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Ten mecz mia! jeden decyduj"cy mo-
ment–by!atoprzerwa.Wtedytotrener
Cracovii Wojciech Stawowy zdecydo-
wa!si#nadwiezmiany,daj"cszans#de-
biutu$ukaszowiZejdlerowiiEdgarowi
Bernhardtowi. I jak si# okaza!o, to by!
prze!omowymomentspotkania.Rosyj-
ski Niemiec (Bernhardt ma dwa pa-
szporty), który wychowywa! si#
Kirgistanie,aostatniowyst#powa!wli-
dze fi%skiej, od razu sta! si# pierwszo-
planow" postaci" tego spotkania. Nie
mia! k!opotów z dryblingiem, a co naj-
wa&niejsze, 'wietnie asystowa!.

Próbk# swego talentu da! w 51 min,
gdy zagra! prostopadle do Bart!omieja
Dudzica.Tenstan"! jakwryty,bowcze'-
niej s#dzia wielokrotnie w podobnych
sytuacjachgwizda!spalone.Tymrazem
jednak pu'ci! gr#, a Dudzic ze stoickim
spokojem strzeli! do siatki.

Cracovia z!apa!a wiatr w &agle.
Bernhardtporazkolejnyzwiód!obro%-
cówzwodemiwy!o&y!pi!k# jaknatacy
Zejdlerowi, który pos!a! j" po ziemi
wd!ugirógiby!o0:2.W62minBoljevi(
uderza!zwolnego,aDawidMieczkow-
ski wybi! pi!k#. W 65 min Bernhardt
znów popisa! si# prostopad!ym poda-
niem do Zejdlera, który jednak zatrzy-
ma!si#nabramkarzu.Okocimskiprze-
sta! wierzy( w powodzenie.

Bernhardtda!osobiezna( jeszczeraz
w90mingdywypali! jakzarmatywpo-
przeczk#. – Powinienem zdoby( gola,
ale z asyst te& si# ciesz# – stwier-
dzi! po swoim 'wietnym debiucie.

Cracoviapowinnamie(niema!"po-
ciech# z tego pomocnika, który ostat-
nio wyst#powa! w fi%skiej ekstraklasie
w zespole FC Lahti, a wcze'niej
wVaasan Palloseura. Wostatnimsezo-
nie w dziesi#ciu meczcah strzeli! dwie
bramki. Je'li b#dzie mia! takie kolejne
wyst#py jak ten wczorajszy, to z pew-
no'ci" szybko przebije swoje fi%skie
osi"gni#cia.

– Mog!em zosta( w Finlandii, ale
dogrywCracoviiprzekona!amniefilo-
zofia gry trenera Stawowego – t!uma-
czy! swoj" przeprowadzk#.

Mecz zosta! rozegrany w nietypo-
wym miejscu, bo na stadionie krakow-
skiego Hutnika. Okocimski, który by!
gospodarzem, ma co prawda licencj#
narozgrywaniespotka%wBrzesku,ale
otrzyma! j" pó)no, ju& po decyzji o wy-
naj#ciu obiektu na Suchych Stawach.
A poniewa& klub poniós! zwi"zane
z tym pomys!em koszty, to jego szefo-
wie nie chcieli ju& nic zmienia(. Pi!ka-
rzeCracoviimogliwi#cczu(si# jakusie-
bie,wspieranibylibowiemprzezliczn"
grup# swoich fanów.

Jeszcze w czerwcu dzieli!y tych ry-
wali dwie klasy rozgrywkowe, a wczo-
raj na boisku przez d!ugi czas w ogóle
nie by!o wida(, &e gra pretendent
do awansu z beniaminkiem. W 26 min
MarcinSza!#gawrzuca!pi!k#zwolnego
aPiotrDarmochwa!g!ówkowa!, jednak
za lekko. W odpowiedzi po kontrze

Vladimir Boljevi( minimalnie spud!o-
wa! po podaniu Struny z prawego
skrzyd!a,niemaj"cdobramkiwi#cejni&
11metrów.Toby!astuprocentowaoka-
zjabramkowa.Okocimskiniedochodzi!
do takich sytuacji, szuka! szansy raczej
w strza!ach z dystansu. W 32 min
Wojcieszy%ski zdecydowa! si# w!a'nie
na takie uderzenie, ale pi!ka poszybo-
wa!a wysoko nad poprzeczk".

Dwie minuty pó)niej powinno by(
0:1 – przed kapitaln" szans" stan"!
Dudzic – uderza! jednak z woleja z 8 m
wysoko nad bramk".

Cracovii w ogóle nie klei!a si# gra
wpierwszejpo!owie.Pi!karzezBrzeska
bylizadowolenizrezultatu,za'„Pasy”,
chc"c my'le( o czym' wi#cej, musia!y
przyspieszy( gr# i wiele w niej zmieni(.
I dokona!y tego za spraw" g!ównie
Bernhardta i Zejdlera.

Niepotrzebnie w samej ko%cówce
dosz!odoscysjimi#dzyDudzicemaza-
wodnikami gospodarzy. Dosz!o do r#-
koczynów. S#dzia wyrzuci! pi!karza
Cracovii z boiska, pokazuj"c mu czer-
won" kartk#.

„Pasy”zrobi!yjednakswoje,Okocim-
ski specjalnie si# nie zmartwi! t" po-
ra&k", bo musia! j" wkalkulowa( w swe
poczynania.
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Cracoviananiemieckimnap!dzie

EdgarBernhardt (z lewej) poda!,Bart!omiejDudzic (z lewej) strzeli!. Potem takwspólnie cieszyli si" z gola

Okocimski Brzesko – Cracovia 0:2 (0:0)

Bramki: Dudzic 51, Zejdler 57.

S!dziowa": Rafa! Gre" (Rzeszów).

Widzów 2000.

Okocimski: Mieczkowski – WieczorekI, Jacek,
Urba"ski, Wawryka – Sza!#ga (62 Litwiniuk),
Baliga (77 Jeriomenko), Wojcieszy"skiI,
Darmochwa!, Pyciak – OgarI (67 Zaniewski).

Cracovia: Pilarz – Struna, $ytko, Kosanovi%, Mar-
ciniak – Steblecki (46 Zejdler), Danielewicz (46
Bernhardt), StrausI, SzeligaI (67 $o!&d'),
DudzicI[90+1] – Boljevi%.

Okocimski Brzesko 0
Cracovia 2
Jacek !ukowski

aRadwa!ska zagrawUSOpen
Tenisistkaz Krakowazpowoduurazu
barkupodda!amecz,alezakilkadnima
by# ju$gotowadogry. Str.18
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Zespó! Termaliki Bruk-Betu po efek-
townym zwyci#stwie z beniaminkiem
z Tychów przyjecha! na zaleg!y mecz
doBytomiazch#ci"zdobyciakolejnych
trzechpunktówizamierzonycelosi"g-
n"!. Niecieczanie pod ka&dym wzgl#-
demprzewy&szalidru&yn#Poloniii za-
s!u&enie pokonali rywala z Górnego
*l"ska.

Przyjezdnipotwierdzilidobr"dyspo-
zycj# ju& na pocz"tku spotkania, gdy
byli zespo!em zdecydowanie aktyw-
niejszym w ofensywie. Bytomianom
najwi#kszeniebezpiecze%stwogrozi!o

ze strony Jakuba Biskupa, który ju&
wpierwszymkwadransiemeczuconaj-
mniejdwukrotniemóg!wpisa(si#nali-
st# strzelców. Za pierwszym razem
w zdobyciu gola pomocnikowi Terma-
likiBruk-Betuprzeszkodzi!znakomicie
dysponowany Mateusz Mika, nato-
miast w drugim przypadku pi!ka
po strzale pomocnika „S!oników” do-
s!ownie o centymetry min#!a bramk#
Polonii.

Z ka&d" kolejn" minut" przewaga
go'ci by!a coraz wi#ksza, ale byto-
mianie umiej#tnie bronili dost#pu
dow!asnejbramki.Doczasu. Tu&przed
przerw" pomys!owo graj"cy niecie-
czanieoszukalibowiemdefensyw#Po-
lonii i najaktywniejszy w ich szeregach
Biskup,wykorzystuj"cidealniepodanie

PiotraCeglarza, strza!emg!ow"podpo-
przeczk#,pokona!bramkarzagospoda-
rzy.

W drugiej ods!onie go'cie poszli
za ciosem i starali si# zdoby( kolejne
bramki.Pi!kapostrza!achKarolaPi"tka
i Piotra Ceglarza mija!a jednak cel, na-
tomiast kolejne mocne uderzenie Bi-
skupa obroni! bramkarz Polonii.

Gospodarze z rzadka starali si# ata-
kowa( bramk# niecieczan; w 57 min
Przemys!aw Szkatu!a próbowa!
przelobowa( Sebastiana Nowaka.
Bramkarz„S!oników”by! jednaknapo-
sterunku. Chwil#pó)niejgo'ciewypro-
wadzili zabójcz" kontr#, po której Da-
riuszPawlusi%skizdoby!drugiegogola
dla niecieczan. W ko%cówce meczu
go'ciezadalirywalomkolejnycios,gdy

AndrzejRybski,wykorzystuj"cpodanie
DamianaPiotrowskiego,zbliskadope!-
ni!formalno'ci,ustalaj"cko%cowywy-
nik meczu. Spotkanie fatalnie zako%-
czy!osi#dlapomocnika„S!oników”Bi-
skupa,którytu&przedzej'ciemzboiska
dozna! powa&nej kontuzji kolana.

Polonia Bytom 0
Termalica 3
Piotr Pietras

Polonia Bytom
– Termalica Bruk–Bet Nieciecza 0:3 (0:1)

Bramki: Biskup 45, Pawlusi"ski 61, Rybski 84.

S!dziowa" (ukasz Szczech (Bia!ystok).

Widzów 1000.

Polonia: Mika – Bana), BaranI, Michalak, Szka-
tu!a – Sinclair (46 Alancewicz), Pietrycha (73
Cicho"), Krzemie", Bia!kowski, Grzybek (60
Walesa) – P!ókarz.

Termalica Bruk–Bet: Nowak – Pleva, Czerwi"ski,
NalepaI, Pi&tekI – Pawlusi"ski, Horvath,
Kaczmarczyk, Ceglarz (80 Rybski), BiskupI(71
Piotrowski) – Paw!owski (62 Sobczak).

Wygrana pomo"e,
pora"ka dawnioski

aWojciech Stawowy (trener
Cracovii): – Ciesz# si#, $e ju$ jedn%
zaleg&o'(mamy za sob%. Po remisie
uzyskanymw Katowicach zwyci#-
stwo by&o nam potrzebne dla lepsze-
go samopoczucia, bo gra momenta-
mi wygl%da dobrze. Chcieli'my
zagra( dobrze i wygra(.W I po&owie
m#czyli'my si# ze szczeln% obron%
rywali, grali'my niemrawo, w drugiej
po&owie zespó& zrozumia&, $e trzeba
jeszczemocniej walczy(. Jestem
zdania, $e zmiany nie zadecydowa&y
o wyniku, wszyscy maj%w tym
udzia&. Druga po&owa by&a lepsza
w naszymwykonaniu, odwrotnie ni$
wmeczu z GKS-em.
a Krzysztof %"tocha (trener Oko-
cimskiego): – Gratuluj# go'ciom
zwyci#stwa.My znamy swoje miej-
sce w szeregu, staramy si# gra(
swoj% pi&k#. Przegrali'my, ale nie
robimy z tej pora$ki tragedii. Chc#
podzi#kowa( zawodnikom za zaan-
ga$owanie. Nie uda&o nam si# to,
mamy jednak pewne do'wiadczenia
na przysz&o'( i to jest cenne.
a %ukasz Zejdler (pomocnik
Cracovii): –Mój gol w debiucie?
Najwa$niejsze, $e wygrali'my i zdo-
byli'my trzy punkty. Oczywi'cie cie-
sz# si#, $e strzeli&em gola i $e debiut
by& udany, ale teraz ju$ zapominamy
o Okocimskim.Troch# si# niecierpli-
wi&em, bo ró$ne formalno'ci nie
dawa&y mi by( z zespo&em, ale si#
doczeka&em i si# bardzo ciesz#.
Trema? Jak si#wchodzi do gry, to
trem# i nerwy zostawia si# poza boi-
skiem, a na boisku trzeba by( zrelak-
sowanym i robi( swoje.
a Konrad Wieczorek (obro&ca
Okocimskiego): – Cracovia ca&y
czas prowadzi&a gr#, ale od pocz%tku
by&o wiadome, $e to „Pasy”b#d%
faworytem, wi#c 'wiadomie przyj#li-
'my taktyk# defensywn%. Po trzech
meczachmamy cztery punkty i to
nie jest z&y dorobek, ale z Cracovi%
chcieli'my zdoby( jeden punkt, wi#c
lekkie niezadowolenie jest.
($uk,mk)

I liga

1. Flota *winouj)cie 3 9 5-0
2. Zawisza Bydgoszcz 3 7 7-1
3. Termalica Bruk-Bet 3 6 6-1
4. Arka Gdynia 2 6 4-0
5. Kolejarz Stró#e 3 5 4-3
6. Dolcan Z&bki 3 5 3-2
7. Cracovia 2 4 3-1
8. Warta Pozna" 3 4 3-3
9. Olimpia Elbl&g 3 4 2-2

10. (KS (ód' 3 4 3-4
Okocimski Brzesko 3 4 3-4

12. Mied' Legnica 3 3 4-4
13. Stomil Olsztyn 3 3 3-4
14. Sandecja Nowy S$cz 3 3 1-7
15. GKS Katowice 3 2 3-4
16. GKS Tychy 3 2 1-4
17. Bogdanka (#czna 3 0 1-6
18. Polonia Bytom 3 0 1-7
4. kolejka (25-26.08): Polonia – Sandecja (s. 17), Bog-
danka – GKS Katowice (s. 17), Flota – Tychy (s. 17.30),
Olimpia – (KS (s. 17), Warta – Dolcan (s. 17), Cracovia
– Stomil (s. 19.45), Zawisza – Okocimski (s. 19), Kole-
jarz – Arka (n. 12.30), Termalica –Mied' (n. 16).

NiecieczanierozbiliPoloni!,alestraciliBiskupa


