stosuiemy wymogo szybkoś ci, ino-

czei wyglqdo tok zoł oś nie iok w Koiowi-

coch, kiedy to olbo podonie iest spóź nio-

ne, olbo pił karz zbyt wolno biegnie do
podonio.

Sytuocii w tobeli nie uległ o na szczę-

ś cie duzei zmionie. Punkty strocił o Legio i

Amico, dlotego moze ieszcze bordziei
boli to klęsko.

Ale... k|ub nasz zomierzo kupić wł osny
outokor, moze w nim nosi zowodnicy bę-

dq się |epiei koncentrowoć do wolki.

Micro

GK§ Kqtowice - Crocovio Kroków l:O (O:O}

Bromko: Stonisł ow Wróbel (ó8-korny}.

Żół te kqrtkiI Grzegorz Fonforo {GKS), Łukosz Skrzyński (Clocovio).
GKS - Klyito - Pęczok, Widuch, Nowotczyński, Gorszkow - Plizgo (8l-Wiios),
Fonforo, Morkowski, Górski {82 Agofon} - Wróbel, Brozek {85-Bońnik}
Crgcoviq - Coboi - Rodwoński, Skrzyński, Węgrzyn, Boster - Boiorski {Z5-
Wowrzyczek}, Boron, Gizo, Drumlok {59-C;tko), Nowok (59-Przytuł o) - Bonio
§ędziowoł  Hubeń Siejewicz {Bioł ystok}.
Widzów 5000 (w tym 800 Crocovii|)



Rozmowo z Piotrem Gizq

NcrszZidGIne
- Poczqtek Twoiei koriery?
- Wszyscy moi koledzy z osied|o groli

w koblu kroków. Jo tez bordzo chcioł em,
o|e mój toto nie zgodzoł  się bo uwoż oł , ze

iesiem zo mł ody. Mioł em wówczos 8 lot.

Po dł ugich proś boch l tlumoczenioch oi-

ciec w końcu pozwolił  mi groć.

- Kio pomogoł  ci w drodze do
koriery?

- Poczqtek przygody z pił kq zowdzię-
czom kolegom i tocie. Noiwięcei iednok
trenerom. Poczqwszy od Pono Morko Pod-

siodł o, o skończywszy no obecnych szko-
leniowcoch czyli no Ponoch Stowowym
i Jończyku.

- Twói brql lokż e iesr pił ko-
rzem. Czy rozem zoczynoliś cie?

- Mieliś my treningi w iym somym miei-

scu w szkole prl1 ulicy Molborskiei, ole
o róż nych godzinoch. Gdy io rozpoczq-
ł em przygodę z futbolem mioł em 8 |ot, o
on ]l.

- Koż de dziecko mo wymorzo-
ny zowód. Joki był  twó| pomysł
no icie gdy był eś  moĘm chł op
cem?

- Zawsze chcioł em być pił korzem. Po-

miętom iok w drugiei klosie podstowówki
nopisoł em, ż e iok będę duĄ to będę groć
w pił kę. Koledzy się ze mnie ś mioli, Do dzi-
sioi mom to wyprocowonie schowone
w domu.

- Moł o znony iest fokt ż e groł eś
w turnieiu omolorów we Wł o-
szech. Jok się dosioł eś  do tei dru-
.yny?

- Turniei omotorów był  zorgonizowo-
ny pod ouspicjomi UEFA.W Ęch rozgryw-
koch mog|i broć udzioł  hylko pił korze ze
społ ów lVJigowych. Mioł em Medy 18 lot.

Zostoliś my wybroni rozem z brotem przez
trenero Fronczoko. Był o to fontosiyczno

przygodo i ś wietno zobowo. Groliś my
tom niewiele. Mieliś my jednok sporo czo-
su no zwiedzonie tego pięknego kroiu.

- Jokie sq Twoie wroż enio po
irzech miesiqcoch gry w l lidze?

- W l lidze iest inno kulturo gry. Nosze
umieiętnoś ci ież  sq iuz wyż sze. Momy lep-

sze zaplecze techniczne, |epsze boisko.
Uwoż om jednok, ze czoł owe zespoł y ll li-

gi prezentuiq poziom zbliż ony do l ligowe-
go. Bordzo podobo mi się to, ze wszystkie
mecze sq tronsmił owone w telewizii, co
równiez zobowiqzuie.. Niestety momy du-

ż o mniei czosu dlo noszych noibliż szych..

PloTR GlzA
Pozycio no boisku: pomocnik

numer no koszulce: z
Doto urodzenio:28 lutego 1980 r.

\^/zro§l: 179 cm; wogo: 75 kg

Kontrqkl: do 30.0ó.20O8 r.

Dolychczosowo kqrierq:
1998/99 (w) Kobe| Kroków
1999/0O (i) Kobel Kroków

1999 /OO (w) Świt Krzeszowice
2aOO/01 Świt Krzeszowice
2OOl /02 Świt Krzeszowice

2002/O3 Crocovio
2003/O4 Crocovio

2004/05 (i) Crocovio
Debiut w ,,Posoch": 11 sierpnio 2002
r., Lewort Lubońów - Crocovio (0:2)

Poprzedni sezon: 32 mecze,

2ó peł nych |2725 minutl;8 bromek;

5 zóĘch końek

- Kióry z rozegrąnych przez
Ciebie meczów uwo ż ąsz zą noilep
szy?

- Ocenq moich umieiętnoś ci powinien
zoiqć się ktoś  spoglqdoiqcy z zewnqtrz.
Trudno iest powiedzieć który mecz był  noj-

lepszy. Zozvvyczoi bpvo iok. ż e jestem

bordzo zodowolony z iednei poł owy no-

tomiost o drugq do siebie pretensie.

Ę.ł .:|Cgo'diiewczyno Moniko Kurelq

Podobnie był o w meczu z Poloniq Wor-
szowo. W pierwszei poł owie groł em nie-

ź le, noiomiost poź niei zszedł  z boisko
Ąek Boron i Poweł  Drumlok, o moio gro

nie był o iuz noilepszo.

- Kióry mecz był  przeł omowy
w twoiei korierze?

- Kiedy groł em w Koblu Kroków w dru-

ż ynie iuniorów. Przez pewien okres czosu
siedzioł em no ł owce rezerwowych. Jed-

nok pewnego rozu trener mi zoufoł  i po-

zwo|il zagroć. Zogroł em ioko ś rodkowy
pomocnik. Do dzisioi noibordziei lubię
groć no tei pozycii.

- Coł o twoio koriero zwiqzono
iest z Krokowem. Czy chcioł byś
mieszkoć gdzieś  indziei?

- Roczei nie, bo tu mieszkoiq wszy-
scy moi noiblizsi: rodzino, dziewczyno
oroz grono przyiociół . Noiomiost gdy-
bym dosioł  propozycie z ligi zacho-
dniej to kto wie... Ligo moich morzeń to

Primero Division. Jestem pił korzem więc
nie mogę zoł oż yć, ze nigdy stqd nie

wyiodę.

- Czy koleiny etqp twoiei korie-
ry lo reprezentocio?

- Niestety, oby reprezentowoć Polskę

nie mozno sobie pozwo|ić no sł obszq dys-

pozycję. Moio formo nie jesł  ieszcze usto-

bilizowono. Mom lepsze frogmenly gry, o

poź niei przychodzi momeni kryzysu. Mu-

szę po prostu ieszcze doirzeć pił korsko do
gry w reprezentocii.

- Co wydorzył o się w Kolowi-
coch w sobolnie popoł udnie?



- Mieliś my Ą dzień. Mozno powie-

dziec, ż e był o to wino coł ego zespoł u.

Duż o pomysł ów no grę, ole nic nom nie

wychodził o. Wielu |udzi mioł o do nos

pretensje. Zopomnie|i o poprzednich 9
dobrych meczoch Crocovii. Skupi|i się no

lym 10 - zł ym.

- Cty dziwi cię lo, ż e kibice
kł órzy ież dż q z drvż ynąi kibicuiq
Wqm w coł ei Polsce, moiq wqm
zązł e, ż e przegrywocie z noisł ob-
szq druż yno w lidze?

- Momy ś wiodomoś ć, iź  ludzie mogq
się czuć rozczorowoni noszo postowq

w meczu z GKS-em. Musimy się zrehobi-

litowoć i w meczu z Wisł q Pł ock pokozoć,
ze nieprzypodkowo iesteś my druż ynq
z czoł ówki tobeli. Udowodnimy, ze nie ie-
steś my gwiozdeczkomi, pił korzomi którzy

obroś li w piórko. Musimy być bordziei
zdeterminowoni.

- Z kiórym pił korzem Crocovii
spotyko§z się noiczęś ciei pozo
klubem?

- Z Arkiem Boronem. Bordzo się lubi-

my, o oprócz iego mieszkomy niedoleko
siebie. Często on przychodzi do mnie lub

spotykomy się u niego w domu z noszymi

dziewczynomi.

- Czy oprócz pił ki noż nei upro-
wiosz iokiś  inny spoń?

- W lecie bordzo lubię pł ywoć. Gdy
mom wolny czas, by odpoczqć od co
dziennych zaięć zwiqzanych z futbolem

oglqdom filmy w domu lub kinie. O tym

|okl film obeirzę decyduie zazwyczoi ie
go ciekowo zapowiedź .

- Jok się odnosisz do bondyty-
zmu wś ród kibiców?

- Potępiom to, co obecnie się dzieie
wś ród kibiców. Nie mogę zrozumleć, ż e
ludzie zobi1o|q się w imię mił oś ci do klu-

bu. To nie sq kibice tylko zwykli bondyci.
przez tokie zochowonie klub troci fonów
i pieniqdze. Wszystko zoczyno się no-

worstwioć. Niestety, Iudzie sq zdolni do
wszystkiego.

- Jokie sq sł obe i mocne slrony
Piotrko Gizy?

- Kiedyś  bordzo szybko się zniechę-

coł em, ole to musioł o się zmienić. Pił korz

musi być Mordy. Jo się tego z wiekiem no-

uczył em. Teroz jestem wytrwoł y i konse
kwentny. Mogę równiez powiedzieć, ze

iestem ombitny poniewoż  coł y czos mu-

szęwolczyć o mieisce w pierwszym skł o-

dzie. Trzebo iednok pomiętoć, ż e ieste-
ś my flko ludź mi.

Rozmowioł o: lnes



- Jesieś  sprowozdowcq spońo-
wym Rodio Kroków. Jok trofił eś  do
moł opolskiei rozgł oś ni?

- Zowsze chcioł em być dziennikorzem

sportowym. Gdy studiowoł em no AWF-ie zo
stoł em zoproszony trochę przypodkowo do
rodio, wloś ciwie ioko goś ć. SMierdził em, ż e
moż e io mógł bym spróbowoć iego fochu itok
się zoczęł o. Mioł em szczęś cie kofić no prz+
ł omowy okres w Rodio Kroków - gdy pr.y-
chodził em do rozgł oś ni, to plogrom był  emilo
wony tylko 4 godziny dziennie, po 2 miesiq-

coch iuz 12, o po roku przez coł o dobę. Był o

io swoislo rewolucio i ś wietny moment by roz-

poczqć przygodę z mikrofonem.

_ €zy proco dziennikorzo rqdio,
wego iesf lrudnq profesiq?

- Nie jest to ł oiwy zowód. Jeś li wykonu|e

się 9o z posiq, o w moim przypodku tok iest,
to przynosi iednok wiele rodoś ci i soiysfokcii.

- Joki powinien być ideolny spro-
wozdowco spońowy?

- Nie mnie o tym mówić, ole uwozom, ze
komentolor spońowy nie powinien być kibi.

cem iokieiś  druzyny. jest denerwuiqce, gdy
sł ychoć, ze focet (nie chce tu podowoć no-

zwisk) komentuiqcy spotkonie iest bordzo zo-

gorzoł ym fonem iokieiś  druĄny i nie musi to

być wcole iedno z ekip uczestniczqcych w zo-

wodoch. To iest dyskwolifikuiqce, poniewoz
komentotor powinien być obiektywny.

- Czy mosz idolo dziennikorskie,
9o?

- Nim zostoł em dziennikorzem lokq ose
L,q był Tomosz Hopfer. Z czosów, gdy zaczy-
noł em procowoć dlo Rodio Kroków kimś  to-

kim był  zoimuiqcy się gł ównie kolorstwem

Krzysztof Wyrzykowski. Do dziś  uwoż om Go
zo dziennikorzo z noiwyż szei pół ki.

- Czy ł akt, ze w mł odoś ci lreno-
woł eś  pił kę noż nq pomogo Ci w pro.
cy komenlotoro?

- Kontokt ze spońem bordzo pomogo w
tei procy, Studiowoł em no AWF-ie, mom dy-

p|om henero norciorstwo iwiele kontoktów ze
spońowcomi zroż nych dyscyplin. Nie iestem
w ś rodowisku sportowym obcy. Bordzo mi po
mogo wiedzo o tym, co się dzieię w szotni

Grzegorz Bernosik - Rodio Kroków

NGIsz
przed zowodomi iw ich przerwie, co sporto
wiec czuie w ostotnich minutoch rywolizocii,

iok wyglqdo kening i ile kzebo wł ozyć procy
by wyĘpić w zowodoch. Kibice często nie

wiedzq ile roa1 lrzeba povnórryć done zo-

1,:J".." 
treningu by póź nie| coś  wyszł o no

- Czy komenloiorowi w lrokcie
meczu udzielo się olmosfero ponu|q-
cq no siqdionie?

- Oczpviś cie. Tokie mecze pomięto się

noibordziei, gdy trybuny ż ń i nowet, ieś li by-

ł y wrogie. Im wyzszo slowko spotkonio tym te

wrozenio z komentowonio sq mocnieisze.

Zdorzo się, ż e komentotor wręcz nie ,,zgo-

dzo" się z kybunomi. Komentowoł em llligo
wy mecz Wisł y ze Ślęzq we Wrodowiu, który

sędziowoł  bordzo nieudolnie pon Kosierski.

Moie stonowisko był o umieszczone w somym

ś rodku sektoro klbicOw Ślęzy. Próbuiqc opo
wiodoć o meczu i roli sędziego, o moł o nie

doprowodził em do linczu no moiei osobie.

- Króry mecz był  d|o Ciebie no|
woź nieiszy lub noibordziei utkwił  Ci
w pomięci?

- Noiś wiezsze i noimocnieisze sq wroze
nio z ostoiniei, posiostei wiosny. To był o coś

fontostycznego. Komeniowoł em sporo z tych

meczy Crocovii, był em z ł q druĄnq. A to, co
się dzioł o podczos mec4 ze Szczokowionkq
i Górnikiem Po|kowice, tego nie do się po pro
stu zopomnieć. Bordzo woż ny d|o mnie iest
tokż e mecz reprezentocii Polski z Węgromi,
poniewoz był em wledy poczqtkuiqcym dzien-

nikorzem i był o to spore wyróż nienie. Trudno,

obym nie wspomnioł  tu meczu Reo|u z Wisł q
no Sontiogo Bernobeu, o lo z rocii otoczenio
i mogii miejsco.

- Cty masz iokieś  morzenie ko-
mentolorskie?

- Foinie iest, kiedy czvię, ż e sł ucho mnie

wielu ludzi. czosem nie som mecz, ole fokt, ż e
nie mo innej konsmisii z tego wydorzenio i ie
sieś ,iedynym ź ródł em informocii, powoduie,

ze czuiesz metofizycznie, iż  sł ucho Cię iysiqce

olbo miliony uszu. Oczywiś cie, chcioł bym po
jechoć no iokqś  wielkq imprezę rongi mi-

sirzowskiei lub Olimpiodę. Ale nie rozpohuję

tego w tym kontekś cie, poniewoz wolę ko
mentowoć dobry mecz ligowy niż  olimpiiski

iurniei toek-wondo.

- Pomięlosz noiwiększq wpodkę
komentolorskq?

- Podczos pierwszego wysiępu w Stu-

diu Sl3 nie wiedzioł em ieszcze, co się ro-

bi, gdy podo bromko, o nie wie się, kio iest
shzelcem. Po pierwsze pomylił em strzelco,

o po drugie zomiosi mówić iok wyglqdoł o
okcjo io przez dł ugie, jok wiecznoś ć, 5-10
sekund milczoł em, o to iest rzecz niedopu-
szczolno.

- Wś ród kibiców Crocovii, o zwł q.
szczo forumowiczów, iesteś  poslrze
gony bordzo konirowersyinie - ioko
Wś lok lub ioko Posiok. Kim iesteś  ncl
prowdę?

- Wedł ug mnie nie powinienem być kbi-
cem jednei czy drugie| druĄny. To moż e się
wydoć konhowersyine, poniewoz no forum

Crocovii pojowilo się bordzo ciekowo suge
stio by mecze Posów prowodził  etotowo ie
den dziennikorz związony z klubem, ewentu-

o|nie w toworzystwie był ego zowodniko. To

iesi iedno szkoł o. Drugo teorio mówi, by mecz

prowodził  neuholny dziennikorz, który iokby
kibicuie zo drvzynq |okolnq, ole nie iest jei zo-

gorzoł ym kibicem iok np. Tomek Zimoch dlo

druĄn ł ódzkich.

- Jok oceniosz zmiony zochodzq-
ce w crocovii?



wetetze?
- To jest fontosiyczne iok zmienio się

druż yno, oprowo meczy orazsom stodion.

DiometroIne przeobrozenie wedł ug mnie

przeszedł  nie iyle kIub, ole kibice i ich spo-

sób dopingowonio. Wiqż e się to ze zmio-
nomi w klubie. Jo mom tokq teorię, ż e im
więcei się do Iudziom no siodionie, iym

więcei oni dadzq z siebie. Zorówno kom-

foń oglqdonio widowisko iok i zoongoź o-
wonie publicznoś ci iest nieporównywolne z
tym, co był o rok, dwo, o nowet dwodzie-
ś cio lot temu. Nowet w okresie, gdy Tobo-

lik strzeloł  zwycięskie bromki, o Bł ochno

wygrywoł  mecze z Legiq nie bywoł o tok,

by coł y stodion tok zgodnie jok teroz do-

pingowoł  Posy, nie wspominoiqc juz o
oprowie. Klub roś nie w sił ę, o wraz z tym

zmienioiq się obyczoie kibiców.

- Duż q rolę odegroł o w tym pc
stoć Powł o Tornowskiego iok oce
niosz noszego spikero ,,Kablo"?

- Poweł  też  ewoluuie. Nie od rozu był

tokim spikerem iest teroz. Jest ś wietnym mo-

derotorem widowisko i dopingu. A no po-

czqtku bordzo chcioł , o|e nie zo bordzo
wiedzioł  iok poprowodzić spikerkę. Wo-
ś ciwy czł owiek no wł oś ciwym mieiscu i we

wł oś ciwym kierunku podqż oiqcy. W po-

równoniu z innymi spikeromi iest duż o lep-

szym moderotorem.

- Był eś  iniciolorem zoproszenio
Powł o nq slodion WisĘ by przecry-
toł  skł od €rocovii, cry wiesz dlacze
go do tego nie doszł o, pomimo obieh
nic prezesa Czerwińskiego?

- Przeciw poiowieniu się Powlo no stodio
nie Wisł y zoprofestowoł  nie prezes Czerwiń-

ski, o inny z prezesów Wisł y, Sqdzę, ze gdy-

by Wisł o nie odpodł o z puchorów, Poweł

przecz,y'ał by skł od,, Po sów".

- Jok był o z Twoim wysiqpieniem
w lelewizii odnoś nie wyniku den
bów?

- No wł oś nie, iok był o? Ktoś  nopisoł , ż e
prorokowoł em wysokq poroż kę Crocovii, o |o
od poczqtku stowioł em no remis w tym me
czu. Nowel tok postowił em w koleż eńskim zo-

kł odzie. Jeś li chodzi o to wystqpienie te|ewi-

zyine to nie przypominom sobie w ogóle py-

tonio o wynik. Powiedzioł em noiomiost, ze

iedno i drugo druzyno zagra na l2O%|

- Jok oceniosz otmosferę no den
boch?

- Dziwię się forumowiczom, którzy stwier-

dzili, ż e otmosfero był o foto|no. No pewno ki-

bice sł yszq więcei niz io, poniewoż  muszę ied-
nocześ nie sł uchoć tego, co iest no stodionie

oroz odsł uchu moie| re|ocji. Mówiqc, ze otmo
sfero nie był o noigorszo mioł em no myś |i po
rzqdek, 1oki ponowoł  no stodionie, ż e nie do
szł o do ż odnych burd. Nie podobo mi się ncr-

tomiost po|enio szolików i flog, choć iest to

lepsze niz bronie się zo ł by. Chcioł bym, ż eby
no wiosnę kibice Posów nie znizyli się do t+

go.

- Czy no konferencii po derboch
podł o pytonie dloczego spiker nie re-
ogowoł  no onĘsemickie okrzyki ki.
bicówWisł y?

- Tokie pytonie nie podł o. Był  to mecz z
gofunku tych wywoł uiqcych noiwiększe emo
cie, które niekiedy mogq spowodowoć tokie

reokcie i to nie tylko wś ród szolikowców. Zo-

doł em podobne pytonie po meczu Crocovii z
JogieIloniq, poniewoż  udeĄo mnie to, ze no

meczl) z niezbY wymogoiqcym przeciwni-

kiem, ogiqdonym przez nie iok imponuiqcq

|iczbę kibiców, pewno ich grupo przez dł ugi

okres skondowoł o to somo hosł o - tzw. onty-

doping. l wydoie mi się, ze dzięki wsponioł ei

procy spikero i dzioł oczy Crocovii nie poMo-

rzo się to iuż  tok intenspvnie. Doruimy sobie

ontydoping donei druzyny, gdy ono nie wy-

stępuie w donei chwili no stodionie.

- Jesteś  po§trzegqny ioko noil+
piei komenluiqcy mecze Crocovii, no
kńrych meczoch Cię us}yszymy?

- Wybierom się iuho do Kotowic, o potem

do Szczecino. To nie io sobie wybierom m+

cze, które komentuię, Jednok ieś li oglqdo się

donq druzynę częś ciei to i lepiej się komenlu-

ie iei mecze, poniewoz lepiei się zno pił korzy

i sll gry. Pozo Ęm mo się lepszy kontokt z ty-

mi pił korzomi. A prowdę mówiqc pił korze

Crocovii sq ł otwieisi w kontoktoch od Wiś lo-

ków, otoczonych ochroniorzomi oroz nie zo-

wsze moiqcych czos no wpviody. Zoden Po-

siok nigdy mi nie odmówił  krótkiei rozmowy.

- Z kim się noilepiei rozmqwio?
- Proktycznie z kozdym dobrze się rozmo-

wio. Kopitolnie rozmowio się z Koziem Wę
grzynem, który iest chodzqcq historiq pił kor-

skq, o przy tym iest czł owiekiem mił ym i szole
nie inteligentnym. A sobie mogę powinsze
wać, ż e wieĄem w Morcino Coboio i

pierwszy z Nim zrobił em wywiod. Jestem pe
ł en podziwu dlo iego cierpliwoś ci, sdy byt

wiecznym rezerwowym. Ale teroz dł ugo nie

usiqdzie no ł owce - iestem o tym przekonony.

- Procuiesz iuż  kilko lot w dzienni-
korstwie spońowym i znąsz się iuż
irochę no pił cą iokie wedł ug Ciebie
mieisce zoimie w tym sezonie Croce
vio?

- No pewno w górnei poł ówce tobe|i,

moż e to być nowet medo|owe mieisce, pod

worunkiem, ż e lrenerem zosionie Woitek Sto

wowy - zowsze będę Go podziwioł , gdy-

bym groł w pił kę poszedł bym zo nim w ogień.

Doi Boż e bym mógł  komentowoć mecz Po-

sów w puchoroch europe|skich. Bordzo bym

chcioł , by w puchoroch groł y dwie krokow-

skie druĄny, ole jeszcze bordziei bym chcioł ,

oby Crocovio i Wisł o mioł y gdzie groć te pu-

chorowe mecze. Bordzo smutne iest, gdy w
repońozu dlo zogronicznei te|ewizii podo

stwierdzenie, iok beznodzieiny i story stodion

iest w centrum pięknego Krokowo. holo



wisł o pł ock

@ierĘchr pRLEN
i pił kó noż ncr

niu pł ockiego

W toczqcei się przed seimowq komisiq ś ledczq sprowie
Orlenu wciqż  poiowioiq się nowe wqtki. Znoiqc dociekli-

woś ć posł o GieĘcho zokł odoć moż no, ze no topecie
znaidzie się tez niedł ugo dzioł olnoś ć sekcii pił korskieiWi-
sł y Pł ock, przez dł ugie loio finonsowonei przez noftowy
koncern. A to dlotego, ze kiedy prz'.;;zec się funkcionowo-

klubu w ostotnim dziesięcioleciu, ręce some zoł omuiq się
nod mornotrowieniem - przynoimniei po częś ci - publicznego groszo.

Przez co noimniej dziesięć lot pł ocki moloch nie szczędzil funduszy no spoń wyczynowy i

hojnq rękq sypoł  groszem no pohzeby futbolu i ,,szczypiornioko". Efekty tei filontropii - ież eli
chodzi o futbo| - sq iednok no rozie mizerne..Jeden finoł  Puchoru Polski doł  co prowdo pł oc-

czonom przepustkę do występów w europeiskich puchoroch, o|e euforio okozoł o się krótko
hwoł o, Rozpo|one gł owy mozowieckich kibiców schł odził  bowiem ł otewski Ventspi|s, druzyno

- mówiqc de|ikotnie - nienoiiepszo, skoro w nostępnei rundzie dwukrotnie u|egł o Rosenbor-

gowi Trondheim 1 4 i 0 4.1 w ten sposób zo noiwiększy sukces pł ockiei pił ki pozosto|e uznoć
modernizocię stodionu, który rok temu otrzymoł  nowel ioko potrono Kozimierzo Górskiego. W
pił ce noż nei nie chodzi iednok o budowonie stodionów, ole druzyn. l to tokich druzyn, które

osiqgojq boiskowe sukcesy. ,,Nofciorze" - mimo sporych nokł odów - tokq ekipq, oni nie by-

li, oni nie sq, o loki ston rzeczy zdqĄiuż nowet ziYowoć wł odorzy pł ockiego molocho. D|o-

tego wł oś nie, mimo ż e Orlen jest monopolislq i do tego w większoś ci poństwowym - o w to-

kich przedsiębiorstwoch z groszem nikt się nie |iczy - noftowy koncern znocznie obciqł  przed
tym sezonem nokł ody no fulbol.

Mylił by się jednok ten, kto by w sł obei postowie pł ockie1 iedenostki upokywoł  winy hene
rów czy somych futbolistów. Szko|eniowców ,,Nofciorze" mieli bowiem iuż  wielu - obecnie
Mirosł ow Jobł oński, o przedlem m.in. Doriusz Wdowczyk - i ż odnemu nie udoł o się zopono
woć nod poż orem. Przypomniimy ł eż , ż e w Pł ocku groli m.in, Sebostion Milo czy Rodosł ow

Sobolewski. Groli, o|e przede wszystkim w druĄnie rezerwowei, bo nie mogli się przebić do
pierwszego skł odu sł obego pierwszoligowco! l dopiero po odeiś ciu do prowincionolnego

Grodzisko Wie|kopolskiego obydwoi rozwinę|i skrzydł o itrofili do reprezentocii Polski. Sobe
lewski pytony teroz o pł ocki epizod bez ogródek mówi o fotolnei otmosferze ponuiqcei w dru-

zynie ,,Nofciorzy", otmosferze uniemoż liwioiqcei normolne funkcionowonie klubu.

lw tei moterii nic się w Pł ocku nie zmienił o. Do klubu znowu prllszli ludzie z nozwiskomi

i znowu ekipo z historycznei stolicy Mozowszo gro sł obo. Wygrywo |lko no swoim boisku i

- iok w meczoch z Poloniq i Górnikiem Łęczno - przy wydotnei pomocy okurot ,,sł obiej dys-

ponowonych" sędziów. Tok dł ugo, jok do zmion nie doidzie w klubowych gobinetoch, tok dł u-

go pł ocko ekipo będzie u swoich kibiców wywoł ywoć iylko ciqgł q frushocię. A poniewoż  no

tokie zmiony się nie zonosi, o przynojmniei do meczu z ,,Pasoml", to pewnikiem czeko nos ke
leine ligowe zwycięstwo Crocovii! bqrWo

Pogoń Szczecin

Opero
Pogoń Szczecin io dlo Croco-
vii bordzo niewygodny ry-
wol, o czym ś wiodczą mecze
z poprzedniego sezonu.
Szczególnie irytuiqcy był  ten

z Krokowo: ,,Portowcy" groli
gorzei od ,,Posów", o mimo
to wywieź li spod Wowelu
cenny punkt. reroz szczeci-
nionie sq nizei w tobeli, ole
nie oznoczo to wcole ł otwei

PrZeproWy,

Mecz z Pogoniq odbędzie się w
poł owie listopodo. O ile iednok miei-

sce rozegronio spotkonio - szczeciń-
ski stodion przy ulicy Twordowskiego

- nie budzi zodnych wqipliwoś ci, to
trzebo wiedzi eć, ż e nozwa rywolo -
Pogoń Szczecin - jest iuż  czysto
umowno. Klub - teoretycznie - zwie
się bowiem Piotrcovio i swq foktycznq
siedzibę mo w Piotrkowie Trybunol-



j,,:

ę

;§
}

mydlclncI
skim. Dziwne? Chybo nie dlo polskich
kibiców, którzy downo zdqzyli się
przyzwyczoić, ż e wszędzie iom,
gdzie iest Antoni Ptok, iest borwnie i

wesoł o. Dobrq rozrywkę gworontuie
również  iego syn Dowid, piostuiqcy
funkcię prezeso. Nic dziwnego, bo -
jok wieś ć 9minno niesie - odebroł  on
doś ć storonnq edukocię. Czyni go to
zresztq prowdziwym ewenementem:

iest chybo |edynym prezesem klubu,
który moze się poszczycić wyksztoł ce-
niem podstowowym.

Wzorem dlo Ptoków iest Ameryko
Poł udniowo, skqd mosowo ś ciqgoiq
lepszych (Botoio, Cloudio Milor),
bądź  gorszych (większoś ć) zowodni-
ków. Pokł ody ich ś lepego zopotrzenio
w kroie lotynoomerykońskie nie wy-
czerpuiq się iednokze no kweslioch
pił korskich. Ptosi tondem ceni bowiem
nodzwyczoi nieszoblonowe dzioł o-
nio, rodem z brozylilskiei telenoweli.
Stgd wł oś nie ich styl prowodzenio klu-

bu oz kipi od meIodromotyzmu. Ptoki

lubujq się no przykł od w wyszukiwo-
niu coroz to nowych spisków - gł ów-
nie prosowych - wymierzonych w ich
mocorstwowe plony. Po wykryciu ko-
lejnego wszystko odbywo się wedł ug
tego somego scenoriuszo: konferen-
cjo prosowo, o no niej opowieś ci o
kł odoch rzuconych pod nogi oraz o
opluwoniu ptosieI fomilii w prosie. Po
tokim wstępie Ptok ogł oszo nieodwo-
ł olne wycofonie się z finonsowonio
Pogoni.

Storoż ytni mówili, ze gdzie nie
wiodomo, o co chodzi, chodzi o pie-
niqdze. W tym wypodku rzecz rozbi-
io się o otrokcyine tereny, no których
Ptokowi morzy się zbudowoć cenirum
hondlowe. Zyski - rzekomo - .oiq
by ć przeznaczone no fun kcionowonie
kIubu. Rodni Szczecino iok noiwni
iednok nie sq, więc ziemi Ptok iok no
rozie otrzymoł . l to mimo, ze we wł o-
dzoch Szczecino - prowdziwy moi-
stersziyk! - udoł o mu się umieś cić
swoiego,,ogento": Mirosł ow Czesny,

czł owiek Pioko, iest wiceprezydentem
Szczecino !

Również  w sprowoch czysio futbo-
lowych dzieie się w Szczecinie wiele
ciekowego. Zo nomi dopiero lO kole-

iek ekstroklosy, o Pogoń prowodzi już
trzeci szkoleniowiec. Być moż e ten
trzeci - Czech Bohumil Ponik - zodo-
mowi się no dł uzej, bo bordzo udonie
- od irzech koleinych zwycięstw -
rozpoczqł  swoiq przyg odę z ,,Po-
rtowccmi". Łotwo z Ptokiem mieć jed-
nok nie będzie, bo pon Anioni - me-

lodromotycznie - ogł osił  wł oś nie, ze
ze względów oszczędnoś ciowych
musi rozwiqzoć kontrokty z noilepiei
zorobioiqcymi pił korzomi. Poż egno-
no się więc iuż  z Brozyliiczykiem Giu-
liono, o w kole|ce czekojq podobno
nosiępni, no czele z noilepszym w
Vrnrsezonie Olgierdem Moskolewi-

W Szczecinie coł y czos iest więc
wesoł o. Czy równie wesoł o będzie piŁ
korzom i kibicom ,,Posów"? Mieimy
nodzieję, ole irzebo uczciwie stwier-
dzić, ż e przy Twordowskiego koź dy
wynik będzie mozliwy.

borWq

F.H.

,rAGNESro
galanteńa skóąana

hurt - detal

tel. 0501 530 950

Kraków, uI. Kalwaryjska 14

Kraków, ul. Zwierzyniecka 25

IGaków_TONIEX

ul. Bieńczycka 1681014

rc torebki, teczki damskie
rc teczki, nesęsery męskie

rc portfele
{.} Saszetki

{.} paszportówki, kosmetyczki
ro paski, biodrówki

rc rękawiczki skórzane
0} parasole

rc plecaki dzięcinnę, szkolne,
turyStycZne

(- torby turystyczne
rc walizy
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Kibicowskie przemyś lenio

A po (o nom tzeuznik?
lnternetowe forum kibiców Crocovii z uporem monioko dopomino się cyklicznie o nowego procow-
niko w MKS Crocovio SSA. l nie chodzi im bynoimniei nowego zowodniko, trenero od przygotowo_
nia fizycznego, kosierkę czy wróż kę. Mo|qc no względzie dobro noszego klubu dopominoiq się o
rzeczniko prosowego. D lo cze go?

Ano dlotego, ż e od pewnego czosu
Crocovio stoł o się wręcz dyż urnym lemo-
tem dlo wielu - z,ł ł ł oszczo komercyinych

- mediów. Oczywiś cie gł ównym temoiem

ich zointeresowoń iest wrocoiqco do ł osk
polskiego społ eczeństwo l Ligo pił ki noż -
nei. Wrócił  do niei skozony no loto nieby-

tu k|ub. 1 pĘebogcrtq tqdyciq, pięknymi

Świeł nie prezentuiqcyrni się;, *odycyinymi
w dodotku posiostymi koszulkomi ofaz rze-

szq kibiców, którzy wzorem indiońskich

kopicieli ś ledzq kozdy konoł  teIewizyiny,

gozetę, stronę internetowg czy oudycię ro-

diowq noszqcg ś lod choćby bieli i]czer-
wieni.

Przy bezdyskusyjnie ogromnym zointe-
resowońiu wszystkim, co z Crocoviq zwiq-
zone po|owio się iednok wiele niedo-

mówień, nieiosnoś ci i wreszcie przekł o-

moń. l o ile no przyH.qd podono w rodio
informocio, ż e:KąziolWęrzyn mo wodę
w kolonie nielbędzie budzić większych
emocii, o tyle wiodomoś ć, ze stodion Cro-

covii ,moż ę zostoć zomknięly ze względu
no proćedur,olne bł ędy odminishocyine
przy,prc:wodzonym remoncie moż e wy-
woł oć przysł owiowe trzęsienie ziemi.

V,/ tokich sytuocioch Crocovio i szum

medio|ny wokoł  niei przypomino do zł u-

dzenio sĘnne,:o-negdoi Rodio Erewon...

Bo gdy prł lirz.t7my,:slQ blize| np. sprowie
Kozio, ł o okoż Ć, si§l np. ż e: nie chodzi o

Węgrzyno o Ó'Bqiqrskiego, ze to nie wo-
do, Ęlko cukidr ii]ź d,nię, w kolonie, o|e w

Czy podobne sył voci.e mioł y mieisce w
przeszł oś ci? Dziesiqiki ,rozv. A mioł y miei-

sce wł oś nie z powodu broku w Posoch

rzecznika prasówego z prowdziwego
zdorzenio. Bo gdyby rzecznik np, otrzy-

moł  sygnoł , ze miosto kipi po informocii o
zomknięciu ,,ś więtei ziemi" dlo kibiców,

mógł by krótkim komunikoł eil zdćmen}o-
woć tokq informocię i np. powiedzieć, ze
nosz siodion nie zostoł  zomknięty i ze nie

istnieie nowet hipoieiycznie toko moż ł i-

woś ć. llez mniei nerwic odnotowoliby kro.

kowscy |ekorze, gdyby tokie dementi ogł o
sić no pods}owie klubowei wiedzy o de
peł nieniu wszelkich procedur odminisiro-

cyjnych... Cóż .W noszym kroiu niechlub-
nq irodyciq iesi zoniedbywonie profilokty-

ki, woIimy leczyc niż  zopobiegoć, o co
więcei - w tym przypodku - zdrowio ko-

sztuie, trqbi się niemol codziennie, wł oś nie
w medioch.

Rzecznik wydoie się więc nieodzow-
nym czł owiekiem w tokiei Spół ce iok MKS
Crocovio SSA. A iednok. Ciqgle go brok i

mozno odnieś ć wroż enie, ze boł ogon in-

formocyiny spół ce wręcz odpowiodo. Bo
brok rzeczniko pozwolo nie komenlowoć

róznych niewygodnych czosem ruchów
czy wydorzeń, nie prezentowoć stonowi-

sko klubu w konkowersyinei sprowie, udo-

woć, ż e nic się nie stoł o, gdy wszyscy wie,
^^: ,dzq, ż e COS dzieie się ewidentnie. Dlo-

czego? Bo okozuje się, ze nie bordzo iest
kogo spytoć. Prezeso? Wyiechoł  do Uru-

gwoiu. Wicepreze.so? No nie, iym zoimu-

ie się drugi wicg,prezes; Drugi? Zo to od-
powiodo poni Morio. Poni Morio? Ooo, tu

się musi wypowiedzieć kierownik obiektu,
Kierowniku? Co io mogę. To skomeniowoć

moze }lko prezes.... który iest w Urugwo-

iu. Dwie godziny strocone. ?r.zy kzeciei
czy czwartei sprowie noiwył rwolszy
dziennikorz zokoduie sobie podś wiodo
mie, ze nie mo co się kolejnq sprowq zoi-
mowoć, bo nie doś ć ż e czos ucieko ł o i*
szcze cudu kzebo by się czegoś  dowie-
dzieć, Więc pisze to, co tom zosł yszał
przez drzwi, co chce, lub co mu pryncy-

poł /innowierco pił korski korze. W końcu i

tok się nikt nie prllczepi, bo i kto. Przecież
nió p|eze, bo iesi w Urugwoiu, ż oden z
wicepreż sów, bo tym zoimuje się poni

Morio, klóro do demenlowonio jest rozem

zlkieiiownlkiem obiektu ,,zo krótko" w obli
cz! pęzeso któly ...

l ,:,,l ł ok w telewiz|i trqbiq, ze chuligoni z
Criccovii nopodli no prosiory germoński

g{§C,lWrocł ow:,1choć pqqowoł  tom ł od i
porzqdek), ż e do Sonoko no hokeiowy

ployoff wybiero się bondo deolerów no-

rkotyków i gwoł cicieli zorgonizowonymi i

opł oconymi przez klub outokoromi. No-
wet studenckie pismo Akodemii Ekono
micznei publikuie sobie bezkornie okł odkę
ukwoloiqcq stereotyp szolikowco z prylą
w |ednei i kiem beisbolowym w drugiej

dł oni. Rodio prowodzi relocie z meczu

Crocovii o prowodzqcy komentoior po
zwolo sobie no pomył kę i ogł oszo sł uch+

czom ż e,,, Wisł o wystqpi w nostępuiqcym

skł odzie.,. l?l?
Pierwsze dwie sytuocie nigdy nie do

czekoł y się zdementowonio. Nikt nie upo-

mnioł  się o prowdę i sprowiedliwoś ć. Cro-

covię oczerniono. Studencki miesięcznik

dostoł  po uszoch od ... somych kibiców
którzy obvrzeni listownie zmusili pseudo
dziennikorzy do oficiolnych przeprosin!

Rodio dopiero po ostrei interwencii ów-

czesnego prezeso MKS Crocovio SSA
Powł o Misioro wzięł o się zo w miorę rze
telnq procę. A wysiorczył oby, 9dyby
rzecznik prosowy k|ubu czuwoł  nod iokimi

,,kwiotkomi". Jok zyskoł  by wizerunek Cro-

covii, ile podobnych otoków no Posy zdu-

szono by w zorodku? Jokż e mozno by in-

aczei ,,podoć" Crocovię w coł ei Polsce.

?rzy tyrhwszy$kich zoleioch, iokie nie
sie dlo klubu i kibiców osobo rzeczniko
wońo pomiętoć o iego roli w tuszowoniu

skondoli i foktów niewygodnych dlo klubu

i spół ki. l tu ioko kibic |ego rolę ocenię iuz
nie do końco pozy,tywnie. Bo ieś li wyobro-

ż ę sobie rzeczniko Crocovii,. który dzioł o
w podobny sposób iok np. rzecznik Legii

- Jocek Bednorz, to krew ś cino mi się w ż y-

ł och |ok bioł ko poddone dzioł oniu olkoho
lu. Oprę się tu choćby o komeniorze i ofi-

ciolne stonowisko Legii w sprowie nie wpu-

szczenio kibiców Crocovii no stodion przy

Łozienkowskiej, podczos meczu Legio-

Crocovio, Był y one tok dolekie od prow-

dy, iok \Ą/olszowo od Krokowo i io w koz-

dei rózniqcei ie pł oszczyź nie. Gdybym tok

plo9uiqcćgo:l:iz§czniko klubu musioł  sł u-

chcć ł lńós;.to:lćhlbo zoiqł bym się w we*



kendy wędkorstwem muchowym lub puz-
zlomi. Dlo wł osnego zdrowio psychiczne-
go ... Pomięiomy choćby rolę Urbono ioko
rzecznika rzgdu po kotosirofie w Czerno-
bylu, Dzięki niemu spokoinie biegoł em
wiedy w rcdiooktywnyrn deszczu kopiqc
pił kę przeciwko Grzegórzeckiemu... Sko-

lo moze nie to, ole gdyby np. MKS Croco-
vio SSA zbonkrutowoł o o przed nomi
ukrywono by wygrzeóaż  moiqtku Croco
vii, bylibyś my z rzeczniko zodowoleni? Tę
sknilibyś my tok zg nim? A przecież iego ro
lo polego często wł oś nie no tuszowoniu
skondolu, wpodki, niekompetencji czy
amał orszczyzny. Bo niesteĘ tok iok nie
zawsze dobro kroju pokrywo się z do
brem obywoielo, iok nie zowsze dobro
spół ki będzie pokrywoć się z dobrem kibi-

ców cz1 z ideomi. no których klub KS Cro-
covio zbudowoł  swoiq stuletniq trodycię.
Róznice w celoch spół ki i pewnei idei, io-
kq,i_ast.Ćrocovł cr, są oż  nęzbyt widoczne.
Społ ko zokł odo zysk |oko prioryiet, lm wy-

ż szy am lepiei. A rzecznik zrobi wszystko
by to ł odnie uzosodnić. Koronny przykł od

to, §ekcio pił ki ręczndi, :któro ódeszJo w lńi+'

Uyl,ńń9 wcześ nie§Ąch dektorccii,.,] N;kt
o lzdroylyeh,ł mlsł och :nie liC,7y chybo n,c

oliiuisĄł ózne,pobudki więkż oś ci,dzioł o-,
czy, wsPólrvł aś ciĆieii czy innych procowni
ków MKS Crocovio. A lymczosem ideo
wymogo iednok często poś więcenio pie
niędzy no rzecz czynników niewymier-
nych, które procentu moż e nie przyniosq,
ole no pewno zoprocentuiq wcześ nlei czy
góź niei, kto wie, moze wł oś nie w bordzo
,!}mięrny sposób - nowym Jonuszem Fili-

pickjem;,, lgnocym Ksiqzkiem lub Powł em
Misiorem...

Tok więc, gdy będziemy woł oc-." rzecz-
nikolI!", pomiętoimy: prócz bł ohych ko
mentorzy do moł owoznych sprow będzie
ori bordzo pilnowoł  byś my nie wiedzieli
zo duż o o sprowoch, które dziś  sq dlo nos

iowne i z punktu widzenio Crocovii ioko
prostorego klubu, nie spół ki, bordzo woż -
ne. Bo dlo kibico to nieuchwYno Crocovio
z.]le§q .:§9rcg,]zawsze będzie woż niejszo

.. l
niz sł upki czy procenty. Te dlo kibico pozo
strrnlg ]:]iedńie.]i ś rodkiem niezbędnym do
spe|iiieni.q kibicórł skich morzeń. Pieniędzy

Ę9ż e::przecieź lńie być. wtedy spół ki znik-

nq,,o,Crocovio itok przeł rwo tok iok to by-

ł ó','pi.e, oslotnie dziesiqtki |ot. A iok bą
dż ie wyglqdoł o - to iuz zupeł nie inno hi-

storio. Dlo zohońowonych przez loto upo-

korzeń i tuł oczki posioków nie oz tok tro-

giczno.
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Jeszcze pół toro roku temu kibice crocovii nosili go no rękoch. Dziś
król strzelców lv grupy lll sezonu 2oo2/o3 zokatwiczył  się w bio-
ł ostockiei Jogiellonii. od stodion u przy koł uż y dzieli go teroz po-
nod 500 kilometrów.

22 bromki w lll lidze, znokomito formo,

ś wietny instynkt strzelecki. Groiqc w Posoch

dwo sezony temu pupi| trenero Stowowego
Woiciech Ankowski przeż ywal chwile chwo-
ł y. ,,Ano sirzeli wszystko" - mówiono wów-
czos no trybuno ch przy Koł uĄ i nie był y to z
pewnoś ciq opinie bezzosodne. Po shzoł och
Ankowskiego w ś wioił o bromki pił ko wpodo-
ł o z nieprowdopodobnych wręcz sytuocii.

Osł otnie bromki no ll|-|igowych boiskoch Ano

I

ę §-F ]1;Ję1€,*, ą \** =-3
-ą§' &§ V 1",-.*ąg&§ .s §*Ś #,

Ncl obcei ziemi

dzieli, ż e pońoczone syfuocie nie był y winq

sł obej dyspozycji zowodniko, wynikoł y iedy-
nie z kwestii czysto psychicznych. Sezon jed-

nok toczył  się do|ei, Crocovio rozpoczęł o
wolkę o owons, bordziei skuieczny w oloku

okozoł  się choćby Piotr Bonio.I|-Iigowych me
czów w koszulce w bioł o<zerwone posy An-
kowski zogroł  ledwie lO, z czego tylko 2 w
peł nym wymiorze minut. Rundę wiosennq

spędził zoś  no leczeniu kontuzii i grzoniu ł ow-

Woitek Ankowski wroco do formy dzę wyniki Posów, oglqdom też  mecze kole
gów w Conol+, Ponodto wybierom się no

mecz z Amikq do Krokowo - zopowiodo piŁ

korz, który wroco do rodzinnego Krokowo no

zimowq przerwę w rozgrywkoch. Zresztq o
bież qce informocie z zespoł u Crocovii nie iest
mu trudno. - Coł y czos mom kontokt z chł o
pokomi, zwł oszczo z Boniowym i Wqskim -
uś miecho się Ano - często do siebie dzwoni-

my.

Czy nie iest mu ż ol, ż e lrener Siowowy nie

posioWił  no niego w dolszei perspekYwie w
Posoch? - Był o mi bordzo ź ol, gdy opuszczo-

ł em Kroków wspomino Woiiek - zdecydowo-
ł em się no wypoĄczenie, gdyż  uznoł em, ż e
w JogieIlonii ł otwiei będzie mi wywo|czyć
mieisce w podstowowei iedenostce, o po run-

dzie shoconei przez kontuzię potrzebowoł em

groć w pił kę. lok no rozie cel ten speł nie się
poł owicznie. - Trener Bioł ostoczon stowio no

innych zowodników no moiei pozycii - norz+

ko Ankowski, ldol posiostei widowni spędzo
więc oktywnie czos no heningoch i cierpliwie

czeko no swojq szonsę. - Przed sezonem zo-
rzqd klubu stowloł  zo ce| mieisce w pierwszei

szóstce - snuie domysł y - teroz rundo iest iuż
no finiszu,w trokcie przerwy zimowej prezesi z
pewnoś ciq wytyczq nowe cele. Wedł ug zopo
wiedzi wł odorzy Jogie|lonii klub w niedolekiei

przyszł oś ci mo zogroć w ekstroklosie. W tym

wł oś nie Ano upoiruie swoiq szonsę. Optymi-

stycznie no pr4szł oś ć k|ubu potrzq też  kibice

zóho<zerwonych, klorzy zresztq bordzo cie
pł o przyię|i nowego pił korzo, wypozyczone
go bqdź  cobqdż znielubionei w Bioł ymstoku

Crocovii. - W Krokowie mioł em przez coł y

czos kontokt z kibicomi - wspomino z roz-

rzewnieniem Ankowski - tutoi ten kontokt iest
bordzo sporodzyczny. Ocenio iednok, ż e sp+

cyfiiczny klimot, fonotyzm i gorqco olmosfero

no meczoch Posów iest nieporównpvolno do
tei no Jogie|lonii.

- Moim cichym morzeniem iest wrócić do
Krokowo iznowu przywdzioć koszulke w bio-

ł o czerwone posy - przyznoie Woitek - zdo-

ię sobie iednok sprowę, ż e hudno będzie mi

to osiqgnqć siedzqc no ł owce w Bioł ymstoku.

Zopewnio, ze pobyt w Jogiellonii troktuie ioko
pewien etop w swoim ż yciu, procuie bordzo
cięż ko oby powrócić do dobrei dyspozycii. -
Życzę trenerom, pił korzom, dzioł oczom i kibi-

com Crocovii somych zwycięsĘ wsponioł ei

otmosfery no meczoch i 3 punktów w wiosen-

nych derboch - kończy Ano. Redokcii Posów

wypodo zotem ĄczyćWoitkowi somych suk-

cesów, powrolu do formy i rychł ego powrotu

do Krokowo. No trybunoch przy KoluĄ zo-

boczymy go iuż  no meczu zwronieckimi ku-

wbił  sł obei Nidzie Pińczów w pieczętuiqcym

owons no zopIecze ekstroklosy meczu.

Pózniei zmienił o się sporo. Jeszcze w inougu-

ruiqcym l|-ligowy sezon w odrodzonei pod
sż ondorem ComArchu Crocovii meczu prze
ciwko Polorowi Wrocł ow pierwszq bromkę
strzelił  wł oś nie bohoter tego tekstu. Pewnie

wykorzystoł  kornego o Crocovitl wygroł o
2:O. Szybko iednok okozoł o się, ż e strzeloć

bromki so|idnym llJigowcom nie iest iuż  tok ł o-

two jok druzynom pokroiu LZS Niedź wiedź ,
Lewońu Lubortów cry Łody Bił goroi.

Zqdni no|chmiosiowych zwycięstw kibi-

ce zoczęii psioczyć na swego niedownego
idolo. Ten zoś  groiqc pod wielkq presjq zo-
b|oxowoJ się kompletnie hocqc powoii zoufo-

nie trenero Sfowowego. Czary goryczy do-
peł nił o sytoucio z meczv z Arkq Gdynle,
gdzie z odległ oś ci metro Ano nie był  w stonie

pokonoć bromkorzo rpvoli. Wszyscy wie

ki rezerwowych. Crocovio zdoł oł o owonso-

woć do ekshok|osy, Ankowski pozostoł  w ll |i.

dze. Już  nie w borwoch crocovii o doś ć nie-

oczekiwonie JogielIoniii Bioł ystok.

- Trudno porównoć obecnq sytuocię obu
drvĄn - ocenio w wpviodzie dlo Posów An-
kowski - Crocovio walczy leroz o ekstrok|o-

sowe punkty podczos gdy Jogiellonio o llJi-

gowe. Wedł ug Any Jogiel|onio mo mł ody ze-
spół , w którym drzemie olbrzymi pofencioł . -
Po sł obym poczqtku trenerowi udoł o się de
brze poukł odoć grę druĄny pod kqtem zo-

doń toktycznych, zorówno indywiduolnych,

iok i coł ego zespoł u. Efekt punktowy i wysoko

pozycio w tobe|i nie sq dzieł em przypodku.

Jok Wierdzi wciqż  populorny wś ród kibiców
Posów Ano otmosfero w druż ynie Jogiel|onii

iest znokomito. - Zowodnicy przyięli mnie

bordzo dobrze - wspomino. O Crocovii Woi-
tek jednok nie zopomino. - No biezqco ś le

l
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HOTEL OR|ENT
31 -5 89 l(rŃów, ul. Soł tys owska ) 5 a
tel, +48/1)/6M 91 O},fax +48/1) /6M D- O)
www. h otelori ent pl i e-ma7l; s ekr etariat@h otelo ńent p l

Hotel Orient oferuje:
ł  l20 miejsc rroclegow_yclr w rym:

3 pokoje studio, 54 pokoje
jedno- i dwuosobowe, pokój
dla osób niepeł nosprawnych;
wszystkie pomieszczenia są
klimaryzowane, wyposaż one
w TV-SA| telefon, minibar oraz
dostęp do interneru;

} Sale konferelrryjno szkoleniowe
z peł nynr wyposaź eniem, mog4ce
znrieś cić do 200 osób;

ł  Sllę b.lnkierow4 do S0 rniejsc:
ł  Rest,ltrr.lcjf holelową dlr 8b osób:
ł  Aperitif bar i klub nocny,
e laplecze rekreacyjne z: lrasenem,

sauną, solańum, jacanzi, fitł ress,
masaż ami.

- Hotel zaprasż a swoich goś ci do
salonu fryzjerskiego oraz kiosku
z pamiątkami iprasą.

ł  W sezonie letrriln imprezy
plenerowe w ogrodzie gńllowynl,

ł  ponadto dla samochodów
i autokarów oferujemy bezpieczne
i wygodne parkingr,

c Honorujemy karty pł atlricze.
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§tadion Centralny
w Lipsku, Niemcy

Stadion
w Leverkusen,
Niemcy

Stadion Centralny
w Rejkiawiku, lslandia

aquatherm-P*lska. Jacek Lig*szevrsk!
iij. F*ł aw*lqa $38. Cż -B84 \Alarsxawe
iei,, i§ż 2) 321 *ł  **. fax {S2?i 32J *§ ż S
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Stadion "Saturn",
w Moskwie, Rosja

Stadion Arena "AufSchalke"
w Gelsenkjrchen, Niemcystadion w czechach
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Niedoccniony w Cracovii
W 1973 roku gł oś ny był  transfer ll-1i6ove6o pił karza Cracovii Benona Szostakowskiego do... ilI-1i6o-

§/ei stali stocznia szczecin. Mał o kto wtedy przypuszczał , ż e cracovia stracił a wówczas tak wspaniał ego

napastnika.'Wszyscy natomiast smucili się, ż e vraz z Szostakowsklm do Szczecina przenosi się iego ż ona

Danuta l-ligova pił karka ręczna Wandy Nowa Huta. która wydatnie wzmocnił a szczecińską Po6oń, zamiast

cieszyć swą 8rą pasiastych fanów szczypiorniaka.

Szostakowski miał 6rać w III lidze, ale jvż  namiejscu okazał o się, ze na sĘrtek teorganizacji centralnych

rozgrywek, występovać bgdzie v klasie okrę6owe1. }ednak po upĘwie sezoou, gł ównie dzięki gradowi bra-

mek strzelonych przez Szostakowskiego, stoczniowcy zostali mistrzami ,,okre5ówki", a następnie po zwy-

cięskich baraż ach z Gryfem Sfupsk i Olimpią Elhląg znaleili się w II lidze.

|uz w piervszym sezońe Szostakowsk j zosrał  królem strzelców drugiego frontu. Nic vięc dziwne5o,

ż e po kolejne i rundzie zaczęLi się nim interesować renomowane l-1i6owe kluby iak: COrnlk Zabtze.Stal
Mielec i Polonia Bytom. Szostakowski postanowił  iednak ... povrócić do Pogoni Szczecin.

Tak, tak powrócić, bo oavet zorientova§i w temacie fani futb<rlu, nie pamiętali vówczas, ż e szybki
napastnik, pił karskie6o abecadł a uczył  się w |uniorach poltowego klubu. |ego rówieś nicy trafili do l-li-

8o]veso skł adu Pogoni w drodze naturalnego awansu, zaś  Benon musiał  odbyć sł uzbę woiskową 5ra|4c w

Cryf ie i Elanie Toruń. Pote m ptzez ż ,5 roku grał  i lrenował  v Cracovii pod okiem legeodarnego Micha-

ł a Matyasa.

W latach 1976-8l Szostakowski vystępował  w poltowei jedenastce i wlaz z Leszkiem Wolskim - z

którym nadzwyczai dobrze współ pracowali na boisku - na przemian strzelali bramki (6ł oSne 3:,0 z zabrzań-

skim GOrnikiem). Prze ż yw ał  z zespoł em nie tylko vzloty, ale i upadki. Pogoń spadł a z ekstraklasy- Dopie-

ro po wyvalczeniu ponovne8o a\[,ansu szcze ciński klub pozwolil Szostakowskiemu na wyjazd do walczą-

cego o I ligę austriacka Simmeringu Wiedeń (austriackiei fllii Bayeru Leverkusen). Poiski napaslnik strze-

lai4c ponad 20 bramek walnie przyczynił  się do awansu swoie| druzyny. A trzeba dodać. ż e 6raiąc v Austrii
musiał  jednocześ nie pracować. Zatrudniony był  w wiedeńskiei filii Baycru i g<ldził  obowi4zki ma8azynie ra

z pił karskimi powinnoś ciarn i.Z obv funkcji vywiązysvał  się be z zarArtv. }uż  po awansie, Benon zapropono-

vał  swym nowym mocodawcom pił karskie usł u6i szczecińskiego pom<lcnita - wspomniane5o Leszka Wol-

skiego. Dvai ptzy jaciele, nie tylko z boiska, znowu byli raze m. Po dwóch latach Simmering mimo wzmoc-

nienia spadł  do IIligi. Szostakorpskiprzeszedł  do I-1i6owe1 Admiry Wacker i po kolejnych trzech latach

iako graił cy asyslent Bogdana Masztalera vylądował  w III-Iigowym Zwettl. §[ Austrii vystępował  w jed-

aei z dtuż vlie z póź nielszą 1wiazdą Bundesli6i Tonym Polsterem, a mierzył  się z takimi tvzaml futbolu iak
Hans Krankl, Herbert Prohaska czy Antonym Panenką.

Po zakończeniu profesjonalnei kariery pił karskie,i i powrocie do Szczecina, lako ieden z pierwszych pol-

skich internaclonał ów obiął  funkcię kierownika &aż yay Pogoni. Wraz z ze swymi mł odszymi kolegami i

starym wyga Leszklem Iezierskim, Szostakowski wtedy osią5nął  wtedy swój bodaj na|większy sukces. Po-

goń wywalczył a tytul wicemistrza Polski. 7araz potem odszedł |ezierski. odsze dł  tez Szostakowski nie mo-

gac pogodzić się z toztrwanianiem dorobku klubu. Benon Szostakowski dfugo jeszcze gń lidze amator-

skiei, z dumą i satysfakcił  przeż ywał  takze pierwsze sportowe sukcesy córki Aleksandry, która iak kiedyS

iei mamł  grał a v pił kę ręczną v MKS Kusy.

Benon Szostakowski obecnie nadziei odwiedza stadiony sporto\re z dvóch powodów. Po pierwsze nie

pozwalai4 mu na to obowiązki zawodowe i rodzinne (dvóika uroczych wnukOw), po drugie przed kilku la-

ty, gdy sie dział  na tfybunach przy ul. Twardowskiego zwrócił  uwagę piianemu mał olatom, ze nie volno rzu-

cać butelek na mufawę. Pięciu wyrostkó§/ - w odpowiedzi - rzucił o się na niego z pięś ciami, Był y pił kau
l idol kibicOw z Krakowa i Szczecina, bez lrudu i pomocy Policli, dał  sobie radę z chuliganami, ale coś  v
nim pękł o i przestał  re3ularoie odwiedzać stadiony pił karskie. h*teryk
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Biuro:
34-144 lzdebnik 469
woj. mał opolskie
tel./fax (033) 876 32 94

(033) 876 33 73
e-mail: biuro@rys.com.pl

Salon firmowy:
34-144 lzdebnik 47
woj, mał opolskie
tel. (033) 876 32 77

Salon firmowy:
centrum Handlowe
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stanislaw Róż ankowski
ur. 25.01.I925r zm. 50.06,2004
TVychowanek Cracovii I 957- 1 959.
Gracz Dalinu Myś lenice I 959- 1 94O.

Pił karz I druzyny Cracovii I945-1952.
roze€lTał  126 spotkań

Stasiu dwunastoletni chł opiec, tak jak iruli uganiat się
za pił ką na Bł oniach. Pewnego razu, a był o to w ]ecie
1937 roku, podszedł  do niego ł owca talentów pił karskich
I§nacy Książ ek i powiedzia,ł : ,,Illidzę ż e masz smykał kę
do pił ki. Choć ze mną, będziesz gTał  vr trampkarzach Cra-
covii". MaĘr Staś  ucieszył  się, bo wiedzia}, ż e w tym klu-
bie znajdzie opiekę trenerską i przy wytęż onej pracy na
treniĘach moż e kiedyś  zosbać czoł ovr5rm pił karzem.i §dy
w I967 roku zagrał  w przedmeczu Cracovia - Ruch i tam
swoją postawą pokazał , ż e wiele umie, wydał valo się, iż
niedfu§o moż e awan-
sować do pierwszej
druż yny. Tymcza-
sem po dwóch la-
tach vrybuchł a II
wojna Światowa i zamiasb spehrienia marzeń doś rnriad-
czył  represji hitlerowskiego okupanta,

T^I 1940 roku zosbał  wy$neziony na prz}rmusowe ro-
boty do .Iugosł awi. Tam w woJnych chwilach sał  w pił kę
dla przyjemnoś ci. ł V 1945 roku powrócił  do kraju i za-
mieszkał  Myś lenicach. grał  w,'lannie Wraź  ze starsąnm
o dwa lata bratem Eugieniuszem, który w Iatach ]937-
1959 występował  w krakowskim TlVawelu. \ĄI t945 roku
obąj bracia tra,fi]i do Cracovii i na stał e zadomowili się w
pierwszej druż ynie. Obydwaj dobrze zbudowani, v\rysocy i
zwrotni posiadali nienaganrią technikę. Eugeniusz silny
jak iur był  postrachem bramkarzy, gdyz ce]ne strzał y z
obu nóg, a rwł aszcza lewej. Bramkarz \ĄIisł y mórnrił , ż e
bardzo się go boi. Sbanisł aw był  mistrzem w €|!ze gł oł yą,

dzięki czemu 80 0/o zdobfiych bramek uzyskał  wł aś nie w
ten sposób. Czy się tego nauczył , v6ńrenorł rał  ?" Nie, te-
go nauczyć się nie da. Moż na się trochę poduczyć, ale
przede wszystkim brzeba mieć wrodzoną predyspozycję
do prąfręcia pił ki na gł owę widząc Kórędy leci, Następ-
nie musi się ją w odpowiedni sposób skierować do bram-
ki. To wszystko dzieje się bardzo szybko, w wyskoku do
pił ki - powiedzial Stanisł aw Róż arkowski.

Dzięki niesamowitemu zmysł ovri i doskonał oś ci gly
§ł ową, zdob3nrał  vriększoś ć go]j dla Cracovii, w której
gT,ał  do }952 roku dwa lata dł uż ej od swoje§o brata.
Mial wówczas 27 lat i mógł  kontynuować karierę. Dla-
czego więc zrezyg[ował ? Obo co powiedział : ,, nie mia-
ł em róvrnej formy, §dyż  nie mo§ł em uczestniczyć w
ł viększoś ci trenin§ów. Pracował em, jeż dż ąc samocho-
dem na dł u$ch trasach. Poza t5rm juz nie Epał a Craco-
via w pasiastych koszulkach, tylko o5Ęiwo, w zupeł nie
innych ż óĘch". Mimo, iż  li§owych i towarzyskich me-
czach $rał  po wojnie tylko siedem lat w Cracovii roze-
gral 126 spotkań. TlVystępował  też  wielokrotnie w re-
prezentacji Krakowa, najbardziej zapamiętał a mecze z
zasanicznyml rxruralami Cracovii: Spartą i Slavią Pra-
ga z lcadnem, Ka,mraterną Norrkoping, Partizanem
Belgrad i Zieliną oraz repTezentacji Krakowa z Pragą i
Morawską Ostrawą. Szczyiowym Osiągnięciem braci
Rózankowskich był o zdobycie po Taz piąty w historii
klubu tytuł u mistrza Polski w 1948 roku oraz wicemi-

ZŁOTA GŁOWKA

sbrzostnro nr 1949 roku. ł V pamiętnym meczu z In/isł ą
roze€Fanym w dniu 6 $udnia na neutralnJrm stadionie
Garbarni usytuowanym w miejscu, na którym stoi dziś
nieczynny hotel Forum- Sofitel, już  w pierwszej minu-
cie Legutko strzelił  golą dla \ĄIisł y. Cracovia nie zał ama-
ł a się. .Jej zawodnicy strzeli]j trzy bramki, spoś ród
których Róż ankowski tr zdobył  dwie. Oto zawodnicy,
l<tórzy urywalczyli najvriększy powojenny sukces Craco-
vii: Henryk Bobula, clózef Tycjan, Wadysł arł r Gedł ek,
Tadeusz K]imas, Jan Hymczak, Edward clabł oński I,

Marian clabo}ski II,
Kazimiery Kaszu-
ba, Miecyzsaw kola-
sa, EE|eniusz Mazur,
Tadeusz Parpan,

Ludwik Podwiat, Eu5ieniusz Róż ankowski I, Stanisł aw
Rózankowski tr, Hen4rk Rybicki,.Iulian Radoń, Czesł aw
StTąg-Szeliga, TAlł adysł aw Szewczyk, clerzy \ĄIiś niewski.
Był  to sukces, którego dotąd następcy tych pił karzy nie
osiągnęli,

Co wpł ynęł o na to, ż e zarł rodnicy biał o czerwoni s"a-
1i tak ś wietnie? stanisł arnr Róż ankowski vriedział  do-

brze: ,, Panował a wówczas nieporł ltarzalna atmosfera i
mobilizacja w druż ynie. \rVszyscy doskona]e się rozu-
mieliś my, bo byliś my prawdziwymi przyjaciół mi. Mieli-
ś my spore umiejętnoś ci pił karskie i chęć walki o mi-
strzostwo dla ukochanej Cracovii. Byliś r,y czystej krwi
amatorami. 

.tĄi wohych chwilach spotykaliś rny się czę-
sto w €Fonie takż e pił karzy \Ąrisł y. Tylko na boisku by-
liś rny rywalami". Obecnie po zdobyciu mistrzostwa pol-
ski, zarnrodnicy otrzymĘą duż e glatyfikacje - Czy wów-
czas leż  coś  dosiali? Stanisł aw Rózankorł rski po\^rie-

dział : ,, Tak to by}y pamiątkowe odznaki k]ubowe i
PZPN oraz wspóJny obiad z ż onami ]ub narzeczonymi w
restauracji ,,Dworek" na który zaprosił  nas prezes Zur
0 tnnych nag.odach nawet nie rnyś leliś my. Dla nas naj-
waż niejsze był o lo, ż e my ,Cracovia byliś my mistrzem
Polski" ,Przywiązanie do barw klubowych spowodornra-
ł o, ż e S|anisł aw Róż ański został  dział aczem. TlV odrodzo-
nej w latach 60 - tych Cracovii był  kierovrrrikiem I dru-
ż yny, potem opracował  zmł odzież ą,atakż e pehrił  funk-
cję czł onka zarząda kilku kadencji. TlV ostatnich kilku-
nastu latach był  aktyvrnym czł onkiem prezydium Rady
Seniorów. Za uzyskane \,ryniki sportowe i dział ahoś ć
dla Cracovii zos|ał  odznaczony Zł otym Krzyż em Zashr
$, wszys|kimi zł otymi odznaczeniami klubowymi, oraz
zł otą odznaką HONOROT/IrY SENIOR KS CBACOVIA, Po-
siadał  zł ote odznaki KOZPN PZPN.

Do ostatnich chwil ż ycia, mimo cięzkiej choroby bywał
na naszych spotkaniach, interesował  się oczywiś cie vry-
nikami I druż yny i cieszył  się osią$nięciarni. Smucił  się
jednak, iż  ]ekkoatleci, kolarze i mł odziezowcy z pił ki noż -
nej, koszykówki, hokeja i pił ki ręcznej kobiet pozostawie-
ni zosta]i bez opieki klubu. Był  gorącym orędonmikiem
wystepów biał o-czerwoqych pił karzy w biał ych spoden-
kach, o co często upominał  się. §eweI5rn Ratąiczak

22

L,\

t-



§#

i

0co wulcrymy? Dokqd zmierzumy?
Odpowiedziiuż  w nostępnym numerze ,,Pasówrr. -



(EiftD

*|gu}ku REKnilUJĄc
§lĘ W ,rPA§AcH"

W§PlERA§z
CRACovlĘ

*ffi
l§aturatna \§oda ź -rócllana z clostavJą do flrT n i donrór,§

MATERIAŁY BIUROWE



I{ier#"e -inetryi:
gram obchodów naszego stulecia (terminjest
już  kaducznie blbki: czerwiec 200ó!). Jadąc
jednak przed tygodniem do Kalowic. na lu-

zie, spokojny o wynik - zaczął em wybiegać

myś lą dalej i deliberować co leż  ja, skromny
kibol, najchętniej widział bym w nadchodzą-
cych Sł awnych Dniach Pne§awnej Setki,

Będż e Msza na wawelu, będzie wielkie
wydawnictwo jubileuszowe, będs
sztandflry, odznaczenia, fanfał y, tur-

niej rocznicowy etc. Ale mnie się ma-

rł 4o, by cał e obchody (ktore powinny

być częś cią Wielkiego Jubileuszu Kra-
kowa - jakż e to. jesteś my klubem mie.j-

ne spotkanie (prry okazji doszł o do strzelenia
pierwszej odnotowanej przez kroniki bramki
na ziemiach pokkich) reprezentacja KraI<ł
wa. Po l l0 latach najwyż szy czas ną rewanż !

Przybyue z {Jkrainy powinni również  zostać
zaproszeni na odsł onięcie na Bł oniach albo
w parku Jordana pomnika (no, powiedzmy:

pomniczka)...,nie, nie pił kana Cracovii c4l
Wisł y, ak anonimowego chł opaka - Polaka,
Ukraińca, Żyda, Niemca cy Czecha. jedne
go z tych, któay pned ponad sfu laty zaczęli

§rTA
na naszych Bł oniach i pod lwowskim Wysc>

kim Zamkiem kopać pił kę. Chł opaka w gim-

naĄalnym mundurku, z gimnazja!ną czapką
na gł owie - bo nk sĘ wtedy grał o.,. Koszta
takiego pomniczka wyniosł y by na moje oko
jakieś  8 - 9 tys. dolarów, co nie jest kwoą nu-
cającą na kolaną tym bardziej, ż e moż na by
znależ ć sponsora.,,

A potem, już  sami, rodzinnie, rył ącznie w
pasiastym rouĘrzysfu,ie pojechalibyś my do

Watykanu. gdzie druż yna Wojciecha Stawr>

wego rozegrah by pierwszy w dńejach tego

pańslwa oficjalny mecz z równie pasiasą

gwardią papieską. Ni-

by dlaczego nie? Mie.j"

sce by się znalazł o,
pił ka teZ, a proszę mi
pokazać chocby jednq stację teleńzyjną na
swiecie, której by to vvydarzenie nie zajntere

sował o, Osobliwie. ż e - zawsze moż na wma-
rzyć - ,,,r oknie palaru pojawił by się na pew
no - chńby na krótko - Honorowy Czł onek

nąszego klubu!.,,

No? No? No?

dfuż szym namyś le z lbty ma-

rzeń wykreś lilem, choć z bólem, ostat-

ni pomysl. hmarzfio mi się otóż , ż e

Jubileusz l\Glecia Cracovia uczci
Wielkim Balem Pojednania i Integra-

cji w pomieszczeniach recepcyjnych

ukł onem mateczce przeł oż onej kartę

wslępu na lrybunę honorową (waż ną

również  na meue pucharowe) preze

sa pańa Misiorą szarmancko ema-

blującego siostrę szafarkę, Piotra Banię tfu-

llulczącego ptął vdzianej w klubowy, profe-

s o rs ki sza l i k s i ostne lu rt ia n ce zaw i ł oś c i sys ! e-

mu4-4-2.,.
Potem wszyscy pneszliby do Wierzynka.

gdzie mateczka przeł oż ona zł aż vł aby stosow

ną deklaracje: - No dobze.już  dobne. kop
cie sobie spokojnie. tylko ż eby oni tak brzyd-

ko nie mówili na trybunach!...

Coś  mi się jednakwydaje, ż e z realizacją

tego pomy§u Ęł yby niejakje kł opotjł  Wszyst-

kie inne uważ am za cał kowkie moż liwe.

Leszek Maun

§lM\{}r
";;;',ł ;);.":::-:::::::,,: §TnZrLl ::::,*^|' 
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pofudnie l srycznia roku 20
cyjnym ale mającym wyjątkowo pięk-

ną oprcMę treningiem nolr0racznym.

Ha! Thk. jak nigdzie indziej na ś wiecie

zywy czł owiek nie gra co godzinę zwie-
zy na trąbie - tak nigdzie nikt puy zdrowych

i wprost pneciwnie zmy§ach nie trenuje w

Nowy Rok! Tytko my! Ą4y! My! W roku jubi-
leuszu powinny wĘc takie treningi wyjątkowo

zorganizować u siebie - na zrwk sympatii z
Cracovą i zdrowym trybem )cia - również
inne kluby w Polscę, a patronować temu pG
winna TW I nie sądzę by nie patronowala,

bo pomysl jest i oryginalny i pozwalajqry jej
zrealizowac tzw. mbję.

Potem. ną wiosnę 200ó powinna przyje-

chać do Krakowa reprezenlacja Lwo|\,a,

pienł szego miasla z klórym rozegrata oficjat-





Koleino podróz z Ponem Bronkiem toksówkorzem z Krokowo
przebiegoł o w smutnei otmosferze. Doskonole potrofi zrozumieć,
ze niepowodzenie związone z ostotnim meczem moż e dlo kogoś
trwoć znocznie dł uzei niz do nostępnego dnio.

poweł  Drumlok

Iqnio §en§qtlo
Choć minęł o iuz hochę czosu od prz+

gronego meczu cięzko mi o tym zopo
mnieć. Zdoię sobie sprowę iok wiele stroci-

liś my budu|qc w ostotnim czosie wizerunek
noszej gry i stylu ioki był  prezentowony.
Moglibyś my iok siedzieć i zostonowioć się
godzinomi szukoiqc powodów porozki
lecz okurot w tym przypodku iokoś  nie

znoiduję rocionolnego wytł umoczenio.
Czemu tok iest, ż e w momencie przegronei
wielu osqdzo i no sił ę storo się znoleź ć
przycryny?

Cechq chorokteryzuiqcq wł oś nie wielu
Poloków iest ł otwoś ć do ocenionio niepo
wodzeń. Do szukonio przyc^/n i gł oszenio
wielkich sensocji ioko tych wł oś ciwych i nie-

podwozolnych.

Czy poraż ka i ś wiodomoś ć noszo - zo-
wodników nie jest dlo lch osób wystorczo-

iqco do rozliczenio nos? Czy chęć przed-
stowienio zespoł u z moł o wiorygodnego
ź ródł o odnoś nie picio i bolowonio przed
somym meczem mo poprowić otmosferę w
zespole, podnieś ć morole i doć odpowiedź
dloczego doszł o do poroż ki.

Nie boimy się kry|ki dotyczqcei zespo
ł u, iesteś my oiworci no niq ieś li to mo popro-
wić to co robimy choć wiodomo, ze noi-

woznieiszo iest d|o nos opinio trenero.

Tokie iednok insynuocie i tworzenie fikcji

iest moł o profesionolne tym bordziei, ż e za-
mieszczo je gozeto moiqco opinię bordzo
wiorygodnego zródł o informocii.

Jok czuiq się teroz osoby, które swego
czosu w koleinym udonym sezonie Moł y-
szo spisywoł y go no shoty no podstowie kil-

ku nieudonych skoków?

Toki iest wł oś nie urok spońu peł nego nie
spodzionek dlo iednych mił ych dlo drugich
nie. Zoł uię, ze tych ostotnich doś wiodczyli-
ś my wloś nie my.

Przyz.'^ł yczoiliś my kibiców, osoby ś le
dzqce mecze Crocovii, ze spoikonio dostor-

czoiq emocii, wrozeń - poprzeczko zowisł o
wysoko.

Dlo mnie iesi to, więc niewytlumoczolne,

ż e tok to się potoczył o. Czemu to się stoł o

dociero do nos po fokcie, lecz wś ród wielu

iuz opinii odnoś nie meczu cięż ko z tym

przeiś ć do normolnoś ci. Nie trzebo nom do
dotkowych sensocii by wiedzieć, ż e zawi+
dliś my no coł ej linii. Moze tym hudniei iest to

zrozvmieć, ze nic nie wskozywoł o no to
przed meczem, ż e okurot w !m dniu bę
dziemy prezentowoć się tok sł obo. Wielo
kroinie w momentoch niespodzionek o tokq

iest no pewno noszo porozko w Kotowi-

coch poiowioiq się stwierdzenio o |ekcewo-

zeniu iip. Tok iest noiproś ciei io tł umoczyć.

Mogę mówić zo siebie, ole poznoł em iuz tę

druĄnę, osoby, które jq tworzq i wiem, ż e
o tym nie moze być mowy.

Więc co? Moż liwoś ć doł qczenio do
grono zespoł ów mojqcych wo|czyć o
noiwyż sze lokoty mioł oby sporolizowoć
zespoł ?

Uwozom, ze nie. Poniewoz kozdego
hokł ujemy tok somo. Dlo nos nie iest wozne,

z kim ole to, ze momy groć swoio pił kę, no-

rzucić swói styl i wygrywoć spotkonio. Tok

się nie stoł o tym rozem i |m bordziei iest to

dlo nos dotkliwe.

Nie pozostoje nic innego iok zopo
mnieć o iym i przysiqpić do nostępnego

spotkonio z przekononiem, ż e iest ieszcze
wiele do zyskonio i poprowy noskoiów.

Momy hzy mecze i iesteś my w stonie je

wygroć nie poirzqc no iobelę, ole no to, ze
groć pokofimy. Wierze, ze tok się sionie i

znowu będzie gł oś no no stodionie dzięki ki-

bicom i o Crocovii ioko zespole mojqcym

poloi i fontozię o wieś ci o noszym klubie i

zowodnikoch będq wiqzoć się z wiory-

godnymi i sprowdzonymi foktomi nie moiq-

cymi nic wspólnego z toniq sensociq.

§r Slią*1:
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TWOJE BBZPECZENSTWO GWARANTUJB

CsupoBfi
O Autoryzowany serwis i dystrybutor gaś nic

O Pomiary ciś nienia i wydajnoś ci hydrantów
O Wyposaż anie obiektów w sprzęt gaś niczy oraz znaŁj

Kraków, ul. Kapelanka 11
tel./fax (01ż ) ż 69 ż 1 60
kom. 0602 374 014
www.supober.pl
e-mail: biuro@supober.pl

ewakuacji i p.poż .

O Artykuty ochrony p.poż . i bhp
O Doradztwo i usł ugi w zakresie p.poż  i bhp
O Urządzenia gaś nicze FE-36
O Pyrocool - spraye gaś nicze

5"/" ro,bqtu

lek.ś ió ,, ilńdnić i,Bil l
PEŁNY :ZAKRE§ LECZEN|A M.lN.:

O PROTETYKA O CHIRURGIA O ORTODONCJA O RENTGEN

WIELICZKA, ul. Szpuno,ro 24ą
Gobinet czy nny I pon.-pt goo -2loo, sob. 9oo- l 3*

te!. 291 -5545, www.slomqtolog.biz.pl

Pocztex*
POCZTEX a
iTqAKCYJNE cENY
NAJsZYBsZY ż  N4oZL WcH TER[/lN DoRĘcnNlA
EEZF EaZE!STWO POW ERZONEJ PRZESYŁKl

lBsiarcł  zad&onić pód nlmer telefonu:
o ao4 1o4,1o4

a kuńer Poczty Polskiei
odbie.ż e PańsMa przesył kę

z don]! ub s edziby frrmy

MOJA PĘESYŁM W DOBRYCH RĘKACH

POCZTEX doręczamy:

PoŁUDNlE

inĘ.ń"i;tiJfi-ił ią:;:i:ś ł  uw"Ń,.* nrr§P,,+"ę§§



LEASINGI:
. NTFRUCHOMOŚCI. ŚRoDKoW TRANSPORIU o MASZYN,

TECHNOLOGICZNYCH. PMEDSIĘBIORSTW . ZWROTNE

KREDł TY: . DLAOSOB . DLA FIRM. HIPOTECZNE
DODATKO^WO: . PROIEKTY BUDOWLANE . LEGALIZACIA

INWESTYC]I . POZYSKIWANIE NIERUCHOMOŚCI

Skorzystai z naszychusł ug... i strzel gola konkurencji!
tel.42l 31 10, 421 30 22, Iax.422 13 60,

tel. kom. 501702 686, 501 380 999,501 433 489

Wydowco: Stoworzyszenie

,,Crocovio - Grupo lOO"

Redoktor wydonio:

Morek Pieniqż ek

mo rek, pieniozek@crocovio, pl

Skł od redokcii:

.. Poweł  Rochwolski

powel.rochwolski@crocovio.pl

Doriusz Guzik, Krzysztof Soboą

Robeń Holostro, lnes, Rofoł

Romonowski, Robert Mokowski,

poweł  Drumlok

Proiekt plosĘczny: Ryszord Szokolski

Foto: Biś /www.|eroz.posy. nel, Edword

Korczmorski, Stonisł ow Molec;

Korespondencię prosimy kierowoć no

odres kIubu: Mogozyn,,Posy",

MKS Crocovio SSA,

ul, Wieiicko 101, 30-552 Kroków,

e,moi|: kIub@crocovio.pI

,,#.&{ą,
ł  Usł ugi finansowe ł  Usł ugi proiektowe

* Nieruchomoś ci + lnwestycje

EURO::FINANSE
PL. NA §TA\Ą/ACH 3, 30-1,07 Kraków
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Restauracja
za§rasza

do sflonych XIY - wiecznych
wnętrz z widckiem
na krakowski R."*nek

Rsstaur*cja ,,Pł ld 6ruszką*, 3tł l1 Kraków, ul, §zczepairska l
rel, (012) 4ż 2"88"S6. iax {0.12} 42]lĄb4ż .



Jcl w lnresrii czy}Grnicl
Loto sportowego upodku Crocovii i dominocii sqsiodki zzo Bł oń spowodowoł y w noszei ś wiodomo-
ś ci chorq sytuocię. Otóż  no kozdym kroku w rozmoitych medioch, rozmowoch, wywiodoch spotyko-
my nostępuiqcy szereg nozw: Wisł o i Crocovio. A przecież  C iest przed W o kwestii wcześ nieiszych
norodzin Posów nie wspominojqc.

- Pomiętom iok zo komuny dostoliś my gi hierorochio to był o bordziei (choć dIo W, Crocovię zoł oż ono w l90ó roku o

ioko procownicy telewizii no Krzemion- mnie wciqz NlE) zrozumioł o. Kiedy nosi ten moment wcześ niej. i doprowdy obe-

koch nokoz, oby czytoc krokowskie kluby pił korze kopoli pił kę no boisku Lewortu cno,pozycio w tobe|i z pewnoś ciq nie

w koleinoś ci olfobetycznei - wspomino Lubortów bqdź  toczyli zocięte boie ze usprowiedliwio teize foł szywe| koleino-

oddony kibic Posów Leszek Mozon - iuz Skowinkq Skowino, pił korze Wisł y by|i o ś ci. Wcole nie jestem zdonio, ze ten wy-
się ucieszył em, ż e nozwę moiei Crocovii klok od wyeliminowonio sł ynego Lozio mieniony w drugie| koleinoś ci, iest gor-

będę czytoć nojpierw. Nic z tego. Kozo|i Rzym (czym ż resztq chwolić się będq szy, sł obszy czy brzydziei pochnie. Cro-
czytoć GTS Wisł o i KS Crocovio. Porodo przez nolbliż sze dwie dekody). Domino- covię wymieniono ioko drugq nowet nie-

ksolnie ż ole Mozono do dziś  pozostoiq cio pierwszo|igowei Wisł y ioko klubu nie- zgodnie z uchwoł omi, o czym znokomi-
oktuolne. Otóż  w ś wiodomoś ci Kroko- porównywolnie bordziei rozwiniętego cie opowiodo wspomniono onegdoto Le-

wion wciqż  Wisł o iest klubem z większy- (sportowo, orgonizocyinie, morketingo- szko Mozono, o iokoś  przetrwoł o. Prze-

mi sukcesomi, z rocii tej wymienionym w wo} determinowoł o pewne tropy w me- trwoł o tok mocno/ ze kiedy był em w
pierwszej koleinoś ci, Crocovio zoś  dopie- dioch, co za ł ym idzie w prywotnych, ]999 roku w Wo|encji i rozmowioł em z
ro ,,roczkuiqcym", wymienionym w kolei- bqdź  pół prywotnych rozmowoch. Trud- mł odymi Hiszponomi o pił ce noż nej, ioko
noś ci drugiei. Oczywiś cie przyz,ł vyczaie- no oczekiwoć, ze groiqco w lll czy no- znony im klub z Krokowo wymienili wł o-
nie io nie dotyczy kbiców Posów, oni bo- wei w ll lidze Crocovio koktowono bę- ś nie biednq wówczos iok mysz koś cielno

wiem nowet w lotoch lVJigowych poiy- dzie (lub koiorzono przez przeciętnego Crocovię, nie zoś  opł ywojqcq w dostotki
czek zawsze stosowoli wł oś ciwq (nie ty|- ziodocza chlebo) no równi z Mistrzem Wisł ę. No coż , pewnie był o to przed me-

ko pod wzg|ędem olfobetu - sic|) kolei- Po|ski. czomi Wiseł ki zLozio...
noś ć. Chodzi iednok o rzeszę ludzi nieko- Teroz jednok, z owonsem Posów w Apeluię zotem: mówmy, stosuimy sze-

niecznie związnych emocionolnie z Cro- szeregi ekstroklosy zmienił o się wiele. reg: ,,Crocovio - Wisł o", szonuiqc zo-

coviq iok i coĘ w por}woch 45-miliono- Trudno bowiem uż ywoć sztywnego szo- równo zosł uzóny dlo polskiego sportu

wy noród polski. W przewozoiqcei więk- blonu nozwonego przez mnie roboczo k|ub z Reyrnonł o, iok ifosnó zosody rzq-

szoś ci przypodków mówi się ,,Wisł o i Cro- ,,Wisł o - Crocovio", w syiuocii zmogoń dzqce noszym rodzimym ięzykiem. C |est
covio", ,,Wisł o zCrocoviq",,,Wiś le i Cro- OBU klubów w równei klosie rozgrywko- przed W, tok iok K iest przed T i iest to

covii", zopominoiqc o olfobetycznych i hi- wei. Szczerze mówić trofio mnie szlog, równie pewne, iok foki, ze iutro rono

storycznych uzosodnienioch nokozuiq- kiedy ktoś  recytuie peon o wielkoś ci piŁ wslonie nowy dzień. Mielsce w tobeli
cych czyionie w odwrotnei koleinoś ci. korskiei Krokowo mówiqc: mocie dWo Crocovii i Wisł y io iuż  zupeł nie inno spro-

Mnie, joko kibicowi Crocovii nigdy znokomite kluby - Wisł ę i Crocovię". A wo. W odróznieniu od olfobetu i historii

nie był o z tym po drodze. Mogę się ie- wł osnie ze nie brotku. Momy Crocovię i zmienio się bowiem niemolż e co Ędzień.
szcze zgodzić, ze w czosoch lll czy ll li- Wisł ę, bowiem C lezy w olfobecie przed Ro Mqn

tol, Biś /W.lellz,pOsy.net

§;,,



Hie lgsiem uhros, ni hools

Tym bordziei ekunenkzny

Zv:ł ykĘ kibit (locovii

Z wieku tlothę piknitzny

l szolik no szyię zokł odom

l§odom no skroiu mĘno

Tgm w dole (ro<ovio woltzy

l{oszo Kochono Druiyno

A zowodników mo tuzin

Nie lo nie ż odno pomył ko

Dwunosiy wszokż e io my

Bigł o-czerwono rodzinko

Zmvodnik len, lok jok koidy

lilg zwykł e formy wohonio

A ieden monkomenl lethnitzny
plowdziwy obloz przysł onio

Jo Wiem, ż e borwy posiosle

lwielko iest mił oś ć doń

Leiż  lo okropno przyś piewko

0 storei loilurze zzo Bł oń

Purystq ięzyko nie lestem
l częslo zoklnę, nie powiem

leez Wisł o mi oboiętnu

Gd doping pohzebny (rotovii

DglŚwiętei Woiny nie był o okozii

Bo, rywol noso zodzieroł

AĘdopingu eksploz]e

liligkszoś ć rozgrzeszy no Derboth!!!

Posiostc pocicchv

Moł o Oliulio - Fongi

Gtx
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