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PSYWAKCJ !...(?!)
Mecz piłkarski drugiej ligi pomiędzy Wartą Poznań, a Odrą Opole nie 
wywołał sporego zainteresowania na trybunach w Poznaniu. Na meczu 
pojawiło się raptem 250 osób, z czego 60 było z Odry. Grupa fanów 
opolskich była obstawiona na meczu przez około 20 policjantów. W 
pewnym momencie doszło do zadymy kiboli miejscowych z przyjezdnymi. 
Jednak główną rolę odegrali tutaj piłkarze. Kiedy na stadionie trwała 
przepychanka, kamerzysta z jednej telewizji regionalnej w Poznaniu 
filmował całe zajście. Gdy zobaczył ten fakt jeden z policjantów, odebrał 
kamerzyście kamerę z filmem oddając kamerę lecz bez filmu. Podobno tv 
regionalna zgłosiła ten incydent do prokuratury, jednakjak wiemy na pewno 
nic się nie stanie palantom w niebieskich mundurach. Podobnie było na 
Śląsku Wrocław oraz na wielu innych stadionach, nie wspominając już o 
filmach z aparatów fotograficznych używanych przez kibiców. Niestety ten 
akt wandalizmu ma służyć policji w zatuszowaniu ich poczynań wobec 
kibiców biorących udział w pojedynkach swojej ukochanej drużyny.

JAK JEŻDŻĄ INNI

Legia Warszawa - 800 w Zabrzu, jednak w większości to kibice Zagłębia 
Sosnowiec-. Przed meczem doszło do dymu między 
przyjezdnymi a kibicami Górnika.

-5 w Chorzowie ( siedzieli na trybunie). Na pewno byłoby 
ich więcej, ale zarząd w obawie przed zamieszkami 
postanowił nie wpuszczać kibiców przyjezdnych.

Górnik Zabrze -170 w Łodzi naŁKS.

Polonia Bytom - 400 we Wrocławiu na Śląsku.

GKS Katowice - ok. 300 W Częstochowie . Do starć kiboli odu drużyn 
doszło na, jak i po meczu. Sporo osób musiało 
skorzystać z pomocy lekarzy, w większości byli to 
jednak fani GKS-y.



Widzew Łódź - 450 w Poznaniu na Lechu
- 120 W Zabrzu na Górniku. Po meczu w Sosnowcu 

Zagłębie robi im kamionkę, wybijając większosć szyb w 
wagonie zajmowanym przez Łodzian.

Kembud Jelenia Góra - 40 we Wrocławiu na Śląsku.

Śląsk Wrocław - 250 + Lechia w Gdańsku na Polonii. Wczasie meczu dym 
Śląska z ochroną.

Pogoń Szczecin - ok. 220 w tym Legia w Łodzi na Widzewie. Mecz jednak 
nie odbywa się.
Na powtorce meczu Pogoni z Legią ok. 100 (środa). Podobno
konkretna ekipa.

Zawisza Bydgoszcz - 55 w Radzionkowie na GKS
- 70 + ok. 30 GKS~u Jastrzębie (robią układ) w Rydułtowaeh.Na 
mecz jechali w trzech grupach. Jedna z grup zostaje pogoniona 
przez naszych hools (pisaliśmy o tym w poprzednim numerze). W 
Rydułtowach 11 z Zawiszy i Jastrzębia , przegania 15-20 osobową 
grupę kiboli Górnika.
- 400 w Toruniu na Elanie, według kiboli Zawiszy, Elana niczym 
specjalny nie zachwyciła.

Odra Opole - ok. 50 na Zawiszy. Na tym meczu dochodzi do zamieszek kiboli
Zawiszy i psiarni, wT efekcie czego zostaje zamknięty stadion. 
Zwinięto 30 kiboli, ale psom się także oberwało ( 8 rannych i 
zapalony radiowóz).



ŁKS ŁODZ - RUCH m (środa)

Do stolicy judaizmu wybraliśmy się w liczbie 352 osób. Droga przeleciała 
spokojnie jak i mecz.
w drugiej połowie wszyscy otrzymali po 2 balony i zabawa była na całego . 
Trzeba dodać, że organizacyjnie było OK, może 45 osób na izbie 
wytrzeźwień byłoby super.
Ciekawostką jest to, że psy widząc nieudolność działaczy ŁKS-u ( sprzedaż 
biletów) zarządałi wpuszczenia nas za darmo!

KKS LECH POZNAŃ-RUCH 1:2 (1:0)
Na mecz wyruszyliśmy z dworca PKP w Gorzowie Batorym po uprzedniej 
selekcji, niestety w towarzystwie Policji. Droga przeleciała nam w dość 
spokojnej atmosferze (nie licząc drobnych przepychanek z Policją), na 
Bułgarską przybyliśmy na 10 minut przed meczem w sile 250 hooligans spod 
flagi "Psycho Fans".
W pierwszej połowie drużyna "niebieskich" grała tak jakby musiała 
przegrać. W II połowie postanowienie było jedno lecz Mariusz stanął na 
wysokości zadania i strzelił wyrównującą bramkę. Szale oraz balony to była 
nasza odpowiedź. Po kilkunastu minutach sędzia nie zauważył celowej ręki 
bramkarza . Kilka minut później było już 2:1 dla RUCHU po faulu 
bramkarza na Włodarczyku, a na listę strzelców wpisał się ponownie 
Mariusz!
Po meczu podziękowaliśmy sobie za doping oraz grę.
Z utęsknieniem oczekiwaliśmy akcji ze strony hools "LECHA" i się 
doczekaliśmy, lecz zabawę zepsuła nam brygada anty, a szkoda bo ekipa na 
tym meczu była bardzo konkretna. Jedyny minus to alkohol - panowie 
zastąpcie go piwem lub kartami.



ZAMYKAĆ STADIONY
\

Ostatnimi czasy bardzo modne w Polsce jest zamykanie stadionów jednak
nie dla wszystkich widzów, lecz tylko dla kiboli przyjezdnych. Działacze
klubów nie pozwalają wpuszczać gości, gdyż z powodu braku kasy nie chcą
płacić szmalu za wynajęcie policji, więc zmuszeni są do takich zakazów.
Ostatnio takie numery wywinęli działacze Świtu Nowy Dwór, którzy nie
chcieli fanów Cracovi na swoim stadionie z powodu nie zapewnienia
bezpieczeństwa. Natomiast na taki sam krok poszli szefowie Stomilu nie
wpuszczając Pogoni Szczecin. Stadion Polonii Warszawa po ostatnich
derbach Warszawy jest zamknięty dla przyjezdnych do dni dzisiejszych.
P. S. Fani Cracovii ostatecznie zostali wpuszczeni na stadion,, lecz
zarekwirowano pasoludkom kije bejsbolowe, kastety, łańcuchy itp....

NASTĘPNY MECZ
Za tydzień wybieramy się do Zabrza na wielkie derby. Wielkie z dwóch 
względów : po pierwsze to morderstwo naszego kiboła Remika, a drugie to 
bardzo dobra gra żaboli. Na wiosnę więc zapowiada się niezła impreza. 
Sprawy organizacyjne - napewno będziemy chcieli przeprowadzić 
przedsprzedaż biletów na naszym obiekcie, napewno będzie trzeba mieć 
identyfikator oraz ważny dokument, na bramie kasowane będą pasy (więc ich 
nie bierzcie), kominiarki także. Co do flag to weźmiemy 4 Psycho Fans, 
Radlin, Blue Army, Niebiescy i to by było wszystko.
Wyjazd z dworca PKP w Chorzowie Batorym podamy na meczu. Nie pijcie 
alkoholu w tym dniu. Na ten mecz każdy palący i nie palący ma zabrać ze sobą 
zapalniczkę!



Cześć!

Witamy wszystkich w kolejnym numerze naszego pisma. Dziś opisujemy 
nasze wyjazdy do Katowic, Łodzi oraz Poznania, a także inne sprawy 
czekające nas w niedalekiej przyszłości.Opisujemy także czekające nas 
mecze i ten najważniejszy z "Górnikiem", jak jeżdżą inni fani w Polsce. 
Redakcja zastanawia się nad wprowadzeniem koloru lecz ucierpi na tym 
zapewne wasza kieszeń. Zastanawiamy się nad tym czy gazetka nie może 
wychodzić jako dwutygodnik, ale to zależy tylko od nas kiboli spod znaku 
niebieskiej "R".
Jak na razie życzymy milej lektury i do zobaczenia w następnym numerze

REDAKCJA

DZISIEJSI RYWALE
ZAG1ĘBIE LUBLIN - rok powstania: 1964, barwy: pomarańczowo - biało - 
zielone, mistrzostwo 1991. -wice 1990, finalista Superpucharu Polski 1991. 
Jesienią RUCH wygrał w Lublinie 4:0 - o tym co się stało z kibolami RUCH , 
którzy pragnęli dostać się na ten mecz pisaliśmy w jednym z poprzednich 
numerów.
Co do fanów MKS-u to sądzimy, że zjawią się w liczbie - 30 os. - busami - 
czyżby obawiali się fanów WKS-u?



NASZE W J k Z W
GKS KATOWICE - RUCH (0:0) - mecz nie dokończony. NA Bukowej 
zjawiliśmy się w liczbie ponad 3000 osób. Już od początku tzn. wyjście z 
rynku zaczęło odczuwać się nerwową atmosferą na lini RUCH - psy, lecz do 
awantury nie doszło dzięki przytomności dowódcy chorzowskiego "Azylu". 
Po dojściu dwutysięcznej grupy do bram stadionu, chorzowscy hools 
posranowili wejść trochę szybciej i wywarzyli bramę wejściową i bez kontroli 
osobistej zasiedli na północnej trybunie przy ulicy Bukowej.
Organizatorzy meczu oraz służby porządkowe nawet nie próbowali 
interweniować w obawie przed "Psycho Fans" z Chorzowa. Po wieści z 
Mysłowic o tym, że skasowali im fanę z napisem White Power - totalne 
wkurwienie w szeregach ekipy.
Na sektorze GKS-u zawisnęły 2 pierwsze flagi "Załęże" oraz "Banik 
Ostrawa" 7 ekipa postanowiła odbić się i wskoczyła na murawę po te szmaty z 
"siarstwa". Ku naszemu zdziwieniu wystarczył 1 hooligan, aby je zerwać, a 
GKS-a nawet nie próbowała ich bronić. Następne pękły flagi "Witosa" oraz 3 
inne mniejsze.
"Rycerze Śląska" - tak się każą nazywać fani GKS-u (ciekawe dlaczego) 
postanowili uderzyć w "Ruch", lecz tak jak szybko wskoczyli (5 sztuk) na 
biosko, tak samo szybko (może nawet szybciej) wrócili na swój sektor, bo do 
akcji wkroczyliśmy my i od tego momentu na murawie panował "RUCH". 
Gdy fani z GKS-u uciekli z sektorów ruszyliśmy w Policję, lecz ta użyła 
armatek i musieliśmy się wycofać do sektora i tam odeprzeć ataki, lecz psy nie 
odważyły się nawet tam podejść,
Następna zadyma to atak 200-osobowej ekipy w kasy GKS-u. Tam fani GKS- 
u ratują się ucieczką pod Wesołe Miasteczko . Tylko dzięki Policji mogą 
zawdzięczać to, że dalej nie biegli i mogli wejść na stadion. Jedyne na co było 
stać GKS to rzucanie rac i dymu na murawę.
W drodze powrotnej psy kasują kilkadziesiąt osób mokrych i doprowadzają 
do kolegium d/s wykroczeń - lecz to, że Moś byl mokry nie świadczy o tym, 
że brał udział w zadymie, bo jak było widać Policja lala jak popadłe, więc 
pomoczone ubranie nie jest żadnym dowodem - dowodem jest natomiast 
zapis video oraz zdjęcia foto - nie dajcie się wkręcić!
Po raz kolejny udowodniliśmy,że GKS-a to "chłopcy do bicia".



KILKA SŁÓW O FRAJERACH
Jak zauważyliście na naszym stadionie nie wisi flaga z napisem "RUCH 1920 
CHORZÓW", a to za sprawą frajerskiego dokonania przez frajerów z HUTNIKA 
KRAKÓW. Sprawa wygląda tak: wr czwartek ubiegłego tygodnia do klubu zgłosił 
się kibic po flagę w celu jej wyprania i pozszywania , Jeden z portierów nie 
ruszając móżdżkiem oddał mu ją, bo ten zapewnił go, że jest to jego flaga a on sam 
otrzymał zgodę od Dziury i Hetmana (Klub Kibica) na tą "zdobycz", Wina leży po 
stronie klubu, ponieważ nie wiemy kto pozwolił wydawać jakieś flagi, lub coś 
innego osobom, które w żaden sposób nie działają, a co najważniejsze nie są 
nikomu znane.
Wiele do życzenia ma sposób w jaki ją  "straciliśmy". Myślimy, że ten sposób oraz 
jego wykonawcy to po prostu "FRAJERSTWO".

Prosimy wyrabiać sobie identyfikatory - 
pok 203. Pn. - Śr. 9 00 - 11 00. Odbiór czwartek. 

Zdjęcie + dane o miejscu zamieszkania, data ur., praca, szkoła.

KLUB KIBICA

Cena 2 zł.


