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Wygrana z „Pasami”
to wymowny sukces
Rozmowa z Andrzejem
Rybskim, pi!karzem
Termaliki Bruk-Betu

Nieprzestraszyli!ciesi"znako-
micie dysponowanej w ostat-
nichmeczachCracovii ipewnie
wygrali!cie2:0.
Wiedzieli!my, "e Cracovia to
bardzo solidny zespó#. Inna
sprawa, "e my w tym sezonie
tak"e zdobyli!my ju" sporo
punktów i wierzymy w swoje
umiej$tno!ci i mo"liwo!ci.
Do meczu z krakowianami
przyst%pli!my po dwóch kolej-
nych pora"kach i nie mogli!my
sobie ju" pozwoli& na kolejn%
strat$punktów.Cieszymysi$,"e
wreszcieprzerwali!myseri$po-
ra"ek i co by nie mówi&, uczyni-
li!my to po bardzo dobrym me-
czu w naszym wykonaniu. Dla
regionuidlanaszegoklububy#o
to wyj%tkowe wydarzenie, gdy"
zwyci$stwo z tak renomowa-
nym zespo#em, jakim jest
Cracovia, ma swoj% warto!&.

Wspotkaniuprzeciwkodru#y-
nie„Pasów”zagra$Pannado!%
nietypowej dla siebie pozycji
napastnika.
Rzeczywi!cie, niezbyt cz$sto
gram najbli"ej bramki przeciw-
nika.Wtymsezoniezdarzy#osi$
to dopiero drugi raz, wcze!niej
w ataku gra#em bowiem w spot-
kaniu z'KS 'ód(. Przed laty, gdy
gra#emwWidzewie'ód(,cz$sto
wyst$powa#em jako napastnik,
wtymsezonieniejesttowi$cdla
mniejaka!nowo!&.

BardziejwoliPan gra%wataku,
czyjakdotychczas,jakodefen-
sywnypomocnik?
Szczerze mówi%c, bardziej je-
stem przyzwyczajony do gry
w!rodkupola,lubi$jednaknowe
wyzwania, a w#a!nie takim jest
dla mnie w tym sezonie gra
w ataku. Przyznam si$, "e gra
napozycjinapastnikasprawiami
du"%przyjemno!&.

Oprócz zada& ofensywnych,
cz"stowida%by$oPana tak#e
podswoj'bramk'.
Toprawda,wszyscymieli!myan-
ga"owa& si$ w gr$ defensywn%,
dlategowmeczuzCracovi%sporo
si$nabiega#em.Wko)cówceme-
czu by#em ju" bardzo zm$czony

isampoprosi#emozmian$.Mia-
#em sporo sprintów od obro)cy
doobro)cy,krakowianiegralibo-
wiemdu"opi#k%,jednakg#ównie
przednasz%lini%ofensywn%,dla-
tego troch$ si$ czu#em, jak sam
bym by# zawodnikiem graj%cym
wdefensywie.

Z zadania wywi'zali!cie si"
bardzodobrze,nie pozwolili!-
cie bowiem Cracovii na zbyt
wiele.
Ca#y zespó# przy#o"y# si$ do gry
w defensywie i Cracovia na na-
szym polu karnym nie zrobi#a
nam "adnej krzywdy. Rywale
wprawdzie du"o grali pi#k%, ale
by#o to z dala od naszej bramki.
Mocnozag$!cili!my!rodekpola
iuniemo"liwili!mywtensposób
krakowianomswobodneprowa-
dzenie akcji ofensywnych. Naj-
wa"niejsze, "e po dobrej grze
zdobyli!my komplet punktów
iumocnili!mysi$wczo#ówce.

Czy zwyci"stwo z Cracovi'
mocnopodbuduje zespó$?
Na pewno pokonanie tak do-
brego zespo#u, jakim jest
Cracovia,sprawi,"enabierzemy
wi$kszej pewno!ci siebie.
Zreszt%ju"wpoprzednimmeczu
w '$cznej, który przegrali!my
0:1,zaprezentowali!mysi$zbar-
dzo dobrej strony. Wtedy wyj%t-
kowo nie mieli!my jednak
szcz$!cia. W meczu z Cracovi%
wszystko nam wychodzi#o i dla-
tegopewniewygrali!my.
Rozmawia$: PiotrPietras

Zaleg#y mecz 12. kolejki I ligi za-
powiada#si$ jakoprawdziwyhit,
wko)cuwalczy#yczwartyzdru-
gimzespo#emwtabeli.Obiedru-
"yny spotka#y si$ pierwszy raz
whistorii,aprzyjazdkrakowian,
mimo wczesnej pory rozgrywa-
nia tego spotkania (godz. 14),
spotka# si$ ze stosunkowo du-
"ymzainteresowaniempublicz-
no!ci.Miejscowifaniopuszczali
stadionusatysfakcjonowani,bo
gospodarzewygraliiawansowali
na pozycj$ wicelidera, przery-
waj%c „Pasom” seri$ czterech
zwyci$stw z rz$du.

WTermaliceniemóg#wyst%-
pi& Krzysztof Lipecki (4 "ó#te
kartki).W„Pasach”zabrak#ona-
tomiast Bart#omieja Dudzica
(z#amany nos podczas ostat-
niego meczu z Flot% *winouj-
!cie) oraz Roka Strausa (pauza
za czwart% "ó#t% kartk$). Mimo
k#opotów kadrowych trener
WojciechStawowyniezdecydo-
wa#si$nawystawieniewpierw-
szej jedenastce Aleksandara
Suworowa.

Termalica nie mia#a zamiaru
mie& respektu dla rywali i ju"
w 1 min szcz$!cia poszuka# Da-
riusz Jarecki, strzelaj%c obok
s#upka.Trudnoby#ojednakoat-
mosfer$!wi$ta,botrybunymil-
cza#y, a grupa fanów z Krakowa
postanowi#a do#%czy& si$ do tej
tendencji. Gospodarze bardzo
m%drzezag$szczalipolegry,nie
daj%csi$rozkr$ci&Cracovii.W18
min Krzysztof Kaczmarczyk
przeprowadzi# #adn% akcj$,
wpad# odwa"nie w pole karne
i poda# pi#k$ do !rodka do nad-
biegaj%cegoAndrzejaRybskiego.
Zagranie przeci%# Mateusz
+ytko, który z kilku metrów
wpakowa# pi#k$ do siatki.

Rybskiuwa"ajednak,"etoon
zdoby# gola. – Jestem przeko-
nany,"etojastrzeli#embramk$,
ju" raz nie uznano mi bramki,
niechc$,"ebysi$topowtórzy#o.

Stratabramkipobudzi#aprzy-
jezdnych do odwa"niejszych

ataków, a ich kibiców – do do-
pingu. W 30 min dobrze zapo-
wiadaj%c% si$ akcj$ 'ukasza
Zejdlera przerwa# Karol Pi%tek.
Rzut wolny, jaki wykonywa#
Edgar Bernhardt, nie przyniós#
jednakgo!ciom"adnejkorzy!ci,
bo pi#ka przelecia#a wysoko
nad poprzeczk%. W 44 min kra-
kowianiemielikapitaln%szans$
na obj$cie prowadzenia. Rzut
wolnyz25megzekwowa#Milos
Kosanovi& – uderzy# bardzo do-
brze, ale !wietn% interwencj%
popisa# si$ Nowak i odbi# pi#k$
na rzut ro"ny. To by# pierwszy
celny strza# przyjezdnych
na bramk$. Termalica na wiele
nie pozwoli#a faworyzowanym
„Pasom”, graj%c bardzo m%drze
w obronie.

Ledwo co zacz$#a si$ druga
po#owa, a Dariusz Jarecki ogra#
na lewym skrzydle Danie-
lewicza. Dla go!ci sko)czy#o si$
na strachu i rzucie ro"nym dla
miejscowych. Po kornerze w 51
minpi#k$g#ow%tr%ci#Szeliga,ale
strzela# niecelnie. W 55 min
VladimirBoljevi&uderzy#zwol-

nego z 20 m, pi#ka odbi#a si$
odmuruiwypad#anarzutro"ny.

„Pasy” w tym meczu gra#y
zbyt statycznie, by zagrozi& do-
brzeustawionymwobroniegra-
czom Termaliki. Czas ucieka#,
miejscowibylizadowolenizpro-
wadzeniainie palili si$ dohura-
ganowych ataków, a go!cie nie
mogli nic zrobi&.

Na kwadrans przed ko)cem
na boisko wszed# Pawlusi)ski –
by#yzawodnikCracovii,dlaktó-
rego ten wyst$p by# pierwszym
meczem przeciwko „Pasom”.
W 80 min popularny „Plastik”
zmusi#dowysi#kuKrzysztofaPi-
larza, który obroni# jego strza#
na rzut ro"ny.

Miejscowi grali konsekwen-
tnie i w ko)cówce dobili
Cracovi$, sytuacj$ sam na sam
z Pilarzem wykorzysta# Emil
Drozdowicz.

Tymzwyci$stwemTermalica
pokaza#a, "e Cracovii jeszcze
wielebrakujedorz%dzeniawIli-
dze.Pozatymprzerwa#atymsa-
mymz#%ostatniopass$naw#as-
nym boisku.

Ma!aTermalicapokona!a
usiebies!ynn"Cracovi#
Termalica 2
Cracovia 0
Jacek!ukowski

Termalica Bruk-Bet Nieciecza – Cracovia
2:0 (1:0)

Bramki: !ytko 18 (samobójcza),
Drozdowicz 89.

S!dziowa": Tomasz Radkiewicz ("ód#).
Widzów: 1400.

Termalica: Nowak – Pi$tek, Czerwi%ski,
Nalepa, Pielorz – Ceglarz (85 Paw&ow-
ski), HorvathI, Pleva, Kaczmarczyk,
Jarecki (64 Drozdowicz) – Rybski
(74 Pawlusi%ski).

Cracovia: Pilarz – Struna, !ytkoI,
Kosanovi', Marciniak – Bernhardt
(73 Steblecki), D$browski, Szeliga
(62 Suworow), Danielewicz
(54 Budzi%skiI), Zejdler – Boljevi'.

FO
T.
G
R
ZE

G
O
R
Z
G
O
LE

C

Emil Drozdowicz (z prawej) pogr'#y$ „Pasy”wko&cówce spotkania

Zdaniem trenerów

a Kazimierz
Moskal,
Termalica
Bruk-Bet:
– Nie zawa-
ham si! u"y#
takiego okre-
$lenia, "e zwy-
ci!stwo nad Cracovi%
wmeczumistrzowskim to
historyczne wydarzenie dla
Niecieczy. Gratulacje nale"%
si! przede wszystkim zawod-
nikom, bo to oni dali z siebie
wszystko, grali$mym%drze
i konsekwentnie. Nie patrzy-
my w ogóle na tabel!, to, "e
jeste$my na drugimmiejscu,
cieszy nas po prostu zwyci!-
stwo.

aWojciech
Stawowy,
Cracovia:
– Bardzo
nam zale"a&o
na tym,
by wygra#
wNiecieczy.
Przez d&ugi czas pracowali-
$my na to, by pi%# si!
w tabeli i mieli$my szanse,
by zrobi# przewag! i nad Za-
wisz%, i Termalic%. Niestety,
tak to wygl%da&o, "e w pierw-
szej po&owie „nie dojechali-
$my”na tenmecz. Stracili-
$my bramki, bo pope&nili$my
b&!dy indywidualne i to spo-
wodowa&o pora"k!.
(!uk)

Powiedzieli pomeczu

a Sebastian Nowak,
Termalica Bruk-Bet:
– Ca&y zespó& bardzo dobrze
zagra&w defensywie i nie
pozwoli& zawodnikom
Cracovii na rozwini!cie
skrzyde&. Dla mnie najgro'-
niejsze by&y uderzenia krako-
wian z rzutów wolnych.

a Dariusz Pawlusi&ski,
Termalica Bruk-Bet:
– Zagra&em tylko nieco
ponad kwadrans, tymcza-
semmoje ambicje s% znacz-
nie wi!ksze. Najwa"niejsze
jednak, "e dru"yna zagra&a
dobrze i zainkasowa&a trzy
punkty.W ko(cówcemia&em
dwie szanse na zdobycie bra-

mek,moim strza&om brako-
wa&o si&y i precyzji. (piet)

a Damian D'browski,
Cracovia:
–To by&owa"ne spotkanie,
które przegrali$my, ale nie
mo"emy zwiesi# g&ów.Pracu-
jemy dalej i walczymy o to,
"eby na koniec rundy znale'#
si! namiejscu premiowanym
awansem. Ci!"ko powie-
dzie#, czego nam zabrak&o.
Nie da si!wskaza# takiej jed-
nej rzeczy.Zagrali$mypo pro-
stu jeden ze s&abszych
meczów.Musimy szybko si!
pozbiera# i ju"wniedziel!
pokaza#, "e to by& tylko wypa-
dek przy pracy. (mk)

FO
T.
A
.B
A
N
A
)

FO
T.
A
.B
A
N
A
)

Andrzej Rybski (Termalica)
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Wsobot$10listopadanastadio-
nie Termaliki Bruk-Betu Nie-
ciecza rozegrany zostanie mecz
towarzyski reprezentacji U-15
Polski i Irlandii.

Klub z Niecieczy zorganizuje
tospotkanienapro!b$Ma#opol-
skiegoZwi%zkuPi#kiNo"nej.B$-
dzie to pierwszy, oficjalny mecz
mi$dzypa)stwowy, jaki roze-
grany zostanie na obiekcie
TermalikiBruk-Betu.

Organizacja meczu mi$dzy-
pa)stwowego to wielkie wyró"-
nienie dla ma#ej Niecieczy. Za-
rz%d Termaliki Bruk-Betu, z pre-
zesem Danut% Witkowsk%
naczele,porazkolejnyudowod-

ni#, "e gotowy jest na du"e wyz-
wania.MeczreprezentacjiPolski
i Irlandii to wprawdzie tylko
spotkanie towarzyskie, niewy-
kluczone jednak, "e w przysz-
#o!ci miejscowy klub b$dzie or-
ganizowa# tak"e mecze repre-
zentacji Polski w wy"szych
kategoriachwiekowych,których
stawk% b$d% punkty w elimina-
cjachmistrzostwEuropy.

Narazieniecieczanieprzygo-
towuj% si$ do mi$dzynarodo-
wego debiutu i nikt z osób zna-
j%cychogromnezaanga"owanie
i profesjonalizm ludzi pracuj%-
cychwTermaliceBruk-Becienie
ma w%tpliwo!ci, "e gospodarze
podo#aj% temu zadaniu i nie za-
wiod% organizacyjnie.

Irlandia w Niecieczy

PiotrPietras

Tabela I ligi

1. Flota 13 34 26–6
2. Termalica 13 27 21–11
3. Cracovia 13 26 20–14
4. Zawisza 13 25 26–9
5. Mied# 13 22 18–13
6. Olimpia 13 21 16–13
7. GKS Tychy 13 20 10-9
8. Bogdanka 13 19 15–16
9. Arka 13 18 13-9
10. Warta 13 18 21–18
11. Kolejarz 13 16 16–19
12. Sandecja 13 15 14–28
13. GKS Katowice 13 14 16–18
14. Dolcan 13 13 16–19
15. Stomil 13 11 14–19
16. Okocimski 13 11 12–21
17. $KS $ód# 13 10 15–30
18. Polonia 13 4 9–25


