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Chcieli!myzgarn"# ca$"pul%

–Nasamympocz!tkudostali-
"my „gong”, a przestrzegali-
"my si# w szatni, $eby od po-
cz!tkuby% skoncentrowanymi
i nie mie% przestojów, które
zdarzaj! si#namodpocz!tku
sezonu – komentuje 20-latek,
który wszed! do gry w prze-
rwie: – Uda&o nam si#wyrów-
na%, a poniewa$ chcieli"my
zgarn!% ca&!pul#, wi#c atako-
wali"my, ale chyba robili"my

to troch# niem!drze, bo rywal
kontrowa& imia&niejedn! stu-
procentow! okazj#.
Bart!omiej Dudzic po me-

czu przyzna!, "e „Pasy” nie
próbowa!y rozrywa# obrony
Warty prostopad!ymi poda-
niami.
–Namte$Bartek o tymmó-

wi&, ale jednak „Zejdi” strzeli&
gola po takim zagraniu. Szu-
kali"mymiejsca, lecz faktycz-
nie takich prób nie by&o du$o.
Bior$c pod uwag% poprzed-

niemeczeWarty,mo"naby!osi%
spodziewa# otwartej gry z obu
stron.Wygl$da jednaknato,"e
w starciu z Cracovi$ ka"dy ry-
wal postawinadefensyw%.

–Warta to zespó&, który po-
trafi pogra%wpi&k#, boisko by-
&obardzodobrzeprzygotowane,
$ebygra%pi&k!,alezdecydowa-
li"my si# na to tylko my, bo to
nasz styl. Prowadzili"my gr#,
alewynik jest 2:2 inicnamzte-
go –ucinapomocnikCracovii.
W &rod% „Pasy” czeka wy-

jazd do Grudzi$dza. – Ka$dy
mecz jest ci#$ki podwzgl#dem
fizycznym, bo graj!c o zwyci#-
stwa,dajemyzsiebiewszystko.
Podró$e do Poznania i Gru-
dzi!dza to d&u$sze wyjazdy,
ale nie usprawiedliwiamy si#,
mamy czas na regeneracj# –
podkre&la D$browski.

CRACOVIA. –Remisnasnie
zadowala, bozawszegramy
ozwyci!stwo, alemusimygo
uszanowa"przezwzgl#d
naokoliczno$ci –mówiDamian
D#browski, pomocnikCracovii.
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DefensywaCracovii
nadaje si%dopoprawki
ILIGAPI&KARSKA. „Pasy”za!atwotrac"bramki

PI!KANO"NA

Mecz w Poznaniu by! czwar-
tymwyjazdowymspotkaniem
Cracovii w tym sezonie, ale
trzecim rozgrywanym poza
Krakowem (z Okocimskim
gra!awNowejHucie). Spotka-
nie pokaza!o, "e „Pasy” maj$
k!opoty na obcych boiskach.
W Katowicach da!y sobie

wydrze# zwyci%stwo, w Z$b-
kach poleg!y, a w Poznaniu
z trudem uratowa!y remis.
–Pierwsz!po&ow#grali"my

s&abo –mówi trenerWojciech
Stawowy. – Nie dlatego $e
ch&opcy byli 'le przygotowani,
ale by& ba&agan taktyczny
naboisku.Chcieli kreowa%gr#,
lecz zapominali o tym, jakwa$-
na jest defensywa.W ka$dym
meczu b#dziemy nara$eni
nagro'nekontrataki i je"li si#
nie zabezpieczymy, to b#dzie-
my traci% bramki.
Towtej chwili pi%taachille-

sowa krakowian. W taki spo-
sób stracili pierwszego gola.
W obronie nie by!o pewno&ci,
Bojan Puzigaca i Krzysztof
Nykiel nie grali tak, jakpowin-
ni.MilosKosanovi#, którywty-
godniu przebywa! na zgrupo-
waniu kadry, nie dosta! szan-
sy wyst%pu, cho# nie by! kon-
tuzjowany.
– Tomia&a by% pewna for-

ma nagrody dla zawodników,
którzy wyst!pili w ostatnim
spotkaniu – mówi szkolenio-
wiec „Pasów”. – Krzysztof
Nykiel gra& z (KS-em bardzo
poprawnie na "rodku obrony,
Bojan Puzigaca te$ nie'le so-
bie radzi&. Dlatego zdecydowa-
&emsi#na ichwyst#p,wprzer-
wie jednakmusia&emdokona%
pewnych zmian zw&aszcza
w obronie, wystawiaj!c "rod-
kowego pomocnika S&awomi-
ra Szelig# na "rodek obrony.
Do pozytywów nale"y za-

liczy# to, "e zespó! pokaza!
charakter, dwukrotnie odra-
biaj$c straty. Warto te" pod-
kre&li# dobry wyst%p Alek-
sandara Suworowa, Bart!o-
mieja Dudzica oraz 'ukasza
Zejdlera.

– Ca&y czas powtarza&em,
$e Aleks potrzebuje gry – pod-
kre&la Stawowy. –Mecze, któ-
re rozegra& w reprezentacji
Mo&dawii, pomog&ymu.WPo-
znaniu da& dobr! zmian#, to
zawodnik potrzebnyCracovii,
my"l#, $e b#dzie na fali wzno-
sz!cej si#. Z kolei Zejdler to by-
&a g&ównaposta%w "rodkowej
strefie boiska,wsz#dzie go by-
&o pe&no, tak jak na prawdzi-
wego kreta przysta&o [ma taki
przydomek – przyp. "uk]. On
ma "wiadomo"% tego, $e zaw-
sze mo$e gra% lepiej.
Cracovia odpocz$tku sezo-

nu strzela przynajmniej jedn$
bramk% wka"dymspotkaniu.
Gdy poprawi radykalnie gr%
wobronie, to ta prawid!owo&#
oka"e si% nie do przecenienia.
– Nastawili"my si# na ofen-
sywn! gr#, taki mamy styl –
mówi trener Cracovii. –Mo$e
denerwowa%, $e Cracovia tra-
ci bramki, ale graj!c ofensyw-
nie, nara$amy si# na kontra-

taki. Je"li opanujemy do per-
fekcji gr# w obronie, a na to
trzeba czasu, b#dziemy bar-
dziej zdyscyplinowani taktycz-
nie. A bramki b#dziemy strze-
la% dalej, ale nie b#dziemy ich
traci%. Gdyby"my nie zdoby-
wali goli, trzeba by&oby zwery-
fikowa% taktyk#. Dla ka$dej
dru$yny remis z Cracovi! to
du$e osi!gni#cie, a dla nas to
stratapunktów.Mam "wiado-
mo"% tego, $e w Poznaniu za-
grali"mytaksobie.Narazie re-
mis cieszy, bo si# dwukrotnie
podnie"li"my po stracie bra-
mek, ale martwi to, $e Warta
mia&a bardziej klarowne
od nas sytuacje bramkowe.
ZWart$niezagra!Vladimir

Boljevi#, którego trener
oszcz%dza! na kolejne spotka-
nie – w &rod% w Grudzi$dzu
z Olimpi$. Nie by!o Andra"a
Struny,którymusi leczy# kon-
tuzj% nogi i na pewno nie wy-
st$pi w najbli"szymmeczu.

JACEK!UKOWSKI

Marcin Budzi%ski toczy& zaci!te pojedynki z pi&karzamiWarty
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Najw'niejsze, by ju'
nie powiela#naszych
starychb$%dów

–Bior"cpoduwag#okolicz-
no$ci, remiszWart" jestdla
wassatysfakcjonuj"cy?
– Przyjechali&my po zwy-

ci%stwo, wi%c "a!ujemy straty
dwóch punktów, ale zprzebie-
gu meczu wypada nam usza-
nowa# ten remis. Szkoda, "e
powielamy b!%dy z poprzed-
nich spotka(. Mamy problem,
którypoleganatym,"epostra-
cie pi!ki nie jeste&mydo&# zor-
ganizowani i niemal ka"da
strata powoduje gro)n$ kon-
tr%. W tych wszystkich me-
czach to nie przeciwnicy nam
strzelali gole, tylko samidawa-
li&my im ku temuto okazje.
–WIpo%owiegra%Pannapra-
wejobronie, apozmianie
stronwróci%Panna„swoj"”
lew"stron#, gdziechybaczu%
si#Pan lepiej?
– Jestem lewono"nym za-

wodnikiem i tam gra mi si%
po prostu wygodniej. Nie mo-
g% narzeka#, bo trener obda-
rzy!mniezaufaniem,wi%cmu-
sz% gra# i si% stara#. W razie
potrzeby bez kr%cenia nosem
b%d% gra! naprawej stronie.
–PoPanacentrzeBart%omiej
Dudziczdoby%bramk#na1:1.
Toby%a jego jedynaokazja
wtymmeczu.
– To nie by!a !atwa pi!ka,

wi%cszacunekdlaBartkazato,
jak si%nagimnastykowa!wpo-
wietrzu. Szkoda, "e by!o tak
ma!ocentrznaszejstrony.Gra-
my albo tylko &rodkiem, albo
tylkobokiem.Musimywprowa-
dzi# wi%cej arytmii. Nie idzie
&rodkiem?Grajmybokiem.Nie
idzie bokiem? Grajmy &rod-
kiem.Alepowinni&myszybciej
si%nato decydowa#.
– Wydawa%osi#,&eWartab#-
dziepierwszymzespo%em,
któryzagrazwamiotwart"
pi%k#, lecz takwcalenieby%o.
– Trzeba jednak odda#

Warcie, "e jej gra to nie by! ty-
powy „autobus w polu kar-
nym”, tylko momentami te"
stara!a si% gra# w pi!k%. My
w ka"dym meczu b%dziemy

stron$, któraprowadzi gr%, ale
"ebywszystkodobrze funkcjo-
nowa!o, nie mo"emy zapomi-
na# o tej defensywie. Je&li tak
cz%stooperuje si%pi!k$, towia-
domo, "e co jaki& czas si% j$
straci, ale po stracie musimy
by# gotowi, "eby j$ odebra#.
–W$rod#zagraciezOlimpi"
Grudzi"dz, którawygra%a
zWart"4:2.Todzia%anawa-
sz"wyobra'ni#?
– Nie. Nie patrzymy na in-

ne wyniki. Ka"de spotkanie
jest inne, ka"de ma swoj$ hi-
stori%. Oczywi&ciemamyana-
liz% rywala.
–Kiedygubiciepunktynawy-
jazdach,opodtrzymaniedo-
brej atmosfery, która jestwa-
szymznakiemrozpoznaw-
czym,mo&eby( trudno.
–Atmosfera jest dobra,ma-

my dosiebie zaufanie i szanu-
jemysiebienawzajem,wi%cnie
mamyoporów,bymówi# sobie
prosto w twarz pewne rzeczy.
Tak by!o po Z$bkach. Ka"dy
nagor$cosobiewygarn$!, pó)-
niej porozmawiali&my na
ch!odno, a potem wys!uchali-
&mytego, comia!dopowiedze-
nia trener, bo to jest najwa"-
niejsze.Niemo"naprzej&#obo-
j%tnie obok pewnych b!%dów.
Wiadomo, "eoneb%d$ si% zda-
rza#, ale sztuk$ jest nie powie-
la# starych.

Rozmawia%MACIEJKMITA

ROZMOWA zADAMEM
MARCINIAKIEM,obro%c#
Cracovii.

Termalica nadalwygrywawyjazdy

Wmeczuzni"ejnotowanymze-
spo!em z Katowic niecieczanie
byli faworytem, zwyci%stwonie
przysz!o im jednak !atwo.
–Katowiczaniebylinajtrud-

niejszym rywalem, z jakim
przysz&onamsi#zmierzy%wtym
sezonienawyje'dzie.Zespó&sta-
n!& jednak na wysoko"ci zada-

niairozrega&dobrymecz–przy-
zna! trenerTermaliki Bruk-Be-
tuKazimierzMoskal.
Dru"yna z Niecieczy przez

wi%ksz$ cz%&# spotkania mia!a
przewag% imog!azdoby#zdecy-
dowanie wi%cej ni" dwie bram-
ki.–Dogodnychsytuacjiniewy-
korzystali mi#dzy innymi
Vojtech Horvath i Jan Paw&ow-
ski,obajwdrugiejpo&owiewpe&-
ni zrehabilitowali si#, wpisuj!c
si#nalist#strzelców.Odpocz!t-
kumeczumieli"mywydarzenia
boiskowepodkontrol!.Dru$yna
z Katowic dopiero w ko)cowce
spotkania, gdy zdoby&akontak-
tow!bramk#,mocniejnaszaata-
kowa&a. Umiej#tnie bronili"my

jednakdost#pudow&asnejbram-
ki – podkre&li! szkoleniowiec
„S!oników”.
Mecz wKatowicach na !aw-

cerezerwowychtymrazemroz-
pocz$! do&wiadczony Dariusz
Pawlusi(ski.–Mamywzespole
wielugraczyprezentuj!cychpo-
dobnypoziomsportowy.Tymra-
zem zadecydowa&em, $e Darek
Pawlusi)ski rozpocznie mecz
na&awce,gdy$podok&adnejana-
lizie gry katowiczan uzna&em,
$e tak b#dzie lepiej. Podobnie
zreszt! rozpocz#li"my mecz
zGKS Tychy, tak$e gowygrali-
"myito jestnajwa$niejsze–po-
wiedzia!KazimierzMoskal.

I LIGAPI!KARSKA.Rewela-
cyjniespisuj#cysi!wtymsezonie
wmeczachwyjazdowychzespó&
TermalikiBruk-BetuNieciecza
wpi#tekwygra&kolejnymecz
naboiskurywala.Tymrazem
niecieczaniepokonaliGKSKato-
wice2:1izachowalimiejsce
wczo&ówcetabeli.

PIOTRPIETRAS

Zejdler,
czyli
ratownik

Toonprzes$dzi!oremisie „Pa-
sów”, wykorzystuj$c podanie
Roka Strausa i zachowuj$c
spokój pod bramk$ 'ukasza
Radli(skiego.
–Wierzy&emdoko)cawpo-

zytywnydlanaswynik–mówi
pomocnikCracovii. – Uda&omi
si# strzeli%wyrównuj!c!bram-
k# i musimy si# cieszy% z tego
punktu. Pope&nili"my b&!d
napocz!tku spotkania, potem
Warta si# cofn#&a, amynie by-
li"my w stanie si# przebi%.
Druga po&owa by&a ju$ lepsza
dla nas.
Zanim Cracovia doprowa-

dzi!a do remisu,w jednej z ak-
cji Zejdler upad! w polu kar-
nym. Gwizdek arbitra jednak
milcza!.
–By& rzut karny – twierdzi

z najwi%kszym przekona-
niem Zejdler. – By&em faulo-
wany, kopni#to mnie w nog#.
Gdyby nie to, pobieg&bym
na bramk#, a tak straci&em
równowag#.
Chwil% pó)niej jednak

Zejdlerby!bohaterem,gdywy-
korzysta! sytuacj% samnasam
z golkiperem.
– Nie mog&em kopn!% byle

jak–podkre&lazawodnik.–Po-
patrzy&emnabramkarzaistara-
&em si# umie"ci% pi&k#w siat-
ce, no i si# uda&o.
Toby! czwartymeczw tym

sezonie,wktórymCracoviaal-
bo traci, albo strzela bramk%
w samej ko(cówce.
–Mobilizacja jest ca&yczas,

ale zawsze jaki" b&!d pope&ni-
my i od razu tracimybramki –
mówi zawodnik. – Niewa$ne,
gdzie b#dziemygra%, czyu sie-
bie czy na wyje'dzie, chcemy
prezentowa% si# tak samo.
Po raz kolejny druga po&owa
by&a lepsza w naszym wyko-
naniu.Niewiem, z czego towy-
nika, leczmusimynad tympo-
pracowa%.

JACEK!UKOWSKI

CRACOVIA.'ukaszZejdler
by&wyró(niaj#cymsi! zawod-
nikiemCracoviiwmeczuzWar-
t#. Kreatywny, prowadz#cygr!,
wybijajaj#cysi!ponadprze-
ci!tno$".

AdamMarciniak
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