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W Święto Niepodległości wybraliśmy się z żoną na spotkanie Odry Opole z Pniówkiem
Pawłowice. Zachęciła mnie do tego prawie wakacyjna pogoda (17 stopni w plusie), znakomita
forma opolan oraz zapowiedź przyjazdu na mecz słynnego groundhoppera i kolekcjonera
biletów, który prowadzi stronę cfeter.blog.onet.pl. Kiedy wszedłem na stadion to trochę byłem
rozczarowany, bo zamiast kibiców, na sektorze A wisiał transparent, z którego wynikało, że
pojechali na Marsz Niepodległości do Warszawy.

Po chwili z zadowoleniem uznałem, że patriotyzm w Polsce wciąż coś znaczy. Trochę dziwnie
jednak wyglądał mecz bez dopingu.
Bardzo dobrze zaprezentowali się piłkarze Odry, którzy już do przerwy prowadzili 3:0. Grali
widowiskową piłkę. Po przerwie byli jednak mało skuteczni i wynik nie uległ już zmianie.
Przyznam, że w poprzednich dwóch sezonach Odra nie grała tak dobrze jak w meczach z
Pniówkiem, czy z Polonią w Bytomiu. Pewnie duża w tym zasługa trenera Odry. Zmiana w grze
polega głównie na tym, że opolanie grają zdecydowanie bardziej ofensywnie.
Pierwszą połowę meczu przegadałem z Cfeterem, z którym wcześniej już kilka meczów na
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różnych stadionach miałem okazję oglądać. Dokonaliśmy też wymiany kopert z biletami
piłkarskimi. Po meczu spotkaliśmy się znowu na trybunach w czasie tzw. grzybobrania, które w
naszej gwarze polega na szukaniu biletów z meczu. Ja znalazłem … swoją akredytację, którą w
I połowie zgubiłem i bilet ze spotkania z … Szombierkami.
W czasie meczu, od jednego z kibiców Odry, otrzymałem kilka starych biletów tego klubu.
Ofiarował mi je, bo wyczytał kiedyś na mojej stronie, że je zbieram. Jeszcze raz mu tu za nie
dziękuję.
Na półmetku rozgrywek Odra jest liderem. W 19 meczach zdobyła 43 punkty i ma 4 przewagi
nad wiceliderem. Dla mnie dużym zaskoczeniem jest to, że na II miejscu jest Ruch
Zdzieszowice, a nie któryś ze słynnych śląskich klubów. A grają w tej grupie m.in.: Polonia
Bytom, BKS Bielsko-Biała, GKS Jastrzębie, Szombierki Bytom i rezerwy Górnika Zabrze, Ruchu
Chorzów, Podbeskidzia i Piasta Gliwice.
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