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Lechia Gda!sk – Cracovia 
1–0 (1–0)

1–0 Buval 30 min

Buzale). Widzów: 6 500.
Kapsa 6 – Deleu 6, K. B!k 5, Wo"!kiewicz

5, Andriuskevicius 4 (65 Kaczmarek) – Surma
6, Nowak 5, – Buza"a 5 (88 Dawidowski) – Traore
6 (69 Baji#), Buval 6, Lukjanovs 5. 

Merda 4 – Mierzejewski 5, Jarabica 4,
Polczak 5, Janus 4 – Radomski 4, Szeliga 5 (87
Pawlusi$ski) – Sacha 3 (75 %lusarski), Suworow
3 (68 Klich), Ntibazonkiza 4 – Matusiak 4.

Trwa fatalna passa pi!karzy
Cracovii. To ju" szósta pora"ka
z rz#du, krakowianie nie spros-
tali wczoraj w Gda$sku Lechii. 

A" trzy zmiany w sk!adzie
Cracovii w porównaniu z ostat-
nim meczem (z Górnikiem Za-
brze). Miejsce Holendra Suarta,
Klicha i %lusarskiego zaj#li po-
wracaj&cy po kartach Polczak,
graj&cy po raz pierwszy od
kwietnia Mierzejewski i na
skrzydle Sacha. 

A trener gospodarzy 35–let-
ni Tomasz Kafarki postawi! na
superofensywne ustawienie,
w ataku wystawi! trójk# na-
pastników: Traore, Lukjanovsa
i debiutuj&cego Francuza Bu-
vala, tu" za nimi operowa! te"
nominalny napastnik Buza!a,
a tak"e  ofensywny pomocnik,
by!y gracz Cracovii Nowak. 

Tu" przed meczem trener
„Pasów” Rafa! Ulatowski mówi!
przed kamerami telewizyjnymi,
"e tylko pi!karze mog& pokaza',
i" to, co robi&, ma sens.
I w pierwszych minutach pi!-
karze krakowscy wzi#li sobie
do serca s!owa trenera, bo grali
z wielk& determinacj&, agre-
sywnie, starali si# wysoko ata-
kowa' rywala. W 4 min by! faul
na Suworowie na 20. metrze,

Mo!dawian, który strzeli! ju"
niejedn& bramk# z wolnego,
uderzy! tym razem w mur gra-
czy Lechii. W 14 min urwa! si#
po skrzydle Matusiak, do(rod-
kowywa! do Suworowa, którego
jednak dobrze zalokowa! Wo-
!&kiewicz.

Gospodarze do(' d!ugo nie
mogli z!apa' rytmu, gry. Do-
piero w 21 min zrobi!o si# bar-
dzo gor&co pod bramk& Merdy:
po rzucie ro"nym Traore strze-
li! mocno, ale w boczn& siatk#.
Chwil# potem po (wietnym po-
daniu Buvala Buza!a chcia! tra-
fi' pi!k# na 2. metrze pi#t&, ale
próba by!a nieudana. 30 sekund
pó)niej znowu Buza!a szar"o-
wa! w pole karne, ale Merda
wybiegiem uratowa! sytuacj#.

Przez nast#pne kilka minut
trwa! napór Lechii, krakowia-
nie nie potrafili wyprowadzi'
"adnej akcji ofensywnej. I ta
ofensywa gospodarzy przynio-
s!a gola w 30 min, strzeli! go
g!ow& po rzucie ro"nym de-
biutant Buval. Zaspali obro$cy,
)le ustawi! si# w bramce Mer-
da. Lechia panowa!a na boisku,
a krakowianie nie potrafili wyj-
(' z w!asnej po!owy. Gospoda-
rze atakowali g!ównie praw&
stron&, gdzie Deleu i Traore
ogrywali Janusa, któremu nie
pomaga! w defensywie Ntiba-
zonkiza. 

W 37 min po efektownej ak-
cji gospodarzy do siatki trafi!
Buza!a, ale arbiter s!usznie od-
gwizda! spalonego. Cracovia
raz za razem ratowa!a si# wy-
bijaniem pi!ki na róg (w pierw-
szej po!owie gospodarze egzek-
wowali ich a" 9, krakowianie
ani jednego).

W przerwie trener Ulatow-
ski nie dokona! "adnej zmiany.
Dlaczego? W 49 min Cracovia
wreszcie przeprowadzi!a dobr&
akcj# praw& stron&, po do(rod-

kowaniu Szeligi Suworow, nie-
atakowany przez nikogo, z 10
metrów pos!a! pi!k# nad po-
przeczk#. To by!a wymarzona
okazja na gola. Ale niez!a
postawa krakowian trwa!a tylko
kilka minut, potem znowu gra
wygl&da!a jak w pierwszej po-
!owie, gospodarze mieli inicja-
tyw#, a krakowianie byli w swo-
ich akcjach ofensywnych nie-
dok!adni. 

A trener Ulatowski wci&" cze-
ka! ze zmianami. Dopiero w 68
min w miejsce bezbarwnego Su-
worowa wprowadzi! Klicha. Za
pó)no, wiadomo, "e Klich nie
nale"y do jokerów, potrzebuje
czasu, by si# rozegra'. Na kwad-
rans przed ko$cem gry na bois-
ku pojawi! si# %lusarski, zast#-
puj&c Sach#. 

Kontry gospodarzy by!y
gro)ne. W 79 min mocno z wol-

nego strzela! Baji', do odbitej
pi!ki doskoczy! Surma, uderzy!
z ponad 25 metrów tu" obok le-
wego s!upka. Na ostatnie 3 min
wszed! na boisko Pawlusi$ski.
W 89 min po sta!ym fragmencie
gry powsta! pod bramk& Craco-
vii du"y „kocio!”, B&k g!ówkowa!
z bliska wprost w Merd#.

Szósty mecz i szósta pora"ka
„Pasów”. Zas!u"ona, bo gda$sz-
czanie byli zespo!em lepszym,
mieli kilku wyró"niaj&cych si#
graczy (Deleu, Traore, Surma).
Jedna stuprocentowa pozycja
w meczu (Suworow) to za ma!o,
by my(le' cho'by o punkcie.
Znowu krakowianie stracili gola
po sta!ym fragmencie gry. Gra
„Pasów” wygl&da nadal )le, po-
jedyncze akcje to za ma!o.

Trener Ulatowski znowu nie
trafi! z ustawieniem personal-
nym. Dlaczego dokona! zmian
w nie)le funkcjonuj&cej ofen-
sywie i posadzi! na !awce %lu-
sarskiego i Klicha, to pozostanie
jego tajemnic&.

Rywale uciekaj& krakowia-
nom, którzy s& nadal bez pun-
ktu. To ju" nie dzwonek alar-
mowy, to ju" mocne bicie dzwo-
nu. Trener Ulatowski wci&" za-
pewnia, "e wierzy w swoj& pra-
c#, "e Cracovia zacznie gra' le-
piej. Na razie s& to s!owa bez
pokrycia.

ANDRZEJ STANOWSKI

Trwa czarna seria „Pasów” 
E K S T R A K L A S A  P I!K A R S K A .  To ju& szósta z rz'du pora&ka, tym razem w Gda$sku

Jak pad"a bramka

1–0 Z rzutu ro!nego
Traore wrzuci" pi"k#

na bli!szy s"upek, tam podbi"
j$ g"owa B$k, pi"ka spad"a na
trzeci metr, gdzie najszybszy
by" Buval, który celnie strze-
li" do bramki. 

!ukasz Surma (z prawej, Lechia) i napieraj"cy Aleksandru Suworow 

Obro$ca Cracovii Pior Polczak
wróci! do sk!adu po czterech "ó!-
tych kartach, nie zapobieg! jednak
z kolegami w obronie w utracie
gola po sta!ym fragmencie gry.
– Znowu zabrak!o nam konsek-
wencji przy rzucie ro"nym dla
rywala. Szkoda straconych punk-
tów, bo uwa"am, "e z przebiegu
gry zas!u"yli#my na remis – mó-
wi! po meczu przed kamerami
Orange Sport.
– Wasza sytuacja w tabeli staje
si# dramatyczna. Dlaczego ci"g-
le tracicie punkty?

– Na gor&co ci#"ko na to od-
powiedzie'. Ci&gle mówimy sobie,
"e musimy przerwa' fataln& pas-
s#, wychodzimy na boisku prze-
(wiadczeni, "e to si# uda i efektów
nie ma. Nie jest dobrze, ale uwa-
"am, "e trzeba teraz zachowa'
spokój, bez nerwowych ruchów.
Musimy wszyscy zastanowi' si#
jak z tego wyj('.
– Mo$e bod%cem dla was b#dzie
nowy stadion, na którym zagra-
cie  w nast#pnej kolejce z Ark"?

– Oby tak by!o. Liczymy, "e
nowy stadion nas uskrzydli. (AS)

Tabela ekstraklasy

    1.  Jagiellonia                                  5             13          9–3
   2.  GKS Be"chatów                         5             12          9–5
   3.  Korona                                           6             11          9–6
   4.  Polonia W.                                    5            10          8–4
   5.  Wis"a                                               6            10              7–7
   6.  Górnik                                             5             9              6–7
   7.  Lech                                                 5             8            8–4
   8.  Lechia                                            6             8            5–4
   9.  Ruch                                                5              7            5–4
 10.  Widzew                                          5              6            4–4
  11.  Legia                                               5              6              3–7
 12.  Arka                                                 5             5              3–3
 13.  Polonia B.                                     5              4              4–6
 14.  %l!sk                                               5             4              4–7
        Zag"'bie                                        5             4              4–7
 16.  Cracovia                                        6             0            5–15

(FIL)

Na konferencji prasowej trener
Cracovii Rafa! Ulatowski z!o"y!
krótkie o(wiadczenie:
– Kiedy podpisywa!em kontrakt
z Cracovi$, w ka"dej sekundzie
mojej pracy my#la!em o tym,
by zespó! prezentowa! dobry po-
ziom sportowy, by „Pasy” gra!y
z pasj$. To by! mój cel, liczy!em,
"e b%dziemy wygrywa&, "e swoj$
gr$ b%dziemy porywa& kibiców. 

– Sze#& meczów, sze#& po-
ra"ek, to stawia pod znakiem
zapytania moj$ obecno#& w
klubie na stanowisku trenera.
Dlatego oddaj% si% do dyspo-
zycji zarz$du. Je#li zarz$d,
pan prezes Janusz Filipiak
uznaj$, "e moja osoba jest
przyczyn$ s!abych wyników,
to ja uszanuj% tak$ decyzj% i
pogodz% si% z ni$. Cho& nie b%-

dzie mi !atwo, bo jestem fajte-
rem, nie tak !atwo poddaj% si%.
Ale prawda jest taka, nie udaje
si%, ja ponosz% za to odpowie-
dzialno#&. 

– To jest moja pora"ka jako
trenera. Dzisiaj przegrali#my
znowu po sta!ym fragmencie
gry. Kto# mia! kogo# pilnowa&
i znowu nie upilnowa!.

(AS)

Trener Ulatowski odda! si"
do dyspozycji zarz#du

Brak konsekwencji

I liga pi"karska:
Górnik Polkowice
– Termalica Bruk–Bet
Nieciecza 2–1 (2–0)

stowanymi nogami). Widzów 500.
: Szyma$ski 5 – D. Ma"kowski 6, Pokorny

6, Smoli$ski 6, Opa"acz 7 – (. Ma"kowski 6 (69

Sierpina), Salamo$ski 5, Wac"awczyk 7, A"da)
5 (58 Piotrowski) – Pi!tkowski 6 (81 Chy"a),
Bili$ski 0.

: Budka 5 – Kowalski 5,
Piszczek 5 (80 M!ka), Tupalski 5, Wójcik 6 –
Fedoruk (26 Pi!tek 7), Sza"'ga 6, A. Baran 7, Ku-
bowicz 0 – Trafarski 5 (72 Cichos), Szczoczarz 5.

Zespó! z Niecieczy po ostatnim
zwyci#stwie z Kolejarzem Stró"e
wyjecha! do Polkowic z nadziej&
na zdobycie kolejnych trzech
punktów. Zadanie mia! jednak
bardzo trudne, gdy" Górnik w
poprzednich meczach znakomi-
cie spisywa! si# przed w!asn&

publiczno(ci& i nie licz&c ostat-
niego, przegranego meczu z San-
decj&, zdoby! na swoim boisku
komplet punktów.

Pocz&tek meczu nie u!o"y!
si# po my(li niecieczan, gdy" ju"
w 12 min Kamil Bili$ski wyko$-
czy! sk!adn& akcj# polkowiczan
celnym strza!em, po którym Ma-
ciej Budka skapitulowa!. Po stra-
cie gola miejscowi nabrali wi#k-
szej pewno(ci siebie i coraz cz#-
(ciej zacz#li zagra"a' bramce
Termaliki Bruk–Bet. W ko$cu
ataki gospodarzy przynios!y
efekt w 25 min, gdy po kapital-

nym uderzeniu zza linii pola kar-
nego w wykonaniu Marka Opa-
!acza pi!ka jeszcze skoz!owa!a
przed Budk& i ca!kowicie zaska-
kuj&c go, wpad!a do siatki.

W drugiej ods!onie zespó! z
Niecieczy, nie maj&c nic do stra-
cenia, ruszy! do zdecydowanych
ataków i mimo "e od 26 min –
po czerwonej kartce dla Dawida
Kubowicza – gra! w liczebnym
os!abieniu, przej&! inicjatyw#.
Niecieczanie na pocz&tku dru-
giej po!owy dwukrotnie byli bar-
dzo bliscy szcz#(cia, jednak stu-
procentowych sytuacji nie wy-

korzystali Piotr Trafarski i bar-
dzo dobrze graj&cy Karol Pi&tek.
Strza! pierwszego z nich poszy-
bowa! minimalnie obok s!upka,
natomiast po uderzeniu Pi&tka
futbolówka przelecia!a wzd!u"
bramki. Ataki w ko$cu przynio-
s!y efekt w 80 min, gdy po !ad-
nym strzale Marcina Sza!#gi od-
danym z obr#bu pola karnego
bramkarz Górnika wreszcie ska-
pitulowa!.

Od tego momentu przyjezdni
rzucili ju" wszystkie si!y do ata-
ku, chc&c doprowadzi' do wy-
równania. Nara"ali si# jednak

na gro)ne kontry polkowiczan,
którzy jednak skutecznie byli
blokowani przez obro$ców Ter-
maliki Bruk–Bet. Go(cie mimo
wyra)nej przewagi, jak& uzys-
kali w ko$cówce meczu, nie zdo-
!ali ju" stworzy' "adnej klarow-
nej sytuacji strzeleckiej i po raz
czwarty przegrali mecz wyjaz-
dowy ró"nic& jednej bramki.

(PIET)
W drugim meczu: Górnik %#czna –
Pogo& Szczecin 1–3 (1–2), 0–1 Mos-
kalewicz 31 karny, 1–1 Miloseski 34,
1–2 %awa 45, 1–3 Bojarski 80, cz.k.:
Magdo& (Górnik) 90+2.

Kolejna wyjazdowa przegrana tylko jednym golem
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Tak kiedy# by"o
Lechia zadebiutowa"a w ekstra-
klasie w 1949 roku meczem
w"a'nie z Cracovi$ (w Krako-
wie). „Pasy” wygra"y 5–1. Potem
zespó" z Gda&ska dwa razy zre-
wan!owa" si# krakowianom za
te pora!k#, w 1952 roku wygra"
5–0, a przed rokiem w Sosnow-
cu 6–2.


