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TERMINARZ
Najbliższe

mecze Pasów:
Cracovia – Podbeskidzie Bielsko-
Biała, 4 kwietnia, godzina 18:45
KOLEJNE MECZE:
Polonia Warszawa – Cracovia, 16
kwietnia, godzina 18:30
Cracovia – Widzew Łódź, 20
kwietnia, godzina 18:00
Wisła Kraków – Cracovia, 28-29
kwietnia
Cracovia – Ruch Chorzów, 3 maja,
godzina 18:00
GKS Bełchatów – Cracovia, 6
maja, godzina 17:00
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Edward Kowalik
były piłkarz Cracovii

Symptomy
poprawy

Jestem prak-
tycznie na każdym
spotkaniu Cracovii i
oczywiście będę
też przy Kałuży we
środę. Po porażce
z Lechem daję Pa-
som jeszcze tylko

15% szans na utrzymanie, ale warun-
kiem przedłużenia tych szans jest
zwycięstwo z „Góralami”. W ostatnim
meczu w Poznaniu dostrzegłem pew-
ne symptomy poprawy gry piłkarzy Cra-
covii i w tym upatruję szans na trzy
punkty w środowym spotkaniu. Piłka-
rze nie mają już nic do stracenia i po-
winni wykrzesać z siebie ostatnie
pokłady energii i umiejętności. Nawet
jeśliby się mieli nie utrzymać, to niech
ostatnie mecze w tym sezonie zagrają
tak, by po latach kibice mogli powie-
dzieć, iż spadli z honorem, walcząc do
ostatniej chwili. Wiem, co mówię, bo ja
sam też przeżyłem grę o utrzymanie i
gorycz porażki. Do końca pozostało kil-
ka ciekawych spotkań i jeśli wygramy
derby, to kibice częściowo będą w sta-
nie wybaczyć ten słaby sezon. Nie dzi-
wię się jednak rozgoryczeniu fanów,
którzy już po raz czwarty z rzędu
przeżywają rozczarowania związane z
walką o utrzymanie. Wydaje się, że
piłkarze mają wszystko by dobrze grać
– fajną bazę treningową, super stadion,
pensje i premie płacone terminowo, tyl-
ko wyników nie ma. Non stop po-
pełnia się te same błędy, powodujące,
iż Cracovia gra tylko o utrzymanie – po-
mimo szumnych zapowiedzi Profeso-
ra Filipiaka.Ale schodzi to teraz na dal-
szy plan, bo obecnie najważniejsza jest
walka o utrzymanie. Mam nadzieję, że
nasi piłkarze w końcu się przebudzą,
zaskoczą nas wszystkich i zdobędą trzy
punkty. Pomimo słabych rezultatów ki-
bice licznie przychodzą na mecze i
sądzę, że tak samo będzie we środę.
Potrzebny jest z ich strony pozytywny
doping. not. hala

Klub Gole Pkt
1. Legia Warszawa 37-13 45
2. Ruch Chorzów 37-23 44
3. Śląsk Wrocław 38-27 42
4. Korona Kielce 28-22 41
5. Polonia W. 30-23 41
6. Lech Poznań 35-19 38
7. Wisła Kraków 22-19 34
8. Podbeskidzie 22-27 33
9. Górnik Zabrze 28-26 32

10. Widzew Łódź 21-23 32
11. Jagiellonia 27-35 29
12. GKS Bełchatów 28-29 25
13. Lechia Gdańsk 16-24 24
14. Zagłębie Lubin 23-37 24
15. ŁKS Łódź 16-42 21
16. Cracovia 14-33 17

Tomasz Siemieniec
z urodzinowym podarkiem

Przed meczem z Górnikiem Zabrze Tomasz Siemieniec – kierow-
nik pierwszej drużyny Pasów otrzymał od redakcji portalu Terazpasy.pl
swoją historyczną koszulkę z czasów awansu do drugiej ligi. Był to pre-
zent na 40. urodziny związanego z Cracovią od ponad ćwierćwiecza
– wieloletniego piłkarza, trenera grup młodzieżowych, a obecnie kie-
rownika pierwszego zespołu. Wszystkiego najlepszego, Siemion!

Porażki z Górnikiem i Lechem
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piękny uśmiech

Stomatologia
K O M P L E K S O W E L E C Z E N I E
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CRACOVIA
Na zlecenie MKS Cracovia SSA

Czytaj codziennie!

Szymon Gąsiński
odsunięty od
pierwszej drużyny

Decyzją Za-
rządu MKS Craco-
via SSA z dniem 21
marca bramkarz
Cracovii, Szymon
Gąsiński, został od-
sunięty od trenin-
gów z pierwszą

drużyną i do zakończenia sezonu
2011/12 będzie trenował wraz z ze-
społem Młodej Ekstraklasy. Powodem
tej decyzji było niestosowanie się
zawodnika do zaleceń lekarskich w
trakcie okresu rehabilitacji. d

Powiększony
sztab szkoleniowy Pasów

Po dwóch kolejnych, przegra-
nych w stosunku 1:3 meczach sy-
tuacja Cracovii staje się coraz
trudniejsza. Strata do bezpieczne-
go miejsca w tabeli wynosi już
siedem punktów.

W meczu z Górnikiem Zabrze
piłkarze trenera Kafarskiego zaczęli
nieźle, jednak po dwóch prostych
błędach w defensywie – w tym ku-
riozalnej bramce którą można zapisać
„na konto” Radosława Cierzniaka –
przegrywali do przerwy 0:2. Trzecia
bramka dla Górnika rozstrzygnęła
mecz i choć Pasy zdołały zdobyć ho-

norowego gola za sprawą Koena
van der Biezena to losów meczu od-
wrócić się nie udało. Po raz kolejny w
tym sezonie „katem Cracovii” przy uli-
cy Kałuży został Michał Zieliński,
który w pierwszym meczu obecnego
sezonu zapewnił Koronie Kielce zwy-
cięstwo 2:1, a teraz – jako zawodnik
wypożyczony z Korony do Górnika –
zdobył dwie bramki, które dały cenne
trzy punkty zabrzanom.

Z kolei w miniony weekend Pasy
próbowały podnieść się po raz kolej-
ny – tym razem w Poznaniu, w meczu
z rozpędzająca się „Poznańską Lo-

komotywą”. Lech nie okazał się goś-
cinny: mimo, że krakowscy zawodni-
cy walczyli dzielnie (debiutancka
bramka Bartłomieja Grzelaka), a ich
gra wyglądała momentami naprawdę
nieźle, to po raz kolejni musieli uznać
wyższość przeciwnika. O wszystkim
ponownie zadecydowały błędy i brak
konsekwencji w defensywie. Nie po-
pisał się także Koen van der Biezen,
który w pierwszych minutach meczu
mógł dać Cracovii sensacyjne pro-
wadzenie, jednak w sytuacji sam na
sam z Burićem fatalnie przestrzelił.
Bramka na otwarcie mogła sprawić,
że historia tego meczu potoczyłaby
się zapewne inaczej. W przekroju
spotkań z Górnikiem i z Lechem
niewątpliwie wyróżniającym się za-
wodnikiem w szeregach Pasów był
Marcin Budziński. Młody środkowy
pomocnik zaczyna nabierać pew-
ności i udowadnia, że potrafi robić
użytek zarówno ze swojej techniki,
dzięki której uzyskuje swobodę ope-
rowania piłką, jak i z dobrego prze-
glądu pola. Oby w kolejnych me-
czach koledzy dostroili się do pozio-
mu prezentowanego przez zawodni-
ka wypożyczonego z gdyńskiej Arki i
wywalczyli wreszcie dla Cracovii
pierwszy w roku 2012 komplet punk-
tów w ligowym meczu.

Paweł Mazur

Marcin Budziński był najlepszym zawodnikiem Pasów w ostatnich meczach.

Kontuzje i kartki – kolejne wykluczenia
W spotkaniu z Lechem Poznań kontuzji nabawił się stoper Pasów, Łukasz

Nawotczyński. Przypomnijmy, że uraz wciąż leczy inny podstawowy środkowy
obrońca Cracovii, Jan Hošek. Te kadrowe komplikacje mocno gmatwają plany
trenera Kafarskiego, który ponownie będzie zmuszony do eksperymentów w usti-
wieniu formacji defensywnej. Kontuzjowani są także Bartłomiej Grzelaki i Ale-
xandru Suvorov.

W meczu z Podbeskidziem Bielsko-Biała na pewno nie wystąpi też Ma-
teusz Bartczak, który w Poznaniu otrzymał ósmą żółtą kartkę w sezonie.

Pod znakiem zapytania stoi wciąż występ Saidiego Ntibazonkizy i Hes-
deya Suarta. depesz

20 marca do sztabu szkoleniowego
Cracovii dołączył Norbert Bradel, któ-
ry zajmuje się przygotowaniem men-
talnym zawodników.

- Chodzi o to, by poszerzyć zakres
pracy zawodników podczas treningów. To
żadna nowość, trening mentalny jest
bardzo często stosowany w sporcie pro-
fesjonalnym, a tym bardziej drużyno-
wym – skomentował ten „transfer” szta-
bu szkoleniowego trener biało-czerwo-
nych, Tomasz Kafarski.

Przypomnijmy, że obecnie sztab szko-
leniowy Pasów liczy sobie osiem osób.
Obok I trenera drużyny – Tomasza Kafar-
skiego, II trenera – Filipa Surmy, trenera
bramkarzy – Janusza Stawarza oraz kie-
rownika drużyny – Tomasza Siemieńca
członkami sztabu są także: Sylwia Krzy-
kawska – lekarz klubowy, Piotr Socha – spe-
cjalista odnowy biologicznej, Łukasz Barcik
– masażysta, a od dwóch tygodni także Nor-
bert Bradel odpowiadający za przygotowa-
nie mentalne. Paweł Mazur
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31marca 1912 do Krakowa za-
witała Pogoń Lwów. Okazja ku

temu była specjalna: oto tego dnia
Klub Sportowy Cracovia otwierał swój
Park Gier, czyli kompleks sportowy
mieszczący m.in. stadion. Stadion
mieścił się wówczas tam, gdzie mie-
ści się dziś, co oznacza, że liczy obec-
nie … 100 lat!

Budowa stadionu Cracovii roz-
poczęła się na przełomie listopada i
grudnia 1911 na wynajętych od za-
konu norbertanek łąkach, które były
wtedy po prostu częścią Błoń. Była to
samodzielna inwestycja klubu w
całości sfinansowana z własnych
środków. Klub zarabiał na biletach na
mecze oraz organizacji specjalnych
bali i rautów. Budowę stadionu dla
swojego najlepszego klubu hojnie
wsparli też mieszkańcy Krakowa.

W marcu 1912 teren Parku Gier
KS Cracovia liczył 12 mórgów (czy-
li o 2 ha więcej niż obecnie) i w całoś-
ci był ogrodzony parkanem. Wybu-
dowano stadion zgodnie z ówczesną
modą otoczony bieżnią (długą na
402,32 m czyli ćwierć mili angielskiej).
Stały trybuny, ale „pierwszej kon-
dygnacyi” co wskazuje, że planowa-
no docelowo bardziej zaawanso-
waną konstrukcję. Gotowy był budy-
nek kasowy oraz ścieżki i drogi dla ki-
biców. Podkreślano, że to nie koniec
prac. W dalszym etapie zaplanowa-

no „boiska do lekkiej atletyki i gier ru-
chowych jak hockey, basket-ball dla
pań”. Pisano też o kortach tenisowych
i przede wszystkich o mleczarni – jak
zwano miejsce gdzie wydawano mle-
ko, wówczas uważane za niezbędne
dla każdego sportowca. Pod trybu-

nami nieco później wybudowano
szatnie.

Tak jak i dziś tak i w roku 1912
stadion Cracovii wzbudzał zachwyt.
Prasa pisała o obiekcie godnym no-
woczesnego miasta. Podkreślano
fantastyczne położenie: „widok z try-
bun na szeroką zieloną przestrzeń, z
Wawelem na tle horyzontu, jest

wprost prześliczny; równie pięknych
ram nie posiada chyba żaden klub
sportowy w Europie”.

Trybuny nie przetrwały długo,
zostały rozebrane – podobno na opał
dla potrzeb żołnierzy podczas zimo-
wego oblężenia Krakowa wkrótce po

wybuchu pierwszej wojny światowej.
Już w 1915 zbudowano nowy obiekt
– później wielokrotnie modernizowa-
ny i przebudowywany (ostatnio w la-
tach 2009-2010).

Obecnie w Polsce istnieje tylko
jedna starsza lokalizacja stadionowa,
czyli miejsce gdzie nieprzerwanie
buduje się kolejne konstrukcje sta-
dionu. Jest to obiekt wybudowany dla
BBSV – dawnego klubu Niemców z
Bielska, dziś znanego jako BBTS.
Tym niemniej obecnie w miejscu tej
historycznej lokacji nie gra się już żad-
nych meczów ligowych – służy ono
jako boisko treningowe dla bielskich
zespołów młodzieżowych. Stadion
Cracovii pozostaje zatem najstarszą
nadal używaną w rozgrywkach loka-
lizacją stadionową w Polsce.

Dla porządku dodajmy, że pierw-
szy mecz, rozpoczęty 31 marca 1912
o 15:00, zakończył się remisem 2:2
(1:2), pierwszego gola zdobyli lwo-
wscy goście, a pierwszego dla Pasów
uzyskał austriacki napastnik Richard
Singer.

Artur Fortuna/ wikipasy.pl

Główną ideą konferencji zorga-
nizowanej w Urzędzie Marszałkow-
skim Województwa Małopolskiego
było poparcie idei kibicowania wśród
osób niepełnosprawnych. Na terenie
całej Polski działa już kilka tego
typu organizacji, które skutecznie

wspierają osoby niepełnosprawne w
aktywnym uczestniczeniu w wido-
wiskach sportowych. Zamiarem or-
ganizatorów akcji było zachęcenie
klubów do zakładania podobnych
stowarzyszeń i łączenie sił we wspól-
nym działaniu na rzecz udogodnień

w kibicowaniu dla osób niepełnos-
prawnych.

Udział w konferencji organizowanej
przez Polski Związek Głuchych i Fun-
dację Otwarte Ramię Białej Gwiazdy
wzięli także trzej piłkarze Cracovii: ka-
pitan PasówArkadiusz Radomski, oraz
Alexandru Suvorov i Aleksejs Visna-
kovs, którzy po zakończeniu konferencji
wraz z przedstawicielami Wisły Kraków:
Marcinem Kuźbą i Maciejem Żuraw-
skim podpisali pamiątkową koszulkę
promującą ideę konferencji.

depesz

3C R A C O V I Aw w w . c r a c o v i a . p l

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

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

R E K L A M A

Tomasz Kafarski:

– Nie chciałbym w tej chwili analizować tego, dla-
czego do tej pory działo się w Cracovii tak, a nie ina-
czej. Nie mam jednak wątpliwości, że gdy się już utrzy-
mamy to trzeba będzie przeprowadzić głęboką ana-
lizę, aby ta sytuacja nie powtórzyła się po raz kolej-
ny. W rundzie wiosennej poprzedniego sezonu zespół
osiągnął bardzo dobry wynik – zdobywając napraw-
dę dużo punktów utrzymał się w Ekstraklasie. Mam
wrażenie, że może za długo raczono się tym sukce-

sem i dopiero porażki sprowadziły wszystkich na ziemię. Ja mam nadzieję,
że utrzymamy się w lidze i do nowego sezonu przygotujemy drużynę nie tyl-
ko pod względem piłkarskim, czy motorycznym, ale także pod względem men-
talnym tak, aby sezon 2012/13 był dla nas bardziej udany. To jest jednak wciąż
daleka przyszłość, a najważniejsze jest w tej chwili zwycięstwo w najbliższym
meczu.

Sebastian Steblecki:

– Z jednej strony jestem dumny z tego że jes-
tem synem legendy Cracovii, ale niektórzy mogą
mówić, iż właśnie z racji jego osoby gram w Cra-
covii. Ja chciałbym jak najszybciej się od tego od-
ciąć, udowodnić, iż gram w Cracovii, bo na to
zasłużyłem. Chciałbym, by ludzie mnie postrzegali
nie jako syna legendarnego hokeisty Romana
Stebleckiego, tylko jako Sebastiana Stebleckiego
– pełnoprawnego piłkarza Cracovii, który na swoją

pozycję zapracował własnymi siłami.

Rudolf Roháček:

– Chcieliśmy zdobyć mistrzostwo, byliśmy blis-
cy tego celu. Niestety nie udało się postawić krop-
ki nad „i”. Na analizę meczów finałowych przyjdzie
czas, bo musimy ocenić grę i postawę zawodników,
zarówno w formacjach jak i indywidualnie. To osta-
tecznie zamknie ten sezon. Dopiero za jakiś czas
na chłodno przyjdzie ocena tych rozgrywek. Za-
równo my, jak i zarząd Klubu myślimy zawsze o mist-
rzostwie, więc ocena sezonu nie będzie na pewno

w 100 % pozytywna, ale srebro to też cenna zdobycz.

Aron Chmielewski:

– Dla mnie tegoroczne srebro to pierwszy medal
w rozgrywkach Ekstraligi. Złoto smakowałoby lepiej
i byłaby większa radość. Nie mogę jednak powiedzieć,
że nie jestem zadowolony. Srebro, w przeciwieństwie
do brązu i złota, na początku trochę boli. Tak jest tyl-
ko przez pierwsze parę godzin po ostatniej syrenie.
Potem to uczucie mija i przychodzi czas na radość,
bo srebro to jednak jest osiągnięcie. Zrobiliśmy to, co
do nas należało. W sporcie raz się wygrywa, a raz

przegrywa – trzeba się z tym pogodzić. Nie tylko ja, ale większość drużyny
jest zadowolona z medalu, bo do końca graliśmy o złoto. Niestety tym razem
się nie udało.

Całość wywiadów z: Tomaszem Kafarskim, Sebastianem
Stebleckim oraz Rudolfem Roháčkiem i Aronem Chmie-
lewskim w najnowszym numerze „Pasów”, który kupić
można w wymienionych poniżej punktach.

Powiedzieli
dla „Pasów”:

Piłkarze Cracovii promowali
kibicowanie niepełnosprawnych

16 marca Arkadiusz Radomski, Alexandru Suvorov oraz Aleksejs Vis-
nakovs wzięli udział w konferencji, promującej akcję "Sport dla wszyst-
kich – areny dostępne dla każdego".

Stulecie
stadionu Cracovii!

Obecnie w Polsce istnieje tylko jedna
starsza lokalizacja stadionowa, czyli
miejsce gdzie nieprzerwanie buduje się
kolejne konstrukcje stadionu. Jest to
obiekt wybudowany dla BBSV – dawnego
klubu Niemców z Bielska, dziś znanego
jako BBTS. Obecnie w miejscu tej
historycznej lokacji nie gra się już
żadnych meczów ligowych – służy ono
jako boisko treningowe dla młodzieży.
Stadion Cracovii pozostaje zatem
najstarszą nadal używaną w rozgrywkach
lokalizacją stadionową w Polsce.
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300
kolorów

z mieszalnika

– Przez wiele lat byłeś zawodnikiem
Cracovii, ale niewiele osób pamięta, że
przyszedłeś do niej właśnie z drużyny naj-
bliższego przeciwnika Pasów – Podbe-
skidzia Bielsko-Biała.

– Był to bardzo krótki epizod w mo-
jej karierze, bo trwał raptem pół roku, po
czym przyszedłem do Cracovii. Nie
zdołałem rozegrać w barwach Podbeski-
dzia ani jednego spotkania. Klub miał duże
problemy finansowe i w przerwie zimo-
wej kilku zawodników, w tym ja, opuściło
Bielsko. Zatelefonował do mnie wtedy tre-
ner Stawowy z propozycją, a ja długo się
nie zastanawiałem i znalazłem się przy uli-
cy Kałuży. Można powiedzieć, że te kil-
ka miesięcy spędzonych w Podbeski-
dziu pod względem sportowym nie było
dla mnie udanym czasem, bo nie grałem.

Widziałem jednak co działo się w klubie,
w mieście, na trybunach i mogę powie-
dzieć, że bielscy piłkarze i kibice są ludźmi
bardzo charakternymi. Fani chodzili na
mecze i gorąco dopingowali swój zespół,
który cechował się tym zawsze tym, że do
każdego meczu podchodził bardzo za-
dziornie i walczył od pierwszej do ostat-
niej minuty. Zresztą podobnie jak teraz –
w tej materii absolutnie nic się nie zmie-
niło.

– Czego możemy się spodziewać po
najbliższym meczu Cracovii?

– Po porażce z Kolejarzem Cracovia
musi wygrać, aby nadal liczyć się w rywa-
lizacji o utrzymanie w Ekstraklasie. Ja oso-
biście wierzę, że Pasy „wrócą do gry” o Eks-
traklasę i że się utrzymają. Druga połowa z
Lechem pokazała, że kiedy z zawodników
schodzi ciśnienie to potrafią zagrać całkiem
nieźle i stwarzać sytuacje bramkowe. Muszą
zatem podejść do meczu z Podbeskidziem
z większym luzem i może wtedy będzie im
się łatwiej grało. Wiem, że łatwo się tak
mówi, ale może to jest właśnie środek by
zdobywać punkty. Muszą to spotkanie wy-
grać, bo z kim mają wygrać jeśli nie z be-
niaminkiem.

– Ten beniaminek już niejednej
drużynie napsuł w lidze krwi, a obecnie
zajmuje 8. miejsce w tabeli i już od kil-
ku dni może być spokojny o utrzymanie.

– Oczywiście, można powiedzieć, że
Podbeskidzie to jedna z rewelacji tego se-
zonu. Nie grają wcale złej piłki, ale nie grają
też zbyt otwartego futbolu. Trener Kasper-
czyk mówił, iż w pierwszej lidze mogli so-
bie pozwolić na otwartą grę i dyktować wa-
runki gry. W Ekstraklasie spotkali się z tro-
chę inną rzeczywistością piłkarską i trzy
pierwsze mecze zupełnie im nie wyszły. Pó-
źniej trener to trochę pozmieniał i w tej chwi-
li starają się grać z kontry. Z przodu mają
szybkich zawodników i na tym bazują.Trzy-
mają się bardzo blisko siebie, umiejętnie

skracają pole gry i dobrze się bronią. Sądzę,
że podobnie zagrają też we środę.

– Czego piłkarze Cracovii potrzebują,
by zdobyć trzy punkty?

– Dużą rolę w tym meczu
będą odgrywać kibice. Fani
Cracovii zawsze cechowa-
li się tym, że wierzyli w
swoją drużynę do końca.
Mam nadzieję, że i tym ra-
zem tak będzie. Patrząc na
terminarz Cracovii i pozos-
tałych zespołów walczących
o utrzymanie, czyli ŁKS-u,
Lechii, Zagłębia i Bełchatowa,
to ja wcale nie
uważam jednak,
że Cracovia
j u ż

spadła. Najłatwiejszych rywali mają chyba
Lubinianie, ale Pasy też nie mają wcale naj-
trudniejszych przeciwników z tego grona.

Cracovię stać jeszcze by z powrotem
dołączyła do grupy drużyn bez-

pośrednio rywalizujących o
utrzymanie, choć faktem jest,
że po meczu z Lechem jakby
chwilowo odpadli z tej rywa-
lizacji. Uważam jednak, że
zwycięstwo z Podbeskidziem

może jeszcze odwrócić zły los.
Teraz trzeba tej drużynie przede

wszystkim spokoju i wspar-
cia. Potrzeba lekkie-

go dystansu
d o

tej całej sytuacji, bo ci zawodnicy napraw-
dę potrafią grać w piłkę. Oglądając ich me-
cze widać, że ta presja paraliżuje ich po-
czynania i nie pokazują pełni swoich umie-
jętności. Dopiero, gdy tracą bramkę to za-
czynają grać, bo wtedy puszcza u nich ten
stres. Teraz nie mają nic do stracenia i od
pierwszej minuty muszą wyjść na boisko i
pokazać, na co ich stać.

– Od Twojego odejścia z Cracovii
minął dopiero rok, ale niewielu jest za-
wodników pamiętających Twoją osobę.

– Tak, został wymieniony prawie cały
skład drużyny. W ciągu roku było też
trzech trenerów. Działo się tak oczywiście
za sprawą słabych wyników zespołu, ale
mimo to wydaje się, że coś w Klubie jest nie
tak jak powinno. Wyniki powodują, że po-
dejmowane są nerwowe ruchy, ale gdzieś w
tym wszystkim brakuje stabilizacji. Wyda-
je mi się, że mimo wszystko należy zaufać
tym zawodnikom, którzy są teraz. Pół roku
temu wszyscy klepali ich po plecach, a dzi-
siaj są skreślani. Tak nie powinno być.

– Czy obowiązki pozwolą Ci zawitać
na stadion?

– Postaram się być na meczu. Kilka ład-
nych lat gry w Pasach spowodowało, że

mam ten Klub głęboko w sercu. Będę na
pewno dopingować chłopaków,

będę trzymał kciuki, by Cra-
covia wygrała ten

mecz i wróciła do
walki o utrzyma-
nie. Myślę, że
trener ich od-
powiednio po-
układa, a To-
masz Kafarski

jest to szkole-
niowiec umiejący ustawić

zespół w ofensywie. Trochę przy
tym więcej spokoju w tyle i będzie

dobrze. Szanse są – pozostało jeszcze kil-
ka meczów, więc nie można składać broni.

Rozmawiał:
Robert Halastra

Marcin Cabaj

Cracovia jeszcze nie spadła!
– Patrząc na terminarz Cracovii i pozostałych zespołów walczących o utrzymanie, czyli ŁKS-u, Lechii, Zagłębia i Bełchato-
wa, to ja wcale nie uważam jednak, że Cracovia już spadła. Najłatwiejszych rywali mają chyba Lubinianie, ale Pasy też nie
mają wcale najtrudniejszych przeciwników z tego grona – mówi wieloletni golkiper Pasów, Marcin Cabaj.

Cracovię stać jeszcze by
z powrotem dołączyła do grupy drużyn
bezpośrednio rywalizujących o utrzymanie.



5C R A C O V I Aw w w . c r a c o v i a . p l

Specjalna strefa dla najmłodszych kibiców
Cracovii została utworzona w pomieszcze-
niach szatni, które na co dzień wykorzystywa-
ne są jako zaplecze ślizgawek organizowanych
na obiekcie. Kącik Małego Pasiaka został po-

dzielony na dwie strefy: w jednej z nich orga-
nizowano pasiaste konkursy rysunkowe, które
pozwalały wykazać się młodym kibicom zdol-
nościami plastycznymi, podczas gdy w drugiej,
w przerwach pomiędzy tercjami, odbywały się
ciekawe konkursy sprawnościowe – zarówno
hokejowe, jak i piłkarskie.

Ponadto w Kąciku Małego Pasiaka panie ze
Stowarzyszenia „Tylko Cracovia” malowały
twarze chętnych dzieci w barwy klubowe, a na
poszczególnych meczach organizowano także
inne, dodatkowe programy tematyczne, które
cieszyły się niesłabnącym zainteresowaniem i
dostarczały dzieciakom wiele frajdy.

Oczywiście po zakończeniu sezonu hoke-
jowego funkcjonuje nadal Kącik Małego Pasiaka

przy ulicy Kałuży. Na meczach: z Podbeskidziem
Bielsko-Biała, z Widzewem Łódź i z Ruchem
Chorzów „Załoga Sektora Rodzinnego” z STC
zaprasza serdecznie wszystkie dzieci na
niesłabnąca moc atrakcji, organizowanych na
sektorze I!

depesz

Kącik Małego Pasiaka
W związku z dużym zainteresowaniem na meczach piłkarskich Stowarzyszenie Tylko

Cracovia w tym sezonie zorganizowało Kącik Małego Pasiaka także na meczach hokejo-
wych Pasów – na lodowisku przy ul. Siedleckiego.
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Wojciech Stawowy
były trener Cracovii

Ten zespół stać
na utrzymanie!

Jest to bardzo ważne spot-
kanie dla całego Klubu. Mam
nadzieję, że wszyscy będą ra-
zem wspierać zawodników, bo
pozytywny doping jest im teraz
bardzo potrzebny. Mecz trwa
90 minut i nawet jakby w jaki-

mś okresie spotkania jego przebieg nie był po myś-
li Cracovii, to nie można zapominać, że gra się do
ostatniego gwizdka. Wsparcie kibiców jest po-
trzebne przez pełne 90 minut bez względu na wy-
nik, który w danym momencie widnieje na tablicy,
bo wszystkim nam chodzi wynik, który będzie wid-
niał w gazetach po ostatnim gwizdku arbitra, a nie
np. w 30 minucie. Liczę, że kibice tłumnie przybędą
na stadion, bo wszyscy zdają sobie sprawę z tego,
w jak trudnej sytuacji znalazła się Cracovia: w sy-
tuacji trudnej, ale jeszcze nie beznadziejnej. Teraz
należy się jeszcze bardziej „sprężyć” – i chodzi tu
zarówno o piłkarzy, jak i kibiców. Cracovia zawsze
mogła liczyć na doping, nawet w sytuacji wyda-
wałoby się beznadziejnej, jak np. przegrywając
właśnie z Podbeskidziem 0-2, by wygrać 3-2, a de-
cydującą bramkę zdobyliśmy w 90 minucie. Przez
długi czas stadion Cracovii był twierdzą nie do zdo-
bycia także dzięki kibicom, którzy tworzyli niesa-
mowitą atmosferą przyrównywaną do „kotła”.
Mam nadzieję, że już na nowym stadionie stworzą
takim sam „kocioł”, zdeprymują tym przeciwników,
a zawodnicy Cracovii dzięki temu pokażą dobrą
piłkę. Należy zrobić wszystko, aby Cracovia wy-
grała z Podbeskidziem. Do trenera należy teraz od-
powiednio umotywować i ustawić drużynę, a do
piłkarzy zrealizować nakreślone założenia.

Podbeskidzie jest już spokojne o ligowy byt.
Bielscy piłkarze zagrają bez tego obciążenia, z któ-
rym borykają się zawodnicy Cracovii. Jednak rów-
nocześnie nie mają już konkretnego celu, o któ-
ry muszą walczyć. Mogą tylko poprawić pozycję
w tabeli o jedno, czy dwa miejsca. Natomiast Cra-
covia walczy o swoją przyszłość, stąd też deter-
minacja będzie wielokrotnie większa po jej stro-
nie. Uważam, że także piłkarsko Pasy mają wię-
cej atutów i tylko muszą znaleźć sposób, by je wy-
korzystać. Już w meczu z Lechem, pomimo po-
rażki 1-3, widać było momenty niezłej gry. Jeśli tre-
nerowi oraz piłkarzom te momenty uda się skleić
w jedną całość to powinni wygrać i ruszyć do przo-
du drogą prowadzącą do utrzymania. Do końca
pozostało jeszcze 6 kolejek, do zdobycia jest jesz-
cze 18 punktów i wiele się może w międzyczasie
wydarzyć. Uważam, że ten zespół stać na to, by
zdobyć odpowiednią liczbę punktów, a nawet wy-
grać derby na wyjeździe! Jest o co grać i wszyst-
kim powinno zależeć na tym, by Cracovia po-
została w Ekstraklasie, bo stare piłkarskie po-
rzekadło mówi, iż łatwiej jest się utrzymać, niż
awansować z powrotem. A miejsce Cracovii jest
niezaprzeczalnie w Ekstraklasie. not. hala
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ul. Kałuży 1, 30-111 Kraków (stadion Cracovia od strony Focha)
tel. (12) 378 42 99, fax. (12) 378 42 98

www.lightprestige.pl, www.100lamp.pl
Godziny otwarcia: poniedziałek – piątek od 1000-1900, sobota 1000-1500

BOGATY
WYBÓR LAMP

DLA KAŻDEGO
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Krótka historia
pasiastych transparentów (5)

Transparent podarowany przed dwoma tygodniami kibicom Pasów przez srebrnych
medalistów tegorocznych mistrzostw Polski - hokeistów Comarch Cracovii.

Tanie zakupy...

więcej na: www.roban.net.pl

Ekskluzywna odzież używana
z Anglii, Irlandii, Holandii, Norwegii

Zapraszamy także
do współpracy
w ramach umowy
franchisingowej
Zostań swoim Szefem

ZNANA MARKA GWARANCJĄ SUKCESU

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

Prawdziwy szok cenowy, przyjdź i złap okazję
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Młodzi hokeiści walczyli
w mini-turnieju

1 kwietnia w Hali Lodowej przy ulicy Siedleckiego od-
był się mini-turniej hokeja na lodzie – dla rocznika 2003.
Udział wzięły w nim zespoły: Cracovii, dwie drużyny Pod-
hala Nowy Targ i KTH Krynica. Najlepsi w turnieju okazali
się młodzi hokeiści z Nowego Targu, którzy wyprzedzili
KTH oraz zespół Pasów. Ostatnie miejsce w turnieju za-
jęły rezerwy Podhala. Turniej był znakomitą zabawą za-
równo dla młodych adeptów hokeja, jak i dla ich rodziców,
ale także dla innych widzów zgromadzonych na lodowisku
w Krakowie w niedzielne przedpołudnie.

d

Hymn Cracovii rozgrzewa
premiera i rząd!

Sensacyjne doniesienia przynosi ostatni wywiad z posłem PO, Ire-
neuszem Rasiem – prywatnie kibicującym Cracovii. Okazuje się, że Do-
nald Tusk i jego futbolowa drużyna dla rozgrzewki śpiewają przed me-
czami hymn Pasów!

Hymn Cracovii, który przed każdym meczem wykonują tysiące wiernych
sympatyków „Pasów" ma też swoich zagorzałych zwolenników na zupełnie

innych boiskach. W wywiadzie dla magazynu „Nowe
Pasy", poseł Ireneusz Raś stwierdził, że pieśń Ma-

cieja Maleńczuka towarzyszy politykom podczas
meczów piłkarskich rozgrywanych pod wodzą
premiera Donalda Tuska!

Piłkarskie mecze z udziałem premiera
Donalda Tuska i jego najbliższych współpra-
cowników to już tradycja. W drużynie pre-

miera występują m.in. Grzegorz Schetyna,
Sławomir Nowak, Jan Krzysztof Bielecki, czy To-

masz Arabski. W drużynie Tuska gra również Ire-
neusz Raś, który w rozmowie z Rafałem Romanow-

skim zdradził, od czego politycy zaczynają słynne „kopanie w gałę". Przed pierw-
szym gwizdkiem drużyna w kółku śpiewa... a jakże -
hymn. Myliłby się jednak ten, kto sądzi, że jest to
hymn Polski.

- Śpiewamy razem hymn Cracovii. Prob-
lemem niemal wszystkich klubów w Polsce
jest brak rozpoznawalnych hymnów. Cracovia
jako niemal jedyna pozytywnie się tu wyróż-
nia, więc przed meczem, aby się rozgrzać i
wprowadzić w odpowiedni nastrój, śpiewamy:
„Cracovia i jej barwy dwie...". Wszyscy uczest-
nicy tych meczów znają nasz hymn na pamięć -
i to na wyrywki! Zresztą nie tylko ten, bo poprzed-
nie też są im znane - mówi poseł Raś.

Wyznanie Rasia jest tym bardziej zaskakujące, że każdy z polityków ma
własne sympatie klubowe - premier Tusk niezmiennie trzyma kciuki za gdańską
Lechię, podobnie jak Sławomir Nowak, ale już Marek Biernacki kibicuje Arce
Gdynia, a Sławomir Nitras Pogoni Szczecin.

Tekst i muzykę do obecnego hymnu Cracovii napisał Maciej Maleńczuk.
Wcześniej zawodników „Pasów" też rozgrzewały dedykowane im pieśni. Pierw-
szy hymn Cracovii w 1910 roku napisał Tadeusz Konczyński, później powstał
„Marsz Cracovii" skomponowany przez Juliusza Leo i piosenka „Cracovia" ze-
społu Andrusy z tekstem Tadeusza Dobosza.
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W najbliższym spotkaniu Craco-
via spotka się z jednym z najbardziej
niedocenianych zespołów Ekstrakla-
sy. Tegoroczny beniaminek fatalnie
rozpoczął ten sezon: od remisu z Ja-
giellonią 2-2 i pogromu w Bełchatowie
0-6. Było to częściowo spowodowa-
ne chęcią gry jak w I lidze, czyli 1-4-
4-2, z ofensywnie usposobionymi
skrzydłami i asekurującym te wyjścia
środkiem. Taktyka ta przynosiła sku-
tek na zapleczu Ekstraklasy oraz w
ubiegłorocznej edycji Pucharu Polski,
gdzie „Górale” wyeliminowali Wisłę
Kraków i grali jak równy z równym z
Lechem Poznań.

Pochodzący z Krakowa trener
Kasperczyk i jego drużyna „uczyli się”
Ekstraklasy – powoli ewoluowała tak-
tyka zespołu. Ostatecznie wybrano
system 1-4-2-3-1, a przeciwko moc-
niejszym rywalom: 1-4-3-2-1. Po-
zwoliło to bielszczanom stać się jedną
z rewelacji tegorocznych rozgrywek.
Drużyna po 23 kolejkach zgromadziła
tyle samo, albo więcej punktów, co ta-
kie „firmy” Ekstraklasy, jak Wisła Kra-
ków i Lech Poznań.

Trener Kasperczyk stosuje bardzo
dużą rotację w składzie swojej
drużyny. W Krakowie Podbeskidzie
najprawdopodobniej zagra tym pierw-
szym ustawieniem. W bramce stanie
raczej Richard Zajac, któremu zda-
rzają się niepewne interwencje,
zwłaszcza na przedpolu bramki. Z
drugiej strony – w Gdańsku szansę
dostał Mateusz Bąk i mimo dwóch
puszczonych bramek zaprezentował
się naprawdę dobrze, więc stupro-
centowego „pewniaka” do obsady
tej pozycji ciężko jest wskazać.

Z kolei boczni obrońcy Podbe-
skidzia bardzo rzadko decydują się te-
raz na ofensywne wejścia i dublo-
wanie skrzydłowych. Na bokach obro-
ny wystąpią Górkiewicz i Mierzejew-
ski, chyba, że do pełnej dyspozycji
wróci symbol Podbeskidzia – Marek
Sokołowski. W rezerwie pozostaje
niedoszły zawodnik Pasów, Krzysztof
Król. Defensywą rządzi para zza
południowej granicy: Šourek i Dančík.
Dzięki ostrożnej, by nie rzec: zacho-
wawczej grze obrońców, trener Kas-
perczyk zabezpiecza tyły swojego

zespołu. Bielszczanie starają się nie
narażać na kontrataki przeciwnika, a
w związku z tym także zadania dwóch
defensywnych pomocników są ukie-
runkowane prawie tylko na destruk-
cje. Najczęściej tę role spełniają Ná-
ther i Cohen, przy czym ten drugi dys-
ponuje bardzo dobrym podaniem ze
stałych fragmentów gry. Także trzeci
środkowy pomocnik ma wiele zadań
defensywnych i w momencie straty
piłki, natychmiast cofa się na własne
przedpole. Tę rolę pełni niezwykle
ważny dla drużyny zawodnik – Da-
riusz Łatka. W ten sposób podczas
gry w defensywie zawodnicy tworzy-
li zasieki w postaci dwóch rzędów po
czterech zawodników ustawionych
blisko siebie. Rozmontowanie tak
ustawionej defensywy sprawia pro-
blemy najlepszym zespołom w Eks-
traklasie. Szansą na to są zagrania
prostopadłych piłek przez środko-
wych pomocników. Omawiane „za-
sieki” są ustawiane często bardzo wy-
soko, przez co Podbeskidzie mogło
jednym podaniem uruchamiać szyb-
kie kontrataki.

Gra ofensywna „Górali” opiera się
w głównej mierze na czterech piłka-
rzach i ich główną cechą jest szybkie
przeprowadzenie akcji zakończonych
strzałem. Gra ta polega na szybkich
podaniach i kreatywności piłkarzy.
Trudno mówić o mnogości wypraco-
wanych schematów atakowania.
Oprócz środkowego pomocnika w
grze ofensywnej uczestniczą
skrzydłowi, w tym jeden z najbardziej
rozpoznawalnych zawodników
drużyny – Sylwester Patejuk oraz Se-
bastian Ziajka i wysunięty, rosły na-
pastnik Robert Demjan. Napastnik ten
bardzo dobrze gra głową, ale też nie
grzeszy skutecznością.

W meczach Podbeskidzia pada
wiele bramek ze stałych fragmentów
gry. Z jednej strony gracze Kasper-
czyka potrafią wykorzystać ten ele-
ment gry, ale z drugiej – mają pro-
blemy ze znalezieniem recepty na
stałe fragmenty gry przeciwnika, a

zwłaszcza rzuty rożne. Bielszczanie
są także jednym z najczęściej faulo-
wanych zespołów, ale też nie zawsze
potrafią to wykorzystać.

Podbeskidzie z początku sezonu
i to, które obserwujemy w rundzie wio-
sennej to dwa zupełnie inne zespoły.
Na wiosnę bielszczanie wygrali trzy
mecze (Widzew, Zagłębie i Lechia),

jeden zremisowali (Ruch) i dwa prze-
grali (Korona i Legia). Jest to zespół
do bólu solidny, dojrzały, a momen-
tami bardzo ciekawie rozgrywający
swoje akcje. Nie można także lekce-
ważyć zmysłu taktycznego oraz po-
mysłowości i odwagi trenera Kas-
perczyka.

Robert Halastra

Zajac (Bąk)

trener: Robert Kasperczyk

Mierzejewski Šourek Dančík Górkiewicz
(Król)

Patejuk Ziajka
Łatka

Cohen

Demjan
Przewidywana

jedenastka
na mecz

z Cracovią

Náther

Wśród piłkarzy Podbeskidzia trudno jest wyróżnić jednego, którego
można by uznać za gwiazdę, bowiem jest w tym zespole kilka postaci,
które decydują o jego obliczu, jak choćby Sylwester Patejuk, czy doś-
wiadczony Marek Sokołowski. Wydaje się jednak, że najważniejszym,
choć niekoniecznie najbardziej widocznym „zwornikiem” beniaminka jest
Dariusz Łatka – krakowianin, wychowanek Wawelu Kraków, który
przez wiele lat występował w barwach Jagiellonii Białystok.

Łatka zadebiutował w Ekstraklasie w roku 1998 jako zawodnik Wisły
Kraków. Później jednak przez osiem lat występował w niższych ligach,
broniąc barw Wawelu Kraków, Hutnika Kraków, a wreszcie białostockiej
Jagiellonii. Z zespołem z Podlasia grał na trzech poziomach rozgrywek:
od ówczesnej trzeciej ligi, aż po Ekstraklasę. Łącznie dla Jagiellonii za-
grał 175 spotkań, w których strzelił 15 bramek. W barwach „Pszczółek”
wystąpił jednak w najwyższej klasie rozgrywkowej tylko 31 razy. Wiosną
2009 roku związał się z Kielecką Koroną i rozegrał dla tego klubu 15 spot-
kań w Ekstraklasie. Następnie trafił do Podbeskidzia Bielsko-Biała, z któ-
rym w sezonie 2010/11, zajmując drugie miejsce w Pierwszej Lidze, wy-
walczył awans. W rundzie jesiennej wystąpił w 14 meczach beniamin-
ka, mając przy tym niebagatelny wkład w nadspodziewanie dobre wy-
niki tego zespołu.

Łatka gra zwykle jako pomocnik. Jest to zawodnik niezwykle waleczny, skuteczny w rozbijaniu akcji rywala i
mający jednocześnie duże umiejętności, jeśli chodzi o rozgrywanie akcji. Potrafi też jednak zagrać na pozycji obroń-
cy, jeśli jest taka potrzeba – można powiedzieć, że to piłkarz uniwersalny. Łatka jest również obdarzony bardzo
mocnym i precyzyjnym strzałem, choć jak dotąd nie udało mu się jeszcze zdobyć gola w Ekstraklasie. Na pew-
no od jego dyspozycji zależeć będzie to, ile miejsce w środku pola otrzymają pomocnicy Cracovii.

Paweł Mazur

gwiazda Podbeskidzia Dariusz Łatka

Przedstawiamy rywala

Podbeskidzie
Bielsko-Biała

Statystyki meczów Cracovii
z Podbeskidziem
Liczba spotkań: 3
Wygrane Cracovii: 2
Wygrane Podbeskidzia: 1

Druga liga:
2003/04 (jesień) Podbeskidzie – Cracovia 0:3
2003/04 (wiosna) Cracovia – Podbeskidzie 3:2
Ekstraklasa:
2011/12 (jesień) Podbeskidzie – Cracovia 1:0

Podbeskidzie Bielsko-Biała
Przydomek: Górale
Stadion: Miejski w Bielsku-Białej (obecnie w
przebudowie)
Debiut w najwyższej klasie rozgrywkowej:
1 sierpnia 2011, Podbeskidzie - Jagiellonia
Białystok 2:2
Sezony w Ekstraklasie: 1
Sukcesy: awans do Ekstraklasy (2011), półfinał
Pucharu Polski (2011)
Budżet: 14 mln zł
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Podbeskidzie to waleczna drużyna, która nie boi się siłowych pojedynków.

Po jesiennym meczu z Podbeskidziem piłkarze Pasów mieli sporo pretensji do arbitra.
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Agencja Ochrony Hektor
e-mail: g.pociegiel@ochronahektor.eu

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

dział zamówień/rekrutacji: tel. 535 114 036

ochrona mienia i osób fizycznych
ochrona imprez


