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Witamy Wszystkich w kolejnym numerze Naszego Pisma, 
poświęconego Naszemu Klubowi oraz Jego sprawom. Dziś 
przeczytacie:
- wywiad z MAMIĄ JIKIJĄ
- o najbliższym wyjeździe do Lubina na Zagłębie,
-jak jeżdżą inni
- co ma do zaoferowania Klub Kibica,
Myślimy, że każdy znajdzie coś dla siebie życzymy miłej lektury oraz 
prosimy o głośny i gorący doping na dzisiejszym spotakniu.

Redakcja

Dziś ycin if i
Górnik Zabrze - nasz odwieczny rywal z dziada pradziada, a po śmierci 

Remika wojna na całego bez litości i pobłażania. Fakt, że od tego czasu 
takiej naprawdę zemsy lub akcji nie przeprowadziliśmy, lecz było parę 
mniejszych, w których to my i tylko my byliśmy lepsi. Ostatnimi czasy był 
jednak jeden incydent w Rudzie Śląskiej, w którym kilku kibiców 
Górnika dźgnęło od nas chłopaczka nożem mimo układu o walce wręcz i 
bez sprzętów.

Teraz koniec układów i wojna na całego. Fani Górnika to mała niezbyt 
zgrana grupa, która dzieli się na różne nacje np. w dzielnicy miasta panki, 
skini itp. choć bywa, że na niektórych wyjazdach pokazują się liczne 
grupy. Chcą aby nazywano ich „Wyznawcy Górnika” tak przynajmniej 
napisane jest na ich ostatniej fladze. Dziś nie zostaną wpuszczeni na Nasz 
stadion ponieważ sektor dla gości jest nie przygotowany przez Naszych 
działaczy, szkoda!
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Zebrało nas się około 150 Psycho Fans. 
Podróż minęła spokojnie bez żadnych 
przygód. W Łodzi Fabrycznej 
zameldowaliśmy się około 15.15 i 
spokojnym marszem przeszliśmy 
ulicami Łodzi na stadion. Prawie 
wszyscy weszliśmy na stadion w 10- 
siątej minucie meczu. Prawie wszyscy, 
bo kilku pijaczków wylądowało na 
izbie wytrzeźwień. Do Łodzi 
wybraliśmy się pociągiem, który miał 
wyjazd o 11.30 z Katowic.

Tyle razy było mówione o tym aby
nie pić na wyjazdach bo teraz 
skończyło się menelskie życie kibica. 
Na meczu słaby ale głośny doping nie 
licząc ludzi którzy siedzą na Naszym 
stadionie w sektorze dziesiątym 
ponieważ usiedli sobie z boku. Co do

gry to dużo nerów nas to kosztowało,
bo remisy uzyskal iśmy w
końcowych obydwu częściach
meczu. Chłopcy nie pokazali gry do
której jesteśmy przyzwyczajeni w
tym sezonie. Na najwyższych
obrotach grali chyba tylko
„Baszczu”, „Jakub” no i może
„Bizon”. Mamy nadzieję, że te siły
oszczędzli na dzisiejszy mecz, aby
dokopać „żabciom”.

Powrót też spokojny tylko jakiś
frajer z Giekaesu wybił nam szybę w
pociągu. Wyjazd sielankowy i
martwi liczba kibiców jak na lidera.
Oby tę liczbę 150-ciu poprawiły
wyjazdy do Lubina i Warszawy.
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Klub, z którego przyszedłeś do Ruchu Odiszi Zugdidi spadł w

tamtym sezonie do II ligi gruzińskiej.
//Tak, niestety. Piłkarze zaczęli gorzej grać, więc spadli.
y i l e  ludzi mieszka w mieście, gdzie ostatnio grałeś?
^ 5 0 ,60 ty s. mieszkańców. Nie jest to więc duże xniasto.
y* Jakdużo ludzi chodzi tam na mecze?
y ja k  ja tam byłem, to akurat przyjechali sponsorzy konkretni ludzie. 

Wtedy na stadion przychodziło mniej więcej 5, 6 tys. ludzi. Kiedy 
mieliśmy piąte, szóste miejsce w tabeli ludzie chodzili licznie jak na 
tamtewarunki. Później, kiedy zaczęła się cienka gra, to i frekwencja 
spadła. Tojest normalne, nie tylko tam.

y C z y  zdarzają się w Gruzji jakieś zamieszki na stadionach?
^R aczej nie. Chociaż w Gruzji ludzie kochają piłkę i czasami reagują 

nerwowo na wydarzenia na boisku. O ile pamiętam, zdarzało się coś 
takiego, że kibice wybiegali na boisko ale przeciwko Sędziemu. 
Czasem to się naw et kończyło nieprzyjemnie.

/ A  czy w Gruzji w jakiś szczególny sposób nie darzy się sympatią 
klubów ze stolicy, Tbilisi?

✓Nie ma jakiejś szczególnej nienawiści. Ale chyba tak, jak wszędzie, 
kiedy przyjeżdżała drużyna ze stolicy, jest większa motywacja, żeby ją  
pokonać. Udowodnić, że sięjest lepszym.

X Czy kibice w Gruzji jeżdżą na mecze wyjazdowe/?
XNie. Bardzo mało ludzi jeździ na wyjazdy. Jak już, to osoby spokojne, 

związane z klubem. Nie ma takich grup, które jeżdżą za drużyną po 
całym kraju, tak jak w Polsce i winnych krajach.



y C z y  to dobrze, że np. w Polsce kibice jeżdżą za swoimi 
drużynami?

./"Muszą być tacy kibice, którzy kibicują drużynie nie tylko na 
własnym stadionie.

y^Takjak kibice Niebieskich?
y"No właśnie. Dlatego cieszymy się, że mamy kibiców na dobre i na złe. 

Takich, którzy jeżdżą za nami i nam kibicują bo nam wtedy lepiej się 
gra. Ale przy okazji chcę powiedzieć też, że dobrze się 
teraz dzieje, bo jest mniej awantur na stadionach. Dobrze że to się 

uspokoiło, bo szkodziło wszystkim. Przede wszystkim klubowi i 
nam piłkarzom, którzy przecież jesteśmy jego częścią podobnie jak 
kibice.

^D ziękujem y za rozmowę.
Rozm, MTh



Knstępnu Biuload

Po przerwie związanej z grą reprezentacji Polski w eliminacjach 
Mistrzostw Europy ze Szwecją przyjdzie nam wyjechać na mecz do 
Lubina. Będzie organizowany pociąg specjalny, a szczegółów dowiecie 
się w czasie dzisiejszego meczu. Bardzo zachęcamy do tego wyjazdu z 
dwóch powodów - pierwszy to to, że nigdy nie było nas tak dużo jak na 
przykład w Szczecinie 300 osób (szok kibiców Pogoni). Chcemy tam 
wpaść jak największąbandąw historii naszych wyjazdów w te okolice
- drugi powód to Ś ląsk - Wrocław, który na pewno zobaczy swoj ą flagę na 
dzisiej szym meczu i będzie pragnął zemsty.

Bilet na przejazd pociągiem będzie w cenie 20 złotych. Natomiast cenę 
biletu na mecz podamy dziś.

Nadarza się okazja, którą jest dobra graNaszych piłkarzy.

KlUB KlfllCII

Dziś mieliśmy przygotowane atrakcje w postaci 50 rac, mnóstwo 
małych flag oraz inne konffetii.

Skończyło się na tym co widać. Przygotowywane są trzy duże flagi, za 
które odpowiedzialne są 2 Fan Kluby - Radlin, Rybnik, może już dziś je 
zobaczymy? Jak zauważyliście na wyjeździe do Łodzi były 
rozprowadzane koszulki z napisem PSYCHO FAN. Sprzedawaliśmy je 
po 10 zł., co okazało się klapą ponieważ paru gości odsprzedawało je po 
30 zł.

Koszulki kosztują29 zł., ale z wiadomych powodów sprzedajemy je po 
tej cenie tzn. resztę dofinansowuje Klub Kibica.
Niestety od dziś koszulki będą kosztować 20 zł. tak aby nie zarabiali na 
nich goście, którzy wykorzystują okazję.

Co lepsze gdy ktoś spróbuje sprzedać Wam koszulkę drożej niż 20 zł. to 
zgłoście to u Dziury łub Klausa. Na mecze do Lubina i Warszawy nie 
zabierajcie plecaków bo wyglądacie jak turyści, a co gorsze przy rewizji 
na bramkach kontrolnych sprawdzanie plecaków zabiera dużo czasu i w 
efekcie część ekipy, która była na meczu w Łodzi spóźniła się na mecz. 
Żarcie zabierajcie do reklamówek, które możecie potem wyrzucić.
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LEGIA WARSZAWA - 65 na Vardane w Skopje.
- 100 we Wronkach, w drodze powrotnej atakuje 
ich Kolej orz, ale jak zwykle Legia twierdzi, że 
nic się nie stało - ponad 100 w Radzionkowie -
- 35 w Chorzowie na Pucharze Ligi- obraz nędzy 
i rozpaczy - widzieliśmy sami.

WIDZEW ŁÓDŹ - ok. 250 w Warszawie na Legii. Na płocie nie zawisła ani jedna
flaga, która potwierdziłaby fakt, że kibole żydzewa są z Łodzi. 
Wisiała tylko Warszaw^ i jakieś wiochy.

POLONIA
BYDGOSZCZ - ok. 30 + kilkunastu fanów z Olsztyna w Gdańsku na

żużlowym meczuWybrzeże-Polonia.
Na dworcu starcie z Lechią Gdańsk- niestety nie znamy rezultatu 
tej potyczki.

GKS BEŁCHATÓW - 50 w Częstochowie, nie dużo jak na taką odległość, ale dużo 
jak na taki klub!
Przed meczem trzy starcia z Rakowem, wg fanów z Bełchatowa 
wszystkie na ich korzyść
- 5 w Kielcach na Koronie
- 10 w Kietrzu na Włókniarzu

CERAMIKA OPOCZNO - 23 autokarem w Bełchatowie, po meczu fani tych od węgla
brunatnego jadą samochodami do Opoczna i zdobywają 9 flag! 
Podejrzewamy, że ilość górowała nad jakością owych płócien, 
ale sam fak t...

POLSKA - ANGLIA - Anglików ok. 2000-2500, tradycyjne walki na mieście, kilku 
korzysta z polskich szpitali. Wyspiarze fajnie prezentują się 
podczas awantury w trakcie meczu. W efekcie kroją połowę flagi 
Wisły, której właściciele, wogóle nie zamierzają bronić, a co 
dopiero odbijać.
Poza tym Legia znowu demonstruje jak to nie lubi Lecha i całej 
Wielkopolski, z płotu musiały zniknąć flagi Wronek i 
Swarzędza - znowu rywale na poziomie legionistów.

OLIMPIC MARSYLIA - Podczas meczu z Croatią Zagrzeb fani OM dymią z tamtejszą 
policją i ochroną. Trochę to dziwne bo przy okazji meczów 
Croati to właśnie fani tej chorwackiej jedenastki są 
sprawcami najciekawszych wydarzeń pozaboiskowych.
-jak  donosi prasa konkretnie dymili w Rzeszowie na meczu ze 
Stalą.
Raczej ich obiektem ataków była psiarnia, bo miejscowi fani 
Stali to raczej zwykłe ułomki.
- na pewno byli w Nowym Dworze Mazowieckim, bo prasa 
donosiła o awanturach, przy okazji meczu Świt - Jeziorak.
Wydaje nam się, że głównymi sprawcami zamieszania są 
legioniści, skoro ostatnio nie mają polotu do dobrych ekip, 
mogą "powalczyć" z Jeziorakiem.

ZAWISZA BYDGOSZCZ- 300 w Toruniu na Pomorzaninie.
- 200 w Chojnicach.
- 11 w Janihowie, po meczu dostają bicie od Zawiszy Jeden 
ląduje w szpitalu.

CR AC O VIA

JEZIORAK IŁAWA

OLIMPIA ELBLĄG

LECH POZNAN 
WISŁA KRAKÓW -ok. 50 kibiców Arki, 10 Cracovii, 8 Kszo natomiast 0 Wisły!




