
GRA REPREZENTACJA

Czas generalnej
próby
Proces selekcji został zakończony. Mecz 

z Portugalią to ostatnie poważne przetarcie

przed turniejem EURO 2012.

NASZ GOÂå

Bez pi∏ki
si´ nie da
Krzysztof Hanke: Wszyscy jesteśmy 

z piłką związani, kibicujemy reprezentacji

Polski.

OBALAMY MITY

Czego nie wie
pose∏
Jerzy Engel: To po prostu nieprawda, 

że w Polsce nie istnieje system szkolenia

dzieci i młodzieży.

8 24 33

27

FRANCISZEK
SMUDA

DODATEK O EURO

POLSKA
Czasopismo Polskiego Zwiàzku Pi∏ki No˝nej

pi∏kaNr 1 (51) 2012
ISSN 1509-6440

Pora wyłożyć 
karty na stół
Sprawdzamy…



ZAGRAJ 
W SWOIM 

STYLU
NIKEFOOTBALL.COM

WYKORZYSTAJ KA˚DÑ PRZEWAG¢



MACIEJ

POLKOWSKI

POLSKA PI¸KA

W numerze:
4 Reporterskie flesze

7 Siódma strona dla prezesa

Kopią
8 Z ławki selekcjonera

10 W cztery oczy z Januszem Kubotem

11  W cztery oczy z Jarosławem Fojutem

12  Będzie grała ekstraklasa

13  Na zapleczu ekstraklasy

17  Piętnaście lat szkoły im. Górskiego

18  Pod dachem – młodzieżowo

19  Rewolucja na plaży

20  Na podwórkach wyjątkowy rok

22  Panie z Jagiellonki

24 Nasz gość – Krzysztof Hanke

Przed Euro 2012
27 EUROsprawy

Sport i sztuka razem

Słodkie prezenty Wedla

Dobre, bo polskie

Stadionowe perypetie

32 Nasi rywale – GRECY

Widok z trybuny
33 Jerzy Engel obala mity

34 Gwizdek Figasa

35 Wolna trybuna Basałaja

36 Desant Niemca

38 Biuletyn prawny

39 Obradował zarząd

Co słychać w kraju
40 W Małopolsce trenują kryzys

43 Jubileusz w Białej Podlaskiej

44 Burzawa – legenda Gorzowa

45 ŁKS do znudzenia

47 W Jaśle na czarno

49 Pomorska gorączka

51 Zakochany prezes z Chmielnika

52 Warmińsko-Mazurski z honorem

55 Śląsk sam wygrałby Euro

56 Kochajmy mały klub z Żor

W doliczonym czasie
57 Klub kibica

58 Żeby było bezpiecznie

Rok przełomu…
TO PIERWSZY NUMER „POLSKIEJ PIŁKI” 2012. Oddajemy go do Państwa rąk ze

świadomością, iż od pierwszego dnia ten rok pod wieloma względami jest wyjąt-
kowy. Jak mawia pewien klasyk – oczywistą oczywistością pozostaje fakt, iż na
pierwszym planie są przygotowania i organizacja finałów mistrzostw Europy w pił-
ce nożnej, czyli po prostu Euro 2012. Następnie, wczesną jesienią, reprezentacja
Polski zainauguruje eliminacje mistrzostw świata 2014, a zwieńczeniem bogatego
roku będzie zjazd sprawozdawczo-wyborczy PZPN.

Zdaniem prezesa PZPN, Grzegorza Laty (strona 7), rzeczywiście rok 2012 powi-
nien znacząco zapisać się nie tylko w historii polskiej piłki nożnej, nie tylko w dzie-
jach naszego sportu, ale całego kraju. Fakt przyznania nam współorganizacji,
z Ukrainą, finałów jednej z największych sportowych imprez na świecie zaowoco-
wał niebywałym przyspieszeniem w wielu dziedzinach życia. Przecież widać gołym
okiem, jak w okresie zaledwie kilku lat zmienił się diametralnie krajobraz naszej oj-
czyzny. To nie tylko wspaniałe stadiony w Gdańsku, Poznaniu, Warszawie i Wrocła-
wiu, ale setki, a raczej tysiące mniej lub bardziej znaczących obiektów infrastruktu-
ry, to przebudowa praktycznie całej, ogólnopolskiej sieci – przede wszystkim ko-
munikacyjnej. Fakt, iż nie wszystko uda się ukończyć przed turniejem Euro 2012,
ma jakby mniejsze znaczenie. Ale nic nie zmieni faktu, że zostały uruchomione spo-
łeczne inicjatywy, wyzwolone potrzeby zmian na lepsze i ładniejsze. 

Niebawem, bo już 29 lutego, czeka naszą reprezentację niezwykle poważny
sprawdzian (a nie sparing jak pisze się pogardliwie, by nie powiedzieć obrzydliwie,
w niektórych gazetach), bo spotkanie z renomowanym i uznawanym rywalem, ja-
kim jest Portugalia. Międzynarodowe, piłkarskie otwarcie Stadionu Narodowego
w Warszawie będzie dla ekipy kierowanej przez Franciszka Smudę startem do
ostatniego etapu przygotowań do Euro 2012. Pozostanie sto dni – do walki
o pierwsze punkty z reprezentacją Grecji.

Ze swojej ławki selekcjonera (strona 8) Franciszek Smuda ocenia: „Proces pod-
stawowej selekcji jest zakończony, nadal będzie jednak przebiegać selekcja uzupeł-
niająca, mająca na celu ewentualne wzmocnienie składu zawodnikami, którzy osią-
gnęliby międzynarodowy poziom w ostatnich miesiącach przed turniejem, a także
poszukiwanie alternatyw na pozycje, które  są słabiej obsadzone. Innym powodem
tych działań są startujące już kilka tygodni po Euro eliminacje mundialu w Brazylii”.

Już w tym wydaniu „PP” postanowiliśmy wziąć się za „obalanie mitów i stereo-
typów” (strona 33), jakie przez lata narosły na temat PZPN. Na pierwszy ogień ko-
mentarz dyrektora sportowego PZPN, Jerzego Engela: „Sam slogan „brak syste-
mu szkolenia dzieci i młodzieży” był stworzony i przygotowany na użytek osób,
które chciały doprowadzić do rewolucji pałacowej w PZPN, a żyje sobie jak widać
do dnia dzisiejszego swoim własnym, medialnym życiem i jest wyciągany jak as z
rękawa przy kolejnych wojenkach futbolowych, bo już trudno nawet określić kogo
przeciwko komu”.

W tym numerze wiele stałych pozycji, a także kilka nowych. Jak zwykle, wszyst-
kim życzymy miłej lektury.
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REPORTERSKIE FLESZE

Przy okazji meczu Polska – Portugalia, po
raz drugi, PZPN we współpracy z Fundacją
Ewy Błaszczyk przeprowadzi zbiórkę zuży-
tych telefonów komórkowych. Każdy, kto
odda aparat, będzie miał szansę wylosować
bilet na czerwcowy mecz reprezentacji z An-
dorą. Będą to trzy podwójne, darmowe za-
proszenia.
Wszystkie zużyte telefony zostaną zutylizo-
wane lub naprawione, a środki z ich sprze-
daży zasilą konto fundacji „Akogo?”. Zebra-
ne pieniądze zostaną przeznaczone na bu-
dowę pierwszej w Polsce kliniki z pełną in-
frastrukturą, niezbędną do jednoczesnej
hospitalizacji i rehabilitacji neurologicznej
dzieci po ciężkich urazach mózgu. Nowa kli-
nika połączona będzie z oddziałem Reha-
bilitacji Pediatrycznej w Centrum Zdrowia
Dziecka w Warszawie.
Po raz pierwszy PZPN zorganizował taką akcję podczas meczów Polska – Włochy
we Wrocławiu (11 listopada 2011) i Polska – Węgry w Poznaniu (15 listopada 2011).
Akcję „Zbierzmy razem milion telefonów komórkowych”, prowadzoną przez PZPN,
wspierały wojewódzkie związki piłki nożnej oraz kluby.

WICEPREZES MATUSIAK

INFORMUJE

W związku z artykułem Artura Brzo-
zowskiego pt. „Obalili Eksztajna, te-
raz czas na patrona”, opublikowa-
nym 5 stycznia 2012 roku w „Gazecie
Wyborczej” wiceprezes PZPN ds. Pił-
karstwa Profesjonalnego, Janusz Ma-
tusiak, informuje, że:

Nieprawdą jest, że 5 stycznia 2012 ro-
ku Komisja ds. Nagłych zajmowała się
jakąkolwiek sprawą dotyczącą Janu-
sza Hańderka. Komisja 5 stycznia tego
roku w ogóle nie obradowała. Autor
cytuje moje wypowiedzi, chociaż ni-
gdy ze mną nie rozmawiał.
Nieprawdziwa jest informacja, że Ja-
nusz Eksztajn został powołany na
przewodniczącego zarządu Kolegium
Sędziów na wniosek Janusza Hańder-
ka. Nie jest również prawdą, że Janusz
Eksztajn został odwołany na wniosek
Komisji ds. Nagłych.
W artykule pan Artur Brzozowski myli
Komisję ds. Nagłych, składającą się
z prezesa i wiceprezesów związku z po-
wołanym w listopadzie ubiegłego ro-
ku przez zarząd PZPN – zespołem ds.
poprawy sędziowania piłkarskiego.
Ponadto informuję, że za dwunasto-
dniowy pobyt treningowy w Turcji
oraz przelot samolotem sędziowie
ekstraklasy zapłacą po tysiąc złotych,
a sędziowie pierwszej ligi po 500 zło-
tych.

POŻEGNANIE PREZESA

Radomski OZPN 29 stycznia pożegnał się na zawsze
ze swoim długoletnim prezesem, Władysławem
Kramczykiem. Po blisko trzyletniej walce z chorobą
musiał się poddać i przerwać swój mecz o życie.
Miał 68 lat. Pochodził  z Lubelszczyzny (z Bełżyc),

ale  związał się z Radomiem i ziemią radomską. Tu
dał się poznać jako człowiek sportu, najpierw czoło-
wy zawodnik sekcji akrobatyki KS Radomka, a póź-
niej działacz zakochany w piłce nożnej. Wspólnie
z żoną utworzył klub Viki (wspiął się  do piątej ligi).
W roku 1995 rozpoczął udzielać się w Radomskim
OZPN; od 2000 roku był jego prezesem – przez trzy
kadencje. Jego energia, zaangażowanie, talent or-
ganizacyjny sprawiły, że ożywiło się przede wszyst-
kim piłkarstwo młodzieżowe i dziecięce. To była
zresztą jego pasja.  Pozostawił więc piękny spadek.
Władysław Kramczyk był członkiem honorowym
PZPN, delegatem na Walne Zgromadzenie związ-
ku, członkiem zarządu i prezydium Mazowieckiego
ZPN. Od władz miasta otrzymał medal Bene Me-
renti Civitas Radomiensis,  czyli „Dobrze Zasłużone-
mu – Społeczeństwo Radomskie”. Nic więc dziwne-
go, iż w ceremonii pogrzebowej w Radomiu wzięło
udział ponad tysiąc osób. Pozostanie na zawsze
w naszej pamięci… JF

WSPIERAMY FUNDACJĘ „Akogo?”

Z WŁOCHAMI HONOROWO

Remisem 2:2 i przegraną 2:4 zakończył się dwumecz Polaków z Włochami w fut-
salowych spotkaniach do lat 21. Zmaganiom piłkarzy przyglądało się sporo kibi-
ców. Trener Gerard Juszczak był zadowolony z postawy swoich zawodników. – Ta re-
prezentacja dopiero się rodzi. Jesteśmy po trzech wspólnych treningach. W przy-
szłości powinniśmy grać lepiej – powiedział. Wiceprezes PZPN, Jan Bednarek, wrę-
czył statuetki najlepszym zawodnikom obu meczów. Goście byli pod wrażeniem or-
ganizacji spotkań i przyjęcia w Szczecinie. AG



5
POLSKA pi∏ka | Nr 1 (51) 2012

CO SŁYCHAĆ W FIFA I UEFA
• Prezydent UEFA, Michel Platini, był

często krytykowany przez angielskie me-
dia, które uważają, że wprowadzane
przez niego reformy, w tym m.in. Finan-
cial Fair Play, obracają przeciwko tam-
tejszym zespołom. Platini jednak de-
mentuje. – Chciałem oznajmić, że to nie
jest tylko angielski problem. Reforma
nie ma na celu osłabienia klubów w An-
glii lub gdziekolwiek indziej, tylko im po-
móc. W Europie mamy 53 narodowe fe-
deracje i decyzje podejmujemy w intere-
sie wszystkich. Kiedy tylko wprowadzimy
jakąś reformę, angielskie media dużo
o niej mówią, ale dotyczą one klubów
całej Europy – stwierdził Platini w wy-
wiadzie dla “The Telegraph”.

• UEFA poinformowała, iż mający za
sobą debiut w reprezentacji Ukrainy
bramkarz Szachtara Donieck, Ołeksandr
Rybka, został zdyskwalifikowany na dwa
lata z powodu stosowania zabronionych
substancji. U piłkarza wykryto niedo-
zwolony środek moczopędny.

• Sebastian Stawicki poprowadził
mecze mistrzostw Europy w futsalu. Tur-
niej rozgrywano od 31 stycznia do 12 lu-
tego w Chorwacji.

• Financial Fair Play wejdzie w życie
po zakończeniu sezonu 2013/14. We-
dług tej reformy, kluby nie będą mogły
wydawać na pensje więcej niż zarabiają.
Prezydent UEFA przyznał też, że nie nale-
ży do zwolenników kupowania klubów
przez obce podmioty: – Nie jestem za
taką wielką liczbą zagranicznych inwe-
storów w piłce nożnej. W Niemczech tyl-
ko mniej niż połowa akcji może należeć
do osób zza granicy. W Hiszpanii klubem
rządzą kibice. Lubię takie systemy. Pew-
nie kibicom z Anglii też się one podoba-
ją, ale muszą najpierw kupić jakiś wielki
klub.

• Michel Platini oświadczył, że zamie-
rza pozostać na stanowisku do końca ka-
dencji w 2015 roku. Coraz częściej poja-
wiają się głosy, że Francuz powinien za-
stąpić Seppa Blattera jako prezydent FI-
FA. Platini powiedział, że zawsze będzie
wspierał i bronił Blattera oraz FIFA. – Je-
stem pewien, że szef światowej federacji
to uczciwy człowiek. Chcę z nim praco-
wać aż do końca jego kadencji – dodał
były reprezentant Francji. Blatter zapo-
wiedział, że odejdzie w 2015 roku wraz
z końcem obecnej kadencji.

• Sepp Blatter potwierdził, że mi-
strzostwa świata w Katarze zaplanowa-
ne są na lato 2022 roku. – FIFA przy-
znała Katarowi turniej, który ma odbyć
się w czerwcu i lipcu. Oczywiście może
zostać podjęta decyzja w sprawie zmia-
ny terminu, ale Katar dotychczas nie
zgłosił takiej prośby – powiedział
Szwajcar. Wcześniej szef UEFA, Michel
Platini, kilkakrotnie wyraził opinię, że
mundial z powodu wysokich tempera-

tur panujących latem w Katarze może
zostać rozegrany zimą.

• Michel Platini i sekretarz general-
ny Interpolu, Ronald Noble, podpisali
umowę o współpracy obu organizacji.
Ma ona polegać m.in. na wymianie in-
formacji, pomocy w zabezpieczaniu du-
żych imprez oraz zwalczaniu korupcji
i przemocy na stadionach. Interpol już
wcześniej zapowiedział wsparcie UEFA
podczas zbliżających się mistrzostw Eu-
ropy w Polsce i na Ukrainie.

• Michel Platini uważa, że kluby po-
winny być zorganizowane tak, jak Barce-
lona czy też Real Madryt. – Uwielbiam
ich struktury zarządzania. Prezesi są tam
odpowiedzialni za klub i oni podejmują
główne decyzje. Platiniemu nie podoba-
ją się jednak propozycje wprowadzenia
do rozgrywek piłkarskich powtórek wi-
deo. Uważa, że błędy sędziowskie są
częścią futbolu. – Piłka nożna jest popu-
larna ze względu na to, że występują
tam wspaniali gracze i podczas meczów
pojawiają się ogromne emocje. Futbol
jest wielki taki, jaki jest. Błędy wpisują
się w historię tego sportu. Pamiętamy
przecież półfinał mistrzostw świata po-
między Niemcami a Francją w 1982 ro-
ku, czy też zagrania ręką Maradony
i Henry’ego.

• Prezydent FIFA, Sepp Blatter,
oznajmił, że z “Goal-Line Technology”
będą mogli korzystać sędziowie pod-
czas mistrzostw świata w 2014 roku.
Jest to rozwiązanie pozwalające na
ustalenie, czy piłka przekroczyła linię
bramkową – za pomocą umieszczo-
nych na niej czujników.
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ENGEL – ANALITYK
Jerzy Engel – dyrektor sportowy PZPN –
został zaproszony przez UEFA do grupy
trenerów-analityków Euro 2012. UEFA
Technical Team będzie analizować
wszystkie mecze rozgrywane podczas fi-
nałów. Po zakończeniu turnieju UEFA
przygotuje dokument szkoleniowy ze
zbiorem analiz, który zostanie przeka-
zany wszystkim federacjom piłkarskim
na świecie.
Jerzy Engel już po raz czwarty znalazł
się w grupie analityków mistrzostw Eu-
ropy. W poprzednich latach były to mi-
strzostwa w Austrii i Szwajcarii (2008),
mistrzostwa U-21 w Szwajcarii (2009)
oraz mistrzostwa Europy U-21 w Danii
(2011).

GRZEGORZ LATO W FIFA

Z początkiem nowego roku prezes
PZPN, Grzegorz Lato, został członkiem
Komisji FIFA ds. Bezpieczeństwa na Sta-
dionach. Warto zauważyć, że w 18-oso-
bowym gremium zasiada zaledwie czte-
rech przedstawicieli europejskich fede-
racji. Zmiany w strukturze i składzie per-
sonalnym komisji są konsekwencją za-
powiedzi prezydenta FIFA, Seppa Blatte-
ra, na kongresie tej organizacji, który
odbył się w ubiegłym roku w Zurychu.

Były prezes PZPN, Michał Listkiewicz,
został ponownie członkiem Komisji Sę-
dziowskiej FIFA. Trzecim naszym roda-
kiem w światowych władzach jest Zbi-
gniew Boniek – w komisji zrzeszającej
wybitnych  niegdyś zawodników. JS

CO SŁYCHAĆ W FIFA I UEFA
• Podczas posiedzenia Komitetu Wy-

konawczego FIFA w Tokio Sepp Blatter
wyraził zaniepokojenie stanem prac or-
ganizacyjnych przed finałami MŚ w Bra-
zylii w 2014 r. Przedmiotem szczególnej
troski światowej federacji jest kwestia
rozwoju infrastruktury, przede wszystkim
dróg, hoteli, lotnisk i transportu publicz-
nego oraz uchwalenie specjalnej ustawy
w sprawie organizacji mistrzostw. Blatter
zapowiedział, że wkrótce uda się do Bra-
zylii, by osobiście porozmawiać z panią
prezydent kraju, Dilmą Rousseff. Mistrzo-
stwa rozpoczną się 12 czerwca 2014. Fi-
nał zostanie rozegrany 13 lipca w Rio de
Janeiro.

• Europejskie kluby muszą się serio za-
stanowić, jak ugryźć projekt zatytułowa-
ny finansowe fair play UEFA (FFP). W po-
łowie stycznia podczas dnia mediów
w siedzibie UEFA w Nyonie gospodarz
spotkania, sekretarz generalny federacji,
Gianni Infantino, powiedział: – W obec-
nych czasach w klubie wszystko się zmie-
nia: piłkarze, trenerzy, właściciele, dyrek-
torzy, menedżerowie, jednak kibice oraz
ich rola pozostają bez zmian. To musimy
chronić. Jeśli spojrzymy na wyniki finan-
sowe, musimy się martwić o trend
i z nim walczyć. Z najnowszego audytu
obejmującego rok finansowy 2009-10
wynika, iż 665 klubów, w których spra-
wozdania księgowe ma wgląd centrala
futbolu, dorobiło się strat sięgających 1,6
miliarda euro. Natomiast całkowite za-
dłużenie to już suma przyprawiająca
o zawrót głowy – 8,4 miliarda euro. Co
ciekawe, straty powiększają się, mimo że
dochody klubów wzrosły w trakcie roku
finansowego z 12 do 12,8 miliarda euro.
Sekretarz Infantino wyciąga z tego wnio-
sek, iż w rzeczywistości futbol nie traci na
popularności, a wręcz zyskuje w trud-

nych dla światowych finansów czasach.
Niestety, kluby nadal bez opamiętania
wydają pieniądze na horrendalnie wyso-
kie pensje piłkarzy. Jeśli chodzi o czołowe
zespoły europejskie, 78 z nich przeznacza
na pobory zawodników więcej niż całko-
wity generowany dochód.

• W Nyonie odbyło się pierwsze posie-
dzenie Komitetu Wykonawczego UEFA
w 2012 roku. Zebrani dowiedzieli o po-
stępie dyskusji z Europejskim Stowarzy-
szeniem Klubów (ECA), po spotkaniu,
które odbyło się 23 stycznia. Komitet Wy-
konawczy otrzymał sprawozdanie na te-
mat bezpieczeństwa na meczach piłkar-
skich drużyn serbskich i chorwackich
w rozgrywkach europejskich. W lutym
2011 prezydent UEFA spotkał się w tej
sprawie z premierami obu państw. Komi-
tet Wykonawczy odnotował postęp

w obu kwestiach, ale zatwierdził dalszy
nadzór przez administrację UEFA i part-
nerów z /Rady Europy. Komitet wysłu-
chał sprawozdania na temat projektu Eu-
ro Qualifiers, który dotyczy centralizacji
praw medialnych do wszystkich europej-
skich meczów eliminacyjnych UEFA Euro
2016 – pierwszego z 24 drużynami w fi-
nałach – i mistrzostw świata 2018. Na
drugi kwartał 2012 roku zaplanowana
jest otwarta oferta licytacji praw do pa-
kietu europejskich eliminacji. Zatwier-
dzono zwiększenie liczby drużyn na mi-
strzostwach Europy U-17 UEFA z ośmiu do
16, począwszy od 2015 roku. W rundzie
finałowej mistrzostw Europy U-19 wciąż
będzie brać udział osiem drużyn. Zaak-
ceptowano Barcelonę jako gospodarza
finałów Pucharu UEFA w futsalu 2012.

KO



inauguracji Euro 2012. To naprawdę już
niewiele – można wedle żołnierskiego
obyczaju kupić sobie metrową miarkę
i dzień po dniu odcinać po centymetrze.
Jednak mówiąc całkiem serio – nie
wolno nam zmarnować ani jednego
dnia, ani jednej godziny. Od dawna bo-
wiem twierdzę, że jesteśmy skazani na
sukces i musimy ten sukces podczas fi-
nałowego turnieju podstemplować. To
nie tylko sprawa udanych występów re-
prezentacji, ale także wielu sfer logisty-
ki i organizacji.

Jednak nie wolno nie zauważać, że
jest jeszcze szereg niedociągnięć,
nadal sporo do zrobienia i popra-
wienia.
Mogę jedynie przypomnieć znane

powiedzenie, że tylko ten nie popełnia
błędów, kto nic nie robi. To zrozumiałe,
iż zawsze będzie coś do poprawienia,
uzupełnienia, polepszenia. Jednak nie
powinniśmy ulegać jakimś niezrozu-
miałym nastrojom pesymizmu, nie-
możności. Proszę mi wierzyć – my na-
prawdę wiele potrafimy, jedynie w nie-
których kręgach panuje przeświadcze-
nie, że nie wypada się do tego przyzna-
wać. A tak zwane prace wykończenio-
we nie są wcale naszym wynalazkiem.
Podam przykład z poprzednich mi-
strzostw w Austrii – z tego, co wiem,
stację metra na wiedeńskim Praterze
oddano do użytku dopiero w przeded-
niu inauguracji imprezy i nikt nie robił
z tego problemu. Wyobrażam sobie, co
w takim przypadku działoby się u nas,
niestety… Trzeba stwierdzić wyraźnie:
my, to znaczy PZPN nie mamy żadnego
wpływu ani na tempo, ani na jakość
wykonania niektórych inwestycji.

Wraz z Euro 2012 piłkarskie życie się
nie kończy…
To prawda, co więcej – ani nie zaczy-

na, ani nie kończy. Euro 2012 jest rze-
czywiście jedynym w swoim rodzaju
wydarzeniem, ale piłkarskie życie
w Polsce toczy się przed i będzie się to-
czyło po turnieju. Warto pamiętać, że
niemal z marszu, bo już w pierwszej po-
łowie września, naszą reprezentację
czekają dwa mecze eliminacji mi-
strzostw świata 2014 roku. Najpierw
wyjazd do Czarnogóry, następnie spo-
tkanie u siebie z Mołdawią. Chyba niko-
go nie muszę przekonywać, jakie zna-
czenie miałby udany początek drogi na
brazylijskie stadiony. Wreszcie 16 paź-
dziernika, także w kraju, bezsprzeczny
hit tegorocznej jesieni, czyli eliminacyj-
ny mecz z Anglią. Nie tylko mnie marzy
się komplet punktów po tych trzech
konfrontacjach. Pomarzyć wolno, w do-
datku to piękne uczucie… A i wyższe
miejsce w rankingu FIFA ma swoje zna-
czenie i poprawia nastrój.

W czternastym dniu grudnia zjazd
sprawozdawczo-wyborczy PZPN. Po
ogłoszeniu terminu zaczęły się już na
całego personalne spekulacje – bo
tak na dobrą sprawę większość cie-
kawi jedno: kto zostanie prezesem?
Sam jestem ciekaw… bo nie wiem.

Osobiście radziłbym wszystkim, a szcze-
gólnie tym nadpobudliwym, którzy od-
czuwają potrzebę działania, żeby od za-
raz zajęli się raczej codzienną pracą na
rzecz dobra naszej piłki i związku. To
znacznie zdrowsze i pożyteczniejsze, niż
wszelkie podjazdowe, a raczej przed-
zjazdowe wojenki oraz tasowanie
kart…

MACIEJ

POLKOWSKI

Panie prezesie, bez żadnej przesady
ten rok można uznać za wyjątkowy.
Zapożyczając stwierdzenie Jerzego
Owsiaka, można powiedzieć – oj,
będzie się działo.
Rzeczywiście, nikt nie będzie narze-

kał na nudę. Rok 2012 powinien zna-
cząco zapisać się nie tylko w historii pol-
skiej piłki nożnej, nie tylko w dziejach
naszego sportu, ale całego kraju. Fakt
przyznania nam, współorganizacji
z Ukrainą, finałów jednej z najwięk-
szych sportowych imprez na świecie za-
owocował niebywałym przyspiesze-
niem w wielu dziedzinach życia. Prze-
cież widać gołym okiem, jak w okresie
zaledwie kilku lat zmienił się diametral-
nie krajobraz naszej ojczyzny. To nie tyl-
ko wspaniałe stadiony w Gdańsku, Po-
znaniu, Warszawie i Wrocławiu, ale
setki, a raczej tysiące mniej lub bardziej
znaczących obiektów infrastruktury, to
przebudowa praktycznie całej, ogólno-
polskiej sieci – przede wszystkim komu-
nikacyjnej. Fakt, iż nie wszystko uda się
ukończyć przed turniejem Euro 2012,
ma jakby mniejsze znaczenie. Pewne
rzeczy zostaną dokończone w nieco
późniejszym terminie, ale nic nie zmie-
ni tego, że zostały uruchomione spo-
łeczne inicjatywy, wyzwolone potrzeby
zmian na lepsze i ładniejsze. To wszyst-
ko będzie jeszcze długo procentować,
służyć przez dziesięciolecia.

Czas biegnie niesłychanie szybko. Nie-
bawem oficjalne, można stwierdzić
międzynarodowe, otwarcie Stadionu
Narodowego z racji meczu z Portuga-
lią – w ostatnim dniu lutego.
Właśnie, zdajemy sobie sprawę, że

pozostanie sto dni, sto ostatnich dni do

Będzie się 
działo…
Od pierwszego dnia tego roku wiadomo, że pod wieloma

względami będzie on wyjątkowy. Jak mawia pewien klasyk

– oczywistą oczywistością jest fakt, iż na pierwszym planie są

przygotowania i organizacja finałów mistrzostw Europy 

w piłce nożnej, czyli po prostu Euro 2012. Następnie wczesną

jesienią reprezentacja Polski zainauguruje eliminacje 

mistrzostw świata 2014 roku, a zwieńczeniem bogatego roku

będzie grudniowy zjazd sprawozdawczo-wyborczy PZPN.

SIÓDMA STRONA DLA PREZESA
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akończony został proces podsta-
wowej selekcji do budowanej
drużyny. Wyłoniliśmy grupę
około trzydziestu zawodników,
w oparciu o którą tworzony był

szkielet zespołu, kształt i hierarchia podsta-
wowej jedenastki oraz układ poszczegól-
nych formacji. Z każdym następnym zgru-
powaniem zawężane było grono powoły-
wanych zawodników. Należy jednak zazna-
czyć, że grupa ta w większości przypadków

okazała się szersza, niż zakładaliśmy, po-
nieważ przy kolejnych powołaniach, naj-
częściej z powodu kontuzji, brakowało
średnio aż siedmiu piłkarzy, których
chcielibyśmy mieć do dyspozycji.

W trakcie minionego roku rozsze-
rzono i ukształtowano ostateczny
skład sztabu szkoleniowego repre-
zentacji na finały Euro 2012. Dyrek-
torem ds. komunikacji z mediami
został Tomasz Rząsa, funkcję asy-
stenta selekcjonera odpowie-
dzialnego za pracę z zawodni-
kami ofensywnymi objął To-
masz Frankowski. Podpisano

też umowę o współpracy z Ath-
letes Performance, w wyniku

czego w sztabie znaleźli się tre-
nerzy odpowiedzialni za przygo-

towanie motoryczne: Remigiusz
Rzepka i przedstawiciel Athletes Per-

formance – Irlandczyk Bary Solan.
We wszystkich czternastu meczach dru-

żyny narodowej w 2011 roku wystąpiło 44
zawodników, w tym 21 z polskiej ekstrakla-
sy i 23 z lig zagranicznych. Warto nadmie-
nić, że powyższa proporcja zmieniła się
przez miniony rok na skutek wyjazdu ko-
lejnych reprezentantów za granicę (jesz-
cze w czerwcu przeważali piłkarze rekrutu-
jący się z naszej ligi). Wśród 44 powoływa-
nych piłkarzy było: 5 bramkarzy, 16 obroń-

ców, 17 pomocników i 6 napastników, a 10
zadebiutowało w reprezentacji (Perquis,
Polanski, Gliwa, Małkowski, Kamiński, So-
bota, Modelski, Woźniak, Piech, Jankow-
ski).

Proces podstawowej selekcji jest zakoń-
czony, nadal będzie jednak przebiegać se-
lekcja uzupełniająca, mająca na celu ewen-
tualne wzmocnienie składu zawodnikami,
którzy osiągnęliby międzynarodowy po-
ziom w ostatnich miesiącach przed turnie-
jem, a także poszukiwanie alternatyw na

pozycje, które  są słabiej obsadzone. Innym
powodem tych działań są startujące już kil-
ka tygodni po Euro eliminacje mundialu
w Brazylii. Dlatego m.in. aż 105 wizyt człon-
ków naszego sztabu na meczach ekstrakla-
sy w tym roku (łącznie już ponad 300 me-
czów ligowych obejrzanych na żywo) oraz
30 wyjazdów zagranicznych.

Zasadniczą pracę reprezentacja wykony-
wała podczas  ośmiu zgrupowań, korzysta-
jąc z terminów oficjalnych FIFA (z wyjąt-
kiem lutowego pobytu  w Portugalii i me-
czu z Mołdawią oraz grudniowego wyjazdu
do Turcji i meczu z Bośnią-Hercegowiną,
kiedy powołano wyłącznie zawodników
ekstraklasy). 

We wszystkich wymienionych miejscach
mieliśmy zagwarantowane optymalne wa-
runki do realizacji zakładanych celów szko-
leniowych, a przede wszystkim możliwość
rozgrywania meczów towarzyskich z wyma-
gającymi przeciwnikami (walczyliśmy aż
z siedmioma reprezentacjami z czołówki
rankingu FIFA). Naturalnie właśnie oficjal-
ne mecze międzypaństwowe stanowią klu-
czowy element przygotowań kadry do fina-
łów Euro. Gospodarze nie rozgrywają, jak
wiadomo, meczów eliminacyjnych, a krót-
kie terminy zgrupowań pozwalają na prze-
prowadzenie niewielkiej liczby jednostek
treningowych (51, z czego 29 to treningi
taktyczne, a 22 rozruchy przed- lub pome-
czowe).  Mecze były i są najlepszą i najsku-
teczniejszą formą selekcji zawodników oraz
ich zgrywania w oparciu o przyjętą strate-
gię i jej poszczególne schematy.

Bilans rozegranych meczów i pojedyncze
wyniki spotkań towarzyskich nie powinny
być co prawda czynnikiem najistotniej-
szym, zwłaszcza w procesie budowy prak-
tycznie nowej reprezentacji, ale nie należy
zapominać, że każdy postęp w jakości i spo-
sobie gry oraz pozytywne rezultaty są waż-
nym elementem kształtującym zespół, po-
magającym mu uwierzyć we własne możli-
wości i mobilizującym do dalszej wytężonej
pracy (zespołowej na zgrupowaniach kadry
i indywidualnej w klubie).

W kontekście powyższych uwag bardzo
cieszy fakt, że z ostatnich osiemnastu ofi-
cjalnych meczów reprezentacja Polski prze-
grała zaledwie trzy! A bilans wszystkich
czternastu spotkań kadry w minionym roku
to: 7 zwycięstw – 4 remisy – 3 porażki, przy
stosunku bramek: 15-12. Wygraliśmy z:
Norwegią, Mołdawią i Gruzją oraz Bośnią
i Hercegowiną po 1:0, 2:1 z Argentyną i Wę-
grami oraz 2:0 z Białorusią. Zremisowali-
śmy z: Niemcami i Koreą po 2:2, z Meksy-
kiem 1:1 oraz z Grecją 0:0. Przegraliśmy tyl-

Czas generalnej 
Miniony rok był dla reprezentacji Polski kolejnym, kluczowym eta-

pem przygotowań do udziału w turnieju finałowym Euro 2012.
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ko z Włochami, Francuzami i Litwinami.
W żadnym z tych spotkań nie straciliśmy
więcej niż dwie bramki, pomimo że to wła-
śnie do formacji obrony i gry defensywnej
całego zespołu istnieje nadal najwięcej za-
strzeżeń i znaków zapytania.

Najbardziej cieszą jednak nie same rezul-
taty spotkań, ale to, że często w konfronta-
cjach ze znacznie wyżej klasyfikowanymi od
nas przeciwnikami potrafiliśmy w coraz
większym wymiarze czasowym realizować
nakreślone założenia taktyczne, zmuszać
rywali do dużego wysiłku, narzucać im na-
sze warunki gry, stwarzać wiele stuprocen-
towych sytuacji, a wreszcie również strzelać
gole tak silnym ekipom, jak Niemcy, Korea,
czy Norwegia. Są więc przesłanki zwiastują-
ce, że wszyscy optymalnie wykorzystamy
czas i możliwości, jakie mamy do dyspozy-
cji, a tworzona drużyna apogeum osiągnie
w turnieju finałowym.

Do inauguracyjnego spotkania z Greka-
mi mamy jeszcze cztery mecze międzypań-
stwowe, ale już tylko jeden w oficjalnym
terminie FIFA. 29 lutego na Stadionie Naro-
dowym w Warszawie zagramy z naszpiko-
waną gwiazdami Portugalią. Pod wieloma
względami będzie to świetne przetarcie
i generalna próba przed czerwcowymi me-
czami o wielką stawkę.

OPRACOWAŁ HUBERT MAŁOWIEJSKI 

– ASYSTENT SELEKCJONERA 

REPREZENTACJI POLSKI
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próby 

Początek roku, Euro 2012 coraz

bliżej, pora więc na  – najbardziej

skrótowe – podsumowanie

dokonań Franciszka Smudy jako

selekcjonera reprezentacji Polski.

2009

1. 14.11 Warszawa: Polska – Rumunia 0:1

2. 18.11 Bydgoszcz: Polska – Kanada 1:0
(Rybus)

2010

3. 17.1   Nakhon Ratchasima (Tajlandia): 
Dania – Polska 3:1 (Peszko)

4. 20.1 Nakhon Ratchasima (Tajlandia):
Tajlandia – Polska 1:3
(Glik, Małecki, Robak)

5. 23.1 Nakhon Ratchasima (Tajlandia):
Singapur – Polska 1:6 
(Lewandowski 2, w tym z karnego,
Iwański-karny, Piotr Brożek, 
Sunny-sam., Tomasz Nowak-karny)

6. 3. 3 Warszawa: Polska – Bułgaria 2:0
(Błaszczykowski, Lewandowski)

7. 29.5 Kielce: Polska – Finlandia 0:0
8. 2.6 Kufstein (Austria): Serbia – Polska 0:0
9. 8.6 Murcia: Hiszpania – Polska 6:0
10. 11.8 Szczecin: Polska – Kamerun 0:3
11. 4.9 Łódź: Polska – Ukraina 1:1

(Jeleń)
12. 7.9 Kraków: Polska – Australia 1:2

(Lewandowski)
13. 9.10 Chicago: USA – Polska 2:2

(Matuszczyk, Błaszczykowski)
14. 12.10 Montreal (Kanada): 

Ekwador – Polska 2:2
(Smolarek, Obraniak)

15. 17.11 Poznań: 
Polska – Wybrzeże Kości Słoniowej 3:1
(Lewandowski 2, Obraniak)

16. 10.12 Antalya (Turcja): Bośnia i
Hercegowina – Polska 2:2
(Paweł Brożek 2)

2011

17. 6.2 Vila Real de Santo Antonio
(Portugalia): Mołdawia – Polska 0:1
(Plizga)

18. 9.2 Faro (Portugalia): 
Norwegia – Polska 0:1
(Lewandowski)

19. 25.3 Kowno: Litwa – Polska 2:0
20. 29.3 Ateny: Grecja – Polska 0:0
21. 5.6 Warszawa: Polska – Argentyna 2:1

(Mierzejewski, Paweł Brożek)
22. 9.6 Warszawa: Polska – Francja 0:1
23. 10.8 Lubin: Polska – Gruzja 1:0

(Błaszczykowski)
24. 2.9 Warszawa: Polska – Meksyk 1:1

(Paweł Brożek)
25. 6.9 Gdańsk: Polska – Niemcy 2:2

(Lewandowski, Błaszczykowski-karny)
26. 7.10 Seul: Korea Płd. – Polska 2:2

(Lewandowski, Błaszczykowski)
27. 11.10 Wiesbaden (Niemcy): 

Białoruś – Polska 0:2
(Błaszczykowski, Lewandowski)

28. 11.11 Wrocław: Polska – Włochy 0:2
29. 15.11 Poznań: Polska – Węgry 2:1

(Paweł Brożek, Vanczak-sam.)
30. 16.12 Antalya (Turcja): Bośnia i

Hercegowina – Polska 0:1
(Sobota)

Bilans: 
12 zwycięstw – 10 remisów – 8 przegranych;
gole 39-37. 

W minionym roku: 
7 wygranych – 4 remisy – 3 przegrane; 
bramki 15-12.

Trzydzieści meczów 
pod batutą Smudy

REPREZENTACJA POLSKI NA MECZ 
Z PORTUGALIĄ 29.02.2012

BRAMKARZE: Wojciech Szczęsny (Arsenal FC,
Anglia), Łukasz Fabiański (Arsenal FC, Anglia).

OBROŃCY: Łukasz Piszczek (BV Borussia 1909,
Niemcy), Marcin Wasilewski (RSC Anderlecht,
Belgia), Damien Perquis (FC Sochaux-
Montbéliard, Francja), Jakub Wawrzyniak (Legia
Warszawa), Marcin Kamiński (Lech Poznań),
Grzegorz Wojtkowiak (Lech Poznań), Tomasz
Jodłowiec (Polonia Warszawa), Sebastian
Boenisch (SV WerderBremen 1899, Niemcy).

POMOCNICY: EugenPolanski (1.FSV Mainz 05,
Niemcy), Dariusz Dudka (AJ Auxerre, Francja),
Adam Matuszczyk (Fortuna Düsseldorf 1895,
Niemcy), Adrian Mierzejewski
(TrabzonsporKulübü, Turcja), Jakub
Błaszczykowski (BV Borussia 1909, Niemcy), Kamil
Grosicki (SivassporKulübü, Turcja), Ludovic
Obraniak (FC Girondins de Bordeaux, Francja),
Sebastian Mila (Śląsk Wrocław), Maciej Rybus
(Tieriek Grozny, Rosja; obecnie Legia Warszawa),
Sławomir Peszko (1.FC Köln, Niemcy).

NAPASTNICY: Robert Lewandowski (BV Borussia
1909, Niemcy), Ireneusz Jeleń (LOSC Lille
Métropole, Francja).



mówił, że sukcesem będzie miejsce
w środku tabeli.
Takie były plany, ale skorygowało je

piłkarskie życie. Skoro jest szansa na
awans, trzeba zrobić wszystko, aby ją
wykorzystać.

Dlatego transfery znanych piłkarzy,
jak Marcin Drzymont czy Paweł
Strąk?
Takie były potrzeby zespołu. Kartki,

kontuzje, brak konkurencji na niektó-
rych pozycjach spowodowały, że szuka-
liśmy takich, a nie innych zawodników.
Paweł Strąk, a poniekąd również Drzy-
mont nie mieli ostatnio najlepszego
okresu. W Zawiszy dostaną szansę, aby
ich kariery wróciły na właściwe tory. 

Mimo wysokiej pozycji w tabeli, Za-
wisza jeszcze nie wygrał meczu z ze-
społem czołówki. W Szczecinie po-
niósł porażkę (0:1), z Niecieczą zre-
misował i przegrał (0:0 na wyjeź-
dzie i 2:3 u siebie), podziałem punk-
tów zakończyła się konfrontacja
z Piastem w Bydgoszczy (1:1).
Z Niecieczą już nie będziemy mieli

okazji do rewanżu, ale z Pogonią tak,
i do tego na własnym  boisku. Z Pia-
stem gramy w Gliwicach. Jeśli chce się
awansować, trzeba zdobywać punkty
u siebie i na wyjeździe. Ponadto
w pierwszej lidze, gdzie każdy może

wygrać z każdym, pojęcie „zespół
czołówki” jest względne. Myślę, że

do walki o awans włączą się
drużyny z tak zwanego środka
tabeli, na przykład Arka. Kie-
dy wygrywaliśmy z Flotą

w Świnoujściu czy z Łęczną,
te zespoły były wyżej w ta-

beli niż obecnie.

Latem, wraz z pa-
nem, do Byd-

goszczy prze-
niósł się z Lu-
bina dwu-
dziestoletni

wtedy Adrian
Błąd, uznany
przez maga-
zyn „Piłka
Nożna” za naj-
lepszego gra-

To będzie najważniejsza w pana ka-
rierze trenerskiej runda rozgrywek?
Przecież pracuję w tym zawodzie od

ponad dwudziestu lat i ważnych rund
miałem już w trenerskim życiu wiele,
choćby w Lubiniu, Płocku, Legnicy, Ża-
ganiu, Głogowie i w poprzednim sezo-
nie w Stróżach, gdzie przyczyniłem  się
do utrzymania Kolejarza w pierwszej li-
dze

.
Przed sezonem

współwłaściciel
Zawiszy, Rado-

sław Osuch,

cza pierwszej ligi minionej części se-
zonu.
Jest jeszcze Marcin Markowski, mło-

dzieżowy reprezentant Polski, który
walczy o przebicie się do pierwszej je-
denastki.  Obaj przeszli przez system
szkoleniowy Zagłębia Lubin, którego je-
stem współtwórcą i który zaowocował
dwoma mistrzostwami Młodej Ekstra-
klasy i kilkoma wychowankami
w pierwszej kadrze klubu. W uproszcze-
niu, system ten polega na współpracy
ze szkołami i tworzeniu klas sporto-
wych od podstawówki poprzez gimna-
zjum do liceum. Pozwala to na ściąga-
nie utalentowanych chłopaków z całej
Polski oraz zapewnia właściwe szkole-
nie, jego ciągłość i rozwój zawodników.
Młodzi piłkarze trenują w Lubiniu dwa
razy dziennie, najlepsi trafiali do dru-
giego zespołu Zagłębia, teraz do druży-
ny Młodej Ekstraklasy, a na samym
szczycie jest pierwsza drużyna.

W przeszłości Bydgoszcz znana była
z wielu utalentowanych piłkarzy.
Zbigniew Boniek i Stefan Majewski
to dwóch najwybitniejszych, ale
przykłady można by mnożyć.
Pracujemy nad stworzeniem przez

Zawiszę systemu szkoleniowego po-
dobnego do tego w Lubiniu. Liczymy, że
we wrześniu w Bydgoszczy ruszy klasa
gimnazjalna o profilu piłkarskim. Póź-
niej następne. Nie ma innego wyjścia.
Przykłady Legii, Zagłębia pokazują, że
to słuszna droga.

Jest pan zwolennikiem wprowadzo-
nego przez PZPN przepisu, nakazu-
jącego, aby w meczach pierwszej li-
gi w każdej drużynie przez cały czas
był jeden młodzieżowiec?
Jak najbardziej, bo to oznacza, że

w kadrze musi ich być przynajmniej
trzech, czterech. Trzeba szkolić i wyma-
gać, a tym, którzy na to zasługują, da-
wać szansę. Świetna rzecz, to Młoda
Ekstraklasa, oczywiście jeżeli jest po-
ważnie traktowana. Mógłbym znowu
podać przykład Legii.

Trzeba stawiać na młodzieżowców,
nawet, gdy zespół walczy o ekstra-
klasę?
Oczywiście. Przecież nie mówimy

o wprowadzaniu ich do pierwszej dru-
żyny dlatego, że są młodzi, tylko dlate-
go, że przeszli przez odpowiedni system
szkoleniowy i prezentują odpowiednie
do danej klasy rozgrywkowej umiejęt-
ności oraz nastawienie.

W CZTERY OCZY Z TRENEREM: JANUSZEM KUBOTEM

Jest ojcem najlepszego polskiego tenisisty – Łukasza Kubota, 

wychowawcą młodzieży i szkoleniowcem Zawiszy Bydgoszcz, 

który wiosną będzie walczył o awans do ekstraklasy.

Plany swoje, życie swoje

JAROS¸AW

KUDAJ
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Janusz
Kubot

fot. MATEUSZ TRZUSKOWSKI/CYFRASPORT.



Czy na boiskach ekstraklasy będzie
pan odstawiał nogę, aby przypad-
kiem nie odnieść kontuzji i nie skom-
plikować sobie życia w Glasgow?
Brytyjski futbol jest moim ulubio-

nym. Zawsze marzyłem o występach na
Wyspach, a tam szczególnie ceni się za-
angażowanie w grę, obojętnie gdzie.
Jakbym miał więc przechodzić obok
meczów wiosną? Pomijając fakt, że tre-
ner Orest Lenczyk na to by mi nie po-
zwolił, chcę pojechać do Szkocji jako
mistrz Polski. Zresztą to nie jest tak, że
piłkarz sobie powie: dzisiaj się będę się
oszczędzał, a jutro na odwrót. Albo
jest się walczakiem, albo nie.

Pana pierwsza przygoda z fut-
bolem brytyjskim zakończyła
się tak sobie…
Ale żałować nie mam czego. Trafi-

łem z Szamotuł do szkółki Boltonu
jako kilkunastoletni chłopak. Du-
żo się nauczyłem i zadebiuto-
wałem w angielskiej ekstra-
klasie (jeden mecz – przyp.
red.). Jak wielu innych
młodych, marzących
o piłkarskiej karierze,
zostałem wypoży-

czony do pierwszoligowego
klubu, aby się ogrywać i po-
kazać, na co mnie stać. Do-
brze mi szło w Luton.

To z gry w tym klubie pa-
mięta pana obecny trener
Celtiku, Neil Lennon?
Tak, podkreślił to w jed-

nym z niedawnych wy-
wiadów w szkockiej ga-
zecie. Niestety, Luton
miał poważne pro-
blemy finansowe,
został ukarany mię-
dzy innymi degra-
dacją. Wróciłem
do Boltonu,

gdzie po prostu nie przebiłem się do
podstawowego składu. Kiedy więc poja-
wiła się oferta ze Śląska, skorzystałem
z niej. We wrocławskim klubie, chociaż
nie uniknąłem kontuzji, moja kariera
wróciła na właściwe tory. Za kilka mie-
sięcy będę miał drugą szansę zaistnienia
w brytyjskiej piłce.

Niektórzy twierdzą, że z zagranicz-
nego klubu łatwiej dostać się do re-
prezentacji, ale pan do Celtiku trafi
już po Euro 2012.
Jak ktoś dobrze gra, selekcjoner za-

uważy go w Polsce czy za granicą.
Można nawet powiedzieć, że tre-
ner Smuda będzie miał mnie

okazję bezpośrednio zobaczyć
częściej, niż gdybym już teraz

przeniósł się do Glas-
gow. Chociaż

f a k t e m

jest, że
dobre wy-
s t ę p y
w zagra-

nicznej
lidze są

w Polsce
mocno na-
g ł a ś n i a n e
przez media,

co nie zawsze
zdarza się

w przypadku gry
w ekstraklasie.

Śląsk ma szansę wy-
walczenia pierwszego

od trzydziestu pięciu lat
mistrzostwa Polski. Presja

zdobycia tytułu musi być
duża.

Właśnie wcale nie. Poza lokal-
nymi gazetami, prasa i telewizja nie po-

święcają nam
zbyt dużo

miejsca. W przeciwieństwie do kilku in-
nych klubów.

Jak Legia, Wisła czy Lech… To dobrze
czy źle? Presja może być czynnikiem
mobilizującym.
Każdy piłkarz inaczej ją odbiera. My-

ślę, że w przypadku Śląska brak jakiejś
wyjątkowej presji raczej ma dobry
wpływ na drużynę.

Kto oprócz was będzie się liczył
w walce o tytuł?
Według kolejności w tabeli: Legia,

Polonia, Ruch, Lech i Wisła. Nieprzy-
padkowo wymieniłem chorzowian, bo
chociaż mają różne kłopoty, dobrze
grają.

O Śląsku też się mówi, że przeżywa
różne organizacyjne, a nawet finan-
sowe problemy.
Te informacje w ogóle nie mają na nas

wpływu, a niekiedy także pokrycia w rze-
czywistości. My musimy dobrze przygoto-
wać się do rundy rewanżowej, bo choć

prawdziwe wydaje się powiedzenie, że
każdy mecz jest ważny, ale Śląsk już

w pierwszych dwóch kolejkach
będzie podejmował preten-

dentów do medali – Ruch
i Legię. Musimy

więc wystarto-
wać z wysokie-
go pułapu.

Fajnie będzie, jeśli w przyszłym se-
zonie Śląsk zmierzy się w pucharach
z Celtikiem?
Gdyby tak jeszcze w Lidze Mistrzów…

Rozmarzyłem się nieco, ale nadchodzą-
ca wiosna będzie czasem, kiedy nie tylko
muszę dobrze grać, ale też mentalnie
przygotować się do występów w Szkocji.
W Glasgow będę odczuwał presję nie-
mal zawsze i wszędzie. A przed derbami
z Rangers… Już czasami myślę o takich
meczach. Jak wszyscy kibice Śląska, pra-
gnę zdobyć mistrzostwo Polski, ale na
przykład powtórzenie ubiegłorocznego
wyniku, czyli zdobycie wicemistrzostwa,
będzie uznane we Wrocławiu za sukces.
W Celtiku, który ma czterdzieści dwa ty-
tułu mistrza Szkocji na koncie, każdy inny
wynik niż pierwsze miejsce to porażka.
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W CZTERY OCZY Z PI¸KARZEM: JAROS¸AWEM FOJUTEM

Marząc o dwóch koronach
Dwudziestopięcioletni obrońca Jarosław Fojut wiosną będzie walczył ze Śląskiem Wrocław 

o mistrzostwo Polski, a w przyszłym sezonie – z Celtikiem o mistrzostwo Szkocji.
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egia i Wisła, choć mają szansę na
historyczne osiągnięcia na mię-
dzynarodowej arenie, nie tylko
nie poszalały na rynku, ale wcale
nie były aktywne. I to wcale nie

dlatego, że Maciej Skorża i Kazimierz
Moskal są zadowoleni ze stanu posiada-
nia, tylko ze względu na brak gotówki.
Przy Łazienkowskiej powinno być nieco
lepiej pod względem finansowym, niż
w Krakowie. Przynajmniej teoretycznie.
Przecież na konto stołecznego klubu
wpłynęło – lub za chwilę zostanie przela-
ne – ponad 8 milionów złotych z Kaiser-
slautern za Ariela Borysiuka. Najwyraź-
niej jednak dziura budżetowa – która
skutkowała jesienią opóźnieniami
w wypłatach dla piłkarzy i trenerów –
była tak duża, że środki ze sprzedaży
perspektywicznego pomocnika po-
szły na jej załatanie.

Nie oszukujmy się – Wisła Kraków
raczej dosyć pechowo przegrała la-
tem batalię o Ligę Mistrzów z Apo-
elem Nikozja, ale tak naprawdę
różnica między mistrzem Pol-
ski, a cypryjskim czempionem
była nie do przeskoczenia. Fi-
nansowa oczywiście. W klubie
z Wyspy Afrodyty płaci się piłkarzom po
minimum pół miliona euro rocznie (naj-
lepsi dostają naturalnie więcej, i to du-
żo), w Polsce wspomniana bariera do-
piero zaczyna być przekraczana. I to bar-
dzo nieśmiało. Jesienią jedynakiem
w tym względzie był Danijel Ljuboja z Le-
gii, zimą ponad sześciusettysięczną pen-
sję Władimirowi Dwaliszwilemu zapro-
ponował Józef Wojciechowski w Polonii
Warszawa.

Można oczywiście się zżymać, że to
niemoralne pieniądze – bo po prawdzie
są niemoralne, zwłaszcza jeśli przyrów-
namy wspomniane kwoty do średniej
krajowej – ale jeśli chcemy mieć klub
w Lidze Mistrzów, najbogatsi właściciele
muszą przyzwyczaić się nawet do milio-
nowych sum, naturalnie liczonych w eu-
ro, na uposażenia gwiazd,. Innej drogi
po prostu nie ma. Nawet przy założeniu,
że polski futbol czeka prawdziwy wysyp
talentów pokroju Rafała Wolskiego, Mi-

chała Żyry, Marcina Kamińskiego czy Ra-
fała Janickiego. Skorża nie ma wątpliwo-
ści, że jego dwaj młodzi podopieczni wy-
mienieni w pierwszej kolejności powyż-
szej wyliczanki nie byliby w tym miejscu,
w którym się znaleźli, gdyby nie mogli
podpatrywać i naśladować Ljuboji. Serb
jest najdroższym w utrzymaniu zawodni-
kiem w historii polskiej ekstraklasy, ale
jego angaż spłaca się na wiele sposo-
bów. Wpłynął nie tylko na znaczącą po-
prawę stylu i wyników Legii, ale i na
przyspieszenie edukacji zdolnych wycho-
wanków zespołu z Łazienkowskiej. Per
saldo zatem ten kosztowny angaż był dla
warszawiaków bardzo owocny.

Wydawało się, że notorycznie zawo-
dzący w minionym roku Lech Poznań,
a przede wszystkim rozpędzony lider –
wrocławski Śląsk – zechcą pokazać plecy
niechętnym do wydatków tuzom z War-
szawy i Krakowa, ale i w tych wypadkach
obyło się bez zimowych transferowych
szaleństw. Mało tego – z obu klubów na-

płynęły wiadomości, że latem będą
się osłabiać, na dodatek gwiazdy
odejdą na zasadzie wolnych trans-
ferów, czyli za friko. Przy Bułgar-

skiej ewidentnie przespano termin
negocjacji z Semirem Stiliciem, w Śląsku
trener Orest Lenczyk listę zawodników,
których widziałby w zespole także jesie-
nią, przedłożył dopiero na początku

grudnia. Czyli w momencie, gdy Jaro-
sław Fojut był po pierwszym słowie
z Celtikiem Glasgow. Na dodatek

trudno oprzeć się refleksji, że Oro
Profesoro – który osobiście kreuje poli-

tykę transferową we wrocławskim klu-
bie – zimą pozyskał nie takich zawodni-
ków, jakich najbardziej potrzebował.
Dalibor Stevanović jest środkowym po-
mocnikiem, a przecież do gry Sebastia-
na Mili (jego dublerem jest utalento-
wany Mateusz Cetnarski) nie można

mieć najmniejszych zastrzeżeń. Wzmoc-
niona została też lewa obrona, na której
pod nieobecność wracającego do zdro-
wia Emira Spahicia dobrze spisywał się
Mariusz Pawelec. O co zatem w tym
wszystkim chodzi?

Aha, na koniec jeszcze kamyczek do
rządowego ogródka. W żaden sposób
nie jestem w stanie zrozumieć, że Real
Madryt może grać z logiem bukmachera
przyjmującego zakłady w internecie, za
co kasuje ogromne pieniądze, zaś Lech
Poznań czy Wisła Kraków – nie. Podobno
żyjemy w jednym wspólnym, europej-
skim państwie, zwanym Unią, podobno
nasz premier jest miłośnikiem futbolu,
tymczasem niedoinwestowane polskie
kluby nie mogą konkurować z rywalami
z innych krajów na równych zasadach na-
wet przy konstruowaniu budżetów. I to
tylko dlatego, że Zbychu i Rychu pogada-
li sobie na cmentarzu na temat jakichś
“buków”. Ludzie – to niedorzeczne!

ADAM

GODLEWSKI

„PI¸KA NO˚NA”

L

KASA EKSTRAKLASY

T-Mobile Ekstraklasa jest dobra, z pewnością najlepsza od lat. 

Najmocniejszym dowodem potwierdzającym tę tezę jest fakt, 

że aż dwa zespoły – wcale nie liderujące krajowym rozgrywkom 

– zdołały zakwalifikować się do 1/16 finału Ligi Europy. 

Przy okazji jednak polska liga jest niedoinwestowana, 

co uwidoczniło zimowe okno transferowe.
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Zimowy zastój

Danijel Ljuboja – jesienią najlepiej
zarabiający piłkarz polskiej ligi.
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o lidera tabeli, Pogoni Szczecin,
przyszedł z łódzkiego Widzewa
Adrian Budka. Druga w tabeli
Termalica Bruk-Bet Nieciecza i
czwarty Piast Gliwice zacisnęły

pasa. Natomiast sporo zmian nastąpiło
w zajmującym trzecią pozycję Zawiszy Byd-
goszcz, który pozyskał m.in. obrońcę Mar-
cina Drzymonta (ostatnio bez klubu,
a wcześniej Zagłębie Sosnowiec, Odra
Wodzisław, Korona, Lech i GKS Bełchatów)
oraz pomocników Pawła Strąka (rezerwy
Górnika Zabrze, przedtem Wisła Kraków,
Zagłębie Lubin, GKS Bełchatów) i Włady-
mira Kukola (Jagiellonia).

Strąk i Drzymont mają na koncie więcej
meczów w ekstraklasie od Budki (odpo-
wiednio 140, 130 i 104), ale nowy pomoc-
nik Pogoni, w przeciwieństwie do nich, re-
gularnie grał w rundzie jesiennej i był wy-
różniającym się piłkarzem Widzewa.

Paweł Strąk

JAROS¸AW

KUDAJ

Wszystkich przyćmi Hernani (159 spotkań
w ekstraklasie), jeżeli Pogoń i Korona po-
rozumieją się w sprawie transferu brazylij-
skiego obrońcy.

Dobrzy znajomi
W Pogoni wzmocniono również sztab

drużyny. Asystentem  trenera Marcina Sa-
sala został Sergiusz Wiechowski, były pił-
karz m.in. Ruchu Chorzów, Legii, Pogoni,
Widzewa, Świtu i GKS Bełchatów. Jako pił-
karz Świtu był zamieszany w aferę korup-
cyjną, Przyznał się do winy. Teraz próbuje
odbudować swoją karierę trenerską. Asy-
stentem  Sasala był już w Dolcanie Ząbki,
następnie prowadził Mazura Karczew. Sa-
sal chciał ściągnąć Wiechowskiego do Ko-
rony Kielce, ale władze klubu nie wyraziły
zgody.

Pogoń rozpocznie rundę wiosenną (17-
-18 marca) na własnym stadionie od arcy-
ważnego meczu z Piastem (w Gliwicach
szczecinianie przegrali 1:2). Na ławce tre-
nerskiej portowców główną osobą będzie
właśnie Wiechowski, bo trener Sasal ma
obejrzeć to spotkanie z trybun (podczas
ostatniego meczu poprzedniej rundy,
Warta – Pogoń 1:2, szkoleniowiec został
usunięty z ławki za kłótnie z sędziami).

W przygotowaniach szczecinian do
wznowienia rozgrywek bierze także udział
znany ze współpracy z klubami ekstraklasy
i reprezentacją Polski (szczególnie za ka-
dencji Pawła Janasa) Zbigniew Jastrzęb-
ski, profesor nadzwyczajny na wydziale fi-
zjologii Akademii Wychowania Fizyczne-
go w Gdańsku.

Sprawy licencyjne
Spośród głównych kandydatów do

awansu licencyjne wymogi, dotyczące
infrastruktury w ekstraklasie, spełnia-
ją Zawisza Bydgoszcz i Piast Gliwice.

Obiekt w Szczecinie jest nieco lepszy od
tego, na którym ŁKS występuje w Łodzi.
Niedawno prezes Pogoni, Jarosław Mro-
czek, zaapelował do radnych miasta, aby
w budżecie na 2013 rok znalazło się od
dziesięciu do dziewiętnastu milionów zło-
tych na modernizację stadionu. W tego-
rocznym budżecie jest tylko milion złotych
z możliwością powiększenia tej kwoty do
poziomu niezbędnego do wykonania ta-

kich prac, jak rozbudowa monitoringu, za-
instalowanie dodatkowych bramek wej-
ściowych, remont toalet i wymiana sie-
dzisk. Tyle, aby Pogoń „jakoś” licencję do-
stała.

Gdzie będzie grała Termalica z liczącej
około tysiąc mieszkańców wsi Nieciecza,
jeżeli awansuje do ekstraklasy? Spekuluje
się o Nowym Sączu i o fuzji z Unią Tarnów.
Tymczasem na łamach „Przeglądu Spor-
towego” Dariusz Pawlusiński powiedział,
że według prezes klubu, Danuty Witkow-
skiej, są pieniądze na modernizację obiek-
tu w Niecieczy, m.in. na podgrzewaną mu-
rawę, oświetlenie i zadaszenie. Obecnie
powstają dwa boiska treningowe, jedno
ze sztuczną nawierzchnią.

Jaką bazą dysponują kluby pierwszej li-
gi (jest przecież jeszcze Arka,  Bogdanka
Łęczna czy Warta), z uwagą przygląda się
powołany przez zarząd PZPN zespół, który
analizuje możliwość powiększenia ekstra-
klasy, nawet od sezonu 2013/2014, do
osiemnastu drużyn.

Z Bytomia do Kaiserslautern
Czterysta dwadzieścia tysięcy euro,

w kilku transzach, ma otrzymać od Kaiser-
slautern spadkowicz z ekstraklasy, Polonia
Bytom za Jakuba Świerczoka, najlepszego
strzelca w minionej rundzie pierwszej ligi
(12 goli). Oby ten transfer nie zahamował
rozwoju dwudziestolatka, jak to było
w przypadku innych naszych młodych za-
wodników. 420 tysięcy euro to ogromna
kwota dla zagrożonej degradacją do dru-
giej ligi, a nawet upadkiem, Polonii, ale
dla klubów z największych europejskich
lig, to pieniądze, za które nie kupuje się
piłkarza do meczowej kadry. Świerczok bę-
dzie musiał je wywalczyć.

Nie wszyscy
zaciskają pasa

D

NA ZAPLECZU EKSTRAKLASY
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W pierwszej lidze każda złotówka oglądana jest kilka razy, 

ale mimo to sfinalizowano kilka ciekawych transferów.

Pani prezes Danuta Witkowska.



Postawa prowa-
dzonego przez
Modesta Bogu-
szewskiego ze-
społu Motoru
Lublin jest pozy-
tywnym zasko-
czeniem.

MIEJSCA BYŁYCH KLUBÓW EKSTRAKLASY
W OBECNYCH ROZGRYWKACH II LIGI

– grupa wschodnia  (16 drużyn): 2. OKS 1945 Olsztyn, 3. Motor Lublin, 5. Świt Nowy Dwór Mazowiecki, 8.
Stal Stalowa Wola, 9. KSZO Ostrowiec Świętokrzyski, 14. Stal Rzeszów, 15. Garbarnia Kraków;

– grupa zachodnia (18 drużyn):  1. GKS Tychy, 11. Górnik Wałbrzych, 13. Raków Częstochowa, 16. Bałtyk Gdy-
nia, 17. Energetyk ROW Rybnik, 18. Zagłębie Sosnowiec.

14
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edług analizy prze-
prowadzonej przez
Komisję ds. Licencji
Klubowych II ligi,
klubów, które

obecnie spełniają  stosowne wy-
magania, jest piętnaście-szesna-
ście, a trudno oczekiwać poprawy,
biorąc pod uwagę gospodarczy
kryzys. Dlatego komisja zapropo-
nowała reformę, czyli utworzenie
jednej grupy. Natychmiast jednak
pojawił się zarzut, że drugoligow-
ców nie stać na podróżowanie po
całej Polsce.  Badania komisji, do-
wodzące, że wzrost kosztów podró-
ży wcale nie będzie znaczny – zo-
stały, nie wiedzieć dlaczego, zigno-
rowane.

A jednak postęp
Co gorsza, wbrew zdaniu komi-

sji, wśród członków zarządu związ-
ku pojawiła się propozycją, aby za-
miast drugiej ligi, utworzyć cztery
grupy zarządzane kolejno przez
wojewódzkie związki. To byłby krok
wstecz, bo niezależnie od tego, czy klu-
by w całości spełniają wymogi licencyj-
ne, większość drugoligowców dokonała
postępu w zakresie bazy meczowej i tre-
ningowej, nawet w małych ośrodkach,
jak Żagań.

Ten postęp nie byłby możliwy bez
wsparcia samorządów, dla których czę-
sto ważne jest, czy drużyna występuje
w rozgrywkach ogólnopolskich, czy tylko
w regionalnych.  Dobrym przykładem są
zespoły z kujawsko-pomorskiego – Zawi-
sza Bydgoszcz i Elana Toruń. Oba od
upadku uratowały samorządy, a trudno
przypuszczać, aby kluby te otrzymały
wielomilionową pomoc, gdyby grały tyl-
ko w międzywojewódzkich ligach. Dziś
Zawisza walczy o awans do ekstraklasy,
a Elana – do pierwszej ligi.

Rozsądna decyzja
Świadomy zakusów likwidacji drugiej

ligi wiceprezes PZPN, Rudolf Bugdoł
podjął słuszniejszą decyzję, bez względu
na powody, odkładając reformę do po-
nownego przeanalizowania.  Polski fut-

bol nie może sobie pozwolić, poprzez
podpisy na papierze, na zniknięcie z kra-
jowej mapy takich ośrodków, jak Często-
chowa, Lublin, Olsztyn, Ostrowiec, So-
snowiec, Rybnik, czy Wałbrzych. Ponad-
to, druga liga to nie tylko rywalizacja klu-
bowa, ale także poligon treningowy dla
młodych piłkarzy, sędziów, obserwato-
rów i trenerów.

Oczywiście sam fakt istnienia ogólno-
polskiej drugiej ligi nie jest jeszcze gwa-
rantem uratowania od upadku takich
ośrodków. W tym sezonie w grupie za-
chodniej trzy miejsce od końca zajmują:
Bałtyk Gdynia (najznamienitszy wycho-
wanek to Piotr Rzepka), Energetyk ROW
Rybnik (Henryk Wieczorek, Piotr Mowlik
i Eugeniusz Lerch) oraz czterokrotny wice-

mistrz kraju i czterokrotny zdobyw-
ca Pucharu Polski Zagłębie Sosno-
wiec. W grupie wschodniej trzecia
od końca jest Stal Rzeszów (Jan Do-
marski), a przedostatnia Garbarnia
Kraków (Robert Gadocha).

Faworyci pod kreską
Przed sezonem za głównych

kandydatów do awansu w grupie
zachodniej wymieniano wzmoc-
nioną m.in. trenerem Bogusła-
wem Baniakiem oraz Andrzejem
Bledzewskim, Mariuszem Mowli-
kiem, Marcinem Nowackim, Ma-
riuszem Zasadą, Piotrem Madej-
skim i Zbigniewem Zakrzewskim –
Miedź Legnica, Elanę oraz… Bałtyk
i Zagłębie. Tymczasem na czele jest
GKS Tychy, kolejny zasłużony dla
naszego piłkarstwa klub, który wy-
przedza Chrobrego Głogów.

W zeszłym sezonie Tychy przegra-
ły walkę o awans z Zawiszą Byd-
goszcz na finiszu rozgrywek. W ka-
drze trenera Piotra Mandrysza, jak

w Miedzi, jest kilku doświadczonych  pił-
karzy, przede wszystkim Krzysztof Bizacki,
Marcin Folc, Paweł Pęczak i Mariusz Ma-
sternak.

W grupie wschodniej nie było fawory-
tów. Liderem jest Okocimski Brzesko.
Pod wodzą trenera Krzysztofa Łętochy
i bez znanych zawodników w kadrze, ma
pięć punktów przewagi nad trzecim
w tabeli Motorem Lublin. Drugi jest OKS
1945 Olsztyn. Biorąc pod uwagę wcale
niedawne trudności organizacyjne Mo-
toru, postawa  zespołu kierowanego
przez trenera Modesta Boguszewskiego
jest zaskoczeniem. Okocimski z kolei już
w ubiegłym sezonie miał apetyt na
pierwszą ligę. Wiśle Płock dał się wy-
przedzić w ostatniej kolejce.
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Trzynaście byłych klubów ekstraklasy występuje obecnie w drugiej lidze. To często liderzy w szkoleniu

dzieci i młodzieży w swoich regionach, dostarczający argumentów, aby mimo licznych problemów,

utrzymać ogólnopolski charakter tych rozgrywek. Sugestie, aby zlikwidować nową, podzieloną na dwie

grupy, ogólnokrajową drugą ligę pojawiły się już po pierwszych dwóch sezonach od  jej utworzeniem 

w 2008 roku, kiedy okazało się, że co najmniej połowa klubów  nie spełnia wymogów licencyjnych.
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Lepsza taka, niż żadna

Liderem w klasyfikacji strzelców jest Rafał Jankowski
(z prawej) z Zagłębia Sosnowiec.
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KAMIL

SULEJ
strzelcem jest doświadczony Tomasz Stol-
pa, zdobywca siedmiu goli. O prowadze-
niu w ligowej stawce zdecydowała świet-
na defensywa, która w ośmiu meczach
zagrała na zero z tyłu. Siarka ma 3 punkty
przewagi nad Orlętami Radzyń Podlaski
i Partyzantem Targowiska, ale mecze
z drużynami z miejsc 2-6. gra wiosną
u siebie.

Grupa 
łódzko-mazowiecka
Radomiak 
(36; 10-6-1; 24-9)

Zieloni byli bezapela-
cyjnie najlepszą ekipą

jesiennej części sezonu, ponosząc tylko
jedną porażkę w 17 kolejkach. Zimą
w zespole lidera rozgrywek nastąpiła
zmiana szkoleniowca. Dariusza Dźwiga-
łę zastąpił Armin Tomala. Najskutecz-
niejszym spośród piłkarzy Radomiaka
był Marcin Figiel. Wydaje się, że strata
trenera będzie jedynym osłabieniem
przed wiosenną walką o awans. W pro-
mocji może pomóc fakt, że ubytków do-
znali niemal wszyscy najgroźniejsi rywa-
le Radomiaka. Lider ma 6 punktów prze-
wagi nad MKS Kutno.

Grupa małopolska-
-świętokrzyska
Poprad Muszyna 
(36; 11-3-2; 24-9)

Miejscowość, w której
mieści się klub, znana

jest z uzdrowisk i licznych rozlewni wód
mineralnych. Niespodziewanie o Muszy-
nie może być głośno ze względu na piłka-
rzy Popradu. Żółto-niebiescy w swoim
drugim trzecioligowym sezonie wystartu-
ją do rudny wiosennej z uprzywilejowanej
pozycji. Jesienią Poprad nie przegrał me-
czu na własnym terenie, a jego najlep-
szym strzelcem był Marcin Drobny (4
bramki). Najgroźniejszymi rywalami
w walce o promocję będą: mająca tyle sa-
mo punktów Szreniawa Nowy Wiśnicz
i tracąca 3 „oczka” Unia Tarnów.

Grupa opolsko-śląska
Rozwój Katowice 
(34; 10-4-1; 31-10)

Górniczy klub uczynił
twierdzę z własnego sta-

dionu, gdzie nie stracił żadnego punktu.
Wychowankiem Rozwoju jest były repre-
zentant Polski, Tomasz Zdebel. Zespół sta-
nowi mieszankę rutyny z młodością.
Przedstawicielami starszego pokolenia są
najlepsi strzelcy zespołu: Sebastian Gielza
i Rafał Lis, odpowiednio zdobywcy 6 i 5
goli. Z kolei najzdolniejszymi i już dużo
znaczącymi w ekipie są gracze młodego
pokolenia: bramkarz Robert Widawski
i pomocnik Konrad Nowak. Katowicki ze-
spół wyprzedza Polonię Łaziska Górne o 3
punkty.

Grupa 
podlasko-warmiń-
sko-mazurska
Start Działdowo 
(37; 11-4-2; 31-13)

Ekipa z Mazur pro-
wadzi w grupie, z której ostatnio nie
widziano chętnych do awansu do dru-
giej ligi. Start był mocny u siebie i stra-
cił najmniej na wyjazdach. Po 4 bramki
dla zespołu z Działdowa zdobyli: Krzysz-
tof Dąbkowski, Marcin Ogrodowczyk,
Mariusz Opałka i Marcin Tomczyk.
Ostatni z tej grupy został także uhono-
rowany tytułem Sportowca Roku
w Działdowie. Start jest w komfortowej
sytuacji przed rundą rewanżową, ma 4
punkty przewagi nad Warmią Grajewo
i mecze z zespołami z podium na wła-
snym terenie.

Grupa 
pomorsko-zachod-
niopomorska
Kotwica Kołobrzeg (42;
13-3-1; 35-12)

Lider trzeciej ligi bał-
tyckiej zdominował je-

sienną rundę i wiele wskazuje, że już na
przełomie kwietnia i maja będzie mógł
świętować awans do wyższej klasy. Ekipa
z portowego miasta zdobyła 42 na 51
możliwych punktów. Kotwica wystąpiła
w drugiej lidze w sezonie 2008/09 i zaję-
ła wysokie, 6. miejsce, jednak wycofała
się z rozgrywek po zakończeniu sezonu.
Najlepszym strzelcem zespołu, jak i całej
ligi jest – strzelec 13 goli – Maciej Ropiej-
ko. W promocji do wyższej klasy spróbują
przeszkodzić: Orkan Rumia (6 punktów
straty) i rewelacja Pucharu Polski, Gryf
Wejherowo (7).

Do drugiej ligi marsz!

Grupa 
dolnośląsko-lubuska
MKS Oława (35 punk-
tów; 11 zwycięstw – 2 re-
misy – 2 porażki; bramki
30-16)

Zespół z Oławy jest znany w Polsce jak
klub, z którego w szeroki świat wyruszyli
Marek i Janusz Gancarczykowie. Tradycje
gry w rodzinnym mieście są kontynu-
owane przez ich braci, Andrzeja, Krzysz-
tofa, Mateusza i Waldemara. Ostatni
z nich odegrał największą rolę w wyni-
kach klubu z nieco ponad 30-tysięczne-
go miasta i dobrymi występami wzbu-
dził zainteresowanie klubów z wyższych
lig. Jeśli chodzi o kwestie finansowe, to
działający pro bono zarząd z każdym ro-
kiem redukuje zadłużenie MKS. Oławia-
nie mają 8 punktów przewagi (rozegrali
mecz mniej niż reszta rywali) nad Polo-
nią Trzebnica i Lechią Dzierżoniów. Naj-
lepszym strzelcem zespołu jest Gwinej-
czyk Mohamed Donzo.

Grupa 
kujawsko-pomorsko-
-wielkopolska
Lech Rypin 
(38; 12-2-2; 45-20)

Ekipa znad Rypienicy będzie walczyć
o awans do drugiej ligi bez najlepszego
strzelca, Pawła Piceluka, który po zdo-
byciu 17 bramek wiosną skorzystał
z oferty pierwszoligowej Warty. Cel po-
stawiony przed piłkarzami jest jasny –
promocja do wyższej ligi, co byłoby uko-
ronowaniem obchodów 90-lecia klubu.
Lech ma 2 punkty przewagi, przy jed-
nym mniej rozegranym meczu, nad So-
kołem Kleczew. Wynik jest bardzo do-
bry, zważywszy że trener Sławomir Su-
chomski dysponował praktycznie 18-
-osobową kadrą.

Grupa 
lubelsko-podkarpacka
Siarka Tarnobrzeg 
(29; 8-5-2; 21-10)

W sezonie 2010/11
Siarka straciła szansę na

awans meczami na obcych boiskach (tyl-
ko 2 zwycięstwa poza Tarnobrzegiem).
W trwającym sezonie siarkowcy radzą so-
bie równie dobrze w meczach domo-
wych, jak i wyjazdowych. Najlepszym

NA NI˚SZYCH SZCZEBLACH
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Jak radzili sobie jesienią i czym wyróżniają się liderzy ośmiu grup trzeciej ligi? 

Odpowiedź na to pytanie w przeglądzie najlepszych ekip pierwszej części sezonu.
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(konkretnie UKS SMS Łódź), to piłka noż-
na, siatkówka, hokej na trawie i taniec
towarzyski.

Dobrana ekipa
Od początku na czele placówki stali

związany z ŁKS Roman Stępień, łączący od
ponad trzech lat pracę w szkole z funkcją
wiceprezesa PZPN Janusz Matusiak oraz
Małgorzata Jałkiewicz-Hoffmann. Do mo-
mentu objęcia reprezentacji Polski U-14 w
zeszłym roku, dyrektorem sportowym
szkoły był wychowawca Marka Saganow-
skiego i zdobywca mistrzostwa Polski ju-
niorów młodszych z ŁKS w 1999 roku –
Mirosław Dawidowski. Odpowiedzialny
za skauting jest Marek Woziński, a w szko-
le pracują lub pracowali znani piłkarze,
jak Mirosław Bulzacki, Ryszard Polak, Zbi-
gniew i Ryszard Robakiewiczowie, Zdzi-
sław Sławuta oraz Piotr Szarpak.

Reprezentacyjni absolwenci
Szkoła działa w oparciu o francuskie

wzorce, to znaczy łączy naukę ze sportem.
Dzięki temu SMS, mimo że ustępuje wie-
lu klubom ekstraklasy i pierwszej ligi pod
względem finansowym, a więc trudniej
mu pozyskać najzdolniejszych młodych
piłkarzy, jest liczącym się rywalem w roz-
grywkach młodzieżowych, bo jego za-
wodnicy mogą trenować więcej godzin,
niż z reguły ma to miejsce w klubach eks-
traklasy i pierwszej ligi.

Dziesięciu absolwentów szkoły, to byli
lub aktualni reprezentanci Polski. Są to
mający szansę wziąć udział w Euro 2012
Tomasz Jodłowiec z Polonii Warszawa,
trzech zawodników aktualnego lidera
ekstraklasy – Śląska Wrocław: Mateusz
Cetnarski, Przemysław Kaźmierczak i Łu-
kasz Madej, uczestnik Euro 2008 Paweł
Golański z Korony Kielce, a ponadto Rafał
Grzelak z Ruchu Chorzów, Marcin Kowal-
czyk z Zagłębia Lubin, Radosław Matusiak
(ostatnio grecki Tripolis), Dawid Nowak
z GKS Bełchatów oraz Jakub Rzeźniczak
z warszawskiej Legii.

Obok reprezentantów Polski, inni znani
uczniowie, to m.in. Paweł Abbott z Ruchu,
Błażej Augustyn z Vicenzy, wcześniej Legii
oraz Sebastian Szałachowski z Cracovii.

Europejska szkoła
Zjazd absolwentów, to tylko jeden

z punktów programu obchodów piętna-
stolecia szkoły. Ze sportowego punktu

widzenia najważniejsze będą majowe
klubowe mistrzostwa Europy piętnasto-
latków. W turnieju, pod patronatem
PZPN, Polskę reprezentować będą klu-
bowy mistrz Polski w tej kategorii wieko-
wej – Stal Mielec oraz UKS SMS, jako go-
spodarz.

Władze szkoły zawsze przykładały wa-
gę do kontaktów międzynarodowych.
SMS współpracował m.in. z Feyenoor-
dem i Boltonem. Z kolei w kraju, po spad-
ku do drugiej ligi i wycofaniu się z ŁKS An-
toniego Ptaka, klub z al. Unii od niebytu
uratowali właśnie Roman Stępień, Janusz
Matusiak i Mirosław Dawidowski. W zdo-
byciu przez GKS Bełchatów wicemistrzo-
stwa kraju w 2007 roku olbrzymi udział
mieli piłkarze: Kowalczyk, Nowak i Matu-
siak. Obecnie coraz bliższe relacje łączą
SMS z Widzewem, gdzie trenerem pierw-
szej drużyny jest Radosław Mroczkowski,
w przeszłości pracujący w szkole.
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SZKO¸A MISTRZOSTWA SPORTOWEGO W ¸ODZI

azimierz Górski kilkakrotnie wi-
zytował tę szkołę. W 2001 roku
wyraził zgodę, aby nosiła jego
imię. Kilka miesięcy po objęciu
patronatem przez legendarnego

trenera ośmiu uczniów SMS wraz z repre-
zentacją Polski zdobyło w Finlandii mi-
strzostwo Europy U-19.

Zaczynali od zera.
Szkoła Mistrzostwa Sportowego dzier-

żawi tereny zajmowane w przeszłości
przez Włókniarza Łódź. W latach dzie-
więćdziesiątych klub ten, jak wiele in-
nych, zbankrutował, a jego baza sporto-
wa popadła w ruinę. SMS musiał więc
wszystko budować od nowa. Dziś ma się
czym pochwalić: oprócz tradycyjnych bu-
dynków edukacyjnych – przede wszyst-
kim stadionem z trybuną na kilkuset ki-
biców, paroma kilkoma halami, boiska-
mi z trawiastą i sztuczną nawierzchnią
oraz gabinetem odnowy i siłownią. Pod
względem bazy, zgrupowanej w jednym
ośrodku, SMS nie ma sobie równych
w województwie łódzkim i niewielu
ustępuje w Polsce. Nic dziwnego, że czo-
łowy w kraju Ośrodek Szkolenia Sporto-
wego Młodzieży Łódzkiego Związku Piłki
Nożnej korzysta z bazy SMS.

Młodzież uczy się w gimnazjum, li-
ceum i szkole wyższej. Sekcje sportowe

K

Piętnaste urodziny
Dziesięciu reprezentantów kraju, sześć medali mistrzostw Polski juniorów (ostatni złoty w 2010 ro-

ku) oraz drużyna ligowa w każdej kategorii wiekowej – to wizytówka Szkoły Mistrzostwa Sportowe-

go imienia Kazimierza Górskiego w Łodzi, która w tym roku obchodzi jubileusz piętnastolecia.

Janusz Matusiak
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Z wychowanków
łódzkiej szkoły
największe szan-
se na udział
w Euro 2012 ma
obecnie Tomasz
Jodłowiec



utsal ma raczej większe szanse
w małych środowiskach, mia-
stach satelitach dużych aglome-
racji, względnie w miastach du-
żych, ale pod warunkiem “przy-

garnięcia go” przez kluby parające się pił-
ką trawiastą. Zresztą w polskim futsalu
można znaleźć już przykłady potwierdza-
jące takie tezy. Pierwszy to Wisła Krakbet
Kraków – aktualny wicemistrz Polski oraz
zdobywca Pucharu Polski. Drugi Akade-
mia Futsal Club Pniewy – mistrz Polski se-
zonu 2010/2011. Ponadto w lidze domi-
nują zespoły klubowe dotowane przez
znane firmy, jak toruński Marwit, Gatta
ze Zduńskiej Woli, czy bielsko-bialski Re-
kord. Od lat przy futsalu trwa chorzowski
Clearex. Do trawiastej nazwy nawiązuje
także Pogoń 04 Szczecin. Wiślaccy kibice
szybko zintegrowali się z futsalem i two-
rzą podczas meczów wspaniałą atmosfe-
rę. Podobnie jest w Szczecinie oraz Ty-
chach, gdzie pozytywne wzory dopingo-
wania pobierane są z klubów trawia-
stych. Niewiele za uznanymi firmami
w gronie kibiców pozostają fani Gatty
oraz Pniew. Szczególnie ci ostatni dali
fantastyczny pokaz kibicowania podczas
styczniowych meczów reprezentacji Pol-
ski z Belgią, które były rozgrywane wła-
śnie w Pniewach. Nie bez kozery w Wy-
dziale Futsalu, jak też w Spółce Futsal
Ekstraklasa przykłada się dużą wagę do
kultury kibicowania, gdyż zawody futsa-
lowe mają być niezwykle dynamicznym
widowiskiem. Widowiskiem dla widzów
w hali oraz dla odbiorców przed telewizo-
rami, czy na portalach internetowych.

Polskie środowisko futsalowe w no-
wy rok 2012 wchodziło z oczekiwaniami
zmiany trenera reprezentacji.  Brak
kwalifikacji do finałów mistrzostw świa-
ta oraz mistrzostw Europy w 2011 upo-
ważniał do takiego myślenia. Co praw-
da, w tych turniejach awansów zabra-
kło, ale też nie zanotowano poważnych
wpadek. Utrzymana została pozycja
Polski w trzecim europejskim koszyku,
czyli na miejscach 16-18. rankingu UEFA.

O wiele bardziej nieudane były gry
towarzyskie.  Szczególnie podczas ta-
kich spotkań zauważało się niedyspozy-
cyjność zawodników, co bardzo utrud-
niało Vlastimilowi Bartoskowi optymal-
ne zestawienie składu. Po meczach
z Belgią Wydział Futsalu dokonał oceny
pracy trenera. Zauważono, iż wniósł
wiele pod względem wiedzy taktycznej
i postanowiono przedłużyć do września
jego pracę z kadrą, stawiając jednocze-
śnie warunki w postaci minimum dru-
giej lokaty w dorocznym Turnieju Czte-
rech Państw i określając procentowo
liczbę oczekiwanych zwycięstw w me-
czach towarzyskich od stycznia do wrze-
śnia 2012. Zmiana trenera nastąpi na-
tomiast w kadrze U-19. Krzysztofa Kuch-
ciaka w najbliższym czasie zastąpi je-
den ze szkoleniowców ekstraklasy fut-
salu.  Ciąg trenerski – Bartosek, Gerard
Juszczak (U-21), nowy trener U-19 – ma
stanowić jeden system szkoleniowy, co
nie zawsze do tej pory się udawało.

Znawcy rodzimego futsalu mówią:
co prawda, z pustego i Salomon nie na-
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leje, ale w wydziale panuje przekonanie,
iż mamy zdolną młodzież, której częściej
należy dawać szansę. Reprezentacja U-21
rozegra w roku 2012 nawet więcej spo-
tkań międzypaństwowych niż kadra A.
Zresztą już dzisiaj bez kompleksów
w pierwszej kadrze grywają niedawne fi-
lary U-21 – Kiełpiński, Kubik, Czech, Bud-
niak. Mimo wszystko, nie da się ukryć, iż
grze czołowych zespołów ton nadają ob-
cokrajowcy. A w klubach gra między inny-
mi – w Pniewach trzech Hiszpanów,
Chorwat i Mołdawianin; w Wiśle dwóch
Brazylijczyków i Ukrainiec; w Pogoni
dwóch Ukraińców oraz dwóch Brazylij-
czyków; w Marwicie aż czterech Ukraiń-
ców i trener też jest  tej nacji; w Rekordzie
dwóch Czechów oraz trener Włoch.
Z czołówki jedynie GATTA występuje
w polskim składzie.

Co prawda, nie jest jeszcze tak, by
przyjezdni deklasowali Polaków, ale
w wydziale, patrząc na ekspansywny ob-
cokrajowy trend, rozważa się wpisanie
do regulaminu zasady – obowiązującej
chociażby w siatkówce – o możliwości
wpisania do składu meczowego tylko
trzech „zagraniczników”. Podobne roz-
wiązania rozpatruje się także, myśląc
o obowiązku wystawiania do gry pol-
skich młodzieżowców.

Po raz pierwszy także mistrz Polski zo-
stanie wyłoniony w systemie play off.
Zmiany zostały wypracowane dzięki
współpracy spółki ekstraklasowej z Wy-
działem Futsalu PZPN. Polski futsal nie-
zależnie od wyniku sportowego potrze-
buje solidnej promocji, w przeciwnym ra-
zie pozostanie w zapomnieniu jako ama-
torska dyscyplina.

Po pierwszej rundzie na czele roz-
grywek znajduje się wicemistrz z po-
przedniego sezonu Wisła Krakbet Kra-
ków. Wzmocniony obecnymi i byłymi re-
prezentantami Polski oraz Ukrainy, Rafa-
łem Franzem, Marcinem Kiełpińskim, Ro-
manem Waculą, team z Krakowa zdoby-
cie mistrzostwa traktuje najpewniej jako
niezbędny etap do osiągania europej-
skich sukcesów. Na jedenaście meczów
krakowianie zanotowali 10 zwycięstw
i jeden remis z, wydaje się, najgroźniej-
szym ich rywalem w walce o mistrzowską
koronę, zespołem Rekordu Bielsko-Biała.   

Widowiskowo i młodz
Specjaliści od ekonomii orzekli, że futbol w Polsce będzie się rozwijał tylko tam, gdzie znajdą się

duże pieniądze. Niemniej nic nie potrafili powiedzieć  o trendach dotyczących futsalu. Wydaje się

jednak, mimo wszystko, iż fundusze potrzebne są obu tym dyscyplin.

F

Stoją od lewej:
Gerard Juszczak
(asystent trene-
ra), Adrian Pa-
ter, Tomasz Du-
ra, Rafał Krzy-
ska, Michał Sło-
ma, Bartłomiej
Nawrat, Marcin
Kiełpiński, Łu-
kasz Żebrowski,
Vlatimir Barto-
sek (trener).
W dolnym rzę-
dzie: Mariusz
Seget, Paweł
Budnik, Michał
Szymczak, Mar-
cin Czech, Mi-
chał Wojcie-
chowski, Marcin
Olejniczak.
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Rekord, który przed rozgrywkami pozy-
skał najlepszego obcokrajowca sezonu
2010/2011 polskiej ligi, reprezentanta
Czech – Jana Janovskiego – grał jesienią
nierówno, choć ma kilku zawodników,
którzy otarli się o reprezentacje Polski
oraz Czech, a wśród nich jest Paweł Bud-
niak – wielka nadzieja naszego futsalu.
Co prawda, play offy nie pozwalają na-
wet mocnym zespołom na większy spo-
kój, ale trudno sobie dzisiaj wyobrazić in-
ny zestaw finalistów.

A kto może im zagrozić? Na pewno li-
czą na to w Marwicie Toruń;  polsko-ukra-
ińskim beniaminku, trenowanym przez
Ukraińca Romana Smirnowa. Król strzel-
ców ligi poprzedniego sezonu – Daniel
Krawczyk oraz byli reprezentanci kraju –
Michał Maciąg, Igor Sobalczyk i Dariusz
Słowiński na pewno nie odpuszczą…
Aspiracje medalowe zgłasza również in-
ny beniaminek, Gatta Zduńska Wola; re-
prezentanci Polski Mariusz Milewski oraz
Michał Marciniak wsparci doświadczo-
nym Marcinem Olejniczakiem marzą
o medalu.

Niespodzianką in minus jest postawa
aktualnego mistrza Polski. Akademicy
z Pniew stracili przed sezonem Janow-
skiego i Franza. Uzupełnienia w postaci
młodych zawodników, Jędrzeja Jasińskie-
go i Dominika Soleckiego, nie są w stanie
na razie zapełnić powstałej luki. Wielką
sensacją jest też przedostatnia pozycja
Cleareksu Chorzów. Ikona rodzimego fut-
salu ma tylko 8 punktów. Z zerowym do-
robkiem zakończyli rundę miedziowcy
z Polkowic. Śląskie zespoły z Siemiano-
wic, Rudy Śląskiej, Tychów – nie błyszcza-
ły jesienią, ale solidnie punktowały, cze-
go nie można powiedzieć o Pogoni 04
Szczecin. Podopieczni Gerarda Juszczaka
grali w kratkę. Stać ich na więcej, bo tacy
zawodnicy, jak Michał Kubik, czy bram-
karz Dominik Kubrak są już  w kręgu zain-
teresowań zagranicznych klubów.
I wreszcie Red Devils Chojnice: dopóki ze-
spół prowadził Tomasz Aftański – nie-
dawny selekcjoner reprezentacji Polski,
były niezłe wyniki. Przed sezonem od-
szedł i drużyna walczy o utrzymanie.

Ekstraklasa futsalowa nie wykre-
owała jesienią polskiej gwiazdy. Wię-
cej dobrego można powiedzieć o szkole-
niowcach. Do sprawdzonych już Aftań-
skiego oraz Juszczaka dołączyli Błażej
Korczyński z Wisły, Klaudiusz Hirsch z Aka-
demii i Andrea Bucciol z Rekordu. Być
może, to właśnie oni wprowadzą polski
futsal do pierwszej dziesiątki Europy.

by zdobyć mistrzostwo
kraju, drużyny mają wal-
czyć w cyklu turniejów,
czymś na wzór ligi. Będzie
się to nazywać Polska Liga

Piłki Plażowej i ma być prowadzona
na wzór ligi europejskiej organizo-
wanej przez BSWW (Beach Soccer
World Wide) i FIFA. Według zamie-
rzeń Komisji ds. Piłki Plażowej przy
Polskim Związku Piłki Nożnej, powin-
no to służyć profesjonalizacji rozgry-
wek. W lidze A grałyby: Grembach
Łódź, KS Piórkowscy Koziołki, Hotel
Continental Krynica Morska, ETA-Za-
głębie Dąbrowa Górnicza, Vacu Activ
Słupsk, Hurtap Mat Łęczyca, Sport
Pub Rapid Lublin i Wodomex Bojano.

Formułę popiera Jarosław Jagiel-
ski, przedstawiciel Grembacha, mi-
strzów Polski. – Pomysł jest atrakcyj-
ny. Trzeba było do niego dorosnąć.
Taka liga będzie ciekawsza. W minio-
nych sezonach turniejów, poza mi-
strzostwami Polski, było kilka, ale
najczęściej grały tam po 2-3 silne ze-
społy. Teraz formuła ligi pozwoli wal-
czyć z silnymi rywalami – ocenia.

Przeciwny lidze w takim kształcie
jest natomiast Daniel Kaniewski, szef

Vacu Activ Słupsk. – To zwiększy na-
sze wydatki. Udział w trzech-czterech
turniejach kosztuje więcej, niż start
w jednej imprezie. Spowoduje też, że
zawodnicy nie będą mogli uczestni-
czyć w przygotowaniu do sezonu na
trawie w swoich macierzystych klu-
bach. To może nam mocno skompli-
kować sprawę.

Inaczej patrzy na to Henryk Kucz-
ma, reprezentujący Hotel Continental
Krynica Morska. – Długie lata walczy-
liśmy o zmagania w postaci ligi. Trzy
lata temu była pierwsza przymiarka.
Wciąż chcemy, by beach soccer w Pol-
sce był jak najbardziej profesjonalny
i rozwijał się. Dlatego formuła kilku
turniejów jest dla nas jak najbardziej
do przyjęcia. Pozwoli ogrywać się za-
wodnikom, którzy muszą podnosić
umiejętności. Już uciekła nam Rosja,
dogania Białoruś. Dlatego musimy
sobie podwyższać poprzeczkę. Nie
możemy się cofać. My jesteśmy jak
najbardziej za pomysłem.

W 2012 roku ma także powstać Li-
ga Nadbałtycka. Według propozycji
Białorusi, grałyby w niej po dwa naj-
lepsze zespoły z krajów basenu Mo-
rza Bałtyckiego.

dzieżowo

Ligowa rewolucja
Od nowego sezonu w zmaganiach o mistrzostwo Polski

w piłce plażowej będzie obowiązywać nowa formuła.

Pierwszych osiem zespołów z listy rankingowej za 2011 rok

utworzy superligę.

GREMBACH ŁÓDŹ
– zdobywca
Pucharu i mistrz
Polski 2011.

A
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¸UCZAK renerzy mogą zgłaszać
dowolną liczbę drużyn
chłopców i dziewcząt
(od 6 do 12 osób) w ka-
tegorii wiekowej do lat

10. Pierwsze mecze XII turnieju
rozpoczną się w kwietniu. Finały
gminne i powiatowe zaplanowa-
no od 15 kwietnia do 20 maja, fi-
nały wojewódzkie od 14 do 31
maja, a obozy półfinałowe –
Wakacyjną Akademię Piłkarską
– od 2 lipca do 24 sierpnia. Wiel-
ki finał turnieju odbędzie się od
14 do 16 września w Ostródzie,
na najnowocześniejszym stadio-
nie w województwie warmińsko-
-mazurskim. Jak co roku, na
młodych piłkarzy czekają meda-
le, puchary, dyplomy, upominki
i niepowtarzalna nagroda głów-
na: wyjazd na któryś z meczów
mistrzów Europy 2012.

XII edycja imprezy zapowiada
się wyjątkowo. Obok obecnych
już od kilku lat patronów honoro-
wych: UEFA Grassroots, Minister-
stwa Sportu i Turystyki oraz Mini-
sterstwa Edukacji Narodowej –
w tym roku rozgrywki wspierać
będą FIFA Grassroots oraz UEFA Respect
Your Health. Wsparcie zadeklarowali
również nowi, silni patroni medialni –
TVN, Polsat i TVP, którzy będą relacjono-
wać rozgrywki na każdym etapie. Od sze-
ściu lat głównym sponsorem turnieju
jest firma Tymbark.

Radość z gry najważniejsza
– W poprzedniej edycji turnieju wzię-

ły udział reprezentacje wszystkich po-

wiatów z całej Polski. Ponad 85 000
dzieci, dla których piłka nożna to
przede wszystkim rewelacyjna zabawa
i pasja; to świetny wynik. Najważniej-
sza jest ich radość z gry i szansa na roz-
wój piłkarskich talentów. Mam nadzie-
ję, że wspaniała atmosfera, która to-
warzyszyć nam będzie w 2012 roku,
udzieli się również wszystkim młodym
zawodnikom – powiedział Tomasz Za-
bielski, koordynator turnieju z ramienia
Polskiego Związku Piłki Nożnej.

Dariusz Czech, prezes firmy Tymbark,
również chciałby, aby w tym roku roz-
grywki były wyjątkowe: – Dlatego spe-
cjalną nagrodą główną jest wyjazd na
mecz mistrzów Europy 2012 roku i nie-
powtarzalne imprezy, które będą towa-
rzyszyć 16 finałom wojewódzkim, a któ-
re jeszcze przez jakiś czas pozostaną
wielką niespodzianką. Jeżeli chodzi
o moje marzenia, związane z XII edycją,
to mam jedno, również wyjątkowe…
jeszcze więcej niż przed rokiem uśmie-
chów małych piłkarzy i piłkarek, dla
których futbol jest wielką pasją.

Zanim ruszy “Tymbark”
Do rozpoczęcia rozgrywek

XII edycji turnieju “Z podwór-
ka na stadion" o Puchar Tym-
barku pozostały dwa miesią-
ce. 20 stycznia w Kamienicy
koło Nowego Sącza odbyło
się spotkanie koordynatorów
rozgrywek. Polski Związek
Piłki Nożnej, organizator im-
prezy, przygotował warsztaty
dla 16 koordynatorów turnie-
ju z wojewódzkich związków
piłki nożnej i 16 dyrektorów
biur. Spotkano się, by na
podstawie dotychczasowych
doświadczeń i ubiegłorocz-
nej edycji określić słabe
i mocne strony turnieju oraz
przeanalizować szanse jego
dalszego rozwoju.

W roku Euro 2012 organi-
zatorzy chcieliby, aby w roz-
grywkach wzięło udział sto
tysięcy 10-latków. Dyskusja
pozwoliła na sformułowanie
wniosków i przedstawienie
nowych propozycji. Ubiegło-
roczną edycję turnieju “Z po-
dwórka na stadion” o puchar

Tymbarku oceniono jako udaną, cho-
ciaż dostrzeżono jednocześnie koniecz-
ność znacznie większego zaangażo-
wania w jego organizację władz sa-
morządowych oraz potrzebę ściślej-
szej współpracy z mediami lokalnymi
w celu promocji rozgrywek. Wskazano
również potrzebę nawiązania ściślej-
szych kontaktów z dyrektorami szkół,
nauczycielami wf oraz trenerami. To
właśnie dorośli, nauczyciele i wycho-
wawcy mogą najlepiej zmotywować
dzieci do uprawiania sportu, w tym –
piłki nożnej. Uczestnicy spotkania w Ka-
mienicy zwrócili uwagę na wciąż zbyt
małą w Polsce liczbę dziewczynek grają-
cych w piłkę, czego przyczyną jest rów-
nież niedostatek trenerów dziewcząt.

W ubiegłorocznej imprezie wzięło
udział 4977 drużyn chłopców i tylko
1945 zespołów dziewczęcych. Z drugiej
strony – statystyki są optymistyczne.
Turniej rozwija się w szybkim tempie:
w 2011 roku udział w rozgrywkach wzię-
ło o 100 procent więcej dzieci niż w ro-
ku 2010. Czyli wystąpił w nich co piąty
dziesięciolatek.

Rozpoczęły się zapisy do XII turnieju “Z podwórka na stadion” o Puchar Tymbarku, przeznaczonego

dla dziesięcioletnich dziewcząt i chłopców. Te rozgrywki od lat biją rekordy popularności. Tylko 

w ubiegłorocznej edycji wzięło udział ponad 85 000 dzieci. Organizatorzy nieustannie

zastanawiają się, jak uatrakcyjnić i jeszcze bardziej zwiększyć zainteresowanie dzieci turniejem.

Wyjątkowy rok – wyjątkowa tradycja

Plakat promujący imprezę

T





W NORWEGII
O FINAŁ

R
eprezentacja Polski do lat siedemnastu
rozpoczęła przygotowania do drugiej run-
dy eliminacji mistrzostw Europy. W drugiej

połowie marca drużyna prowadzona przez Zbi-
gniewa Witkowskiego, która rok temu została

sklasyfikowana na Starym Kontynencie na wy-
sokim, szóstym miejscu, zmierzy się w Norwegii
z Francją, Irlandią oraz gospodyniami turnieju.
Awans do finału uzyska tylko zwycięzca.

Młode Polki mają już za sobą styczniowe zgru-
powanie w Gutowie Małym, podczas którego ro-
zegrały dwa mecze kontrolne. Najpierw pokonały
po golu Dżesiki Jaszek wicemistrza kraju, Medyka
Konin 1:0, by w drugim ulec takim samym rezul-
tatem Pogoni Women Szczecin. – Cieszę się ze

zwycięstwa nad grającymi w najsilniejszym skła-
dzie wicemistrzyniami kraju, ale też i martwię
brakiem skuteczności w konfrontacji ze szczeci-
niankami – krótko podsumował oba sparingi tre-
ner Zbigniew Witkowski. – W drugim meczu
stworzyliśmy sobie masę sytuacji bramkowych,
ale gola po jednym z nielicznych kontrataków
zdobyły rywalki. Będziemy zatem mieli jeszcze
nad czym popracować podczas drugiego zgrupo-
wania, w Kleszczowie.

istoria lidera zaczęła się
w 2003 roku, w klubie Brono-
wianka. Drużynę trampkarzy
prowadził tam wówczas An-
drzej Żądło. Któregoś dnia

młodzi piłkarze przyprowadzili ze sobą na
trening koleżanki i poprosili, aby mogły
z nimi ćwiczyć. Trener zgodził się, będąc
pewny, że po miesiącu wszystkie zrezy-
gnują. Tymczasem na zajęcia zaczęło ich
przychodzić coraz więcej. Spodobało się
to ówczesnemu prezesowi klubu, Kazi-
mierzowi Skrzypkowi i działacze zgłosili
drużynę do rozgrywek.

– W pierwszym sezonie moje zawod-
niczki nie zdobyły w drugiej lidze ani jed-
nego punktu, tracąc aż dziewięćdziesiąt
cztery bramki – wspomina Andrzej Żądło.
– Trzeba było jednak widzieć, jak wielką
euforię wzbudził pierwszy z sześciu zdoby-
tych goli, zresztą w meczu przegranym aż

22
POLSKA pi∏ka | Nr 1 (51) 2012

KOPIÑ PANIE

ROMAN

LASZUK

1:10! Później już było tylko lepiej… Gdy
w sezonie 2009/10 Bronowianka nie wy-
korzystała szansy gry w ekstralidze, spa-
dając z pierwszego po rundzie jesiennej
miejsca na czwarte (awansowały trzy dru-
żyny), trener udał się do prezesa AZS UJ,
Konrada Wełpy, który interesował się wy-
nikami piłkarek i poprosił go o pomoc.

– Uniwersytet Jagielloński brał udział
w akademickich mistrzostwach Polski we
wszystkich dyscyplinach sportowych –
opowiada Konrad Wełpa. – Gdy dwa lata
temu zarząd główny AZS wprowadził do
kalendarza futsal kobiet, potrzebą chwili
stało się stworzenie drużyny. Dlatego kie-
dy powiedziano mi, że w Bronowiance źle
się dzieje, porozumiałem się z jej władza-
mi i do sezonu 2010/11 przystąpiła druży-
na o nazwie Bronowianka AZS UJ.
W czerwcu ubiegłego przejęli ją od Bro-

nowianki. Obecnie, wskutek braku wła-
snej bazy, piłkarki jedynie trenują i grają
na jej obiektach.

– Gdyby nie Uniwersytet Jagielloński,
drużyna przestałaby istnieć, zarówno
w kształcie organizacyjnym, jak i perso-
nalnym – dodaje prezes AZS UJ. – Swego
czasu zrobiliśmy audyt, by dowiedzieć się,
przez jaką dyscyplinę sportową najlepiej
reklamować w Polsce naszą uczelnię. Mo-
gę nawet ujawnić, że ekonomicznie ma-
my potencjał na miejsce w czołowej trój-
ce ekstraligi. Dlatego zapraszamy zawod-
niczki innych klubów do nas. Kraków jest
pięknym, dającym duże możliwości mia-
stem i chcemy, by miał także silną druży-
nę piłkarek.

Średnia wieku zespołu jest bardzo ni-
ska, chociaż nie brakuje dziewcząt, które
tworzyły przed dziewięcioma laty nową
sekcję; część z nich to studentki AWF. Na-
tomiast jesienią brakowało choćby jed-
nej, która studiowałaby na Uniwersytecie
Jagiellońskim. Ale wkrótce może się tako-
wa, pozyskana z drugoligowego klubu,
pojawić. Wystarczy, by przeszła testy.

– Jeśli do gry powróci nieobecna jesie-
nią wskutek kontuzji napastniczka Alek-
sandra Giza, będzie dobrze – snuje plany
na wiosnę trener Andrzej Żądło, któremu
w szkoleniowej pracy pomagają Przemy-
sław Mosiołek i Bartłomiej Łukacz. – Naj-
ważniejsze, że organizacyjnie w klubie
wszystko jest poukładane jak należy, a pił-
karki mają świadomość szansy, jaka się
przed nimi pojawiła. Wszystkich jednoczy
jeden cel – awans do ekstraligi.

– Bardzo chcemy awansować – mówi
prezes Konrad Wełpa. – Wszystko jest te-
mu podporządkowane, zawodniczkom
zapewniamy jak najlepsze warunki przy-
gotowań do rundy rewanżowej. Wiosną
wszystko będzie w ich nogach oraz gło-
wach trenerów. Nie dopuszczam do sie-
bie możliwości wpadki podobnej do tej
z Rolnikiem Biedrzychowice, kiedy jedna
zawodniczka, którą w najbliższej przyszło-
ści chcielibyśmy widzieć u siebie, niemal
w pojedynkę wygrała z nami mecz.

Rozumowanie prezesa bardzo podoba
się Andrzejowi Żądle, który dodaje: – Nie
można działać bez określenia jakiegoś ce-
lu. Jeżeli prezes powiedział: albo będzie
ekstraliga, albo nie będzie nic – to na
pewno nie był to żart.

Ekstraliga albo nic
Po latach posuchy Kraków ponownie może mieć swojego

przedstawiciela w najwyższej klasie rozgrywkowej kobiet 

– piłkarki AZS UJ prowadzą w południowej grupie pierwszej ligi.
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Górnik Zabrze i jego mecze, zwłaszcza pucharowe, wzbu-
dzały kiedyś, zwłaszcza na przełomie lat sześćdziesiątych
i siedemdziesiątych, olbrzymie, niezapomniane emocje…
… szczególnie mecze z AS Roma. Po latach kabaret RAK na-
grał piosenkę o tych wydarzeniach.
„Jak dwa komple my siedzieli, jo ze mojom omą
i patrzyli my w kineskop jak groł Górnik z Romom…
Razem gryźli my pazury i chytali się za gowa
Jak we Włoszech zamiast nudli nasi gryźli trowa”. 
Tak to szło.
W 1970 roku, kiedy to było, nie miałem jeszcze trzynastu lat.

Mecz oglądaliśmy całą rodziną w domu, pamiętam dokładnie,
jak to przeżywaliśmy, pamiętam głos Jana Ciszewskiego. Gór-
nik był wtedy dla nas jak ktoś bliski, najważniejszy. Po latach,
już w kabarecie postanowiliśmy dać wyraz naszej sympatii do
tych wspomnień i uznania dla Ciszewskiego. Śpiewaliśmy tę
piosenkę już chyba wszystkim żyjącym piłkarzom tamtego Gór-
nika. Wzruszeń Stefana Floreńskiego, Huberta Kostki, Włodka
Lubańskiego i innych nie zapomnę. To nasz prezent dla nich.
No a Ciszewski był, jest i będzie najlepszym polskim komenta-

torem piłkarskim (słynna śląska, radio-
wa szkoła sprawozdawców sportowych,
„założona” przez Witolda Dobrowol-
skiego: Roman Paszkowski, Jan Ciszew-
ski, Andrzej Zydorowicz, Jerzy Góra,
Henryk Grzonka – przyp. red.). „Kostka
stoł na bramce, Szołtysik fiksowoł, a Ci-
szewski dźwięcznym głosem mecz tyn
komyntowoł…”

A zatem o sympatie i kibicowanie
nie ma potrzeby pytać?
To jasne jak słońce. Byłem i jestem ki-

bicem Górnika. Dziś nie chodzę już na
mecze, ale śledzę występy zabrzan i nie
ma tygodnia, żebym nie kontrolował
układu w ekstraklasowej tabeli. Chodzi-
łem do szkoły w Zabrzu, do trzeciego li-
ceum, to musiałem chodzić też wtedy
na Górnika. A poza tym ojciec, górnik
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kopalni „Bielszowice” z Rudy Śląskiej,
też tego „górniczego” kibicowania
mnie uczył. Być kibicem zabrzan, to było
coś.

Skoro kibic piłkarski, prawdziwy Ślą-
zak, to i przynajmniej w młodości też
piłkarz?
No i tu się pan pomylił. Nie byłem pił-

karzem, nie ciągnęło mnie do „fusbal-
lu”. Kibicowałem, to fakt. Jak każdy, dla-
tego muszę się wykazywać futbolową
wiedzą, a jako Hubert Dworniok, czyli
„Bercik”, Katowice, ulica Korfantego 13,
mieszkania 6 – jestem w filmowej opo-
wieści kibicem Gieksy oczywiście. Ale
znam też wielu znakomitych przedsta-
wicieli innych dyscyplin. Razem gramy
w hokeja, razem walczymy na korcie,
choć sądzę, że jestem strasznie tępym

Urodził się w Świętochłowicach, ale bardziej jest związany z Rudą Śląską, bo stąd wywodzi się

Krzysztof Hanke – świetny artysta (lider kabaretu RAK), aktor filmowy, piosenkarz, żeglarz, 

narciarz, tenisista… Popularny w całym kraju satyryk najczęściej kojarzony bywa z „Bercikiem” 

Hubertem Dworniokiem, jedną z postaci telewizyjnej  „Świętej wojny”.

Rozmowa z KRZYSZTOFEM HANKE



Wróćmy zatem do kibicowania i na-
szych piłkarskich marzeń...
Do rozmowy włącza się Krzysztof Re-

spondek, trzeci RAK: – Zbliżają się na-
sze, polsko-ukraińskie mistrzostwa Euro-
py. Obawiam się jednej rzeczy: mianowi-
cie, że jedynymi polskimi bramkami
w tych mistrzostwach będą… bramki,
które staną na płatnych autostradach…

Krzysztof Hanke: – Kibicowanie na-
szej reprezentacji, to sprawa podsta-

wowa.  Kibicujmy zatem. Ale jak się nie
uda piłkarzom, nie osiągniemy sukce-
su, przepraszam – oni nie osiągną,  to
się nic nie stanie. Życie potoczy się da-
lej, będą następne mecze i tak jak ja
kiedyś, nowi, młodzi sympatycy poja-
wią się na Górniku i na Gieksie. Chciał-
bym, to jest moje marzenie, żeby od
Euro 2012 było bezpiecznie na wszyst-
kich stadionach, żeby tak jak o mnie
kiedyś rodzice, tak teraz rodzice kolej-
nych nastolatków nie martwili się,
gdy pójdą na mecz ich ukochanego
Górnika…

Krzysztof Respondek dodaje (jeszcze
zdanie bardziej na poważnie): – Oby
nad naszą reprezentacją nie pojawiła
się po tych mistrzostwach Smuda cie-
nia…

tenisistą. Za to uważam się za dobrego
żeglarza, co roku zamieniam się w „wil-
ka morskiego” mórz południowych.
Wielu moich kolegów, artystów kabare-
towych, zapraszam do żeglowania, wie-
lu dało się namówić, połknęło bakcyla…
No i narciarstwo, które też kocham. Pro-
szę zatem napisać: żeglarz, narciarz
i niech będzie – tenisista.

Spotykamy się  niedaleko Nikiszow-
ca, starej górniczej dzielnicy Kato-
wic. Wszędzie sporo kibicowskich
akcesoriów, są szaliki, transparenty,
trąbki…
Za chwilę nasz kabaret RAK wystąpi

podczas Piłkarskiej Górniczej Karczmy
Piwnej w Dużej Galerii  „Szybu Wilson”,
zabytkowego obiektu służącego wcze-
śniej górnikom kopalni „Wieczorek”,
a teraz będącego galerią artystyczną
i salą koncertową…

Czyli jednak bez piłki się nie da?
Wszyscy jesteśmy z piłką związani, ki-

bicujemy reprezentacji Polski, czasem
przyjmuje to formę takiej górniczej za-
bawy. Będą konkursy, rywalizacja kliku
górniczych ław, będą nasze piosenki.
Będzie się jadło i piło piwo. My, na es-
tradzie, zaśpiewamy o trzech przyjacio-
łach z boiska, o Górniku jak grał z Ro-
mą, o tym jak „za bajtla” kopało się na
placu. Piłka jest i nie jest najważniejsza.
Pewnie są rzeczy istotniejsze, ale
wspólna zabawa z piłkarskimi akcenta-
mi to jest to, co tu, na Śląsku po prostu
się lubi.

Grzegorz Poloczek, także członek ka-
baretu RAK, dodaje: – Widzi pan, re-
daktorze, jak to teraz jest. Kiedyś przed
meczem trener Górski do fryzjera nie
chodził, nie strzygł się i nie golił, a kilka
lat później, żeby mecz wygrać, koniecz-
nie trzeba było iść do „Fryzjera”…

Mam rozumieć, że także wam, arty-
stom  kabaretu, ten chłopiec do bi-
cia, czyli PZPN, dostarcza pomysłów
do  satyrycznej twórczości, aby kpić
z piłkarskiej centrali?
Niech pan nie przesadza, tyle jest do-

okoła źródeł inspiracji. Nie nabijamy się
tylko z PZPN dlatego, że inni też to ro-
bią. To byłoby zbyt proste i głupie. Już
panu powiedziałem, są rzeczy ważniej-
sze niż piłka. Bawimy się wspólnie piłką
jako taką, kibicowaniem, tym, co fajne,
co charakterystyczne dla futbolu, nie
traktujemy PZPN jak „chłopca do bicia”.
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Kabaret RAK. Od lewej: Grzegorz Poloczek, Krzysztof Hanke, Krzysztof Respondek.
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VS.

WSZYSCY JESTEŚMY DRUŻYNĄ NARODOWĄ

Gotowi na wielkie sportowe 
emocje? Już 29 lutego 

spotkajmy się na murawie 
Stadionu Narodowego.  

Ruszajmy do gry! 

OFICJALNY SPONSOR 
REPREZENTACJI POLSKI 

W PIŁCE NOŻNEJ



27
POLSKA pi∏ka | Nr 5 (49) 2011

P
onad 40 tysięcy osób odwiedziło
Stadion Narodowy, aby posłuchać
występów oraz zwiedzić obiekt.

Wstęp na imprezę był bezpłatny. Goście
nie tylko oglądali koncert, ale także
chodzili po trybunach i zachwyceni ro-
bili sobie pamiątkowe zdjęcia, często
z szalikami reprezentacji Polski w biało-
-czerwonych barwach. Minister sportu
Joanna Mucha wyraziła satysfakcję, że
właśnie jej przypadła w udziale przy-
jemność otwarcia reprezentacyjnego
obiektu stolicy. Jak przypomniała, jest
czwartym szefem tego resortu nadzo-
rującym przygotowania do Euro 2012
i kończącym tę swoistą ministerialną
sztafetę. Joanna Mucha zaprosiła przy
okazji wszystkich miłośników sportu,
aby wraz z nią 12 lutego w południe
uczcili otwarcie tej nowoczesnej areny,
biegając wspólnie wokół niej.

– Cieszę się, że Stadion Narodowy
został oddany do użytku – powiedział
dyrektor turnieju w Polsce, Adam Olko-
wicz. – Jest on największą polską areną
tegorocznego turnieju. To tu 8 czerwca
obejrzymy ceremonię otwarcia Euro
oraz usłyszymy pierwszy gwizdek me-
czu, w którym nasza reprezentacja
zmierzy się z Grecją. Liczę, że na tym sta-
dionie, z pozytywnym dopingiem tysię-
cy miłośników futbolu, polscy piłkarze
wypadną jak najlepiej. Wcześniej wiel-
kim testem drużyny Franciszka Smudy
będzie mecz towarzyski z Portugalią na
tej arenie 29 lutego, czyli 100 dni przed
rozpoczęciem turnieju – dodał Olko-

wicz. – Od dzisiaj są już gotowe wszyst-
kie stadiony w Polsce i na Ukrainie, więc
na tych arenach prowadzimy intensyw-
ne prace, aby je jak najlepiej przygoto-
wać do wielkiego piłkarskiego święta.

Gospodarze zorganizowali ponadto
konkurs na najciekawsze wykorzysta-
nie czekoladowego modelu stadionu,
przygotowanego przez firmę Wedel,
jednego z polskich sponsorów narodo-
wych turnieju. Wygrały propozycje
przekazania tego wyjątkowego wyrobu
podopiecznym warszawskich domów
dziecka. Ceremonia zakończyła się efek-
townym pokazem sztucznych ogni, któ-
ry wspaniale komponował się z sylwet-
ką stadionu oraz przepływającą nie-
opodal Wisłą.

EURO 2012

Narodowy otwarty
W niedzielę, 30 stycznia odbyła się ceremonia otwarcia Stadionu Narodowego w Warszawie pod

hasłem „Oto jestem!”. Na płycie wystąpiły popularne polskie zespoły: VooVoo & Haydamaky,

Zakopower, Coma, T. Love (wraz ze Stanisławem Sojką) oraz  Lady Pank. To ostatni – ósmy 

– obiekt UEFA Euro 2012.
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D
yrektor muzeum, Maria Anna Po-
tocka: – To druga wystawa z na-
szej serii, w której ważny dla

wszystkich temat jest konfrontowany
ze sztuką. Wybraliśmy prawie czter-
dziestu artystów tworzących w różnych
mediach. Najbardziej klasycznymi przy-
kładami są na tej wystawie Leon Chwi-
stek i sławna „Szermierka” oraz Vlasti-
mil Hofman z jego portretem Wisły.
Jest po kilka obrazów Jerzego Nowo-
sielskiego i Edwarda Dwurnika. Ale
oprócz tego są obiekty, instalacje, bar-
dzo dużo wideo. Bo jednak sport ze
wszystkich działań ludzkich najbardziej
lubi ruch. Wideo idealnie więc wycho-
dzi sportowi naprzeciw. Ugruntowało
się przekonanie, że przeciętny człowiek
nie pojmuje sztuki współczesnej. Chce-
my zerwać z tym mitem poprzez stwo-
rzenie pomostu między dwoma świa-
tami.

Futbol będzie wyraźnie obecny na
wystawie. Interaktywna instalacja Ola-
fa Nicolai „Kamuflaż” pozwoli zagrać
z dawnymi gwiazdami futbolu, na
przykład można będzie próbować
strzelić gola stojącemu w bramce le-
gendarnemu Seppowi Maierowi. Na
pewno wszystkich zaciekawi praca Vol-
kera Hildebrandta, której bohaterem

jest „cesarz” piłki nożnej – Franz Bec-
kenbauer. Z kolei wideo zatytułowane
„Fusion” Szwajcarki Ingeborg Lüscher
to spreparowana relacja z piłkarskiego
meczu. Jednak podejrzewam, że
w Krakowie najbardziej pożądanym
obiektem wystawy będzie film Josefa
Daberniga „Wisła”.

Museum of Contemporary Art
w Krakowie mieści się przy ulicy Lipo-
wej 4, na terenie dawnej fabryki
Oskara Schindlera. Redaktor Iwona
Meus-Jargusz, dziś związana z MO-
CAK: – Nasze muzeum, zaprojektowa-
ne przez słynnego włoskiego archi-
tekta Claudio Nardiego, dysponuje
czterema tysiącami metrów kwadra-
towych powierzchni ekspozycyjnej.
Odwiedza je miesięcznie 10-15 tysięcy
osób, ale szacujemy, że „Sport w sztu-
ce” zobaczy od połowy maja do końca
września znacznie więcej, niżby wyni-
kało ze zwykłego mnożenia; nie 75,
lecz 175 tysięcy! Dzięki wyborowi do-

konanemu przez Anglików, Holen-
drów i Włochów, w ślad za drużynami
narodowymi zjedzie do Krakowa sto
tysięcy kibiców! Nie ma takiej możli-
wości, żeby nie trafili do muzeum. Po
mieście będzie jeździć specjalnie wy-
malowany na „sportowo” tramwaj,
anonsując wystawę, a Kraków zosta-
nie wręcz zarzucony ulotkami i folde-
rami. Jakaż to nowość dla kibica móc
zobaczyć ulubioną drużynę, albo za-
wodnika-legendę: Bońka czy Becken-
bauera, nie na boisku, lecz w mu-
zeum. Powstanie też spot telewizyjny,
adresowany do miliona odbiorców
w całym kraju, który z powodzeniem
może funkcjonować również na stro-
nach internetowych Ministerstwa Kul-
tury i Ministerstwa Sportu oraz Krako-
wa i miast-gospodarzy mistrzostw. Ta-
kiej wystawy dotychczas nie było
i długo nie będzie.

Małopolski Związek Piłki Nożnej zo-
stał partnerem wystawy i jej promocji.

Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie (MOCAK) pragnie otworzyć podwoje dla tych, którzy

dotychczas chodzili tylko na stadiony. 17 maja, czyli trzy tygodnie przed inauguracją Euro 2012, ma

zostać otwarta międzynarodowa wystawa „Sport w sztuce”.

Sport i sztuka razem

Leon Chwistek 
„Szermierka”

Kadr z filmu Josefa Daberniga „Wisła”

Praca Volkera
Hildebrandta,
której bohate-
rem jest „ce-
sarz” piłki noż-
nej – Franz Bec-
kenbauer.



T
a nauczycielska puenta przypomnia-
ła mi się na początku roku, gdy po
kraju rozeszła się informacja o wyni-

kach rankingu „The Best of Poland”,
przeprowadzonego wśród zagranicznych
turystów przez brytyjski dziennik „The
Guardian”. Oto okazało się, że w dziale
„Restauracje”, obok tak ekskluzywnych
lokali, jak wrocławski „Abrams’s Tower”
czy krakowska „Farina”, wyróżniono…
bar mleczny „Turystyczny” z Gdańska. By-
ła to zarazem jedyna atrakcja polecana
gościom odwiedzającym gród nad Mo-
tławą. Zwykły, jakby żywcem wyjęty
z epoki Gomułki, „mleczak” u zbiegu ulic
Szerokiej i Węglarskiej – z odrapaną ele-
wacją i drewnianymi stołkami zamiast
krzeseł, w przyciemnionym wnętrzu.

Wprawdzie takowe wyróżnienie aż
prosi się o złośliwy komentarz na temat
owoców blisko sześcioletniej pracy nad
wypromowaniem miasta wśród zagra-
nicznych kibiców i turystów, lecz damy
sobie z tym spokój. Poręczniej zrobić to
prezydentowi Gdańska, który najlepiej
wie, ile instytucji, biur, fundacji etc. po-
wołano do życia, ilu zatrudniono w nich
„fachowców” i ile milionów złotych wy-
dano na realizację ich koncepcji, a teraz
ma dodatkowo świadomość uzyskanego
efektu. Niech sam wyciąga wnioski. Mnie
wielokroć bardziej interesuje osobliwe
zakompleksienie tak zwanych specjali-
stów od promocji, z reguły ludzi mło-
dych, dynamicznych, bywałych w świe-
cie, znających języki, a jednocześnie tak
zaślepionych w kopiowaniu wzorców
„europejskich” , że nie potrafią dostrzec
niczego wartościowego na swoim wła-
snym podwórku. Musi zrobić to za nich
rówieśnik z tak zwanego zachodu, kom-
promitując przy okazji.

Sęk w tym, że naśladowanie łatwo
przeradza się z przedrzeźnianie, może
i śmieszne, ale zawsze gorsze od orygina-
łu. Szkoda miejsca na wyliczanie kosz-
townych przedsięwzięć, które w zamyśle
ich autorów miały rozsławić Gdańsk,
a przegrały ze zwykłym barem mlecz-
nym. Czym chcemy zaimponować Angli-
kom, Niemcom lub Holendrom? Wyty-
czoną przez miejskich urzędników „strefą

prestiżu”, z której musiały zniknąć małe
sklepiki, punkty usługowe i kafejki? Eks-
kluzywnych hoteli, restauracji, galerii
i salonów zagraniczni goście – Rosjan nie
wyłączając (kto nie wierzy, niech jedzie
do Moskwy lub Petersburga) – mają aż
nadto u siebie, toteż i w Gdańsku będą je
omijać szerokim łukiem. Bar mleczny
„Turystyczny” pod gdańską „strefę presti-
żu” nie podpadł, choć niewiele brakowa-
ło – ledwie 200 metrów. Dzięki temu stoi
i działa w tym samym  miejscu od 55 lat.
W przeciwnym wypadku Gdańsk nie
mógłby poszczycić się nawet jednym wy-
różnionym obiektem w rankingu „The
Best of Poland”.

Co ciekawe, właścicielce baru, Wiesła-
wie Zwierzyckiej oraz dwunastu pracow-
nicom nawet do głowy nie przyszło ubie-
ganie się o jakieś wyróżnienia, bądź wy-
sokie miejsca w rankingach. Po prostu
robią swoje. Większość pań to kucharki
z wieloletnim doświadczeniem i babcie,
a nawet prababcie we własnych do-
mach. Wiedzą, co jest smaczne i jak to
przyrządzić. Nie ma rozdwojenia jaźni na
kucharzenie dla swoich i dla obcych. Jak
smakuje domownikowi, to będzie sma-
kować także konsumentowi. Nawet ta-
kiemu zza granicy, przyzwyczajonemu
tylko do odgrzewanej w mikrofalówce
pizzy, hamburgera, frytek, sushi i innych
„wynalazków”.  Można nawet powie-
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Dobre, bo polskie

dzieć – takiemu będzie smakować jeszcze
bardziej. Bo w „Turystycznym” rosół to
rosół, a nie roztwór odpowiednio dobra-
nych komponentów i substancji chemicz-
nych. To samo dotyczy schabowego, mie-
lonego, gołąbków, zrazów, placków, ko-
pytek, naleśników i wielu innych pozycji
z jadłospisu.

Pani Zwierzycka zna nie tylko upodo-
bania stałych bywalców baru. Wie także,
co najlepiej smakuje zagranicznym tury-
stom, nie wyłączając tych, którzy zagło-
sowali na „Turystyczny”. Absolutnie pol-
skim przebojem okazują się zupy. O za-
wrót głowy przyprawia już sama lista
propozycji. Szefowa „Turystycznego” wy-
różnienie dla swojego lokalu traktuje ja-
ko dowód uznania dla wszystkich barów
mlecznych w Polsce. Aż nadto dobrze zna
ciężką pracę ich personeli oraz potrzebę
istnienia takich placówek dla ludzi mniej
zamożnych. Cieszy się zatem i… nie zapo-
mina, że za kilka miesięcy czeka ją nie tyl-
ko kolejny sezon turystyczny, ale także Eu-
ro 2012. Chce dostosować swój lokal do
rangi tego wydarzenia. Ma już gotowe
plany gruntownej przebudowy baru
(włącznie z wykonaniem ogródka letnie-
go) oraz środki na ich realizację. Czeka
tylko na decyzję miejskich urzędników.
Miejmy nadzieję, że nie okażą się ma-
łostkowi i wydadzą zgodę laureatowi
rankingu „The Best of Poland”.

„Kaloszy, kamaszy, a palce wylazszy”… Tak, z charakterystycznym wileńskim akcentem, zwykł

mawiać mój nauczyciel w podstawówce, gdy ktoś z nas próbował zastąpić poprawną odpowiedź

na zadane pytanie płynnym wprawdzie i bogatym w ozdobniki, lecz zupełnie odbiegającym 

od tematu słowotokiem. W powyższym sformułowaniu mieścił  się najlepszy komentarz 

do bezsensowności podejmowania działań, które – choć często efektowne, pracochłonne

i kosztowne – nie przynoszą oczekiwanego rezultatu.



30
POLSKA pi∏ka | Nr 5 (49) 2011

EURO 2012

W
stolicy Dolnego Śląska możemy
oglądać teraz bitwy na różnych
polach. Część rozgrywa się na

oczach kibiców, a inne toczą się za kuli-
sami. Cecha wspólna? Przed mistrzo-
stwami każdy widzi szansę, żeby ugrać
coś dla siebie i zarobić. Niby nic w tym
dziwnego, w przypadku hoteli jest to
logiczne i zrozumiałe, ale… Jeśli popa-
trzymy na zegar odliczający czas do
pierwszego meczu na wrocławskim sta-
dionie, to serce zaczyna bić trochę szyb-
ciej. I pojawia się uzasadnione pytanie:
czy miasto zdąży się uporać z proble-
mami na Pilczycach w tak krótkim cza-
sie, skoro do tej pory tempo niektórych
inwestycji i podejmowanych decyzji by-
ło ślimacze?

Najwięcej emocji, zresztą od mo-
mentu rozpoczęcia budowy, wywołuje
właśnie stadion. W teorii wszystko wy-
gląda super, bo na murawie zaprezen-
towały się już monster trucki, Adamek
dostał łomot od Kliczki, zaśpiewał Geo-
rge Michael, a piłkarze Śląska oswoili
się z 40-tysięcznym tłumem kibiców
podczas dwóch ostatnich meczów je-
sieni w T-Mobile Ekstraklasie. Znane
przysłowie mówi, że diabeł tkwi
w szczegółach. Przyglądamy się więc
stadionowi z bliska i nadal widzimy ba-
łagan.

– 31 marca ostatecznie zakończy się
budowa Stadionu Miejskiego we Wrocła-
wiu – zapo30wiedział w końcówce stycz-
nia Jens Stark, dyrektor kontraktu z firmy
Max Boegl, która odpowiada za powsta-
nie obiektu. Przypominamy, że stadion
miał być gotowy 30 czerwca 2011 roku,
a podobnych deklaracji padło od tamtej
chwili przynajmniej kilka. Stark potwier-
dził, że porozumiano się z wykonawcami
instalacji na stadionie, o które w ostat-
nim czasie toczono walkę. Jeszcze na po-
czątku stycznia w ogóle nie było wiado-
mo, kiedy zostaną wznowione prace nad
instalacją, na skutek sporu między zaan-
gażowanymi w budowę.

Nieco w cieniu trwają zażarte nego-
cjacje, mające ustalić, kto odpowiada
za ogromne spóźnienie i czy Max Boegl
powinien zapłacić za to karę. A wszyst-
kiemu towarzyszy jeszcze bój między
miastem, a operatorem stadionu – fir-
mą SMG, dotyczący terminu podpisa-
nia umowy z tytularnym sponsorem
wrocławskiego obiektu. Czyli firmą,
która będzie w nazwie areny i zgodzi się
zapłacić za ten przywilej niemałe pie-
niądze. – Mocno różnimy się opiniami.
Ja uważam, że sponsor tytularny powi-
nien być wyłoniony jak najszybciej. Kie-
rownictwo SMG twierdzi, że najlepiej
będzie to zrobić dopiero po Euro, bo

wtedy można osiągnąć lepszą cenę.
Moim zdaniem, jest w błędzie. Każdy
rozsądny sponsor będzie chciał się prze-
cież pokazać już podczas mistrzostw Eu-
ropy – tłumaczy prezydent Wrocławia,
Rafał Dutkiewicz. Z jakimi markami
miasto prowadzi rozmowy? – Mogę je-
dynie zdradzić, że są rozpoznawalne
przez ludzi na całym świecie – komen-
tuje bez szczegółów Michał Szpak z biu-
ra prasowego spółki Wrocław 2012.

Na myśl o piłkarskim święcie we Wro-
cławiu ręce zacierają hotelarze. Miejsc
noclegowych jest mało, a większość
z nich została już zarezerwowana. I to
po cenach kilkakrotnie wyższych niż nor-
malnie. Na przykład czterogwiazdkowy
Art Hotel na czerwiec sprzedaje jedynie
specjalne, dziesięciodniowe pakiety. Ce-
na? 1100 złotych za… dobę. I co cieka-
we, prawie wszystkie się sprzedały. Z ko-
lei hotel The Granary (pięć gwiazdek)
w dniach meczowych oferuje dobę za
ponad 2 tysiące złotych. Dlatego część
kibiców może zamieszkać w okolicach
Wrocławia. Skorzystać chce na tym
m.in. Trzebnica. – Niebawem ruszamy
z akcją promocyjną w czeskich mediach.
Chcemy, aby część fanów zamieszkała
u nas. Mamy bazę noclegową, a dojazd
do Wrocławia jest bardzo dogodny –
mówi burmistrz Marek Długozima.

Dla mniej zamożnych rozsądną opcją
wydają się akademiki, które na czas mi-
strzostw opustoszeją. Bazę noclegową
przygotuje m.in. Akademia Wychowa-
nia Fizycznego we Wrocławiu. – Chce-
my wynająć 400 miejsc w domu stu-
denckim Spartakus – informuje Zdzi-
sław Paliga, kanclerz uczelni. Koszt za
nocleg dla jednej osoby będzie wynosił
20-40 euro. Akademiki wynajmować
będzie także Uniwersytet Ekonomiczny.
Natomiast władze Politechniki Wro-
cławskiej boją się, że przyjezdni mogą
pokoje… zniszczyć, więc ich po prostu
nie wynajmą. Pomijając fakt, że kibi-
com z łatwością przypina się łatki,
w niektórych akademikach trudno coś
zniszczyć. Rozlatujące się meble i odpa-
dającą podłogę? Łatwo obliczyć, że za
zyski można by ewentualne usterki na-
prawić, a w uczelnianej kasie i tak zo-
stałoby jeszcze sporo gotówki. Komuś
zabrakło więc wyobraźni i zdrowego
rozsądku. Jednak w czasie przygoto-
wań Wrocławia do Euro wszyscy zdążyli
do tego przywyknąć.

Walka o to, by stadion wreszcie skończyć, i o jego sponsora

tytularnego – trwa. To najważniejsza informacja z Wrocławia

niespełna cztery miesiące przed mistrzostwami Europy. Walczyć

muszą też kibice – o miejsca noclegowe, bo jest ich mniej, niż

chętnych do oglądania turnieju z bliska.

Końca nie widać
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Wybrali Polskę
W Warszawie odbyła się

prezentacja centrów

pobytowych, transferowych,

kwater UEFA i oficjalnych hoteli

na UEFA Euro 2012. W Polsce

podczas turnieju zamieszka 13

reprezentacji narodowych.

D
zisiejsza prezentacja, to nagroda
za wieloletni wysiłek włożony
w przygotowanie tych baz – po-

wiedział dyrektor Euro w Polsce, Adam
Olkowicz. Gospodarze tych miejsc otrzy-
mali pamiątkowe certyfikaty i patery
z mosiądzu.

Oprócz większości reprezentacji,
w Polsce zamieszkają również władze
UEFA, sędziowie oraz przedstawiciele
różnych grup technicznych europejskiej
federacji. Najważniejszym hotelem bę-

dzie warszawski Sheraton, bo tutaj
między innymi zamieszka prezydent,
UEFA Michel Platini, sekretarz general-
ny, Gianni Infantino oraz członkowie
Komitetu Wykonawczego UEFA. – Na
dni meczowe przygotowaliśmy 290 po-
koi – powiedział Adam Łazuka, szef
operacji turniejowych Euro 2012 Pol-
ska. – Do dyspozycji goście będą rów-
nież mieli 14 sal konferencyjnych. Sę-
dziowie natomiast zamieszkają w hote-
lu Hilton. W dniach meczowych zarezer-
wowaliśmy tam 198 pokoi oraz 15 sal
konferencyjnych.

– W 2008 roku zgłosiło się do nas aż
160 miejscowości, które chciały gościć
uczestników mistrzostw – powiedział
Tomasz Szulc, menedżer ds. centrów po-
bytowych Euro 2012 Polska. – Po selek-
cji, dwa lata później wybraliśmy osta-
tecznie 21 ośrodków. Teraz przed wszyst-
kimi stoi olbrzymie wyzwanie, ale rów-
nież zaszczyt, że mogą gościć takie dru-
żyny. Najważniejszym naszym zadaniem

było zapewnienie najlepszych warun-
ków pobytowych dla wszystkich ekip
bez względu na to, czy znajdują się one
w Polsce czy na Ukrainie.

– Gratuluję wszystkim i mam nadzie-
ję, że właściwie ugościmy naszych przy-
jaciół, którzy przyjadą na turniej – po-
wiedział prezes PZPN, Grzegorz Lato. –
Życzę wszystkim, żeby spełniły się ma-
rzenia, a promocja miejsc pobytowych
i hoteli zaowocowała w przyszłości.

Szczególnie dla mniejszych miejsco-
wości możliwość goszczenia piłkarskich
stanowi nie lada atrakcję. Na przykład
dla Gniewina, gdzie zamieszka aktual-
ny mistrz Europy i świata – Hiszpania. –
To największe wydarzenie w historii
gminy – powiedział jej wójt, Zbigniew
Walczak.

Przypomnijmy: 160 zgłoszeń, 110
kandydatur. 60 propozycji i 21 wybra-
nych centrów pobytowych. I nasz
pierwszy sukces – z 16 drużyn narodo-
wych aż 13 zamieszka w Polsce.

Grupa A: 
Polska
– Warszawa, 
Grecja
– Legionowo 

i Jachranka k. Warszawy, 
Rosja
– Warszawa, 
Czechy
– Wrocław.

Grupa B: 
Holandia
– Kraków, 
Niemcy
– Gdańsk, 
Dania
– Kołobrzeg, 
Portugalia
– Opalenica.

Grupa C: 
Hiszpania
– Gniewino, 
Irlandia
– Sopot, 
Włochy
– Wieliczka 
k. Krakowa, 
Chorwacja
– Warka.

Grupa D: Kraków
Ukraina
– Kijów, 
Anglia
– Kraków, 
Francja
– Donieck, 
Szwecja
– Kozin 
k. Kijowa.
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NASI EURORYWALE – GRECJA

G
woli prawdy, niemal osiem lat po
sprawieniu na mistrzostwach
w Portugalii  olbrzymiej niespo-

dzianki, Grecja wciąż szuka magicznego
kamienia, który pozwoli na powrót do
wspaniałych dni chwały. Bo powodów
jest aż nadto: absencja podczas Weltme-
isterschaft 2006 i bezbarwny występ na
Euro 2008 miały ciąg dalszy. W kwalifi-
kacjach World Cup w Republice Połu-
dniowej Afryki Grecja zagrała dopiero po
barażach. Występ na turnieju na Czar-
nym Lądzie nie rzucił nikogo na kolana.
Trzecie miejsce w grupie z Argentyną,
Koreą i Nigerią oznaczało szybszy, niż się
spodziewano, powrót do domu.

Do domu, tyle że w rodzinnych Niem-
czech, wrócił też twórca największych suk-
cesów reprezentacji Hellady, trener Otto
Rehhagel. Jego następcą został Portugal-
czyk Fernando Santos, dobrze znany kilku
polskim piłkarzom. Jako opiekun FC Porto
miał do czynienia z Grzegorzem Mielcar-
skim w sezonie 1998/99. W Grecji praco-
wał z Krzysztofem Warzychą i Emmanu-
elem Olisadebe w Panathinaikosie
(2002/03) oraz Mirosławem Sznaucne-
rem w PAOK Saloniki (2007-2010).

Pod wodzą Santosa Grecja nie zazna-
ła goryczy porażki w pierwszych 17 me-
czach. To rekord, jeśli chodzi o historię
kontaktów międzynarodowych tej repre-
zentacji. Sposób na przełamanie ekipy
Hellady znaleźli dopiero Rumuni. W to-
warzyskim meczu rozegranym w Austrii
Grecy przegrali 1:3. Jednak był to wypa-
dek przy pracy, bo w spotkaniach, które
decydowały o przepustkach na Euro
2012, ekipa Hellady nie znalazła po-
gromców i ciułała punkty w meczach
z rywalami: Chorwacją, Izraelem i Gru-
zją. W spotkaniach kwalifikacyjnych zdo-
byli 14 goli. Podzieliło je między siebie aż
11 piłkarzy; był w tym gronie ledwie 19-
-letni Kyriakos Papadopoulos.

Kapitan Giorgos Karagounis jako jedy-
ny wychodził w podstawowej jedenastce
we wszystkich meczach kwalifikacyjnych.
Taki sam bilans spotkań ma napastnik
Dimitris Salpingidis. Santos w sumie
skorzystał z kwalifikacjach z 32 zawodni-
ków, z których aż dziewięciu dostało
szansę debiutu. Był w tym gronie bra-
makrz Panathinaikosu Stefanos Kapino.
Mając 17 lat, stał się najmłodszym w hi-
storii zawodnikiem, który zagrał w naro-
dowych barwach Grecji.

Truizmem jest stwierdzenie, iż ekipa
Galanolefki, czyli biało-niebiescy, to ty-
powa mieszanka rutyny z młodością. Bo
oprócz takich wyg jak Karagounis (112
występów w ekipie Hellady), Kostas Kat-

souranis, Vasilis Torosidis
i Angelos Charisteas,
obserwowal i śmy
młodych, uchodzą-
cych za talenty czy-

stej wody jak Sotiris

Ninis, Yiannis Fetfatzidis i wspomniany
Papadopoulos. Nasi obrońcy powinni
zwrócić baczną uwagę zwłaszcza na Fet-
fatzidisa – skrzydłowy Olympiakosu, nie
tylko ze względu na filigranową budowę
ciała, zwany jest greckim Messim.
Przede wszystkim ma to związek z jego
brylantową wręcz techniką, piorunują-
cym startem do piłki, czyli atrybutami,
które demonstruje na światowych are-
nach argentyński geniusz.

Oto trochę statystyki dotyczącej pił-
karskich kontaktów polsko-greckich na
szczeblu reprezentacji:

• W 15 dotychczasowych meczach
Polska odniosła dziesięć zwycięstw. Dwa
mecze zakończyły się remisami. Grecy
odnieśli trzy zwycięstwa. Bilans bramko-
wy: 29-11 dla biało-czerwonych.

• Nasi wygrali cztery z ostatnich pię-
ciu spotkań. Miały one charakter towa-
rzyski. Grecja zwyciężyła za to w ostatniej
konfrontacji o punkty, którą był mecz
w kwalifikacjach Euro 1988. Rok wcze-
śniej w Atenach gospodarze wygrali 1:0
po golu Dimitrisa Saravakosa.

• Dariusz Dziekanowski wpisywał się
listę strzelców w trzech z czterech me-
czów o punkty. Były to zarówno kwalifi-
kacje do Euro 1988, jak  i MŚ ’86.

• Ekipa Hellady przegrała wszystkie
osiem meczów, które odbyły się na tere-
nie naszego kraju. Po stronie strzelonych
goli Grecy mają 4. Natomiast stracili ich
aż 22.

• Biało-niebieskim nie udało trafić do
naszej siatki w trzech ostatnich konfron-
tacjach.

• Polska wygrała też 29 maja 2004
roku w Szczecinie, gdy samobójczego
gola zaliczono Michalisowi Kapsisowi.
Jednak kilka tygodni potem Grecja świę-
towała największy sukces w swojej histo-
rii, została bowiem mistrzem Europy.

• Ostatni mecz odbył się w 29 marca
2011 roku w Pireusie. Zakończony bez-
bramkowym remisem, stanowił poże-
gnanie Michała Żewłakowa z występami
w reprezentacji.

Składy
GRECJA: Chalkias – Vyntra, Moras, Pa-

padopoulos, Lagos – Kone (67 Liberopo-
ulos), Kafes, Karagounis (73 Katsoura-
nis), Fetfatzidis (77 Torossidis) – Mitro-
glou (58 Ninis), Samaras (77 Salpingi-
dis).

POLSKA: Sandomierski – Piszczek,
Żewłakow (63 Jodłowiec), Głowacki, Sa-
dlok – Mierzejewski (46 Murawski),
Dudka, Obraniak (83 Roger Guerreiro),
Błaszczykowski, Peszko (77 Grosicki) –
Lewandowski (Kucharczyk 83).

Podtrzymać tradycję!
Historia i statystyka będą przemawiać za gospodarzami, 

gdy 8 czerwca na Stadionie Narodowym w meczu otwarcia Euro

2012 Polska zmierzy z Grecją. W piętnastu poprzednich meczach

biało-czerwoni odnieśli dziesięć zwycięstw. Grekom odpowiada

jednak rola outsidera. Startując z taką etykietką, zostali mistrzami

Europy w 2004 roku.

OPRACOWANIE TEKSTÓW: HENRYK JEZIERSKI, ¸UKASZ KMITA, KAZIMIERZ OLESZEK, DANIEL OLKOWICZ, JACEK SOWA

W meczu
towarzyskim
z Grecją
Sławomir
Peszko walczy
o piłkę 
z Loukasem
Vyntrą
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R
oman Kosecki, były zawodnik,
a obecnie trener hobbysta z uwa-
gi na ogrom zajęć poselskich, chcąc

błysnąć podczas spotkania komisji sej-
mowej ds sportu wygłosił tyradę: oto
w Polsce nie ma systemu szkolenia dzieci
i młodzieży. Pan Roman, prowadząc od
wielu lat swoją szkółkę piłkarską, zupeł-
nie nie wie, jak szkolić i porusza się ni-
czym słoń w składzie porcelany.

A przecież on sam został wyszkolony
przez polskich trenerów już wiele lat te-
mu na takim poziomie, że grał całkiem
nieźle w naszej pierwszej lidze, reprezen-
tacji Polski, jak również w hiszpańskich
klubach zawodowych. Wprost trudno
zrozumieć, dlaczego pan Roman obraża
wszystkich swoich byłych nauczycieli fut-
bolu, a przy okazji tych trenerów, których
sam zatrudnia w swojej szkółce. Mam
nadzieję, że tego wystąpienia nie oglą-
dali rodzice dzieci szkolonych w Kosie
Konstancin, bo natychmiast powinni za-
brać stamtąd swoje pociechy i skierować
do tych placówek, w których wiedzą jak
szkolić. Sam slogan “brak systemu szko-
lenia dzieci i młodzieży“ był stworzony
i przygotowany na użytek osób, które
chciały doprowadzić do rewolucji pałaco-
wej w PZPN, a żyje sobie jak widać do
dnia dzisiejszego swoim własnym, me-
dialnym życiem i jest wyciągany jak as z
rękawa przy kolejnych wojenkach  futbo-
lowych, bo już trudno nawet określić ko-
go przeciwko komu. Ponieważ tym tema-
tem zajmowały się już osoby odpowie-
dzialne za tworzenie różnych systemo-
wych rozwiązań, pozwolę sobie przyto-
czyć urywki ich wystąpień. Po pierwsze,
długi artykuł na ten sam temat napisał
wykładowca AWF Warszawa, przewodni-
czący Wydziału Szkolenia PZPN – dr Da-
riusz Śledziewski

Z
acznijmy od systemu szkolenia
trenerów. Mamy w naszym kraju
dwie ścieżki ich kształcenia. Jedną,

nazwijmy “ministerialną“, opartą
o uczelnie sportowe, wyższe szkoły edu-
kacji w sporcie, uczelnie pozasportowe
oraz firmy prywatne. Po pozytywnym
ukończeniu tego typu szkoleń można
otrzymać dyplom instruktora piłki noż-
nej, trenera II klasy, trenera I klasy, a naj-
wyższym stopniem tej ściżki edukacji jest
dyplom trenera klasy mistrzowskiej.

Drugą jest ścieżka PZPN-owska, której
ukończenie pozwala na otrzymanie dy-
plomów PZPN-C, UEFA-B, UEFA-A oraz

najwyższego międzynarodowego dyplomu UEFA-PRO. Wszystkie dyplomy mające w na-
zwie UEFA są dyplomami międzynarodowymi, rozpoznawalnymi na całym świecie
i wszędzie honorowanymi. Dodatkową atrakcją ścieżki PZPN-owskiej jest fakt, że jedno-
cześnie można szkolić się i otrzymać dyplom międzynarodowy oraz dyplom ścieżki mi-
nisterialnej, którego zasięg ograniczony jest do Polski. O ile dyplomy PZPN-C, UEFA-B i
instruktorski można było dotychczas otrzymać na kursach organizowanych przez związ-
ki piłki nożnej, to od nowego roku 2012 również dyplom UEFA-A, II i I klasa trenerska bę-
dą uzyskiwane na kursach organizowanych przez wojewódzkie związki. To bardzo uła-
twi drogę awansu trenerów i lawinowo powiększy liczbę przeszkolonych z dyplomami
UEFA-B i UEFA-A. Każdy z kończących kursy w systemie PZPN-owskim dokładnie wie, jak
trenować na poszczególnych etapach szkolenia.

Z
upełnym nowum w naszym szkoleniu stały się nabory dzieci do nauczania fut-
bolu w wieku 4-5-6 lat, a więc w wieku do niedawna w Polsce zupełnie niebra-
nym szkoleniowo pod uwagę. Została podpisana umowa o wzajemnej pomocy

edukacyjnej z DFB, niemiecką federacją piłkarską i na wspólnych kursach doszkala-
nych jest nieodpłatnie ponad 90 trenerów rocznie. Po ukończeniu takiego kursu trene-
rzy otrzymują dyplomy UEFA-B i ich zadaniem jest przenieść nabytą wiedzę na teren
województw, w których mieszkają i pracują. Szkoła Trenerów PZPN zostawiła sobie
najbardziej elitarny poziom edukacji na dyplomy UEFA-A wyrównawczy oraz UEFA-PRO.

Kolejnym systemem szkolenia są rozgrywki dziecięce i młodzieżowe. Od lat funk-
cjonują rozgrywki klubowe wszystkich roczników, w których udział biorą najlepsze
zespoły z każdego województwa. Istnieje rywalizacja na poziomie 16 reprezentacji
wojewódzkich we wszystkich kategoriach wiekowych, również kończona turniejami
o mistrzostwo kraju.  Na wniosek trenerów koordynatorów WZPN, zmieniona zosta-
ła formuła rozgrywek najmłodszych piłkarzy do lat 12; mamy system turnejowy,
sprawdzającyaktualny stan umiejętności zawodników. A turnieje w zespołach
4x4,7x7,9x9 na zmniejszonych wymiarowo boiskach, dają możliwość znakomitego
szkolenia i rozpoznawania talentów już na podstawowym poziomie edukcaji.

P
ZPNzapoczątkował akcję doszkalania najzdolniejszych piłkarzy w szkołach
gimnazjalnych, w Ośrodkach Szkolenia Sportowego Młodzieży. W tych szkołach
dokształcanych jest ponad tysiąc młodych graczy rocznie. Liczby wskazują, jaka jest

skuteczność pracy w tych ośrodkach;w zespołach ekstraklasy wystąpiło już 30 absol-
wentów gimnazjów, w I lidze 23, w II lidze 53, w Młodej Ekstraklasie 145. To ciekawe
liczby, biorąc pod uwagę, że wiele klubów prowadzi swoje gimnazja i nie wszyscy naj-
zdolniejsi chłopcy trafiają do Ośrodków Szkolenia Sportowego Młodzieży.

SYSTEM SZKOLENIA, CZYLI 
CZEGO NIE WIE POSEŁ...

JERZY

ENGEL

OBALAMY MITY I STEREOTYPY



tedy wiceprezes związ-
ku, Janusz Matusiak –
odpowiedzialny za piłkę
profesjonalną – otwar-
cie zaatakował arbitrów

za słaby poziom, czyli błędne decyzje na
boisku, a także podejmowane w odnie-
sieniu do nich samych przez Kolegium
Sędziów. Usłyszeliśmy wówczas, że za-
rząd PZPN powoła zespół do spraw po-
prawy sędziowania, który przedstawi kie-
rownictwu związku wnioski problemowe
i personalne.

Krytyka nie doczekała się reakcji ze
strony sędziów. Tymczasem w PZPN bar-
dzo szybko wyłoniono grono osób mają-
cych zająć się problemem. W specjalnym
zespole znaleźli się działacze, trenerzy,
sędziowie. Na grudniowym posiedzeniu

członkowie zarządu, w oparciu o wnioski
zespołu pod przewodnictwem wicepreze-
sa Matusiaka, odwołali dotychczasowy
skład Kolegium Sędziów z Januszem
Eksztajnem. Na nowego przewodniczące-
go powołano Zbigniewa Przesmyckiego,
byłego czołowego arbitra międzynarodo-
wego. Ten przyjął zaszczytną i bardzo od-
powiedzialną funkcję, poprosił o czas na
utworzenie zarządu KS. Zobowiązał się
też do przedstawienia w późniejszym ter-
minie stosownego planu działania obej-
mującego najbliższe priorytety i kierunki
przyszłościowe.

Nowa ekipa Zbigniewa Przesmyckiego
jest już znana. Tworzą ją Sławomir
Stempniewski, były sędzia międzynaro-
dowy i swego czasu dowodzący organiza-
cją (ustąpił na własną prośbę), a znany

34
POLSKA pi∏ka | Nr 1 (51) 2012

ZANIM GWIZDNIESZ, PRZECZYTAJ

JERZY

FIGAS

Nowe nadzieje
Pozmieniało się – i to mocno – w sędziowskim światku. 

Zapowiedź tego, że niebawem dojdzie do wstrząsu, 

mieliśmy już podczas ubiegłorocznego, listopadowego 

Walnego Zgromadzenia PZPN.

W

Zbigniew 
Przesmycki
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szerszemu ogółowi jako ekspert w redak-
cji sportowej Canal Plus; Tomasz Mikulski
z Lublina, także długoletni sędzia FIFA,
z zawodu kardiolog; Tomasz Rusek z Ka-
towic, doktor nauk technicznych, prze-
wodniczący tamtejszego Kolegium Sę-
dziów i Piotr Tenczyński, były sędzia szcze-
bla centralnego, dziennikarz. Sekreta-
rzem – jako pracownik PZPN – został Le-
szek Saks. Obiektywnie można stwier-
dzić: ciekawa grupa, mająca szansę zbie-
rać na sędziowskim polu dobre plony.

Nowy szef sędziów może pochwalić się
też innym dobrym „transferem”. Do gro-
na bliskich współpracowników zdołał
przyciągnąć Michała Listkiewicza –  zna-
czącą personę wśród polskich arbitrów,
powierzając mu najważniejszą funkcję –
obok szefa: przewodniczącego Komisji
Szkoleniowej. To kolejna zapowiedź, że
pod taką batutą poziom arbitrażu powi-
nien się poprawiać. A kolejny krok uczynił
sam Listkiewicz, angażując do komisji do-
brze sprawdzonych już instruktorów, Ju-
liana Paska i Dariusza Stawickiego (bę-
dzie też sekretarzem komisji) oraz „nowe
twarze”: Macieja Wierzbowskiego, sę-
dziego asystenta FIFA, prowadzącego za-
wody na mistrzostwach świata, Katarzy-
nę Nadolską-Wierzbowską – najbardziej
utytułowaną polską sędzinę na arenie
międzynarodowej, Grzegorza Krzoska,
trenera zajmującego się sprawnością fi-
zyczną arbitrów – członka zespołu trener-
skiego UEFA. W komisji będzie pracował
jeszcze, jako ekspert do spraw technicz-
no-informacyjnych, Mirosław Prokurat.
Gwoli ścisłości, niektórzy z wymienionych
działali już w poprzednich strukturach
władz sędziowskich.

Przed nadchodzącą drugą rundą roz-
grywek ligowych – czołowi sędziowie wy-
jechali szlifować formę na obóz przygoto-
wawczy do Turcji. Obok zajęć szkolenio-
wych, egzaminów, prowadzili tam mecze
czołowych drużyn z różnych krajów, prze-
bywających na zgrupowaniach kondycyj-
nych. Arbitrzy międzynarodowi uczestni-
czyli ponadto w specjalnym programie
opracowanym przez UEFA, a realizowa-
nym pod kierunkiem członka komisji sę-
dziowskiej europejskiej federacji – Wa-
lentina Iwanowa. To był absolutna no-
wość w dotychczasowym systemie szko-
leniowym.

W marcu odbędą się także zgrupowa-
nia dla pozostałych sędziów szczebla cen-
tralnego oraz dla sędzin. Po sympozjum
szkoleniowym  i egzaminach  są już ob-
serwatorzy ekstraklasy, pierwszej i dru-
giej ligi.

Rozwiązana została wstępnie paląca
kwestia sędziów zawodowych. W drugiej
rundzie mecze ekstraklasy będzie prowa-
dziło ośmiu sędziów głównych i dwunastu
asystentów, z którymi zostały zawarte kon-
trakty. A więc teoretycznie i praktycznie ar-
bitrzy są gotowi do piłkarskiej wiosny…
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C
zyje jest Euro 2012? Co za pytanie?!
Nasze!... Czyli czyje? Kibicowskiej
ulicy, która dobrze wie, że nikt tak

świetnie, jak ona, nie wspomaga repre-
zentacji narodowej i gotowa jest polec
(ewentualnie zdobyć męczeńską palmę)
za  wyjście z grupy eliminacyjnej i inne
sukcesy. Kto jak nie „kibico-kibole” jest
gotów tak dobrze przyjąć na polskiej zie-
mi swych przyjaciół z Holandii, Anglii,
Niemiec... A potem z nimi stoczyć bój na
stadionie, ulicy, rynku i w knajpie.

A
może finałowy turniej należy do
ekipy (elity) politycznej, która od
pięciu lat prowadzi nas w Sejmie

i rządzie RP do szczęśliwości, poprzez licz-
ne progi i bariery, przy opozycji, która
głównie „kwękoli” (copyright Donald
Tusk). Pan premier zawsze powtarzał, że
na finałowe mecze mistrzostw Europy
„pojedziemy wygodnymi drogami i auto-
stradami,  mecze obejrzymy na nowocze-
snych i funkcjonalnych stadionach”. Praw-
da, że pięknie brzmi, tyle że rzeczywistość,
a właściwie pospolitość skrzeczy aż miło.
Kilka miesięcy przed inauguracją Euro
możemy się zachwycać tylko śliczną buzią
pani minister sportu, która proponuje na
razie bieganie wokół Stadionu Narodo-
wego, nie zgadzając się jednak, by ten
obiekt wzięli w posiadanie piłkarze, dla
których to przecież rozwalono kiedyś Sta-
dion Dziesięciolecia i pobudowano piękny
i drogi jak diabli nowy obiekt. Dla propa-
gandy i „piaru” tej ekipy nie ma lepszego,
przepraszam za wyrażenie, produktu, niż
finały mistrzostw Europy.

Policja?... Oj, ta służba utrzymywana z naszych podatków natychmiast przyznała-
by się do prawa własności Euro 2012. A kiedy certyfikat własności Euro 2012 znala-
złby swoje miejsce na ulicy Rakowieckiej, policja nie dopuszczając do mistrzowskich
rozgrywek i zamykając te nowoczesne stadiony – zapewniłaby wreszcie święty spo-
kój. Sobie i obywatelom Rzeczypospolitej, którym tak świetnie służy.

T
o może finały Euro 2012  należą się Michałowi Listkiewiczowi? Były prezes
PZPN szefował wtedy naszej federacji, kiedy poruszony (bo nie widziałem wzru-
szenia na jego poczciwej twarzy) Michel Platini wyciągał w Cardiff wiadomą

kartkę z dużej koperty. Może za jakieś pięćdziesiąt lat ktoś wyszpera z tajnych akt
UEFA kilka dokumentów mówiących o kulisach przyznania Polsce i Ukrainie organi-
zacji finałów mistrzostw Europy. I dowiemy się, jak dużo zawdzięczamy Michałowi.
Warto jednak czasami wsłuchać się w słowa w byłego rzecznika PZPN, Zbigniewa
Koźmińskiego, zalecającego całkiem poważnie „wybudowanie pomnika Listkiewi-
cza przed każdym polskim stadionem, bo to on dał nam Euro 2012”. Koźmiński, ni-
czym bohater westernu, najpierw strzela, a później myśli, ale nie lekceważyłbym je-
go słów.

N
ie upomni się o swoje zasługi śp. Lech Kaczyński, który też był wtedy w Car-
diff. Ówczesny minister sportu, Tomasz Lipiec, ma dziś tyle problemów, że
zwyczajnie mu wstyd wychylać się na temat zasług w temacie Euro 2012.

To może jednak sam Polski Związek Piłki Nożnej przyczynił się do tego, że Euro jest
nasze? A fe! Jakie to niepoprawne politycznie. Przecież tak zwana opinia, media do-
brze wiedzą, że PZPN jest ,,be” i tyle. I jakoś tak niewygodnie  mówić i pisać, że gdy-
by PZPN nie był członkiem  Europejskiej Unii Piłkarskiej, to Euro 2012 i w ogóle ja-
kiekolwiek finały ME pozostałyby dla nas na zawsze mrzonką. Od dawna obowiązu-
je w naszym kraju hasło: „PZPN wolno mniej”, więc nie warto zauważać istotnej ro-
li federacji w przygotowaniu Polski do tej imprezy.

Z
apytajcie obywatela RP, jacy ludzie stoją za Euro 2012... Odpowiedzi mogą
być następujące: premier Tusk, minister Mucha, prezes Kapler, może minister
Cichocki, nadinspektor Sokołowski, artysta Materna... Czekam ciągle na efek-

towną frazę jakiegoś nawiedzonego felietonisty, który dowiedzie wszystkim „że
PZPN ukradł nam Euro 2012”. Bo już czytałem brednie o tym, że federacja  „odebra-
ła nam kibicom, reprezentację narodową”.

Prezes Grzegorz Lato, dyrektor Adam Olkowicz? Eeee, oni chyba nie... Gdzieś się
tam kręcą, ale żeby mieli coś do powiedzenia w sprawie naszego Euro 2012? Oni są
przecież z PZPN!? To jest „passe” i „demodee” – jak kto woli…

WOLNA TRYBUNA

ZIEMIA NICZYJA
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FELIETON

P
ROFESOR BRONISŁAW ŁAGOWSKI,
subtelny, krakowski intelektuali-
sta, którego nigdy nie podejrze-

wałem o absorbowanie swej umysło-
wości problematyką piłkarską, opisał
w „Przeglądzie” idealnego prezesa
PZPN!

TAK WIĘC MUSIAŁBY BYĆ TO CZŁEK
WYSZCZEKANY, o dużych zdolnościach
polemicznych, wytrawny manipulator,
potrafiący demaskować dwulicowość
i sztuczki polityków, a do tego chuder-
lawo szczupły jak, nie przymierzając,
Olbrychski u progu kariery.

Rozglądam się po piłkarskim światku
w poszukiwaniu takiego właśnie dżen-
telmena i nijak nie mogę go dostrzec.
No, może poza Michałem Listkiewi-
czem, który już był, a ponownie nie
chce być… Dodatkowa trudność polega
na tym, że Łagowski widzi w tak skrojo-
nej personie… aż trzecią osobę w pań-
stwowej hierarchii, po prezydencie
i premierze, a przed marszałkami obu
wysokich izb ustawodawczych.

WNOSZĘ ZATEM, że autor felietonu
pośrednio przyłączył się do grona tych
sympatyków futbolu, którzy zainstalo-
waliby w PZPN na stanowisku prezesa
osobę z zewnątrz, najchętniej ze świata
biznesu lub polityki. Do forsujących
kandydatury, które określam „przynie-
sionymi w teczce”, doszlusował nawet
Listkiewicz, ostatni człowiek, po którym
mogłem się takiego podejścia spodzie-
wać. W wywiadzie dla „Gazety Wybor-
czej” Michał obdarza prezesowską re-
komendacją Jana Krzysztofa Bieleckie-
go. Strzał to, moim zdaniem, niecelny,
albowiem JKB ma w gabinecie Donalda
Tuska taki huk roboty, że w najbliższych
latach nie będzie się mógł połapać z ro-
zumem. Wszak to on ma być głównym
zderzakiem, specjalistą od demonto-
wania zagrożeń, płynących dla pań-
stwa i społeczeństwa na kryzysowej fa-
li. Fuchę w PZPN Bieleckiemu w prze-
szłości proponowano nie raz, nie dwa,
ale za każdym razem odrzucał.

LISTKIEWICZ, admirator wzorów wę-
gierskich, powołuje się na przykład
tamtejszego premiera Orbana, który –
jego zdaniem – zaprowadził w ma-
dziarskiej piłce ład i porządek, stosując
metody ewidentnie opresyjne. Zarząd
federacji piłkarskiej zmusił do dymisji,
szantażując go zakręceniem kurka z do-
tacjami, na szefa wyznaczył lojalnego
prezesa banku i od tej pory wszystko

ma być OK.W ten sposób Michał stał się drugim w polskim życiu publicznym zwolen-
nikiem przekształcenia Warszawy w Budapeszt. Nic, tylko pogratulować…

TYMCZASEM CYWILIZOWANA I JEDNOCZĄCA SIĘ EUROPA ze zgrozą przygląda się
sytuacji na Węgrzech, gdzie rządzący FIDESZ forsuje autorytarny model sprawowa-
nia władzy, ogranicza swobody obywatelskie, wdraża demokrację jawnie sterowa-
ną. Jeśli do tego dodać zarysowującą się krytyczną sytuację w gospodarce, warto się
zastanowić przed ślepym naśladownictwem każdego pociągnięcia Orbana.

Wśród licznych suflerów podpowiadających naszemu rządowi skuteczne metody
rozprawy z „państwem w państwie”, jak powszechnie ocenia się PZPN, najbardziej
radykalny pozostaje, od lat, dzisiejszy poseł PiS Jan Tomaszewski. Ten nawet nie pró-
buje, jak przystało na mandatariusza demokracji parlamentarnej, respektowania
jakichkolwiek procedur państwa prawa. Godnym naśladowania przykładem w usta-
wieniu właściwych relacji między państwem, a stowarzyszeniem pozarządowym,
w tym przypadku PZPN, pozostaje dlań model… putinowski! Nie różni się de facto
niczym od sposobów znanych z praktyki systemu sowieckiego, w którym zasada no-
menklatury obowiązywała na każdym szczeblu życia publicznego. Liberalizacji uległy
jedynie skutki przeciwstawienia się woli władzy administracyjnej. Dziś oponentów
tych praktyk nie posyła się już na Syberię…

POLSKA, NA SZCZĘŚCIE, znajduje się na takim etapie wdrażania konstytucyjnego
paradygmatu demokratycznego państwa prawa, że w gruncie rzeczy ani wzorce wę-
gierskie, ani putinowskie nie mają szans na zastosowanie. Jednakowoż nie będą
ustawać starania o zainstalowanie na fotelu prezesa narodowej federacji futbolo-
wej „spadochroniarza” z partyjno-rządowego nadania. Drogą do osiągnięcia tego
celu nie będzie już powtórka z siłowych rozwiązań w stylu Dębskiego, Lipca i Drze-
wieckiego. Wraz z objęciem funkcji szefowej resortu sportu przez Joannę Muchę, za-
częła obowiązywać bowiem metoda rozmiękczania potencjalnych wyborców preze-
sa związku, konsekwentny i cierpliwy dialog ze środowiskiem piłkarskim.

Dialog ma nam uświadomić, że jedynym rozwiązaniem nabrzmiałego problemu
odmiany zszarganego wizerunku PZPN może być zgoda na człowieka zaimportowa-
nego z zewnątrz. Grudniowy zjazd sprawozdawczo-wyborczy 2012, w tym kontek-

PORA NA „SPADOCHRONIARZY”?
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RYSZARD

NIEMIEC

ście, miałby być współczesną wolną elekcją, niczym namaszczającą francuskiego
księcia Henryka Walezego, uprzednio wysuniętego i zatwierdzonego przez wysoki
urząd państwowy…

Z tej to racji wprowadzono w obieg kandydatury m. in. Jana Krzysztofa Bieleckiego,
Andrzeja Olechowskiego, a nawet Ryszarda Czarneckiego, polityka opozycyjnego, ale
już rutyniarza w prowadzeniu kampanii prezesowskiej. Przekonanie, że radykalną od-
mianę jakości pracy związku, a także poprawę jego wi-
zerunku zagwarantuje każdy rzucony na PZPN człowiek
z zewnątrz, najlepiej popularny polityk – jest zwyczajną
iluzją.

NIE CZAS TU OMAWIAĆ STARY JAK ŚWIAT DYLEMAT
o roli jednostki w historii, ale coś należy dobitnie
uświadomić wszystkim naprawiaczom i zbawcom
PZPN. Kierowanie federacją piłkarską, to nie jest ro-
bota dla amatorów, znających realia i mechanizmy
machiny futbolowej wyłącznie z perspektywy loży ViP-
-owskiej na meczach reprezentacji! Może dlatego bar-
dziej trafiają mi do przekonania takie, znajdujące się
już w obiegu, odgórne kandydatury: byłego repre-
zentanta, posła PO, Romana Koseckiego, czy świeżo
emerytowanego profesjonała ze stażem w Feyenoor-
dzie, Liverpoolu i Realu Madryt, Jerzego Dudka. Ten
pierwszy ma za sobą szlify działacza społecznego
w klubie przez siebie założonym, jak również staż
w strukturach Mazowieckiego Związku Piłki Nożnej.
Niestety, partyjna wyrazistość nie będzie jego atutem
w przymiarce do ewentualnej prezesury.

Reprezentacyjny zaś eksbramkarz, owszem, jest
człowiekiem medialnym, ale z zerowym dorobkiem

w służbie społecznej na rzecz piłki. Na-
wet najbardziej spektakularna aktyw-
ność charytatywna nie da mu niezbęd-
nej akceptacji u ludzi, którzy z manda-
tem w ręku, będą wyłaniać prezesa
PZPN. Dudek ociera się bowiem o ca-
sus Zbigniewa Bońka, piłkarza klasy
światowej, a jednak uważanego przez
wielu jako „niewybieralnego”, z racji
nieco paternalistycznego punktu wi-
dzenia na polski futbol, w którym ama-
torska podstawa piramidy, to dla nie-
go piąte koło u wozu dyscypliny!

Wracając do tekstu Łagowskiego,
trzeba koniecznie zauważyć, że tak na-
prawdę, to przyszłego sternika PZPN
wybiorą reprezentacyjni piłkarze. Jeśli
wyjdą z grupy Euro, a daj Boże, wygra-
ją i kolejny mecz, to flekowany dziś bez
umiaru Grzegorz Lato obwieści chęć re-
elekcji i nikt mu w tym nie przeszkodzi.
Będzie Napoleonem, tym spod Auster-
litz, a nie spod Waterloo, zaś u jego
stóp położą się nawet dzisiejsi, najza-
gorzalsi krytycy. A jak będzie klapa,
wówczas wyborcza zabawa zacznie się
na serio. Dziś mają miejsce wyłącznie
publicystyczne podchody zniecierpli-
wionych harcowników medialnych i po-
litycznych rozprowadzających…
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 * Zalecana cena producenta nie obejmuje pomiaru i montażu i dotyczy 

garażowej bramy segmentowej RenoMatic w wymiarze promocyjnym 

2500 × 2125 mm z napędem i drzwi zewnętrznych RenoDoor 

w wymiarze promocyjnym 1100 × 2100 mm bez naświetli bocznych. 

Dotyczy wszystkich partnerów handlowych uczestniczących 

w akcji promocyjnej na terenie Polski i obowiązuje do 31.12.2012 r.

** W porównaniu z bramą LPU w tym samym wzorze i z jednakowym 

wykończeniem powierzchni. 

Teraz taniej!
Nawet do 33 % **

W promocyjnej ofercie: 

Drzwi RenoDoor i garażowa brama segmentowa RenoMatic w kolorze białym z napędem

Infolinia: 801 500 100* www.hormann.pl
*Opłata za każdą minutę połączenia jak za jeden impuls połączenia lokalnego wg stawek operatora.

Micrograin Decograin

biały

białe 
aluminium Titan Metallic

brązowy

Golden Oak

Dark Oak

Brama 
Roku

2690 zł* cena 
bez 
VAT

Od

od 3309 zł (z 23% VAT)
od 2905 zł (z 8% VAT)

Drzwi 
Roku

3750 zł*Od

od 4613 zł (z 23% VAT)
od 4050 zł (z 8% VAT)

cena 
bez 
VAT

Partner piłkarskiej reprezentacji Polski
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ozpoczynające nową kadencję
władz związku wybory mają
się zatem odbyć już po naj-
większych tegorocznych im-
prezach piłkarskich w naszym
kraju. Będą nimi niewątpliwie

historyczne dla polskiego futbolu fina-
ły mistrzostw Europy oraz pierwsze
spotkania eliminacyjne mistrzostw
świata w Brazylii w 2014 roku,
a w szczególności zaplanowany na 16
października 2012 mecz Polska – An-
glia.

Walne Zgromadzenie ma być prze-
prowadzone już po zakończeniu rozgry-
wek ligowych i pucharowych. Kwestia
ta ma obecnie istotne znaczenie prak-
tyczne. Według zmodyfikowanego Sta-
tutu PZPN, delegaci klubów ekstrakla-
sy i pierwszej ligi będą mogli być zgła-
szani niemal do ostatniej chwili, co
w razie wyznaczenia terminu zjazdu
w czasie trwania rozgrywek piłkarskich
prowadziłoby do licznych zmian na li-
ście delegatów, utrudniających przygo-
towanie obrad od strony organizacyj-
no-logistycznej. 

Przyjęcie grudniowej daty obrad
uwzględnia również fakt, iż ich prze-
prowadzenie musi być poprzedzone
wyborami władz i delegatów w orga-
nizacjach członkowskich PZPN. Zgod-
nie bowiem  z art. 27 § 1 i 2 Statutu
PZPN, wybór 60 delegatów na Walne
Zgromadzenie Związku następuje na
Walnych Zebraniach Sprawozdawczo-
-Wyborczych wojewódzkich związków
piłki nożnej, które odbywają się naj-
wcześniej na 6 miesięcy, a najpóźniej
na 2 miesiące przed terminem Walne-
go Zjazdu PZPN.

Ustalając datę, zarząd związku pod-
jął równocześnie odrębną  uchwałę
w sprawie przyjęcia zasad wyboru de-
legatów na walne zebrania wojewódz-
kich ZPN. Dokumentu tego nie można
w żadnym przypadku odczytywać jako
próby jakiegokolwiek wpływania
władz PZPN na procedurę wyborczą je-
go organizacji członkowskich. Daje te-
mu notabene wyraz treść § 3 cyt.
uchwały. Wynika z niego, iż zbliżające
się wybory mają być przeprowadzone
z zachowaniem samorządności PZPN,
wojewódzkich związków piłki nożnej

oraz ich struktur członkowskich i orga-
nizacyjnych, w sposób wykluczający ja-
kąkolwiek ingerencję w ich przebieg ze
strony władz publicznych oraz podmio-
tów prywatnych.

Intencją zarządu PZPN było nato-
miast ujednolicenie zasad dokonywa-
nia wyborów w ramach wojewódzkich
związków, a i przede wszystkim wyeli-
minowanie możliwości powstawania
sytuacji niezgodnych z prawem, mogą-
cych w szczególności podważać waż-
ność przeprowadzonych wyborów i na-
stępnie funkcjonowanie  władz danej
organizacji członkowskiej. W pierw-
szym rzędzie zatem przyjęto, iż delega-
tami na Walne Zebrania Sprawozdaw-
czo-Wyborcze wojewódzkich ZPN mo-
gą być osoby posiadające pełną zdol-
ność do czynności prawnych (a więc
pełnoletnie i nie ubezwłasnowolnion-
e), stale mieszkające w Polsce, nieka-
rane za umyślne przestępstwo lub
umyślne przestępstwo skarbowe ściga-
ne z oskarżenia publicznego, a także
niekarane za przestępstwo korupcji
sportowej lub  przeciwko którym nie
jest prowadzone postępowanie proku-
ratorskie albo dyscyplinarne w tym za-
kresie.

Stawiając takie wymagania kandy-
datom na delegatów na walne zebra-
nia wojewódzkich ZPN, władze związ-
ku wyszły z trafnego, jak należy przyj-
mować, założenia, że odbudowa nad-
szarpniętego w ostatnich latach wize-
runku i autorytetu polskiej piłki nożnej
powinna w pierwszym rzędzie nastę-
pować przez promowanie osób niepo-
zostających w jakimkolwiek konflikcie
z prawem powszechnym i związko-
wym.

Podejmując przedmiotową uchwa-
łę, zarząd PZPN zdawał sobie zarazem
doskonale sprawę z faktu, iż postano-
wienia ustawy z 7 kwietnia 1989 roku –
Prawo o stowarzyszeniach stawiają du-
że wymagania zwłaszcza małym, ama-
torskim klubom piłkarskim. Stały się
one szczególnie widoczne w trakcie
wyboru władz Warmińsko-Mazurskie-
go Związku Piłki Nożnej obecnej ka-
dencji. Z art. 13 ust.1 cyt. aktu norma-
tywnego wynika, iż najwyższą władzą
stowarzyszenia jest walne zebranie

członków. W sprawach, w których sta-
tut nie określa właściwości władz sto-
warzyszenia, podejmowanie uchwał
należy właśnie do walnego zebrania
członków. To rozwiązanie statutowe
zostało powtórzone w treści § 9 ust. 2
omawianej uchwały. Statut danego
klubu piłkarskiego może jednak prze-
widywać, iż wyboru delegatów na wal-
ne zebranie sprawozdawczo-wyborcze
WZPN dokonuje zarząd klubu, co jest
z pewnością bardziej pragmatycznym
rozwiązaniem. Może jednak również
wskazywać wyraźnie w tym zakresie na
kompetencje walnego zebrania człon-
ków.

Jeśli jednak regulacja statutowa da-
nego klubu (będącego stowarzysze-
niem) nie przewiduje żadnego rozwią-
zania w tej sferze, to możliwe jest dwo-
jakie rozwiązanie. Wyboru delegatów,
zgodnie z art. 13 ust.1 zd.2 Prawa o sto-
warzyszeniach, powinno dokonać
w takim przypadku walne zebranie
członków. Możliwe jest jednak także
wcześniejsze zmodyfikowanie statutu
klubu i przyjęcie rozwiązania, iż przed-
miotowe uprawnienie przysługuje za-
rządowi stowarzyszenia.

O wiele prostsza konstrukcja istnie-
je w przypadku klubów ekstraklasy
(będących spółkami akcyjnymi) oraz
klubów I, II, III ligi oraz niższych klas
rozgrywkowych – będących spółkami
akcyjnymi lub spółkami z ograniczoną
odpowiedzialnością – gdyż w tym
przypadku wyboru delegatów doko-
nuje zarząd klubu. Żaden z klubów
piłkarskich nie może przy tym “uciec”
od wskazanego problemu. Każdy pod-
miot dokonujący wyboru delegatów
na walne zebranie WZPN musi bo-
wiem w zakreślonym terminie przeka-
zać do biura związku uchwałę o wybo-
rze danej osoby – pod rygorem nie-
ważności mandatu. Na obszarze dzia-
łania niektórych wojewódzkich ZPN
funkcjonują nadal Okręgowe Związki
Piłki Nożnej oraz Podokręgi. Walne
zebrania OZPN w pierwszym przypad-
ku oraz zebrania klubów wchodzących
w skład danego Podokręgu mają
swoje odrębne kompetencje do wy-
boru delegatów na zjazd wyborczy
WZPN.

BIULETYN PRAWNY

PROF. DR HAB.
ANDRZEJ WACH

DYREKTOR

WYDZIA¸U

PRAWNEGO

PZPN

Procedura wyborcza ro
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Zarząd, obradujący 24 stycznia, podjął uchwałę o zwołaniu na 14 grudnia 2012 roku Walnego

Zgromadzenia Sprawozdawczo-Wyborczego Polskiego Związku Piłki Nożnej.
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OBRADOWA¸ ZARZÑD

zpoczęta
Posiedzenie zarządu 24 stycznia 2012

roku.
◗Wiceprezes Adam Olkowicz przedstawił

stan przygotowań do Euro 2012 od stro-
ny organizacyjnej, selekcjoner Franciszek
Smuda od strony szkoleniowej; mówił
m.in. o wyborze Austrii jako miejsca
zgrupowania drużyny narodowej przed
turniejem.

◗Omówiono zasady podziału biletów na
Euro 2012.

◗ Przewodniczący Kolegium Sędziów –
Zbigniew Przesmycki omówił swoją wi-
zję kierowania organizacją arbitrów. Te-
matem tym zajmuje się również powo-
łany przez zarząd zespół roboczy, pod
przewodnictwem wiceprezesa Rudolfa
Bugdoła. Do składu Kolegium Sędziów
zostali powołani: Tomasz Mikulski, Sła-
womir Stempniewski oraz Tomasz Ru-
sek.

◗ Zmiany osobowe nastąpiły w Komisji ds.
mediów. Rafała Byrskiego, Sławomira
Balcerzaka i Piotra Wojciechowskiego
zastąpili Janusz Basałaj, Adam Godlew-
ski oraz Jerzy Góra.

◗Dyrektor Olimpiad Specjalnych – Bogu-
sław Gałązka poinformował o działa-
niach mających na celu promocję Euro
2012 w postaci turnieju 16 drużyn, który
odbędzie się w maju w Łodzi.

◗ Informację o działalności komisji ds. do-
kumentacji i zasobów archiwalnych
przedstawił jej przewodniczący – Leszek
Rylski.

◗ Zarząd podjął uchwałę w sprawie odwo-
łania Krzysztofa Kuchciaka z funkcji tre-
nera reprezentacji Polski (także u-19) w
piłce plażowej. Tymczasowo “plażówkę”
poprowadzi Tomasz Iwan.

◗ Edward Potok przedstawił sprawozdanie
z rozdzielenia środków PZPN na Woje-
wódzkie Ośrodki Szkolenia Młodzieży
oraz działania systemu Ekstranet. Przyję-
ty został nowy wzór karty identyfikacyj-
nej dla zawodników.

◗Ustalono, iż mecz z Portugalią, zaplano-
wany na 29 lutego, odbędzie się na Sta-
dionie Narodowym w Warszawie.

◗Do UEFA zgłoszono kandydatury Mało-
polskiego ZPN na organizację mi-
strzostw U-19 mężczyzn w 2014 i 2015 ro-
ku oraz U-17 kobiet w 2016 roku, a także
Kujawsko-Pomorskiego ZPN na organi-
zację mistrzostw U-17 kobiet w 2016 ro-
ku.

◗ Zarząd podjął uchwałę o zwołaniu Wal-
nego Zgromadzenia Sprawozdawczo-
-Wyborczego na 14 grudnia 2012 roku
Przyjęte zostały zasady wyboru delega-
tów na walne zgromadzenia woje-
wódzkich związków.

Niezależnie od powyższego – wybo-
ry delegatów klubów posiadających
wyłącznie sekcje piłki nożnej kobiet bę-
dących członkami danego WZPN mają
odbyć się na zebraniu przedstawicieli
tych klubów z udziałem członków Wy-
działu Piłkarstwa Kobiecego danego
związku. Analogiczne rozwiązanie zo-
stało przyjęte w przypadku klubów po-
siadających wyłącznie sekcje piłki noż-
nej halowej pięcioosobowej. Wybór
ich delegatów powinien nastąpić na
zebraniu przedstawicieli tych klubów
z udziałem członków Wydziału Futsalu
WZPN.

Po zatwierdzeniu zmian w Statucie
PZPN, przyjętych 25 listopada 2011 ro-
ku przez organ nadzorujący i sąd reje-
strowy, zarząd podejmie uchwałę
w sprawie zasad wyboru delegatów na
Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-
-Wyborcze PZPN.

o
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N
a obiektach Akademii Wychowa-
nia Fizycznego w Krakowie odbyła
się coroczna Kursokonferencja

Szkoleniowa Małopolskiego Związku Pił-
ki Nożnej. Do roli wykładowców regular-
nie zapraszane są od lat osoby o szero-
kiej wiedzy teoretyczno-praktycznej.
W przeszłości byli to m. in. Josef Ven-
glosz, Władysław Żmuda, Jerzy Engel
i Alan Nixon, który zresztą uczestniczył
w ostatniej debacie. Jak zwykle, dopisa-
ła frekwencja, o czym świadczy obec-
ność aż  674 trenerów. Wszyscy szkole-
niowcy biorący udział w konferencji
otrzymali stosowne certyfikaty.

Co złożyło się na program konferencji?
Trening specjalistyczny bramkarzy popro-
wadzili Piotr Wrześniak (Akademia Bram-
karska Kraków, Termalica Nieciecza)
i Marcin Chmura (Akademia Bramkarska
Kraków). Okresem przygotowawczym ju-
niora starszego i grupy Młodej Ekstraklasy
Wisły SSA Kraków zajęli się Tomasz Kula-
wik i Kazimierz Kmiecik. Z kolei Irlandczyk
Alan Nixon i Robert Mazanek (Wojewódz-
ki Ośrodek Szkolenia Sportowego Mło-
dzieży w Krakowie-Nowej Hucie) przybli-
żyli zagadnienia związane z wykorzysta-
niem przewagi liczebnej w atakowaniu.

Po części praktycznej przyszła pora na
teorię. Twórczy charakter zawodu trene-
ra jako wymóg we współczesnym proce-
sie szkolenia piłkarzy był przedmiotem
wykładu prof. Jerzego Talagi (AWF War-
szawa, PZPN). Natomiast Duszan Radol-
sky (Termalica Nieciecza) porównał pro-
blemy szkolenia piłkarzy w Polsce, Cze-
chach i Słowacji.

Wkrótce, znów za sprawą Wydziału
Szkolenia MZPN, zorganizowano kurso-
konferencję dla szkoleniowców grup
młodzieżowych. Na obiektach Com-Com
Zone pojawiło się 300 trenerów. Poszcze-
gólnymi punktami programu ponownie
kierował przewodniczący Wydziału Szko-
lenia, Lucjan Franczak, z dużą pomocą
Aleksandra Hradeckiego i wielu społecz-
nych działaczy związku.

Część teoretyczną wypełniły trzy wy-
kłady. O psychologicznych aspektach
młodych piłkarzy mówiła dr Joanna Ba-
siaga-Pasternak (AWF Kraków). Dr Wła-
dysław Szyngiera (AWF Katowice) –
o szkoleniu dzieci i młodzieży poprzez
gry zadaniowe. Zaś problematyka szko-
lenia dzieci i młodzieży była przedmio-
tem wystąpienia Aleksandra Hradeckie-
go (MZPN). Segment praktyczny rozpo-
częło przybliżenie metody „Coerver  Co-
aching”, czego na podstawie materia-
łów opracowanych przez Marcina Bog-
dana dokonali Mariusz Paszkowski i Ro-
bert Radek (Piłkarska Akademia Umie-
jętności Katowice). Mieczysław Będkow-
ski (SPMTS Hutnik Kraków) zademon-
strował nauczanie techniki w formie za-
baw. Przykładów ćwiczeń ogólno-
usprawniających dla trampkarza, z ak-
centem na nauczanie techniki indywidu-
alnej, dostarczył Krystian Pać (TS Wisła
Kraków). Nauczanie wybranych elemen-
tów techniki stanowiło temat zajęć pro-
wadzonych przez Marka Koniecznego
(Akademia Piłkarska 21 Kraków). Wresz-
cie Marcin Pasionek (SPMTS Hutnik Kra-
ków) wziął na tapetę szkolenie techniki
w formie gier. Zajęcia praktyczne prowa-
dzono z udziałem młodych piłkarzy Cra-

covii, Hutnika Kraków, Wisły i Akademii
Piłkarskiej 21.

Rozgrywane we wszystkich podokrę-
gach i okręgach MZPN halowe turnieje
znajdą epilog w małopolskich finałach,
do których dotrą tylko najlepsi. Już w ska-
li ogólnokrajowej czeka w lipcu rywaliza-
cja w Olimpiadzie Młodzieży, ale za dwa
lata sprawy mogą nabrać międzynarodo-
wego wymiaru. – Władze PZPN postano-
wiły, że do rywalizacji o zorganizowanie
turniejów finałowych Młodzieżowych Mi-
strzostw Europy UEFA w kategorii wieko-
wej do lat 19 mężczyzn w 2014 zostanie
zgłoszona Małopolska. Nasza aplikacja
była kompletna pod każdym względem,
nawet z wykorzystaniem zdjęć satelitar-
nych. To naturalnie pierwszy etap, teraz
należy czekać na ostateczną decyzję
UEFA. Wierzymy, iż w oparciu o rzetelne
przesłanki sportowe, infrastrukturalne
oraz kulturowe właśnie Małopolska wy-
gra bój o mistrzostwa U-19 – powiedział
prezes MZPN, Ryszard Niemiec.

Poza PZPN, chęć zorganizowania MME
U-19 wyraziło wstępnie 12 innych federa-
cji. Jak poinformował nas przedstawiciel
PZPN, Mirosław Ryszka, ostateczna decy-
zja zostanie przekazana 22 marca, pod-
czas 36. Kongresu Zwyczajnego UEFA
w Stambule.

Piłkarska zima zakończy się w Krako-
wie 16 lutego, gdy Wisła podejmie
Standard Liege w 1/16 finału Ligi Euro-
py. Dla całej Małopolski wiosna nasta-
nie kilka tygodni później. Wybiega się
ku niej z dużym niepokojem, niekiedy
nawet ze strachem. Świadczą o tym sy-
gnały napływające choćby z Wieliczki,
Bochni czy Tarnowa, gdzie sympatycy
Unii niedawno wystosowali alarmujący
list otwarty do podmiotów ewentualnie
mogących pomóc „Jaskółkom” w ich
dramatycznej sytuacji. Hasło „jak opa-
nować kryzys?”, a wręcz: „jak go prze-
żyć?” dochodzi z wielu miejsc. Czy tylko
z Małopolski? Wiadomo, że nie. Ale to
marne pocieszenie... JERZY CIERPIATKA

Małopolska wcale nie zapadła

w zimowy sen. Adepci futbolu

przenieśli się czasowo pod dachy

hal. Działacze myślą o lipcowej

Olimpiadzie Młodzieży i marzą

o Euro 2014 w wydaniu

młodzieżowym. Nie próżnują

trenerzy, którzy znów udowodnili,

że interesują ich stałe fragmenty

gry. Ale licho też nie śpi.

TRENOWANIE
KRYZYSU

Alan Nixon

Trener 
Duszan
Radolsky
(Termalica
Nieciecza).



PROPOZYCJA NIE DO ODRZUCENIA?

Dolnośląski ZPN i Śląsk proponują
podział terytorialny na cztery grupy
– dokonywany co roku w zależności
od zespołów ekstraklasy. Spotkania
miałyby się często odbywać w środy
– w terminach UEFA. „Jaki jest wa-
runek podstawowy rozwoju uzdol-
nionej młodzieży? Najlepsi muszą
grać z najlepszymi, a wszyscy naj-
zdolniejsi chłopcy muszą się znaleźć
w ośrodkach gimnazjalnych PZPN
lub profesjonalnych klubach piłkar-
skich. Poza tym najlepsze warunki

infrastrukturalne, najlepsi trenerzy
i sędziowie. Od sezonu 2012/13
w ramach licencji dotyczących wy-
stępów w najwyższej klasie rozgryw-
kowej (obowiązek szkolenia przez
zespoły ekstraklasy m.in. sześciu ze-
społów młodzieżowych), szkolenie
młodzieży odbywać się będzie rów-
nolegle, tzn. w klubach ekstraklasy
i gimnazjach PZPN. W związku z tym
proponujemy restrukturyzację roz-
grywek” – piszą o swojej koncepcji
pomysłodawcy.

R
zecz miałaby się odbywać
w dwóch kategoriach wieko-
wych: 1999 i 1998 (Puchar Ku-

chara) oraz 1997 i 1996 (Puchar Mi-
chałowicza). W rozgrywkach, które
trwałyby równolegle w obu katego-
riach, by zminimalizować koszty trans-
portu czy noclegów, uczestniczyłoby
16 zespołów gimnazjalnych oraz 16
drużyn ekstraklasy. Mecze odbywałyby
się podobnie, jak dziś w przypadku re-
prezentacji województw – najpierw
młodsi, a potem starsi.

Dolnośląski Związek Piłki Nożnej oraz Śląsk Wrocław opracowali koncepcję wspólnych, centralnych rozgrywek

PZPN i ekstraklasy. Zaproponowali, by stworzyć system, który pozwoli na rozwój uzdolnionej młodzieży.

DOLNOÂLÑSKI
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Triumfatorki konkursu na najpiękniejszą i najbardziej utalento-
waną fankę futbolu zorganizowanego przez portal
JednaPilka.pl. Od lewej: Nikoletta Koszek (II wicemiss), Alek-
sandra Kaj (Student.pl), Natalia Skorek (Piłkarska Miss.pl),
członek jury Mateusz Cetnarski i Monika Rupnik (I wicemiss).

J
edenaście dziewcząt, wybranych po-
przez głosowanie na portalu
JednaPilka.pl, stanęło do rywalizacji

o koronę najpiękniejszej i najbardziej
utalentowanej fanki futbolu. Zanim do-
szło do finałowej rywalizacji, organiza-
torzy razem z kandydatkami przez kilka-
naście tygodni promowali konkurs
w trakcie piłkarskich spotkań – byli
obecni m.in. podczas 66-lecia MKS Oła-
wa, który na jubileusz zagrał sparing ze
Śląskiem Wrocław oraz w trakcie towa-
rzyskiego meczu Polska – Włochy roze-
granego w stolicy Dolnego Śląska.

W finale kandydatki pojawiły się
w strojach wieczorowych, piłkarskich
i mikołajkowych. Z dużą aprobatą gości
spotkała się również kolekcja Martina
Kuca „Nie przejdziesz niezauważona”.
Co ciekawe, do stworzenia jedenastu
kreacji projektant użył tylko czterech
kolorów – barw Śląska Wrocław i Mie-
dzi Legnica. Oba kluby objęły zresztą
patronat nad konkursem, zaś Kuc jest...
byłym piłkarzem (Hannover 96), które-
mu na drodze do kariery stanęły kontu-
zje. Teraz realizuje się w świecie mody.

– To była pierwsza edycja, bardzo wy-
jątkowa. Wszystko działo się w sympa-
tycznej, wręcz rodzinnej atmosferze.
Ważne było, byśmy się dobrze zgrały
i porozumiewały, bo wtedy lepiej się
pracuje. Uważam, że to się udało – po-
wiedziała Natalia Skorek, zwyciężczyni
konkursu.

„Piłkarska Miss” została wybrana
przez jury, w którym zasiedli m.in. trzej
piłkarze Śląska Wrocław – Łukasz Ma-
dej, Mateusz Cetnarski oraz Łukasz Gi-
kiewicz. Do gustu przypadły im nie tyl-
ko finalistki. Cała trójka była pod wra-
żeniem występu Pawła Skóry, mistrza
Europy we freestyle football, który wy-
czyniał z piłką cuda.

Na podium, oprócz Natalii Skorek,
stanęły Monika Rupnik (I wicemiss)
oraz Nikoletta Koszek (II wicemiss).
Tytuł internautów portalu
JednaPilka.pl oraz dlaStudenta.pl
(jeden z patronów medialnych kon-
kursu) otrzymała Aleksandra Kaj. –
Tym razem demokracja wygrała,
choć nie ukrywam, że dyskusja, kto
ma zwyciężyć, była zażarta – mówił
jeden z oceniających, Mateusz Cet-
narski. – Moja faworytka? Nie wygra-
ła, ale toczyłem o nią mocny bój –
śmiał się pomocnik Śląska. – To, że
wygrałam, było dla mnie ogromnym
zaskoczeniem, i mówię to bardzo
szczerze. W dniu finału każda z nas
była zestresowana, ale także... wyjąt-
kowo piękna. Na tle innych dziewczyn
człowiek nie ma wrażenia, że za
chwilę wygra, ponieważ na moim
miejscu mogłaby być każda z finali-
stek – opowiadała po finale zwycięż-
czyni, Natalia Skorek.

Na barkach „Piłkarskiej Miss” spo-
czywa teraz spora odpowiedzialność.

Triumfatorka konkursu została bowiem
twarzą akcji „StadionydlaKobiet.pl”,
która ma przyciągnąć piękniejszą płeć
na trybuny. Sądząc po minach zapro-
szonych gości, wśród których pojawiła
się m.in. Katarzyna Piotrowska, Miss
Polonia z Wrocławia, nie powinno być
z tym problemów.

ŁUKASZ KMITA

JEDENASTKA NAJPIĘKNIEJSZYCH
90 minut gry, pięciu sędziów oraz kibice – finał konkursu

„PilkarskaMiss.pl”,  do którego doszło w końcówce ubiegłego roku, 

do złudzenia przypominał walkę na boisku. Ale w role arbitrów 

wcielili się piłkarze, a drużynę stanowiły same dziewczyny.

I nikt nie kopał się po kostkach.
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CO S Y̧CHAå W REGIONACH

KUJAWSKO-
-POMORSKI

PIONIERKI Z BYDGOSZCZY 

K
lub formalnie został założony
w 2007 roku, kiedy przejął zespół
Brdy Bydgoszcz. W poprzednim se-

zonie po raz pierwszy wywalczył awans
do dziesięciodrużynowej ekstraligi.
W pierwszej rundzie w dziewięciu me-
czach zespół zdobył osiem punktów i zaj-
muje siódme miejsce. Początki były trud-
ne. Wprawdzie bydgoszczanki wygrały na
inaugurację z Mitechem Żywiec 3:1, ale
później zanotowały porażki, jak 0:6
w Szczecinie z Pogonią Women oraz 0:12
w Raciborzu z najlepszą obecnie polską

drużyną kobiecą, Unią. Do rundy rewan-
żowej zespół przygotowuje Remigiusz
Kuś, który zastąpił Sławomira Malickie-
go, współautora awansu do ekstraligi.

Klub, na miarę możliwości, stara się
propagować w regionie kobiecy futbol.
Dla przykładu: na początku lutego pił-
karki KPP rozegrały pokazowe mecze
w nowej hali w Rypinie, gdzie także do-
szło do podpisania umowy o współpra-
cy między klubem, a szkolącym zawod-
niczki gimnazjum im. Jana Pawła II
z Kowalek.

W cieniu pierwszoligowych piłkarzy Zawiszy Bydgoszcz i Olimpii Grudziądz  oraz drugoligowej 

Elany Toruń, do rundy rewanżowej ekstraligi przygotowują się zawodniczki KKP Max-Sprint Bydgoszcz.

Z EKSTRAKLASY DO OLIMPII

D
wóch piłkarzy, którzy jesienią wy-
stępowali w ekstraklasie, wzmoc-
niło beniaminka pierwszej ligi,

Olimpię Grudziądz – defensywny po-
mocnik Dariusz Kłus z ŁKS (10 spotkań,
1 gol) i napastnik Adam Cieśliński

z Podbeskidzia Bielsko-Biała (11 me-
czów, 2 bramki). Olimpia po pierwszej
części sezonu zajmuje trzynaste miejsce
z zaledwie dwupunktowa przewagą
nad strefą spadkową, mimo że z czoło-
wymi zespołami ligi zespół Marcina

Kaczmarka zanotował dobre wyniki: re-
misy z liderem, Pogonią (0:0) i wiceli-
derem, Termaliką (1:1) oraz wygraną
z czwartym w tabeli Piastem (2:0). Tyl-
ko z Zawiszą Olimpia przegrała (0:1).

JAROSŁAW KUDAJ

P
ZPN i wojewódzkie związki piłki noż-
nej organizują coraz więcej kurso-
konferencji i większość z nich, jak ta

w Bydgoszczy, na bardzo wysokim pozio-
mie. W „Łuczniczce” w pokazowych zaję-

ciach praktycznych uczestniczyli piłkarze
Zawiszy Bydgoszcz i osiemdziesięciu za-
wodników Ośrodka Szkolenia Sportowe-
go Młodzieży K-PZPN. Zaprezentowano
aż sto różnych ćwiczeń.

– Kursokonferencje przestały być tylko
okazją do zdobycia certyfikatów, często
niezbędnych, aby dostać się na kolejny
kurs trenerski. Obecnie są one także oka-
zją  do poznania i nauczenia się wielu
istotnych z punktu widzenia szkoleniowe-
go rzeczy – podkreślił Paweł Grycmann.
Drugi trener reprezentacji Polski U-14,
obok szkoleniowców pierwszej drużyny
Zawiszy: Janusza Kubota, Jarosława
Wielgusa i Ryszarda Ługowskiego, był
jednym z czternastu trenerów, którzy

podczas kursokonferencji prowadzili zaję-
cia praktyczne. Poszczególnymi punkta-
mi programu szkoleniowego kierował
trener koordynator kujawsko-pomorskie-
go związku, Kazimierz Gurtatowski.

Prezes K-P ZPN, Eugeniusz Nowak,
omówił najistotniejsze sprawy dotyczące
edukacyjnej i licencyjnej ścieżki dla trene-
rów i instruktorów szkolących dzieci
i młodzież. Jerzy Engel wygłosił wykład
pod tytułem „Najlepszych zawodników
mogą edukować tylko najlepsi trenerzy”.

Do 2016 roku PZPN chciałby, aby liczba
trenerów z licencją UEFA-B, pracujących
z dziećmi i młodzieżą, wzrosła z tysiąca do
pięciu tysięcy osób! W zeszłym roku wpro-
wadzono też kurs PZPN-C dla nauczycieli
wychowania fizycznego, prowadzących
zajęcia piłkarskie w szkołach. Według Wy-
działu Szkolenia PZPN, w Polsce wciąż
jednak brakuje materiałów do nauczania
piłki nożnej dzieci i młodzieży. Dlatego tak
ważne jest organizowanie jak największej
liczby kursokonferencji, oczywiście na od-
powiednim wysokim poziomie.

To, że większość takich przedsięwzięć
spełnia swoje edukacyjne zadanie,
świadczy systematyczny wzrost frekwen-
cji. W tym roku w hali „Łuczniczka” była
najwyższa ze wszystkich kursokonferencji
kiedykolwiek zorganizowanych przez K-
-PZPN dla trenerów i instruktorów.

Rekordowa liczba czterystu

osiemdziesięciu czterech trenerów

i instruktorów wzięła udział

w kursokonferencji

zorganizowanej przez Wydział

Szkolenia K-P ZPN w obiektach

hali sportowej „Łuczniczka”

w Bydgoszczy.

TŁUM W „ŁUCZNICZCE”

Hala sportowa
„Łuczniczka”

w Bydgoszczy.
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Prezes Witold Wójtowicz z upominkiem od PZPN.

BIALSKOPODLASKI JUBILEUSZ

N
a początku były zaledwie cztery
kluby: AZS-AWF Biała Podlaska,
Huragan Międzyrzec Podlaski,

Orlęta Radzyń Podlaski i LZS Milanów.
Chlubą miejscowego piłkarstwa był
wówczas trzecioligowy AZS-AWF, który
w obecności 10 tysięcy widzów mini-
malnie uległ w 1/16 finału Pucharu Pol-
ski Legii Warszawa z Kazimierzem Dey-
ną w składzie. Drużyny prowadzili szwa-
growie – Jan Złomańczuk i Andrzej
Strejlau. Dziś funkcjonuje tu 57 klubów.

W sali pojawili się ich działacze, tre-
nerzy, sędziowie i byli piłkarze, a także
zaproszeni goście, m.in.: Zbigniew
Bartnik i Stanisław Sachajko z Lubel-
skiego ZPN oraz prezesi sąsiednich
okręgowych związków: Anatol Obuch
z Chełma, Krzysztof Karaś z Siedlec

i Stanisław Pryciuk z Zamościa. Nie za-
brakło pucharów, medali i życzeń od
m.in. prezesa PZPN, Grzegorza Laty,
władz województwa lubelskiego, Białej
Podlaskiej i powiatu, LZS i SZS.

Prezes BOZPN, Witold Wójtowicz,
przypomniał m.in. o zorganizowaniu aż
32 międzypaństwowych meczów,
w tym turnieju eliminacyjnego mi-
strzostw Europy U-17 kobiet. Z okazji ju-
bileuszu wyróżniono najbardziej zasłu-
żonych. Złoty medal za wybitne osią-
gnięcia w rozwój piłki nożnej przyznano
Józefowi Bergierowi, współzałożycielo-
wi związku, a także sędziemu honoro-
wemu PZPN, Antoniemu Sosnowskie-
mu, który zaledwie kilka dni później
przegrał walkę z chorobą.

ROMAN LASZUK

Minęło 35 lat od dnia, w którym powstał Bialskopodlaski OZPN. 

Jubileusz zgromadził piłkarską sztafetę pokoleń.

J
ej walory podkreślał architekt Adam
Kulikowski z Estudio Lamela, który od-
powiada za projekt: – To bardziej za-

mknięta, jednocześnie bardziej prze-
strzenna bryła. Również bardziej neutral-
na wobec terenów sąsiednich. Taki
obiekt nie będzie narzucał rozwiązań ar-
chitektonicznych dla zabudowy, która po-
wstanie w pobliżu – podkreślał architekt.
Poza względami estetycznymi, owalny

kształt korony stadionu ma też praktycz-
ne walory, bowiem pozwoli choćby na
zwiększenie powierzchni przeznaczonej
na działalność komercyjną.

Za tą koncepcją opowiadał się również
prezydent Lublina, Krzysztof Żuk: – Zależy
nam, aby obiekt był nie tylko piękny i do-
brze wkomponowany w otoczenie, ale
też funkcjonalny i tani w eksploatacji –
podkreślił gospodarz miasta.

Projekt powinien być gotowy już
w marcu, by w kwietniu móc przystąpić
do budowy, która potrwa do września
2013 roku. Stadion ma być typowo piłkar-
ski, na zadaszonych trybunach pomieści
15,5 tysięcy widzów. Posłuży też jako miej-

sce organizacji koncertów i dlatego prze-
widziane są wjazdy na płytę, dopracowa-
ne mają być dokładne wzmocnienia przy
jednej z bramek, gdzie mogłaby być mon-
towana scena. Na czas koncertów mura-
wa byłaby przykrywana specjalnymi pły-
tami. Wiadomo też, że prace zmierzają
do zmiany systemu podgrzewania mura-
wy z elektrycznego na glikolowy. Stadion
stanie na terenach po byłej cukrowni,
przy ulicy Krochmalnej. Zdaniem eksper-
tów, to idealne miejsce pod taki obiekt.

Inwestycja ma kosztować 136,2 milio-
na złotych, z czego 67,3 miliona stanowi
dofinansowanie z funduszy Unii Europej-
skiej.

Dwie wersje wyglądu nowego

stadionu w Lublinie zostały

przygotowane przez Estudio

Lamela, projektujące obiekt 

na zlecenie Budimeksu, który

wygrał przetarg na budowę.

Władze miasta obydwie koncepcje

poddały społecznej konsultacji

i w jej efekcie zdecydowano się 

na tę, która zakłada owalny

kształt narożników bryły stadionu.

OWALNY
STADION
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– twierdzi „lis pola karnego”

Zenon Burzawa – legenda Stilonu

Gorzów. Zdobyty przez niego tytuł

króla strzelców w 1994 roku, to

jedna z największych

niespodzianek w historii

ekstraklasy.

W
ówczas 33-letni snajper przy-
ćmił dużo młodszych napastni-
ków i na stałe wpisał się do an-

nałów polskiego futbolu. Dziś z powo-
dzeniem pracuje jako trener. Zanim
w 1993 roku dostał się do grającego
jeszcze wtedy w drugiej lidze Sokoła
Pniewy, przez niemal dekadę był naj-
lepszym snajperem Stilonu Gorzów.
Choć strzelał dużo bramek, to przez la-
ta nie trafił do ówczesnej pierwszej ligi.

– Po latach dowiedziałem się, że po-
ważnie interesowały się mną Ruch Cho-
rzów, Pogoń Szczecin i Górnik Wał-
brzych. To były jednak zupełnie inne
czasy. Nie wszystko zależało od klubów.
Podobno cena za mnie była zaporowa.
Wtedy nie docierały do mnie informa-
cje o zainteresowaniu innych zespołów
– wspomina. Jego transfer do Sokoła
Pniewy dopięto bardzo szybko. – Po
meczu Stilonu z Igloopolem Dębica po-
jawił się przedstawiciel Sokoła i rozpo-
czął temat. Po kilku dniach przyjechał
też prezes i sprawa została załatwiona
w dziesięć minut. W następnej kolejce
grałem już w barwach Sokoła.

Zespół z Pniew, to jedna z najbarw-
niejszych ekip w dziejach polskiego fut-
bolu. Przez dwa lata klub występował
pod nazwą Tygodnik Miliarder,
a przed sezonem 1995/1996 drużyna
została przeniesiona do Tychów
i wkrótce się rozpadła. Była jedną
z pierwszych, gdzie stawiano na
czarnoskórych zawodników, cho-
ciażby słynnego Moussę Yahayę. –
Była to fajna grupa ludzi, sprowa-
dzonych z całego kraju i nie tylko –
ciepło ocenia Burzawa.

W barwach Sokoła zdobył 22
bramki i w 1995 pojechał do fran-
cuskiego AS Lyon-Duchere, grają-
cego jednak w zaledwie trzeciej
lidze. – Mój wiek zrobił swoje
i nie miałem szans trafić do Le-
gii czy Lecha, choć fizycznie czu-
łem się dobrze. Gdyby ktoś od-
ważył się nie patrzeć mi
w metrykę, to mógłbym jesz-
cze trochę pograć na tym po-
ziomie – zastrzega. Z Francji
wrócił po kilku miesiącach, bo-
wiem tamtejszy klub najzwyczajniej
nie dotrzymał warunków umowy. – Szyb-

ko zgłosił się po mnie ŁKS Łódź, ale zapro-
ponowano mi testy, a przed podpisa-
niem umowy miałem jeszcze jechać na
obóz. Nie chciałem się na to zgodzić,
przecież nie byłem już młodzieniaszkiem.

Burzawa ostatecznie znalazł się w swo-
im ukochanym Stilonie. Później był jesz-
cze roczny epizod w Aluminium Konin,
ale karierę zakończył w Gorzowie. Powo-
dem była poważna kontuzja. – Na jed-
nym z treningów dwóch moich kolegów
z zespołu zaatakowało piłkę, ale zrobili to
tak niefortunnie, że zakleszczyli moją no-
gę. Doszło do złamania i na rok wypa-
dłem z gry. Próbowałem jeszcze wrócić,
lecz rehabilitacja nie przebiegała tak jak
powinna i dałem sobie spokój z piłką –
wspomina Burzawa.

Po rozbracie z ligowym boiskiem były
snajper zajął się trenowaniem. – Na po-
czątku pracowałem z najmłodszymi,
przez pewien czas byłem też kierowni-
kiem Stilonu. Zostałem przy piłce, ale

z tej drugiej strony – mówi. – Później sko-
rzystałem z propozycji prowadzenia Po-
goni Barlinek. Byłem tam jakiś czas, ale
przypomnieli sobie o mnie w Gorzowie.
Miałem za zadanie wprowadzić zespół
z okręgówki do czwartej ligi, co mi się
udało. Zajęliśmy nawet wysokie miejsce
zaraz po awansie.

W 2005 roku Burzawa został trenerem
piątoligowego Dębu Dębno i w trzy lata
wprowadził go do trzeciej ligi. Tam jego
podopieczni radzili sobie przyzwoicie,
zwykle finiszując w górnej połowie tabe-
li. Z łatką specjalisty od awansów trafił
do grającego w lubuskiej okręgówce Me-
prozetu Stare Kurowo, z którym oczywi-
ście wszedł do czwartej ligi. W obecnym
sezonie jesienią prowadzony przez niego
zespół walczył jednak o utrzymanie.
W grudniu Burzawa przyjął propozycję
trenowania Piasta Karnin, czyli zespołu
z czołówki lubuskiej czwartej ligi.

Ligowym rywalem prowadzonego
przez niego zespołu jest m.in. Stilon
Gorzów. – Bardzo żałowałem, gdy wy-
cofano GKP z rozgrywek pierwszej ligi.
Cieszę się jednak, że młodzi działacze
powoli odbudowują klub w czwartej li-
dze. Liczę, że za rok, dwa Stilon zacznie
się piąć w hierarchii. Latem krążyły
plotki, że to właśnie Burzawa będzie
prowadził gorzowski zespół. – Nie było
takich rozmów – dementuje trener. –
Działacze Stilonu podobno wolą sta-

wiać na młodych, nie chcą zatrudniać
osób dawniej związanych z klubem.

Poza tym kolidowałoby to z pełnio-
ną przeze mnie funkcją radnego

Gorzowa.
Na boisku swoją grą Burzawa

przypominał Tomasza Fran-
kowskiego. – Piłka szukała
mnie w polu karnym, a ja

wiedziałem, co później z nią
należy zrobić – wspomina. –
Później wielokrotnie porów-
nywano mnie z „Frankiem”.
Nasze przykłady udowad-
niają, że piłkarzom nie na-
leży zaglądać w metrykę.
A jak lis pola karnego oce-
nia napastników obecnie
grających w kadrze?

– W perspektywie Euro
2012 zwyczajnie się mar-

twię, bo mamy właściwie
tylko Roberta Lewandow-

skiego. R Może kompletując
skład na mistrzostwa, powinno się posta-
wić na zawodników w aktualnie najlep-
szej dyspozycji. Jeżeli jakiś zawodnik bę-
dzie w kwietniu czy maju seryjnie zdoby-
wał bramki, to warto, by selekcjoner dał
mu szansę. Oczywiście bez względu na
wiek napastnika. ANDRZEJ GROCHOLSKI
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I
nformacje o możliwości ogłoszenia
upadłości czy wycofania z rozgrywek
należy zaliczyć do kategorii public re-

lations. Wyciekały one z klubu już jesie-
nią zeszłego roku. To forma nacisku na
władze miejskie, którą stosowali wcze-
śniej poprzedni właściciele sekcji piłkar-
skiej z al. Unii: Antoni Ptak, Daniel
Goszczyński i Grzegorz Klejman.

Niewiele to wtedy dało, bo od lat ko-
lejne ekipy rządzące Łodzią nie mają
wizji rozwoju sportu. Symbolem tego
są stare stadiony – miejski, na którym
gra ŁKS oraz obiekt na terenach dzier-
żawionych przez Widzew.

Tym razem utworzono komitet, któ-
rego celem rzekomo jest zebranie
dwóch milionów złotych, a jak się nie
uda, to będzie można przynajmniej czę-
ściowo zwalić winę na kibiców.

W blasku fleszy podpisano też umo-
wę z konsorcjum Budus Katowice-Mo-
stostal Zabrze na budowę nowego szes-
nastotysięcznego stadionu miejskiego
przy al. Unii z… trzema trybunami. Jak
poinformowano, na czwartą zabrakło
pieniędzy. Zostanie dobudowana, jak
znajdzie się prywatny inwestor.

W Łodzi to już taka tradycja. W prze-
szłości powstała hala z trzema ścianami
i zza małym do rozgrywania oficjalnych
meczów hokejowych lodowiskiem oraz
za krótki olimpijski basen. A na sztucz-
nym boisku treningowym MOSiR ciężko
trenować, kiedy pada.

Obiecanki cacanki
Szefowie klubu (Jarosław Turek, Filip

Kenig i Jakub Urbanowicz), kiedy przej-
mowali sekcję piłkarską ŁKS  liczyli na
spełnienie obietnicy, jaką złożyli im kole-
dzy partyjni Hanny Zdanowskiej, kiedy
sprawowali władzę po odwołaniu w refe-
rendum Jerzego Kropiwnickiego: że moż-
liwe będzie przekazanie nowej spółce ŁKS
terenów przy al. Unii. Nie przekazano.
Zresztą oprócz tego trzeba by też zmienić
zagospodarowanie przestrzenne tych te-
renów, a do tego nikt się w mieście nie
kwapi się od lat. Pewnie, żeby uniknąć
kłopotów prawnych, a może urzędnicy
i radni czekają na jakąś superokazję.

Tereny przy Alei Unii miały być kartą
przetargową przy poszukiwaniu spon-
sorów, a najlepiej inwestora, który ku-
piłby ŁKS. Przejęcie sekcji piłkarskiej
przez obecnych właścicieli odbywało
się pod hasłem „ratujemy stuletni
klub”, ale wydaje się, że oprócz laurów,

chciano też szybko i dobrze zarobić.
Młodzi szefowie ŁKS są niekiedy przed-
stawiani  jako naiwniacy, tymczasem
trzeba pamiętać, że to oni dostarczali
sztuczną murawę na „rządowe Orliki”,
a firma, która formalnie posiada więk-
szość udziałów w spółce ŁKS jest zareje-
strowana na Cyprze.

Nowy prezes i trener
Realną zmianą jest natomiast zastą-

pienie na stanowisku prezesa klubu Ja-
kuba Urbanowicza przez znanego biz-
nesmena Andrzeja Voigta. To były dy-
rektor austriackiego banku, członek za-
rządów i rad nadzorczych kilkunastu
firm, doradca ministrów (w okresie
transformacji politycznej w Polsce) oraz
założyciel i prezes zarządu funduszu in-
westycyjnego AV Investor S.A. Voigt
mieszka m.in. w Piasecznie skąd pocho-
dzi właściciel Widzewa Sylwester Cacek.

Wraz z nowym prezesem, ŁKS ma no-
wego trenera – Piotra Świerczewskie-
go, byłego reprezentanta Polski, do
niedawna jeszcze piłkarza ŁKS. Ze
względu na brak licencji UEFA PRO, bę-
dzie oficjalnie menedżerem, a trene-
rem… Andrzej Pyrdoł, zwolniony po
pierwszej kolejce tego sezonu.

Voigta i Świerczewskiego czeka trud-
ne zadanie, aby uratować klub od upad-
ku. ŁKS poza miejscem w ekstraklasie
niewiele ma. Stadion należy do MOSiR;
żeby trenować pierwsza drużyna tuła się
po Łodzi i okolicach, bo na miejscu boisk
treningowych przy al. Unii stoi teraz wie-
lofunkcyjnej hala; zespoły młodzieżowe
prowadzone są przez nienależącą do
spółki Akademię ŁKS (powstała jeszcze
za czasów Daniela Goszczyńskiego);
w ekstraklasie łodzianie mają tylko
punkt przewagi nad strefą spadkową.

JAROSŁAW KUDAJ

ŁKS ponownie jest bohaterem medialnych doniesień. Najpierw władze klubu oświadczyły, że zamierzają

ogłosić upadłość spółki i wycofać drużynę z rozgrywek ekstraklasy, następnie poinformowano, że ŁKS 

się nie wycofa i utworzono komitet ratowania klubu, pod patronatem prezydent Łodzi, Hanny Zdanowskiej.

Jakby tego było mało, klub ma nowego prezesa i szóstego już w tym sezonie trenera.

JAK ZAWSZE GŁOŚNO O ŁKS

ŁKS ma nowego
menedżera 
– Piotra
Świerczewskiego,
byłego
reprezentanta
Polski, do
niedawna jeszcze
piłkarza ŁKS.



CO S Y̧CHAå W REGIONACH

OPOLSKI

46
POLSKA pi∏ka | Nr 1 (51) 2012

KLUCZBORSKA (SŁODKA) TAJEMNICA
Gdy na piłkarskiej Opolszczyźnie

nie ma o czym pisać, pisze się

o... no właśnie! Zerknijmy zatem

na „giełdy transferowe”,

zamieszczane w Internecie

i gazetach –  pod uwagę

bierzemy kluby ekstraklasy,

pierwszej i drugiej ligi.

O
to prowizoryczny ranking, na te-
raz, świadczący o tym, ile kto za-
robił w obecnym okienku transfe-

rowym: 1. Legia – 5,2 miliona złotych,
2. Polonia Bytom – 2 miliony, 3. Górnik
Zabrze – 560 tysięcy, 4. Ruch Radzion-
ków – 500 tysięcy, 5. Widzew Łódź –
400 tysięcy, 6. MKS Kluczbork – 350 ty-
sięcy złotych.

Za co, na kim oraz ile zarobiła pierw-
sza piątka mojego rankingu? Wiado-

mo, że za Borysiuka Legia, za Świerczo-
ka Polonia, inni za braci Maków i Gie-
lów. Zatrzymajmy się zatem przy szóstej
lokacie. Jest tam MKS Kluczbork. Jak te-
go kluczborscy działacze i menedżero-
wie dokonali? To z pewnością ich słod-
ka tajemnica, ale przyznać musimy, że
zrobić interes o takim finansowym  wy-
miarze – 350 tysięcy złotych – będąc
dziewiątą drużyną jednej z drugoligo-
wych grup i mówiąc wprost, sprzedając
nieznanych piłkarzy do klubów ekstra-
klasy – to sztuka nie lada.

Maciej Wilusz, podstawowy ostatnio
obrońca MKS, wysoki (190 cm) 23-la-
tek, poszedł grać do GKS Bełchatów.
Prawdopodobnie za 150 tysięcy. Patryk
Tuszyński za 200 tysięcy powędrował
do Lechii. Ma 22 lata, dał się poznać na
murawie wielokrotnie (stylem swoich
rajdów na skrzydle przypomina Rober-
ta Gadochę). Obaj powinni zagrać kie-
dyś nawet w reprezentacji. Będzie im
teraz łatwiej, z ekstraklasy „widać le-
piej”, może zostaną, w swoim czasie,
zauważeni. Kiedy jednak zapytać o ich
szanse w przyszłości u dwóch uznanych
już szkoleniowców, spotyka nas zazwy-
czaj zawód. Nie chcieli się wypowiadać,
bo jak twierdzili „takie opinie mogą
chłopakom zaszkodzić”. Trudno się
z tym zgodzić…

Wiadomo, że Marcina Wilusza obser-
wowali bardzo często specjalni wysłan-
nicy Górnika Zabrze. Lewonożny stoper
jest Górnikowi potrzebny – wyrażał ta-
ka opinię trener Adam Nawałka. Może
dla zabrzan 150 tysięcy stanowiło zapo-

rę nie do przejścia? Kiedyś też zabrzań-
scy spece przyglądali się kluczborskiej
grze Waldemara Soboty. Nie udało się
Górnikowi, Sobota gra w Śląsku, wystą-
pił w reprezentacji, może wystąpi jesz-
cze kiedyś…

Patryk Tuszyński też, tak jak Wilusz,
sądząc po analizie składów Lechii i Beł-
chatowa, przymierzany jest do gry
w pierwszym zespole. Obaj maja swój
los we własnych rękach, czy nogach ra-
czej…

Warte zastanowienia jest jednak to,
co z czym mamy do czynienia w Klucz-
borku. Czy mianowicie warto szkolić
i wychowywać, i przyznać uczciwie, nie-
źle na tym zarabiać?  Czy marzyć o po-
wrocie w szeregi pierwszoligowców
i zatrzymywać u siebie tych Tuszyńskich,
Wiluszów i innych. W kluczborskiej dru-
żynie jest jeszcze pięciu, a może więcej
równie dobrych graczy. Ich nazwiska
pewnie wkrótce poznamy…

HISTORIA ODRZAŃSKIEJ FUZJI
To będzie tak: jedni z C-klasy przeniosą się do trzeciej ligi, a ci drudzy, z obecnej trzeciej ligi,  żeby jeszcze

istnieć jako sportowy klub, zaczną w przyszłym sezonie rozgrywki nie od C-klasy, ale od klasy B. Powiecie:

skomplikowane… Niezupełnie. Już spieszę z wyjaśnieniami.

O
tóż, od  1 lutego w grupie śląsko-
-opolskiej trzeciej ligi pojawił się
nowy klub. To LKS Odra Start Gal-

met Bogdanowice. Zmiana nazwy to
efekt decyzji, jaką podjęło nadzwyczaj-
ne walne zebranie członków Stowarzy-
szenia Start Galmet  Bogdanowice. Te-
raz klub mający spore kłopoty finanso-
we dokończy rozgrywki w trzeciej lidze
współpracując z klubem KP Odra 1922
z Wodzisławia Śląskiego, który to gra
teraz w C-klasie. Chyba nie muszę przy-
pominać, że w niedalekiej przeszłości
wodzisławska Odra występowała
w ekstraklasie, jeśli się nie mylę, bodaj
czternaście lat.

Do formalnego połączenia obu klu-
bów dojdzie po zakończeniu sezonu
2011/2012, bo wcześniejszą  fuzję unie-
możliwia regulamin PZPN. Prezes tego
nowego klubu, Grzegorz Gostyński, są-
dzi, że wiosną skład drużyny będzie
oparty na zawodnikach Odry, zresztą
tylko kilku ze składu trzecioligowca po-
zostało w klubie (Bąkowski, Lalko, Sła-
wik, Nielek), a wszyscy inni z trenerem,
Ryszardem Remieniem, mają już inne
kluby lub ich szukają. Nie wiadomo jesz-
cze, gdzie będzie grać ta nowa-tara dru-
żyna, choć wszystko wskazuje, że będzie
to Wodzisław Śląski. Wtedy do podsta-
wianych w Bogdanowicach autokarów

będą wsiadać miejscowi kibice i pojadą
na wycieczkę nad Odrę, na Śląsk…

Czyli wszystko jasne(?): Odra z C-kla-
sy przenosi się do trzeciej ligi, a w Bog-
danowicach będzie być może B-klasa.
A dlaczego nie C-klasa, zapytacie?
Z prostego powodu – na Opolszczyźnie
nie prowadzi się C-klasowych rozgry-
wek, najniżej jest B…

Właściwie nic w tej sprawie (fuzji)
nie dziwi… Odra płynie przez Wodzi-
sław, przez Śląsk, płynie przez piękne
opolskie tereny… „Dopłynęła” teraz do
Startu Galmetu. Może płynąc przez
Opole, kiedyś na swych falach przynie-
sie ekstraklasę? JERZY GÓRA

Maciej 
Wilusz

Patryk
Tuszyński
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M
irosław Kalita był jednym z naj-
lepszych w najnowszej historii za-
wodników Podkarpacia. Urodził

się w Dębicy i w miejscowej Wisłoce za-
czynał przygodę z futbolem. Potem była
Resovia i najlepsze lata jego kariery pił-
karskiej – Amica Wronki, Śląsk Wrocław,
RKS Radomsko, KSZO Ostrowiec a potem
powrót na ziemię podkarpacką  i wystę-
py w Resovii, Wisłoce oraz Pogoni Le-
żajsk.

W trenerce ma zdecydowanie mniej-
sze doświadczenie… – Na razie nie wy-
chodziłem poza trzecią ligę. Była Wisło-
ka Dębica, potem Partyzant Targowiska.
Teraz przytrafiła się Stal Stalowa Wola –
twierdzi nieco zażenowany. – No, może
nie dosłownie, bo to przemyślany wy-
bór. Nie było tak, że strzelałem na ślepo.
Dostając propozycję ze Stalowej Woli,
przeanalizowałem wszystko, każdy plus
i minus pracy w drugiej lidze. Doszedłem

STALÓWKA MA SZANSE

do wniosku, że jeśli nie zaryzykuję, to
mogę w roli szkoleniowca niewiele osią-
gnąć. Stal to dzisiaj jeden z najlepszych
klubów na Podkarpaciu. Jestem przeko-
nany, że uda nam się coś zdziałać. Po
pierwsze, będę starał się stawiać na wy-
chowanków. To priorytet. Nie chcę, by
prezydent miasta, stalowowolscy radni
i kibice denerwowali się, że cała armia
zdolnych wychowanków gra po okolicz-
nych wioskach. Ale to nie będą „sami
swoi”, których chciałbym uzupełniać ob-
cymi. Na swoich zawsze można liczyć,
oni za klub, w którym się wychowali,
pójdą w ogień. Takich chłopaków w Sta-
lowej jest wielu. Zamiast wysyłać ich do
Lotnika Turbia, Stali Nowa Dęba, będzie-
my starać się, by trenowali u nas. By
w Stali pokazywali wysokie umiejętno-
ści. Z drugiej strony nie da się ustawić
rzeczywistości tak, by ciągle, w pierw-
szym składzie grali sami swoi. Obcy ma-

ją być dobrymi, ale i w miarę tanimi fut-
bolistami. Jesienią „Stalówka” grała
w kratkę. Ale o tym, co wcześniej – wy-
powiadał się nie będę z prostej przyczy-
ny: nie było mnie w tym klubie. Wiosną
będziemy pracować nad zaufaniem wo-
bec kibiców. Możemy przegrać mecz, ale
kibic musi widzieć, że drużyna zostawiła
zdrowie na murawie. Porażkę po walce
przyjmie brawami. Nie będzie natomiast
lenistwa, udawania i pozorowania gry.
W mojej drużynie jest miejsce dla wal-
czaków, chłopaków z charakterem. Ta-
kich, którzy nie odstawią nogi w ekstre-
malnej sytuacji na boisku. Nie należę do
ludzi, którzy obiecują gruszki na wierz-
bie. Piłkarska wiosna lubi płatać figle.
Wiele meczów może skończyć się nie-
spodziankami. Jedno wiem na pewno –
murowanym kandydatem do awansu
jest Okocimski Brzesko. „Piwosze” to
drużyna przewyższająca rywali pod każ-
dym względem. A Stal? Mogę zapewnić
– będziemy grać o pełną pulę. Są jeszcze
szanse na awans do pierwszej ligi.

– tak twierdzi trener Stali Stalowa Wola o możliwościach awansu 

swej drużyny do pierwszej ligi.

C
zarni po jesieni zajmują w czwartej
lidze podkarpackiej drugie, premio-
wane awansem miejsce. Podopiecz-

ni trenera Roberta Hapy mają tylko jeden
punkt straty do lidera, Pogoni Leżajsk.
Ale dorobek wygląda pozytywnie nie tyl-
ko pod względem sportowym. Lista za-
sług organizacyjnych byłego prezesa jest
długa. Dzięki zaangażowaniu Marcina
Węgrzyna i dobrej współpracy z lokalny-
mi władzami udało się wyremontować
pomieszczenia biurowe, szatnię gospo-
darzy, a także sanitariaty.  Renowacji
poddano część stadionu piłkarskiego, na
którym zamontowano nową tablicę
świetlną.

Wiesław Bazan o konkretnych celach
wiosennych nie chce za wiele mówić. –
Wiem doskonale, jaka jest piłka. Czarni

już kilka razy planowali awans do trzeciej
ligi. Kończyło się na planach, głupio stra-
conych golach i punktach. Zawsze nam
czegoś brakowało! Dlatego, już w pierw-
szej rozmowie z trenerem Hapą prezes
wypowiedział słowa, które – jeśli się

spełnią – kibice futbolu w Jaśle długo bę-
dą pamiętać: – Wiosną musimy wygrać
wszystkie mecze! Cel jest prosty. Mamy
dobrą, ambitną drużynę, znakomitego
szkoleniowca. Niezłe warunki socjalne
i bytowe… Stać nas na spełnienie oczeki-
wań licznej rzeszy kibiców.

Oczkiem w głowie klubowego zarządu
nadal są grupy młodzieżowe. Pytany
o narybek Czarnych, Bazan natychmiast
podnosi głos: – Jesteśmy małym klubem,
ale w klasyfikacji wojewódzkiej zajmuje-
my jedno z czołowych miejsc. Niemal do
każdej młodzieżowej reprezentacji Pod-
karpacia dajemy zawodników. Najbar-
dziej znanym naszym wychowankiem jest
Arkadiusz Górka, który niedawno zade-
biutował w reprezentacji Polski. Niestety,
Arek jest już graczem warszawskiej Legii…

Pod koniec grudnia ubiegłego roku z funkcji prezesa JKS Czarni 1910 Jasło zrezygnował Marcin Węgrzyn, 

a nowym szefem klubu został Wiesław Bazan. W Jaśle mówi się różnie na ten temat…

WYGRAJĄ WSZYSTKO?

W
dębickim Domu Sportu odbył się
II Noworoczny  Halowy Turniej
Piłki Nożnej. W imprezie wzięło

udział 6 zespołów. Mecz o 1. miejsce:
Śląski ZPN - Wisła Kraków 1:1 (k. 1:2); o 3.
miejsce:  Świętokrzyski ZPN – Podkarpac-
ki ZPN 2:2 (k. 1:2); o 5 miejsce:  Catering
Ząbek – Bratanki 1:1 (k. 3:2)

GWIAZDY W DĘBICY
W turnieju wzięli udział byli znani pił-

karze m.in. Leszek Pisz, Jacek Zieliński
(Podkarpacie), Marek Kusto, Kazimierz
Kmiecik, Zdzisław Kapka, Krzysztof Bukal-
ski, Jacek Matyja, Mariusz Mucharski
(Wisła Kraków), Radosław Gilewicz, Ma-
riusz Śrutwa, Piotr Lech, Dariusz Gęsior
(Śląsk). MAC
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SUWALSKI PRZYKŁAD
Reprezentacja współpracującego z Suwałkami norweskiego miasta

Notodden zwyciężyła w organizowanym przez klub Wigry

międzynarodowym turnieju piłkarskim “Sport szansą na rozwój”.

W finale pokonała drużynę ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Augustowie

3:1. W meczu o trzecie miejsce Rutka Tartak zwyciężyła Bakałarzewo 2:1.

O
prawo udziału w imprezie ry-

walizowało w ośmiu listopado-
wych turniejach kwalifikacyjnych

trzydzieści osiem drużyn ze szkół pod-
stawowych z Suwałk oraz z trzech po-
wiatów: suwalskiego, augustowskiego i
sejneńskiego. Do styczniowego finału
zakwalifikowali się z nich jedynie zwy-
cięzcy: Szkoła Podstawowa w Rutce
Tartak, Szkoła Podstawowa w Krasno-
polu, Szkoła Podstawowa w Monki-
niach, Szkoła Podstawowa nr 3 w Au-
gustowie (dwie drużyny), Szkoła Pod-

stawowa w Bakałarzewie oraz Szkoły
Podstawowe nr 7 i nr 11 w Suwałkach.
Do nich dołączyły dwie drużyny NFK No-
todden.

Indywidualne wyróżnienia po połowie
=trafiły do Polaków oraz Norwegów. Naj-
lepszym bramkarzem ogłoszono Mate-
usza Rzepnickiego (SP 3 Augustów I),
najlepszą zawodniczką Monę Rinde
Evensen, a zawodnikiem Joakima Kvern-
stuena (oboje NFK Notodden I). Królem
strzelców został Mateusz Cimochowski
(SP Bakałarzewo).

Impreza stanowiła jeden z etapów
projektu. “Sport szansą na rozwój – klub
sportowy jako ośrodek społeczności lo-
kalnych", dofinansowanego ze środków
Norweskiego Mechanizmu Finansowego
oraz budżetu Polski w ramach progra-
mu “Fundusz wsparcia inicjatyw lokal-
nych, międzyregionalnych i transgra-
nicznych w Euroregionie Niemen”. Jed-
no z zadań realizowały norweski NFK No-
todden oraz Wigry Suwałki.

Po turnieju polski klub sformalizował
współpracę z dziesięcioma szkołami
podstawowymi z regionu. Placówki te
będą wskazywały swoje piłkarskie talen-
ty, Wigry obejmą je szkoleniem, a wszyst-
kim uczniom umożliwią bezpłatny wstęp
na drugoligowe mecze suwalskiej druży-
ny. Planowane jest też wspólne organizo-
wanie imprez piłkarskich.

ROMAN LASZUK

P
o wycofaniu się mocnego sponsora,
czyli firmy Mlekovita, w połowie ro-
ku jeszcze liczono na pomoc innych,

ale gdy ta nie nadeszła, podjęto decyzję
o zgaszeniu w klubie świateł. Kilka dni
później oficjalnie poinformowano o tym
Podlaski Związek Piłki Nożnej. Z przesła-
nego pisma wynikało oczywiście, że Ruch
nie przystąpi do rundy rewanżowej
czwartej ligi.

– Piłka nożna w naszym mieście nadal
będzie istniała – deklaruje burmistrz Ja-
rosław Siekierko. – Już zebrała się grupa
osób, która zamierza założyć nowe sto-
warzyszenie i jeszcze przed rundą wio-

senną przejąć z Ruchu trzy młodzieżowe
drużyny, a przed nowym sezonem stwo-
rzyć na bazie miejscowych zawodników
zespół seniorów, który najprawdopodob-
niej rozpocznie rozgrywki w… klasie B.
Inicjatorzy powstania nowego stowarzy-
szenia liczyli na przejęcie również pierw-
szej drużyny, lecz pod nowym szyldem.

– Istnieje możliwość, by piłkarze z Wy-
sokiego Mazowieckiego dokończyli se-
zon w czwartej lidze – twierdzi Przemy-
sław Sarosiek z Podlaskiego ZPN. – Nowy
klub musi jednak spełnić kilka warun-
ków, w tym wystąpić o licencję na grę
w tej klasie oraz przejąć zobowiązania

Ruchu. Wszystko najpóźniej czternaście
dni przed wznowieniem rozgrywek.

– Nikt nie zechce się zgodzić na zakła-
danie starych butów i spłacanie nie swo-
ich długów – odpowiada burmistrz Jaro-
sław Siekierko. – Z kolei samorząd jest od
tego, aby pomagać stowarzyszeniu, a nie
prowadzić klub piłkarski. Dlatego będzie-
my finansować szkolenie młodzieży oraz
jej udział w rozgrywkach ligowych, a tak-
że utrzymywać miejski stadion. Wierzę
też, że za kilka miesięcy na bazie naszych
zawodników utworzymy drużynę senio-
rów. Jeszcze raz podkreślam – miasto nie
odcina się od piłki nożnej.

Wiosną ubiegłego roku drugoligowy Ruch Wysokie Mazowieckie z powodów organizacyjnych wylądował

w czwartej lidze, gdzie po rundzie jesiennej jest liderem. Jednak miejscowi kibice niedawno dowiedzieli się,

że zarząd podjął decyzję likwidacji klubu.

W RUCHU ZGASŁY ŚWIATŁA

Drugie miejsce
zajęła Szkoła
Podstawowa 

nr 3 
w Augustowie
(w niebieskich

strojach).
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Z
acznijmy od tej pierwszej, bowiem
biało-zieloni to nie tylko jedyny repre-
zentant Wybrzeża w ekstraklasie, ale

także gospodarz wybudowanego na Euro
2012 stadionu PGE Arena. Do sezonu
2011/2012 szefowie klubu przystępowali
z buńczucznymi deklaracjami zajęcia w li-
gowej tabeli przynajmniej miejsca gwa-
rantującego udział w europejskich pucha-
rach. Niestety, rzeczywistość okazała się
mniej barwna i niemal równo z pierwszym
gwizdkiem lechiści rozpoczęli konsekwent-
ny marsz w stronę… strefy spadkowej. Za-
rząd klubu podjął zatem niezbyt oryginal-
ne – zwłaszcza w naszych realiach – działa-
nia. Najpierw trenera Tomasza Kafarskie-
go zastąpił Rafał Ulatowski, a gdy i ten
niewiele zdziałał, sięgnięto po odwody
w postaci Pawła Janasa (na zdjęciu).

Ostatni z transferów kibice skwitowali
następująco: “Janas w Lechii! Ciekawe,
kto będzie trenerem?”. Ta złośliwość od-
daje najlepiej sytuację kadrową zespołu,
pozbawionego wartościowych piłkarzy
praktycznie na każdej pozycji. Tymczasem
Andrzej Kuchar, większościowy udziało-
wiec Lechii Gdańsk S.A., nie kwapi się z do-
konaniem (czytaj: sfinansowaniem) trans-
ferów pozwalających choćby spokojniej
myśleć o utrzymaniu w ekstraklasie. Naci-
sków w tej kwestii ze strony Macieja Turno-
wieckiego, prezesa zarządu oraz Błażeja
Jenka, dyrektora generalnego klubu, oba-
wiać się specjalnie nie musi. Obaj znają
swoje miejsce w szeregu.

Kibice widzą, jak jest i… głosują noga-
mi. Na ostatnie mecze w rundzie jesiennej
nie przychodzili nawet posiadacze karne-
tów. Trudno o bardziej przykry widok, niż
świecące pustkami trybuny 42-tysięczne-
go stadionu w półmilionowej stolicy po-
nad dwumilionowego województwa. Wy-
mowny przykład to ledwie 11,3 tysiąca ki-
biców na grudniowym meczu Lechii z Po-
lonią (na zdjęciu).  Co gorsza, topniejąca
frekwencja to nie jedyna forma protestu
sympatyków biało-zielonych. Swojej fru-
stracji dają także wyraz w bardziej dosad-
nej formie, wypisując na transparentach i

forach internetowych jednoznaczne opi-
nie na temat kompetencji władz klubu.

Oliwy do ognia dolał sam… prezydent
Gdańska, Paweł Adamowicz, znający zbyt
dobrze siłę kibicowskiego elektoratu
w wyborach samorządowych, by puścić
mimo uszu pomruki niezadowolenia pły-
nące z tej strony. Na swoim blogu wyraził
zaniepokojenie dotychczasowymi, mier-
nymi osiągnięciami władz Lechii w opty-
malnym wykorzystaniu atutów tak nowo-
czesnego i pięknego stadionu, jak PGE
Arena. Wprawdzie ten cios wymierzony
został konkretnie w spółkę Lechia-Opera-
tor, lecz po pierwsze – jest to firma całko-
wicie zależna od Lechii Gdańsk S.A., po
drugie – jej prezesem jest wspomniany
Błażej Jenek, dyrektor generalny klubu.

Wśród prezydenckich argumentów
padł także jeden szczególnie bulwersują-
cy, bo dotyczący kwoty 280 tysięcy złotych,
którą Lechia-Operator zalega tytułem
opłat dzierżawnych należnych formalne-
mu właścicielowi stadionu, tj. miejskiej
spółce BIEG 2012. A to grozi przynajmniej
rozwiązaniem umowy o zarządzanie sta-
dionem. Jak widać, u progu rundy wiosen-
nej problemy Lechii wykraczają daleko po-
za potrzebę skompletowania przez Pawła
Janasa zespołu na miarę ekstraklasy. Na
szczęście, gospodarzem spotkań Euro

w Gdańsku będzie nie Lechia, lecz UEFA.
Nie ma również spokoju w gdyńskiej Ar-

ce. Kibice ciągle nie mogą wybaczyć jej
władzom ubiegłorocznej degradacji do
pierwszej ligi – mimo godziwego budżetu,
nowego stadionu i wypełnionych po brze-
gi trybun. Nawet mianowanie wicepreze-
sem zarządu ds. sportowych Michała Glo-
bisza, znanego ekstrenera reprezentacji
Polski juniorów, potraktowane zostało ja-
ko zasłona dymna, mająca odwrócić uwa-
gę od ciągle pozostającego na stanowisku
prezesa zarządu, Witolda Nowaka oraz
kontrowersyjnego Andrzeja Czyżniewskie-
go, który wprawdzie dyrektorem sporto-
wym już nie jest, lecz ciągle pracuje w pio-
nie sportowym klubu i ma ponoć istotny
wpływ na politykę transferową.

A kibice chcą rozwiązań definitywnych
i czekając na takowe, 1 stycznia rozpoczęli
bojkot meczów Arki na własnym stadio-
nie, wyrażany m.in. rezygnacją z zakupów
karnetów i biletów na rundę  wiosenną
oraz zaprzestaniem zorganizowanego do-
pingu. W takich okolicznościach przyszło
trenerowi Petrowi Nemcowi kompletować
zespół, przed którym postawiono zadanie
powrotu do ekstraklasy. Nie wydaje się
jednak, aby było to możliwe już w tym se-
zonie. Nawet przy wsparciu wiceprezesa
Globisza oraz pozyskanych przez niego
ostatnio dwóch doradców – Tomasza Ko-
rynta i Janusza Kupcewicza, niegdyś zna-
komitych piłkarzy Arki.

W porównaniu z tym, co dzieje się u bia-
ło-zielonych w Gdańsku i żółto-niebieskich
w Gdyni, sytuacja trzech wybrzeżowych
drugoligowców wygląda wręcz na idyllicz-
ną. Tu cała para idzie bowiem w jak naj-
lepsze przygotowanie do sezonu i kadro-
we wzmocnienia, realizowane stosownie
do miejsca w tabeli oraz posiadanego bu-
dżetu. Intensywniej w Chojniczance
(czwarte miejsce po jesieni) oraz sklasyfi-
kowanej tuż za nią Bytovii, słabiej –
w gdyńskim Bałtyku, który zajmuje przed-
ostatnie miejsce i musi bronić się przed
spadkiem do trzeciej ligi.

HENRYK JEZIERSKI

Takiej gorączki podczas zimowej przerwy

w rozgrywkach  wybrzeżowe kluby nie doświadczały

od dawna. Do – niejako standardowych 

– przetasowań wśród piłkarzy i szkoleniowców doszły

tym razem znaczące zmiany w klubowych władzach,

akcje protestacyjne kibiców oraz przybierające 

na sile konflikty między władzami klubów i miast.

Rzecz dotyczy futbolowych potentatów, z Lechią

Gdańsk i Arką Gdynia na czele.

NADMORSKA
GORĄCZKA

Stadion PGE Arena.
Fragment meczu
Lechia Gdańsk
– Polonia Warszawa.

FOT. HENRYK JEZIERSKI
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J
ego cała rodzina uprawiała sport,
a on sam zaczął kopać piłkę w Ursu-
sie. W grupach młodzieżowych za-

wsze strzelał dużo bramek i miał dużo
asyst. W wieku 16 lat był bardzo niski, ale
nieźle wyszkolony technicznie i zadziorny.
Wcześnie, bo na pierwszym roku studiów,
właśnie w Ursusie zaczęła się trenerska
przygoda. – Robiliśmy nabór rocznika
1988, wybraliśmy 30 najzdolniejszych
chłopców z dziesięciu szkół. Rzecz się roz-
winęła, gdy do klubu zaczęli przychodzić
rodzice, dziadkowie, znajomi i tak na-
prawdę powstał kolejny zespół – Ursus II,
w którym było aż 52  adeptów, którzy te-
raz nieźle radzą sobie w dorosłej piłce.

– Wspierałem w pracy Adama Osękę,
byłem asystentem trenera, dopiero
ucząc się procesów szkolenia – opowiada
Piotr Szczechowicz. – Cenię piłkarzy, któ-
rym natura poskąpiła warunków, ale któ-
rzy nadrabiają charakterem. Nie zawsze

warunki fizyczne decydują o tym, że ktoś
gra w piłkę, po prostu trzeba mieć serce
i wierzyć, że coś się osiągnie. Dzięki ma-
rzeniom popartym ciężką pracą i wiarą
we własne umiejętności można wiele
dokonać.

Decydując się na objęcie siedleckiego
zespołu, musiałem poprzestawiać swoje
klocki. Po miesiącu dostałem propozycję
przedłużenia kontraktu i podjąłem się za-
dania. Nie mogę odpowiadać za to, co
było, mogę tylko mówić o swojej pracy.
Przyjąłem własne środki i metody, które
staram się wdrożyć. W dzisiejszej piłce
przygotowanie fizyczne odgrywa zdecy-
dowaną rolę. Na pewno mam mniejsze
doświadczenie od innych trenerów,
zwłaszcza jeśli chodzi o proces rozpozna-
wania predyspozycji zawodników. Tym
odznacza się na przykład Orest Lenczyk,
to jeden z moich ulubionych trenerów,
który ceni sobie dobrą pracę i solidne
przygotowanie fizyczne. Uważam, że we
wszystkim należy mieć umiar i czerpać
wzorce od najlepszych, bo to jest klucz do
sukcesu. Staram się być człowiekiem
skromnym i ten zawód uczy mnie od sa-
mego początku pokory. Mówią, że gra się

tak, jak przeciwnik pozwala, a z drugiej
strony należy grać tak, aby przeciwnik do-
bierał do nas taktykę, a nie my do niego.
Taktyka w dzisiejszych czasach odgrywa
decydującą rolę. Przesuwanie formacji
i dobra współpraca między zawodnikami
często stwarza przewagę nad zespołem,
który gra na żywioł. Po przyjściu do Pogo-
ni najbardziej zależy mi na ludziach chcą-
cych coś zrobić w Siedlcach.

Jesienią Piotr Szczechowicz objął

drugoligową Pogoń Siedlce, 

zastępując na stanowisku trenera

Grzegorza Wędzyńskiego.

NIE WARUNKI, LECZ CHARAKTER

Z
espół jest prowadzony przez 33-let-
niego Roberta Parzonkę, który przez
niemal całą karierę zawodniczą był

związany z Podlasiem Sokołów Podlaski.
Młody team składa się z zawodników
z roczników 1990-92, a podstawowy
bramkarz ma 18 lat! Czarni jesienią zdo-
byli 38 punktów w 15 meczach i mają 7
„oczek” przewagi nad drugą Victorią Ka-
łuszyn. Najlepszym strzelcem zespołu jest
22-letni Przemysław Głowacz, który jesie-
nią 11-krotnie cieszył się z trafienia. Pod-
opieczni Parzonki czy to na własnym sta-
dionie, czy na wyjeździe – zdominowali li-

gę. Węgrów ma dobrą bazę treningową,
składającą się z dwóch boisk trawiastych,
trzech Orlików i trzech hal z siłowniami.
Miasto widzi potencjał w młodych futbo-
listach i zdecydowało o pomocy dla nich.
Czarni dostali dotację z urzędu w wysoko-
ści 100 tysięcy złotych, co pozwoli na spo-
kojną zimę w pracy trenera i dalszy roz-
wój drużyny. Celem jest utrzymanie prze-
wagi i awans do czwartej ligi. Podkreślić
też należy rosnący poziom siedleckiej
okręgówki i być może niebawem więcej,
niż obecnie, zespołów zadomowi się
w czwartej lidze mazowieckiej. KAMIL SULEJ

Czarni Węgrów są liderem 

siedleckiej okręgówki i mocnym

kandydatem do awansu.

Piotr Szczechowicz, trener drugoligowej
Pogoń Siedlce.

JASNA PRZYSZŁOŚĆ CZARNYCH

Większość swego życia poświęcił

piłce nożnej. Nieuleczalna choroba

wyrwała go  z grona działaczy, 

oddanych tej dyscyplinie 

w Warszawie i na Mazowszu. 

O
d trzech lat odbywają się piłkar-
skie turnieje sędziów oldbojów
im. Henryka Rumniaka – o Pu-

char Prezesa Mazowieckiego ZPN.
W turnieju rozegranym w hali Akade-

mii Obrony Narodowej w Rembertowie

brało udział 6 drużyn reprezentujących
wydziały sędziowskie z Mazowsza oraz
gościnnie drużyna z Kolegium Sędziów
Warmińsko- Mazurskiego ZPN. Najmłod-
szy zawodnik liczył 40, a najstarszy 65 lat.
Zespoły prezentowały całkiem  niezły po-
ziom. Puchary zwycięskiej drużynie z Płoc-
ka wręczył prezes Mazowieckiego ZPN,
Zdzisław Łazarczyk; kolejne miejsca zajęły
reprezentacje Radomia i Ciechanowa-
-Ostrołęki. Wszystkie drużyny otrzymały
nagrody firmy LEGEA, sponsora technicz-
nego MZPN.

Najlepszym zawodnikiem turnieju zo-
stał Tomasz Dziubiński z Radomia, a naj-
lepszym strzelcem Rafał Szczytniewski
z Płocka. Miano najlepszego bramkarza
uzyskał Andrzej Kołodziejski z WS War-
szawa, natomiast „seniora” imprezy –
Zdzisław Czerwina z Warmińsko-Mazur-
skiego KS.

Turniej swoją obecnością uhonorowała
żona zmarłego patrona,  Urszula Rum-
niak wraz z synami  – arbitrami Wydziału
Sędziowskiego Warszawa.

EP

PAMIĘCI HENRYKA RUMNIAKA
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P
an Stasiu?! On to tylko piłka i piłka.
Dziwię się jego żonie, bo chyba jest
bardziej rozkochany w futbolu, niż

w rodzinie – nieco żartobliwie mówi
Włodzimierz Wrzesień, miejscowy biz-
nesmen i dodaje: – Gdyby wszyscy byli
w polskiej piłce tacy, bylibyśmy na pew-
no mistrzami świata!

Nikt, z kim rozmawialiśmy, nie ma naj-
mniejszych wątpliwości co do zalet dzia-
łacza Zenitu pan Stanisław, to przykład
uczciwości i sumienności.

Sam zainteresowany jest jednak in-
nego zdania: – Bez przesady z tym za-
miłowaniem do futbolu! Wiadomo, że
najważniejsza w życiu jest rodzina. Bez
niej człowiek byłby nikim. Mam to
szczęście, że trafiłem kiedyś na fanta-
styczną kobietę – Danutę. Tak, to żona,
potrafiąca zrozumieć moje pasje. Dzię-
ki niej mogę przeznaczać tak dużo pry-
watnego czasu na działalność społecz-
ną. Żona wyręcza mnie w wielu pra-
cach domowych i gdyby nie ona – nie
byłbym w stanie oddawać się swojej
pasji! – wyjaśnia krótko. A tymi pasja-
mi są: górnictwo i właśnie piłka nożna.
Górnikiem jest z zawodu. Pracował
w wielu kopalniach, spełniając swoje
dziecięce marzenia. Sport? – To zupeł-
nie co innego. Wszystko zaczęło się
w wojsku, grałem w Węgorii Węgorze-
wo. Kariery na boisku nie zrobiłem, bo

miałem słabą kondycję. Niewiele bym
w piłce zdziałał. Tym bardziej, że i tech-
nicznie zaawansowany nie byłem aż
tak bardzo…

Może dlatego rozpoczął swoją przy-
godę jako działacz? W 1962 roku przez
kilka miesięcy udzielał się w pracach za-
rządu Błękitnych Kielce. Potem była już
tylko jedna miłość – Zenit! Oj, byłoby co
wspominać. Awanse, spadki, zmiany za-
rządów, niezliczona ilość rozmów z za-
wodnikami, prezesami, urzędnikami,
mieszkańcami miasta, zwykłymi kibica-
mi piłkarskimi… Znowu awanse, znowu
spadki. Ileż ja sobie przyrzekałem, że
odejdę, że nie będę nic robił. Że mam
gdzieś cały ten sport i to, co się w piłce
dzieje. Przyrzekałem sobie, mówiłem:
dość. Na nic! Mijało kilka dni i przycho-
dziła nostalgia. Za stadionem, za piłka-
rzami, za młodzieżą. Za atmosferą biura
zarządu, szatni, świetlicy, pralni. Pan
Stanisław przepraszał sam siebie i ma-
szerował na obiekt przy. Dygasińskiego.

Stanisław Wisowski, prezes Zenitu Chmielnik, prawie

całe życie spędził w futbolu. W Chmielniku znają go

wszyscy. Niedawno obchodził 70. urodziny.

ZAKOCHANY PREZES

W
yróżnienia specjalne otrzymali:
Jerzy Borowski (burmistrz San-
domierza), Jan Głogowski (bur-

mistrz Małogoszcza) i Marcin Majcher
(burmistrz Ożarowa). Złotą odznakę
ŚZPN dostał Paweł Rędziak – zastępca
burmistrza Ożarowa.

Srebrne: Ryszard Bień (wójt Klimon-
towa), Marian Buras (wójt Morawicy),
Marek Krak (burmistrz Bodzentyna),
Sławomir Kopacz (wójt Bielin), Maciej
Lubecki (wójt Miedzianej Góry), Mar-
cin Piszczek (burmistrz Jędrzejowa),
Jacek Tarnowski (burmistrz Połańca),
Tadeusz Tkaczyk (wójt Strawczyna), Ja-

rosław Zadorski (burmistrz Chmielni-
ka).

Brązowe: Adam Bodura (wójt Wil-
czyc), Tadeusz Dąbrowa (wójt Piekoszo-
wa), Stanisław Krzak (wójt Wiślicy),
Szczepan Skorupski (wójt Zagnańska).

Wydział ds. bezpieczeństwa na stadio-
nach piłkarskich ŚZPN uhonorował także
„Za bezpieczeństwo na obiektach”: Ju-
ventę Starachowice (III liga), Partyzanta
Radoszyce i Alit Ożarów (IV liga), Lechię
Strawczyn i Wicher Miedziana Góra (liga
okręgowa), Zryw Skroniów i Wisłę Nowy
Korczyn (klasa A), Olimp Serbinów i GKS
Kluczewsko (klasa B).

Wyróżnienia indywidualne otrzymali:
Grzegorz Włodarczyk – spiker Hetmana
Włoszczowa; Stanisław Wisowski – kie-
rownik ds. bezpieczeństwa, Zenit
Chmielnik; Marcin Zychalski – działacz
piłkarski roku 2011.

Wielu naszych samorządowców moc-
no pomaga piłce nożnej. W ostatnim
okresie w Sandomierzu, Ożarowie, Mie-
dzianej Górze i Strawczynie powstały
piękne kompleksy piłkarskie. W kolej-
nych kilku ośrodkach budowane są sta-
diony. Ze sztucznymi murawami, oświe-
tleniem. Mimo znamion kryzysu,
w świętokrzyskim futbolu dzieje się wie-
le dobrego. To zasługa przede wszystkim
wójtów i burmistrzów. Oni, wraz z rad-
nymi, są naszymi największymi mecena-
sami. Dlatego właśnie tych najbardziej
usportowionych samorządowców po-
stanowiliśmy uhonorować – powiedział
Mirosław Malinowski. MAC

WŁADZE ODZNACZONE
Podczas uroczystego spotkania noworocznego, z udziałem 

blisko dwustu osób, które odbyło się w kieleckim hotelu Tęczowy Młyn, 

prezes Świętokrzyskiego ZPN, Mirosław Malinowski, wespół 

ze Stanisławem Bobkiewiczem, wiceprzewodniczącym Komisji Rewizyjnej

PZPN, wręczyli wójtom i burmistrzom honorowe odznaki związku. 

– Dochodziłem do bramy i serce czło-
wiekowi znów rosło – wyznaje szczerze.
I tak przez 52 lata, z krótkimi przerwa-
mi, do dziś pan Stanisław odwiedza sta-
dion, doradza ludziom futbolu, poma-
ga w prowadzeniu klubu; jeśli trzeba,
wydeptuje ścieżki w poszukiwaniu pie-
niędzy wśród sponsorów. – Zenit to ka-
wał historii mojego życia. W ogóle piłka
nożna to moje życie. Dzięki futbolowi
poznałem wielu ludzi – kończy.

Pod koniec ubiegłego roku prezes Ze-
nitu otrzymał jeszcze jedno wyróżnienie.
Kapituła złożona z działaczy Świętokrzy-
skiego Związku Piłki Nożnej uhonorowa-
ła go tytułem „Najlepszego kierownika
ds. bezpieczeństwa na stadionach piłkar-
skich w regionie”. Grzegorz Figarski,
przewodniczący, mówi o Wisowskim
w samych superlatywach. – Wysoka kul-
tura osobista, znakomity człowiek. On
wychował nie tylko wielu piłkarzy, ale
i działaczy. Jest w klubie człowiekiem nie-
zastąpionym.

Stanisław
Wisowski 
(z lewej),

prezes Zenitu
Chmielnik
obchodził 

70. urodziny.
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WARMI¡SKO-
-MAZURSKI

W
niosek do Sądu Rejonowego
złożył prezydent Olsztyna,
a w uzasadnieniu wskazał na

rzekomy brak w W-MZPN zarządu, zdol-
nego do działań prawnych. Już następ-
nego dnia ustanowiono kuratora w ce-

lu zwołania przyspieszonego walnego
zgromadzenia delegatów i wyboru no-
wych władz związku.

– Sąd Rejonowy pozbawił nas możli-
wości obrony swoich praw – mówi Mar-
cin Wojcieszak, mecenas związku. – Sąd
pierwszej instancji wydał postanowie-
nie bez zapoznania się z naszą apelacją
i doręczył je związkowi dopiero razem
z jej odpisem. Doszło zatem do narusze-
nia przepisów postępowania cywilnego
wskutek całkowitego nieuwzględnienia
stanowiska związku. Związek w apelacji
za bezzasadne uznał też przyjęcie przez
Sąd Rejonowy, w oparciu jedynie o de-

cyzję o uchyleniu przez Sąd Okręgowy,
uchwał o wyborze zarządu, że nie ma
on swojej prawnej reprezentacji. Zarzu-
cił niezapoznanie się z uchwałami po-
dejmowanymi przez późniejsze walne
zgromadzenia delegatów W-MZPN,
tymczasem związek działał zgodnie ze
statutem. Warmińsko-Mazurski ZPN
jeszcze przed ustanowieniem kuratora
podjął samodzielne działania zmierza-
jące do dokonania uzupełniających wy-
borów. Teraz można określić termin
walnego zgromadzenia, bo korzystne
orzeczenie Sądu Okręgowego pozwala
wreszcie ruszyć sprawy z miejsca.

Sąd Okręgowy w Olsztynie uchylił

postanowienia Sądu Rejonowego.

Oznacza to, że 27 października

ubiegłego roku nie było podstaw

do ustanowienia kuratora

w Warmińsko-Mazurskim ZPN.

CZAS NA WYBORY

K
lub, jako międzyzakładowy i ludo-
wy, powstał w sierpniu 1983.
W pierwszym dziesięcioleciu,

zgodnie z ówczesną nazwą, był mocno
wspierany przez miejscowe firmy.
W 1993 roku przyjął obecną nazwę,
a ciężar jego utrzymania przejęły władze
samorządowe. Największe sukcesy,
oprócz szkolenia i osiągnięć w piłce mło-
dzieżowej, to dwukrotny awans do
czwartej ligi oraz do trzeciej w 2010 ro-
ku. Kilka dni po tym ostatnim, po zwycię-
stwie 2:0 nad Huraganem Morąg, MKS
po raz pierwszy w historii zdobył woje-
wódzki Puchar Polski. W następnej run-
dzie przegrał jednak z Bałtykiem Gdynia
1:4 i odpadł z rywalizacji.

Trzecia liga stała się wielkim środowi-
skowym wyzwaniem, dla wielu obserwa-
torów nie do przeskoczenia przez drużynę
z małego miasteczka. Działacze jednak je
podjęli i z pomocą burmistrza, Ryszarda
Ostrowskiego, stanęli na wysokości zada-
nia. W pierwszym meczu MKS zremiso-
wał z Promieniem Mońki 1:1, by ostatecz-
nie w sezonie 2010/11 zająć dwunaste
miejsce. W obecnym zespół nadal się do-

skonali i w przekonaniu kibiców – spokoj-
nie utrzyma się w trzeciej lidze.

– Tworząc piłkarską historię miasta
i regionu, nie zapominamy o fundamen-
cie, czyli szkoleniu najmłodszych – mówi
prezes klubu, Franciszek Kuleszo. – To
niełatwe zadanie spoczywa od wielu lat
na barkach najbardziej zasłużonego dzia-
łacza i szkoleniowca, a jednocześnie wi-
ceprezesa, Mieczysława Wasilewskiego.
To dzięki jego piłkarskiemu wyczuciu po-
szerzamy szeregi naszych wychowanków
i przede wszystkim na nich potem opiera-
my piłkę seniorską. Ba, szkolenie naj-
młodszych się opłaca, co potwierdza
przykład wychowanka, Karola Żwira, re-
prezentanta Polski do lat siedemnastu,
obecnie zawodnika OKS Olsztyn.

– Kadra trenerska w całości wywodzi
się z naszego klubu – dodaje Mieczysław
Wasilewski. – Poza mną, są w niej byli
lub obecni piłkarze: Damian Roksela,
Piotr Kozłowski, Marek Bednarczyk i kapi-
tan drużyny seniorów, Krzysztof Piwiszkis
oraz prowadzący seniorów absolwent
warszawskiej AWF, Mirosław Miller, który
konsekwentnie realizuje swoją strategię

budowania i prowadzenia drużyny, syste-
matycznie wprowadzając nowych wycho-
wanków do pierwszego zespołu. W su-
mie mamy sześć grup chłopców i dwa ze-
społy dziewcząt, w których szkoli się oko-
ło stu dwudziestu zawodników oraz dwa-
dzieścia trzecioligowych zawodniczek.

Ponad dwa lata temu, po oddaniu do
użytku „Orlika”, poprawiła się w Kor-
szach niezbyt bogata baza sportowa,
która szczególnie w okresie zimowym
mocno ograniczała możliwości treningo-
we. Pomimo to wszyscy czekają na budo-
wę hali widowiskowo-sportowej
i w obecnej kadencji samorządu istnieje
ogromna szansa na realizację tej upra-
gnionej i bardzo potrzebnej w mieście in-
westycji. Projekt jest już prawie skończo-
ny i wszyscy życzą inwestorowi, aby nic
nie stanęło na przeszkodzie w realizacji.

Czy MKS Korsze to wyjątkowy klub
w województwie? Kiedyś może tak, lecz
obecnie pewnie już nie, ponieważ coraz
więcej warmińsko-mazurskich ośrodków
próbuje iść jego drogą. Czy starczy im
cierpliwości i konsekwencji, pokaże czas.

ROMAN LASZUK

FUTBOLOWE KORSZE
Swoją piłkarską historię od ponad 28 lat tworzy Miejski Klub Sportowy

w Korszach. W liczącym niecałe pięć tysięcy osób miasteczku niemal

wszyscy grają lub kibicują trzecioligowej drużynie.

MKS Korsze
z gośćmi 

po zdobyciu 
wojewódzkiego
Pucharu Polski.

Najbardziej zasłużony dla MKS Korsze
Mieczysław Wasilewski z trenerem
Kazimierzem Górskim.
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WIELKOPOLSKI

WARTO DO RUMINA

Stowarzyszenie skupia 80 członków.
Tworzy je zwłaszcza młodzież. A tak na-
prawdę ci, którzy czują potrzebę działa-
nia zarówno dla innych, jak i dla siebie.
Obok chęci do społecznej pracy, wyróż-
niają się pasją, pomysłem, inicjatywą.
Zajmują się przede wszystkim sportem.
Oczywiście na pierwszym miejscu – pił-

ka nożna. Na każdym meczu zapełnia
się trybuna. Przed zawodami rozlega
się hymn klubu (muzyka i słowa Dawi-
da Tabaki), zaczynający się od słów:

„Pasja, hobby, wspólne zaufanie,
kolejny sezon, kolejne wyzwanie.
Te barwy dla nas jak narodowe,
biało-niebieskie, bo są klubowe
minut walki o te trzy punkty
nie poddajemy się gdy przeciwnik
trudny.”
Powiewa także wielka flaga Warty –

płótno szerokości prawie 10 metrów i 3
metrów wysokości. A na fladze ognisty
czerp korsarza ma znamionować wa-
leczność miejscowych piłkarzy. Jest tak-
że napis, fragment z hymnu: „Pasja,
hobby, wspólne zaufanie”.

Warta ma swój profil na Facebooku,
także kanał na YouTube, znajdują się
tam materiały audio i wideo, populary-

zujące przede wszystkim klub. Każdego
roku stowarzyszenie organizuje wielki
turniej tenisa stołowego. Ale nie sa-
mym sportem żyje. Przy stowarzyszeniu
powstał też zespół taneczny dla dziew-
cząt „Zderzenie”. Występuje na różnych
uroczystościach i imprezach w całym
powiecie konińskim. Warta ma także
swojego rzecznika. Funkcję tę pełni
Bartłomiej Tarłowski, jeden z głównych
filarów stowarzyszenia i klubu

Skąd biorą pieniądze? Utrzymują się
przede wszystkim z budżetu gminy,
bądź dotacji. Czasami znajdują się
sponsorzy, których nieustannie poszu-
kują. Można podziwiać ich zapał i to, co
robią. Dzięki nim powstało boisko.
Obok seniorów, uganiają się tam za pił-
ką młodzi chłopcy (orlik – żak). Dlatego
tym, którzy szukają dobrych wzorców,
proponujemy wyjazd do Rumina.

Rumin to miejscowość

zamieszkała przez sześćset osób.

Działa tam od siedmiu lat

stowarzyszenie Warta Rumin i klub

sportowy o tej samej nazwie.

Praktycznie stowarzyszenie

i klub to jedno. Piłkarze Warty

grają w A klasie. Na razie 

– zapewniają w Ruminie.

P
odczas oficjalnego otwarcia każdy
z gości, a byli wśród nich piłkarze
i działacze wyróżnieni medalem

90-lecia klubu, mógł przybliżyć sobie
nową formę przekazu historii poznań-
skiego Lecha. Specjalny monitor, na
którym wybiera się rozmaite okresy
działania klubu, cieszył się bardzo du-
żym zainteresowaniem.

Lech – za pośrednictwem „Polskiej
Piłki” – zaprasza do odwiedzania wirtu-
alnego muzeum na  swojej stronie.

JERZY FIGAS

W holu stadionu przy ulicy

Bułgarskiej mieliśmy okazję 

po raz pierwszy, 25 stycznia,

zapoznać się z muzeum

wirtualnym Lecha Poznań. 

Ma już do zaoferowania 

ponad tysiąc eksponatów.

P
odkreślał ten fakt w swojej nowo-
rocznej wypowiedzi na łamach
„Polskiej Piłki” prezes Wielkopol-

skiego ZPN – Stefan Antkowiak. Umowę
o współpracy przedłużono na kolejne
pięć lat. Znane są też  pierwsze konkretne
ustalenia wynikające z realizacji podpisa-

nych wspólnie deklaracji i zobowiązań.
Otóż w lipcu do Jarocina przyjadą na
obóz szkoleniowy młodzi piłkarze (U-17) i
piłkarki (U-16) z dolnosaksońskiego re-
gionu. W październiku udadzą się nato-
miast do Barsinghausen, w ramach rewi-
zyty, piłkarze z pierwszej klasy Gimnazjal-

nego i Licealnego Ośrodka Szkolenia
Młodzieży w Piłce Nożnej. Wiadomo tak-
że, że będzie kontynuowana wymiana
sędziowska. Pozytywnie opowiadają za
jej prowadzeniem obie strony. Kierownic-
two Wielkopolskiego ZPN zaprosiło też
w czerwcu do Poznania na Euro 2012
swoich przyjaciół z Niemiec. To miły gest,
a jednocześnie okazja do kolejnego spo-
tkania, rozmów o piłce i współpracy.

Znane już są szerszemu ogółowi bliskie kontakty Wielkopolskiego

Związku Piłki Nożnej z Dolnosaksońskim Związkiem Piłkarskim (NFV).

DOLNA SAKSONIA BLIŻEJ

LECH WIRTUALNIE – MUZEALNIE
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ZACHODNIO-
POMORSKI

F
ederacja wzięła pod uwagę wyniki
młodzieżowych zespołów w ubie-
głym roku: mistrzostw Polski junio-

rów starszych, juniorów młodszych oraz
Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży roz-
grywanej w ramach turnieju o Puchar
Kazimierza Deyny.

Przypomnijmy – piłkarze Chemika Po-
lice zdobyli tytuł mistrzów Polski junio-
rów młodszych, zespół Bałtyku Koszalin
zajął trzecie miejsce w mistrzostwach
Polski juniorów starszych, a reprezenta-
cja ZZPN zdobyła brązowe medale Ogól-
nopolskiej Olimpiady Młodzieży. Po zsu-
mowaniu punktów zdobytych przez ze-
społy w całej Polsce okazało się, że ZZPN

jest na pierwszym miejscu. Zachodniopo-
morski związek wyprzedził miedzy inny-
mi tak renomowane ośrodki piłkarskie,
jak Śląski ZPN, Dolnośląski ZPN i Mazo-
wiecki ZPN. Na ostatnim miejscu uplaso-
wał się Podkarpacki ZPN.

– Pierwszy raz w historii wygraliśmy
w tym ogólnopolskim rankingu. Ogrom-
na satysfakcja i powód do dumy. Oznacza
to też, że ze szkoleniem dzieci i młodzieży
podążamy w dobrym kierunku. Mam na-
dzieję, że w niedalekiej przyszłości trenu-
jący u nas chłopcy zasilą ligowe kluby pił-
karskie. Oby przede wszystkim z naszego
województwa – powiedział prezes ZZPN,
Jan Bednarek.

O właściwej pracy z młodzieżą świad-
czy także brązowy medal Pogoni 04
Szczecin, zdobyty w Tychach podczas gru-
dniowych młodzieżowych mistrzostw
Polski w futsalu.

– Systematyczna praca przynosi efekt.
Medal popularnej w Szczecinie “zero
czwórki” stanowił kolejny sukces naszych
młodzieżowych zespołów –  skomento-
wał Jan  Bednarek podczas spotkania
z młodzieżowym zespołem futsalu Pogo-
ni 04, do którego doszło pod koniec
stycznia z siedzibie ZZPN.

Medaliści mistrzostw Polski, oprócz
ciepłych słów i gratulacji, otrzymali upo-
minki w postaci toreb piłkarskich. – Cie-
szy, że nas sukces został doceniony przez
związkowych działaczy –przyznał trener
juniorów Pogoni 04, Grzegorz Usowicz.
W spotkaniu wzięli także udział działacze
Pogoni, prezes Krzysztof Bober i wicepre-
zes Mirosław Grycmacher.

Z „brązowej” drużyny pięciu piłkarzy
trenuje już z zespołem seniorów Pogoni
04: Konrad Żebrowski, Maciej Krzyżano-
wicz, Paweł Bogucki (młodzieżowy repre-
zentant Polski, król strzelców i najlepszy
zawodnik turnieju mistrzowskiego w Ty-
chach), Michał Bartnicki i Michał Wolski.
Bogucki regularnie występuje w zespole
seniorów Pogoni 04, niedawno rozegrał
w Szczecinie dwa mecze przeciwko mło-
dzieżowej reprezentacji Włoch.

Młodzież, zrzeszona w Zachodniopomorskim Związku Piłki Nożnej, 

jest najlepsza w kraju. Takie wnioski płyną z rankingu Polskiej Federacji

Sportu Młodzieżowego za rok 2011, zdecydowanie wygranego przez ZZPN.

MŁODZIEŻ NA MEDALE

W
szczecińskiej Pogoni  sportowe
testery mierzące portowcom tęt-
no wprowadził trener Bohumil

Panik w 2005 roku. Początkowo piłkarze
sceptycznie podchodzili do tego urządze-
nia. Pasek na piersi z czytnikiem mierzą-
cym liczbę uderzeń serca na minutę
u wielu nie wzbudzał zaufania.

Zupełnie inaczej jest w czwartoligo-
wym Energetyku. – Nie musiałem długo
przekonywać piłkarzy, żeby wydali sto
złotych i za własne pieniądze kupili pulso-
metr. Wyjaśniłem im, do czego służy
i w jaki sposób dzięki niemu możemy po-
prawić efekty treningu – mówi trener Ra-
fał Kaliciak. – Oczywiście, samo jego uży-
wanie nie sprawi, że automatycznie

wzrośnie forma. Pulsometr pozwala na-
tomiast na prowadzenie treningu
w optymalnym dla organizmu zakresie
tętna i na pracę w tak zwanym zakresie
tlenowym. Praca w optymalnym zakresie
tętna przynosi pożądane efekty treningo-
we i nie powoduje zakwaszenia mięśni.

Energetyk po rundzie jesiennej jest zde-
cydowanym liderem czwartej i pewnie
zmierza ku trzeciej lidze. Przygotowania
do rundy rewanżowej gryfinianie rozpo-
częli od udziału w halowym memoriale
Zygmunta Kopaczewskiego, w Golenio-
wie, gdzie pewnie wygrali. Z trybun zma-
ganiom piłkarzy przyglądał się między in-
nymi ligowy szkoleniowiec Mariusz Kuras.

– Jestem miło zaskoczony, że z pulso-
metrami pracuje się już nawet w czwar-
tej lidze. To świadczy o wysokiej świado-
mości trenera i piłkarzy. Tym bardziej to
godne uznania, że za cały sprzęt do ba-
dań płacą zawodnicy, którzy grając na
tym poziomie, są przecież amatorami –
powiedział doświadczony trener i były
piłkarz między innymi Pogoni Szczecin.

– Trenujemy tak, jak zaleca znany fizjo-
log profesor Jan Chmura. Biegamy pew-

ne interwały według opracowanego
przez niego schematu. O tym, że metoda
się sprawdza, przekonaliśmy się robiąc
badania miernikiem kwasu mlekowego,
który kupił jeden z zawodników. Badania
krwi po treningu wykazały, że organizm
faktycznie nie jest zakwaszony – mówi
trener Kaliciak.

ANDRZEJ GROCHOLSKI

PULSOMETRY W CZWARTEJ LIDZE
Niespełna 30-letni Rafał Kaliciak,

trener Energetyka Gryfino, 

nie boi się nowatorskich metod

szkoleniowych. Tak jak tej zimy

ćwiczą gryfinianie, jeszcze kilka

lat temu nie trenowano nawet

w ekstraklasie.

Trener Rafał Kaliciak (pierwszy
z prawej) szybko przekonał swoich
podopiecznych do nowoczesnych
metod treningowych.

Młodzieżowi 
futsaliści Pogoni 04 
dołączyli w grudniu
do medalowej 
serii swoich 
kolegów z ZZPN
grających 
na otwartych 
boiskach.
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rogram porusza tematykę bezpiecz-
nego kibicowania na obiektach
sportowych podczas meczów piłkar-

skich, co wydaje się jednym z kluczowym
zagadnień w obliczu zbliżającego się tur-
nieju Euro 2012. Projekt opracowany zo-
stał przez Wydział Zarządzania Kryzyso-
wego UM Katowice i wyróżniony pierw-
szą nagrodą Ministra Spraw Wewnętrz-
nych i Administracji w ramach konkursu
“Bezpieczeństwo imprez masowych”.
Ideą akcji jest stałe poprawianie bezpie-
czeństwa na polskich stadionach, ponad-
to zwrócenie uwagi na spokój wszystkich
uczestników imprez, m.in.  kibiców, na co
dzień dopingujących GieKSę.

Olbrzymie zainteresowanie uczestni-
ków udziałem w programie zaowocowa-
ło przygotowaniem urozmaiconych
atrakcji dla młodzieży, m.in. animacji
sportowych w formie gier i zabaw spraw-
nościowych, czy konkursów graffiti dla
przedstawicieli szkół uczestniczących
w inicjatywie. Ma to na celu wykreowa-
nie jak najlepszych, pozytywnych wzor-
ców zachowania kibiców oglądających
mecz piłki nożnej. Program buduje inte-
rakcje pomiędzy zawodnikami, klubem,

kibicami, a organizatorem widowiska.
Cele projektu, zbieżne z założeniami
PZPN, mają ukazać stadion piłkarski, ja-
ko miejsce rodzinne, które powinno koja-
rzyć się z pozytywnymi emocjami.

– Potrzeba organizowania tego typu
akcji jest stałym elementem kształtują-
cym świadomość wśród kibiców, zarów-

no tych na co dzień oglądających ligowe
widowiska, jak i tych, którzy czekają już
z niecierpliwością na mecze finałów mi-
strzostw Europy. Podstawą sukcesu każ-
dej imprezy sportowej jest zbudowanie
przyjaznej atmosfery na trybunach, jed-
nocześnie umiejętne połączenie i skoor-
dynowanie działań wszystkich służb od-
powiedzialnych za porządek i bezpieczeń-
stwo każdego jej uczestnika – podsumo-
wał projekt prezes zarządu GKS GieKSa
Katowice S.A., Jacek Krysiak.

GIEKSA KIBICUJE

W
ystawa znakomicie wpisuje się
w klimat piłkarskich emocji, ja-
kie niewątpliwie już teraz towa-

rzyszą nam, gdy myślimy o zbliżającym się
Euro. Jeśli w rezerwowym składzie takiej
ponadczasowej, wspólnej polsko-nie-
mieckiej, górnośląskiej reprezentacji
umieszczono Włodzimierza Lubańskiego
i Huberta Kostkę – to można sobie wy-
obrazić “siłę” całości pierwszej jedenastki
tego jedynego w swoim rodzaju zespołu.

Pogmatwane losy wielu rodowitych
Ślązaków, także piłkarzy, którzy rodzili się
po obu stronach polsko-niemieckiej gra-
nicy i ich późniejsze wybory, dotyczące na-
rodowej przynależności, na tej wystawie
są pokazane na przykładzie jednego,
wspólnego piłkarskiego boiska… Wycho-
wywali się w Polsce, grali lub grają dla
Niemiec. Wydawałoby się, że powinni
czuć się Niemcami, a oni stawali przed
meczami w biało-czerwonych barwach…
Legendy, jak Ernest Wilimowski albo Ge-

rard Cieślik, albo Ernest Pol. Jak to się dziś
modnie określa – ikony niemieckiego fut-
bolu: Lukas Podolski i Mirosław Klose…

Przyjrzyjmy się niektórym z nich.
Edward Szymkowiak, dla wielu naj-

lepszy w historii polski bramkarz – po
zwycięskim meczu ze Związkiem Ra-
dzieckim, w 1957 roku w Chorzowie
(2:1), jako jedyny wśród zwycięzców pła-
kał – jego ojca zabili radzieccy żołnierze..

Stanisław Oślizło, najlepszy, najbar-
dziej elegancki obrońca polskiej druży-
ny, legendarny kapitan zabrzańskiego
Górnika…

Ernest Wilimowski, katowiczanin, je-
dyny, który grał w obu reprezentacjach
narodowych. Jeszcze następne pokole-
nia będą się zastanawiać, czy to polski
(niemiecki) piłkarz wszech czasów, nie-
pokorny, zawadiaka…

Gerard Cieślik, żywa legenda cho-
rzowskiego Ruchu, przykład niezwykłej
wierności niebieskim barwom…

Lukas Podolski, gra dla Niemiec, ale
mówi, że ma dwa serca. Gdy Polska
gra z Niemcami – nie śpiewa żadnego
hymnu…

Są w tej drużynie jeszcze Richard
Malik, Harald Konopka, wspomniani
Włodzimierz Lubański, Ernest Pol, Mi-
roslav Klose, Hubert Kostka, Dariusz
Wosz, Richard Kubus, Richard Her-
mann, Friedrich Labaud. Piętnastka
wielkich graczy, którzy znaleźli się
w tej wymyślonej reprezentacji także
dlatego, że każdy z nich ma za sobą
przeszłość reprezentacyjną, występo-
wał na mistrzostwach świata, bądź
Europy albo grał na igrzyskach olim-
pijskich. Świetnym pomysłem na po-
kazanie losów ludzi, losów regionu
i miłości do piłki jest bytomska wysta-
wa…

Ta piętnastka na pewno wygrałaby mi-
strzostwa Europy!

JERZY GÓRA

WYGRALIBY EURO!
„Górnoślązacy w polskiej i niemieckiej reprezentacji narodowej w piłce nożnej – wczoraj i dziś. 

Sport i polityka na Górnym Śląsku w XX wieku” – wystawę o takim tytule można oglądać (do 29 lutego)

w Muzeum Górnośląskim w Bytomiu.

W katowickich szkołach podstawowych ruszyła II edycja Miejskiego

Programu Profilaktycznego “Kibicuję Fair Play”.
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KINGA

RZEPECKA

oczątek przypada na rok 1922,
w którym zawiązano klub spor-
towy pod nazwą Pogoń, prze-
kształconą potem na Kolejarz
Żory. Ale najlepsze lata upłynęły

pod nazwą GKS Żory, kiedy występował
w czwartej lidze; ostatni udany sezon, to
1988/89.

Ówczesne sukcesy można przypisać
wsparciu tamtejszych kopalń; koniec gór-
niczej pomocy stał się również niemal
końcem klubu – w lipcu 1990 roku. Po
ośmiu latach – 12 lutego1998 reaktywo-
wano go jako KS MOSiR Żory. Ośrodek
patronował wówczas stadionowi w Żo-
rach i podjął się współpracy z młodzieżą.
Trenerem  (ponownie !) został Franciszek
Kaduk. Klub pozyskał strategicznych
sponsorów, m.in. firmę Fabet. Ale po
trzech latach zakończyły się szybkie
awanse. Dokonywano roszad personal-
nych na zasadzie wzmocnień w drużynie
oraz zmian kolejnych trenerów. Od 2001
roku przez pięć sezonów walczono o wej-
ście do ligi okręgowej. W tym czasie
zmieniono też nazwę klubu  na Klub
Sportowy Żory.

2007 rok to kolejny przełom –  świeże
możliwości wniosła Żorska Izba Gospo-
darcza, zrzeszająca ponad 80 firm. Nowi
sponsorzy oraz nowy skład zarządu – i
już  kolejny sezon, 2008/2009, przyniósł
awans do czwartej ligi. A dziś? Dziś jest
kiepsko – KS Żory zajmuje ostatnie miej-
sce w tabeli i po 15 kolejkach zdołał uciu-
łać zaledwie 7 punktów, zdobywając co
prawda w meczach średnio po jednym
golu, ale tracąc trzy…

O obecnej sytuacji wypowiada się pre-
zes KS Żory, Adam Stefaniak: – Miejmy
nadzieję, że ten sezon będzie przełomo-

wy. Rozstaliśmy się z poprzednim szta-
bem szkoleniowym i z wieloma piłkarza-
mi; postawiliśmy na młodzież, na swoich
wychowanków, na juniorów i zdecydo-
wanie odmłodziliśmy zespół. Średnia
wieku w tej chwili wynosi około 21 lat!
Cel w tej sytuacji jest tylko jeden: utrzy-
manie się w czwartej lidze w której gra-
my już trzeci sezon. To będzie także rok
na zdobywanie doświadczeń, na ogrywa-
nie się młodzieży. Zakładamy, że będzie

to przynosić efekty. Pozyskaliśmy niema-
ło sponsorów, udało się nawiązać znako-
mitą współpracę z prezydentem Żor,
Waldemarem Sochą. Dzięki tej współ-
pracy zmodernizowano stadion: wyko-
nano piękną trybunę, nową nawierzch-
nię boiska, a są plany w związku z bo-
iskiem treningowym. No i Żory mają jesz-
cze trzy Orliki! Urząd Miasta sporo nam
pomaga. A co do pozycji w tabeli – jest
gorsza, niż gra. Przegraliśmy w ostatnich
minutach kilka, wydawałoby się, albo
wygranych albo zremisowanych meczów
i na dobrą sprawę tych punktów mogło
być więcej; do bezpiecznej strefy w tabe-
li mamy niewielkie straty. Chyba zabrakło
trochę doświadczenia.

Trzy lata temu szło znakomicie. Wiele
firm umieszczało reklamy na stadionie,
była bardzo klarowna sytuacja finanso-
wa, żadnych problemów, wszystko płaco-
no na czas. Ale sponsorów ubywa, bo tną
koszty. W tej chwili jest około czterdzie-
stu.  A to jeszcze nie koniec – schody za-
czną  się w połowie roku, gdy zakończy
się sezon i umowy z dobrodziejami. Oko-
ło 40 procent miesięcznego budżetu
ubyło w ciągu ostatnich dwóch lat. Może
jednak żorskiemu klubowi nic złego się
nie  przydarzy, chłopcy sumiennie trenu-
ją, walczą na boisku, bardzo przeżywając
porażki. W herbie miasta jest orzeł
i miecz na niebiesko-żółtym tle – to klu-
bowe barwy. Jest zapał, jest młoda krew,
więc może będzie i udana wiosna w pił-
karskich Żorach; bardzo potrzebna na
90-lecie tego śląskiego, małego klubu.
Wszyscy chcą, aby jubileusz wypadł oka-
zale, może przyadą jacyś znamienici oby-
watele. Wszakże z tego miasta wywodzi
się kilka znanych osób: biskup Alojzy Or-
szulik, aktorka Sonia Bohosiewicz, bard
sceny Stanisław Sojka czy mistrz prze-
stworzy Jerzy Makula. No to pyrsk ludko-
wie!

Żorski rok przełomu?

Żory, to historyczne 60-tysięczne śląskie miasto nad Rudą,

w którym trudno wyobrazić sobie życie bez sportu, a zwłaszcza

bez piłki nożnej. Tradycyjny „fussball” w sposób zorganizowany

uprawia się tu już od dziewięćdziesięciu lat.

P

Fragment meczu 
KS Żory – Naprzód Syrynia.

Drużyna KS Żory – 1927 rok.

Prezes 
KS Żory, 
Adam 
Stefaniak
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meczu wszystkie zdjęcia trafi-
ły do komputera. Potem żmudny
proces edycji. Może trwać nawet kilka-
naście godzin. To ostatnia prosta przed
otrzymaniem gotowej panoramy. Taki
plik „waży” 56 gigabajtów i zająłby pra-
wie dwanaście płyt DVD! Efekt końcowy
potwierdza, że warto było ciężko praco-
wać. Panorama cieszyła się dużym zain-
teresowaniem tych, którzy we wrześnio-
wy wieczór zasiedli na trybunach PGE
Areny. Tak samo było w przypadku tej ze
spotkania z Włochami.

Na nowe stadiony mogą wejść nawet
ci, którzy nie mieli szczęścia przy zakupie
biletów lub nie mogli udać się na mecze
rozgrywane we wrześniu i listopadzie.
Na stronie Klubu Kibica zaproponowano
bowiem wirtualne spacery. Dzięki nim
można zajrzeć niemalże w każdy zaka-
marek tych obiektów. PGE Arena Gdańsk
i Stadion Miejski we Wrocławiu nie ma-
ją już żadnych tajemnic! – Sporo musie-
liśmy się nachodzić z naszym sprzętem.
Mieliśmy także dużo szczęścia. Jeśli chce-
my, aby efekt końcowy był jak najlepszy,
niezbędna jest słoneczna pogoda. Na
nią w Gdańsku nie mogliśmy narzekać –
opowiada Radosław Piotrowski i ma na-
dzieję, że aura dopisze także w dniu me-
czu z Portugalią.

lub Kibica RP przy okazji tego
meczu udostępni wirtualny spa-
cer po obiekcie oraz niezwykle
dokładną gigapanoramę Sta-
dionu Narodowego w Warsza-

wie. Będzie to największe cyfrowe zdję-
cie, jakie do tej pory zrobiono w Polsce.
Zostanie złożone z około dwóch tysięcy
mniejszych. Całość będzie liczyć 20 giga-
pikseli, czyli 20 000 000 000 pikseli.
Gdyby ktoś chciał tę fotografię wydruko-
wać, to zajęłaby powierzchnię trzydzie-
stu metrów! Dla porównania: poprzed-
nie panoramy z meczów z Niemcami
i Włochami miały odpowiednio wielkość
czterech i sześciu gigapikseli.

Najlepszym wynikiem mogą pochwa-
lić się dotychczas Anglicy. Ich zdjęcie z fi-
nałowego spotkania na Wembley o Pu-
char Anglii ma prawie 24 gigapikseli.
Uwiecznionych zostało ponad 88 tysięcy
kibiców, którzy zasiedli na trybunach 14
maja 2011 roku. Do końca stycznia 2012
24 163 kibiców odnalazło się na nim
i oznaczyło. Jest to rekord świata. Może-
my go pobić! Znając możliwości i zaanga-
żowanie świetnej polskiej publiczności,
będziemy w stanie pokonać Anglików.

To tylko kilka prostych kroków. Po me-
czu z Portugalią w naszym portalu zosta-
nie umieszczona nowa gigapanorama.

Wystarczy kliknąć i odszukać się na wiel-
kim zdjęciu. Potem zostaje oznaczenie
i można się chwalić znajomym udziałem
w tym przedsięwzięciu. Przecież nie co-
dziennie bije się rekord świata. Każdy
chętny, dzięki portalowi Klubu Kibica RP,
będzie mógł kupić sobie pamiątkę z te-
go wydarzenia.

Po raz pierwszy gigapanorama poja-
wiła się na stronie KK RP przy okazji
wrześniowego, towarzyskiego spotkania
biało-czerwonych z Niemcami na PGE
Arenie w Gdańsku. Laik pomyśli sobie, że
wystarczy połączyć kilka zdjęć. Czy na
pewno? – Na pierwszy rzut oka wszystko
wygląda bardzo prosto. To tylko złudze-
nia. Zrobienie tych kilkuset zdjęć na sta-
dionie podczas meczu oznacza dopiero
początek długiego procesu składania ich
w całość. Jest to najtrudniejsza i najbar-
dziej pracochłonna część całego przed-
sięwzięcia – wyjaśnia Radosław Pio-
trowski z firmy VR24.pl, która współpra-
cuje z Oficjalnym Klubem Kibica Repre-
zentacji Polski.

Wie, o czym mówi. Przy realizacji pro-
jektu dla KK RP zaangażowanych było
pięć osób. Używano dwóch aparatów
małoobrazkowych, które podpięte były
do zautomatyzowanych głowic umiesz-
czonych na specjalnych masztach. Po

29 lutego na Stadionie Narodowym możemy upiec dwie pieczenie na jednym ogniu: 

wygraną na trawie z Portugalią oraz z Anglią w internecie.

K
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REDAKCJA KK RP

Narodowa gigapanorama
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˚EBY BY¸O BEZPIECZNIE

Przedmioty zakazane na stadionie piłkarskim





www.2012.orange.pl

kibicujemy wszystkim,
którzy chcą wygrać bilety
Kup jeden z produktów Orange i wyślij bezpłatnego SMS-a o treści EURO pod numer 2012. 
Wejdź na www.2012.orange.pl i przyłącz się do wielkiego kibicowania już teraz.

 Kibicowanie zmienia się z Orange.


