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TERMALICABRUK-BET
NIECIECZA–WIS!AKRAKÓW
1:3 (0:1)
Bramki:Sobczak75–Sikorski12,69,84.
S"dziowa#:MarcinSzrek(Kielce).
$ó#tekartki:Plewa,Ma%lany–Szewczyk.
Widzów:1000.
Termalica:Budka –Pielorz
(63 Sko!orzy"ski), Czerwi"ski (46Nalepa),
Plewa (63Paw!owski), Ma#lany –Piotrowski
(67 Jarecki), Horvath (46Ceglarz),
Kaczmarczyk, Sobczak (77Wrzosek) –
Rybski (46 Lipecki), Szczoczarz
(63Drozdowicz).
Wis#a:Mi#kiewicz – Jaliens (46Jovanovi$),
Czekaj (46 Frederiksen), G!owacki
(70Czekaj), Bunoza –Wilk (46Uryga),
Chrapek (46 Szewczyk) – Boguski
(46Genkow), Gargu!a (70Wilk), Iliev
(46Quioto) – Sikorski.

Obie dru!yny wykorzysta"y
przerw#namecze reprezenta-
cji, by rozegra$ sparing. Dla
treneraTomaszaKulawikaby-
"a to okazja, by przetestowa$
nowe ustawienie defensywy.
Do%$ nieoczekiwanie b"ysn&"
natomiast form&Daniel Sikor-
ski, któryustrzeli"wNiecieczy
hat-tricka.
W ostatnich meczach ligo-

wych „Bia"a Gwiazda” mia"a
problemy z gr& bocznych
obro'ców.Kulawikpostanowi"
zatem ich wymieni$ i w spot-
kaniu z Termalic& od pocz&t-
ku zagraliKewJaliensnapra-
wej stronie oraz Gordan
Bunoza na lewej. Oczywi%cie
by" to tylkomeczkontrolny, ale
nawet w nim obaj spisali si#
na tych pozycjach lepiej ni!
graj&cy na nich do tej pory
Marko Jovanovi$ i Jan
Frederiksen (obaj wyst&pili
w drugiej po"owie).
Szczególnie dotyczy to

Bunozy, który – w przeci-

wie'stwie do Frederiksena –
bardzo cz#sto bra" udzia"
w akcjach ofensywnych.
Jaliens mo!e nie wychodzi"
za cz#sto do przodu, ale ze
swoich podstawowych obo-
wi&zków w defensywie te!
wywi&zywa" si# lepiej ni!
ostatnio Jovanovi$.
Wis"a zagra"a te! skutecz-

nie z przodu, co w lidze by"o
do tej pory kolejnym powa!-
nymproblemem.WNiecieczy
krakowianieniemieliwielusy-
tuacji, ale i tak strzelili trzy
bramki, cowkontek%ciekolej-
nych spotka' mo!e napawa$
lekkim optymizmem.
Prowadzenie wi%lacy uzy-

skali ju!w12min,kiedyprecy-
zyjne do%rodkowanie z rzutu
wolnego (ukasza Gargu"y
strza"emg"ow&nabramk# za-
mieni" Daniel Sikorski.

W pierwszej po"owie by"o
to najwa!niejsze wydarzenie,
a wspomnie$ mo!na jeszcze
o sytuacji Ivicy Ilieva, którego
strza" obroni" Maciej Budka,
oraz o okazji Andrzeja
Rybskiegozdrugiej stronybo-
iska,wktórejpi"karzTermaliki
nie trafi" czysto w pi"k#.
Prócz tego gra toczy"a si#

g"ównie w %rodkowej strefie
boiska. Gospodarze podeszli
do wi%laków z du!ym respek-
tem, a ci ostatni cz#sto grali
niedok"adnie.Brakowa"owich
poczynaniach dynamiki.
Po meczu trener Tomasz
Kulawik t"umaczy", !eprzewi-
dywa" taki obraz gry, bo przez
ostatni tydzie' jego pi"karze
ci#!ko pracowali i musia"o to
odbi$ si# na ich dyspozycji.
Liczna jak na sparing pub-

liczno%$ doczeka"a si# jednak

kilku ciekawych akcji w II po-
"owie. Przede wszystkim kibi-
ce zobaczyli trzy bramki.
Pierwsz& z nich, a drug&

wmeczu, zdoby"ponownie Si-
korski, który tym razem wy-
korzysta" bardzo dobre poda-
nie Cwetana Genkowa i w sy-
tuacji samna samzMaciejem
Budk& bez problemu obieg"
bramkarza Termaliki i pos"a"
pi"k# do pustej bramki.
Chwil# potem gospodarze

pokazali,!eoni równie!potra-
fi& wyprowadzi$ efektowny
i skuteczny atak. Po szybkiej
akcji i do%rodkowaniu z lewej
strony pola karnego pi"k#
do bramki w%lizgiem wpako-
wa" Szymon Sobczak.
Ostatnie s"owo w tym me-

czu nale!a"o jednak
do wi%laków, a konkretnie –
znówdoSikorskiego. Tym ra-
zem zawodnik „Bia"ej Gwiaz-
dy”wykorzysta" dok"adne do-
%rodkowanie z rzutu ro!nego
i znów precyzyjnym strza"em
g"ow& uzyska" trzeciego gola
dlaWis"y.
Teraz pi"karze obu dru!yn

mog& ju! skoncentrowa$ si#
nanajbli!szychspotkaniach li-
gowych. Termalica zagra
na wyje)dzie z Bogdank&
(#czna. Wis"a podejmie nato-
miast na swoim stadionie
Jagielloni# Bia"ystok. Przez
najbli!szy tydzie' krakowia-
nie nie b#d&mocno trenowa$.
Skoncentruj& si# na zaj#ciach
taktycznych.MeczzTermalic&
da" trenerowi Kulawikowi od-
powiedzi na kilka pyta' doty-
cz&cychsk"adu.Najwa!niejsze
jednak b#dzie wywalczenie
kompletu punktów, których
Wi%le bardzo brakuje.

BARTOSZKARCZ

Sikorski b!ysn"! form"
SPARING.TrenerTomaszKulawik testowa!noweustawienieobronyWis!y

Wis!azagra!awNiecieczyskuteczniej ni"ostatniow lidze
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PI!KANO"NA

Zagra# zWis!" to przyjemno$#

Kulawik z Moskalemw dru!y-
nie„Bia"ejGwiazdy”ostatniraz
razemzagrali26maja2002roku
w finale Pucharu Ligi z Legi&
Warszawa.W sobot#Kulawik,
któryniedawnoporaztrzeciob-
j&" zespó" Wis"y, przyjecha"
zdru!yn&doNiecieczy.Moskal
znalaz" tam prac#
wTermalice,potymjakwWi%le
ust&pi"miejscaMicha"owi Pro-
bierzowi.
–Chcia!empodzi"kowa#Ka-

ziowi, bo zaproponowa!mi ten
sparing.Wiedzia!em, $emamy
ci"$ki tydzie% pracy. Po nim
chcia!emzagra#zdobr&dru$y-
n&,którab"dziegra!api!k&.Ta-
ki styl Kaziu preferuje, a ja te$
chc"gowprowadzi#wswoimze-
spole. By! to wi"c bardzo przy-
jemny mecz i dobry

sparingpartner–podkre%li" tre-
nerKulawik.
–Zagra# zWis!& to przyjem-

no'#. By!o to bardzo cenne dla
naszegoklubu,zawodnikówiki-
biców.Dobrze,$epad!okilkabra-
mek,alewieledo$yczeniapozo-
stawiaobrazgrymojegozespo!u.
My'l", $ebyli'mytroch" zabar-
dzoprzestraszeni–podsumowa"
trener Moskal. Zaznaczy", !e
przedewszystkimdlaobuszko-
leniowców by"a okazja do prze-
testowania pewnych rzeczy
przedzbli!aj&cymisi#meczami

ligowymi.Powi%lakachby"owi-
da$, !e s&w okresie wyt#!onej
pracy. – Zdziwi!bym si", gdyby
szybkobiegali imieliodpowied-
nieczuciepi!ki,skoroprzezczte-
rydnimocnopracowaliiodczu-
wali zm"czenie. Nie by!o wi"c
'wie$o'ci – przyzna" szkolenio-
wiec„Bia"ejGwiazdy”.Doda",!e
tensparingwi#cejrozwi&za",ni!
pozostawi"mudomy%lenia. Zo-
baczy"m.in., jakzespó"radziso-
bie,gdynabokachobronygraj&
Kew Jaliens i Gordan Bunoza.
Wnioskami podzieli si# jednak
najpierwzzawodnikami.Zapyta-
li%myte!,cozrobi",!etaksi#roz-
strzela"DanielSikorski.
–Ci"$kopracowa!–odpowie-

dzia" trenerKulawik. –Mia! sy-
tuacje, wykorzysta! je i trzeba
muprzyklasn&#.Dobrzeju$wy-
gl&da!natreningach.Wa$ne,aby
utrzyma! tak& form".
Sikorskizagra"wataku,apó)-

niej na boku pomocy. –Rozma-
wia!emznim,powiedzia!,$egra!
te$nabokupomocy i ju$wgier-
kachustawia!emgonatejpozy-
cji–wyja%ni" trenerKulawik.

PIOTRTYMCZAK

ZDANIEMTRENERÓW. Kazi-
mierzMoskal iTomaszKulawik
rozegraliwielewspólnychme-
czówwbarwachWis!y.Wsobo-
t#znówpojawili si#oboksiebie,
tymrazemjednakniewjednej
dru"ynie, lecz jakorywalizuj$cy
zsob$ trenerzy.

TomaszKulawik
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Po rokumo%namnie rozliczy#

–Pami!taPanostatnimecz,
wktórymzdoby"hat-tricka?
–Toby"oniedawno,w%rod#

nawewn#trznymsparingu.
–JestPannajwi!kszymzwy-
ci!zc#spotkaniawNiecieczy?
– Wygra"a ca"a dru!yna.

Wa!ne,!epodnie%li%mysi# ina-
brali%my pewno%ci siebie
przedsobotnimmeczemwlidze
zJagielloni&.Musimyskumulo-
wa$si"ynatospotkaniei jeszcze
dopracowa$niektóre rzeczy.
–Zagra"Panjakonapastnik,
a pó$niejz bokupomocy.Wktó-
rejroli lepiejsi!Panczuje?
– Ogólnie si# teraz do-

brzeczuj#.Anajlepiej czuj#si#
w pierwszej jedenastce, tam
gdziemnietrenerwystawi.Wia-
domo,!e jestemprzyzwyczajo-
ny do gry z przodu, ale nie ma
problemu,gdytrzebawyst&pi$
poprawej albo lewej stronie.
–Lepiejsi!Panczuje,bozmie-
ni"si!trener,s#nowetreningi?

– Ju! jak by" trener Micha"
Probierz, to dobrze si# czu"em
na treningach. Teraz uda"o mi
si# strzeli$bramki, alenajwa!-
niejszy b#dzie mecz ligowy.
Na nim trzeba si# skoncentro-
wa$.
–Bramkamiodpowiedzia"Pan
nakomentarze,%ePanatran-
sferdoWis"yby"nieudany?
–W ostatnich 7 meczach li-

gowychzagra"emniewiele.Nie
wiemwi#c,czynatejpodstawie
mo!na powiedzie$, !e jestem
nieudanym transferem. Podpi-

sa"em kontrakt na rok i po ro-
ku b#dzie mo!na mnie rozli-
czy$.
–TrenerProbierzniewystawia"
Panadogry,wi!cmo%naby"o
pomy&le',%ejestPanza s"aby.
– Absolutnie nie czu"em si#

s"aby, pracowa"em na trenin-
gach i czeka"emnaswoj&szan-
s#.
–TrenerProbierzwyt"uma-
czy",dlaczegoPanniegra"?
–Stawia"nainnychpi"karzy.

Tak jestwpi"ce i trzebaby"o to
przyj&$.
– Du%o si! zmieni"ow zwi#z-
ku z przej!ciem dru%yny
przez trenera Tomasza
Kulawika?
–Ka!dytrenermainnespoj-

rzenienagr#.Wszystkosi#oka-
!ewnajbli!sz& sobot#.
– Jagiellonia to dobry rywal
na prze"amanie?
– S"ysza"em, !e tam te! jest

kryzys, a trenerTomaszHajto
dosta" jakie%ultimatum.Rywal
te! chcewygra$ i to nie b#dzie
"atwymecz.Musimysi#dobrze
do niego przygotowa$.
Rozmawia"PIOTRTYMCZAK

ROZMOWA.DANIELSIKOR-
SKIdobrzesi#terazczujewWi-
%le iwmeczuzTermalic$strze-
li!trzybramki.

DanielSikorski
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Bramka, która
bardzo cieszy

Zapytanyoto,czybramkastrze-
lona dru!ynie z ul. Reymonta
smakuje wyj&tkowo, odpowie-
dzia" tak: – Swoj& pi!karsk&
przygod" zaczyna!em wWi'le,
wi"c tymbardziejmnie cieszy.
Pierwotnie dru!yna Kazi-

mierzaMoskalawsobot#mia-
"a zmierzy$ si# w ligowym
spotkaniu z Cracovi&.
–Na pewno lepiej by!o zagra#
ten sparing. B"dziemy mogli
wyci&gn&# wnioski z b!"dów
przy sta!ych fragmentach –
przyzna"niespe"na22-letni za-
wodnik.

Pi"karz nie chcia" mówi$,
czy zpoziomumurawyodczu-
wa", !e rzeczywi%cie walczy
z przeciwnikami o klas# lep-
szymi.
–Nie chcia!bym tego anali-

zowa#. Nie mnie ocenia# to
spotkanie. B"dziemy skupia#
si" na naszych b!"dach i wy-
ci&ga# wnioski – stwierdzi"
krótko.
Do zako'czenie jesieni

w pierwszej lidzie Termalice
zosta"o jeszcze sze%$ spotka'.
– Czekaj& nas teraz dwa

ci"$kie mecze. My'limy ju$
oBogdance. Interesujenas tyl-
ko zwyci"stwo. Trzeba by#
do ko%ca skupiony na tym, co
chcemy osi&gn&#. Oczywi'cie
my'limy o awansie. Trzeba
zdobywa#punkty.Zobaczymy,
co poka$e czas – doda"
Sobczak.

(UKASZMADEJ

Po%yteczna sprawa

PomocnikWis"ycieszy" si#, !e
zamiast kolejnego treningu
móg" razem z kolegami roze-
gra$ mecz, cho$by tylko kon-
trolny. – Ka$dy taki sparing,
rozegrany w dobrym tempie,
to po$yteczne sprawa – mówi

Wilk. –Fizyczniemo$eniewy-
gl&dali'mynajlepiej, ale to by-
!o zrozumia!e, bo mieli'my
za sob& ci"$ki tydzie%. Trener
ju$przedmeczemmówi!nam,
$e tak to mo$e wygl&da#.
Wszystko jest jednakpodkon-
trol& i w lidze powinni'my
przentowa# si" znacznie lepiej.
Wilkwierzy,!epoprzerwie

w lidze kibice zobacz& ju! in-
n&, lepsz&Wis"# ni! ostatnio.
– Jestemprzekonany, $e to, co
z!e, jest ju$ za nami.Mamna-
dziej", $enajbli$szymecz topo-
ka$e – dodaje pi"karz.

OPNIA. –Wyniknieby!najwa"-
niejszy.Trzebatospotkaniepo-
traktowa&bardziej jakokolejn$
jednostk#treningow$.Teraz
przednamikolejnytydzie'przy-
gotowa' idopieromecz
zJagielloni$poka"e,wjakim
miejscujeste%my–mówi!pospa-
ringuzTermalic$CezaryWilk.

(BK)

OPINIA. Zadowolonyzpoko-
naniaMicha!aMi%kiewiczaby!
napastnikTermalikiBruk-Betu
SzymonSobczak, który jeszcze
jako juniorwk!ada!koszulk#
zbia!$gwiazd$napiersi. –Tra-
fi!em,aleprzegrali%my–nie
przecenia! swojegogola.


