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Muszę przyznać, że kartofliska.pl potrafią wyszukać piłkarską perełkę. Okazało się, że drugim
naszym niedzielnym meczem w Gdańsku będzie spotkanie, które zapowiadało się niezwykle
ciekawie. Okazało się, że po latach przerwy na żużlowym stadionie Wybrzeża Gdańsk miał się
odbyć mecz, w którym miała zagrać drużyna wzmocniona kibicami Wybrzeża. Choć miał to być
tylko mecz klasy B, to liczyliśmy na kibicowskie wydarzenie. Marzyły nam się tłumy kiboli i
ultrasowskie oprawy.

Kiedy w domu próbowałem znaleźć ten mecz na 90minut.pl i na laczynaspilka.pl, to ku mojemu
dużemu zdziwieniu go nie było. Okazało się, że dlatego, że ja szukałem drużyny Wybrzeże
Gdańsk, a zespól ten występuje jako Neptuns Gdańsk. Ich przeciwnikiem miała być drużyna
GTS Mokry Dwór.
Na stadion przybyliśmy w sile 4 groundhopperów reprezentujących 4 województwa. W
porównaniu z porannym meczem ubył nam kolega z Warszawy, który odjechał od nas …
rowerem. Wybrał inne piłkarskie spotkanie.
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Stadion Wybrzeża okazał się B-klasowym cacuszkiem. 10-tysięczne trybuny na meczu tej klasy
rozgrywkowej nieczęsto się zdarzają. Podobała mi się już brama wejściowa i klubowy budynek.
Zajęliśmy dość nietypową małą trybunę, ale dość szybko nas stamtąd usunięto, bo kazało się,
że klub płaci za wynajęcie tylko części trybun.
Niestety poza tym, że na stadionie były osoby w koszulkach Wybrzeża, to innych akcentów
kibicowskich nie było. Żadnych tłumów (90 osób), dopingu czy opraw.
Wynik meczu i kolejność strzelanych bramek mogłyby sugerować, że to był pasjonujący
pojedynek. Niestety tak nie było. W moim odczuciu mecz ten był nudny. Może na taki mój jego
odbiór wpłynęło zmęczenie (jedna nieprzespana noc w autobusie, druga z krótkim spaniem,
upał itd.). Było to dla mnie typowe spotkanie bez historii. Zapamiętam z niego stadion i fakt
spotkania ciekawych ludzi mających taką samą pasję jak ja.
Dodam, że miejscowi kibice rozpoznali twórcę 8 Ligi Mistrzów i pytali go o wyniki Coco Jambo i
Farmacji Tarchomin.
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