
Nasz Odlew Klub Ukochany - 1 - www.odlew.poznan.pl

CZAS NA DERBY

Kabanos, taka mniejsza odlewowa wersja kieleckiego Kie³basy, w natarciu. W tym b³otnistym spotkaniu,
wiosn¹ 2005 r., Odlew wygra³ z Poznañ FC 4:0, a Kabanos zdoby³ dwa gole. Z prawej bramkarz PFC Kafar.

FOT. SKÓRA

e¿eli NOKU trafia do Ciebie po raz
pierwszy, i nie wiesz co to takiego

Odlew, t³umaczê – to w pe³ni amatorski
klub, który ma po³¹czyæ futbol z dobr¹
zabaw¹. Tu nie s¹ najwa¿niejsze wyniki,
choæ biegamy te¿ po to, by czasem coœ
tam wygraæ. Rzadko siê udaje, ale wów-
czas ten sukces bardziej smakuje.
Chcemy, aby nasz klub by³ klubem „z
jajem”. Równie¿ dziêki NOKU – ta gazet-
ka nie jest ca³kiem na powa¿nie, ale to
chyba widaæ. Dziêki Drukarni Poligrafia
ten numer NOKU, a miej-my nadziejê ¿e
i kolejne, moze siê uka-zaæ w doœæ
du¿ej liczbie 500 egzemplarzy. Je¿eli
dziêki temu zyskamy nowych kibiców –
bêdziemy siê cieszyæ. Zachêcam wiêc
do zajrzenia do NOKU, zagl¹dania na
nasz¹ stronê internetow¹
www.odlew.poznan.pl, a tak¿e do
zobaczenia Odlewu w akcji. Wielka pi³ka
to to nie jest, ale emocji i walki 
zazwyczaj nie brakuje. 
Teraz Odlew czekaj¹ dwa najbardziej
presti¿owe mecze – z Poznañ FC,
póŸniej z Bol¹’06 Poznañ. Kiedy i gdzie 
gramy, o tym w œrodku NOKU. 
Zapraszam wiêc do lektury! 

GRUPSKI
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reneiro Szynszyl
uzna³, po deli-

katnej sugestii reda-
kcji NOKU, ¿e po³o-
wa jesiennych spot-
kañ za nami i czas
najwy¿szy na jakieœ
oceny. Oto i one:
NAJLEPSZY
MECZ:
Z³oci Z³otkowo – 
Odlew 1:1, karne 5:4
Rzut oka na wynik i ju¿ mo¿na przekonaæ
siê, ¿e tak blisko awansu w Pucharze Polski
nie byliœmy jeszcze nigdy. Mniejsza ju¿
nawet z wynikiem, ale by³y w tym meczu
naprawdê d³ugie fragmenty, gdy – jak skan-
duj¹ bardzo czêsto nasi kibice – „pokazal-
iœmy kawa³ futbolu”. Nie tylko jak to mamy
w stylu rozbijaliœmy ataki rywala, ale tak¿e
nieŸle konstruowaliœmy. Bardzo fajny debiut
Rafa³a W¹sowicza, który zagra³ na œrodku
obrony z Pelem po kontuzji Macieja Maty-
jasika. I gdyby jeszcze Kabanos zmieœci³ z
metra do pustej w ostatniej minucie...
Nominacja: Odlew – Maratoñczyk BrzeŸno
2:0 (za jedyne jak do tej pory trzy punkty)

NAJGORSZY MECZ:
Odlew - Orkan Jaros³awiec 1:4
Obejrza³em ostatnio mecz Boli z Orkanem i
zastanawia³em siê, jak mogliœmy przegraæ z
tym Jaros³awcem. W bramce mieli „firanê”
– wystarczy³o tylko parê razy celnie uderzyæ.
To jest jednak chyba nasz najwiêkszy prob-
lem w tym sezonie. Brakuje odwa¿nych,
którzy potrafi¹ poci¹gn¹æ w meczu parê
razy z dystansu. Kilkuletnie doœwiadczenie
w B-klasie pokazuje, ¿e w³aœnie w ten
sposób pada bardzo du¿o bramek. A sam
mecz? Hm, przekonaliœmy siê, jak wszystko
mo¿e ustawiæ jedna bramka. Przypadkowy
b³¹d Pelego na pocz¹tku drugiej po³owy,
robi siê 1:2. I nagle w ci¹gu kwadransa
trzech zawodników zg³asza kontuzjê – limit
zmian wyczerpany i pole manewru ¿adne.
Fajnie jednak, ¿e rezerwowi potrafili ambit-
nie powalczyæ do koñca. Dobr¹ zmianê da³ 
zw³aszcza Vivacee, który debiutowa³.
Nominacja: Pelikan Niechanowo - Odlew
3:1 (gra nam siê jakoœ tego dnia nie klei³a)

NAJBARDZIEJ PECHOWY MECZ: 
Odlew - Orkan Jaros³awiec 1:4
Oby coœ takiego wiêcej siê nie powtórzy³o.

Przerwa – Maciej Kamaj mówi, ¿e nie czuje
siê na si³ach, ¿eby graæ dalej. Ostatnio
powiedzia³, ¿e coœ takiego zdarza siê tylko
raz w sezonie. Trzymam za s³owo! Rozpo-
czê³a siê druga po³owa i nagle wypada...
trzech obroñców. Godne pochwa³y jest to,
¿e nie próbowali na si³ê biegaæ, tylko woleli
ust¹piæ miejsca kolegom, w koñcu rezer-
wowych ci u nas dostatek. Szkoda jednak,
¿e zdarza siê to akurat wtedy, kiedy 
mamy okazjê powalczyæ o punkty.
Nominacja: Pelikan Niechanowo - Odlew 3:1
(gdy prowadzi siê 20 minut przed koñcem
1:0, trzeba wywalczyæ co najmniej punkt)

NAJBARDZIEJ SZCZĘŚLIWY MECZ:
Odlew - Maratoñczyk BrzeŸno 2:0
Pokazaliœmy, ¿e mo¿na graæ nies³ychan¹
koninê, czy jak to tam zwa³, a jednak
wywalczyæ komplet punktów. A dlaczego?
Bo po przerwie pokazaliœmy charakter
wojowników. Bramki dla nas by³y przypad-
kowe, ale to nieistotne. ¯yczy³bym sobie,
abyœmy w ka¿dym meczu grali z tak¹
¿elazn¹ konsekwencj¹ w obronie.
Nominacja: LKS Kicin - Odlew 6:2 (bo graj¹c
z kilkoma rezerwowymi, nie by³o kompromi-
tacji) TRENEIRO
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Z konin¹ za pan brat
Treneiro Szynszyl ocenia osi¹gniêcia zespo³u w po³owie rundy

Treneiro napisa³ nawet komentarze do coen,
ale by³y zbyt d³ugie i redakcja zostawi³a je na 
kiedyœ indziej. W skrócie tylko napiszê, ¿e
przy ocenianiu pi³karzy treneiro bardzo
zwraca³ uwagê na frekwencjê podczas
spotkañ. W koñcu na treningach rzadko siê
pojawia, to chocia¿ na meczach widzi kto
jest, a kogo nie ma :-)

Ocena 5: Szafir, Makaj.

Ocena 4: Maciej Matyjasik, Alex, Pele,
Żasek May, Vivacee, Rafał Wąsowicz,
Paweł Dominiczak, Michał Bartkowiak, 
Kibol, Kabanos, Coudra.

Ocena 3: Berni, Grupski, Sławek Parus,  
Arek, Krzychu Kaczyński, Larson, Nor-
bert. 

Ocena 2: Rosół, Grucha, Błachol.   

Ocena 1: Rychu.

Bez oceny: Minta, Ufok, Jacek Masiota,
Ogór, Ssitek, Guli.

Zdaniem treneira mecz w Z³otkowie by³ cool. Ale taniec prezeseira Berniego (z prawej) oceni³ tylko na trójê.

ZAWODNICY W OCZACH
TRENEIRA (SKALA 1-6)

FOT. KALINA
PELUSOVA
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BRAMKARZ
Szafir (5): Brak pytañ - du¿e
wzmocnienie.

OBROŃCY
Maciej Matyjasik (4): Jak
zwykle pewny, szkoda tylko, ¿e
nêkaj¹ go kontuzje w tym
sezonie (najpierw kostka, teraz
kolano). Przez to nie mo¿e z³a-
paæ odpowiedniego rytmu.

Wesoł (2): Ex-prezeseiro z
dobr¹ frekwencj¹ ma problemy.
Pó³ godziny w Kicinie jednak
bardzo poprawne, wiêc dwójka
na zachêtê.

Alex (4): Wci¹¿ s¹ problemy
z dobrym ustawianiem siê na
boisku, ale Alex to solidny B-
klasowy obroñca, na którego
mo¿na liczyæ.

Pele (4): Lider defensywy, ale
nie gra tak dobrze, jak choæby
w zesz³ym sezonie. Bu³a z
Jaros³awcem, która pewnie
odebra³a nam punkty. Zdarza
siê jednak najlepszym.

Rychu (1): Jeden, œredni
wystêp w Niechanowie i tyle
go widzieliœmy.

Vivacee (4): Solidny -
pokaza³, ¿e nawet po najwiêk-
szej imprezie zjawia siê naza-
jutrz na Odlewie i jest gotowy
do gry. Nie boi siê odwa¿nych
wejœæ i zawsze ambitnie wal-
czy. Takim nam w³aœnie potrzeba.

Wąs (4): Du¿e wzmocnienie.
Mo¿e graæ w obronie i pomocy
– radzi sobie bardzo dobrze.
Twardy, nieustêpliwy, nie cofa
nogi. A¿ strach pomyœleæ, co
bêdzie, jak kupi profesjonalne buty.

Paweł D. (4): Fajnie zape³ni³
na prawej obronie lukê po
Dominie. Nie mo¿na w³aœci-
wie siê przyczepiæ.

Maj (4): Bez fajerwerków, ale
na równym poziomie.

POMOCNICY
Grucha (2): Jeden wystêp w
Niechanowie - mocno œredni.
Jeszcze nie doszed³ do siebie
po powa¿nej kontuzji.

Grupski (3): Nie jest tak
b³yskotliwy, jak w poprzednich
sezonach. Solidnoœci jednak
na pewno nie brakuje.

Berni (3): Prezes jest rzucany
na ró¿ne fronty i za ka¿dym
razem gra bardzo poprawnie.
Si³ na 90 minut nie ma, ale
jest solidnym wzmocnieniem.

Michau (4): Z Jaros³awcem
odrobi³ wreszcie swojaka z
meczu z Lotnikiem z
ubieg³ego sezonu. Wprowadza
spokój do naszej gry w œrod-
ku. Co wa¿ne, umie przetrzymaæ pi³kê.

Sławek Parus (3): Taka wyso-
ka nota za gola w Z³otkowie w
jedynym meczu, na którym siê
pojawi³. Ju¿ jednak przyjecha³
do Poznania na d³u¿ej i liczê,
¿e powa¿nie wzmocni si³ê ognia.

Błachol (2): Ambicja jest, z
umiejêtnoœciami trochê gorzej.
Wystêp w Kicinie mocno œred-
ni, ale pamiêtajmy, ¿e gral-
iœmy z g³ównym faworytem do
awansu. Wa¿ne, ¿eby siê nie
zniechêca³ i podtrzyma³ dobr¹ frekwencjê.

Arek (3): Zawsze gra³ na pozy-
cji, której zbytnio nie lubi, czyli
lewej pomocy. Dla prawono¿ne-
go gracza to problem. W tym
gra ju¿ z dobrej strony, mo¿na
mieæ zastrze¿enia do frekwencji.

Sendzia (3): Brawa za frek-
wencjê, choæ mecz w Kicinie
pokaza³, ¿e atak nie jest dla
niego. Ju¿ bardziej bok pomo-
cy.

Kibol (4): Solidnoœæ B-kla-
sowa, choæ w tym sezonie
nêkaj¹ go kontuzje.

Nobbert (3): Bêd¹ z niego
ludzie, ale pod jednym
warunkiem. Na razie bowiem
jest trochê na bakier z tak-
tyk¹.

NAPASTNICY
Kabanos (4): Si³ na pó³
godziny, ale zawsze przydatny.
Jak ma³o kto, potrafi siaæ
pop³och. Bramka z Mara-
toñczykiem - majstersztyk! 

Larsson (3): Zawsze ambitny,
zawsze chêtny, ale jednak
ostatnio czegoœ mu brakuje.
Mam wra¿enie, ¿e w poprzed-
nich sezonach gra³ lepiej.

Makaj (5): Bez w¹tpienia,
gwiazda dru¿yny. Czêsto
osamotniony na po³owie
rywala, ale mimo tego potrafi
zdrowo namieszaæ.

Coudra (4): Kiwka najlepsza w
dru¿ynie, co do tego nie ma
¿adnych w¹tpliwoœci. Musi jed-
nak jeszcze zauwa¿aæ kolegów
z zespo³u na boisku. Bo nawet
w B-klasie nie zdarza siê, ¿e mija siê ca³y
zespó³ rywala i strzela bramkê. 

TRENEIRTRENEIRO SZYNSZYL OO SZYNSZYL OCENIACENIA

ZESPÓŁZESPÓŁ
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Mimo krn¹brnego wzrostu napastnik Makaj nieŸle sobie radzi w powietrzu

Mecz bardzo łatwy
do prowadzenia, sie-
dem fauli w całym
spotkaniu. Stawiamy
ocenę wyjściową, bo
arbiter błędów nie
popełnił, ale nie miał
gdzie ich popełnić.
Ocena: 3+

Ogromny minus za
karnego – takiego
karnego jeszcze nie
widziałem. Sporo
problematycznych
decyzji, ale pięć żół-
tych kartek jak naj-
bardziej słusznych.
Ocena: 3

Prowadził mecz
niemal bezbłędnie –
pozwalał na twardą
grę, ale nie ostrą. Nie
wdawał się w dyskus-
je, za niesportowe
zachowanie napomi-
nał żółtymi kartkami.
Ocena: 4+

Skandaliczne sędzio-
wanie, a do tego
jeszcze oszustwo po
meczu. Szkoda w
ogóle słów na to, co
wyrabiał ten „arbi-
ter”. Degradacja,
tylko dokąd?
Ocena: 1

Poprawne sędziowa-
nie, bez specjalnych
fajerwerków. Kilka
protestów naszych,
kilka protestów Ma-
ratończyka. Jednak
bez większych
wpadek. 
Ocena: 4-

Zdecydowanie najle-
psze sędziowanie w
sezonie. Abstrahując
od karnych (pierwszy
słuszny, drugi mógł
być, ale nie musiał),
pełne panowanie nad
sytuacją na boisku. 
Ocena: 5

Szymon Smoczyk
Legendy Odlewu – Przemys³aw 0:17

Jaros³aw Bulczyñski
Z³oci Z³otkowo – Odlew 1:1, karne 5:4

Maciej Kuku³ka
Odlew – Maratoñczyk BrzeŸno 2:0

Grzegorz Wojtaszyk
Pelikan Niechanowo - Odlew 3:1

Wojciech Wierzbiñski
Odlew – Orkan Jaros³awiec 1:4

Piotr Rych³y
LKS Kicin – Odlew 6:2

Subiektywna ocena arbitrów

Co dalej, Odlewie?
eszcze doczekamy tego
dnia, gdy na mecz B-kla-

sowy trzeba będzie zabrać ter-
mos z herbatą!
Tak siê bowiem sk³ada, ¿e tym
razem rundê koñczymy w po³owie
listopada. Przed nami piêæ
spotkañ – wszystkie w kolejne 
niedziele i wszystkie o 11.
Na pierwszy ogieñ derby z Poznañ
FC. Dawniej to by³y mecze! Teraz,
niestety, to ju¿ jest inne PFC –
m³odsze, bez tego smaczku.
Œrednia wieku rywali bêdzie
pewnie du¿o ni¿sza od naszej i
chyba po raz pierwszy w historii
naszych potyczek to rywale bêd¹
faworytem. Ale powalczymy. Fajnie
by by³o wygraæ, ale na pewno nie
kosztem dobrej zabawy i „dzi-
wnych” zachowañ.
Za to w kolejn¹ niedzielê (22
paŸdziernika) na boisku przy Rey-
monta Odlew zagra z Bol¹’06.
Mnie ten mecz bardziej zgrzewa
– ch³opaki z Boli punktu jeszcze
nie maj¹, ale równie¿ dobrze siê
bawi¹. No to wtedy wspólnie z

nimi poka¿emy kawa³ dobrego
futbolu. Natomiast    29 paŸdzie-
rnika zagramy z Orkanem Dzia³yñ
– pierwszy raz w historii. A póŸ-
niej bêdzie ju¿ nowe NOKU.

GRUPSKI

ODLEW POZNAÑ - POZNAÑ FC
Niedziela, 15.10, godz. 11, Sanszajn
Arena przy Promienistej w Poznaniu.
AIP BOLA’06 POZNAÑ - ODLEW POZNAÑ
Niedziela, 22.10, godz. 11, boisko
przy Reymonta (ko³o Areny).
ODLEW POZNAÑ - ORKAN DZIA£YÑ
Niedziela, 29.10, godz. 11, Sanszajn
Arena.

TABELA PO 6 KOLEJKACH
1. Bola Poznañ 5 0 6:27
2. Dragon II Tulce 4 3 9:18
3. ODLEW POZNAÑ 4 3 6:13
4. Maratoñczyk BrzeŸno 4 3 9:11
5. Orkan Dzia³yñ 4 6 6:9
6. Poznañ FC 5 7 6:15
7. Orkan Jaros³awiec 5 10 19:9
8. Pelikan Niechanowo 6 12 9:12
9. Unia II Swarzêdz 4 12 29:2

10. LKS Kicin 5 15 23:5

Uwaga! Tabelę można odwrócić, ale po
co? Ostatni i tak będą pierwszymi.

FOT. ANIA
BERNIOVA

J
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rędzlowe włosy potrafią utrzymać się
w zdredzonym stanie same, gdy ich

się nie myje. Niestety już po kilku dniach
niemycia mop robi się niepachnący, a po
tygodniu (to mój rekord niemycia) po
prostu wali. Capiący mop jest fajny na
przykład w zatłoczonym tramwaju, bo
ludzie ustąpią miejsca. Ale jest to fajność
na krótką metę, tym bardziej, że nasze
konserwatywno-homofobiczne społecze-
ństwo nie jest jeszcze gotowe na ludzi 
śmierdzących z własnej woli. 
Dredy myte mają tendencję do rozkłacza-
nia się - taka ich natura. Są dwa sposoby
na utrzymanie mopa w ryzach. Pierwszy
to szydełko - skłaczony fragment dreda za
pomocą tego wynalazku instalujemy na
nowo w dredowy rdzeń. Minus tego
rozwiązania to wygląd frędzli – trącą one
wtedy trochę warkoczem. Drugi sposób –
trudniejszy, bardziej czasochłonny, ale

fajniejszy potem w widoku – to dokrę-
canie włosów. Włosy tapirujemy grzebie-
niem, albo rękami: rękami przy samej
głowie, a grzebieniem to lepiej nie przy 

samej głowie. 
Trudno się dredy dokręca czytając książkę
– łeb się trzęsie i obraz skacze. Spokojnie
można dokonywać restauracji mopa pod-
czas oglądania meczu albo ulubionego
serialu. Liga Mistrzów albo „M jak miłość”
tapirowania i dredy wyglądają spoko.
Jak końcówki dredów robią się niefajne,
można przewiązać je nitką. Słyszałem też o
utrwalaniu końcówek woskiem. Kiedyś
spróbowałem, ale mi nie wyszło i miałem 
na głowie woskową łupież. 
Jeżeli komuś po pięciu latach noszenia
mopa znudzi się dokręcanie dredów przy
głowie można zastosować gumki-receptur-
ki typu „Larson”. Wygląda to wtedy jak
wygląda, ale przynajmniej doglądanie fręd-
zli nie zajmuje tyle czasu i nie ma się 
tłustych rąk. LARSON

W kolejnym odcinku opowiem, jak uniknąć
fryzjera.

LARSON DOBRA RADA
Odlewowy dredmen radzi. Dziœ odcinek drugi - jak utrzymaæ dredy w sfilcowanym stanie

F

WybierZ KALORYFER ROKU
Og³aszamy konkurs na Kalo-
ryfer Roku, a nawet Prawie-
piêciolecia! Typy mo¿na wysy-
³aæ pod adres: redakcja_no-
ku@gazeta.pl. G³osowaæ mo¿-
na równie¿ w klubowej 
sondzie na:
www.odlew.poznan.pl
Wyniki i ca³e zdjêcie zwyciêz-
cy (nie tylko sam kaloryfer) w
grudniowym NOKU.

Kandydat Kabanos

Kandydat Maras Kaczmaras

Kandydat ¯asek May

Kandydat prezes Berni Kandydat Mihoo Trocha Kandydatka z meczowej gazetki Larsona

Kandydat Rosó³

FOT. ANIA
BERNIOVA
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Wiek: 26 stuknie w listopadzie.

Stan cywilny: zajêty.

Pozycja na boisku: chyba pozy-
cja na ³awce... Najpierw d³ugo
rezerwa, debiut prawa obrona,
aktualnie przesuniêty na œro-
dek pomocy. I tu mi dobrze...

Koledzy wołają na mnie:
wiwacz, wajwacz, wujek
wiwacz, wiw, viv...

Odlew dla mnie to: zajebisty
sposób na spêdzenie niedzieli 
i jeszcze pretekst do niepicia 
w sobotê.

Ideał kobiety: idea³u brak, 
po prostu musi mnie trafiæ.

Mój pierwszy raz: chyba sparing w Urbanowie. Po dwóch
minutach strzela prawy dwug³owy uda i mam spokój 
z graniem na dwa tygodnie.

Seks jest dla mnie: sorka, ale moja mama to czyta.

Używki: fajki staram siê
ograniczaæ, zw³aszcza dzieñ
przed meczem; alkohol lubiê 
i nie ograniczam.

Gdyby nie Polska, to: Szkocja.

W wakacje to preferuję:
piwo, kobiety i œpiew.

Kaczory to ptaki, które:
Przeproœcie i Spier... dziady.

Chciałbym grać jak: 
Piotr Œwierczewski - wzór
niedoœcigniony.

Ogólnie jestem zajebisty, bo:
robiê to, co lubiê i niczego
staram siê nie ¿a³owaæ.

Dogrywka z... Wiwaczem

O sobie: Jeden z 38 milionów Polaków, przy czym jako
jeden z nielicznych mam szczêœcie, zaszczyt i honor
broniæ barw Odlewu.

ADAM HORBOWSKI

Czo³ówka Top-5 bez sensacji
ó¿ to za Top-5? Otó¿ to lista tych,
co maj¹ coœ tam do uregulowania.

Podczas zebrania zarz¹du na takowy
pomys³ wpad³ bodaj prezes Berni czy te¿
jego zastêpca Larson.  Marzeniem skar-
bnika jest, by lista by³a pusta. Tym ra-

zem na liœcie znalaz³y siê tylko osoby,
które maj¹ co najmniej trzymiesiêczne
zaleg³oœci. W ostatniej chwili wypad³ z
niej kolega B³achol, który – pewnie dla-
tego ¿e by³ wstawiony – wp³aci³ do
klubu 20 z³.

C
* Ponoæ organizuj¹ca koncerty agen-
cja kol. Minty chce spróbowaæ szczêœ-
cia w sporcie. Na pierwszy ogieñ chcia-
³a sprowadziæ na pokazowy trening
Ronaldinho z Barcelony. Ten nie chcia³
siê zgodziæ, ale poszed³ na kompromis
– wyœle swojego psa, który zagra poka-
zow¹ gierkê z Kabanosem.  Wynik jest
niewiadom¹, pytanie co siê stanie, 
gdy pies poczuje zapach Kabanosa?

* Miesi¹c temu pisaliœmy o kocie Lar-
sona, który wylaz³ z chaty i siê wiêcej
nie pojawi³. Lars nawet koszulkê spec-
jaln¹ przygotowa³, chcia³ mu zadedyko-
waæ gola. Kota dalej nie ma, wiêc
zaprzestajemy dalszych poszukiwañ.
Niech mu jezdnia lekk¹ bêdzie!

KLUBOWE PLOTKI

Uwaga! Z powodów technicznych druga
czêœæ „Sagi Rodu Kabanosa” w nastêp-
nym NOKU. Zwolenników nieprzeciêt-
nego talentu Kabanosa serdecznie
przepraszamy.

FOT. ANIA
BERNIOVA
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Gdzie zdołał wleźć exprezeseiro

Rosół?
a naszej oficjalnej stronie
klubowej (www.odlew.poznan.pl),

a tak¿e na oficjalnej stronie klubowej
Boli (www.bola06.com), niedosz³a
gwiazda Odlewu, a obecnie czo³owy
obroñca Poznañ FC p. Je¿ podwa¿y³
wysokogórskie
zdolnoœci nasze-
go by³ego preze-
seira, a dziœ rez-
erwowego defen-
sora – Roso³a.
Otó¿ p. Je¿ nie
wierzy, ¿e kolega
Rosó³ zdoby³ wy-
sokie szczyty w
Tatrach Wyso-
kich. Zdjêcia,
które prezentuje-
my wyraŸnie
wskazuj¹, ¿e
kol. Rosó³ bez
problemów wal-
n¹³ Orl¹ Peræ na
odcinku od Zaw-
ratu przez Ma³y
Kozi, Kozi¹ Prze-
lêcz a¿ po Kozi
Wierch. No mo¿e bez problemów to za
du¿o powiedziane, niemniej da³ radê.
–  Drugi raz bym siê chyba zastanowi³ 
– mówi³ na gor¹co. 

Zadziwia nas jednak postawa kolegi
Je¿a, który naszego znakomitego
exprezeseira mierzy chyba swoj¹
miar¹. A ¿e trzydniowy trening kondy-
cyjny przyniós³ znakomite efekty,
niech œwiadczy choæby fakt, ¿e

exprezese i ro
Rosó³ po raz
pierwszy od
niepamiêtnych
czasów (czyli
od maja 2005
r. i meczu w
Suchym Lesie)
zagra³ pó³ go-
dziny. I to jak –
za jego bytnoœ-
ci Odlew wygra³
z Kicinem 1:0!
A za kadencji
p. Je¿a Poznañ
FC przegra³ z
tym samym
Kicinem 0:8.
Mo¿e wiêc
równie¿ obóz
k o n d y c y j n y ,
panie pi³karzu?

Za to kolejna wysokogóska eskapada
kondycyjna z udzia³em exprezeseira
zapowiada siê w jeszcze lepszej frek-
wencji. REDACHTOR

Specjalnie dla NOKU exprezes Rosó³ odpowiada p. Je¿owi

W sumie nie dziwię się kole-
dze Jeżowi. Przecież będąc w
Zakopanem jest tyle fajnych
sposobów spędzania wolnego
czasu: spacer po Krupówkach,
wjazd kolejką na Gubałówkę,
sączenie browca w okolicach
skoczni. Jak rozumiem, on
właśnie ten rodzaj turystyki
uprawia wobec czego wspi-
nanie się po skałkach uznaje za 
odchylenie od normy.
A tak w zasadzie to ja też się
dziwię, że tam wlazłem.

Jak widaæ, mo¿liwoœci prezesa Roso³a s¹
nieograniczone. I niech nikt wiêcej nie stara siê
tego podwa¿aæ!

N

FOT. (3X)
GRUPSKI



Nasz Odlew Klub Ukochany - 7 - www.odlew.poznan.pl

Ludzie listy pisz¹...
Napisa³ do nas napastnik Coudra, który
gipsem na girze - to zdobycz z meczu z
Jaros³awcem - nie mo¿e zdobywaæ kole-
jnych bramek dla srebrno-czarnych.

ZŁAMANA W ODLEWIE
Pi³ka no¿na zawsze by³a dla mnie czymœ
wiêcej ni¿ sportem. Moi Rodzice poznali
siê na meczu Lecha, od dziecka „gra³em w
pi³ê” i wci¹¿ pozwalam sobie na bycie
Du¿ym Dzieckiem – pi³karzem Odlewu.
Pi³ka to dzika radoœæ, to pasja, powietrze,
to zupe³nie inna planeta. Na moim ksiê¿y-
cu  Manchester City gra z Man United,
Milan z Rom¹, a s³oñce œwieci tylko dla
Lecha. Ca³e moje ¿ycie orbituje wokó³ pi³ki,
od pracy zaczynaj¹c, na nocnym internecie
koñcz¹c. Przyszed³ jednak niespodziewany
dla mnie moment
gdy to wszystko
stanê³o pod zna-
kiem zapytania.
Jak to mo¿liwe?

Pamiêtam tylko,
¿e na piêæ minut
przed koñcem
meczu, w którym
wszystko by³o ju¿
stracone, odzyska-
³em pi³kê przed
naszym polem kar-
nym i ruszylem do
przodu sam. Min¹-
³em jednego prze-
ciwnika, przerzuci³em pi³kê na lew¹ nogê,
przez co min¹³em drugiego. To znaczy pi³ka
minê³a, ja min¹³em, wiêc naiwnie wzi¹³em
to za dobry omen. Dostalem „sanki” w
kostkê i pierwsz¹ myœl¹ by³o przeklinanie
cholernego gipsu. To, co nast¹pi³o dalej,
przesz³o moje najczarniejsze sny. Pamiêtam
flegmatyczny g³os sêdziego oznajmiaj¹cy,
¿e nie ma nawet  ¿ó³tej kartki i pytaj¹cy
mnie czy potrzebujê pomocy... Dalej pamiê-
tam, ¿e sta³em przed w¹satym gburem z
gwizdkiem i doœæ niewybrednie odnosi³em
siê do jego niby-sêdziowania, niby-znajo-
moœci przepisów i orientacji seksualnej.
Przez ca³y mecz, prócz twardej gry przeci-
wników, walczy³em ze samym sob¹, t³umi¹c
epitety pod adresem arbitra, który po takim
meczu nie powinien zawieszaæ gwizdka na
ko³ku, ale wyrzuciæ go do rzeki. No i sta³o
siê. Moja skasowana torebka stawowa
uwolni³a to wszystko, co wyla³o siê na arbi-
tra i wróci³o do mnie pod postaci¹ czer-
wonej kartki. Gdy adrenalina ju¿ mi poz-
woli³a odejœæ w kierunku linii bocznej okaza-

³o siê, ¿e chodzenie nie
jest za bardzo mo¿liwe.
Jakby tego by³o ma³o –
sêdzia zamiast czer-
wonej kartki wpisa³ mi
do protoko³u dwie ¿ó³te!
Czy to wszystko dzieje 
siê naprawdê?

Przecie¿ by³o tak fajnie, kupi³em sobie
dzieñ wczeœniej nowe korki, piêkna pogoda
i ja robi¹cy to, co kocham. ¯ycie zaskakuje.
Pan, który przez ca³y mecz pozwala³ siê
kopaæ, teraz przymkn¹³ oko na boiskowe
chamstwo, na piêkno sportu i ducha rywal-
izacji. Przymkn¹³ oko na 160 z³ w szpitalu,
kilka tygodni w gipsie,  na problemy w pracy
i wszystkie  konieczne taksówki. To nie
moja noga zosta³a z³amana (to tylko pêkniê-

cie), lecz wszelkie mo¿liwe przepisy i zasady
obowi¹zuj¹ce w tym sporcie. Z³amana
zostala te¿ moja niezachwiana pewnoœæ, ¿e
– przynajmniej – do czterdziestki bêdê
cieszyæ siê gr¹ w pi³kê. Konkretniej – z³ama³
j¹ goœæ bior¹cy pieni¹dze za sêdziowanie.
Mo¿e na œwiêta przyœle mi kartkê z
¿yczeniami „Przez sport do kalectwa”?
Zosta³em wezwany przez organ PZPN na
konfrontacjê z sêdzi¹ oszustem, który
uosabia dla mnie bagno calej naszej pilki.
Stronnicze sêdziowanie, krêtactwa przy
protoko³ach i nieograniczona niczym
wladza to nie tylko B-klasa. Ten sêdzia jest
takim samym krêtaczem jak aresztowane
kilkadziesi¹t osób ze „œmietanki polskiej
pi³ki”. Mam nadziejê, ¿e ta konfrontacja i
jej konskwencje wlej¹  nadziejê w moje
serce i znów wlo¿ê koszulkê Odlewu pe³en
zapalu i chêci do tego by na boisku daæ z
siebie wszystko. Tyle tylko, ¿e nadzieja w
polskiej pi³ce z regu³y pozostaje tylko 
nadziej¹.

Coudra

...i wiersze
Napisa³ do nas równie¿ inny
napastnik – Kabanos. Nie po-
dejrzewaliœmy go o takie zdol-
noœci twórcze, ale skoro ju¿ je
pokaza³.  Jego utwór to typ iluœ-
tamzg³oskowca z tzw. rymami
nieregularnymi.  Osoba trzecia
(prawdopodobnie bliska zawod-

nikowi) wychwala jego umiejêtnoœci.
Szanowny Panie Kabanosie, redakcja NOKU
postara siê sprawdziæ, czy PZPN organizuje
jakikolwiek konkurs dla m³odych pi³karzy-
wierszokletów. Niew¹tpliwie postaramy siê 
zg³osiæ Pañsk¹ kandydaturê.

ODA DO KABANA
Kaban! Miłości moja! Ty jesteś jak ogier.
Ilę Cię trzeba cenić, wten Odlew się
dowie,
Gdy Cię straci. Dziś klasę Twą w całej
ozdobie
Widzę i opisuję, bo jesteś w mej głowie.

Piotrze Wielki, co barw Odlewu bronisz
I olbrzymi mu rozgłos przynosisz. Ty, co
przeciwników swych ośmieszasz
Tak jak Ronaldo swe byłe narzeczone
Jak mnie techniką swą co mecz
olśniewasz.
(gdy od Szafira bądź Pelego piłkę otrzy-
masz, przedryblowujesz czterech i
bramkę zdobywasz,
A ja wtedy z radości się rozpływam.
A jak za swój talent Bogu dziękujesz
to ja na msze po meczu wędruję).
Tak nas kibiców urzekasz swym darem,
lecz Odlew się na Tobie wciąż nie pozna-
je.
I tych krasnali z zarządu pozdrowię,
bo to właśnie przez nich z Odlewu
chcesz odejść!
Gdzie tak medialnego zawodnika zna-
jdziecie?
Co mu Beckham pięty liże, co jak
Ronaldinho się kiwa i od Zidana głową
lepiej śmiga,
A nawet w bramce jak Schmeichel się
rzuca!
Więc może w końcu zrozumiecie,
jaki z Piotrusia wszechstronny jest ple-
jer.
Ciekawa jestem co teraz zrobicie,
bo za Kabanosem są wszyscy kibice!

Czekamy na listy:

redakcja_noku
@gazeta.pl

FOT. ANIA
BERNIOVA
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Autograf gwiazdy

Prezes Berni (l. 37); pomocnik, na boisku niczym młody jeleń
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