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WYGRYWAMY,

NIE ZWALNIAMY
Kiedy Ján Kocian obejmował drużynę Ruchu Chorzów, to za cel
przyświecało mu wyprowadzenie zespołu
na bezpieczną pozycję
w tabeli. Pięć miesięcy pracy obecnego
sztabu szkoleniowego
zaowocowało niezwykłym progresem.
„Niebiescy” awansowali na trzecią pozycję w
tabeli! Od dnia, kiedy
Kocian przejął zespół,

FELIETON

więcej punktów zdobyła w ekstraklasie tylko
Legia Warszawa. Respekt budzi seria ostatnich zwycięstw, która
została
przedłużona
już do czterech za sprawą świetnego meczu
we Wrocławiu. W końcu pokonaliśmy Śląsk!
Był to rywal z kategorii
tych, z którymi ostatnio
naszym
zawodnikom
szło jak po grudzie.
Nie potrafiliśmy go pokonać od momentu

2

NA ROZGRZEWKĘ: Bogdan Kalus

powrotu do elity ani u
siebie, ani na wyjeździe.
Przełamanie przyszło
w ubiegły weekend, a
dużą cegiełkę do odniesienia tegoż zwycięstwa
dołożyli kibice Ruchu.
W imponującej liczbie
2300 osób pojawili się
we Wrocławiu i gorącym dopingiem dodali
otuchy zawodnikom. –
Stworzyli znakomite widowisko, dlatego chcemy im zadedykować to
zwycięstwo – podkreślił

Z KLUBU

KLUB: Wojowników dwóch
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Marek Zieńczuk, autor
dwóch asyst.
Fundamentem w taktyce Jána Kociana jest
solidna
defensywa.
Wytrzymała ona napór
Jagiellonii Białystok w
pierwszym meczu w tym
roku. Dobrze radziła sobie również przez ponad godzinę gry z atakami Śląska. Poważną rysę
wyrządziła strata dwóch
goli. Pamiętać jednak
trzeba, że linia obronna

została zestawiona we
Wrocławiu bez Piotra
Stawarczyka, który musiał pauzować za kartki.
Na mecz z Widzewem
jest już do dyspozycji
trenera. Żaden z naszych zawodników nie
przekroczył limitu
indywidualnych napomnień,
w i ę c
J á n
K o cian
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ZAPOWIEDŹ

RYWAL: Podtrzymać serię zwycięstw

będzie miał komfort
wyboru.
„Stawarowi”
zapewne zależy na występie w tym spotkaniu,
gdyż do Chorzowa trafił
właśnie z łódzkiego klubu.
Na mocną pozycję pracuje od początku
tego roku Maciej Jankowski.
kontynuacja,
strona 2

DOŁĄCZ DO NAS

/RUCHCHORZÓW
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SZYBKA PIŁKA

WYGRYWAMY, NIE ZWALNIAMY

JÁN KOCIAN
trener Ruchu Chorzów

KONTYNUACJA ZE STRONY 1

PRZEDŁUŻYĆ SERIĘ
ZWYCIĘSTW

Piłkarz, który z powodu problemów
zdrowotnych pierwszej części sezonu
nie uzna za okres udany. Teraz wrócił
do wysokiej dyspozycji, którą już imponował przy Cichej. To on był bohaterem spotkania ze Śląskiem. Zdobył
dwa gole. Za każdym razem kierował
piłkę do siatki głową. Do tego dołożył
asystę przy bramce Grzegorza Kuświka, który zachował się w omawianej
sytuacji w znakomity sposób.

„Niebiescy” świetnie rozpoczęli rundę wiosenną ekstraklasy. Po
dwóch zwycięstwach, z Jagiellonią i Śląskiem, podopieczni trenera Jána Kociana wdrapali się na ligowe podium.
Wielu żałowało zakończenia
rundy jesiennej w czasie, gdy
Ruch był na fali wznoszącej.
Zastanawiano się, czy po zimowej przerwie drużyna Ruchu
nadal będzie tak dobrze funkcjonowała. Obawy okazały się
niepotrzebne. „Niebiescy” nie
przestają zaskakiwać, a ich seria
zwycięskich spotkań z rzędu wydłużyła się do czterech.
– Bywały remisy i szczęśliwe
wygrane po grze „na styku”. Nie
odnieśliśmy też jakiegoś wysokiego zwycięstwa. Nie liczę tych
spotkań, ale chciałbym, żeby ta
seria została przedłużona – mówił Ján Kocian.
Piłkarze Ruchu wciąż punktują,
jednak nie popadają w huraoptymizm. Szybko koncentrują się
na kolejnym spotkaniu.
– Po zwycięstwie ze Śląskiem
cieszyliśmy się jeden czy dwa
dni, ale teraz musimy się przygotować na ciężki mecz, jaki
czeka nas w piątek. Drużyny,
które znajdują się w dolnej części
tabeli często obierają bardzo defensywną taktykę. Ciężko się gra
z takimi przeciwnikami. Do tej
pory raczej nie uchodziliśmy za faworytów w kolejnych meczach, jednak teraz to od nas będzie się oczekiwało zwycięstwa. Gramy u siebie,
tabela pokazuje, że jesteśmy faworytem. Czy ta rola jest dla nas wygodna – zobaczymy. Wygrana jest jednak naszym obowiązkiem. Trzy
punkty pomogą nam w umocnieniu się w czołówce tabeli – mówił
z nadzieją Ján Kocian.
Nasz dzisiejszy rywal okupuje ostatnie miejsce w ligowej tabeli. W każdym meczu łodzianie grają z „nożem na gardle”. Właśnie
z tego powodu trener Ruchu nastawia się na ciężki mecz.
– Analizowaliśmy grę Widzewa. Zawodnicy zapoznali się z naszymi spostrzeżeniami. Łodzianie mają nowego trenera, a wraz
z nim doszło do wielu zmian w drużynie. Widzew pozyskał również kilku nowych zawodników. Zawsze bierzemy pod uwagę sposób gry przeciwnika, ale głównie skupiamy się na sobie, na naszej
taktyce. Postaramy się realizować swój plan, chcemy dominować!
– zapowiedział trener Kocian.

Zawsze
bierzemy
pod uwagę
sposób gry
przeciwnika,
ale głównie
skupiamy się
na sobie, na
naszej taktyce.
Postaramy
się realizować
swój plan,
chcemy
dominować!
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Na mecz z Widzewem z optymizmem
czeka również Jakub Kowalski. Piłkarz ten debiutował w ekstraklasie
w łódzkich barwach. Następnie trafił

do Okocimskiego KS Brzesko, gdzie
został zauważony przez wysłanników
Ruchu. Tym sposobem latem został
zawodnikiem naszego klubu. Rzetelną pracą na treningach wysyłał sygnały sztabowi szkoleniowemu. Dobrą
postawą tej zimy w grach sparingowych zyskał uznanie w oczach Jána
Kociana i w efekcie mecze z Jagiellonią i Śląskiem rozpoczynał w wyjściowym składzie. Wierzymy, że wkrótce
za występami Kuby będą podążały
także liczby w postaci asyst i bramek.
Widzew, co prawda, zamyka ligową
stawkę, ale nasi zawodnicy twardo

stąpają po ziemi. Doskonale wiedzą,
co czują aktualnie zawodnicy z Łodzi. Chorzowianie nie tracą optymizmu, ale zachowują zarazem pełen
szacunek do rywala. Zlekceważenie
gości mogłoby zakończyć się stratą
punktów, a ten scenariusz nie wchodzi w grę! Nawet w meczu przyjaźni,
która ma panować wyłącznie na trybunach. Na boisku szykuje się ostre
starcie. W dosłownym tego słowa
znaczeniu. Piłkarze Widzewa byli karani czerwonymi kartkami w obu tegorocznych meczach ligowych. Mimo gry
w osłabieniu byli w stanie strzelić gola
Piastowi i zremisować to spotkanie.

WIEŚCI Z KLUBU

FELIETON NA ROZGRZEWKĘ
BOGDAN KALUS
Aktor katowickiego teatru „Korez”

KIBICE SĄ Z NAMI
trudno o punkty, bo wiadomo jak gra rywal z „nożem
na gardle””. Z drugiej
strony jednak z kim mamy
zdobywać punkty jak nie
z najsłabszą drużyną ligi?
Nie będę zabierał głosu w
sprawie przenosin Ruchu
na Stadion Śląski, bo mój
głos niczego już chyba w
tej sytuacji nie zmieni. To
z pewnością melodia przyszłości, bo modernizacja
słynnego „Kotła czarownic”
trwa już dość długo. Mam
tylko nadzieję, że skoro
decyzja w tej sprawie już
zapadła, tym razem termin
ukończenia budowy zostanie dotrzymany. Mnie
również, podobnie jak
wszystkim fanom „Niebieskich” zależy na tym,
aby w końcu najbardziej
utytułowana drużyna w

Ale się pięknie zaczęła
wiosna! 2 mecze, 6 punktów i 3 miejsce w tabeli!
Tego się chyba mało kto
spodziewał! Rozmawiając
w Domu Kultury Batory z
Jánem Kocianem życzyłem
mu, żeby odnosił sukcesy
na miarę swojego rodaka
Michala Vicana, ale nie
spodziewałem się, że realnym się stanie ten fakt już
w tym sezonie. Oczywiście
do mety rozgrywek jeszcze
daleko, ale ponownie
możemy się cieszyć z
medalowej pozycji w
tabeli, przynajmniej na
chwilę. Przed nami „mecz
przyjaźni” z Widzewem,
który niestety znajduję się
na szarym końcu ligowej
tabeli i właśnie z tego
powodu będzie naszym
piłkarzom niezmiernie
R
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tym kraju grała na pięknym i dużym stadionie
przy pełnych trybunach.
Sam fakt, że do Wrocławia wybrała się ponad
dwutysięczna niebieska
„armia” świadczy o tym,
że Ruch ma wiernych,
oddanych i licznych kibiców, na których zawsze
można liczyć, stanowi
dobry prognostyk przed
zbliżającymi się następnymi spotkaniami czy nawet
sezonami. I nieważne czy
będzie to Stadion Śląski
czy mniejszy przy Cichej,
ważne żebyśmy mieli ten
swój klub i żebyśmy mieli
komu kibicować. Parafrazując reklamy, które widać
na ulicach Warszawy:
„Nieważne skąd jesteś –
ważne żebyś był kibicem
Niebieskiej eRki”.
R

Z

„NIEBIESCY” FANI
Z REKORDEM!
Kibice Ruchu po raz kolejny
potwierdzili, że zawsze można
na nich liczyć. Na ostatni mecz
ligowy ze Śląskiem wybrało
się do Wrocławia blisko 2400
„Niebieskich” fanów, jednocześnie bijąc rekord sektora gości na wrocławskim stadionie.
Kibice przez całe spotkanie
wspierali naszych piłkarzy głośnym dopingiem. Po meczu ich
wysiłek docenił trener Ján Kocian i jego podopieczni.

– W walce o wygraną bardzo
pomogli nam nasi kibice. Dziękujemy im za to, że tak licznie
przybyli do Wrocławia, by nas
wspierać. Dedykujemy im to
zwycięstwo – mówił po meczu
ze Śląskiem Ján Kocian.
– Nie ma co ukrywać, że powiedzenie, że kibice są 12 zawodnikiem dziś miało swoje przełożenie w praktyce – dodał Marek
Zieńczuk.
Dziękujemy i liczymy na Wasze
wsparcie w kolejnych meczach!
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„JAPAN MOTORS” SPONSOREM
TECHNICZNYM RUCHU

Do

grona partnerów biznesowych
naszego klubu dołączyła marka
„Japan Motors”, która otrzymała
tytuł Sponsora Technicznego Ruchu. Nowy
Partner „Niebieskich” będzie się reklamował
m.in. w trakcie meczów rozgrywanych na
stadionie przy Cichej. Obie strony przygotują we współpracy specjalne projekty dla
naszych sympatyków np. konkurs, w którym
fani będą mogli wygrać przejażdżkę z ulubionym zawodnikiem, czy też „Szkoła Bezpiecznej Jazdy Przy Cichej”.
– Aktywny tryb życia jest bardzo ściśle związany z „Suzuki”, a tym samym z „Japan Motors”. Cieszymy się, że możemy współpraco-

wać z tak utytułowanym klubem i życzymy
wszystkim „Niebieskim”, żeby o klubie z
Cichej było głośno także w Europie – mówił
Tomasz Patrzykowski, dyrektor handlowy
„Japan Motors”.
– Ruch oferuje atrakcyjną i skuteczną
formę promocji, dlatego nie dziwi nas to,
że nasz Nowy Partner docenił ten fakt i
podjął decyzję o nawiązaniu współpracy. Dzięki umowie, która na razie będzie
obowiązywała do końca sezonu, przygotujemy szereg ciekawych projektów dla
naszych sympatyków – dodała Donata
Chruściel, Dyrektor ds. Marketingu i PR
Ruchu Chorzów.

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
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WOJOWNIKÓW DWÓCH
WIDZEW & RUCH

o już blisko dziesięć lat, gdy
kibice Ruchu i Widzewa
żyją w wielkiej przyjaźni.
Jesteście ciekawi, jak to się zaczęło? Przeczytajcie koniecznie
poniższy tekst...
PIERWSZA ZGODA
Nie wszyscy kibice wiedzą, że
obecna zgoda jest już drugą w historii chorzowsko-łódzkich kontaktów. Pierwsza miała miejsce
już w latach osiemdziesiątych,
które dla wielu młodszych fanów
są znane tylko z opowiadań, czy
szkolnych lekcji historii. W tamtych czasach ruch kibicowski nie
był tak dobrze rozwinięty jak dzisiaj, jednak obydwie ekipy bardzo
często spotykały się na wspólnych
imprezach. Choć Ruch łączyła
wtedy bardzo dobra zgoda z Wisłą Kraków, nie przeszkodziło to
w nawiązaniu świetnych kontaktów z łodzianami. Widzew
był wtedy w Chorzowie bardzo
lubiany. Starsi kibice wspominają szczególnie... najazdy całych
hord fanek Widzewa, co świadczy o tym, że piłka nożna była
w Łodzi bardzo popularna wśród
płci pięknej.
PF & DHW
Po upadku zgody kibice Ruchu
i Widzewa przez lata żyli w nieprzyjaźni, co skutkowało wieloma
nieprzyjemnymi
spotkaniami
na kibicowskim szlaku. Ponowne pozytywne kontakty zostały
nawiązane tuż po rozpoczęciu
nowego milenium. W 2003 roku
przedstawiciele obu ekip pojawili się na meczach reprezentacji
Polski z Węgrami oraz Szwecją.
Później układ dość niespodziewanie przerodził się w zgodę.
16 kwietnia 2005 roku na mecz
ligowy do Chorzowa przyjechało
kilkuset szalikowców Widzewa,
którzy zostali wpuszczeni przez
fanów Ruchu na "Prostą". Przez
całe spotkanie kibice pozdrawiali
się, wymieniali szalikami i dopingowali swoje drużyny. Tutaj
wyjaśnia się, dlaczego zgoda powstała niespodziewanie. Osoby
decyzyjne zostały niemalże postawione przed faktem dokonanym. W nocy z 16 na 17 kwietnia
w jednym z chorzowskich lokali
została zawiązana zgoda pomiędzy ekipami "Psycho Fans" oraz
"Destroyers Hooligans Widzew".
Zgoda, która przez wielu uznawana jest za najlepszą w Polsce.
SIŁA, O JAKIEJ SIĘ NIE ŚNIŁO
W ciągu blisko dziewięciu lat

• „Niebiescy” często mogli liczyć na kilkusetosobowe wsparcie Widzewiaków, tak jak np. w Gdańsku.

• W pamięci kibiców zapadły szczególnie mecze zgodowe. Fani obu zespołów siedzą wówczas razem na trybunach.

kibice Ruchu i Widzewa wsparli się co najmniej kilkadziesiąt
razy. W pamięci zapadły szczególnie mecze zgodowe, które
odbywały się niemal regularnie.
Fani obu klubów odwiedzali
się w rekordowych grupach, liczących czasem nawet 2 tysiące
osób. Ekipa W&R wiele razy
wyruszała razem także w Polskę
(a nawet w Europę). Niebiescy
niejednokrotnie mogli liczyć na
kilkusetosobowe wsparcie Widzewiaków, którzy najliczniej
pojawili się w Gdańsku (w 2007
roku 400 osób i 280 cztery lata
później), czy w Kielcach na
finale Pucharu Polski (190).
Chorzowianie w ponad stuosobowych grupach wspomogli
swoich braci między innymi na
wyjazdowych meczach z Zawiszą Bydgoszcz, Legią Warszawa,
Śląskiem Wrocław czy Pogonią
Szczecin. Łodzianie na konkretne wsparcie mogą liczyć również
zawsze wtedy, gdy przyjeżdżają
na Górny Śląsk.
Na ostatnim spotkaniu Widzewa w Gliwicach zjawiło się 350
Niebieskich. Rekordowy wyjazd
koalicji W&R miał miejsce 26
kwietnia 2013 roku, gdy 1200
Widzewiaków oraz 600 fanatyków Ruchu stawiło się pod stadionem Wisły Kraków. Na tym
meczu obie ekipy miały świętować 8-lecie swojej zgody.
Przygotowana została oprawa,
a chorzowianie wydali na tę okazję specjalne koszulki. Wszystko
zostało jednak zepsute przez
wojewodę małopolskiego, który
nie zgodził się, aby koalicja pojawiła się na meczu T-Mobile
Ekstraklasy. Decyzję tłumaczył
złym zachowaniem fanów...
Legii Warszawa kilkanaście dni
wcześniej. Oprawa, która miała
zostać zaprezentowana w Krakowie, nie była pierwszą, jaką
stworzyli fani Widzewa bądź
Ruchu. W przeszłości pojawiło
się ich już kilka, a hasła były na
nich bardzo podobne...
„Jest nas dwóch WIDZEW &
RUCH”
„Jesteśmy siłą, o jakiej wam się
nie śniło”
„Wojowników dwóch WIDZEW & RUCH”
NEO – NIEBIESCY.PL

DELTA Plus

Chorzów, aleja Wojska Polskiego 18

tel. (32) 346 346 6
opel.deltaplus.pl
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PODTRZYMAĆ SERIĘ ZWYCIĘSTW
„NIEBIESCY” WYGRALI CZTERY OSTATNIE SPOTKANIA LIGOWE. TERAZ NA DRODZE CHORZOWIAN STAJE MAJĄCY „NÓŻ NA GARDLE” WIDZEW.

PRAWDOPODOBNE SKŁADY

TABELA LIGOWA
L.P.
Klub
M PKT Z R P BR
1
Legia Warszawa 23 49 16 1 6 48-22
2
Wisła Kraków
23 43 12 7 4 34-20
3 Ruch Chorzów 23 38
8 5 31-31
4
Górnik Zabrze
23 38 11 5 7 36-33
5
Lech Poznań
23 37 10 7 6 37-28
6
Pogoń Szczecin
23 36 9 9 5 38-33
7 Zawisza Bydgoszcz 23 32 8 8 7 36-26
8
Jagiellonia
23 30 8 6 9 36-31
9
Lechia Gdańsk
23 30 7 9 7 30-31
10
Cracovia
23 30 9 3 11 32-39
11
Piast Gliwice
23 28 7 7 9 23-35
12
Korona Kielce
23 27 7 6 10 30-35
13
Śląsk Wrocław
23 24 5 9 9 29-32
14
Zagłębie Lubin
23 21 5 6 12 21-30
15 Podbeskidzie B-B 23 21 4 9 10 20-33
16 Widzew Łódź 23 16 4 4 15 20-42

WOLAŃSKI

21

NOWAK

STĘPIŃSKI

WASILUK

18

7

KIKUT

2

MROZIŃSKI

5

CETNARSKI

6

10

GELA

RYBICKI

23

KACZMAREK

17

9

E. VISNAKOVS

15

24. KOLEJKA
9

• Czy ostatni w tabeli Widzew będzie w stanie zagrozić rozpędzonym „Niebieskim”?

KUŚWIK

34

5

87

JANKOWSKI

ZIEŃCZUK

KOWALSKI

7

4

STARZYŃSKI

SURMA

32

3

2

DZIWNIEL

STAWARCZYK

20

MALINOWSKI SZYNDROWSKI

22
BUCHALIK

TRENERZY: Ruch Chorzów – Ján Kocian, Widzew – Artur Skowronek

BILANS MECZÓW
Rok
1997/1998
1998/1999
1999/2000
2000/2001
2002/2003

Ruch vs Widzew
1-2, 0-1
2-1, 1-1
4-1, 0-1
2-1, 0-1
1-2, 0-2

Rok
2007/2008
2010/2011
2011/2012
2012/2013
2013/2014

Ruch vs Widzew
1-1, 2-2
1-1, 0-0
3-1, 2-1
3-0, 0-2
1-0

Łącznie obie drużyny spotkały się w lidze w 59 spotkaniach.
Ruch wygrał 17 spotkania, zremisował 20 i poniósł porażek 22.
Bramki w stosunku 73 - 66 są na korzyść chorzowian.

OFICJALNY BEZPŁATNY BIULETYN RUCHU CHORZÓW NR 2 (27) / 2014

BIULETYN WYDAJE

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

RUCH CHORZÓW VS Widzew Łódź,
PIĄTEK, 28 lutego 2014, GODZ. 18.00

REDAGUJĄ
Donata Chruściel, Zbigniew
Cieńciała, Krzysztof Kubicki,

WYDAWNICTWO
PRESSPEKT
ul.Łużycka12, 41-902 Bytom,
www.presspekt.pl

Tomasz Ferens, Neo/Niebiescy.pl.
FOTO

NA ZLECENIE

Norbert Barczyk/PressFocus, Łukasz Laskowski/
PressFocus, Robson, Robert
Stroiński, Neo/Niebiescy.pl
DTP
Leszek Waligóra
dtp@presspekt.pl

RUCH CHORZÓW SA
ul. Cicha 6, 41-506 Chorzów,
www.ruchchorzow.com.pl
ZNAJDŹ NAS
NA FACEBOOKU

REDAKCJA NIE ODPOWIADA ZA TREŚĆ REKLAM. WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE.

W

kolejnym Meczu Przyjaźni na trybunach stadionu w Chorzowie, ostatni
w ligowej hierachii Widzew
Łódź powalczy o pierwsze wyjazdowe punkty w tym sezonie.
BRATERSKA WIZYTA
Spotkania Ruchu z Widzewem
od wielu lat noszą miano Meczów
Przyjaźni. Kibice obu drużyn
przepadają za sobą, wzajemnie
się wspierają nie tylko w trakcie
bezpośrednich pojedynków ich
ulubieńców, ale także w trakcie
konfrontacji z innymi drużynami w kraju. Nie inaczej będzie
w piątek w Chorzowie. W trakcie
braterskiej wizyty można oczekiwać atmosfery wielkiego święta
na trybunach stadionu na Cichej.
Natomiast na boisku nie będzie
już zgody i bratania się, ponieważ
oba kluby mają swoje zadania
do wykonania, a każdy stracony
punkt może mocno pokrzyżować
realizację planów.
WYJAZDOWE ZERO
Nasi gości z Łodzi walczą w tym
sezonie o utrzymanie się w T-Mobile Ekstraklasie, ale ich położenie w tabeli jest dramatyczne.
Czerwono-biało-czerwoni zajmują aktualnie ostatnie miejsce
w szesnastozespołowej stawce
z pięciopunktową już stratą do
bezpiecznego czternastego miejsca w tabeli. Łodzianie mają na
koncie aż 22 punkty mniej od
„Niebieskich”, a na szesnastopunktowy dorobek złożyły się
cztery zwycięstwa i cztery remisy
tylko na własnym boisku. Z wyjazdu widzewiacy w tym sezonie nie przywieźli jeszcze nawet
„oczka”. Ostatni punkt na obcym
terenie wywalczyli 30 maja ubiegłego roku remisując bezbramko-

wo w Kielcach, a ostatnie wyjazdowe zwycięstwo zanotowali 20
października 2012 roku. Wówczas
w ósmej kolejce minionego sezonu pokonali po bramkach Marcina Kaczmarka i Łukasza Brozia
2:1 Piast w Gliwicach.
CZEKAJĄ OD LISTOPADA
Widzew w tym sezonie ma najbardziej dziurawą obronę w lidze,
która straciła już 42 bramki. Ma
też najsłabszy atak, choć równie
słabym wynikiem, czyli zdobyciem 20 bramek, może się jeszcze
„pochwalić” Podbeskidzie. W tym
roku łodzianie zmagania zainaugurowali spotkaniem w Bielsku-Białej, ale po nienajlepszej grze
ulegli „góralom” pod Klimczokiem
w meczu za „sześć” punktów 0:1.
Ciut lepiej było w drugim wystę-
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pie, choć remis w Łodzi z Piastem
nie sprawił radości. Dominowało
uczucie głębokiego niedosytu,
bo był to ósmy z rzędu ligowy
mecz bez zwycięstwa. Ostatni raz
trzy punkty padły łupem łodzian
na początku listopada, po zwycięstwie u siebie ze szczecińską
Pogonią 2:1. Wówczas zespół
prowadził jeszcze Rafał Pawlak,
a obecny szkoleniowiec Widzewa,
Artur Skowronek jest już trzecim
trenerem łodzian w tym sezonie,
ponieważ w lidze zespół wystartował pod okiem Radosława
Mroczkowskiego.
TYLKO W KRAJU
Widzew był jedynym przedstawicielem ekstraklasy, który cały okres
przygotowawczy spędził w kraju.
Na ten brak zagranicznego zgrupowania narzekał trener Skowronek, bowiem w kraju warunki
atmosferyczne uniemożliwiały
czasami normalną pracę, jednakże takie a nie inne przygotowania wymusiły ogromne kłopoty
organizacyjne łódzkiego klubu.
Za to zimą łodzianie ściągnęli
do klubu kilku doświadczonych,
ogranych w lidze zawodników,
m.in. znanego w Chorzowie
Marcina Kikuta, a także Mateusza Cetnarskiego (Śląsk), czy
Marka Wasiluka (Cracovia).
Widzew testuje jeszcze piłkarza z WybrzeżaKości Słoniowej,
Sylvestre Nene Bi Tra, ale on
w Chorzowie raczej nie zagra.
Są natomiast duże szanse na występ najskuteczniejszego zawodnika Widzewa w tym sezonie,
Eduardsa Visnakovsa. Łotysz,
zdobywca ośmiu bramek w lidze, w poprzednim meczu z Piastem nie mógł zagrać z powodu
zawieszenia po czterech żółtych
kartkach.
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WYNIKI 23. KOLEJKI
Górnik Zabrze
Jagiellonia Białystok
Korona Kielce
Pogoń Szczecin
Śląsk Wrocław
Widzew Łódź
Wisła Kraków
Zawisza Bydgoszcz

0-3
2-2
1-1
5-1
2-3
1-1
3-1
0-3

Legia Warszawa
Podbeskidzie B-B
Zagłębie Lubin
Lech Poznań
Ruch Chorzów
Piast Gliwice
Cracovia
Lechia Gdańsk

OSTATNI MECZ

ŚLĄSK WROCŁAW – RUCH CHORZÓW
2:3 (0:2)
0:1 – Kuświk, 4 min
0:2 – Jankowski, 13 min
0:3 – Jankowski, 61 min
1:3 – Paixao, 70 min
2:3 – Adamec, 88 min
Śląsk: Kelemen – Hateley (64. Socha),
Grodzicki, Gavish, Dudu Paraiba (86. Adamec) – Dankowski (46. Zieliński), Stevanović,
Kokoszka, Mila, Patejuk – Paixao. Trener
Stanislav Levy.
Ruch: Buchalik – Konczkowski, Malinowski,
Szyndrowski, Dziwniel – Surma, Starzyński –
Kowalski (83. Smektała), Jankowski, Zieńczuk
(90. Włodyka) – Kuświk. Trener Ján Kocian.
Żółte kartki: Gavish.
Sędziował Adam Lyczmański (Bydgoszcz).
Widzów: 12000.

KALENDARIUM
8 marca
Wisła Kraków – Ruch Chorzów (18:30)
16 marca
Ruch Chorzów – Piast Gliwice (13.00)
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