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RUCH CHORZÓW VS Cracovia
niedziela, 1.12.2013, GODZ. 15.30

CZAS NA

REWANŻ
Ruch ma znakomite statystyki spotkań z Cracovią na własnym boisku,
ale „Niebiescy” są świadomi, że w spotkaniu z „Pasami”, które najlepiej
z wszystkich zespołów
ekstraklasy radzą sobie
na wyjazdach, czeka ich
bardzo trudne zadanie.
Takiego bilansu jak z Cracovią, Ruch nie ma bodaj z nikim w T-Mobile
Ekstraklasie. A statystyki
wzajemnych pojedynków
chorzowsko-krakowskich
na stadionie „Niebieskich”
w Chorzowie są wręcz
wymarzone. Ruch wygrał
z „Pasami” u siebie sześć
razy z rzędu i to do zera!
Ba, od 44 lat nie stracił
bramki z Cracovią na własnym boisku. Po raz ostatni zdarzyła się taka historia w sezonie 1969/70, gdy
chorzowianie zremisowali
przy Cichej 1:1 z jedenastką z Kałuży, a ostatniej porażki doznali w Chorzowie

FELIETON

aż przed 62 laty, ulegając
Cracovii w 1951 roku 1:2.
Na feralnym dla siebie stadionie podopieczni Wojciecha Stawowego pojawią
się przybici niedawnym
wyrównaniem swej rekordowo wysokiej domowej
porażki sprzed 55 lat, gdy
w 1958 roku „Pasy” przegrały u siebie 0:5, jakżeby
inaczej, z… chorzowskim
Ruchem! Małym więc pocieszeniem dla gości jest
fakt, że w sierpniu po sześciu latach przerwy znów
pokonali u siebie „Niebieskich”, a na wyjeździe od
pięciu spotkań nie dali się
ograć, są liderem tabeli
obcych boisk. Z dziewięciu
wyjazdów „Pasy” przywiozły już 17 punktów!
STATYSTYKI NIC NIE ZNACZĄ
– Nie myślimy o statystykach, bo one zawsze
mówią o historii, którą
tworzyli inni piłkarze, niż
tworzą ją obecnie. Teraz Cracovia jest bardzo
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NA ROZGRZEWKĘ: Wojciech Kuczok

Z KLUBU

mocnym zespołem.
Musimy do meczu
z „Pasami” podejść
z wielką pokorą i na
maksymalnej
koncentracji – twierdzą
podopieczni Jána Kociana, którzy po reprezentacyjnej przerwie
zdążyli już zremisować
bezbramkowo z Lechią
w Gdańsku.
Na własnym boisku chorzowianie pojawią się jednak po prawie miesięcznej
przerwie. Ostatnie spotkanie przy Cichej podopieczni
Jána Kociana rozegrali dokładnie 5 listopada, pokonali wtedy 1:0 po bramce
Grzegorza Kuświka, beniaminka z Bydgoszczy. Potem
była jeszcze nieudana wizyta na stadionie Lecha
Poznań na Bułgarskiej
(2:4), która zakończyła
całkiem sympatyczną serię
ośmiu ligowych meczów
z rzędu bez porażki.
kontynuacja, strona 2
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KLUB: Wygodne „Pasy” przy Cichej
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RYWAL: Kat „Niebieskich” już gotowy
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SZYBKA PIŁKA

CZAS NA REWANŻ

JÁN KOCIAN
trener Ruchu Chorzów

KONTYNUACJA ZE STRONY 1

LIGOWY MARATON

Dlatego punkt wywalczony w Gdańsku, po nie najlepszym meczu, przyjęto w chorzowskim klubie z mieszanymi uczuciami. - Wywalczyliśmy punkt,
niemniej nie jestem zadowolony z naszej postawy – mówił trener Kocian.
- Obrona funkcjonowała co prawda
przyzwoicie, bo Lechia nie miała zbyt
wielu dogodnych sytuacji do strzelenia
gola, ale atak spisywał się wyjątkowo
kiepsko. W tym spotkaniu praktycznie w ogóle nie zagroziliśmy bramce
rywali. W dodatku przez nieumiejętne
rozgrywanie piłki i straty sami narażaliśmy się na kontry gospodarzy. Liczyliśmy w Gdańsku na coś więcej niż

Piłkarze Ruchu rozpoczynają niezwykle intensywny tydzień. Kalendarz najbliższych kolejek ligowych przewidział dla nich aż trzy spotkania w ciągu zaledwie sześciu
dni. „Niebiescy” zagrają z Cracovią, następnie z Legią
w stolicy (4 grudnia, godz. 20.30) i Górnikiem w setnych
Wielkich Derbach Śląska (7 grudnia, godz. 20.30).
Jak nasz zespół przetrwa ten „maraton”? O dyspozycję piłkarzy spokojny jest trener Ján Kocian. – Fizycznie drużyna
wygląda dobrze. Przed sezonem zawodnicy zostali dobrze
przygotowani do długiej
rundy. Teraz skupiamy się
na treningu taktycznym –
mówił szkoleniowiec.

W Gdańsku
notowaliśmy
bardzo dużo
strat w środkowej strefie
boiska. Nie
stwarzaliśmy
sytuacji bramkowych. W tym
tygodniu pracowaliśmy
głównie nad
poprawą gry
w ataku i teraz chcemy
powalczyć o
bardzo ważne dla nas
trzy punkty

Trener Kocian nie ukrywał,
że „Niebiescy” w ostatnim
meczu w Gdańsku zagrali
słabo. – Analizowaliśmy
spotkanie z Lechią. Nasza gra w ofensywie nie
wyglądała dobrze. Potrafimy grać lepiej w przodzie.
Pokazaliśmy to chociażby
w Kielcach czy w Poznaniu.
W Gdańsku notowaliśmy
bardzo dużo strat w środkowej strefie boiska. Nie
stwarzaliśmy sytuacji bramkowych. W tym tygodniu
pracowaliśmy głównie nad
poprawą gry w ataku i teraz
chcemy powalczyć o bardzo
ważne dla nas trzy punkty
– powiedział trener Kocian.
Zwycięstwo w meczu
z „Pasami” jest niezwykle
pożądane. W środku tabeli, gdzie toczy się walka o miejsca w pierwszej
ósemce, panuje straszny
ścisk. Różnica między szóstą Cracovią a dwunasta
Lechią, przed rozpoczęciem 18. kolejki wynosiła
zaledwie 4 punkty. Kogo
trener Kocian wyśle w bój
o szósty ligowy triumf ?
- Wielkich zmian w składzie nie będzie, ale nie
chcę zdradzać szczegółów
– zakończył szkoleniowiec
„Niebieskich”.
P
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remis, niemniej byliśmy za mało aktywni, aby myśleć o zwycięstwie. Był to
zdecydowanie najsłabszy mecz Ruchu
pod moją wodzą.
PUNKTY NA WAGĘ ZŁOTA
Ostry, szczery do bólu komentarz słowackiego szkoleniowca oddawał nastroje w drużynie. – Już w autokarze
powiedzieliśmy sobie z chłopakami, że
takie spotkanie w naszym wykonaniu
nie może się już powtórzyć – stwierdził
kapitan Ruchu, Marcin Malinowski. –
Z Cracovią czeka nas jednak niełatwa
przeprawa – dodaje „Malina”. – Moim
zdaniem będzie to jeszcze trudniejszy

WYBIERZ ASA SZPILU

FELIETON NA ROZGRZEWKĘ

WYBIERZ „ASA SZPILU”!
WYŚLIJ SMS NA NUMER
71480

WOJCIECH KUCZOK
Pisarz, scenarzysta, laureat Paszportu Polityki

NIEBIESCY, TYLKO ZWYCIĘSTWO!
Rewanż za sierpniową,
frajerską porażkę to
obowiązek „Niebieskich”.
W kilka chwil Dawid
Nowak odebrał wtedy
Ruchowi pewne trzy
punkty i trzeba przyznać,
że była to zasłużona
kara za zachowawczą,
kunktatorską grę na
utrzymanie wyniku. Ale
Ruch to już zupełnie inna
drużyna – natchniona
przez trenera Kociana. Co
prawda recenzje ostatniego meczu z Lechią
Gdańsk były miażdżące,
na szczęście w futbolu nie
przyznaje się punktów za
styl. Remis na wyjeździe
hańbą nie jest, Niebiescy
utrzymali się w mistrzowskiej ósemce, ale teraz
by to miejsce zachować,
muszą zwyciężyć. Korespondencyjny pojedynek
R
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pełnej dyspozycji. To już
jedenaste spotkanie pod
wodzą Kociana – najbliższe wyniki Ruchu pokażą,
co nasi chłopacy potrafią,
kiedy „efekt nowej miotły” przestaje działać. Słowak nie jest już w Ruchu
trenerem nowym, jego
metody szkoleniowe powinny utrwalić pozytywne zmiany w mentalności
zawodników i taktyce
zespołu – jeśli wygramy,
znaczy to, że Ruch zmierza w dobrym kierunku.
Dominacja w środku pola
była kluczem do ostatnich
zwycięstw „Niebieskich”,
dlatego powinniśmy
liczyć na skuteczny atak
pozycyjny i dobrze nastawione celowniki naszych
nieprzesadnie skutecznych snajperów. „Niebiescy”, tylko zwycięstwo!

z Cracovią Chorzowianie wygrali – przegrana
z Lechem dokonała się za
sprawą turbodoładowania
Poznaniaków w ostatnim
kwadransie meczu, zaś
piłkarze trenera Stawowego w starciu z „Kolejorzem” po prostu nie
istnieli. 1:6 u siebie to
porażka traumatyczna,
dostajemy więc rywali
rozbitych psychicznie,
osłabionych mentalnie
i obyśmy pogłębili ich
depresję. „Pasy” bez swoich najskuteczniejszych
napastników tracą połowę
wartości – Burundyjczyk Saidi Ntibazonkiza
z Ruchem nie zagra, nasz
prześladowca Nowak
wrócił do treningów dopiero przedwczoraj, więc
pozostaje mieć nadzieję,
że nie wrócił jeszcze do
N
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mecz niż ten na PGE Arenie w Gdańsku. Oba zespoły dzieli w tabeli ledwie
punkt, Cracovia podobnie jak my celuje w ósemkę, więc każdy punkt jest
na wagę złota. Musimy zagrać znowu
bardzo konsekwentnie w obronie,
czyli na zero z tyłu, a wtedy z przodu
na pewno coś wpadnie. Liczymy bardzo na Grzegorza Kuświka, który jest
ostatnio w bardzo dobrej dyspozycji.
W Gdańsku Grzesiek bramki co prawda nie strzelił, ale moim zdaniem był
naszym najjaśniejszym punktem obok
Michała Buchalika. Liczymy na jego
dobrą ostatnio grę także w pojedynku
z Cracovią – zakończył „Malina”.

R
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Wciel się w rolę eksperta piłkarskiego, spróbuj szczęścia w
nowym konkursie i zdobądź
oryginalną koszulkę meczową
„Niebieskich” z autografem
najlepszego zawodnika meczu!
Specjalnie dla naszych fanów,
zarówno tych na trybunach
stadionu, jak i tych przed telewizorami przygotowaliśmy
wyjątkowy konkurs smsowy.
Co zrobić, aby mieć szansę na
nagrodę?
1. Wybierasz najlepszego zawodnika meczu i na numer
71480 wysyłasz sms o treści
„ruch.x”, gdzie x oznacza numer zawodnika.
Na przykład, jeśli uznasz, że

najlepszy na boisku jest Łukasz
Surma sms będzie wyglądał tak:

RUCH.4

2. W odpowiedzi na sms otrzymujesz proste pytanie dotyczące
„Niebieskich” i wysyłasz poprawną odpowiedź pod ten sam
numer.
Na przykład: Ile mistrzostw polski zdobył Ruch Chorzów A) 9
B) 12 C) 14
Poprawna odpowiedź to sms o
treści:

RUCH.C

UWAGA! Liczy się refleks!
Osoba, która w najkrótszym
czasie po otrzymaniu pytania
smsem udzieli poprawnej odpowiedzi wygrywa! Koszt jednego
smsa to zaledwie: 1,23zł (cena
zawiera podatek VAT) Więcej
informacji i regulamin konkursu
na www.ruchchorzów.com.pl

Y

PARTNER OFICJALNY:

PRESSPEKT
W Y D A W N I C T W O

17 (24) / 2013

4

Z KLUBU

RUCH CHORZÓW VS Cracovia
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WYGODNE „PASY” PRZY CICHEJ
RUCH NIE PRZEGRAŁ U SIEBIE Z CRACOVIĄ OD 1951 ROKU. OD 44 LAT NIE STRACIŁ BRAMKI. W OSTATNIEJ DEKADZIE „NIEBIESCY” PIĘCIOKROTNIE MIERZYLI SIĘ
Z KRAKOWIANAMI PRZY CICHEJ W MECZACH EKSTRAKLASY.

W

szystkie potyczki
wygrali Chorzowianie – do zera! Ogólny
bilans gier także prezentuje się
znakomicie – 38 wygranych
14 remisów i 18
porażek.
Czy patrząc
na historię

można stwierdzić,
że „Pasy” to wygodny rywal?
- Statystyki coś na pewno
mówią, ale nie są do końca
miarodajne, bo gra Cracovii
w porównaniu do poprzednich
sezonów mocno się zmieniła,
mają swój styl. Tak jak pokazuje tabela jest to zespół o wiele
silniejszy niż wcześniej –
mówił Marek Zieńczuk. - Na
pewno fajnie byłoby podtrzymać tę passę, chociaż nie powinniśmy wracać do przeszłości, bo każdy mecz jest inny
i do tego najbliższego musimy
się odpowiednio przygotować
– wtórował „Zieniowi” Łukasz
Janoszka.
Wspomniany Zieńczuk strzelał bramki w dwóch ostatnich
meczach przeciwko „Pasom”.
Jedną w pechowo przegranym
meczu (1:2) latem tego roku
w Krakowie, a drugą w przedostatniej
kolejce
sezonu
2011/2012, który Ruch zakończył na drugim miejscu w tabeli. Cracovia zajęła wówczas
ostatnie miejsce i spadła z ligi.

- Strzeliłem bramkę Cracovii
za kadencji Waldemara Fornalika i to wyjazdowe zwycięstwo
uzyskane w końcówce sezonu
utrzymało nas w grze o mistrzostwo Polski do ostatniej
kolejki. To było chyba trafienie
największej wagi, jeśli chodzi
o moje występy przeciw Cracovii. Na pewno pamiętam też

Strzeliłem
bramkę Cracovii
za kadencji
Waldemara
Fornalika i to
wyjazdowe
zwycięstwo
uzyskane
w końcówce
sezonu utrzymało
nas w grze
o mistrzostwo
Polski

rzyli ją inni ludzie niż ci, którzy
wybiegną w niedzielę na boisko.

mecz w Pucharze Polski, jesienią 2011 roku,
kiedy to w doliczonym
czasie dogrywki zdobyłem gola na wagę
awansu.
Dotarliśmy
wtedy do finału rozgrywek – wspominał „Zieniu”. - Fajnie się strzela
takie bramki, ale
w i ad om o,

- Nie ma dla mnie
„wygodnych”
rywali. W każdym
meczu
wszyscy staramy się zagrać

na tyle, na ile
nas stać. Jeśli uda się
strzelić bramkę to będzie
fajnie – mówił Łukasz Janoszka.
Z młodszym kolegą w stu procentach zgadza się Zieńczuk. W każdym spotkaniu staram się
grać na sto procent, ale te mecze
wyzwalają dodatkowe pokłady
siły i energii. Dobrze nam się
gra z Cracovią i mam nadzieję,
że tej tradycji stanie się zadość i zostanie ona podtrzymana – powiedział
popularny „Zieniu”.

że nie po to tylko wychodzę na
boisko. Celem nadrzędnym są
zwycięstwa drużyny – dodał.
Mało sentymentalnie do tematu podszedł Łukasz Janoszka.
„Ecik” jako jedyny zagrał we
wszystkich wygranych meczach
przeciwko Cracovii przy Cichej w ostatnim dziesięcioleciu
i podobnie jak Zieńczuk pokonywał bramkarzy „Pasów”. - Te
mecze z Cracovią nie zapadły
mi głęboko w pamięć, ale rzeczywiście, zawsze do tej pory
grało nam się z nimi dobrze.
Oby i tym razem tak było, bo
trzy punkty bardzo by się nam
przydały – mówił Janoszka.

PISZEMY NOWĄ
HISTORIĘ
Wspomnienia
zwycięskich potyczek są dla
Ruchu
dość
przyjemne. Jednak każdy mecz
to nowa historia, pisana przez
innych aktorów.
Najważniejsze,
aby każdy z nich
powalczył o nawiązanie do zwycięskich chwil.

WYGRAĆ ZGODNIE Z TRADYCJĄ
Czy „Niebiescy” lubią grać
z Cracovią? Historia na to
wskazuje, ale jak słusznie
stwierdził trener Kocian, two-

JAK GRAŁY REZERWY I JUNIORZY?
Fantastyczna seria spotkań bez porażki Ruchu II
Chorzów została przerwana w ostatnim w tym
roku meczu o stawkę. Był nim finał Pucharu Polski
na szczeblu Podokręgu Katowice.
Udanie rundę zakończyły nasze drużyny juniorskie. Zawodnicy Ireneusza Psykały wygrali z Polonią Słubice, zaś podopieczni Mateusza Michalika
uporali się z Czarnymi-Góral Żywiec. Liczyliśmy
również na wygraną rezerw w Rudzie Śląskiej.
Niestety, zabrakło skuteczności w spotkaniu z
Grunwaldem.
CENTRALNA LIGA JUNIORÓW
Polonia Słubice - Ruch Chorzów 0-3 (0-1)
0-1 - Siedlik, 4 min
0-2 - Sołdecki, 72 min
0-3 - Szal, 82 min (k.)

Ruch: Majda - Szal, Sikora, Spychaj, Wleciałowski (46.
Siebert) - Żukowski (62. Dominik Cheba), Patryk Cheba, Bobryk (46.Chrobok) - Wegrzyn (33. Szczygieł),
Siedlik, Sołdecki. Trener Ireneusz Psykała.
ŚLĄSKA LIGA JUNIORÓW
Ruch Chorzów - Czarni-Góral Żywiec 2-0 (2-0)
1-0 - Żyłka, 10 min
2-0 - Starowicz, 19 min
Ruch: Wąchała - Fredyk, Świtała (58. Koczy), Stefański, Żukowski (68. Szklorz) - Szpakowski (77.
Żurek), Gęsior, Lajblich (50. Bobryk), Starowicz
(77. Bruziński), Żmuda (72. tracz) Żylka. Trener
Mateusz Michalik.
REZERWY
Ruch II Chorzów – Szombierki Bytom 2:1 (2:1)

0-1 – Dymowski, 18 min (głową)
1-1 – Sadlok, 25 min
2-1 – Lipski, 45 min
Ruch II: Kamiński - Konczkowski, Sadlok (46. Komor), Helik, Brodziński – Otręba, Lipski, Urbańczyk, Kowalski (65. Chwastek) – Stanisławski (88.
Kotus), Kreft (46. Korczyński). Trener Karol Michalski.
Grunwald Ruda Śląska – Ruch II Chorzów 2-1 (0-0)
1-0 – Szpoton, 47 min
1-1 – Chwastek, 73 min
2-1 – Kot, 80 min
Ruch: Soliński – Chwastek, Komor, Włodarczyk,
Brodziński, Szal, Włodyka (89. Węgrzyn), Lipski,
Otręba, Szymański (62. Kreft), Trojak (62. Korczyński). Trener Karol Michalski.

ul.Zawadzkiego 45,
44-109 Gliwice
tel. 32 234 72 01, fax 32 234 21 41
e-mail: office@hutalab.com.pl
Biuro Handlu
tel. 32 234 72 91, fax 32 234 76 80
www.hutalab.com.pl

Oferujemy:

stalowe obudowy górnicze

akcesoria obudów górniczych

obudowy tuneli drogowych

kszta³towniki konstrukcyjne

kszta³towniki zimnogiête
zamkniête

ciêcie wzd³u¿ne blach w krêgach

Z okazji Święta Barbórki
wszystkim Górnikom i ich Rodzinom
życzenia spokojnej i bezpiecznej pracy,
powodzenia w życiu osobistym, rodzinnym oraz zawodowym,
wiary w lepszą przyszłość,
a nade wszystko nieustającego górniczego szczęścia
życzy
Rada Nadzorcza, Zarząd i Pracownicy Węglokoks S.A.

INSTYTUT ZDROWIA I URODY
CLARIA by Dorota Ludwig
• DEPILACJA LASEROWA
• LASEROWE ZAMYKANIE NACZYNEK

ZAREKLAMUJ SIĘ
W BIULETYNIE
OFICJALNY

BEZPŁATNY

BIULETYN

RUCHU

CHORZÓW

• MEZOTERAPIA IGŁOWA
• ZABIEGI RELAKSACYJNE I PIELĘGNACYJNE

Zapraszamy do skorzystania z oferty świątecznej:
Zbliżają się świeta, a Ty nie masz pomysłu na prezent dla bliskiej osoby?
Stwórz wyjątkowy prezent - VOUCHER Claria
Podaruj bliskim wyjątkowe chwile relaksu i odprężenia

99ZŁ
79ZŁ 140ZŁ

150ZŁ

zabieg rozjaśniająco - odmładzający
peeling wygładzający całego ciała

Instytut Zdrowia i Urody Claria, ul. Wolności 39/2 (w oﬁcynie), Chorzów, tel. 882-708-402
www.claria.com.pl , facebook.com/InstytutZdrowiaIUrodyClaria

WYPRÓBUJ MODUŁ E6
W CENIE 100ZŁ

MODUŁ E6 O WYMIARACH
87MM X 42

ZADZWOŃ: 536 999 459
LUB NAPISZ: REKLAMA@PRESSPEKT.PL
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KAT „NIEBIESKICH” JUŻ GOTOWY
PIŁKARZE „PASÓW” NA CICHEJ POSZUKAJĄ UKOJENIA PO KLĘSCE Z LECHEM POZNAŃ W POPRZEDNIM MECZU U SIEBIE. - MOGĘ ZAPEWNIĆ,
ŻE PRZYJEŻDŻAMY DO CHORZOWA PO TRZY PUNKTY – MÓWI BYŁY KAPITAN RUCHU, TERAZ CRACOVII, KRZYSZTOF PILARZ.
TABELA LIGOWA

PRAWDOPODOBNE SKŁADY

L.P.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

PILARZ

80

ŻYTKO

KUŚ

KOSANOVIĆ

5

20

3

DANIELEWICZ

MARCINIAK

6

DĄBROWSKI

7

14

STRAUS

ZEJDLER

10

23

STEBLECKI

BOLJEVIĆ

KLUB
Legia Warszawa
Górnik Zabrze
Wisła Kraków
Lech Poznań
Pogoń Szczecin
Zawisza Bydgoszcz
Cracovia
Lechia Gdańsk
Ruch Chorzów
Jagiellonia Białystok
Piast Gliwice
Śląsk Wrocław
Korona Kielce
Widzew Łódź
Zagłębie Lubin
Podbeskidzie B-B

M
17
17
18
17
18
18
17
18
17
18
17
18
17
17
17
17

PKT Z
37 12
34 10
34 9
29 8
28 7
24 6
24 7
23 5
23 5
22 6
22 6
21 5
16 4
14 4
13 3
13 2

R P BR
1 4 38-18
4 3 32-21
7 2 26-11
5 4 29-18
7 4 27-25
6 6 26-21
3 7 24-26
8 5 22-26
8 4 20-23
4 8 27-25
4 7 18-26
6 7 25-26
4 9 23-30
2 11 16-34
4 10 12-22
7 8 13-26

17

4

18. KOLEJKA
9
KUŚWIK

7

14

8

STARZYŃSKI

JANOSZKA

SMEKTAŁA

16

4

BABIARZ

SURMA

3

32

2

39

DZIWNIEL

MALINOWSKI

STAWARCZYK

HELIK

12
BUCHALIK

TRENERZY: Ruch Chorzów – Ján Kocian, Cracovia - Wojciech Stawowy

BILANS MECZÓW
Rok
1966/1967
1969/1970
1982/1983
1983/1984
2003/2004

Ruch vs Cracovia
3-0, 0-1
1-1, 4-2
0-0, 1-0
2-0, 0-1
0-0, 1-2

Rok
2007/2008
2008/2009
2009/2010
2010/2011
2011/2012

Ruch vs Cracovia
2-0, 0-1
2-0, 0-0
2-0, 4-1
1-0, 3-2
2-0, 2-0

Łącznie obie drużyny spotkały się w lidze w 70 spotkaniach.
Ruch wygrał 38 spotkania, zremisował 14 i poniósł porażek 18.
Bramki w stosunku 135 - 87 są na korzyść chorzowian.
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• Od gry Bartłomieja Babiarza w najbliższym meczu może wiele zależeć

N

iczego nie możemy
zmieniać, niczego nie
możemy się przestraszyć.
Musimy być nadal konsekwentni w naszej pracy – mówił przed
kamerą Terazpasy. TV trener
Wojciech Stawowy. Szkoleniowiec Cracovii miał na myśli
pogrom 1:6, którego doznali
jego podopieczni w miniony poniedziałek w ostatnim
spotkaniu ligowym z Lechem
Poznań u siebie. Jednocześnie
trener Stawowy wziął na siebie
całą winę za tak wysoką porażkę
z lechitami. - Nie lubię zawodzić, więc odczuwam wielki
żal i smutek, bo na poziomie
ekstraklasowym, taki wynik, to
klęska. Będę jednak cały czas
powtarzał: to, że Cracovia nie
wygrała z Lechem, a przegrała
tak wysoko, to wina szkoleniowca. To trener przygotowuje
zespół do meczu, ustala taktykę
i skład, a potem go prowadzi,
więc biorę na siebie odpowiedzialność za ten wynik – bił się
w piersi 47-letni trener „Pasów”,
nie zamierzając się tanio usprawiedliwiać w stylu – „sędzia nie
uznał nam bramki na 1:1 mylnie
odgwizdując spalonego. Mieliśmy pecha, bo piłka po strzałach
Vladimira Boljevicia trafiała
miast do bramki w słupki i poprzeczkę” – choć akurat takie
tłumaczenia miałby związek
z boiskowymi wydarzeniami.
OKAZJA DO REHABILITACJI
- Z reguły mecze analizujemy
następnego dnia – opowiadał dalej Stawowy - ja jednak

chciałem odczekać, aż emocje
opadną – tłumaczył szkoleniowiec Cracovii. – Dopiero na
chłodno pokazałem chłopakom,
dlaczego tak łatwo traciliśmy
gole z Lechem, jak zabrakło
nam konsekwencji. Nie zasługiwaliśmy tego dnia na coś
więcej, ponieważ nie realizowaliśmy kompletnie taktycznych
założeń. Nie zadziałały też jak
powinny kwestie mentalna
i fizyczna, tutaj należy szukać
przyczyn tego pogromu. Uważam jednak, że Cracovię stać na
zdecydowanie lepszą grę, dlatego nie mam większych pretensji
do swoich piłkarzy. Oni starali
się grać najlepiej jak potrafią,
choć naturalnie nie musieliśmy
tak wysoko przegrać. Piłkarze
z Krakowa nie rozdzierali zbyt
długo szat, tym bardziej, że dość
szybko nadarza się okazja do
rehabilitacji i podniesienia się
z kolan po najwyższej porażce na własnym stadionie od 55
lat. - Absolutnie nie ma mowy
o załamaniu – stwierdza trener
Stawowy. – Oczywiście jest nam
wszystkim przykro, bo zawiedliśmy kibiców wyciągając sześć
razy piłkę z własnej bramki, ale
czasami musi coś takiego się
wydarzyć, żeby było lepiej.
MIŁE WSPOMNIENIA
To lepiej, oznacza naturalnie zwycięstwo nad Ruchem
w Chorzowie. - Cieszę się na
to spotkanie z Ruchem i powrót
na bardzo dobrze mi znany
stadion na Cichej – mówi były
golkiper „Niebieskich”, Krzysz-

tof Pilarz, który teraz strzeże
bramki „Pasów”. - Mam bardzo
miłe wspomnienia związane
z Ruchem. W tym klubie spędziłem trzy lata, dwa i pół roku
byłem podstawowym zawodnikiem, przez pół roku byłem kapitanem zespołu, mam do dziś
wielu przyjaciół w Chorzowie.
Mam nadzieję, że nasze relacje
w dalszym ciągu będą tak dobre, ale teraz gram w Cracovii
i dla tego klubu walczę. Mogę
zapewnić, że przyjeżdżamy do
Chorzowa po trzy punkty.
BEZ „DZIEWIĄTKI”
Optymizm
przed
wizytą
u czternastokrotnych mistrzów
Polski mocno się podniósł
w ekipie „Pasów”, ponieważ
pod koniec tygodnia wznowił
treningi po kontuzji Dawid
Nowak, kat Ruchu w pierwszym spotkaniu obu zespołów
w tym sezonie. Nowak, to piłkarz nietuzinkowy, który jak jest
w formie, to sam potrafi przesądzić o losach meczu. Może
być brany pod uwagę także
inny kontuzjowany, silny punkt
„Craxy”, Marcin Budziński. To
zwiększa pole manewru trenerowi Stawowemu, który preferuje ofensywną grę z mnogością
wymienianych, krótkich podań.
Goście grają też bez klasycznej,
rasowej „dziewiątki”. W tę rolę
wciela się najczęściej Boljević,
a wspiera go wspomniany już
Nowak. Atutem rywali Ruchu
są też strzały z dystansu, z tej
groźnej broni „Pasy” bardzo
często korzystają.

Jagiellonia
Białystok
Pogoń
Szczecin
Wisła
Kraków
Korona
Kielce
Piast
Gliwice
Lech
Poznań
Ruch
Chorzów
Podbeskidzie
Bielsko - Biała

Lechia
Gdańsk
Zawisza
Bydgoszcz
Śląsk
Wrocław
Widzew
Łódź
Górnik
Zabrze
Zagłębie
Lubin
Cracovia
Legia
Warszawa

0-1*
1-1*
3-0*
30 listopada,
15:30
30 listopada,
18:00
30 listopada,
20:30
1 grudnia,
15:30
1 grudnia,
18:00

* Mecze nowej kolejki rozegrane do
zamknięcia numeru

WYNIKI 17. KOLEJKI
Cracovia
Górnik Zabrze
Jagiellonia Białystok
Lechia Gdańsk
Legia Warszawa
Wisła Kraków
Zagłębie Lubin
Zawisza Bydgoszcz

1-6
2-0
3-1
0-0
3-1
1-0
0-2
2-0

Lech Poznań
Podbeskidzie B-B
Śląsk Wrocław
Ruch Chorzów
Pogoń Szczecin
Korona Kielce
Piast Gliwice
Widzew Łódź

OSTATNI MECZ

LECHIA GDAŃSK - RUCH CHORZÓW 0:0
Lechia: M. Bąk – Janicki, Bieniuk (46.
Matsui), Madera, Oualembo – Deleu,
Dawidowicz, Zyska, Machaj (73. Frankowski),
Wiśniewski – Grzelczak (78. Tuszyński).
Trener Michał Probierz.
Ruch: Buchalik – Helik, Stawarczyk,
Malinowski, Dziwniel – Surma, Babiarz –
Smektała, Starzyński, Janoszka (90. Zieńczuk)
– Kuświk. Trener: Jan Kocian
Żółte kartki Bieniuk (11.), Zyska (66.),
Matsui (89.)
Sędziował Paweł Raczkowski (Warszawa).
Widzów: 9846.

KALENDARIUM
4 grudnia
Ekstraklasa: Legia Warszawa – Ruch Chorzów
(20:30)
7 grudnia
Ekstraklasa: Ruch Chorzów – Górnik Zabrze (20:30)
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