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OOddlleeww  rraazzyy  9999
Derbowy mecz z Bol¹ jest dla nas szczególny - to setny bój HKS 

d sierpnia
2002 r., gdy

zaczęliśmy przygodę
z b-klasową piłką,
wyszliśmy na boisko
już 99 razy. W
niedzielę stanie się to
już po raz setny.
Z tych 99 spotkań 94
to mecze ligowe, zaś pięć pozostałych – w
Pucharze Polski. Szkoda, że jeszcze nikt nie
pomyślał o takim Pucharze Banana B-klasy.
Oczywiście brak w tym rozliczeniu meczu
pucharowego Legend Odlewu, bo przecież 
Legendy idą innym torem.

sezon 2002/03
Pierwszy nasz sezon w Banana B-klasie
przyniósł sensację na początku i zgodne z
oczekiwaniami kolejne wyniki. Zaczęliśmy od
meczu Pucharu Polski z LKS Kicin - rywale,
b-klasowi wyjadacze, musieli być w lekkim
szoku, skoro po pierwszej połowie remisowali
1:1. Później strzelili trzy bramki, ale co im
krwi napsuliśmy, to nasze.
W następnym tygodniu przyszedł czas na pier-
wszy bój ligowy – w Komornikach ze spad-

O

Czerwiec 2002. Odlew przed jednym z pierwszych sparingów – licealiœci z Dwudziestki wklepali nam 6:1. Stoj¹ od lewej: Szynszyl (treneiro), Rafi, Maras
Kaczmaras, Rana, Woda, Qba Stachowiak, B³achol, Arek, Rosó³. Klêcz¹:  Muzal, Maciej Stañczyk, Grupski, Pele, Osa, Blazi. Le¿¹: Dziadek i Ogór. 

19 goli: Doberman
11 goli: Makaj 

Kabanos

9 goli: Dudzik
7 goli: Michau
4 gole: Konrad

4 gole: Ogór 
4 gole: Matyas
2 gole: Pele
2 gole: Berni
2 gole: May 
2 gole: M³ody
2 gole: Larson
2 gole: Coudra
2 gole: S³awek Parus

1 gol: Daniel Bratkowski
1 gol: Jacek Masiota 
1 gol: Damian Baranowski
1 gol: Heavik
1 gol: Alex
1 gol: Grupski
1 gol: Guli
1 gol: Kibol
1 gol: Bartek Majchrzak

ŁOWCY GOLI

kowiczem z A-klasy Stalexportem. Treneiro
Szynszyl już wtedy przekonał się, co to znaczy
nie mieć możliwości zmiany :-) Z trudem zjaw-
iło się jedenastu graczy (kilku na ostatnią
chwilę), w tym Błachol z pękniętą kością śród-
stopia. Nie miał wyjścia, musiał wytrzymać.
Piłka rzadko wylatywała za nasze pole karne,
ale gol nie padł. I tak Odlew zdobył historyczny
punkt. A w pierwszym sezonie takim ama-
torskim drużynom nie jest łatwo, oj nie jest.
Poznań FC w debiucie wszystko przegrał, Bola
uciułała pierwsze punkciki tydzień temu w
meczu w Tulcach. Pierwsze dwucyfrówki
przyszły jednak dopiero w rundzie rewanżowej.
W sumie trzy, a najboleśniejsza była ta od...
żądnych rehabilitacji Komornik. Władowali

nam tych goli cały tuzin.
Bilans sezonu: 23 mecze; 1 remis i 22
porażek; bramki – 12:132.

sezon 2003/04
W drugim sezonie sytuacja stała się... jeszcze
trudniejsza. Problemy z frekwencją sprawiły, że
możliwość dokonania zmiany w trakcie meczu
stała się luksusem. W pierwszym meczu z
Biedruskiem w PP było nawet czterech rezer-
wowych, później taka sytuacja przytrafiła się
jeszcze dwukrotnie – w meczu ze Złotymi
(wiadomo, jak jest szansa wyniku, to tłum się
stawi) i w ostatniej kolejce w Ocieszynie (bo
trzech kumpli Kabanosa było na „testach”).

FOT. KAROLCIA
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1. Poznañ FC 5 9 3-0-2 10:5
2. Dragon II Tulce 2 6 2-0-0 7:1
3. Z³oci Z³otkowo 5 5 1-2-2 2:4
4. Lotnik Poznañ 8 5 1-2-5 8:34
5. LZS II Wronczyn 2 4 1-1-0 4:2
6. Orkan B³a¿ejewsko 4 4 1-1-2 5:11
7. AIP Bola’06 Poznañ 1 3 1-0-0 4:0
8. Pelikan Niechanowo 1 3 1-0-1 4:3
9. Têcza Skrzynki 2 3 1-0-1 3:3

10. Maratoñczyk BrzeŸno3 3 1-0-2 7:8
11. Huragan Łukowo 4 3 1-0-3 5:25
12. LKS Kicin 5 3 1-0-4 6:32
13. Suchary Suchy Las 4 3 1-0-3 3:30
14. Orkan Dzia³yñ 1 1 0-1-0 1:1
15. Lipno II Stêszew 2 1 0-1-1 2:3
16. Poznaniak Poznañ 2 1 0-1-1 4:7
17. Stalexport Komorniki 2 1 0-1-1 0:12

18. GKS Golêczewo 4 1 0-1-3 2:16
19. Polonia Brodnica 4 1 0-1-3 2:17
20. Unia II Swarzêdz 1 0 0-0-1 1:2
21. Dragon Tulce 2 0 0-0-2 0:7
22. Chemik’01 Poznañ 2 0 0-0-2 2:10
23. TS Skórzewo 2 0 0-0-2 1:10
24. Jurand Bolechówko 2 0 0-0-2 1:11
25. Las Puszczykowo 2 0 0-0-2 0:10
26. Warta Ocieszyn 2 0 0-0-2 2:15
27. Przemys³aw Poznañ 2 0 0-0-2 1:14
28. Orkan Jaros³awiec 4 0 0-0-4 4:19
29. KS Łopuchowo 2 0 0-0-2 0:15
30. Kasztelania Dominowo 3 0 0-0-3 1:21
30. B³êkitni Owiñska 4 0 0-0-4 1:21
32. Orkan Manieczki 4 0 0-0-4 3:27
33. Rakieta Biedrusko 5 0 0-0-5 1:25

PIÊÆ SEZONÓW – 33 RYWALI

99
tyle rozegraliśmy mistrzowskich meczów

14 (+2)
tyle z nich wygraliśmy 

(w  nawiasie walkowery)

12
tyle zremisowaliśmy

71
a tyle przegraliśmy

92 (+5)
tyle zdobyliśmy w nich bramek 
(w nawiasie to za walkowery)

418 (+3)
a tyle straciliśmy 

(w nawiasie stracone 
w meczach wygranych walkowerami)

LICZBY

ODLEWU
Realna szansa na punkty była w meczu ze Zło-
tymi w drugiej kolejce – bodaj w 80. min, przy
stanie 0:1, Osa przestrzelił karnego i... już się
więcej nie pokazał. Jesienią przyzwoite było
jeszcze tylko 0:3 z Golęczewem, za to Kicin i 
Łopuchowo sprały nas dwucyfrowo.
Wiosna zaczęła się rewelacyjnie - co prawda do
Biedruska znów pojechało tylko jedenastu
(0:5), ale tydzień później (17 kwietnia 2004 r.)
Odlew wygrał ze Złotymi po faulu na Grupskim
i golu Dudzika z karniaka. To był numer – spik-
er ogłosił tę niesamowitę informację następ-
nego dnia na meczu Lecha z Widzewem. Ale
zebra-liśmy wtedy braw (i śmiechu ;-)
Później wszystko wróciło do normy - czyli na
mecz z Kicinem wybrało się dziesięciu i
polegliśmy 0:11. W Łukowie radziliśmy sobie
nawet w ośmiu – skończyło się rewelacyjnie, bo 
tylko 0:7.
Bilans sezonu: 21 meczów; 1 zwycięstwo i 20
porażek; bramki – 7:151.

sezon 2004/05
Przed nowym sezonem nastroje były
znacznie lepsze. Kadra się powiększyła,
kilku leserów poszło w odstawkę, z frek-
wencją nie było już większych problemów.
Zaczęliśmy dwoma spotkaniami na własnych
śmieciach, czyli na pierwszym bocznym
boisku Lecha. Na pięknej, równiutkiej naw-
ierzchni piłka sprawiała jednak mniej prob-
lemów naszym rywalom. Wyniki były dla
nas szokujące. No bo jak tu znieść, że z taką
Kasztelanią Dominowo przegrywa się po 70
minutach 0:1, a kończy się na... 0:7. Albo
tydzień później 0:10 z Huraganem Łukowo?
Później było już jednak tylko dobrze (2:2 z
Poznaniakiem) lub bardzo dobrze (2:0 z
debiutującym w lidze Poznań FC). Aż
wreszcie 17 października 2004 roku
przeszedł do historii – Odlew wygrał 2:1 po
kastach Larsona i Dobermana z Sucharami
Suchy Las i zwolnił z funkcji trenera rywali... 
Piotra Prabuckiego.
Jesienią uzbieraliśmy 8 pkt, wiosną dodaliśmy 11 i

to z roli czerwonej latarni awansowaliśmy na nieco
wyższy szczebel. Treneiro Szynszyl utrzymał
swoją posadę, choć ta i tak nigdy nie była 
zagrożona...
Bilans sezonu: 21 meczów; 5 zwycięstw, 
4 remisy i 12 porażek; bramki – 26:65.

sezon 2005/06
W kolejnym sezonie postanowiliśmy utrwalić
pozycję drużyny już nie najgorszej, a tylko
prawie najgorszej. To ci zrobiły się jaja, gdy
nagle Odlew w dwóch pierwszych meczach
zdobył 4 pkt i zaczął mącić w czubie. A mógł
być komplet, gdyby sędzia Gościniak nie orżnął
nas w Błażejewku i nie dał rywalowi karnego z 
kosmosu w doliczonym czasie...
Niestety, kolejne mecze przyniosły więcej
rozczarowań (remis w Sapowicach, 1:9 w
Manieczkach) niż pozytywnych niespodzianek
(1:1 z Brodnicą). Wiosną też było różnie, bo
wyniki słabe (0:1 z Poznań FC, 1:4 z
Manieczkami) przeplatały się z bardzo dobrymi
(2:1 z Błażejewkiem, 3:1 ze Skrzynkami,
pechowe 2:2 z Lotnikiem). W sumie jednak
– sezon bardzo pozytywny.
Bilans sezonu: 19 meczów; 4 zwycięstwa, 
5 remisów i 10 porażek; bramki – 22:44.

sezon 2006/07
Ten sezon jeszcze trwa, ale już można mówić
o kolejnej poprawie wyników. Świetna frek-
wencja, jeszcze lepsza atmosfera, udane
obchody pięciolecia klubu. Czego można sobie
jeszcze życzyć?  Poprawy wyników raczej nie,
bo te i tak są niezłe. Może większego zaan-
gażowania w działalność organizacyjną klubu,
a wówczas takich przyjemnych chwil, jak te
we Lwowie, może być zdecydowanie więcej.
Bilans na razie: 15 meczów; 6 zwycięstw, 2
remisy i 7 porażek; bramki – 30:29.

OFICJALNIE W ODLEWIE
72 mecze – Grupski, Kabanos
70 mecze – Pele
61 meczów – Larson
55 meczów – Arek
54 mecze – Jacek Maj
52 mecze – Matyas
49 meczów – Alex
46 meczów – Dudzik
39 meczów – Ogór
38 meczów – Heavik
37 meczów – Doberman, M³ody
36 meczów – Berni
32 mecze – Rosó³, Rafi, Piciu B.
30 meczów – Konrad
28 meczów – Makaj
24 mecze – Kibol, Woda
22 mecze – Maras, Maciej Stañczyk
20 meczów – Bartek, Jacek Masiota
19 meczów – Miêta, Dominik, M. Trocha
18 meczów – Coudra, Osa, B³achol
15 meczów – Dziadek, Kuva Stachowiak
14 meczów – Szafir, Bartek Chomañski
13 meczów – Pawe³ Dominiczak
12 meczów – Turysta, Daniel Bratkowski
11 meczów – S³awek Parus, W¹su
10 meczów – Guli
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HKS ODLEW – 2006/07
BRAMKARZ

1. Wojciech Szafran 26 lat 181 cm 84 kg 14A/0 14A/0

OBROŃCY
2. Maciej Matyjasik 33 lata 182 cm 77 kg 52A/4 13A/2
4. Marcin Weso³ek 30 lat 184 cm 122 kg 32A/0 2A/0
7. Piotr Alexiewicz 34 lata 185 cm 93 kg 49A/1 8A/0

14. Piotr Leœniowski 30 lat 188 cm 85 kg 70A/2 14A/0
23. Jacek Maj 34 lata 188 cm 89 kg 54A/2 15A/2
42. Ryszard Kupidura 26 lat 194 cm 86 kg 5A/0 1A/0
43. Adam Horbowski 27 lat 173 cm 88 kg 7A/0 2A/0
44. Rafa³ W¹sowicz 33 lata 182 cm 87 kg 11A/0 11A/0
45. Pawe³ Dominiczak 22 lata 183 cm 82 kg 13A/0 13A/0
46. Marek Rêba³a 27 lat 170 cm 77 kg 2A/0 2A/0

POMOCNICY
3. Przemys³aw Gruszczyñski 32 lata 189 cm 99 kg 4A/0 4A/0
5. Tomasz Wypychowski 40 lat 173 cm 67 kg 38A/1 1A/0
6. Andrzej Grupa 30 lat 174 cm 78 kg 72A/1 10A/0
8. Wojciech Bernard 38 lat 169 cm 76 kg 36A/2 10A/0

10. Micha³ Bartkowiak 36 lat 176 cm 77 kg 20A/7 12A/7
15. S³awomir Parus 21 lat 172 cm 66 kg 11A/2 7A/2
17. Rafa³ B³achowski 30 lat 176 cm 80 kg 18A/0 1A/0
22. Arkadiusz Bujak 30 lat 173 cm 84 kg 55A/0 4A/0
25. Krzysztof Kaczyñski 29 lat 176 cm 68 kg 7A/0 1A/0
29. £ukasz Guliñski 31 lat 190 cm 85 kg 10A/1 2A/0
34. Norbert Lalko 32 lata 180 cm 86 kg 9A/0 9A/0
38. Robert Maciejewski 33 lata 179 cm 102 kg 24A/1 8A/0
39. Bartosz Majchrzak 31 lat 176 cm 63 kg 20A/1 6A/1

NAPASTNICY
9. Piotr Krygier 23 lata 184 cm 84 kg 72A/11 13A/2

11. Andrzej Owczarzak 30 lat 181 cm 83 kg 37A/19 5A/4
13. Maciej Waligórski 33 lata 179 cm 74 kg 39A/4 0A/0
24. Jan Andrzejewski 21 lat 182 cm 67 kg 61A/2 8A/0
36. Maciej Kamaj 28 lat 168 cm 63 kg 28A/11 14A/7
37. Piotr Cho³drych 30 lat 180 cm 74 kg 18A/2 8A/1
Kolejno: numer ewidencyjny, imię i nazwisko, wiek, wzrost, waga, liczba spotkań i goli w Odlewie, to samo w tym sezonie

HKS ODLEW

ODLEWODLEWOOWE DWE DANE:ANE:

data założenia: 2002
Zarząd klubu:
Wojciech Bernard (prezes), Jan
Andrzejewski, Andrzej Grupa (wice-
prezesi), Łukasz Minta, Piotr Leśnio-
wski (członkowie zarządu).
Trener: Maciej Henszel

liczba sezonów: prawie pięć
sukcesy: pięć lat działalności
liczba oficjalnych spotkań: 99
liczba zwycięstw: 16 (w tym dwa
walkowery)
liczba remisów: 12
liczba porażek: 71
liczba zdobytych punktów: 60
liczba zdobytych goli: 97 (w tym 5
za walkowery)
liczba straconych goli: 418 (plus
trzy w meczach wygranych walkow-
erami)
najlepszy strzelec w historii:
Andrzej Owczarzak – 19 goli
najwięcej spotkań w historii:
Piotr Krygier, Andrzej Grupa – po 72
najwyższe zwycięstwo w historii: 
15.04.07: Dragon II Tulce - Odlew 0:5
najwyższa wtopa w historii: 
14.09.03 Suchary S. Las - Odlew 13:0

stadion:
Sanszajn Arena przy Promienistej
strona internetowa:
www.odlew.poznan.pl
roczny budżet klubu: poziom
tygodniówki lepszego kopacza z
Łęcznej czy innego Zabrza

FOT. MACIEJ OPALA/
WWW.LECHPOZNAN.PL
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AIP BOLA 06

AIP BOLA’06 – 2006/07
BRAMKARZE

1. S³awomir Hasiñski 21 lat 177 cm 68 kg 2A/0 2A/0
27. Wojciech Roszka 25 lat 190 cm 78 kg 4A/0 4A/0
30. Ernest Ka³aczyñski 29 lat 176 cm 87 kg 10A/0 10A/0

OBROŃCY
3. Miros³aw B¹kowicz 29 lat 181 cm 97 kg 5A/0 5A/0
4. Maciej Piorunek 32 lata 177 cm 80 kg 4A/0 4A/0
5. £ukasz Stankiewicz 31 lat 179 cm 70 kg 3A/0 3A/0
9. Krzysztof Grabicki 28 lat 183 cm 95 kg 14A/0 14A/0

12. Pawe³ Kasprowicz 30 lat 177 cm 90 kg 15A/0 15A/0
19. Andrzej Herbud 42 lata 178 cm 92 kg 1A/0 1A/0  
21. Norbert Adamski 19 lat 178 cm 92 kg 11A/0 11A/0
33. Robert Salomon 34 lata 176 cm 82 kg 12A/0 12A/0

POMOCNICY
6. Jakub Bieniek 28 lat 176 cm 75 kg 1A/0 1A/0
8. Marcin Matysik 29 lat 176 cm 83 kg 9A/0 9A/0

10. Adam Œwierzko 28 lat 169 cm 67 kg 7A/0 7A/0
13. Jaros³aw Jakowicz 20 lat 183 cm 62 kg 13A/0 13A/0
14. Tomasz Wojciechowski 20 lat 175 cm 70 kg 9A/0 9A/0
17. Pawe³ Ludwiczak 25 lat 170 cm 59 kg 4A/0 4A/0
16. Tomasz Soko³owski 22 lata 176 cm 68 kg 4A/0 4A/0
20. Marcin Kostrzewski 24 lata 177 cm 90 kg 7A/2 7A/2
22. Andrzej Czaprañski 22 lata 174 cm 70 kg 14A/2 14A/2
23. Dariusz Adamski 37 lat 178 cm 80 kg 15A/1 15A/1
24. Dariusz Muszyñski 31 lat 170 cm 73 kg 9A/1 9A/1

NAPASTNICY
7. Piotr Napierkowski 22 lata 185 cm 95 kg 6A/0 6A/0 
11. Maciej Anio³a 26 lat 180 cm 72 kg 15A/12 15A/12
29. Micha³ Szablewski 19 lat 179 cm 72 kg 6A/0 6A/0
Kolejno: numer ewidencyjny, imię i nazwisko, wiek, wzrost, waga, liczba spotkań i goli w Boli, to samo w tym sezonie

BOLOBOLOWE DWE DANE:ANE:

data założenia: 2006
Zarząd klubu:
Mirosław Bąkowicz (prezes), Paweł
Kasprowicz (wiceprezes), Ernest 
Kałaczyński (skarbnik).
Trener-koordynator: Dariusz
Adamski.

liczba sezonów: prawie jeden
sukcesy: pierwsze punkty w lidze!
liczba oficjalnych spotkań: 15
liczba zwycięstw: 1
liczba remisów: 0
liczba porażek: 14
liczba zdobytych punktów: 3
liczba zdobytych goli: 18
liczba straconych goli: 74
najlepszy strzelec w historii:
Maciej Anioła – 12 goli
najwięcej spotkań w historii:
Paweł Kasprowicz, Dariusz Adamski,
Maciej Anioła – po 15
najwyższe zwycięstwo w historii: 
13.05.07 Bola - Dragon II Tulce 2:1
najwyższa wtopa w historii: 
3.09.06 Unia II Swarzędz - Bola 11:0

stadion:
Polonia – Main Street

strona internetowa:
www.bola06.com

roczny budżet klubu: poziom
tygodniówki lepszego kopacza z
Łęcznej czy innego Zabrza

FOT. ANIA
BERNIOVA
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Od lewej: Robert Salomon, Darek Adamski, Jacek Maj. W rewan¿u twardej walki te¿ pewnie bêdzie sporo. Oby to by³a walka fair.

TTAKAK BYŁOBYŁO JESIENIĄJESIENIĄ,,
czyli 4:0 dla Odlewu obok Areny

FOT. MACIEJ OPALA/
WWW.LECHPOZNAN.PL

FOT. MAREK ZAKRZEWSKI/
ECHO MIASTA

FOT. MACIEJ OPALA/
WWW.LECHPOZNAN.PL

Takie sympatyczne dla Odlewu chwile w niedzielê równie¿ mile widziane. Na
zdjêciu Kabanos bynajmniej nie strzela gola – to gol S³awka. 

Kibice! Liczymy na Wasz¹ pomoc! A w niedzielê bêda te¿ mi³e niespodzianki
dla podniebienia :-) Oby tylko pogoda dopisa³a... 
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Bola zamiast Odlewu
18 sierpnia ubiegłego roku kolega Wojtek Roszka napisał do Odlewu: Otóż chciałem zapytać,
czy nie potrzebujecie bramkarza do składu. Ponieważ długoletni kontrakt właśnie podpisał u nas
Szafir, po konsultacji z Kacpim i Canemuto, kolega Wojtek został skierowany do Boli. Odpisał: -
Dziękuję za namiary na Bolę. Spróbuję tam szczęścia. A nuż się uda i zamienię nudną karierę
pracownika biurowego na międzynarodową karierę piłkarską :)
NOKU: Miał być Odlew, jest Bola. I jak,
udało się zamienić nudną karierę pracown-
ika biurowego na międzynarodową 
karierę piłkarską?
WOJTEK: – To prawda. Na początku, gdy
szukałem klubu, swoje pierwsze kroki
skierowałem do Odlewu Poznań. Tam, nieste-
ty dla mnie, kasty strzegł już Szafir, więc
skierowano mnie do Boli. Tu zostałem przyję-
ty z otwartymi ramionami. Nie zmienił tego
nawet fakt, że w debiucie zaliczyłem osiem
klapsów z tyłu. Nie wystąpiłem w wielu
meczach. W zasadzie tylko w tym nieszczęs-
nym debiucie zagrałem pełne 90 minut, więc 
o jakiejkolwiek karierze, przynajmniej tej 
boiskowej, nie może być mowy.
Ale przeciwko Odlewowi akurat zagrałeś.
Jakie pozostały wspomnienia?
– Wspomnienia z tego meczu mam bardzo
dobre. Naprawdę wspaniale się gra z takim
przeciwnikiem jak Odlew. Nasze drużyny
mają podobne podejście do gry i nie było w
tym meczu żadnej napinki. Wpadły mi co
prawda dwie kasty i z boiska schodziliśmy
pokonani, jednak świetna atmosfera spotkania 
przysłoniła tę porażkę.
Widać, że Odlew stracił może nie tyle świet-
nego piłkarza, co człowieka angażującego
się w pozasportowe życie klubu. A tacy to 
skarb ;)
– Świetnym piłkarzem nigdy nie byłem i
nigdy nie będę. A w Odlewie nie brakuje ludzi 
angażujących się w życie klubu.
Hmm, takich to nigdy nadmiaru nie ma. 
Pierwsze trzy punkty na koncie, a pewnie
apetyt rośnie w miarę kolejnych spotkań ;)
– To prawda. W Tulcach, po końcowym gwiz-
dku, wybuchła wielka radość. Radość, której
nie powstydziliby się piłkarze zdobywający
Puchar Świata. To było wyjątkowe wydarzenie,
bo przed każdym meczem, nawet z Unią,
obiecywaliśmy sobie, że ugramy pierwsze
punkty. Do tej pory się nie udawało, choć było
blisko. Z Dragonem jednak udało się skaścić o
raz  więcej i zwyciężyć. Było to zwycięstwo
ciężko wywalczone, dlatego tym bardziej
cenne. Kolejne spotkanie gramy właśnie z
Odlewem i już dawno temu, w przerwie
zimowej obiecaliśmy sobie, że troszkę popsu-
jemy Wam jubileusz setnego meczu :)

To chyba trzeba Kacpiego na ławę posadzić?
– Niedoczekanie. Kacpi to jeden z najlepszych
graczy w klubie. Czyści piłki, że palce lizać.
Dla kaściarzy jest prawdziwym wybawieniem
i nie sądzę, by Ernest, czy ja, zgodzilibyśmy
się, by Kacpiego zabrakło w linii obrony.
Ale gdy gra Kacpi, to Kabanos w każdym
meczu strzela bramki. Z czasów Poznań FC -
trzy mecze, cztery gole, z czasów Boli - jeden
mecz i gol. A średnią w innych meczach ma 
przeciętną.
– Takie statystyki można między bajki włożyć.
Wiem coś o tym, bo mam dyplom z tej
dziedziny:) Kabanos po prostu widzi w Kacpim
wielki autorytet i widząc go wzbija się na
wyżyny swoich umiejętności i stąd te bramki ;)
Co by nie mówić, Bola i Odlew, to obok Unii
II Swarzędz i Maratończyka (ale z walkow-
erem) jedyne drużyny, które co mecz coś
strzelają. Remisu 0:0 chyba nie będzie...
– Na pewno coś wpadnie. Wystarczy wspom-
nieć nasz ostatni sparing, w którym zresztą
Kabanos fatalnie przestrzelił karnego – padło
w nim pięć bramek. Obrona w żadnej z
naszych drużyn nie stanowi monolitu i mimo

faktu, że u Was Kaban, a u nas Anioł, są
dobrymi napadziorami, mają marną
skuteczność, na pewno coś zatrzepoce w 
siatce. Oby w Waszej :)
W ostatnim meczu coś się zmieniło, ale
wcześniej z frekwencją bywało marnie. Co
sie dzieje w Boli, że ludzie nie przyłażą?
– To wielka tajemnica dla nas wszystkich.
Kilka osób się usprawiedliwia, jednak lwia
część nieobecnych przepada jak kamień w
wodę i słuch o nich zanika. Jednak nie przej-
mujemy się tym, bo nasza chęć do gry nie jest
uzależniona od frekwencji. Fakt faktem, że
przy małej bądź wręcz zerowej ławie pod
koniec meczu puchniemy i często tracimy
gole. Zbliża się koniec sezonu, a wraz z nim
małe rozliczenie, więc na pewno pożegnamy
się z graczami, którzy nie traktują poważnie 
swojej przynależności do klubu.
O los Boli i kolejne derby Poznania mozna 
być więc spokojnym?
– Naturalnie. Bola się kula i póki co nic temu
nie zagraża. Poza bumelantami są w klubie
osoby z całego serca mu oddane i to dzięki
nim nie musimy się martwić o przyszłość. 

Bramkarz Wojciech z kartk¹ czeka na zmianê (z lewej), by po spotkaniu udaæ siê na zas³u¿on¹ k¹piel ;-)
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Do redakcji napisa³ te¿ pi³karz
Larson, który nawi¹za³ do
zamieszczonych w poprzednim
NOKU ocen pi³karzy przez treneira
Szynszyla. Oto, co pisze kolega 
dredmen:

LARS OCENIA TRENERÓW ODLEWU:
6 - brak
5 - brak
5 - brak
3 - brak
2 - Szynszyl
1 - brak

Maciej Henszel (2)
Przez cztery sezony
zrobil postêp tylko
pod wzglêdem frek-
wencji. Nie lubi
m³odszych od sie-
bie; nie pamiêtam
meczu, w którym w
polu wyst¹pi³o wiê-
cej ni¿ trzech gra-
czy poni¿ej 25.
roku ¿ycia. Ogólnie fajny z niego ch³op, ale
strasznie przywi¹zuje siê do nazwisk. Cza-
sem krzyczy i wyzywa. Lubi siê rz¹dziæ. Za
te pieni¹dze lepszego nie znajdziemy. 

 LARS

Oto parę słów od naszego ultrasowego przy-
wódcy kibiców Ufoka, który tekst ów sklecił
jakiś czas temu, ale zawsze zapominał
wysłać. A jak wysłał, to NOKU miało słab-
szy okres. Tekst jest ponadczasowy, więc
dziś będzie w całości.

NUDA A ODLEW
Co człowiekiem kieruje, aby zostać kibicem
drużyny b-klasowej? Nuda albo brak innych
atrakcji w okolicy. W Poznaniu form spędza-
nia wolnego czasu jest sporo, wiec pozostaje 
opcja pierwsza.
Nuda... Słowo klucz, jeśli chodzi także o
genezy powstania Odlewu. Jednak sama nuda
nie wystarcza, trzeba mieć w sobie także
trochę samozaparcia, aby chodzić na siód-
moligową kopaninę po łydach. Pada deszcz,
dachu nad trybunami nie ma. Ba, co ja gadam!
Trybuny w ogóle nie ma a Ty w jakiejś wiosce,
do której da radę dojechać tylko wiejskimi
drogami, po trzykrotnym skorygowaniu trasy
dzięki wskazówkom napotkanych po drodze
tubylców (koniecznie bez zęba), bo pan Lars
tradycyjnie zapomni, za którą brzózka
mieliśmy skręcić w prawo. Rywalizacja z
innymi grupami kibicowskimi tez do zacię-
tych nie należy, brakuje innych kibiców. Jak
na razie godni uwagi byli i są kibice Poznań
FC, pewnie Bola będzie miała jakichś, Błękit-
nych Owińska, Złotych Złotkowo (przyjechali
w zorganizowanej grupie na mecz z Odlewem
do Poznania!), z wiadomych względów
ciekawie było w trakcie meczów z Rakietą

Biedrusko. Kibice Poznaniaka mieli nawet na
meczu sektorówę, a od zeszłego roku kręcą 
coś na meczach kibice Sucharów.
Co jest zatem takiego magnetycznego w
meczach pierwszorzędnego piłkarskiego
cieniactwa? Klimat! Humor, humor i jeszcze
piwo na stadionie. Pan Józio w gumiakach po
oporządzeniu bydła i pół litrze ze Stefkiem i
lytra siarkofruta ze Stachem (gdy na zegarku
wybija 12 w południe) jest lepszym znawcą
piłki niż Gmoch, Babiarz, Szpaq-Szpakowki i
inne Zubilewicze razem wzięci! Łysy sędzia
liniowy z brzuchem nie przypominającym
kabanosowego kaloryfera z meczu Lecha z
Cracovią byłby szczytem szczytów, jeśli
chodzi o poziom sędziowania co niektórych
B-klasowych wynalazków (pewnym palu-
szkiem pozdrawiamy pana Paluszaka). To
tylko w tej lidze może się zdarzyć tak, ze bie-
gając po boisku trzeba uważać, aby nie skrę-
cić nogi na norze jakiegoś zwierzaka a przy
tym nie walnąć za mocno piłką w
poprzeczkę, bo wyleci z niej rodzina rozwś-
cieczonych wróbli. Te niuanse, niedostępne w
bardziej profesjonalnej piłce, potrafią zachę-
cić do przychodzenia na siódmoligowe
mecze. A zatem – przyprowadź i ty, drogi
czytelniku, jednego lub więcej mieszkańców
ze swojej miejscowości na b-klasowe
klepisko, bo warto! Bo literka B w nazwie
klasy roz(g)rywkowej symbolizuje nie tylko
banany (zamiast pomarańczek, bądźmy 
oryginalni) ale i bekę śmiechu.  UFOK

Ludzie czasem listy pisz¹...

TABELA BANANA B-KLASY:
1. Bola Poznañ 14 3 17:66
2. Dragon II Tulce 14 3 13:67
3. Orkan Dzia³yñ 14 18 32:27
4. ODLEW POZNAÑ 14 19 29:28
5. Poznañ FC 14 20 27:35
6. Orkan Jaros³awiec 14 22 40:44
7. Pelikan Niechanowo 14 23 19:27
8. Maratoñczyk BrzeŸno 14 23 35:24
9. LKS Kicin 14 34 50:17

10. Unia II Swarzêdz 14 38 86:13

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

ZDJĘCIE
NUMERU
Zdjęcie z cyklu Starsi
Panowi Dwaj: Michał
Bartkowiak i Jasiu
Rędzioch oglądają we
Lwowie półfinał Ligi
Mistrzów AC Milan -
Manchester United.


