Wiersz dla Ewy
Tyle razy my!la"em o !mierci,
A# w ko$cu mnie dotkn%"a
Odej!ciem mojej kole#anki,
Której nie zna"em,
A która by"a mi bliska
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Odesz"a tak jak odchodz& inni
Zupe"nie niewinna i pytam dlaczego?
Ewo, i Twój Ojciec?
Tak Wam by"o pisane?
Ale po co?
Tylu z"ych ludzi, Bo#e
Na tym padole chowasz
A nas do!wiadczasz tym…
Mój Syn zmar" nie do#ywaj&c
Dwóch latek,
A teraz Ona…
Bo#e, jaki jest Twój plan?
W k&cie pokoju cicho szlocham,
By nie obudzi' dzieci i #ony,
Jestem zrozpaczony….
W duchu umieram,
Jutro obudz% si%,
Ale jak#e inny
Bez czego!, bez kogo!…
Prawie martwy
Autor : Maciejasz – cz"onek Klubu Kibica
Polecamy odwiedzanie i aktywne uczestnictwo w dyskusjach prowadzonych
na stronach internetowych:
www.garbarnia.fora.pl ; www.garbarnia.krakow.pl ; www.rksgarbarnia.pl
ZAPRASZAMY DO DO!"CZENIA DO KLUBU KIBICÓW
GARBARNI KRAKÓW!

Fot.1. Spotkanie Kibiców w dn. 07.03.2009 roku. Ewa Rozwadowska (trzecia od prawej)
wraz z m%#em Arturem. Jak nasze, ludzkie #ycie jest kruche mieli!my si% przekona'
nieca"y miesi&c pó(niej. Ewa na zawsze w naszej pami%ci!

W dniu dzisiejszym oddajemy w Pa$stwa r%ce trzeci numer naszej
„Gazetki Kibiców Garbarni Kraków”. Dzi%kujemy za zaintersowanie
naszymi dzia"aniami i akceptacj% tej formy komunikacji kibiców naszej
Garbarni oraz za wrzucone do puszki pieni&dze. Zebrane pieni&dze
planujemy wyda' na zakup koszulek dla uczestników Lo#y RKS,
dofinansowanie udzia"u w meczach wyjazdowych osób w trudnej sytuacji
materialnej oraz pokrycie kosztów organizowanych spotka$ i uroczysto!ci.
W tym numerze dominuj&c& tematyk& b%dzie tragiczne wydarzenie,
jakie mia"o miejsce 04.04.2009 roku w S"owackich Tatrach, gdzie pod
lawin& zgin%"a nasza kole#anka z Klubu Kibica Ewa Rozwadowska.
Ponadto za zgod& autora przedstawimy felieton z cyklu „Podró#e po
krakowskich boiskach” redagowanego przez portal Futbol Ma"opolska
(futbol.org.pl), dotycz&cy meczu rezerwy seniorów rozgrywanego na
naszym boisku, relacj% z II Pielgrzymki Kibiców do )agiewnik oraz
informacje z #ycia RKS Garbarnia i Klubu Kibica. Zapraszamy do lektury!

Tragiczna #mier$ Ewy Rozwadowskiej i jej Taty Wies%awa w
Tatrach S%owackich

INFORMACJE Z RKS GARBARNIA KRAKÓW (na podstawie
oficjalnego serwisu internetowego: rksgarbarnia.pl):

Nasza Kole#anka z Klubu Kibica, Ewa Rozwadowska wybra"a si% w Tatry
S"owackie wraz ze swoim Tat& Wies"awem. Byli mi"o!nikami gór, doskonale
je znali i nigdy nie podejmowali niepotrzebnego ryzyka o czym za!wiadcza m.
innymi przyjaciel Pana Wies"awa w wyemitowanym materiale filmowym w
dniu 23.04.2009 roku o godzinie 18.00 w Kronice Krakowskiej po!wi%conym
*.P. Ewie i Wies"awie Rozwadowskim (polecam ogladni%cie tego felietonu,
który zaczyna si% o 7 minuty 36 sekundy emitowanej Kroniki dost%pny na
stronie http://ww6.tvp.pl/6272,20090423901422.strona ). Na 15 minut przed
zej!ciem lawiny siedzieli w schronisku posilaj&c si%. Nic nie wskazywa"o na to,
#e istnieje na szlaku jakiekolwiek zagro#enie. A jednak ..... Lawina zabra"a
dwoje fantastycznych ludzi, o czym zapewniaj& wszyscy, którzy spotkali ich na
swojej drodze. W tym dniu m&# Ewy, Artur Rozwadowski dopingowa" z
Klubem Kibica nasz& dru#yn% w meczu z Lubrzanka Kajetanów (6-0).
Na naszej stronie http://www.garbarnia.fora.pl/sprawy-kibica,1/ mo#na
zapozna' si% dok"adniej z towarzysz&cymi nam emocjami zwi&zanymi z t&
tragedi&.
Ewa mia"a 27 lat. Uko$czy"a 2 kierunku na Akademii Pedagogicznej
(matematyk% i fizyk%). By"a !wietn& nauczycielk&, bardzo lubian& przez
uczniów, o czym !wiadcz& m.innymi wpisy na jej profilu w „Naszej Klasie”.
Jej Tat, Pan Wies"aw równie# by" nauczycielem, I dru#ynowym Bia"ej Fregaty,
Cz"onkiem Komendy Hufca Nowa Huta. Ewa by"a równie# cz"onkiem S"u#b
Porz&dkowych w Sanktuarium Bo#ego Mi"osierdzia w )agiewnikach. Pogrzeb
Ewy i Pana Wies"awa odby" si% w dniu 23.04.2009 roku na cmentarzu w
Batowicach. Szersz& notk% biograficzn& Ewy przedstawimy w kolejnych
numerach naszej Gazetki. Pozostawili w bólu swoich najbli#szych, w!ód
których m&# Artur, siostra Agnieszka s& cz"onkami naszego Klubu Kibica.
Mama Ewy, Pani Maria (by"a piel%gniarka) ma powa#ne problemy zdrowotne,
których leczenie wymaga du#ych !rodków finansowych, których w obliczu tej
tragedii tym bardziej trudno zaspokoi'. Piszemy o tym dlatego, #e by' mo#e
kto! z Pa$stwa czytaj&cych t% Gazetk% b%dzie mia" pomys" jak mo#na by cho'
w minimalnym stopniu pomóc tej rodzinie i pokaza' w ten sposób nasz&
solidarno!'. Ewentualne pomys"y prosz% o przekazywanie na mail
prezes68a@gmail.com, telefonicznie na numer 888-723-448 (Artur
Bochenek) lub do cz"onków Klubu Kibica obecnych na naszym stadionie
(Lo#a RKS).

1) W dniu 21.04.2009 roku nast!pi"y zmiany w sk"adzie Zarz!du RKS
Garbarnia Kraków. Rezygnacj# z pe"nienia funkcji Cz"onka Zarz!du RKS
Garbarnia Kraków z"o$yli Panowie Jerzy Kursa oraz Wies"aw Kowalczyk,
którym Prezes Klubu Jerzy Jasiówka w imieniu w"asnym i wszystkich
cz"onków Zarz!du podzi#kowa" za dotychczasow! prac# dla Klubu oraz
gotowo%& do rezygnacji z w"asnych ambicji dla dobra Klubu jak! wykazali
obaj ustepuj!cy Cz"onkowie Zarz!du. W ich miejsce do Zarz!du powo"ani
zostali na podstawie jednog"o%nej Uchwa"y nr 2009/04/15/1 Panowie
Marek Siedlarz i Ryszard S"apak.
2) Z okazji 225-tej rocznicy powstania Miasta Podgórze oraz 'wi#ta
Narodowego Konstytucji 3 Maja, RKS Garbarnia Kraków
zorganizowa!a turniej dla trampkarzy m"odszych oraz mecz oldbojów
Garbarni z teamem dziennikarzy. Impreza odby"a si# 2 maja 2009 r.
(sobota) na obiektach RKS Garbarnia Kraków przy ul. Rydlówka 23. W
turnieju trampkarzy m"odszych rocznik 1996-97 udzia" wzi#"y dru$yny z
dzielnicy Podgórze - Armatura Kraków, Borek Kraków, Orze! Sidzina
oraz gospodarze Garbarnia Kraków. Turniej wygra"a dru$yna Garbarni.
Najlepszym pi"karzem turnieju wybrano Maksymiliana Dzi#giela (Borek),
a najlepszym bramkarzem: Kamila Sale (Armatura), Królem strzelców
zosta" Micha! Susu! (Garbarnia). Wyniki turnieju: 1) Garbarnia Armatura Kraków 2-0 (0-0) Bramki: Budek, Siedlarczyk; 2) Borek Kraków Orze" Sidzina1-0 (0-0) Bramka: Pasionek; Orze" Sidzina - Garbarnia 0-5
(0-2) Machnik, Rudzi!ski, W"s, Susu# x2. 3) Armatura - Borek 2-0 (1-0)
Bramki: Wnuk, Sala; 4) Borek - Garbarnia 0-6 (0-2) Bramki: Pabi$, W"s x2,
Susu# x2, Rudzi!ski. 5) Orze" Sidzina - Armatura 1-2 (1-1) Bramki: Ry$ Wola!ski x2.
Garbarnia: Ropek, Onderka, Pabi%, Matyasik, Budek, Siedlarczyk, Rudzi(ski,
Bojko, Biernacik, W!s, Machnik, Szel!g, Susu", Grzywacz, Lewi(ski. Trener
Maciej Gój, kierownik Robert Pabi%.

W meczu pomi"dzy dru#yn$ oldbojów Garbarni i teamem
krakowskich dziennikarzy pad! wynik remisowy 2-2. Bramki strzelali
Robert W"odarz, Janusz Pietrzyk dla "br!zowych", Jerzy Cierpiatka, Miros"aw
Opryszek dla dziennikarzy.
Garbarnia: Mardy"a, Sippelius, K"aput, 'mia"ek, Kapera, P"aneta, Janik,
W"odarz, Szopa, Madaj, S"apak, Farian, Biela(ski, Szlachetka, Fajto.
Dziennikarze: Orzechowski, Cierpiatka, Czerkawski, Kordyl, Gilarski, Panu%,

Markiewicz, Opryszek, Ku)mi(ski oraz go%cinnie Onderka, Jastrz#bski i Zapiór

II Pielgrzymka Kibiców do !agiewnik
W poprzednim numerze Gazetki Kibiców zach%calismy do udzia"u w
dn.16.04.2009 r. II Pielgrzymka Kibiców i Sportowców do )agiewnik (w
Sanktuarium Mi"osierdzia Bo#ego w )agiewnikach), w czwart& rocznic%
!mierci Jana Paw"a II. W tym roku hsa"oem przewodnim by"o: Mi"ujcie jedni
drugich, b&d(cie sobie #yczliwi i jeden przed drugim okazujcie sobie
nawzajem dszacunek”. Niestety, Garbarnia nie by"a tak licznie reprezentowana
jak Wis"a, Cracovia, czy Hutnik. Byli!my widoczni - pocztet sztandarowy
RKS Garbarnia (Andrzej Karpiel, Karol Jastrz%bski i Tadeusz Zapiór), ale z
„Garbarzy” na mszy obecni byli jeszcze tylko kapitan naszej dru#yny Marcin
Pluta i v-ce Prezes ds Finansowych Edward Kasztelaniec oraz Artur
Rozwadowski, który pe"ni" obowi&zki S"u#by Porz&dkowej w Sanktuarium.
(przynajmniej tych Panów uda"o si% dostrzec). Troch% #al, #e by"o nas tak
niewielu, tym bardziej, #e byli!my !wiadkami bardzo ciekawego kazania
wyg"oszonego przez ks. T. Mrowiec, który wspomina" rok 2000, kiedy to
mia"o miejsce spotkanie ze sportowcami na Stadionie Olimpijskim w Rzymie
Papie#a Jana Paw"a II, jak równiez odniós" sie do bie#&cych wydarze$ Ligi
Mistrzów i meczu pomi%dzy Porto i Manchester United. W swoim kazaniu ks.
Mrowiec mówi" mi%dzy innymi o tym, #e nale#y si% cieszy' ze zwyci%stwa, ale
nale#y te# umie' godnie przyj&' pora#k% i cieszy' si% z tego, #e jest si% ze
swoim ukochanym klubem nawet w tak trudnych momentach jak pora#ka. Na
zako$czenie kazania ks. Mrowiec porówna" „Nasze serca do boiska, ludzi do
pi"karzy Boga, a mi"o!' to taki mecz”.
Ze znanych postaci ze !wiata sportu obecni byli pi"karze Wis"y: R. Boguski,
M. Pawe"ek, przysz"y zawodnik Wis"y ). Gargu"a, sztab trenerski Wis"y z M.
Skor#&, A. Bahrem (który ma b. mocne zwi&zki z naszym Klubem), R. Jansem
oraz Prezesami SSA Wis"a Panem Wilczkiem i TS Wis"a Panem L. Mi%tt&. Ze
strony Cracovii mo#na by"o dostrzec m.innymi A. Barana, P. Kuliga, a ze
strony Hutnika trenera D.Siekli$skiego.

Poni#ej przedstawiamy 2 felietony autorstwa Prezesa68a:
BEZ TYTU!U (EWA)

Grzegorz

Sycz, nasz nadworny bluesman, kiedy rozmawiali!my o
zagini%ciu naszej kole#anki Ewy, u!wiadomi" mi jedn& bardzo wa#n& rzecz:
kiedy s"yszymy w radiu, b&d( ogl&damy w TV wiadomo!' o jakiej!
tragedii, traktujemy to bardzo powierzchownie i oboj%tnie. Tak samo, kiedy
jad&c samochodem, tramwajem lub id&c ulic& przeje#d#a ko"o nas karetka
pogotowia na sygnale, nie przywi&zujemy do tego wydarzenia wielkiej
uwagi. Wszystko to si% zmienia, kiedy wie!ci o tragedii dotycz& kogo! nam
bliskiego, albo przynajmniej kogo! nam znanego. Wtedy dopiero
zaczynamy zastanawia' si% dlaczego, po co, co mo#na by"o zrobi' aby
tragedii unikn&', co mo#na by"o zrobi' aby pomóc. Jak post%powa' wobec
rodziny kogo!, kogo tragedia dotkn%"a.
Dostrzegamy te# krucho!' naszego #ycia, widzimy jak za jednym
poci&gni%ciem pryskaj& jak ba$ka mydlana plany i marzenia. Widzimy, #e
nie ma granicy wiekowej !mierci, nie ma logiki w nag"ym przerwaniu
istnienia, cho' wi%kszo!' z nas uwa#a, #e PRZEZNACZENIE ka#demu
wyznaczy indywidualn& met%. Przekroczywszy ju# magiczn& liczb% 40 lat
#ycia, móg"bym powiedzie', #e ju# co! tam prze#y"em. Jeden !lub, jeden
rozwód, dwa bara#e o awans Garbarni, kilka uczuciowych niewypa"ów,
kilka powrotów do domu „na urwanym”. Przysz"o mi #y' zarówno w
czasach PRL – u, jak i w tak zwanym „polskim kapitalizmie”, wi%c
napatrzy"em si% na ustrojowe przemiany. Napisa"em kilka wierszy, które
!pi& spokojnie na dnie szuflady, u"o#y"em kilka rymów, które teraz
!piewaj& kibice na Rydlówce. Zrealizowa"em jedno ze swoich marze$ –
powsta"a, dzi%ki pomocy ludzi kochaj&cych Garbarni%, Lo#a RKS- tak
"adnie dopinguj&ca III- Ligow& dru#yn%. Wi%c w jakim! tam sensie jestem
spe"niony i niewiele ju# w #yciu mnie zaskoczy.

Co

innego Ewa, dziewczyna zaledwie 26 – letnia, krucha, drobna, ale
pe"na #yciowych marze$ i planów. Od o!miu miesi%cy szcz%!liwa m%#atka,
#ona naszego kolegi z Lo#y RKS Artura, razem z m%#em uczestniczy"a w
dzia"alno!ci Klubu Kibiców Garbarni. Ostatnie nasze spotkanie, które
mia"o miejsce podczas przekazania Klubowi Kibiców b%bna i koszulek,
przebiega"o nam w bardzo radosnej atmosferze. Wspólnie !piewali!my
wszyscy piosenki, do których na gitarze przygrywa" nam w"a!nie
wspomniany ju# wcze!niej Grzegorz Sycz. Opowiadali!my anegdoty i
#arty, a potyczki s"owne nestorów naszej Lo#y przetrwaj& zapewne na
d"ugo w naszych opowie!ciach. Tak jak przetrwa w naszych g"owach i

sercach Ewa – radosna, u!miechni%ta, pe"na #yczliwo!ci do otaczaj&cego j&
!wiata. Nie zna"em Ewy poza Lo#&, ale tak& j& w"a!nie zapami%tam.
Zawsze, kiedy !mier' dotyka osoby tak m"odej, na progu #ycia w zasadzie,
powstaj& pytania i w&tpliwo!ci. I chocia# nurtuj& one ka#dego z nas, to
odpowiedzi na te pytania s& tajemnic& dla zwyk"ego !miertelnika. Na pró#no
teraz b%dziemy snu' domys"y – po co, dlaczego, z kim, czy we w"a!ciwym
czasie. Nic ju# nie przywróci #ycia Ewie, a tak#e Jej Ojcu. Razem zgin%li w
okoliczno!ciach tragicznych, przysypani lawin& w górach, które tak uwielbiali.
Góry znów okaza"y si% #ywio"em majestatycznie pi%knym, ale te# pot%#nie
mrocznym, poch"aniaj&cym w swej otch"ani wielu !mia"ków usi"uj&cych je
okie"zna'.

W!ród

nas pozostaj& #ywi, którzy tak#e stali si% ofiarami tej tragedii. To
Artur, m&# Ewy i Agnieszka, Jej siostra. To oni, wraz ze swoj& najbli#sz&
rodzin& najdotkliwiej odczuj& skutki takiego obrotu rzeczy. Nie b%dzie rzecz&
"atw& powrót do rzeczywisto!ci po takim wstrz&sie, brutalno!' Losu dotkn%"a
ich a# nazbyt bole!nie. Pomó#my im przetrwa' te ci%#kie chwile, wesprzyjmy
ich w"a!nie teraz. Nie wiem , dlaczego Los do!wiadcza ludzi w ten sposób i
nawet nie b%d% próbowa" odpowiedzie' na to pytanie, bo pró#ne to by"yby
wysi"ki. Wobec takiego wyroku Opatrzno!ci cz"owiek jest bezsilny. Ale w
takich chwilach a# cisn& si% pod pióro (a raczej pod klawiatur%) s"owa, które
powtarza"a w pewnym momencie ca"a Polska, a za ni& niemal#e ca"y !wiat :
„*pieszmy si% kocha' ludzi, bo tak szybko odchodz&…”
ROBOTNICZY KLUB SPORTOWY

R w skrócie nazwy naszego Klubu to jest jej bardzo wa#ny sk"adnik. Sk"adnik
naszej nazwy, naszych korzeni i naszego rodowodu. Mocne umocowanie
Garbarni w biednym Ludwinowie, tradycja Klubu dla pracowników Zak"adów
Garbarskich – takie by"y istotne za"o#enia twórców RKS Garbarnia Kraków.
Przez lata ca"e R w skrócie nazwy to powód do dumy i chwa"y dla ludzi,
którzy w Garbarni grali i którzy na Garbarni% przychodzili. Robotniczy w
nazwie to by"o i jest potwierdzenie to#samo!ci kibica z klubem, stanowi"o i
stanowi potwierdzenie jedno!ci celów i d&#e$. To potwierdzenie to#samo!ci
by"o dla Garbarni rzecz& niezwykle istotn&, to dzi%ki niemu przetrwa"a ona
wszystkie zawirowania w swojej historii i do dzi!, cho' moment, w którym Jej
byt mia" zosta' niechybnie przerwany, by" bliski. Na szcz%!cie znale(li si%
ludzie, którzy nie dopu!cili do tego i w odpowiednim momencie zastopowali
dzia"ania ówczesnego zarz&du, który prowadzi" w"asny klub na pohybel…

Kwadrans - tyle trwa"o przej%cie od stanu 0:0 do stanu 4:0. Pi#tna%cie
minut, które wstrz!sn#"y Miechowem. Na plus go%ciom trzeba zapisa&, $e
nie z"o$yli broni i do ko(ca dzielnie walczyli o honorowe trafienie. Chyba
nawet zas"u$yli na nie, bo grali naprawd# ambitnie, próbowali atakowa&,
strzela& na bramk# Garbarni. Gospodarze mogli zdoby& jeszcze par#
bramek, ale wida& by"o, $e wysokie prowadzenie troch# ich rozlu)ni"o i nie
graj! ju$ tak dok"adnie. Nerwowo reagowa" na to trener Garbarni, krzycz!c
do%& ostro z "awki i czyni!c aluzje do tego, co zrobi swoim zawodnikom na
treningu.
Na wielki plus trzeba zapisa& obu dru$ynom, $e zagra"y czysto, stroni"y od
z"o%liwo%ci, brutalno%ci, interwencja "sztabu medycznego" (czyli pana z
walizeczk!) potrzebna by"a bodaj tylko dwa razy. *adny, szybki mecz, wart
wy$szej ligi, cztery efektowne bramki, s"o(ce, ciep"o i pi#kne kobiety na
trybunach - znakomity pocz!tek rundy wiosennej.
Tre$ci zawarte w felietonach zawieraj" opinie ich autora i nie s" oficjalnym
stanowiskiem redakcji Futbol-Ma#opolska

Garbarnia II - Pogo% Miechów 4-0 (0-0)
Juraszek 54, Kosmal 59, Seweryn 63, Wojciechowski 68
+. Kartki: Hejmo, *.Paczy(sk, S#dziowa": *ukasz Wójtowicz (My%lenice)
Widzów: 50
Garbarnia: Chmura - Noco(, Juraszek, Wolas, Krawiec - Kasprzyk (60
Seweryn), Piórkowski, Sabura (75 Le%niewicz), Lompczyk (64 Klim) - Kosmal
(80 Pa"ka), Wojciechowski.

Og%oszenie Klubu Kibiców o wyje&dzie na derby z
Hutnikiem
Klub Kibiców informuje o organizacji wspólnego wyjazdu wszystkich
kibiców Garbarni na mecz derbowy z Hutnikiem Kraków w dniu 16 maja
2009 (sobota). Pragniemy wynaj&' autobus, którym udamy si% na mecz
spod naszego stadionu i po meczu wrócimy na Rydlówk%. Koszt autobusu
to 5 z" od osoby. Mi"o b%dzie pokaza' si% na Suchych Stawach w licznej
grupie dopinguj&cej nasze M"ode Lwy. Pieni&dze na autobus b%d& zbierane
podczas meczu z Neptunem Ko$skie. Zach%camy wszystkich, i starych i
m"odych do wspólnej wyprawy na Suche Stawy.

Trybuny powiwatowa"y i uzna"y, #e w"a!ciwie jest po meczu, wi%c mo#na
wróci' do tradycyjnych tematów pozaboiskowych i dyskusje wi!lackocracoviackie rozgorza"y na nowo. Wyra(n& przewag% w #artobliwych
s"ownych pojedynkach zyskiwali zwolennicy Wis"y, a pan Grzegorz odgra#a"
si%, #e dobra, sami tego chcieli!cie, trudno - stan% si% m%czennikiem Sprawy
przez wielkie S i nawet zap"ac% to kolegium. Na boisku tymczasem przewag%
zyskiwa"a Garbarnia - pi"karze gospodarzy poczynali sobie coraz !mielej,
dwubramkowa przewaga da"a im komfort i swobod% w rozgrywaniu pi"ki,
akcje by"y coraz szybsze, coraz sk"adniejsze, trybuny oklaskiwa"y umiej%tnie
rozgrywane "trójk&ty" i próby prostopad"ych zagra$, zw"aszcza na skrzyd"ach.
Min%"y cztery minuty i w to, #e jest po meczu musieli uwierzy' tak#e
zawodnicy Pogoni. Tego dnia wszystko po prostu sprzyja"o gospodarzom.
Garbarnia wjecha%a z pi%k' w pole karne go#ci, ci przej(li futbolówk(,
wybili j' na 18. metr, gdzie sta% zawodnik gospodarzy - je#li mnie pami($
nie myli, #wie)o wprowadzony na boisko. Wydawa%o si(, )e ju) nic z tej
akcji nie b(dzie, wszyscy byli przygotowani na jakie# skomplikowane ataki
pozycyjne, rozgrywanie pi%ki przez plecy, stopera i wokó% niedalekiego
spo)ywczego, a) tu nagle Seweryn po prostu uderzy% w kierunku bramki
go#ci. Proste rozwi'zania bywaj' skuteczne, a kiedy jeszcze trafiaj'
idealnie pod poprzeczk( i daj' wynik 3:0 - s' równie) bardzo pi(kne. W
tym miejscu ni#ej podpisany samokrytycznie przyznaje, #e nie wierzy" w
powodzenie akcji Grabarni i nawet nie podniós" aparatu do oka. Wstyd.
Nauczka.
Trybuny d"ugo bi"y brawo i wznosi"y entuzjastyczne okrzyki.
Pozaludwinowskie spory straci"y na znaczeniu, liczy"o si%, #e Garbarnia
wygrywa, gdzieniegdzie zaczyna"y si% !piewy "...do pi&tej ligi wracamy!" a
sojusz wi!lacko-cracoviacki przybra" form% rozwi&zania totalnego:
- Panowie, bo to trzeba kompleksowo. Trzy w jednym: dru!yna Wis"y,
lokalizacja Cracovii, kibice Garbarni! - snu" wizje jeden z kibiców.
- Aha. A wyniki Hutnika. - komentowa" drugi, troch# bez sensu, bo przecie!
Hutnik jest wy!ej w tabeli ni! pierwsza dru!yna Garbarni.
- Wawelu. - ratowa# sytuacj% trzeci.
- Zg#aszam formalny wniosek o dokopanie defetystom. - zg#asza# formalny
wniosek czwarty kibic, pewnie z &obzowa.
- Jeeeeeeeeeeeeeee! - pi!ty kibic postanowi" zwróci& uwag# na fakt, $e
Garbarnia II prowadzi"a ju$ 4:0. Po akcji lew$ stron$ boiska i zmieszaniu w
polu karnym zawodnik gospodarzy z najbli#szej odleg!o&ci wpakowa!
pi!k" do siatki, w czym bardzo pomóg! mu bramkarz Pogoni.

Zakusy

na to, aby pozbawi' Garbarni literki R w skrócie by"yby
pozbawione wszelkich racjonalnych przes"anek, by"yby tak#e objawem
braku szacunku dla klubowej tradycji a tak#e dla ludzi, którzy przez lata
budowali i kontynuowali tradycj% Klubu wywodz&cego si% ze !rodowiska
robotników. To by"by tak#e zamach na to#samo!' tych robotników, którzy
dzi! przychodz& na Garbarni%, a tak#e na tych, którzy robotnikami byli
przez ca"e swoje #ycie, a dzi! !piewa si% o nich z pewn& doz& ironii :
„Emeryci i renci!ci – Garbarnia”. To oni, zasiadaj&c na trybunach
Rydlówki, wcze!niej Korony, a jeszcze wcze!niej na starym Ludwinowie,
dumni byli z tego, #e ich Klub ma ten symbol w nazwie. Bo dla nich R to
symbol, a nie jedna literka, któr& mo#na uniewa#ni' jednym g"osowaniem.
Wi%c ze wzgl%du na szacunek dla „Bu"eczki”, „Siwego”, „Folcika” z
Ojcem i dla wszystkich innych bezimiennych robotników stanowi&cych
trzon publiki na Garbarni, którzy s& dumni z RKS –u i którzy na RKS – ie
sp%dzili wi%kszo!' swojego #ycia , nale#y R traktowa' jako nierozerwaln&
cz%!' historii Garbarni. Jako symbol wzbogacaj&cy nasz herb i
wyró#niaj&cy nasz Klub spo!ród innych KS -ów. Bo tylko kilka jest
klubów w naszym kraju, gdzie operuj&c tylko skrótem i nie u#ywaj&c
nazwy, wi%kszo!' kibiców w ca"ej Polsce od razu wie, o jaki klub chodzi.
Widzew (RTS) jest tego najlepszym przyk"adem. A w Krakowie, gdy
powiemy RKS to od razu wiadomo, #e chodzi o Garbarni%. A to, #e na
naszym stadionie od 50 lat nie by"o #adnego robotnika, jest tylko
wytworem fantazji jednego niezbyt trze(wego bywalca Rydlówki, który
powtarza t%, jak i inne brednie, pomi%dzy „ustami a brzegiem pucharu”

Zmieniaj&ce

si% czasy sprawi"y, #e rzeczywi!cie robotników w naszym
kraju jest mniej ni# za czasów PRL-u. Nie !wiadczy to wszak#e, #e nie ma
ich w ogóle. Nie !wiadczy to równie# o tym, #e ich w ogóle nie by"o. W
!wiecie, który zmienia si% szybko, "atwo jest w po!piechu dokona'
pozornie ma"o istotnej zmiany, za jednym zamachem przekre!laj&c idee i
tradycje, które powinny by' wa#ne dla nas wszystkich. Tworzenie na nowo
historii, która ju# zosta"a zapisana, albo jej upi%kszanie nikomu si% jeszcze
nie uda"o, a nigdy te# nie przynosi"o wi%cej po#ytku ni# szkody. Zreszt&, po
co j& zmienia', kiedy R w naszej klubowej historii zapisuje si% samymi
pozytywnymi faktami.
Niech wi(c pozostanie Garbarnia Robotniczym Klubem Sportowym.
Noblesse oblige – szlachectwo zobowi'zuje. Cho$by nawet robotnicze.

Za zgod& autora AJK (ajk@post.pl) za co serdecznie dzi%kujemy,
przedstawimy felieton z cyklu „Podró#e po krakowskich boiskach”
redagowany przez portal Futbol Ma"opolska (futbol.org.pl), który ukaza" si% w
dniu 13.04.2009 r.:
Podró#e po krakowskich boiskach (14)
2009.04.05. VI liga: Garbarnia II Kraków - Pogo% Miechów 4:0 (0:0)
Zima min#"a, niedawne grypy pop"yn#"y z kr! do morza, s"o(ce za%wieci"o, a
na kontuzj# kolana nie ma co zwraca& uwagi, bo w obliczu pot#gi
krakowskiego MPK i firm taryfiarskich nie ma miejsca, w które nie mo$na by
dotrze&. Jednym s"owem - $adnych wymówek i sezon czas zacz!&.
Zesz"oroczne podró$owanie po krakowskich boiskach zacz!"em od Garbarni,
wi#c i w tym roku postanowi"em wystartowa& na boisku przy Rydlówce. Z
powodów ekstraklasowych uciek"o mi spotkanie pierwszej dru$yny z
Lubrzank! Kajetanów, ale mecz II dru$yny Garbarni z Pogoni! Miechów te$
by" wart obejrzenia.
Mimo niedzieli i pi#knej pogody na trybunach mo$na by"o znale)& wolne
miejsca. Mówi!c szczerze, znalezienie wolnego miejsca by"o o wiele
"atwiejsze od znalezienia kibica - na trybunach zasiad"o zaledwie kilkadziesi!t
osób. Z drugiej strony nie mo$na si# jednak dziwi&: a) po sobocie trzeba
wypocz!&, b) gra II dru$yna, c) nie ma cheerleaderek ani nawet b#bna, d)
kie"basek na gor!co nie ma równie$. W dodatku topografia terenu klubowego
nie s"u$y kibicom - odruchowo skr#ca si# w pierwsz! bram# i po przej%ciu 50
metrów cz"owiek dowiaduje si#, $e $adne takie, w ty" zwrot, prosz# wróci&,
skr#ci& w prawo, potem znowu w prawo, w drug! bram#, a potem sze%&dziesi!t
trzy kilometry prosto, mi#dzy dwie brzózki, wedle trzech buczków i tam siedzi
"kasa". Wcale si# nie zdziwi#, je%li przygodny kibic ju$ przy drugim "w
prawo" machnie r#k! i wsi!dzie w tramwaj wioz!cy go wprost w go%cinne
progi Galerii... [nazwa nieczytelna] albo - co gorsza - konkurencji.
Instynkt, który kaza" mi wybra& lew! cz#%& trybun, nie zawiód". Miejsca sporo,
widok znakomity, ostre po"udniowe s"o(ce schowane za kryt! trybun!, a w
dodatku blisko miejscowej "lo$y szyderców", która przez ca"y mecz mia"a
wiele do powiedzenia, a czasem nawet próbowa"a %piewa&. Czasem, bo lwi!
cz#%& spotkania zaj#"y spory "kto jest lepszy: Wis"a czy Cracovia" oraz
wspominanie czasów, gdy pi"ka no$na by"a sportem masowym, a na mecze
Garbarni chodzi"o kilka tysi#cy osób. Plus, oczywi%cie, komentarze boiskowobie$!ce.
Pierwsza po"owa by"a w miar# wyrównana - go%cie i gospodarze grali wed"ug

najlepszych wzorów niskobud$etowych thrillerów: kopali pi"k#,
przeciwnika, siebie samych, turlali si# po murawie, a kiedy widzowie
zaczynali ziewa&... nast#powa"a szybka sk"adna, akcja, dwa-trzy podania,
strza" na bramk#, ale $eby nikt nie czu" si# pokrzywdzony pi"ka albo
trafia"a w s"upek, albo w bramkarza. Garbarnia II robi"a wra$enie dru$yny
lepiej pouk"adanej, bardziej dojrza"ej taktycznie, graj!cej szybsz! pi"k#,
go%cie z Miechowa braki uzupe"niali ambicj!, ich kontry by"y naprawd#
gro)ne i trudno by"o przewidzie&, jak mecz potoczy si# dalej. Trybuny by"y
zgodne tylko w jednym - bramki na boisku Garbarni b#d! na pewno.
- W przeciwie(stwie do Cracovii - drwili "br!zowi" sympatycy Wis"y
Kraków, jako $e by"o ju$ po meczu z Ruchem.
- Nie odpowiem na t# bezczeln! proletariack! prowokacj#! Jest pi#kna
s#oneczna niedziela, wczoraj nasi wygrali 6:0 i nie dam sobie zepsu'
humoru - odpowiadali ci, którym oboj%tny by# kolor pasów na koszulkach.
- Pan si% nie przejmuje, panie Grzegorzu - chichotali zwolennicy Wis#y mo(e Polonii co$ strzel" w pucharze, hehehe!
- No, co ty? - w dyskusj% w#"czyli si% "neutralni" - To Cracovia jakie$
bramki strzela? Hehehe?
- )eby$ si% nie zdziwi#. Hehehe. - przedrze*niali zaatakowani.
- Hehehe! - mog" teraz spokojnie skomentowa' kibice, znaj"cy wynik
meczu Cracovia - Polonia Warszawa.
Sporo zdj#& powinno by& z tego meczu - co najmniej sze%& osób mia"o
aparaty i nie zawaha"o si# ich u$y&. Czasem wzrok przyci!ga" wypasiony
sprz#t, czasem za% osoba fotoreporterki, bo wiosna to pora roku...
Przepraszam, o czym to ja?... Aha, $e mecz. Oczywi%cie.
Druga po"owa zacz%"a si% podobnie jak pierwsza: obie dru#yny gra"y
szybko, twardo, ale czysto. Garbarnia II sk"adniej gra"a skrzyd"ami, Pogo$
Miechów umiej%tnie blokowa"a !rodek pola i próbowa"a wychodzi' z
kontr&. W 54 minucie s(dzia odgwizda% rzut wolny dla gospodarzy z
lewej strony boiska, w okolicy 18 metra. Mocny, kr(cony strza% w d%ugi
róg, siedmioosobowy mur starannie zas%aniaj'cy bramkarzowi pole
widzenia i sam bramkarz, niepotrafi'cy si( zdecydowa$, czy
interweniowa$ - w efekcie Garbarnia II obj(%a prowadzenie 1:0. Nie
min(%o pi($ minut i gospodarze doszli do wniosku, )e skoro staropolsk'
go#cinno#$ i tak diabli wzi(li, to nie ma co sobie )a%owa$: prostopad%e
podanie trafi%o do Kosmala, ten min'% obro*c(, jeszcze przed polem
karnym "po%o)y%" bramkarza i musia% ju) tylko tylko trafi$ do pustej
bramki. 2:0

