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Marka zobowiązuje!
NA WIELKANOC ODDAJEMY DRUGI TEGOROCZNY NUMER „POLSKIEJ PIŁKI”. Z tej

okazji wszystkiego najlepszego oraz przypomnienie, że niezmiennie jesteśmy zwo-
lennikami dialogu. Znane słowa: niezgoda rujnuje, a jedynie zgoda buduje – nie są
frazesami. A skoro o tworzeniu nowej wartości i jakości mowa…

Razem budujemy nową markę! – informuje, a jednocześnie zachęca i mobilizuje
(str. 29-31) Piotr Gołos, dyrektor naszego Departamentu Spraw Zagranicznych, Mar-
ketingu i PR: „W połowie kwietnia tego roku wprowadziliśmy nowe logo i system
znaków Polskiego Związku Piłki Nożnej. Od tego momentu prowadzone przez nas
rozgrywki oraz najważniejsze produkty marketingowe otrzymują nową identyfikację
wizualną.

Takie rozwiązanie, dzięki uporządkowaniu zasad stosowania wszystkich znaków
oraz odświeżeniu najważniejszych symboli PZPN, będzie sprzyjało budowaniu pozy-
tywnego wizerunku związku. Pozwoli na wzrost wartości marki, którą posługiwać
się będziemy w relacjach z naszymi sponsorami, mediami i innymi partnerami”.

Także w wymiarze komercyjnym rozpoczynamy nowy rozdział poczynań marke-
tingowych, opartych na sprawdzonych w innych federacjach europejskich mechani-
zmach czerpania dodatkowych przychodów z szeroko rozumianego merchandisin-
gu, czyli sprzedaży gadżetów i pamiątek piłkarskich.”.

Nawiązując do znanego powiedzenia, można stwierdzić, iż (podobnie jak szla-
chectwo) marka zobowiązuje! Niezwykle przykre i smutne, że wprowadzanie nowe-
go logo (konstruowanie bardziej przyjaznego i pozytywnego wizerunku) zderzyło
się z kolejnymi bulwersującym wydarzeniami na stadionach i poza nimi. Najpierw
Kowno, potem Warszawa, niepokojące sygnały z innych regionów kraju… Wobec
chuligańskich, wręcz bandyckich wyczynów nie można było pozostać obojętnym.

Prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej, Grzegorz Lato, natychmiast wypowiedział
się jasno i dobitnie: – Zero tolerancji! Skończyły się czasy dla chuliganów i bandy-
tów. Dla wszystkich, bez jakiegokolwiek wyjątku! Dla mnie osobiście jest to tym bar-
dziej bolesne, że jako zawodnik – reprezentant kraju nigdy czegoś podobnego nie
przeżywałem. Przez lata występy reprezentacji Polski były swego rodzaju świętem
narodowym i nikomu nawet nie przychodziło do głowy, by je zakłócać jakimiś ban-
dyckimi wyczynami. I niech nikt nie opowiada i nie wciska nam głupot, że zmieniły
się warunki, okoliczności i jeszcze coś tam. Prawdziwy kibic jest ze swoim zespołem
narodowym na dobre i na złe. Powiedziałbym wspólna radość, ale także wspólne
przeżywanie trosk oraz niepowodzeń. (Szerzej z prezesem na stronie 7, a o proble-
mie także jeszcze w kilku innych miejscach wewnątrz numeru).

Warto pamiętać, że atmosfera panująca na polskich stadionach oraz zachowanie
widzów są stale „monitorowane” przez międzynarodowe władze piłkarskie, jak
również szeroko pojętą europejską społeczność futbolową. Musimy sprostać zada-
niu dobrego gospodarza Euro 2012 – po prostu nie mamy innego wyjścia. By tak się
stało, potrzebna jest zdeterminowana, jednoznaczna reakcja i działanie władz. Al-
bowiem jakkolwiek byśmy się starali, to jako PZPN, wspierany wyłącznie przez klu-
by, nie mamy żadnych szans.

W zamieszczonym obok menu, jak zwykle, wiele atrakcyjnych propozycji – życzy-
my przyjemnej lektury.
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XXXV KONGRES UEFA – KAZIMIERZ OLESZEK Z PARYŻA

24 i 25 lutego sekretarz generalny
PZPN – Zdzisław Kręcina oraz przed-
stawiciel służb stewardów spotkali
się na Litwie z przedstawicielami fe-
deracji litewskiej oraz komendantem
policji w Kownie w celu omówienia
zagrożeń, jakie wynikają z przyjazdu
naszych kibiców na mecz. Rozma-
wiano na temat bezpieczeństwa,
obowiązującej w Polsce ustawy
o Bezpieczeństwie Imprez Maso-
wych. Wspólnie stworzono regula-
min stadionowy obowiązujący na
obiekcie w Kownie.

PZPN nie był jedynym dystrybuto-
rem biletów dla naszych kibiców na
mecz Litwa – Polska. Sprzedaż odby-
wała się również za pośrednictwem
litewskiej strony internetowej oraz
w kasach na stadionie przed spotka-
niem.

PZPN posiada dane osobowe
(imię, nazwisko i PESEL) wszystkich
osób, które nabyły bilety za pośred-
nictwem związku. Te dane zostaną
przekazane prokuraturze.

PZPN sprzedał około 1300 biletów.
Sektor polskich kibiców na stadionie
w Kownie mógł pomieścić 2616
osób, a z obserwacji wynika, że znaj-
dowało się tam około 3000 kibiców,
tak więc około 1700 osób nabyło kar-
ty wstępu poza kanałami dystrybucji
PZPN lub weszło na obiekt bez biletu.

Litewska federacja prowadziła
sprzedaż biletów bez imiennej ewi-
dencji.

Sześciu kibiców z obowiązujący-
mi zakazami stadionowymi próbo-
wało nabyć karty wstępu za pośred-
nictwem PZPN. Biletów nie zakupili,
a dane personalne tych osób zosta-
ły przekazane Komendzie Głównej
Policji.

PZPN wysłał na mecz grupę ste-
wardów, których zadaniem było in-
formowanie kibiców, ale również
prowadzenie obserwacji zdarzeń za-
chodzących na stadionie oraz w jego
okolicach. Stewardzi nagrali zdarze-
nia mające tam miejsce. Materiały te
zostaną przekazane Prokuraturze Re-
jonowej Warszawa Śródmieście.

PZPN wystąpił również do Litew-
skiego Związku Piłki Nożnej oraz do
Prokuratury Rejonowej w Kownie
o przekazanie wszelkich materiałów
dotyczących zdarzeń związanych
z meczem Litwa – Polska, w tym da-
nych osób zatrzymanych.

PZPN będzie ściśle współpracował
z prokuraturą i udostępni wszelkie
materiały oraz dane, które pomogą
zidentyfikować i ukarać sprawców za-
mieszek.

Za bezpieczeństwo imprezy odpo-
wiadał organizator, którym w Kow-
nie był Litewski Związek Piłki Nożnej.

O MECZU W KOWNIE

Do tegorocznej edycji turnieju „Z podwór-
ka na stadion” o Puchar Tymbarku, organizo-
wanego dla dziesięciolatków przez PZPN,
zgłosiła się największa w historii imprezy licz-
ba zespołów – 6900!

Już niebawem rozpocznie się pierwszy
etap rozgrywek – w gminach i powiatach.
Najlepsze drużyny z powiatów zagrają w fina-
łach wojewódzkich. Zespoły, które zwyciężą
na etapie wojewódzkim, wyjadą na wakacyj-
ne obozy półfinałowe, gdzie będą szlifować
umiejętności pod okiem profesjonalnych tre-
nerów. Zdobywcy dwóch pierwszych miejsc
spotkają się we wrześniu w wielkim finale.
Zwycięzcy zdobędą tytuł mistrzów Polski
dziewcząt i chłopców U-10.

Główną nagrodą w turnieju jest Puchar
Tymbarku oraz wyjazd na jeden z najsłynniej-
szych i największych stadionów świata.
Uczestnicy tegorocznej – XI edycji – powalczą
o wyprawę na stadion Ajaksu Amsterdam
i trening w jednej z najlepszych szkółek pił-
karskich globu.

Turniej „Z podwórka na stadion” jest orga-
nizowany przez PZPN od 2001 roku. W pierw-
szych edycjach był rozgrywany na etapach
gminnym, powiatowym i wojewódzkim,
a kończył się obozami sportowymi, podczas
których walczyły najsilniejsze reprezentacje
wojewódzkie. W 2005 roku formuła turnieju
została wzbogacona o finał ogólnopolski.

AO

„Z PODWÓRKA NA STADION”

– ZAGRA 6900 ZESPOŁÓW!

KRÓL MICHEL
W sąsiedztwie Pól Elizejskich

i brzegów Sekwany, czyli w sercu
Paryża, Michel Platini został przez
aklamację wybrany na drugą ka-
dencję sternika europejskiego
futbolu.

Miejscem ostatniego zjazdu
przedstawicieli europejskich fede-
racji piłkarskich był zabytkowy
Grand Palais. Jedna z pereł Euro-
py, która rządzi i dzieli w świato-
wym futbolu. Przypomniał o tym,
nie bez pewnej satysfakcji,
w swym pierwszym wystąpieniu
prezydent Platini: – Przed rokiem
podczas kongresu UEFA w Tel Awi-
wie powiedziałem, by przedstawi-
ciele Europy nie ważyli się wracać
z World Cup w RPA bez zwycię-
stwa. Wzięli sobie te słowa tak do
serca, że zajęli wszystkie miejsca
na podium.

Po owacji na stojąco, towarzy-
szącej wyborowi na kolejną ka-
dencję, szef UEFA zarządził elek-
cję członków Komitetu Wyko-
nawczego. Czteroletnia kadencja
połowy 15-osobowego składu

upływa co dwa lata. Tym razem
do obsadzenia było siedem
miejsc, a kandydatów – trzyna-
stu. Wśród nich sześciu, którzy po
raz kolejny ubiegali się o wybór.
Dzień wcześniej na giełdzie wyso-
ko stały akcje prezesa federacji
piłkarskiej Hiszpanii, Angela Ma-
rii Villara Lllony, a także obecne-
go wiceprezydenta UEFA, Turka
Senesa Erzica. Spore szanse da-
wano także prezesom rosyjskiej
i szwajcarskiej federacji, Siergie-
jowi Fursence i Peterowi Gilliero-
nowi.

Wielką niewiadomą był nato-
miast los Hrihorija Surkisa.
Przed kongresem dziesięciu
członków komitetu wykonaw-
czego ukraińskiej federacji,
a więc de facto jego bliskich
współpracowników, rozesłało
list do szefów wszystkich dele-
gacji na kongres UEFA, aby nie
oddawali głosów na Surkisa.
Ale delegaci na kongres w Pary-
żu obdarzyli go wielkim zaufa-
niem. Większą liczbę głosów
otrzymali tylko wspomniani Vil-

lar Llona (47), Senes Erzic (42)
i Gillieron (40). Za Surkisem
(38) uplasował się, co jest spo-
rą niespodzianką, Bułgar Bori-
sław Michajłow.

Polska delegacja, czyli prezes
Grzgorz Lato, wiceprezes Rudolf
Bugdoł, sekretarz generalny
Zdzisław Kręcina i szef Polskiego
Komitetu Organizacyjnego Euro
2012 Adam Olkowicz, a także
były prezes Michał Listkiewicz –
była bez przerwy nagabywana
o stan przygotowań do finałów
Euro. Goszczący na kongresie na
zaproszenie UEFA Zbigniew Bo-
niek i szef Sportfive Andrzej Pla-
czyński też musieli odpowiadać
głównie na te pytania. Widać
więc, że delegaci przywiązywali
większą wagę do tego, co ich
czeka za rok w naszym kraju, niż
do tego, czy Grzegorz Lato powi-
nien zasiadać w Komitecie Wy-
konawczym. Być może, sytuacja
zmieni się na korzyść prezesa
PZPN za dwa lata, po – miejmy
nadzieję – zakończonym sukce-
sem organizacyjnym Euro 2012.



• Najstarsza fabryka czekolady – E.We-
del – została pierwszym polskim oficjal-
nym sponsorem Euro 2012. Według sze-
fa UEFA Events, Davida Taylora, operują-
ca na rynku od 160 lat firma miała silną
konkurencję w rywalizacji o miano jed-
nego z czterech sponsorów imprezy. Eu-
ro 2012 zyska dziesięciu sponsorów, któ-
rzy będą mogli używać logo imprezy na
całym świecie oraz czterech z kraju orga-
nizatora, których zakres promocji ogra-
nicza się tylko do Polski lub Ukrainy.
• Dziewięć grup, bezpośredni awans ich
zwycięzców i najlepszej drużyny z drugiej
pozycji, cztery pary barażowe – tak
w skrócie wygląda system eliminacji pił-
karskich mistrzostw świata 2014 roku
w Europie. Jak poinformował sekretarz
generalny UEFA, Gianni Infantino (na

zdjęciu), w kwalifikacjach wystąpią te sa-
me 53 reprezentacje, które walczyły
o udział w ubiegłorocznym mundialu
w RPA. Stawką będzie 13 miejsc w tur-
nieju finałowym w Brazylii. Losowanie
eliminacji zaplanowano na 30 lipca.
• UEFA spodziewa się rekordowych zy-
sków za okres rozliczeniowy 2011-2012,
kończący się turniejem Euro 2012
w Polsce i na Ukrainie. Dochody powin-
ny sięgnąć 2,3 miliarda euro, a zysk
netto – 116 milionów, jak wynika z ra-
portu. UEFA zaznaczyła w nim, że mi-
strzostwa Europy regularnie przynoszą
pokaźne dochody, ale w latach poprze-
dzających i następujących po Euro bi-
lans finansowy często bywa ujemny.
„Wynik netto jest dodatni w roku tur-
nieju Euro i ujemny w latach pomiędzy
mistrzostwami” – podaje UEFA. Dla
przykładu: za okres 2009-2010 deficyt
wyniósł 66,4 mln euro, choć przewidy-
wano jeszcze większy – 80 mln. Jak po-
informował dyrektor finansowy UEFA,
Joseph Koller, turniej Euro 2012 w Pol-
sce i na Ukrainie powinien przynieść
wzrost zysków o co najmniej 3 procent
w porównaniu z poprzednimi mistrzo-
stwami, zorganizowanymi w 2008 ro-
ku przez Austrię i Szwajcarię.

• Władze FIFA i UEFA nie uznały Igora Sti-
maca jako nowo wybranego prezesa
Chorwackiego Związku Piłki Nożnej.
Międzynarodowe organizacje futbolowe
uważają, że szefem związku wciąż jest
Vlatko Marković (na zdjęciu). Chorwacka
federacja pod koniec ubiegłego roku wy-
brała 74-letniego Markovicia na kolejną
kadencję (jest szefem od 1999 roku).
Jednak po jego kontrowersyjnych wypo-
wiedziach na temat mniejszości seksual-
nych zwołano nadzwyczajne posiedze-
nie prezydium związku. Stanowisko pre-
zesa federacji przekazano 43-letniemu
Stimacowi, byłemu piłkarzowi reprezen-
tacji Chorwacji. UEFA i FIFA uważają jed-
nak wybory za nieoficjalne.
• Piłkarska federacja Bośni i Hercegowi-
ny, która odrzuciła żądanie wybrania
jednego prezesa i nadal jest zarządzana
przez trzyosobowe gremium, została za-
wieszona przez FIFA i UEFA. Reprezenta-
cję, kluby oraz sędziów z tego kraju wy-
kluczono z międzynarodowych rozgry-
wek. Jak poinformowano, wkrótce ma
dojść do spotkania przedstawicieli FIFA
i UEFA, na którym dyskutowana będzie
kwestia odwieszenia federacji Bośni
i Hercegowiny. Istnieje możliwość po-
wstania specjalnego komitetu, który
miałby nią zarządzać. Bośnia i Hercego-
wina powstała po rozpadzie Jugosławii
i składa się z Bośniacko-Chorwackiej Fe-
deracji Bośni i Hercegowiny oraz Repu-
bliki Serbskiej. To właśnie dlatego na
czele tamtejszego związku piłki nożnej
stoją trzy osoby: Serb, Chorwat i Bo-
śniak.
• Ponad pół miliarda dolarów zysku
w ciągu ostatnich czterech lat – takim bi-
lansem może pochwalić się FIFA. Wiel-
kim finansowym sukcesem zakończyły
się ubiegłoroczne finały mistrzostw
świata w RPA. W ciągu czterech lat FIFA
zarobiła 4,189 mld dolarów, a wydała
3,558 mld. Zysk wyniósł 631 mln, z cze-
go 202 w roku 2010. – Dzięki temu ma-
my możliwość inwestowania w progra-
my szkoleniowe oraz organizowania licz-
nych turniejów piłkarskich w różnych ka-
tegoriach wiekowych – powiedział pre-
zydent FIFA, Sepp Blatter. Na zysk władze
FIFA liczą także w związku z mistrzostwa-
mi świata w Rosji (2018) i Katarze

(2022). Prawa telewizyjne zostały sprze-
dane za rekordowe sumy.
• Blatter przyznał, że Brazylia musi przy-
spieszyć przygotowania do organizacji fi-
nałów mistrzostw świata w 2014 roku. –
Chciałbym przypomnieć moim kolegom
z Brazylii, że mundial jest jutro, a nie po-
jutrze, jak im się wydaje – powiedział
prezydent. I dodał, że Republika Połu-
dniowej Afryki (organizator mistrzostw
2010) trzy lata przed mundialem była le-
piej przygotowana do turnieju, niż obec-
nie Brazylia. – Prace postępują zbyt wol-
no. Jeśli nie zostaną przyspieszone,
w Rio de Janeiro i Sao Paulo nie odbędą
się mecze Pucharu Konfederacji w 2013
roku – ostrzegł Blatter.
• Blatter zadeklarował podczas kongre-
su UEFA w Paryżu, że jeśli w czerwcu zo-
stanie ponownie wybrany szefem świa-
towej federacji piłkarskiej, będzie to je-
go ostatnia kadencja. Szwajcar kieruje
FIFA od 1998 roku. Rywalem Blattera
w wyborach będzie Katarczyk Mohamed
bin Hammam.
• Walka z nieuczciwością w futbolu, to
obecnie główny cel, jaki stawia przed so-
bą FIFA. – To będzie trudne zadanie, ale
jestem przekonany, że sprostamy wy-
zwaniu – oznajmił Sepp Blatter. O pro-
blemach współczesnego futbolu dysku-
towano podczas kongresu w Szwajcarii,
zorganizowanego przez Early Warning
System (System Wczesnego Ostrzega-
nia). Organizacja EWS walczy z nieuczci-
wością w piłce nożnej poprzez monitoro-
wanie światowych zakładów bukma-
cherskich i licencjonowanych bukmache-
rów. Poruszono m.in. temat zagrożeń
związanych z rozwojem rynku bukma-
cherskiego, w tym obstawiania meczów
na żywo, których popularność ciągle ro-
śnie. Tego typu zakłady są – zdaniem
przedstawicieli EWS – bardzo trudne do
kontrolowania, dlatego może dochodzić
do nadużyć.
• Portugalska Federacja Piłkarska (FPF)
zatwierdziła nowy statut, dostosowując
w ten sposób przepisy do regulacji obo-
wiązujących w FIFA. W przeciwnym razie
groziło wykluczenie reprezentacji i klu-
bów tego kraju z rozgrywek międzynaro-
dowych. Wprowadzenie korekt, zgod-
nych z aktualnym ustawodawstwem
państwowym, nakazało FPF w kwietniu
2010 roku portugalskie Ministerstwo
Spraw Publicznych. Jednak część działa-
czy okręgowych związków piłkarskich nie
zgodziła się na wprowadzenie zmian.
• Michał Listkiewicz jako delegat UEFA
obserwował mecz LE, Glasgow Rangers
– Sporting Lizbona oraz mecz kwalifika-
cji ME 2012, Austria – Belgia.
• Kazimierz Oleszek jako delegat UEFA
obserwował mecz kwalifikacji ME 2012,
Gruzja – Chorwacja. KO

CO SŁYCHAĆ W FIFA I UEFA

5
POLSKA pi∏ka | Nr 2 (46)  2011



6
POLSKA pi∏ka | Nr 2 (46) 2011

Z WIZYTÑ U RODAKÓW NA LITWIE

JACEK

SOWA

gromną rolę w funkcjono-
waniu naszych rodaków
spełnia Szkoła Średnia nr 1
w Mejszagole, w której nie
zapomina o macierzy po-

nad 200 dzieci. Żywym, a liczącym 105
lat pomnikiem i patronem tej placówki,
jest ksiądz prałat Józef Obrembski, nie-
dawno uhonorowany przez prezydenta
RP, Bronisława Komorowskiego, Orde-
rem Orła Białego. Sędziwy kapłan po-
chodzi z okolic Wysokiego Mazowiec-
kiego, dlatego od kilku lat kwitnie
współpraca kulturalna tej podlaskiej
miejscowości z polską Mejszagołą.

Nie przypadkiem, z okazji meczu na-
szej reprezentacji z Litwą, szkołę odwie-
dziła delegacja Polskiego Związku Piłki
Nożnej, który tamtejszej młodzieży
ufundował sprzęt sportowy. Komplet
piłek i biało-czerwonych strojów Nike
oraz 50 biletów na mecz w Kownie,
w imieniu zarządu PZPN – na ręce dy-
rektor szkoły, Alfredy Jankowskiej, prze-

kazał Witold Dawidowski – prezes Pod-
laskiego ZPN, w towarzystwie Zdzisła-
wa Łazarczyka, prezesa Mazowieckiego
ZPN.

Było to wielkie święto dla dzieci i ro-
dziców w szczelnie wypełnionej auli
mejszagolskiej szkoły; były recytacje
uczniów i tańce czirliderek, była TVP
i Kurier Wileński, było wzruszenie
i hymn szkoły: Niech cieszy się nam
Mejszagoła!

Pielęgnowanie korzeni
Mejszagoła – miejscowość położona około 30 kilometrów 

na północ od Wilna – to jeden z najmocniejszych ośrodków

polskości na Litwie. Datująca się od XIII wieku osada, dziś

siedziba starostwa, skupia ponad 40 miejscowości, a wśród

ponad 3000 dusz blisko 70 procent stanowią Polacy.

O



W trzeciej dekadzie marca doszło do kilku znaczących 

wydarzeń, w które – można powiedzieć, osobiście – był

zaangażowany prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej,

Grzegorz Lato. Najpierw w Paryżu, podczas Kongresu UEFA,

brał udział (bez powodzenia) w wyborach do Komitetu

Wykonawczego europejskiej federacji. Następnie

w Kownie był świadkiem gorszących  zajść z okazji meczu

Litwa – Polska. Niemal natychmiast po jego zakończeniu

zapowiedział definitywne: Stop, zero tolerancji wszelkim

przejawom bandytyzmu!…

tuacjach nie brakuje podejścia: im

gorzej, tym lepiej.

Niestety, to nie tylko wrażenie.
Zwłaszcza niektórzy przedstawiciele
mediów całkowicie opacznie rozumie-
ją pojęcie wolności słowa. Te wieczne
ataki, wieczne opluwanie kierownic-
twa PZPN absolutnie nie sprzyjają po-
prawie sytuacji. Tym bardzie bolesne,
że do nagonki dołączają byli działacze
związku, a nawet reprezentanci kraju.
Mamy do czynienia z nieustannym
negowaniem jakichkolwiek działań
PZPN; co więcej – świadomym pod-
burzaniem opinii publicznej. To, nie
waham się użyć tego określenia,
wręcz karygodne i haniebne postępo-
wanie.

Trudno się jednak dziwić, iż wielu

patrzy z autentycznym zatroska-

niem w przyszłość, bo przecież do

Euro 2012 coraz bliżej niż dalej.

Zatroskanie to mało. Problem jest
znacznie poważniejszy i trudniejszy. Co-
raz głośniej mówi się o przestępczych
strukturach, które nie tylko przenikają,
ale próbują zawładnąć częścią kibicow-
skich środowisk. Jeszcze raz powtórzę
z całą mocą to, co powiedziałem wcze-
śniej – potrzebna jest zdeterminowa-
na, jednoznaczna reakcja i działanie
władz. 

Jak pan ocenia – już tak bardziej na

chłodno, z czasowego dystansu –

swoją wyborczą próbę dostania się

do władz UEFA?

Zdawałem sobie sprawę, że to śmia-
łe, ale jednocześnie niezwykle trudne
zadanie. Uważałem jednak, że ponie-

kąd moim obowiązkiem jest podjęcie
próby znalezienia się we władzach
UEFA. Rzecz nie tylko w personaliach,
ale generalnie w niewielkiej przecież
reprezentacji naszych działaczy w mię-
dzynarodowych gremiach. Wybory do
Komitetu Wykonawczego UEFA – dzisiaj
już wiem, co to oznacza, jak należy się
przygotować i jak do tego podejść. Je-
żeli tylko będzie mi dane, to w swoim
czasie podejmę kolejną próbę. A ponie-
waż nigdy łatwo się nie poddaję, już
dzisiaj oceniam, że będę miał całkiem
spore szanse!

Panie prezesie – powiedzmy otwar-

cie. Przy okazji paryskiego niepowo-

dzenia jeszcze raz przekonaliśmy

się, iż nie brakuje takich, którzy uto-

piliby pana w łyżce wody. Mam na

myśli chociażby kilka wręcz cham-

skich w wymowie artykułów i ko-

mentarzy…

Jest grono tych, którzy od pierwszej
minuty mojej prezesury dają mi do zro-
zumienia, że Grzegorz Lato nie tylko się
nie nadaje, lecz nie ma prawa do jakie-
gokolwiek działania, a na rzecz piłki
nożnej w szczególności. To nie mój pro-
blem, ale tych ludzi – oni czują się nie-
dowartościowani, niczego wielkiego
na rzecz naszej piłki nie dokonali, leczą
jakieś urojone kompleksy. W niezwykle
popularnym serialu „Ranczo” można
było niedawno usłyszeć kapitalną pu-
entę, a może raczej diagnozę – mniej
więcej połowa Polaków stara się pchać
sprawy do przodu, a połowa usiłuje im
w tym przeszkodzić. Powiem panu jed-
no, to samo życie – już od dawna nie
słyszałem niczego trafniejszego…
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Panie prezesie, zacznijmy od wyda-

rzeń w Kownie, które zbulwersowały

opinię publiczną nie tylko w naszym

kraju.

Byłem, widziałem i powiem krótko –
skończyły się czasy dla chuliganów i ban-
dytów. Dla wszystkich, bez jakiegokol-
wiek wyjątku! Dla mnie osobiście jest to
tym bardziej bolesne, że jako zawodnik –
reprezentant kraju nigdy czegoś podob-
nego nie przeżywałem. Przez lata wystę-
py reprezentacji Polski były swego rodza-
ju świętem narodowym i nikomu nawet
nie przychodziło do głowy, by je zakłócać
jakimiś bandyckimi wyczynami. I niech
nikt nie opowiada i nie wciska nam głu-
pot, że zmieniły się warunki, okoliczności
i jeszcze coś tam. Prawdziwy kibic jest ze
swoim zespołem narodowym na dobre
i na złe. Powiedziałbym – wspólna ra-
dość, ale także wspólne przeżywanie
trosk oraz niepowodzeń.

Jest oczywiste, że PZPN – można rzec,

w pojedynkę – w walce z patologiami

stoi na straconej pozycji.

Bez rzeczywistego, a nie tylko deklara-
tywnego wsparcia organów państwa je-
steśmy – jako związek – bez jakichkolwiek
szans. To władze, w oparciu o prawo, dys-
ponują środkami, którymi realnie można
zwalczać wszelkie naruszenia tegoż prawa
oraz ładu publicznego. Potrzebna jest wi-
doczna, absolutna determinacja wszyst-
kich współdziałających instytucji. Dla
wszelkich przejawów chamstwa i bandyty-
zmu nie może być jakiegokolwiek pobła-
żania. Raz, na zawsze – koniec, kropka!

Odnoszę wrażenie, że nawet w tak

bulwersujących i dramatycznych sy-

SIÓDMA STRONA DLA PREZESA

fot. AAF PZPN/Sierakowski

Z bandytyzmem
koniec!
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GRA¸A REPREZENTACJA

kontuzją Ireneusza Jelenia oraz planowa-
nym zakończeniem kariery w zespole na-
rodowym przez Michała Żewłakowa
(przeciwko Grecji zagrał w nim ostatnie,
102. spotkanie, co jest polskim rekordem)
– czyli wszystkim, tylko nie Litwinami.

Niewystarczająco czujni
Kilku litewskich piłkarzy występuje

z powodzeniem w naszej ekstraklasie,
ale w powszechnej opinii – reprezentacje
to co innego. W kadrze Franciszka Smudy
są przecież zawodnicy z drużyn prowa-
dzących w tabelach niemieckiej i francu-
skiej ekstraklasy oraz z zespołu walczące-
go o wysokie miejsce we włoskiej lidze.
O wyjazdowej wygranej Litwy z Czechami
i remisie u siebie ze Szkocją w elimina-
cjach mistrzostw Europy najwyraźniej za-
pomniano.

Natomiast aż za dobrze na wyjazd
zmobilizowali się nasi chuligani. Rozra-
biali przed meczem i w jego trakcie. Na
to, kto jedzie za granicę, PZPN czy kluby
mają mały wpływ. Zintegrowana identy-
fikacja wszystkich polskich fanów futbo-
lu, gdyby ją zastosowano, pewnie by
nieco pomogła, ale i bez niej policja po-
winna wiedzieć, kto może rozrabiać i ko-
go trzeba zatrzymać w kraju. Od tego
jednak ma być specjalna ustawa… Burdy
na trybunach na pewno nie pomogły ka-

drowiczom w grze. W Kownie mieli oka-
zje bramkowe, Litwini mniej, ale to oni
je wykorzystali. Ponadto trafili w słupek,
skuteczny w tureckiej lidze Kamil Grosic-
ki też, ale już w końcówce spotkania.

Satysfakcjonujący remis
W Pireusie zmieniona nieco defensy-

wa zagrała lepiej, ale w ofensywie biało-
-czerwoni byli nadal nieskuteczni. Naj-
więcej dostało się Robertowi Lewandow-
skiemu. Bohater meczów z Wybrzeżem
Kości Słoniowej (3:1) i Norwegią (1:0)
zmarnował sytuacje do zdobycia gola za-
równo przeciwko Litwie, jak i Grecji. Nie-
sprawiedliwe byłoby jednak wytykanie
go palcem, bo inni zawodnicy też wypa-
dli poniżej oczekiwań, na przykład Ludo-
vić Obraniak. Mało ostatnio gra w Lille…
– Stać go na wiele, wiele więcej. Myślę,
że do Euro 2012 będzie albo podstawo-
wym zawodnikiem Lille, albo przejdzie
do innego klubu – skomentował Franci-
szek Smuda.

Remis z Grecją, która prowadzi w swo-
je grupie eliminacji mistrzostw Europy,
selekcjoner uznał za satysfakcjonujący
i trudno się z nim nie zgodzić. Część opi-
nii publicznej jest jednak innego zdania.
Po wpadce reprezentacji z Litwą, intere-
sowała ją tylko wygrana, a to było raczej
oczekiwanie na wyrost.

Litewska czkawka

rzed meczem w Kownie ani
w kadrze, ani w mediach nie
było specjalnej mobilizacji.
Zajmowano się edukacyjną
wizytą funkcjonariuszy CBA na

zgrupowaniu reprezentacji, charytatywną
wycieczką kadrowiczów do domu dziecka,

JAROS¸AW

KUDAJ

P

Po sześciu meczach bez porażki atmosfera wokół kadry się poprawiła. To już jednak przeszłość. 

Po remisie z Grecją 0:0 w Pireusie, a przede wszystkim po przegranej z Litwą 0:2 w Kownie, 

wszystko wróciło do normy. Media szukają winnych, kibice szydzą lub rozrabiają, a piłkarze się obrażają.

25 marca 2011 – Kowno

LITWA – POLSKA 2:0

Bramki: Mikoliunas 18, D. Cesnauskis 29.
Sędzia: Andris Treimanis (Łotwa).
LITWA: Karcemarskas (46 Setkus) – Stankevicius, Skerla (46 Żvirgżdauskas),
Żaliukas, Kijanskas – E. Cesnauskis (82 Borovskis), Ivaskevicius, Panka 
(88 Rażanauskas), Mikoliunas (46 D. Cesnauskis) – Labukas, Danilevicius 
(71 Galkevicius).
POLSKA: Małkowski – Piszczek, Głowacki, Glik, Sadlok – Mierzejewski 
(46 Grosicki), Dudka (85 Jodłowiec), Murawski (46 Peszko) – Błaszczykowski
(85 Pawłowski), Obraniak (69 Roger) – Lewandowski (74 Kucharczyk).
Żółte kartki: Labukas, Żvirgżdauskas, Kijanskas – Glik.
Widzów: 5000.

29 marca 2011 – Pireus

GRECJA - POLSKA 0:0

Sędzia: Martin Atkinson (Anglia).
GRECJA: Chalkias – Vydra, Moras, Papadopoulos, Lagos – Fetfatzídis 
(77 Salpingídis), Kafes, Karagounis (74 Katsouranis), Kone 
(66 Liberopoulos), Samaras (77 Torossídis) – Mítroglou (58 Ninis).
POLSKA: Sandomierski – Piszczek, Głowacki, Żewłakow (63 Jodłowiec),
Sadlok – Peszko (77 Grosicki), Dudka, Mierzejewski (46 Murawski),
Błaszczykowski, Obraniak (83 Roger) – Lewandowski (83 Kucharczyk).
Żółte kartki: Liberopoulos – Peszko, Mierzejewski.
Widzów: 12 000.
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FRANCISZEK

SMUDA

ecze z Litwą i Grecją mia-

ły stanowić kolejny etap

tworzenia szkieletu
pierwszej jedenastki i ob-
sady na poszczególnych

pozycjach. Niestety, trzeba było mocno
skorygować część wcześniejszych zamie-
rzeń. W meczach w Kownie i Atenach
z powodu kontuzji nie grało aż dziesięciu
zawodników, których chciałem mieć od
21 marca w Grodzisku Wielkopolskim.
Urazy wykluczyły: Łukasza Fabiańskiego,
Wojciecha Szczęsnego, Przemysława Ty-
tonia, Sebastiana Boenischa, Grzegorza
Wojtkowiaka, Łukasza Mierzejewskiego,
Tomasza Bandrowskiego, Adama
Matuszczyka, Macieja Rybusa
i Ireneusza Jelenia, który przy-
jechał już kontuzjowany.
Nie pamiętam przypad-
ku, by w którejś druży-
nie narodowej aż
trzech czołowych bram-
karzy było kontuzjowa-
nych w tym samym czasie!

Nieudany mecz z Litwą był roze-
grany w okropnych warunkach,
w minusowej temperaturze, na
nierównym, twardym, zmrożonym
boisku i przy fatalnej atmosferze na
trybunach. Pomimo negatywnych
opinii, nie było to aż tak złe spotka-
nie w naszym wykonaniu. Analizuje-
my popełnione błędy i wyciągniemy
wnioski na przyszłość, ale w przekro-
ju całego meczu nie zasłużyliśmy na
przegraną. Gole padły po jedynych,
dwóch celnych strzałach na naszą
bramkę, a to Polacy stworzyli zdecy-
dowanie więcej sytuacji do zdobycia
gola i może poza kwadransem
w pierwszej połowie, przeważnie my
dominowaliśmy na boisku.

O porażce zadecydowały błędy
w funkcjonowaniu formacji obronnych
w połączeniu ze współpracą z debiutu-
jącym w tym spotkaniu bramkarzem, no
i niestety, tradycyjna już nieskuteczność
w sytuacjach podbramkowych. Zabrakło
też trochę, zawsze potrzebnego, szczę-

ścia. Wbrew rozpowszechnianym w pol-
skich mediach przekłamaniom, Litwini
nie grali z Polską w rezerwowym skła-
dzie. W niemal identycznym zestawieniu
pokonali niedawno Czechów (w Pradze
1:0 !), zremisowali ze Szkotami, a trzy dni

po meczu z nami, co prawda, ulegli 1:3
Hiszpanii, ale jeszcze do 70. minuty remi-
sowali z mistrzami świata 1:1!

Mecz z Grecją był zdecydowanie bar-

dziej wartościowy i miarodajny jako

sprawdzian. Skoro redaktorzy lubią ran-
kingi, to walczyliśmy z dziesiątą aktual-
nie drużyną świata, która wygrała pięć
ostatnich spotkań, jest liderem grupy eli-
minacyjnej Euro 2012 i może być naszym
przeciwnikiem w tym turnieju.

Na nowoczesnym stadionie, na świet-
nej płycie boiska – to było dobre spotka-
nie i mimo że bez bramek – podobało się
widzom. I taki był wydźwięk w greckich
mediach po meczu. U nas oceniano je
różnie… Kolejny raz, kiedy Polska gra do-
brze, część mediów twierdzi, że rywalom
się nie chciało i że wystąpili w rezerwo-
wym składzie. Nad pierwszym argumen-
tem nie ma nawet sensu się rozwodzić,
co do drugiego – owszem, w porówna-
niu z meczem z Maltą były zmiany w skła-
dzie wyjściowym, ale prawie wszyscy
z podstawowych zawodników wyszli
przeciwko nam w drugiej połowie me-
czu. Dla Greków była to przecież dobra
okazja do eksperymentów.

Reasumując – każdy powinien mieć

możliwość spokojnej, systematycznej

pracy w przygotowaniach do waż-

nej imprezy. Czasu jest coraz
mniej, a im bliżej  czerwca 2012,
tym większa presja i coraz częst-
sza nagonka medialna na ze-
spół, bądź pojedynczych pił-
karzy.

Naturalnie najczęstsze
i najostrzejsze ataki są skie-

rowane pod moim adresem.
Jako trener zawsze będę wspie-

rać moich zawodników i bronić ich
w sytuacjach, w których są niesłusz-
nie atakowani, także poza boiskiem.
Nie wszyscy chcą pamiętać, z jakiego
pułapu startowaliśmy, a wiadomo,
jak mocno ograniczone są możliwo-
ści manewru, biorąc pod uwagę licz-
bę naszych piłkarzy występujących
w pucharach i w znaczących ligach
zagranicznych.

Mamy nowy, młody zespół, któ-
ry jednak się rozwija, idzie na-

przód i dziś nie jest już go tak ła-
two pokonać. A porażkę na Li-
twie traktuję jako wypadek przy
pracy, bo to jedyna przegrana
reprezentacji Polski w ostat-
nich ośmiu meczach… Dla po-
równania – Ukraina nie wy-
grała żadnego z ostatnich sze-
ściu spotkań, ale nikt tam nie
bije na alarm, bo najważniej-

sza próba jest dopiero za po-
nad rok.

OPRACOWANIE: HM, JS

Mamy zespół,
który się rozwija
Za nami wiosenne zgrupowanie reprezentacji Polski oraz dwa

kolejne mecze towarzyskie na drodze przygotowań do finałów

Euro 2012. Nie wszystko potoczyło się tak, jak było w planie.

M

Z ¸AWKI SELEKCJONERA
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MP
Wydarzenia, ekscesy z racji me-
czu Litwa – Polska w Kownie,

w których główną rolę odegrali chuligani
oraz bandyci mieniący się kibicami naszej
reprezentacji – powszechnie uznano za
ostatni alarmowy dzwonek. Koniec z de-
klaracjami. Prezes PZPN Grzegorz Lato
powiedział najgłośniej jak tylko mógł:
STOP! Ale… decydujące słowo należy do
państwa.

JKM
No, był jeszcze dzwonek – su-
peralarmowy, czyli to, co wy-

darzyło się po ligowym 2:3 Legii z cho-
rzowskim Ruchem, gdy szef kiboli z Ła-
zienkowskiej – niejaki „Staruch” – pod-
sumował postawę zespołu, uderzając
„karnie i wychowawczo” Jakuba Rzeźni-
czaka. Oczywiście znowu cała Polska to
widziała i wszyscy podkreślają koszmar
sytuacji, a czarnowidze już wieszczą ha-
niebne sytuacje podczas Euro 2012, gdy
na stadionach będzie i owszem spokój
i kultura, ale u ich bram łomotać się bę-
dą do krwi bandyci w klubowych szali-
kach. Ostrzegł przed tym w kontekście
mistrzostw Europy („Polska jest źle po-
strzegana”) sam Martin Kallen z UEFA,
a prezes Lato sypia pewnie dużo gorzej,
mając co noc koszmary rodem z Kowna.
I ja się temu nie dziwię, wysłuchawszy re-
lacji syna znajomego, który wybrał się do
Kowna właśnie, a w przerwie meczu
uciekał ze stadionu gdzie pieprz rośnie,
zastanawiając się, czy oberwie od litew-
skiej policji, czy od zbydlęconych roda-
ków. No i wyjazdów szlakiem biało-czer-
wonych na razie mu się odechciało…

MP
Przypominam sobie sytuację
sprzed wielu lat – miało być tak

pięknie... Świętej pamięci redaktor Grze-
gorz Aleksandrowicz wymyślił i powołał
ogólnopolską organizację Klubów Kibica.
Rokrocznie odbywały się zjazdy, zimowe
turnieje w hali. Jednym słowem – sielan-
ka i pełne zbratanie. Wiem, o czym mó-
wię, bo wspierałem ten ruch, ba –
w większości spotkań uczestniczyłem. Bo-

daj ostatnie, autentyczne zgrupowanie
przerwało wprowadzenie 13 grudnia
1981 roku stanu wojennego. Mieszkali-
śmy, panie kolego Jacku (bo też pan tam
był), w hotelu bydgoskiego Zawiszy. Pa-
miętam niedzielny poranek – spojrzeli-
śmy przez okno, a na parkingu zamiast
samochodów – transportery opancerzo-
ne i czołgi. No i wszystko szlag trafił!

JKM
Ten niedzielny, śnieżny, bydgo-
ski poranek 13 grudnia to był,

panie Maćku, istny Bareja, bo pamiętam
wojskowych organizatorów-pułkowników
z Zawiszy, którzy biegali w gorączce, pyta-
jąc swoich kolegów w akcji, co tu się wła-
ściwie dzieje i dlaczego oni nic nie wie-
dzą… Pamiętam, jak z duszą na ramieniu
wracaliśmy koleją z przesiadkami w Toru-
niu, Włocławku i Kutnie, aby przyjechać
do Warszawy już w czasie godziny milicyj-
nej. Ale to przecież nie stan wojenny spo-
wodował, że diabli wzięli kibicowskie
„szklane domy” i braterstwo fanów, któ-
re sobie wymyślił (na europejską modłę)
i propagował redaktor Aleksandrowicz.
Bo pan Grzegorz, dziennikarz, działacz
i sędzia międzynarodowy, był człowie-
kiem tak zwanej starej daty. Człowiekiem
z czasów, gdy starsi mieli autorytet wśród
młodzieży, która futbol i doping w ra-
mach Klubu Kibica traktowała jako wspól-
ną zabawę i okazję do spotkań, nawet
przyjaźni, a nie ustawkowego mordobi-
cia, językowej kloaki, gorzały, prochów
i zwierzęcej, irracjonalnej agresji. Ale, co
zobaczyliśmy z biegiem lat, idea Aleksan-
drowicza wypaczyła się, tworząc zbiorową
hydrę, która może tylko jedno – zabić pol-
ski futbol, od którego, niezależnie od wy-
ników reprezentacji i drużyn klubowych,
wszyscy zaczną się odwracać.

MP
Nasi mądrzy rodacy zastanawia-
li się i ostrzegali, czy większość

z nas będzie potrafiła skorzystać z dobro-
dziejstw, ale i zagrożeń, jakie niesie ze so-
bą wolność. Niestety, najczęściej niezby-
walne prawa do swobody są mylone

z anarchią. Niby więc hulaj dusza, piekła
nie ma, ale ono jest! Przed, w trakcie i po
meczach. Także podczas tak zwanych,
wspomnianych przed chwilą, ustawek…
Tylko na Boga, przestańmy mówić i pisać
o pseudokibicach, kibolach – to są chuli-
gani i bandyci. Koniec, kropka!

JKM
Oczywiście, że to nie są żadni
kibice, tylko kryminogenny

tłum lubujący się w oglądaniu meczu…
tyłem do murawy boiska, trzęsący się
w ekstazie nienawiści do „obcych”,
umundurowany w bluzy z kapturem,
z wygolonymi na łyso czachami. To jest
zbiorowość zła, sterowana przez przy-
wódców robiących z władzami określo-
nego klubu swoje mafijne interesy. To, co
wyczytałem o niejakim „Litarze”, który
rządzi kibolami Lecha, a sam zbija kasę
na organizatorach meczów, ma firmę ca-
teringową obsługującą przy Bułgarskiej
i szaraczków i lożę VIP-ów, zatrudnia po-
noć speców od ustawek i zakazanych uży-
wek– woła o pomstę do piłkarskiego nie-
ba. Oczywiście mamy tę naszą upragnio-
ną wolność, ale wraz z nią – karykatural-
ną formę tolerancji. Dzisiejsza szkoła to
jest jedna wielka eskalacja przemocy i in-
stytucja, która ani uczy, ani wychowuje.
W telewizji i na ekranach kin – przemoc
i bluzgi, politycy prześcigają się w kalum-
niach, w mediach już dawno zniknęła od-
powiedzialność za słowo i większość sta-
cza się ku poetyce brukowców. Tam,
gdzie już dawno jest, w głównie polskim
oczywiście wydaniu, tak wspaniały wy-
nalazek, jak nie-

Z pewnością nie jest obce naszym Czytelnikom powiedzenie:

hulaj dusza, piekła nie ma! Doskonale znane, ale w żaden

sposób nie oddaje sytuacji, z jaką mamy na co dzień 

do czynienia. Piekło istnieje i co gorsza, ma się dobrze, 

coraz lepiej. Jego szczególna, nigdzie indziej niespotykana

odmiana – piekło po polsku…
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Piekło po pols



JACEK

KORCZAK

-MLECZKO

jest (w „imię wolności”?) jako „psy” i ob-
winiana często za brutalność, winny jest
PZPN (bo w naszych mediach on jest win-
ny wszystkiemu, nawet ubiegłorocznej
powodzi…). Stadionowi kibole-bandyci
urośli w siłę, która wzbudza strach w sze-
fach Legii, Lecha czy Wisły. Trzeba karać,
jak robił to rząd pani Thatcher!

MP
Nie tylko moim zdaniem, spra-
wy zaszły tak daleko, za daleko,

by myśleć o jakichś łagodniejszych for-
mach perswazji, swoistej profilaktyki.
Prawda jest taka, że rozlewającemu się,
panoszącemu się chamstwu i zdziczeniu
trzeba przeciwstawić autorytet państwa,
surowość prawa i skuteczność sił porząd-
kowych. Zero tolerancji. Wszelkiej maści
bandytów – troglodytów należy wypę-
dzić raz na zawsze ze stadionów i nie tyl-
ko. Zło należy traktować jak najgorsze
chwasty: wyrwać z korzeniami i spalić.

JKM
Nic dodać, ani ująć do tego,
co pan mówi, panie Maćku.

Sedno jest właśnie w owym autorytecie
państwa i surowości prawa, a nie w wy-
gibasach polityków (bo u nas zawsze
trwa kampania wyborcza…) i kleceniu
ustaw, których nikt nie egzekwuje.

MP
Walce z patologiami nie sprzyja
atmosfera, jaką tworzą wokół

piłkarskiej centrali niektóre media. Na-
zwałbym to takim – nie, bo nie. Totalne
negowanie i potępianie wszystkiego
w czambuł – dzień w dzień – podgrzewa
temperaturę w kociołkach polskiego pie-
kła. Jest przyzwoleniem dla chamskich
zachowań oraz przyśpiewek nawet pod-
czas meczów reprezentacji. No, niby się
to neguje, ale jednocześnie podważa ja-
kiekolwiek kompetencje ludzi kierujących
najpotężniejszym związkiem sportowym
w Polsce. Łobuzy mają skąd brać przy-
kład, bo przecież w innych sferach nasze-
go życia społecznego nawet największe
autorytety wdeptuje się, bez cienia zaże-
nowania, w błoto. Na naszych oczach –
jakże liczni pracownicy (wyrobnicy) re-
dakcji (prawdziwi dziennikarze w odwro-
cie) na łamach czynią podobnie. Fałszy-
wa troska podszyta diabelską zasadą –
im gorzej, tym lepiej.

JKM
Wie pan, ja już powoli przesta-
ję czytać sportowe dzienniki,

czytać prasę, z wypiekami – jak kiedyś –
otwierać internetowe serwisy. Bo wydaje
mi się, że niektóre redagują(?) ludzie po-
kroju panów „Litara” i „Starucha”. Po-
ziom publikacji i refleksji jest naginany do
poziomu trybun, a przecież dziewięćdzie-
siąt procent problematyki sportowej
w polskich mediach to piłka nożna, co jest
też chorą proporcją. W telewizjach wsze-
lakich brak jakiejkolwiek publicystyki, re-
fleksji, ciągłości tematyki, informowania

o wydarzeniach, co przecież podcina
dziennikarską gałąź, na której siedzą.
I czasami mam właśnie wrażenie, iż im
gorzej na stadionach, tym lepiej dla me-
diów, bo „jest temat” i jest łatwy żer.
PZPN-owi przypadła, bodaj od czasów ka-
dencji prezesa Marian Dziurowicza, rola
chłopca do bicia, albo uczestnika gry
w salonowca ze Stanisławem Tymem
w filmowym „Rejsie”. Bo nie wiadomo,
któż to miałby rządzić w PZPN i co czynić,
aby przypodobać się niektórym tytułom
i dziennikarzom. Ja nie wiem, nie mówiąc
już o tym, iż trzeba uszanować demokra-
tyczny wybór sternika. No i gdy już wyda-
je się, iż znalazłem coś prawdziwego i do-
brego, czyli cykl artykułów „GW” o pato-
logiach w Lechu i Legii, tamże pan redak-
tor Stec wysmaża iście kibolską frazą
zwykłą ohydę dzień po porażce wyborczej
Grzegorza Laty w staraniach o miejsce
w Komitecie Wykonawczym UEFA. Czy nie
wystarczy mu to, że Lato przegrał?

MP
Kolejna normalka. Normalka?
Prawda jest taka, iż wywierano

wręcz histeryczną presję na kierownic-
twie PZPN, by posadę szefa narodowej
reprezentacji powierzyć Franciszkowi
Smudzie. Cóż z tego, że jego zadaniem
jest stworzenie i przygotowanie jak naj-
lepszego zespołu na 8 czerwca 2012 ro-
ku? Cel, zadanie, termin – jasno i jedno-
znacznie określone. Dzisiaj sfora już do-
pada selekcjonera, już go kąsa. Fachow-
cy od siedmiu boleści niby doradzają, ni-
by ustalają, niby podpowiadają, ale tak
naprawdę z taką „życzliwością i nieodpo-
wiedzialnością” pokopują Franza po
czym tylko się da. I tak się zastanawiam,
czy oni w ogóle lubią ludzi, lubią dyscypli-
nę, lubią robotę, którą się zajmują. My-
ślę, że wątpię!

JKM
Nie lubią, nic ich to nie obcho-
dzi, nie umieją wymyślić nic

pozytywnego. Oni chcą tylko zaistnieć,
dołożyć, zapomnieć, co mówili i pisali
wcześniej, a obsmarowując Smudę, który
oczywiście też – jak każdy – popełnia błę-
dy, powołują się na „anonimowego
członka kadry” lub „pewnego działacza
centrali”. Bo reprezentacja Polski to nie
jest Polonia prezesa Wojciechowskiego,
który zmienia trenerów co dwa miesiące,
albo i co tydzień. W naszym inferno to na-
wet nie potrzeba diabła, bo sami się pil-
nujemy, czy nikt nie chce wyleźć z kotła…

MP
Piekło po polsku – jakież to prze-
rażające, bo naprawdę zbyt wie-

lu dobrze to wychodzi. I tylko, panie kole-
go, tak się zastanawiam, czy kiedyś rodak
polubi rodaka i zamiast nieżyczliwości,
zazdrości, pogardy, nienawiści – powróci
do nas życzliwość, przychylność, normal-
ność, przyzwoitość. Tak się zastana-
wiam…
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ocenzurowany Internet. Pamiętam, gdy
na początku lat sześćdziesiątych ubiegłe-
go wieku zacząłem chodzić na Legię, na
odkrytą trybunę. Porządku pilnowało kil-
ku milicjantów, publika i owszem, wnosi-
ła na trybuny wódeczkę, delikatnie lżono
co najwyżej sędziów, a gdy jakiś mło-
dzian puścił wiąchę, to wstawał ktoś star-
szy i kazał mu stulić dziób.

MP
To wielki, nabrzmiały problem,
z którym jednak potrafiono so-

bie poradzić, chociażby przed laty w An-
glii. Jednym z podstawowych warunków
powodzenia – bezwarunkowa dezapro-
bata dla bandyckich wyczynów oraz po-
wszechna akceptacja działań służb po-
rządkowych. Już po 1989 roku jedna
z pań senatorów, komentując haniebne
wyczyny po derby w Krakowie stwierdzi-
ła, że… przecież młodzież musi się mieć
gdzieś wyszumieć. No, panie kolego,
w takich momentach ręce opadają.

JKM
Już nawet nie tylko ręce…
A tych pań senatorów jest wię-

cej, chociaż żadna nie była na meczu z za-
dymami. Że coś w kraju pękło odnośnie
źle pojętej wolności, było przecież widać
już z racji majowego meczu z Anglią
w Chorzowie w roku 1993 i tego, co działo
się na trybunach. I właściwie przez te lata
powstaje już równia pochyła w skali klubo-
wej i reprezentacyjnej. Policja traktowana

lsku…



Należy pan do – raczej skromnego –

grona polskich trenerów, którzy nie

rozdzierają szat po kolejnych osłabie-

niach zespołu. Utratę w ostatniej

przerwie zimowej dwóch piłkarzy

z podstawowego składu, Pawła Bu-

zały i Huberta Wołąkiewicza, skwito-

wał pan popularnym powiedzeniem:

nie ma ludzi niezastąpionych. Nie bez

znaczenia jest również realne ryzyko

przyzwyczajenia władz klubu do my-

śli, że ambitny trener wyręczy ich

w konieczności dokonania kosztow-

nych inwestycji kadrowych. Zwłasz-

cza wówczas, gdy Lechia wygrała

przetarg i będzie gospodarzem tak

luksusowego obiektu, jakim jest

gdańska Arena. Nie obawia się pan,

że takie wyzwanie uczyni klubowych

decydentów nieczułymi na trener-

skie propozycje uzupełnienia składu

zespołu o piłkarzy gwarantujących

przynajmniej powtórzenie sukcesu

sprzed dokładnie 55 lat, gdy Lechia

zajęła trzecie miejsce w ówczesnej

pierwszej lidze?

W klubie za budowanie drużyny nie
odpowiadam sam – chociaż pełnię
w nim także funkcję dyrektora sportowe-
go – i nie tylko mnie zależy na silnej Le-
chii. Odejścia z klubu wyróżniających się
piłkarzy są rzeczą do przewidzenia i trze-
ba sobie z tym szybko poradzić, mając na
ich pozycje gotowych następców.

Na zakończenie porozmawiajmy o ki-

bicach. Lechia osiąga bezprecedenso-

we w ostatnim półwieczu ligowe suk-

cesy. Mimo to na jej meczach trybuny

12-tysięcznego stadionu przy ulicy

Traugutta wypełniają się zaledwie

w połowie. To dokładnie dwa razy

mniej, niż na spotkaniach Arki Gdy-

nia, reprezentującej miasto ponad

dwukrotnie mniejsze od Gdańska,

a walczącej o utrzymanie w ekstrakla-

sie. A przecież od czerwca nowy sta-

dion Lechii będzie mógł przyjąć cztery

razy więcej kibiców niż obecny. Nie

czuje pan osobistego zawodu z tej

przyczyny?

Coś w tym jest. Lechię chwalą za styl,
wyniki też nie są najgorsze, a wolnych sie-
dzisk na stadionie podczas meczów pozo-
staje stosunkowo dużo. Wierzę, że z me-
czu na mecz, zwłaszcza w kulminacyjnym
momencie tych rozgrywek, kibice zapeł-
nią wszystkie miejsca i będą stanowili
bardzo zgrany kolektyw, który pomoże
nam godnie zakończyć sezon i pożegnać
się ze stadionem przy ulicy Traugutta.

W CZTERY OCZY Z TRENEREM: TOMASZEM KAFARSKIM

HENRYK

JEZIERSKI

Dwa lata temu, w kwietniu 2009,

po nagłej dymisji trenera Lechii

Gdańsk, Jacka Zielińskiego, Tomasz

Kafarski nie chciał czekać na kolejną

– już czwartą – propozycję zostania

drugim trenerem biało-zielonych

i zaoferował zarządowi klubu swoje

usługi jako szkoleniowiec pierwszo-

planowy…

To nie tak. Będąc asystentem trzeciego
z kolei trenera, zastanawiałem się nad
dalszym sprawowaniem tej funkcji, ale
sam nie zaproponowałem swoich usług
zarządowi. Nie ukrywam, zawsze chcia-
łem być pierwszym trenerem, zarząd Le-
chii to wiedział i chociaż dostałem pro-
pozycję objęcia funkcji w tak trudnym
momencie, nie wahałem się ani przez
chwilę, wierząc w skuteczną walkę
o utrzymanie ekstraklasy dla Gdańska.
Początki nie należały jednak do najła-
twiejszych. Tydzień później do wiosen-
nej serii klęsk gdańszczan pod wodzą
Jacka Zielińskiego doszła następna, tym
razem zapisana na moje konto – z GKS
Bełchatów 1:2 na własnym boisku – i to
mimo wymiany aż pięciu piłkarzy
w podstawowym składzie.

Nie miał pan wówczas chwil zwąt-

pienia?

O tym nie mogło być mowy! W na-
stępnych meczach oglądaliśmy już Le-
chię, która zdobywa punkty nie tylko
u siebie, ale także na wyjeździe. Przecież
to ja miałem w zawodnikach wypraco-
wać optymizm, który doprowadzi do te-
go, że wszyscy uwierzymy w ostateczne
zwycięstwo!

Jedenaste miejsce w klasyfikacji

końcowej sezonu 2008/2009 nie

tylko definitywnie przekreśliło wid-

mo spadku Lechii z ekstraklasy. Rok

później drużyna była już siódma.

Jednak apetyt rośnie w miarę jedze-

nia. Rozmawiamy w czasie, gdy Le-

chia zajmuje wysokie miejsce w ta-

beli ekstraklasy, a ponadto ma za so-

bą awans do półfinału Pucharu Pol-

ski. Nie obawia się pan tak mocno

rozbudzonych nadziei oraz potrzeby

sprostania nowym wyzwaniom?

Ja nie boję się wyzwań i wiem, z czym
wiąże się pobyt w takim klubie, jak Le-
chia. Wszyscy wspólnie pracujemy na
to, aby biało-zieloni włączyli się do czo-
łówki polskich drużyn. Do końca sezonu
zostało jeszcze wiele meczów o bardzo
wysoką stawkę i zobaczymy, jakie efekty
dała praca, którą wykonaliśmy.

Wyjście z cienia
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już pięć goli, to te są teraz najważniej-
sze. Ale wiem też, że naprawdę naj-
większy mecz jest dopiero przede
mną...

… w reprezentacji narodowej?

Nie myślę teraz o tym. Byłoby pięk-
nie zagrać w koszulce z Orłem. Chyba
każdy piłkarz o tym marzy… Ale życie
jest czasem twarde, brutalne, teraz nie
czas na marzenia. Wiem, że mogę być
lepszy, muszę tylko ciężko pracować.
Tak, pracuję ciężko i ciągle się uczę. Lu-
bię to uczucie, gdy po moich bramkach
koledzy się cieszą, a stadion skanduje
moje imię. Podwójnie się wtedy cieszę.
Bardzo to lubię!

Gdzie pan nauczył się grać w piłkę?

W Świdnicy. Tam się urodziłem, tam
zaczynałem w podstawówce. Graliśmy
z chłopakami w parku, między drzewa-
mi, jeden na jednego. Graliśmy też przy
naszym długim, starym bloku. Do dziś
przyjaźnię się z kolegami z podwórka,
choć już nie jest tak jak kiedyś: rozje-
chaliśmy się po świecie, dorastamy,
dojrzewamy. Bardzo lubiliśmy grać
w „państwa-miasta”, pamięta pan ta-
ką grę? Lubiłem wybierać Brazylię, cza-
sem Włochy. Ale Polska też była popu-
larna. Graliśmy w jedno podanie, lubi-
łem to. Tam się nauczyłem.

Dobrze nam się gawędzi. Dziennika-

rze mówią o takim rozmówcy: kon-

taktowy. Nie pasuje to do tego,

o czym było na początku, o tym, że

nie lubi pan wywiadów.

Pracuję nad sobą, pomaga mi moja
partnerka Julia. Mam w niej oparcie, już
od ośmiu lat jesteśmy ze sobą. Planuje-
my ślub i wesele w przyszłym roku, mo-
że po Euro… Julia studiuje komunika-
cję cyfrową, takie nowoczesne
dziennikarstwo. Dopinguje
mnie, wiem, że i na konty-
nuowanie nauki też
mnie stać, nigdy nie
jest za późno. Teraz
zamierzam zabrać
się za naukę an-
gielskiego. Me-
nedżer też mi po-
maga – Jarosław
Solarz to bardzo
dobry człowiek.
Mam od niego
pomoc zawsze,
gdy jej potrzebu-
ję – prawdziwy
menedżer i do-
radca.

Jest jeszcze ktoś,

o kim myśli pan podobnie?

Pamiętam trenera Gabriela Ścibiora,
byłem wtedy trampkarzem, potem
w juniorach – trenera Dariusza Jawor-
skiego. No i był i nadal jest mój ojciec,
Krzysztof. Grał w Świdnicy, tak jak ja.
Rodzice przyjeżdżają na moje mecze.
Lubię to. No i lubię pracować z trene-
rem Waldemarem Fornalikiem.

Teraz padnie często zadawane w ta-

kich przypadkach pytanie. Trzy bram-

ki na Legii – najważniejsze w życiu?

Tak, to moje najważniejsze bramki,
najlepszy mecz. Choć Legii strzeliłem

JERZY

GÓRA

W CZTERY OCZY Z PI¸KARZEM: ARKADIUSZEM PIECHEM

Nie znalazłem zbyt wielu wywia-

dów, których bohaterem byłby Ar-

kadiusz Piech, dlaczego?

Nie przepadam za kontaktami z pra-
są czy telewizją. Dziwnie się czuję, cza-
sami myślę, że mógłbym się pogubić
szukając właściwej odpowiedzi. Na ra-
zie udzielanie wywiadów nie jest moją
najmocniejszą stroną. Ale zapewniam,
że się z tym oswajam. Wiem, że w ta-
kich przypadkach, jak ten na Legii, trze-
ba być przygotowanym; po sukcesie wi-
dać napór dziennikarzy.

Ile wart jest dziś piłkarz Piech? Mo-

żemy operować kwotami w euro?

Nigdy o tym nie myślałem. Nie ma
w moim kontrakcie żadnej sumy od-
stępnego. Jeśli ja sam, władze klubu
i mój menedżer dojdziemy do wnio-
sku, że czas na sprzedawanie nadszedł,
to siądziemy do rozmów i wtedy się
okaże. Wiem, że w Ruchu tak prowadzi
się te sprawy. Jestem spokojny. Nie
myślę o tym teraz. Chcę wypełnić kon-
trakt, to moja praca. Chcę sukcesów
z Ruchem.

Zatem jak smakuje sukces?

Jeśli dopiero od roku gra się w eks-
traklasie, to myśli się przede wszystkim
o tym, żeby dobrze się rozwijać, bardzo
ciężko pracować, uczyć się praktycznie
na każdym treningu, dużo dawać z sie-
bie dobrej roboty. Lubię trenować, bar-
dzo lubię. W Ruchu mam możliwość
wykonywać tę ciężką pracę na trenin-
gu. Ale może lepiej o tym za dużo o tym
nie pisać, bo koledzy nie dadzą mi spo-
koju, mogą komentować to np. tak:
trenerze, a może by Arek jeszcze poćwi-
czył, albo jakoś w tym rodzaju…

Wesele za rok, po Euro…
Już zapisał się we

współczesnej historii naszej

piłki. Tak to jest, gdy strzela

się trzy bramki warszawskiej

Legii, i to na jej boisku. 

I w dodatku jeśli po tych

trzech bramkach Legia u

siebie przegrywa. Choć ma już

26 lat, twierdzi, że najlepsze

dopiero przed nim. Przecież

ledwie od roku gra 

w ekstraklasie…
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rener Bakero trafił do Lecha
Poznań po wyrzuceniu z Polo-
nii Warszawa. W ćwierćfinale
Pucharu Polski, Hiszpan wziął
rewanż na właścicielu Czar-

nych Koszul czym przyczynił się do zwol-
nienia następcy Pawła Janasa 
– Theo Bosa. Za Holendra przyszedł

Piotr Stokowiec, ale pracował tylko kil-
ka dni. Wojciechowski wrócił do Jacka
Zielińskiego, a ten odpłacił mu, między
innymi, pokonaniem Lecha w lidze.

Zieliński  to już piąty trener Polonii
w tym sezonie, bo poprzednicy nie
spełniali lub nie mogli spełnić  pokła-
danych w nich nadziei. Czarne Koszule
wciąż mają jednak teoretyczne szanse
na zajęcie miejsca premiowanego star-
tem w europejskich pucharach, bo
w tym sezonie w Ekstraklasie mało kto
potrafi uniknąć wpadek.

Na nierównej grze rywali, najlepiej
wychodzi Wisła Kraków. Kiedy 31 paź-
dziernika Biała Gwiazda poległa w Po-
znaniu 1:4 wydawało się, że  dni trene-
ra Roberta Maaskanta są policzone.

Tymczasem Wisła zaczęła wygry-
wać mecz za meczem i już na po-
czątku tego miesiąca miała
sześć punktów przewagi nad Ja-

giellonią Białystok, liderem po rundzie
jesiennej.

Zimowe zmiany piłkarzy w Wiśle wy-
chodzą temu klubowi na dobre i lepiej
niż drużynie Michała Probierza. Kamil
Grosicki strzela gole w Turcji, a Tomasz
Frankowski marnuje na naszych bo-
iskach nawet karne. Wprawdzie Jagiel-
lonia pozyskała dwóch znanych napast-
ników, ale Bartłomiej Grzelak odniósł
kontuzję, a Vuka Sotirovicia klub pozbył
się zarzucając mu naganne podejście
do treningów i meczów.

Topór nad głową
Po zimowej przerwie, Jagiellonia

pierwsze zwycięstwa odniosła w szóstej
i siódmej kolejce, a do tego odpadła
z Pucharu Polski. Przez moment Pro-
bierz liczył się nawet z dymisją, bo prze-
cież w Polsce, bez względu na zasługi,
zwykle najpierw zmienia się szkole-
niowców. Przekonał się o tym niedaw-
no Marek Bajor z Zagłębia Lubin (zastą-
pił go Jan Urban), a przysłowiowy to-
pór wisi też nad głową Macieja Skorży
z Legii Warszawa.

Przynajmniej na razie spokojny jest
weteran Orest Lenczyk, pod wodzą któ-
rego Śląsk Wrocław po raz pierwszy

przegrał ligowy mecz dopiero w tym
miesiącu, a sprawił, że polscy kibice
przypomnieli sobie o złotych medali-
stach mistrzostw Europy U-19 w 2001
roku: Przemysławie Kaźmierczaku, Se-
bastianie Mili i Łukaszu Madeju.

Kibic nasz pan
Po dziewiątej w tym sezonie porażce

(z Ruchem w Warszawie 2:3) na scho-
dzących do szatni piłkarzy Legii pluto
i wyzywano ich. Jakub Rzeźniczak się
postawił, został więc uderzony w twarz
przez jednego z liderów „Żylety”,
w strefie, gdzie teoretycznie nie powin-
no być żadnego kibica. Co więcej, oka-
zało się, że na chuligana był wcześnie
nałożony zakaz stadionowy, ale Legia
go zawiesiła. Teraz znowu go odwiesi-
ła, co nie przeszkodziło „pięściarzowi”
być na pucharowym spotkaniu w Gdań-
sku parę dni później.

Identyfikacja kibiców, mimo różnych
kart kibica i czytników, to w Polsce
w większości wypadków wciąż fikcja.
Na meczu Cracovia – Lechia Gdańsk
(3:0) w sektorze dla gości znalazło się
wielu chuliganów spod znaku Wisły,
którzy oczywiście nie omieszkali zde-
molować części trybun Cracovii.

Kluby wydają się być bezradne, ale
co im się dziwić, skoro na bezradne wy-
glądają też policja, prokuratura i sądy.
A bez odpowiednich działań organów
państwa, kluby będą musiały zawierać
ugody z chuliganami, jeżeli chcą mieć
na swoich stadionach przynajmniej po-
zorny porządek. Ciekawe zresztą, czy
dojdzie do wyroku sądowego na kibicu
Legii, który uderzył Rzeźniczaka. Sam
Minister Sprawiedliwości jest zaintere-
sowany sprawą...

Z płaczem pod górę
Wracając na boiska, to w spotkaniu

Polonia – Lech (1:0) przy stanie 0:0
Smolarek znokautował Arboledę, póź-
niej tłumacząc, że Kolumbijczyk prowo-
kował go wkładając mu palec do tyłka.
Nie ma na to dowodu, Ebi po powrocie
do Polski bardziej słynie z różnych za-
chowań niż dobrej gry, ale Arboleda też
zareagował w najgorszy możliwy spo-
sób. Zaczął się użalać nad sobą, jak to
ma pod górkę, od kiedy ogłosił, że chce
grać w reprezentacji Polski. Teraz, bę-
dzie miał więc jeszcze bardziej pod gó-
rę, zwłaszcza, że faktycznie wiele osób
w środowisku piłkarskim uważa, że
ewentualna gra naturalizowanego Ko-
lumbijczyka w biało-czerwonym stroju
byłaby przesadą. Jarosław Kudaj  

GRA¸A EKSTRAKLASA

JAROS¸AW

KUDAJ

Kopią, biją i zwalniają
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Jose Maria Bakero zrewanżował się Józefowi

Wojciechowskiemu, a Hiszpanowi – Jacek Zieliński. Kadrowicz

Jakub Rzeźniczak został uderzony przez kibica swojego klubu, 

a kandydat na reprezentanta Polski Manuel Arboleda przez

Euzebiusza Smolarka. Na dodatek kilku trenerów straciło już 

w tej rundzie pracę.

T



N
ie udało się reprezentacji U-19 awansować do majowo-
-czerwcowych finałów mistrzostw Europy. W Austrii, w jed-
nej z grup półfinałowych, zdobyła tylko jeden punkt i zaję-

ła ostatnie miejsce. Do Włoch pojadą Hiszpanki, które odniosły
komplet zwycięstw.

– Trzeba być realistą – rywalki były od nas lepsze – podkreśla
trener Wojciech Basiuk. – Wyraźnie było widać, że bez dobrej
bramkarki i solidnej obrony nie mamy szans konkurowania z sil-
niejszymi przeciwniczkami. Pozytywem jest jednak to, że na tur-
nieju byliśmy najmłodszą reprezentacją i aż piętnaście z osiem-
nastu naszych piłkarek może wystąpić w kolejnych eliminacjach.

Polski sztab zaskoczył organizacyjny profesjonalizm rywalek. –
Pod tym względem to nie my ich gonimy, a raczej one nam ucie-
kają – dodaje trener. Hiszpanki przyjechały do Austrii ze swoim
kucharzem, specjalistami od motorycznego przygotowania
i wieloma innymi. To prawda, ale wysokie porażki w meczach
z Hiszpanią (0:3) i Austrią (0:5) wynikały przede wszystkim
z prostych błędów. Nie ustrzegły się ich także Polki w trzecim spo-
tkaniu ze Szkocją, kiedy prowadząc po bramkach Sandry Lichten-
stein 2:0, pozwoliły przeciwniczkom doprowadzić, w ostatnich
dziesięciu minutach, do remisu.

W biało-czerwonych barwach dobrze zaprezentowały się Mi-
chelle Kowalski i Evelyn Niciński, na co dzień zawodniczki klubów
z Nowego Jorku. By jak najszybciej wzmocnić kadrę, trener Woj-
ciech Basiuk rozpoczął poszukiwania utalentowanych piłkarek
w Niemczech. Jednocześnie wierzy, że powstałe w ubiegłym ro-
ku trzy ośrodki szkolenia PZPN i inne podobnie trafne pomysły
związkowych działaczy doprowadzą do zdecydowanie większego

zainteresowania młodych dziewcząt uprawianiem piłki nożnej
oraz będą miały wpływ na wzrost poziomu kobiecego futbolu
w naszym kraju.

W lipcu odbędzie się kolejne spotkanie selekcyjne. Miesiąc
później dziewiętnastolatki czeka wyjazdowy dwumecz ze
Szkocją, a we wrześniu wezmą udział w turnieju eliminacyj-
nym przyszłorocznych mistrzostw Europy. W Estonii rywalkami
Polek będą, oprócz gospodyń, Łotwa i Czechy. Awans uzyska-
ją dwa zespoły.

w mieście tym odbędzie się 18 czerwca,
a więc po zakończeniu ligowego sezo-
nu, mecz Północ – Południe. Szansę po-
kazania się otrzyma 36 najlepszych
w Polsce zawodniczek, którym w ten
sposób wydłuży się, w najlepszych wa-
runkach pogodowych, krótki w naszym
kraju okres treningowy. Sukcesem za-
kończyły się też zabiegi asystenta, Mar-
ka Lemańskiego, by Zielona Góra przy-
jęła reprezentacje Polski i Francji. Pla-
nowany na 24 sierpnia mecz z bardzo
silnymi trójkolorowymi będzie doskona-
łym przetarciem przed pierwszym spo-
tkaniem eliminacyjnym z Rosją.

– Wspólnie z menedżerem kadry, Re-
migiuszem Trawińskim, próbujemy też
coś wymyślić, by w końcu lipca repre-
zentacja mogła przebywać na zgrupo-
waniu w przygranicznych Słubicach,
skąd bliżej byłoby na mecze kontrolne
z niemieckimi lub duńskimi zespołami
– ujawnia swoje plany Roman Jaszczak.
– A wszystko po to, by jak najlepiej
przygotować się do eliminacji mi-
strzostw Europy. W moim debiucie re-
prezentacja pań pokonała w Katowi-
cach Słowację 3:1 i dobrze byłoby to
kontynuować.

ły się same i utrzymywany jest z nimi
stały kontakt. Jedna z nich zdobyła z re-
prezentacją kraju Klonowego Liścia brą-
zowy medal młodzieżowych mistrzostw
świata, wskutek czego po maturze
otrzymała propozycję z aż trzynastu klu-
bów uniwersyteckich. Akces gry w biało-
-czerwonych barwach wyraziła też uta-
lentowana osiemnastolatka z Niemiec.
Sen z powiek spędzają trenerowi skrom-
ne finanse, ale – jak mówi – w jego
przypadku nic się nie zmieniło.

Pracując w Medyku Konin, szukał
sponsorów drużyny i to samo czyni w ro-
li opiekuna pierwszej reprezentacji Pol-
ski. Efekty starań już są. Marek Borkow-
ski z przyjaciółmi przyjmie kadrowiczki
w ośrodku w Lubawie i zorganizuje 15
maja mecz Polska – Słowenia. Z kolei
dzięki przychylności burmistrza Słupcy

ROMAN

LASZUK

GRAJÑ PANIE

olki czeka zatem bardzo trud-
ne, ale nie niewykonane za-
danie. – Szansy upatruję
w dotychczasowych udanych
konfrontacjach z Białorusią

oraz Ukrainą i odwołując się do tych
porównań, postaram się pozytywnie
wpłynąć na psychikę zawodniczek. Klu-
czowe będą mecze z Rosjankami, od
których zaczniemy eliminacje, 21 wrze-
śnia u siebie; by rewanż grać wtedy,
gdy budowana na zawodniczkach
z roczników 1990-92 kadra nabierze
przez następny sezon większego do-
świadczenia – mówi selekcjoner na-
szych dziewcząt, Roman Jaszczak.

Trener ma mnóstwo pracy, a wybór
niewielki, zaczął więc rozglądać się za
mającymi polskie korzenie zawodnicz-
kami zza granicy. Dwie z Kanady zgłosi-

Zadecydują mecze z Rosją
W szwajcarskim Nyonie przeprowadzono losowanie eliminacji

mistrzostw Europy kobiet w 2013 roku w Szwecji. 38 drużyn

podzielono na siedem grup. Polska, zakwalifikowana do

trzeciego koszyka, trafiła na: Włochy, Rosję, Grecję, Macedonię

oraz Bośnię i Hercegowinę.

15
POLSKA pi∏ka | Nr 2 (46)  2011

Reprezentacja

Polski U-19 na

turnieju w Au-

strii

W AUSTRII TYLKO PUNKT

P
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GRA Y̧ M¸ODZIE˚ÓWKI

KAZIMIERZ

OLESZEK

DANIEL

OLKOWICZ

Reprezentacja Polski U-20 

rozegrała dwa kolejne mecze

w Turnieju Czterech Narodów.

Najpierw biało-czerwoni 

zremisowali z Niemcami 1:1,

a później przegrali 

ze Szwajcarią 0:3. 

Jedyną bramkę strzelił 

Miłosz Przybecki.

rużyna, która jesienią rozpocz-
nie eliminacje młodzieżowych
mistrzostw Europy, ma podob-
ne problemy, jak dorosła ka-
dra. Gorzej gra w defensywie

niż w pomocy i w ataku. – Brakuje nam
rasowych obrońców, szczególnie bocz-
nych – powiedział Andrzej Zamilski, któ-
ry w dwumeczu zastępował Stefana Ma-
jewskiego.

W tej sytuacji odkryciem był Damian
Ałdaś z Górnika Polkowice, który w re-
prezentacji został przekwalifikowany na

obrońcę. – W grze do przodu ta repre-
zentacja na pewno da sobie radę, mu-
simy jednak szukać zawodników do de-
fensywy – podsumował Zamilski.

Podczas powołań Stefan Majewski
skorzystał tylko z jednego zawodnika
zza granicy – Grzegorza Krychowiaka,
który był już próbowany w dorosłej re-
prezentacji, ale na razie nie przebił się

tam na stałe. W tej kategorii wiekowej
mieszczą się jeszcze między innymi
Wojciech Szczęsny, Michał Kucharczyk
czy Artur Sobiech. Jeśli jednak będą
przydatni Franciszkowi Smudzie w me-
czach przed Euro 2012, to trafią oczywi-
ście do dorosłej kadry.

W Turnieju Czterech Narodów repre-
zentacji Polski pozostało do rozegrania
ostatnie spotkanie – na wyjeździe z Wło-
chami. Niezależnie od wyniku biało-czer-
woni zapewnili sobie drugie miejsce, za
Niemcami, a przed Szwajcarią. – Uwa-
żam, że ze Szwajcarami przegraliśmy
w Sulejówku za wysoko – powiedział An-
drzej Zamilski. – Trzeba jednak też przy-
znać, że rywale lepiej prezentowali się
pod względem indywidualnym. Pprzez
całe zgrupowanie mieliśmy do dyspozycji
zaledwie 17 zawodników. Okazało się, że
zagranie dwóch dobrych meczów w kilka
dni jest dla nas niemożliwe.

TABELA TURNIEJU CZTERECH NARODÓW

1. Niemcy 6 16 12-5
2. Polska 5 7 5-7
3. Szwajcaria 6 6 8-11
4. Włochy 5 3 5-7

Szukamy obrońców

FETA W ŁOMŻY

D
Miłosz 

Przybecki 

– siła złego na jednego…

29 marca 2011 – Łomża

POLSKA – HOLANDIA 3:0

Bramki: Lewandowski 23, Drewniak 48, Kamiński
70.
Sędzia: Hubert Siejewicz (Polska).
Widzów: 2500.
POLSKA: Szromnik – Tadrowski, Żołnierewicz, Duda,
Pielak – Nalepa (82 Liberadzki), Bąk, Drewniak, Zie-
liński (89 Radecki) – Parzyszek (43 Kamiński), Le-
wandowski (71 Byszewski).

U-17: POLSKA – ANGLIA 4:1!

Reprezentacja Polski U-17 prowadzona przez Janu-
sza Białka pokonała 13 kwietnia w Zawierciu ze-
spół Anglii 4:1. Piękny sukces!

We wtorek, 29 marca, po pięciu latach modernizacji oddano do

użytku stadion miejski w Łomży. Nad Narew przyjechał renomowany

rywal reprezentacji Polski do lat 18, czyli ekipa Holandii.

– Na takim stadionie, przy dopingu
prawie dwóch i pół tysiąca fanów moż-
na się pokusić nawet o niespodziankę –
zapewne pomyśleli sobie reprezentanci
Polski i od pierwszych minut zabrali się
solidnie do roboty. A rywale z Holandii
mają od lat ustaloną renomę w futbolu
juniorskim w Europie. W zespole prowa-
dzonym przez byłego gracza Ajaksu Am-
sterdam, dyrektora szkółki piłkarskiej
tego klubu, Keesa Zwamborna, domi-
nowali absolwenci akademii młodzieżo-
wych renomowanych klubów Eredivi-
sie: PSV Eindhoven, Feyenoordu Rotter-
dam, AZ Alkmaar i oczywiście Ajaksu.

Tego dnia jednak młodzi reprezen-
tanci Oranje nie mieli wiele do powie-
dzenia w konfrontacji w bojowo nasta-
wionymi podopiecznymi trenera Wła-
dysława Żmudy. Dobrym pociągnię-
ciem opiekuna osiemnastolatków było
powołanie Piotra Zielińskiego. Pomoc-
nik Zagłębia Lubin wyróżnił się podczas
turnieju reprezentacji U-17 w hiszpań-

skiej La Mandze. Na boisku ŁKS Łomża
„Zielu” starał się brać ciężar rozgrywa-
nia piłki, wykonywał też kornery z lewej
strony. Po jednym z takich dośrodko-
wań wynik, pięknym uderzeniem
z przewrotki, otworzył Mateusz Lewan-
dowski. Napastnik Wisły Płock był jed-
nym z najbardziej wyróżniających się
graczy meczu. Dynamiczny, dobrze wy-
szkolony technicznie sprawiał wiele
kłopotów defensorom Oranje.

Podobne walory zademonstrował
operujący w środku pola  strzelec dru-
giego gola – Szymon Drewniak z Lecha
Poznań. Dzieła zniszczenia Holendrów
dopełnił Kamil Kamiński. Młody legio-
nista imponuje świetnymi warunkami
fizycznymi i szybkością. Gol w jego wy-
konaniu był wypisz, wymaluj podobny
do tych, które kiedyś strzelał Andrzej
Juskowiak. Po przejęciu dalekiego po-
dania od partnera, mimo asysty dwóch
Holendrów, Kamiński wbiegł w pole
karne i uderzył nie do obrony.

Opiekun biało-czerwonych, Włady-
sław Żmuda, podkreślił na konferencji
prasowej, iż nadal szuka zawodników na
kilka pozycji. Zwłaszcza dotyczy to lewej
obrony. – Sprawdziłem już ponad 200
graczy, ale mam nadzieję, iż do minitur-
nieju kwalifikacyjnego do finałów ME U-
-18, który odbędzie się na jesieni, uda mi
się jeszcze znaleźć wartościowych duble-
rów. Jeśli chodzi o dzisiejszy mecz, to
wreszcie zagraliśmy z werwą, można
rzec – i polotem. Akcje się zazębiały, co
napawa umiarkowanym optymizmem.
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turnieju „Z podwórka na
stadion” o Puchar Tym-
barku, tytuł mistrzów
Polski i wyjazd na sta-
dion Ajaksu Amsterdam

powalczy 85 tysięcy dzieci do lat 10! To
liczba ponad dwa razy większa niż w edy-
cji ubiegłorocznej, co znaczy tyle, że
w rozgrywkach weźmie udział co piąty
dziesięciolatek. – Myślę, że w tym turnie-
ju każdy zawodnik może poczuć się jak
prawdziwa gwiazda futbolu. Dzieci biorą
przecież udział w oficjalnych mistrzo-
stwach Polski – powiedział Dariusz
Czech, prezes firmy Tymbark. Z podwór-
kowych czy osiedlowych boisk dziewczęta
i chłopcy, często po raz pierwszy, wcho-
dzą na prawdziwe stadiony. To rozpala
wyobraźnię i motywuje do treningów.
Nie bez znaczenia jest też nagroda głów-
na. Każdy fan futbolu marzy, aby zoba-
czyć jeden z tych słynnych obiektów, któ-
re dotychczas odwiedzili zwycięzcy tur-
nieju.

– 85 tysięcy uczestników oznacza na-
prawdę imponujący wynik. To tak, jakby-
śmy do gry w piłkę zachęcili całkiem spo-
re polskie miasto. Ten wynik stanowi dla
mnie także dowód na to, że nasze wysił-
ki wkładane w przygotowanie kolejnych
edycji turnieju mają sens, bo pozwalają
tylu tysiącom dzieci odkryć i rozwinąć ich
sportowe talenty – dodał Dariusz Czech.

Radości z tak dobrego wyniku nie ukry-
wa także Tomasz Zabielski, koordynator
turnieju ze strony PZPN. – Kolejny rok

i kolejny rekord. To wspaniałe uczucie
móc zobaczyć, jak inicjatywa podjęta
przed dziesięciu laty zachęca coraz więcej
dzieci do świetnej zabawy i uprawiania
piłki nożnej. Proszę pamiętać, że obok
możliwości sprawdzenia swoich sił na bo-
iskach, dajemy dzieciakom szansę na
zdrowsze i aktywne życie, wpajając im za-
miłowanie do sportu. Zupełnie nieźle
wygląda również liczba dzieci z uczniow-
skich klubów sportowych i szkół podsta-
wowych, zgłoszonych do Turnieju imie-
nia Marka Wielgusa. Wprawdzie z finan-
sowania tegorocznej edycji rozgrywek
wycofał się długoletni sponsor – Orange
– ale mimo to ponad 22 tysiące jedena-
stolatków znów będzie mogło przeżywać
sportową przygodę. Organizator – PZPN
– nie tylko zachęca do gry w piłkę, ale
promuje również w tym turnieju zasady
sportowej rywalizacji. Ambasadorami
rozgrywek są trenerzy Robert Wójcik
i Marcin Dorna.

Grassroots Day
Rozgrywki turniejowe – pierwsze na

etapach gminnych i powiatowych – roz-
poczynają się w kwietniu. A już 25 maja
kolejne święto futbolu: Grassroots Day,
czyli dzień piłki amatorskiej, podczas któ-
rego na pewno nie zabraknie dzieci.
W całej Polsce zostaną zorganizowane
turnieje, połączone z akcjami promocyj-
nymi oraz różnego rodzaju atrakcjami.
Jedną z nich będzie próba pobicia rekor-
du w liczbie osób jednocześnie żonglują-

cych piłką. Na wszystkich Orlikach, gdzie
będzie to tylko możliwe, zaplanowano
rozegranie „Turniejów na szóstkę”. We-
zmą w nich udział dzieci od 7 do 9 lat.

– Chcemy świętować ten dzień w spo-
sób szczególny, tak jak świętuje się go
w wielu innych państwach europejskich.
Pragniemy po raz kolejny pokazać, jak
ważna jest piłka amatorska i towarzyszą-
ce jej emocje. Do jej uprawiania zamie-
rzamy zachęcić wszystkich, bez względu
na wiek, płeć i środowisko, także osoby
niepełnosprawne – powiedział Tomasz
Zabielski, koordynator Programu UEFA
Grassroots w Polsce.

– Nasza obecność w tym programie
jest wyrazem przemyślanej koncepcji roz-
woju piłki nożnej. Jestem przekonany, że
uczestnictwo Polski, obok profesjonaliza-
cji klubów piłkarskich, podnoszenia po-
ziomu szkolenia i impulsu, jaki niesie ze
sobą Euro 2012, pozwoli nam w przyszło-
ści porównywać się z najlepszymi krajami
na kontynencie – skomentował Jan Bed-
narek, wiceprezes PZPN ds. piłkarstwa
amatorskiego.

W ubiegłym roku w turniejach, kon-
kursach i piknikach przeprowadzonych
w ramach Grassroots Day wzięło udział
prawie 10 tysięcy młodych piłkarzy ama-
torów, a wśród nich także zawodnicy
Olimpiad Specjalnych. Akcja zorganizo-
wana została przy wsparciu wielu osób
zaangażowanych w popularyzację piłki
na co dzień, klubów i władz samorządo-
wych.

W

Wielkie granie,
wielka zabawa
Jeszcze w kwietniu na boiska w całej Polsce wybiegną dzieci, by spełnić swoje piłkarskie marzenia.

Rozpoczynają się coroczne rozgrywki dla dziesięcio- i jedenastoletnich dziewcząt i chłopców 

w dwóch największych imprezach organizowanych przez PZPN: Turnieju im. Marka Wielgusa 

i „Z podwórka na stadion” o Puchar Tymbarku. A pod koniec maja – druga polska edycja

Grassroots Day, czyli dzień futbolu amatorskiego.
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letni chłopcy, bez względu na to, czy gra-
ją w Szczecinie czy Przemyślu, będą wy-
stępować w takim samym liczebnie skła-
dzie, w takim samym wymiarze czaso-
wym i na podobnym wymiarowo bo-
isku. To na pewno usystematyzuje roz-
grywki.

A co ze szkoleniem, które jest prowa-

dzone na różnym poziomie?

Chciałbym podkreślić rolę pasjonatów
z terenu, którzy często społecznie, albo
za śmiesznie małe pieniądze poświęcają
swój czas, szkoląc adeptów futbolu. To
samo muszę powiedzieć o szeregowych
działaczach, którzy stwarzają dzieciom
warunki do uprawiania piłki. Za takimi
ludźmi trzeba nosić parasole i uważać,
żeby się czasami nie przeziębili, bo oni są
nie do zastąpienia. W mediach często źle
się mówi o działaczach piłkarskich. Nie
neguję, że w niektórych przypadkach
jest to słuszna krytyka. Ale nie wolno
wszystkich wrzucać do jednego worka.
Mamy aż czternaście reprezentacji mło-
dzieżowych, dla każdej z nich ktoś orga-
nizuje mecze międzypaństwowe, zgru-
powania, konsultacje. To mnóstwo pra-
cy, którą nie zawsze widać na zewnątrz.
Bardzo zależy nam na poprawie jakości
szkolenia, dlatego wszystkie kluby będą
musiały mieć odpowiednio przygotowa-
nych ludzi. Wymogi licencyjne zacznie-
my stosować także wobec szkoleniow-
ców młodszych grup wiekowych. Bar-
dzo mocno stawiamy na wzrost umie-
jętności kadry trenerskiej. W niedale-
kiej przyszłości chcemy, aby na naszej
stronie w internecie był ogólnodo-
stępny wykaz wszystkich klubów
zrzeszonych w związku, z wyszcze-
gólnionymi trenerami i ich licen-

cjami. Związek ma w planach
przeprowadzanie szkoleń
w sieci internetowej. Unia Eu-
ropejska przeznacza na to na-
wet specjalne fundusze. Tre-
nerom z małych ośrodków
dużo łatwiej otworzyć kom-
puter, niż przyjeżdżać na
szkolenie do miast.

Ze względu na trudności finan-

sowe klubów, ten rok dla ama-

torów będzie szczególnie trudny.

Odpowiada pan w związku za piłkar-

stwo amatorskie. Jest pan zadowolo-

ny z jego poziomu?

Zależy, o czym konkretnie myślimy.
Piłkarstwo amatorskie w ramach struk-
tur PZPN, to bardzo szerokie pojęcie. To
rozgrywki seniorów, począwszy od trze-
ciej ligi w dół, ale przede wszystkim szko-
lenie młodzieży i dzieci. Dla mnie to jest
najistotniejsze; przykładamy do tego

ogromną wagę. Wprowadziliśmy
ujednolicony system

szkolenia i prowa-
dzenia rozgrywek.
Już od przyszłego
sezonu we
wszystkich związ-
kach regional-
nych poszczegól-
ne roczniki będą
rywalizować we-
dług takich sa-
mych regulami-
nów i zasad roz-
grywania me-
czów. Na przykład

dziesięcio-
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Mamy naprawdę
wspaniałą młodzież

Większość samorządów ograniczyła
dotacje dla klubów, sponsorzy także
przeżywają trudne chwile. To smutne.
Na pewno wszyscy musimy dokładniej
oglądać każdą wydaną złotówkę. Za-
miast wykosztowywać się na transfery,
warto śmielej stawiać na własnych wy-
chowanków. Jaki sens sprowadzać sta-
rych piłkarzy i blokować swoim zawodni-
kom drogę do ligi?

Za to znacznie poprawia się infra-

struktura.

Można powiedzieć, iż z każdym ro-
kiem nasze kluby pięknieją. Boiska i za-
plecza są w coraz lepszym stanie. W ca-
łym kraju powstało mnóstwo Orlików.
Związek ma pomysł, co zrobić, aby nie
stały puste. Startujemy z Ogólnowoje-
wódzką Ligą Orlików. Kluby mają licen-
cyjny obowiązek posiadania określonej
liczby zespołów młodzieżowych. Niekie-
dy bywa problem z wypełnieniem tego
wymogu, choćby dlatego, że w okolicy
najzwyczajniej brakuje młodych ludzi.
Gdy wystartuje liga Orlika, klub będzie
mógł wykazać jako swoje drużyny tam
grające. Między innymi dlatego obniżyli-
śmy wiek, od jakiego można rejestrować
młodych piłkarzy – z dziewięciu do sied-
miu lat. Hiszpanie między innymi dlate-
go prezentują taki techniczny futbol, po-
nieważ tam od małego wszyscy grają
właśnie na takich, jak Orliki, boiskach.

O dzieciach i młodzieży mówi pan

z największym zapałem.

Bo to nasza przyszłość. Apeluję do
działaczy: wpuszczajcie młodzież na naj-
lepsze boiska. To narybek ma grać oraz
trenować na równej nawierzchni. Nie
może być tak, że szkolenie młodzieży od-
bywa się na klepiskach tylko dlatego, że
główna płyta zarezerwowana jest dla se-
niorów. Szkolenie to podstawa. Przy oka-
zji chciałbym przypomnieć, że w szesna-
stu związkach regionalnych odbywa się
szkolenie w wojewódzkich ośrodkach pił-
karskich. W kosztach ich funkcjonowania
partycypuje PZPN. Wielu absolwentów
tych szkół gra obecnie w Młodej Ekstra-
klasie. Jestem przekonany, że z czasem
nasze działania przyniosą jeszcze lepszy
efekt, bo mamy naprawdę bardzo uta-
lentowaną młodzież.

Rozmowa z wiceprezesem PZPN, JANEM BEDNARKIEM
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d trzech lat trzecia liga jest
podzielona na osiem grup.
Są to: dolnośląsko-lubu-
ska, kujawsko-pomorsko-
-wielkopolska, lubelsko-

-podkarpacka, łódzko-mazowiecka,
małopolsko-świętokrzyska, opolsko-
-śląska, podlasko-warmińsko-mazurska
i pomorsko-zachodniopomorska.

Interesujące okazuje się prześledze-
nie losów mistrzów czwartej i później-
szej trzeciej ligi – co się dzieje z nimi po-
tem? Ano, jest bardzo różnie, diapazon
sięga od pierwszej ligi aż do B klasy;
zderzenie z nową rzeczywistością bywa-
ło bardzo bolesne.

Poziom drugiej ligi z pewnością nie
jest olśniewający. Bardziej odpowiada
dawnej czwartej lidze, niż obecnej kla-
sie rozgrywkowej. Można to zresztą
prześledzić na podstawie ruchów ka-
drowych, wykonywanych w drużynach,
które uzyskały awans do drugiej ligi.
Otóż jest regułą, że istotne zmiany per-
sonalne mają miejsce świeżo po zakoń-
czeniu rozgrywek, kiedy sięga się po ko-
lejnych piłkarzy, zdecydowanie częściej
z tak zwanej wyższej półki. Na ogół są
to rutyniarze, o wygórowanych żąda-
niach płacowych. Natomiast rzadziej
korzysta się z najlepszych zawodników
trzeciej ligi, co daje dużo do myślenia.

Pod kloszem
Jak w konkurencji ze starszymi radzi

sobie w trzeciej lidze młodzież? Można

Trzecioligowa pokuta
Od sezonu 2008/2009 trzecia liga stanowi pośrednie ogniwo 

między szczeblem centralnym a wojewódzkim, ale do dziś 

pokutują efekty reformy administracyjnej kraju z 1999 roku.

powiedzieć, że – ze względu na obo-
wiązujące przepisy – jest trzymana pod
kloszem. Co najmniej trzech młodzie-
żowców musi jednocześnie przebywać
na murawie i nie ma odwołania. Ko-
rzystanie z tego regulaminowego wy-
mogu często prowadzi młodych za-
wodników do błędnego poglądu, że
zawsze będą się znajdować w uprzywi-
lejowanym położeniu. A przecież ten
okres ochronny nie trwa wiecznie i de-
finitywnie wygasa z ukończeniem 21.
roku życia.

W kolejce pojawiają się następni
młodzi piłkarze, którzy stracili przy oka-
zji czas na rzetelne podnoszenie kwali-
fikacji. Między 21. a 23. rokiem życia
taki zawodnik wpada w jeszcze inną
pułapkę. Otóż nie będąc już młodzie-
żowcem, mógłby odejść do innego klu-
bu, ale prawo Bosmana obowiązuje
od ukończenia 23 lat. Prowadzi to nie-
stety dosyć często nawet do rezygnacji
z kariery.

Wymogi licencyjne w trzeciej lidze
nie są surowe i na pewno do spełnie-
nia; wcale nie ma dużej różnicy między
drugą i trzecią ligą. Dotyczą one od
strony sportowej mniejszej liczby mło-
dzieżowców w drugiej lidze (w niej
dwóch, w trzeciej – trzech). Natomiast
w drugiej lidze trzeba mieć większą licz-
bę drużyn młodzieżowych (cztery w ka-
tegoriach 12-19 lat wobec trzech w trze-
ciej lidze). W trzeciej lidze wystarczają
uprawnienia trenera drugiej klasy,

w drugiej lidze – minimum druga kla-
sa, ale już z licencją Wydziału Szkolenia
PZPN. Tam też niezbędne jest zatrud-
nienie lekarza posiadającego licencję
związkową i wykwalifikowanego masa-
żysty. Ponadto podwyższono kryteria
dotyczące infrastruktury.

Bogaci i biedni
Ile pieniędzy rocznie trzeba wydać

na działalność zespołu trzeciej ligi?
Koszty utrzymania przez jeden sezon to
300 tysięcy złotych, a doliczając sty-
pendia, około 450-500 tysięcy. To kal-
kulacja odnosząca się do drużyn naj-
bardziej majętnych, różnymi sposoba-
mi radzących sobie, aby te wymogi fi-
nansowe spełnić. Reszta klubów nie
osiąga takiego pułapu; jest on znacz-
nie niższy. W niektórych ośrodkach wy-
nosi około 250 tysięcy złotych łącznie.
Trzecia liga dzieli się więc na bogatych
i biednych.

Jakie szanse rozwoju ma przed sobą
trzecia liga, grupująca kluby, które na
mocy reformy skorzystały ze zmiany na-
zewnictwa klas? Pod nowym szyldem
kryje się jednak to samo, co wcześniej
mieściło się w pojęciu ligi czwartej. Hie-
rarchia zostaje zachowana, możliwości
rozwoju zazwyczaj wcale nie są większe
niż kiedyś. Każdy sobie radzi po swoje-
mu, na miarę talentu i sprytu.

Stan obiektów trzecioligowych jest
zróżnicowany, choć oparty o niby jed-
noznacznie brzmiące przepisy licencyj-
ne. Odbywane w sezonie co dwa tygo-
dnie, albo częściej, meczowe wizje lo-
kalne prowadzą do wniosku, że w nie-
których miejscach zastosowano przy
odbiorze obiektów taryfę ulgową.

O

OD REDAKCJI: 

Reforma obecnej dru-
giej ligi nie jest nowym
pomysłem, ale wydaje
się potrzebą chwili.
Cztery grupy makrore-
gionalne po 16 zespo-
łów, to układ bardzo
przejrzysty i sensowny
ekonomicznie, dający
możliwość naturalnej
selekcji dla najlepszych
drużyn z szesnastu lig
wojewódzkich, przy jed-
noczesnym spłaszczeniu
rozdętej, ponad miarę
i możliwości, struktury
rozgrywkowej. Temat
wart szybkiego przemy-
ślenia...
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zy niedawne zachowania
chuliganów przed i w trakcie
meczu reprezentacji Polski
z Litwą powinny przekreślić
wszystkie działania, jakie po-

dejmuje związek, aby poprawić poziom
bezpieczeństwa na naszych stadio-
nach? Przecież ludzie, którzy przyjecha-
li z zamiarem bicia innych i demolowa-
nia obiektu nie zasługują na miano
chociażby pseudokibiców! Czy społe-
czeństwo, obarczając winą PZPN, na
pewno rozumie, na czym polega rola
związku, a na czym innych instytucji od-
powiedzialnych za zapewnienie bez-
pieczeństwa?

Jedno wiadomo na pewno.

PZPN sam nie jest i nigdy nie
będzie w stanie przeciwdziałać
bandytyzmowi stadionowemu.
Dlaczego? Dlatego, że nie ma
do tego wszystkich niezbędnych
instrumentów prawnych. Jed-
nak od wielu lat podejmuje
wiele działań, aby stadiony stały
się wreszcie bezpieczne. PZPN
współpracuje ściśle z Minister-
stwem Spraw Wewnętrznych i Admini-
stracji, Ministerstwem Sprawiedliwo-
ści, Komendą Główną Policji oraz klu-
bami. Przedstawiciele PZPN biorą czyn-
ny udział w pracach Komitetu ds. Bez-
pieczeństwa Mistrzostw Europy w Piłce
Nożnej UEFA Euro 2012, a także Rady
Bezpieczeństwa Imprez Sportowych
w MSWiA.

Związek zwrócił się do MSWiA

z wnioskiem o zmianę Ustawy o Bez-

pieczeństwie Imprez Masowych i moż-
liwość nakładania przez PZPN zakazów
uczestnictwa w takich wydarzeniach.
Na razie prawo to przysługuje tylko klu-
bom i sądom. PZPN – organizator me-
czów reprezentacji – nie ma obecnie ta-
kiej możliwości. Zwróciliśmy się rów-
nież z wnioskiem o poszerzenie zakresu
zakazu klubowego, wynikającego
z ustawy, a dokładnie niewiązanie go
ze stadionem, ale z określonym klu-
bem, bądź reprezentacją. Chodzi

przede wszystkim o rozszerzenie zaka-
zów na mecze wyjazdowe.

Związek dostrzega konieczność wła-

ściwego wyszkolenia służb informacyj-

no-porządkowych, które mają bezpo-
średni kontakt z kibicami. Dlatego od
ubiegłego roku PZPN wdraża program
szkolenia stewardów. Uwzględnia on naj-
lepsze europejskie praktyki i jest zgodny
z polskimi regulacjami prawnymi, zawar-
tymi w UoBIM. W ramach programu,

w Anglii, przeszkolono już 7 Supertrene-
rów. Przeszkolono także 15 Trenerów Au-
dytorów. Tylko od początku tego roku od-
było się pięć edycji kursów dla przedsta-
wicieli klubów ekstraklasy (35 osób) i I li-
gi (33 osoby), działaczy oraz przedstawi-
cieli WZPN, którzy będą szkolili kandyda-
tów na stewardów. W szkoleniach łącznie
wzięło udział blisko sto osób. Obecnie
trwają kursy stewardów w Legii Warsza-
wa, Wiśle Kraków i Ruchu Chorzów. Pro-
gram stewardingu jest bardzo dobrze
oceniany przez specjalistów zajmujących
się tematyką bezpieczeństwa. Zdajemy
sobie sprawę, że szkolenie stewardów
w klubach powinno przebiegać znacznie
intensywniej, aby standardy europejskie
szybciej zagościły na naszych stadionach.

Podczas ostatniego spotkania mini-

stra sportu, Adama Giersza z prezesem

PZPN, Grzegorzem Latą oraz przedstawi-
cielami wszystkich podmiotów zaanga-
żowanych w sprawy bezpieczeństwa na
stadionach piłkarskich – poruszono mię-
dzy innymi temat centralnej bazy danych
kibiców. Taka baza usprawniłaby ewiden-
cjonowanie danych dotyczących uczestni-
ków imprez masowych, zakazów stadio-
nowych, a także danych dotyczących wy-
jazdowych grup kibiców. Zgodnie z pla-
nami PZPN, od sezonu 2011/2012
w CBDK miałyby być przechowywane da-
ne osobowe kibiców uczestniczących
w meczach klubów ekstraklasy, I ligi, II li-
gi, a także reprezentacji narodowej.
Osobno trwają prace nad stworzeniem
centralnej bazy kibiców, a także wprowa-
dzeniem jednej karty wstępu na wszyst-
kie mecze – prowadzi je Ekstraklasa S.A.

Z punktu widzenia ministra Adama

Giersza konieczne jest jak najszybsze

nawiązanie w tej sprawie współpracy

Ekstraklasy z PZPN. Z punktu widzenia
kibiców najważniejsze jest, by przy uży-
ciu jednej karty możliwy był wstęp na
wszystkie mecze. Przed PZPN stoi zada-
nie najtrudniejsze. Lepsza identyfikacja
kibiców i weryfikacja zakazów stadio-
nowych musi objąć w przyszłości
wszystkie rozgrywki szczebla centralne-

go i reprezentacji. W ubiegłym roku
do podręcznika licencyjnego dla klu-

bów ekstraklasy wprowadzono za-
pis o konieczności elektronicznej
identyfikacji kibiców. Prezes PZPN
zapowiedział, że komisja licencyj-
na będzie pilnie przyglądała się,
czy wymóg jest spełniany.

Dodatkowym instrumentem,

który ułatwi związkowi zapano-

wanie nad wielotysięczną rzeszą

fanów, stanie się w przyszłości Klub
Kibica Reprezentacji Polski. Będzie to
platforma, która da kibicom możliwość
zakupu biletów na mecze biało-czerwo-
nych. Jednak biletów nie będą mogły
kupić osoby objęte sądowym zakazem
stadionowym. Klub Kibica otworzy na-
tomiast przed prawdziwymi sympaty-
kami piłki nożnej wiele nowych możli-
wości.

Ani te, ani cały szereg innych działań

podejmowanych przez związek nie roz-

wiążą jednak w stu procentach proble-

mu stadionowego chuligaństwa. Do-
brze byłoby, gdyby opinia publiczna
uświadomiła sobie, że tylko przemyślana
współpraca wszystkich podmiotów zaan-
gażowanych w sprawy bezpieczeństwa
przyniesie oczekiwane rezultaty. Byłoby
także dobrze, gdyby przedstawiciele me-
diów zrozumieli, jak ważna jest ich rola.
To sposób, w jaki relacjonują i przekazują
informacje, kształtuje obraz piłki w Pol-
sce, a także Polski w Europie. 

Nasze stadiony muszą 
być bezpieczne!

C

Z całą pewnością komentarze i dyskusje, które przetoczyły się

przez media po ostatnich chuligańskich incydentach na Litwie,

a także podczas spotkań ligowych w Polsce – świadczą 

o eskalacji problemu. Statystyki pokazują jednak, że od wielu lat

sytuacja na polskich stadionach systematycznie się poprawia.
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rofesjonalizację w polskim
arbitrażu rozpoczęliśmy –
przepraszam za takie porów-
nanie, ale dobrze ono tu pa-
suje – na podobieństwo pan-
ny na wydaniu: chciałabym,

ale boję się. Mimo że piłkarski świat
dobrze już poznał korzyści płynące z za-
wodowstwa, my utworzyliśmy na po-
czątek jedną taką trójkę tytułem… eks-
perymentu! Dopiero po jakimś czasie
zdecydowaliśmy się na następną. W se-
zonie 2010/2011 odważyliśmy się na
podpisanie umów z sześcioma sędzia-
mi głównymi i ośmioma asystentami.
Pozornie coś tam drgnęło i się przeja-
śniło, ale tylko pozornie.

Ekstraklasa S.A., która w imieniu
klubów wykłada pieniądze na sędziów
zawodowych, od razu zwietrzyła w tej
transakcji swoisty interes. Owszem, bę-
dziemy płacili większe stawki, lecz sę-
dziowie muszą też o wiele częściej prze-
bywać na boiskach. W ten sposób po-
wstaną oszczędności. I zapisano
w umowie, iż kontraktowi arbitrzy ma-
ją pensum 24 meczów w sezonie.
Przedstawiciele PZPN, w tym ówcze-
snego Zarządu KS, chcąc przyspieszyć
drogę do sędziowskiej profesjonaliza-
cji, zaakceptowali taki warunek.

Umowy są po to, aby ich przestrze-
gać. Tak rozumując, KS PZPN obsadza
mecze ekstraklasy przede wszystkim sę-
dziami zawodowymi i to na tyle często,
aby wypełnić minimum. Chodzi rów-
nież o zapewnienie arbitrom odpo-
wiedniej gotówki, wynikającej z kon-
traktu.

Zupełnie na boku znalazła się nato-
miast kwestia poziomu sędziowania.
I oto zgiełk: „W ostatnich kolejkach –
czytamy w „Fakcie” z 17 marca 2011 –
to właśnie zawodowi arbitrzy popełnia-
li najczęściej błędy. Ale dopóki nie wy-
biegną na boisko ekstraklasy po raz
dwudziesty czwarty, tym samym i tak
będą wyznaczani do następnych me-
czów…”

– Tak – potwierdza przewodniczący
KS PZPN, Janusz Eksztajn. – Nie mam
prawa z nich rezygnować.

Pytanie zasadnicze: dlaczego się
mylą? Po prostu następuje zmęczenie
materiału. Nasi arbitrzy nie są gotowi
ani pod względem psychicznym, ani
fizycznym do tak częstego sędziowa-
nia bardzo poważnych zawodów wy-
magających olbrzymiej koncentracji,
zdecydowania i odwagi w podejmo-
waniu decyzji. Oto jeden ze znanych
arbitrów swoją słabszą formę tłuma-
czył sędziowaniem co trzy dni i to
łącznie z daleką podróżą; w środę
mecz za granicą, w sobotę i we wto-
rek – w kraju i to raz nad morzem,
drugi raz na Podlasiu.

– Są to na pewno okoliczności mają-
ce wpływ na dyspozycję arbitra, czy na-
wet całego zespołu sędziowskiego –
ocenia Janusz Eksztajn.

Od zawodowstwa nie ma już od-
wrotu – głosi prezydent FIFA, Sepp
Blatter i otwarcie przyznaje, że na

szczeblu międzynarodowym zamyka
drzwi przed sędziami amatorami.
A więc dobrze, tylko nasz dotychczaso-
wy system musi podlegać gruntownej
modernizacji. Przede wszystkim zawo-
dowstwo musi objąć niemal ogół sę-
dziów głównych ekstraklasy i kilkuna-
stu asystentów. Dość już podziału na
uprzywilejowanych (kontraktowych)
i tak zwanych rezerwistów (oczekują-
cych na umowę), którym na razie po-
zostaje do sędziowania w sezonie łącz-
nie 60 meczów. A jak znacząca jest
przy tym różnica w gażach!

Zarząd Kolegium Sędziów liczy, że
uda się to wszystko odmienić przy za-
warciu nowego kontraktu PZPN z Eks-
traklasą, który znajduje się już w opra-
cowaniu. I ta operacja nie wymaga
wcale aż tak znacznych pieniędzy –
koszty w stosunku do obecnych powin-
ny zwiększyć się o około 35 procent.
Naprawdę dobrze byłoby uregulować
tę bardzo istotną kwestię przed rozpo-
częciem nowego sezonu, wprowadza-
jącego nas do Euro 2012.

ZANIM GWIZDNIESZ, PRZECZYTAJ

Wiemy, skąd błędy, ale...
Piłkarz zawodowiec ma być lepszy od amatora. Logiczne. Zawodnikom grającym z umową 

kontraktową powinien sędziować też profesjonalista. Słusznie. W wielu krajach europejskich, 

to już od dawna normalka. W Polsce arbitrzy zawodowi stawiają nadal dopiero pierwsze kroki. 

Wiążą się z tym także rozmaite potknięcia. Najbardziej dotkliwe i denerwujące, to brak 

widocznych efektów w podnoszeniu poziomu sędziowania właśnie wśród arbitrów zawodowych. 

Niezbyt przyjemnie tak twierdzić, ale to prawda. I wcale nietrudno ustalić przyczyny.

P

Janusz Eksztajn 

i Grzegorz Lato.
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W Polsce mamy zwykle kilku-, kilkunastoletnie opóźnienie w sto-
sunku do lepiej rozwiniętych krajów europejskich we wszystkich
dziedzinach życia i sytuacja w piłce nożnej jest dokładnym tego
odzwierciedleniem. Jak widać, nie poradziły sobie dotychczas z
tym trudnym problemem najsilniejsze ligi w Europie, więc trud-
no przewidywać, że staniemy się nagle piłkarską zieloną wyspą
i uda się nam przeciąć ten gordyjski węzeł złożony z przepisów,
praw i regulaminów popartych klubowym liberum veto. Temat
jest gorący i o ile sama liczba cudzoziemców nie jest jeszcze
w większości naszych zespołów ligowych dominująca, to z pew-
nością czerwone światełko już i się zapaliło.

Próby przesilenia, w stronę liczby grających cudzoziemców
w drużynie, miały już w Polsce miejsce. Wystarczy przypomnieć
sobie Pogoń Szczecin, która w pewnym momencie postawiła
totalnie na szkołę brazylijską. Skończyło się to wszystko szkole-
niową i organizacyjną katastrofą, bo wydatki były odwrotnie
proporcjonalne do wyników osiąganych przez drużynę.
Coś, co nie powiodło się w jednym zespole, nie musi rzutować
na pozostałe. I już widać kilku chętnych do powielenia szcze-
cińskiego pomysłu, z oparciem się tym razem nie na jednym
zagranicznym zaciągu, ale na przedstawicielach wielu naro-
dowości.

Legia cudzoziemska
Tak się składa, że cudzoziemcy nie zagrzewają u nas miejsca
zbyt długo. Ci, którzy się nie sprawdzają, odjeżdżają przed datą
kończącą kontrakt z klubem lub tułają się odsyłani do Młodej Eks-
traklasy, chcąc dociągnąć do wygaśnięcia umowy. Zdarzają się też
piłkarze niezłej klasy i dodatkowo trafiają w naszych klubach na
podatny grunt do rozwinięcia swojego talentu, ale zwykle są pro-
wadzeni tak sprytnie przez agentów, aby w odpowiednim mo-
mencie powiedzieć, że odchodzą, proponując właścicielowi klu-
bu w zamian czapkę gruszek lub zupełnie bez czapki odjechać z
Polski np. do ligi angielskiej.

Kibice powoli przyzwyczajają się, że barwy klubowe i klubowe lo-
go ma znaczenie tylko dla nich samych oraz dla piłkarzy grup dzie-
cięcych i młodzieżowych, którzy wciąż naiwnie wierzą, że dojrzy
ich pewnego dnia szkoleniowiec pierwszej drużyny. Niestety,
w większości polskich klubów, szczególnie tych na topie – wycho-
wanków jak na lekarstwo, co tylko potwierdza, że należy odbudo-
wać piłkę dziecięcą i młodzieżową, niszczoną systematycznie
w naszych klubach przez ostatnie lata.

Wielu utalentowanych młodych piłkarzy w wieku U-18 jest wy-
wożonych za granicę i transferowanych za grosze do klubów o no-
śnych nazwach. W roku 2010 było takich osiemdziesięciu, a po-
czątek roku 2011 przyniósł już kolejne transfery naszych młodych
zawodników. Trudno jednak znaleźć wielu takich, prócz bramka-
rzy, którzy wywożeni wcześnie, zrobili gdzieś oszałamiającą karie-
rę. Na szczęście, nie wszystkie kluby prowadzą taką krótkowzrocz-
ną politykę kadrową. Pojawiło się wielu bardzo młodych piłkarzy
w kadrach pierwszych zespołów nawet z roczników 1993/94,
a niektórzy z tych chłopców mają już za sobą ligowy debiut.

Próby uregulowania międzynarodowego problemu podejmo-
wane były już przed kilku laty przez FIFA i UEFA. Słynne sześć plus
pięć umarło śmiercią naturalną i federacje starają się wprowa-
dzać własne pomysły i ograniczenia. Są kraje, w których limituje
się sprowadzanie cudzoziemców wymogiem legitymowania się
wieloma grami we własnej reprezentacji narodowej. To ma gwa-
rantować przynajmniej papierowo jakość sprowadzanych piłkarzy
i wyklucza niejako automatycznie zatrudnianie zawodników przy-
padkowych.
W innych krajach wprowadzenie cudzoziemca do drużyny jest ob-
warowane minimalną wysokością zarobków, ustawioną na tak
wysokim poziomie siatki płac, aby sprowadzać wyłącznie piłkarzy
wysokiej klasy, bo nikogo nie stać na to, aby płacić wielkie kon-
trakty zawodnikom słabym. Nasi sąsiedzi dopuszczają tylko pięciu
zawodników spoza Unii na boisku w drużynie, a inna bliska naszej
granicy federacja dopuszcza ledwie trzech.

Wydział Szkolenia PZPN już przestał alarmować, bo wszelkie pró-
by jakiegokolwiek rozwiązania przez Ekstraklasę kończyły się jedy-
nie rozkładaniem rąk. Zarząd PZPN otrzyma niebawem dwie pro-
pozycje rozwikłania tego gorącego i wzbudzającego emocje pro-
blemu. Tak pod względem obwarowań dla wyjeżdżających mło-
dych piłkarzy zbyt wcześnie za granicę, jak również dla zawodni-
ków z obcymi paszportami, którzy wymarzyli sobie grę na pol-
skich boiskach.
Reprezentacja narodowa, której kibicowanie deklaruje 28 mi-
lionów ludzi, a ogląda transmisje meczów 15 milionów, nie
może mieć problemów z selekcją i regularnym zmniejsza-
niem liczby zawodników, z których selekcjoner buduje druży-
nę. I jest to tylko jeden z powodów, dla jakich propozycje
opanowania opisywanego problemu muszą zostać jak naj-
szybciej rozpatrzone.

W polskim środowisku piłkarskim rozgorzała

dyskusja na temat ograniczenia liczby cudzo-

ziemców, występujących w naszych klubach

ekstraklasy i niższych ligach.
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owarzysząca im kawaleryjska
nawała, a raczej nawalona ka-
waleria, była witana już od gra-
nicznych słupów Łaździejów
i Kalwarii, gdy biało-zielone pa-

trole nękały zmęczone okowitą i forsow-
nym marszem sarmackie czołówki, ale
potyczki wnet dotarły za mury Kowna.
Tam jednak koronne i jagiellońskie, także
galicyjskie i śląskie chorągwie zostały
podjęte przez uzbrojone po zęby, doboro-
we zastępy żmudzko-litewskie; sypani
pieprzem po oczach nie dali rady.

Wprawdzie pierwszym szturmem wzię-
li sześć bram turniejowego maneżu, nie
szczędząc przy tym namiotów z mięsi-
wem i piwem, ale właściwy turniej, miast
na mocno udeptanej ziemi, odbył się na
ulicach grodu. Sami rycerze w szrankach
nie wysilali się zaś, pomni ewentualnych
szkód na ciele i zbrojach, przeliczanych na
hanzeatyckie guldeny, a ich ostrożne po-
czynania na lodowym klepisku zatracały
się w huku litewskich samopałów.
W ogniu rac, wystrzeliwanych przez roko-
szan w kierunku ponurego szpaleru, rwa-
ły się misterne poczynania naszych wo-
jów, widocznie skonfundowanych takim
obrotem rzeczy. Zwłaszcza że dudniące
o tarcze i przyłbice doborowego kordonu
złomki kamiennych umocnień szańca, na
którym skupiła się polska piechota, ryko-
szetem trafiały i w nich samych.

Oberwało się też oficjalnej delegacji
gości, a i tutejszym żakom, którym polski
kanclerz koronny wolnego wstępu na tur-
niej nie poskąpił. Sińców nikt nie policzy,
a rany, wyszarpane przez wyszkolone bry-
tany na ciele urodziwej jagiellońskiej
dwórki, będą zapewne jeszcze jednym
przyczynkiem do przygranicznych waśni.

Obrońcy wzięli w niewolę pół setki na-
jeźdźców, których po należnym obłupie-

niu wypuszczono, sami zaś biało-czerwo-
ni rycerze opuścili gród nad Niemnem na
tarczy, choć ich hetman nie był tym fak-
tem szczególnie zmartwiony; wszakże ko-
wieńska mizeria to tylko jedna mała prze-
grana bitwa na rubieżach. Prawdziwy tur-
niej, na który zjedzie kwiat europejskiego
rycerstwa, odbędzie się za rok i wtedy,
przed obliczem całego narodu okaże się
kunszt naszego oręża. Nie ulegliśmy pod
Łodzią Kozakom, w Anatolii bojcom bał-
kańskim, w Iberii poradziliśmy sobie z Wi-
kingami i wojownikami z Beserabii, na
Peloponezie stawiliśmy czoła bitnej Spar-
cie, wnet pokonamy Gruzinów i Galów.
Więc cóż nam tacy boćwinkowie…

Ano, cóż nam? Jak mawiał pan Zagło-
ba – boćwinkowie pokpili sprawę – ale
nam przychodzi to piwo wypić. A podłe to
piwo z tejże Końskowoli…

***
W tym przypadku władze Polskiego

Związku Piłki Nożnej zrobiły wszystko, co
w tej materii po naszej stronie można by-
ło zrobić! Kilka tygodni przed meczem de-
legacja związku, wzmocniona zespołem
fachowców od bezpieczeństwa, udała się
na Litwę, aby: przekazać/omówić/pomóc
we wszystkim, co jest podstawową zasa-
dą współczesnej organizacji imprez spor-
towych, a piłkarskich w szczególności. Ale
nasza unijna siostra zachowała się tak,
jakby wytyczne UEFA pisane były w niezro-
zumiałym dla niej języku svahili; szkoda,
bo niemal co czwarty Litwin zna polski…

Byłem w Kownie w dniu meczu, rozma-
wiałem z tubylcami, ochroniarzami, poli-
cjantami ze specjalnej ekipy z Białegosto-
ku, potem obejrzałem film, nakręcony
przez stewardów firmy „Zubrzycki” – wię-
cej już nie można było spieprzyć! Nieoświe-
tlone otoczenie stadionu, wszechobecny

Wyprawa na Kowno, w asyście niezmiennie tej samej od lat banderii, nie przysporzyła 

wędrownym biało-czerwonym rycerzom dukatów i chwały.

bałagan, prowokacyjne, a zarazem niepro-
fesjonalne zachowanie litewskiej policji
(nadużywającej swojego wyposażenia
w sposób urągający wszelkim normom
bezpieczeństwa), ignorancja LFF winnej za-
niedbań przy imprezie o tak podwyższo-
nym ryzyku – to tylko część błędów, jakie
popełnili Litwini przy organizacji meczu.

Gospodarze domagają się od PZPN od-
szkodowania za zniszczenia, spowodowa-
ne przez polskich kiboli na stadionie. Pol-
ska federacja dopełniła wszystkich starań,
aby temu zapobiec, a większość biletów
sprzedali Litwini sami bez jakiejkolwiek
ewidencji. Skoro połaszczyli się na kasę,
sami niech szukają rekompensaty za de-
molkę na liczącym ponad 70 lat stadionie,
na którym czas stanął w miejscu, a który
zdaniem naszego fachowca od bezpie-
czeństwa – Mirosława Starczewskiego –
w Polsce miałby kłopot z uzyskaniem li-
cencji drugoligowca. Mają sprawców, ma-
ją ubezpieczenie, mają za swoje…

Aby była jasność: nie obchodzą mnie

„Litary”, „Miśki”, „Staruchy” i całe to

szemrane, paskudne kibolskie towarzy-

stwo. Kibic od kibola różni się tym, czym

calvados od jabola. Także u nas niech mi-

strzowie ceremonii z Bułgarskiej i Łazien-

kowskiej jednoznacznie się określą, czy

chcą na salony, czy wolą obsikany róg

budki z kebabem. Lżony przez brukową

gawiedź Grzegorz Lato, we właściwy so-

bie sposób – prosty i odważny oznajmił:

ZERO TOLERANCJI!

Panie prezesie, także zero odszkodo-

wania za niepopełnione winy; a za sto

patoli możemy wyposażyć w sprzęt pił-

karski kilka szkolnych drużyn, zarówno

tych z litewskiej Mejszagoły, jak i pol-

skiego Wysokiego Mazowieckiego, na

przykład.

T

Boćwinkowie pokpili sprawę…



bo dobry mecz – to piękna rzecz,
wśród wielu szans twoja jest.
Czym jest futbol – to każdy wie,
każdy to wie, co znaczy zerwać się 

z miejsc,
krzyknąć gol!
Gra jest grą – play is play
Graj, graj fair, fair play…

Czy zawsze była pani z naszymi pił-

karzami na dobre i złe?

Obserwowałam polską piłkę bodaj od
słynnych meczów Górnika Zabrze z AS
Roma. Wielki Włodek Lubański, potem
1974 rok. Dobrze było do lat osiemdzie-
siątych, a teraz się to wszystko posypa-
ło, martwię się brakiem energii naszej
reprezentacji, brakiem motywacji.

Komu ze sportowców kibicuje pani

najgoręcej?

Każdemu, kto wykazuje ambicję, wolę
walki. Marcin Gortat, Robert Kubica czy
wreszcie Adam Małysz uwierzyli w sie-
bie i to jest piękne.

A może z którymś pani się przyjaźni?

Nie mam tak bliskich kontaktów ze
sportowcami, ale lubię pogadać
z Zbyszkiem Bońkiem, Jackiem Gmo-

Tak, moje sukcesy to początek lat sześć-
dziesiątych, więc nieco przed wielką
drużyną pana Kazimierza Górskiego…

… ale gdy urocza blondyneczka

w łowickim stroju wyskoczyła

z ogromnej futbolówki przed mona-

chijskim mundialem – nasze serca

przepełnione były dumą i zarazem

wiarą…

… to była zwykła, cywilna sukienka in-
spirowana polskim folklorem; wyska-
kując z piłki, jeszcze nie miałam świa-
domości potęgi naszej drużyny, która
potem zawojowała świat…

…a kraj zawojowała nowa piosenka

Maryli Rodowicz „Futbol, futbol,

futbol”…

…przeżyjmy to jeszcze raz
gdy piłka w grze, wyjdzie na strzał,
śledzi jej lot cały świat.
Piłka jest okrągła, jak ziemski glob,
na świecie tym są takie dni,
gdy niebo grzmi, bo padł gol.
To był strzał!
To był szał!
To jest sport, to sport.

Futbol, futbol, futbol – w to dzisiaj gra 
cały świat,

NASZ GOÂå

JACEK

SOWA

aryla Rodowicz – nie-
kwestionowana królo-
wa polskiej estrady,
której tytułów szlagie-
rowych piosenek nie

sposób wyliczyć. Ba, nawet nie wypa-
da… Dziewczyna o słowiańskiej urodzie
i niemniej ważnym pochodzeniu, od lat
włada naszymi sercami w dziedzinie,
która – nie bez kozery – łagodzi obycza-
je. Ale zanim osiągnęła szczyty arty-
stycznego kunsztu i sławy, była bez
reszty i z wzajemnością oddana sporto-
wi, którego jednak nie dało pogodzić
się z karierą estradową…

Bez żalu zostawiła pani bieżnię dla

estrady?

Byłam wtedy rozdarta, jednak sport da-
wał mi dużo satysfakcji, miałam sukce-
sy w lekkoatletyce, zwłaszcza w biegu
na osiemdziesiąt metrów przez płotki,
a mistrzostwa Polski północnej w Olsz-
tynie wygrałam po zaledwie miesięcz-
nym treningu, lecz śpiewanie kusiło…

Eksplozja pani talentu poprzedziła

okres, w którym nasi piłkarze zaczę-

li robić furorę na światowych are-

nach…

Absolwentka AWF, dla której

sport był pasją, zdominowaną

jednak przez talent, który

wywiódł ją na szczyty. Ale gdy

miała 17 lat, zrezygnowała

z finałowego występu na

szczecińskim festiwalu 

Młodych Talentów, aby wraz

z koleżankami zdobyć

mistrzostwo Polski młodziczek

w lekkoatletycznej sztafecie 

4 x 100 metrów. Niedawno

otrzymała nominację na

Przyjaciela Euro 2012!
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chem, Jerzym Kulejem, to prawdziwi
fachowcy i mili ludzie.

Aktywne życie artystyczne i trasy

koncertowe nie zawsze dają możli-

wość oglądania występów naszych

piłkarzy.

Niestety! Parę dni temu grałam koncert
w hali Wisły, a obok na stadionie przy
ulicy Reymonta trwał mecz krakowian
z Jagiellonią, oczywiście miałam relację
na bieżąco. W Bełchatowie było podob-
nie: GKS grał z Legią, słyszałam wrzask
w garderobie i żałowałam, że nie mogę
być na stadionie, bo uwielbiam meczo-
wą atmosferę.

Naprawdę śledzi pani na bieżąco

naszą rodzimą piłkę nożną i wie, co

to jest Dolcan Ząbki i LKS Nieciecza

(zapamiętałem z nominacji na Przy-

jaciela Euro 2012)?

Oczywiście, wiem, co się dzieje w lidze,
śledzę ekstraklasę, zaczynam dzień od
wiadomości sportowych, jestem cieka-
wa, kto będzie w pierwszej trójce, czy
na przykład Śląsk Wrocław może na-
mieszać, co dalej będzie z Legią i tak
dalej…

No to jak będzie z tym naszym Euro

za rok? Wesprze pani zespół, jak

przed laty „Orły Górskiego”?

Jeżeli tylko będzie propozycja za-
śpiewania, czy na otwarciu sta-
dionu, czy Euro 2012 – jestem
zwarta i gotowa. Naszej repre-
zentacji brakuje w tej chwili
skuteczności i rozgrywające-
go, no może i obrony, ale
kibic wierzy do końca!

Maryla, a raczej – jak

na królową przystało 

– Maria Antonina Ro-

dowicz jest zodiakal-

nym Strzelcem, któ-

ry idzie naprzód

i przekracza grani-

ce. Uwierzmy więc

w jej optymizm

i entuzjazm, aby

znów – jak

w słowach jej

p i o s e n k i  

– PRZEŻYĆ TO

JESZCZE RAZ!
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NOWE TWARZE PRZYJACIÓ¸

W
ładysław Żmuda jest rekor-
dzistą pod względem liczby
występów w finałach mi-

strzostw świata. Na czterech mundia-
lach w latach 1974-1986 rozegrał 21
meczów. Tyle samo spotkań mają tak
legendarni piłkarze, jak Uwe Seeler
i Diego Maradona. Wszyscy zajmują
wspólnie trzecią pozycję. Na drugiej
znajduje się Paolo Maldini (23 mecze),
a liderem tej klasyfikacji jest Lothar
Matthäus (25). Obecny prezes PZPN,
Grzegorz Lato, ma na koncie 20 mun-
dialowych występów.

Żmuda zagrał w narodowych bar-
wach 91 razy. – Gdy w 1990 roku miesz-
kałem we Włoszech, zostałem popro-
szony o dołączenie do komitetu organi-
zacyjnego mistrzostw świata w Wero-
nie – powiedział Żmuda. – Dlatego
zdaję sobie sprawę, jakie wyzwanie
czeka organizatorów Euro. Jestem za-
szczycony, że mogę pomóc w organiza-
cji tego prestiżowego turnieju.

Wybitny reprezentant Polski, obec-
nie trener kadry narodowej U-18, nie
ukrywa, że Euro to wyjątkowe wydarze-
nie dla naszego kraju: – Dla nas, Pola-
ków, to ogromne wyzwanie. Uczestni-
czyłem w mistrzostwach świata, więc
wiem, jakie to święto. Wszyscy związa-
ni ze sportem na pewno staniemy na
wysokości zadania, aby zapewnić jak
najlepszą organizację. Na razie stan
przygotowań do Euro jest dobry. Pa-
trząc na wcześniejsze lata w naszym
kraju – chyba nikt się nie spodziewał,
że będziemy mieli stadiony i autostra-
dy. A dzięki Euro napędzamy również
gospodarkę.

Żmuda szczególnie cieszy się, że jed-
nym z gospodarzy jest Wrocław. – Mam
sentyment do tego miasta. Grałem
w Śląsku, zdobywałem z nim mistrzo-
stwo i Puchar Polski. Jedynym zmar-
twieniem dzisiaj są wyniki naszej repre-
zentacji. Musimy jednak w nią wierzyć
– podkreśla Żmuda. – Ma momenty

lepsze, gorsze, ale trzeba oczekiwać, że
skok nastąpi. Szkielet drużyny już jest,
motorem napędzającym mają być za-
wodnicy występujący za granicą. Moim
zdaniem, nieco ujemny wpływ na przy-
gotowania ma fakt, że nie gramy me-
czów o stawkę.

Aleksander Kwaśniewski, były
prezydent RP (1995-2005), na
przełomie lat 80. i 90. był również
przewodniczącym Polskiego Komi-
tetu Olimpijskiego. Do dzisiaj znany
jest z kibicowskiej pasji i uprawiania
sportu. – Byłem na wielu imprezach
najwyższej rangi – powiedział Aleksan-
der Kwaśniewski. – Muszę powiedzieć,
że Euro, czy też piłkarskie mistrzostwa
świata lub igrzyska olimpijskie, to już
nawet nie wisienka na torcie wśród im-
prez sportowych, ale po prostu tort
z wisienką. Jeśli chcemy być silnym i li-
czącym się krajem w Europie, takim jak
Francja, Hiszpania, czy Niemcy, to kiedy
staje przed nami wyzwanie organizacji
mistrzostw Europy – nie możemy mó-
wić, że jesteśmy za biedni i się nie uda.
Trzeba podejmować takie wzywania
i pokazać całemu światu Polskę jako
kraj nowoczesny, potrafiący organizo-
wać tak duże imprezy. Mam nadzieję,
że Euro zakotwiczy nas w pierwszej li-
dze europejskiej nie tylko pod wzglę-
dem sportowym, ale również ekono-
micznym i politycznym.

Byłego prezydenta martwi na razie
jedynie postawa podopiecznych Fran-
ciszka Smudy: – Wyniki kadry podczas
turnieju na pewno będą miały wpływ
na postrzeganie całej imprezy, szcze-
gólnie przez naszych kibiców. Gramy
u siebie, kibice będą zwracać niezwykłą
uwagę na polską kadrę. Jeśli będzie
ładna gra, to będzie dobrze, ale jeśli zo-
baczymy grę, która nikogo nie uraduje,
to i nastrój okaże się gorszy. Od Fran-
ciszka Smudy i piłkarzy też zależy sukces
całego Euro.

Turniej w czerwcu przyszłego roku to
również ogromna szansa dla polskiego
kraju pod względem wizerunkowym. –
To będą trzy tygodnie zmasowanej
ofensywy informacyjnej – podkreśla
Aleksander Kwaśniewski. – Wiele kra-
jów znakomicie wykorzystało taką szan-
sę, ostatni przykład to chociażby Repu-
blika Południowej Afryki. Do tej pory

Bardzo szybko powiększa się prestiżowe grono Przyjaciół UEFA Euro 2012, czyli osób zwykle

powszechnie znanych, które wspierają organizację mistrzostw. Mamy kolejne nowe twarze:

Aleksander Kwaśniewski, Włodzimierz Szaranowicz, Władysław Żmuda.

Tort z wisienką

Władysław 

Żmuda
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państwo to kojarzyło się głównie z kło-
potami politycznymi i AIDS, a okazało
się, że ten wielorasowy naród może
zorganizować wspaniałe mistrzostwa
świata, podczas których publiczność za-
pełnia stadiony na każdym meczu.

W gronie Przyjaciół Euro znalazł
się również Włodzimierz Szarano-
wicz, wybitny komentator telewi-
zyjny, który ponadto jako dyrektor
TVP Sport nadzoruje ogromną ope-
rację logistyczną, czyli przygotowa-
nia do transmisji z mistrzostw. –
Przyznam, że dużo myślę o Euro i ostat-
nio mało sypiam – powiedział Szarano-
wicz. – TVP, jako właściciel praw do
transmisji, zrobi wszystko, by kibice po-

czuli radość z tych wspaniałych chwil. 8
czerwca 2012 roku rozpocznie się bo-
wiem wielki festiwal radości.

W tej chwili w gronie polskich
Przyjaciół UEFA Euro 2012 są już:
Lech Wałęsa, Aleksander Kwaśniewski,
Maryla Rodowicz, prof. Jerzy Bralczyk,
Włodzimierz Lubański, Józef Młynar-
czyk, Robert Korzeniowski, prof. Jerzy
Stuhr, Maciej Stuhr, Andrzej Strejlau,
Leszek Blanik, Dariusz Michalczewski,
Leszek Możdżer, Bohdan Łazuka, Antoni
Piechniczek, Marek Kamiński, Jasiek
Mela, Magdalena Schejbal, Marek Kra-
jewski, Tomasz Kuszczak, Wojciech Gąs-
sowski, Dariusz Szpakowski, Robert Ja-
nowski, Janina Ochojska, Natalia Par-
tyka, Beata Pawlikowska, Grażyna Tor-
bicka, członkowie legendarnej grupy
rockowej Budka Suflera: Krzysztof Cu-
gowski, Romuald Lipko, Tomasz Zeli-
szewski, a także Tomasz Gollob, Włady-
sław Żmuda i Włodzimierz Szarano-
wicz. Jest w tym gronie również dwa-
dzieścioro dzieci z całej Polski, laure-
atów konkursu plastycznego „UEFA Eu-
ro 2012 w moim kraju – Razem Tworzy-
my Przyszłość” oraz osiemnastka laure-
atów konkursu kreatywnego „Kibicuje-
my Naszej Reprezentacji – Razem Two-
rzymy Przyszłość”.

Z OSTATNIEJ CHWILI
Kolejne tytuły Przyjaciół Euro 2012

otrzymali: lekkoatletka, wielokrotna
medalistka olimpijska – Irena Szewiń-
ska; aktorka i szefowa charytatywnej
fundacji „Mimo wszystko” – Anna
Dymna oraz lider grupy rockowej Per-
fect – Grzegorz Markowski.

Irena Szewińska stwierdziła, że
tytuł Przyjaciela Eurto jest dla niej
wielkim wyróżnieniem. – Zawsze ki-
bicowałam i będę kibicować naszej re-
prezentacji. Wierzę w jej dobry wynik
podczas finałów mistrzostw Europy –
powiedziała.

Anna Dymna uważa, że piłka
nożna jest dla niej czymś niezwy-
kłym, co można porównać do te-
atru. – To wielkie widowisko, skupiają-
ce wielkie, skrajne emocje. Trochę za-
zdroszczę piłkarzom. Aktor nigdy nie
zgromadzi tak ogromnej publiczności
i jego występom nigdy nie będą towa-
rzyszyły takie przeżycia –  zażartowała.

Grzegorz Markowski jest zdania,
że mistrzostwa Europy w piłce noż-
nej bardzo integrują ludzi. – To
szansa dla wszystkich Polaków, byśmy
pokazali się od jak najlepszej strony.
Dobrze zorganizowane mistrzostwa to
będzie nasza najlepsza wizytówka – po-
wiedział lider Perfectu. DANIEL OLKOWICZ

Aleksander

Kwaśniewski

Włodzimierz

Szaranowicz

Grzegorz

Markowski

Anna

Dymna

Irena

Szewińska
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RÓ˚NE LOGO PZPN BYWA¸O...

KAZIMIERZ

MARCINEK

inął rok od zakończenia
I wojny światowej i odzy-
skania przez Polskę nie-
podległości, gdy grono
miłośników futbolu pod-

jęło decyzję o powołaniu Polskiego
Związku Piłki Nożnej. Podczas dwudnio-
wych obrad w grudniu 1919 roku uchwa-
lono statut nowej organizacji, podzielo-
no kraj na pięć okręgów, wybrano wła-
dze i ustalono regulamin rozgrywek o mi-
strzostwo Polski.

Z informacji dotyczących warszawskie-
go spotkania, jak i późniejszych wspo-
mnień założycieli PZPN, nie dowiaduje-
my się o tym, aby działacze powzięli jaką-
kolwiek decyzję w sprawie logo związku.
Prawdopodobnie pozostawiono ją w ge-
stii zarządu, który szybko wykonał zada-
nie i w 1920 roku krakowski zakład gra-
werski Jakuba Walenty sporządził bardzo
efektowny znaczek. Niestety, nie wiado-
mo, kto go zaprojektował.

Nad stylizowanymi literami PZPN,
umieszczonymi w wieńcu laurowym,
znalazł się orzeł z rozpostartymi skrzydła-

mi, trzymający w zębach gałązkę lauru.
Znaczek ma bardzo symboliczną wymo-
wę. Orzeł zrywający się do lotu uosabia
Polskę, która po latach niewoli rozpoczę-
ła nowy okres w swoich dziejach. Można
też w tym dostrzec symbol początku pol-
skiego futbolu. Wkrótce pojawiły się inne
odznaki związkowe. Ta pierwsza była zbyt
wyszukana artystycznie i trudna do wyko-
nania, więc zastąpiono ją łatwiejszą przy
masowej produkcji.

W latach dwudziestych mieliśmy
okrągły znaczek z napisem „Polski Zwią-
zek Piłki Nożnej”, a w środku na biało-
-czerwonej fladze umieszczony był
orzeł. Pojawiła się też prostsza odznaka:
na biało-czerwonej fladze w dwóch rzę-
dach litery P.Z.P.N.  Wykonano również
kilka innych znaczków organizacyjnych,
ale od lat trzydziestych logo federacji
było okrągłe i zawierało napis: „Polski
Związek Piłki Nożnej”, barwy narodowe,
piłkę i orła.

Po zakończeniu II wojny światowej
przy projektowaniu odznaki sięgnięto do
starego wzoru sprzed września 1939, tyl-
ko orzeł nie miał już korony. Pod koniec
lat czterdziestych, gdy w polskiej polityce
zaczął dominować „internacjonalizm”,
narzucony przez Związek Radziecki, naro-
dowe barwy ustąpiły miejsca kolorowi
czerwonemu. Kolejna zmiana logo zosta-
ła wymuszona przez przyjęcie radzieckie-
go wzoru organizacji sportu.

W 1949 roku zlikwidowano wszystkie
związki sportowe. Zostały zastąpione
przez sekcje poszczególnych dyscyplin
przy Głównym Komitecie Kultury Fizycz-

nej. Tak więc zamiast Polskiego Związku
Piłki Nożnej mieliśmy tylko sekcję piłki
nożnej GKKF, której logo było okrągłe
i zawierało napis: „Polska Sekcja Piłki
Nożnej” oraz futbolówkę w środku, obra-
mowaną biało-czerwoną flagą.

Pod koniec lat pięćdziesiątych, wraz
z reaktywowaniem PZPN,  zaprojektowa-
no nową odznakę. W jej centrum znajdo-
wała się piłka, nad nią napis „PZPN”,
a po bokach spięte u dołu biało-czerwo-
ne flagi.  Kolejna istotna zmiana projektu
graficznego odznaki związkowej miała
miejsce w latach sześćdziesiątych. W gór-
nej części ujrzeliśmy orła z rozpostartymi
skrzydłami, w części centralnej napis
„PZPN” (litery na przemian białe i czer-
wone), a u dołu piłkę. Można powie-
dzieć, że to logo dotrwało do dziś, bo
później dokonywano w projekcie tylko
drobnych korekt. A to zmieniono kolor li-
ter, a to dodano pod piłką wieniec lauro-
wy, uproszczono rysunek lub wreszcie –
w latach dziewięćdziesiątych przywróco-
no orłowi koronę.

Pojawiły się też mniej udane wersje lo-
go, ale funkcjonowały krótko. Jedna to
okrągły znaczek: piłka obramowana fla-
gą narodową z napisem „Polski Związek
Piłki Nożnej” na białym tle. Drugi – rów-
nież okrągły. Na czerwonej obwódce na-
pis: „Polski Związek Piłki Nożnej”, w środ-
ku na białym tle zielony prostokąt z piłką,
nad nim data 1919, a pod nim 1969.

Zmiany, następujące w naszej federa-
cji piłkarskiej skłaniały także do zmiany
jej wizerunku; rzecz jasna, próbie czasu
nie mogło się oprzeć i logo…

Jakie czasy, taki znak
Niemal każda organizacja

posiada swój własny,

charakterystyczny znak,

kojarzony z nią przez długie

lata. Ale logo, podobnie jak

jej właściciel, po jakimś czasie

ulega przeobrażeniom…

M
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NOWA IDENTYFIKACJA WIZUALNA

3,5 mld euro – szacowana wartość całego
rynku sprzedaży pamiątek piłkarskich i pro-
duktów licencjonowanych w Europie w roku
2010.

860 mln – taka jest łączna wartość przycho-
dów ze sprzedaży artykułów merchandisingo-
wych w roku 2010, zanotowana przez federa-
cje zrzeszone w UEFA.

57,8 mln – to liczba osób deklarujących sym-
patię dla najpopularniejszej na świecie druży-
ny piłkarskiej – FC Barcelona. Jest prawie dwu-
krotnie wyższa, niż liczba kibiców drugiego
(Real Madryt – 31,3 mln) i trzeciego (Manche-
ster United – 30,6 mln) zespołu w rankingu.

8,6 mln – tyle sztuk oficjalnych replik koszu-
lek europejskich reprezentacji zostało sprzeda-
nych w latach 2009-2010.

4,7 mln – na tyle szacowana jest liczba na-
szych kibiców deklarujących sympatię dla naj-
popularniejszego w 2010 roku polskiego klubu
piłkarskiego – Lecha Poznań, który dzięki te-
mu wynikowi znalazł się na 24. miejscu w Eu-
ropie. W rankingu Lech wyprzedził Wisłę Kra-
ków, Legię Warszawa i Widzew Łódź

692 339 – tylu fanów na Facebooku miał
w październiku 2010 profil England Football
Team, najpopularniejsza pod tym względem
drużyna narodowa w Europie.

23,6 euro – średnia wartość rocznych wy-
datków na wszystkie oficjalne artykuły mer-
chandisingowe, związane z piłką nożną, zade-
klarowane przez polskich kibiców, którzy
w okresie ostatnich 12 miesięcy kupili przynaj-
mniej jeden taki artykuł.

12 – taka jest liczba oficjalnych dostawców
sprzętu dla federacji europejskich. Wśród nich
w roku 2010 najwięcej reprezentacji ubierał
w Europie Adidas. Największą sprzedaż oficjal-
nych replik (4 mln sztuk) i najwyższy udział
w rynku – prawie 50 procent – miał jednak in-
ny producent – Umbro.

60 procent – na tyle szacowany jest przez
menedżerów federacji europejskich wzrost
rynku w latach rozgrywania finałów mi-
strzostw świata i Europy.

50 procent – taki odsetek kibiców w Europie
deklaruje, że posiada przynajmniej jedną ko-
szulkę drużyny, której kibicuje. Koszulki piłkar-
skie są najczęściej sprzedawanym gadżetem
zarówno przez kluby, federacje, jak i organiza-
torów znaczących wydarzeń. W Polsce – na tle
innych krajów – szczególnie dużym zaintereso-
waniem cieszą się szaliki, zajmujące u nas dru-
gie miejsce w asortymencie najpopularniej-
szych gadżetów.

13 procent – taki odsetek polskich kibiców de-
klaruje zainteresowanie zakupami gadżetów
i pamiątek piłkarskich za pośrednictwem Klu-
bu Kibica w internecie. Większość badanych
wyraża zainteresowanie ideą Klubu Kibica, po-
wołanego przez PZPN przy reprezentacji naro-
dowej i chęć korzystania z forum internetowe-
go, programów lojalnościowych, ofert sponso-
rów, dostępu do ekskluzywnego kontentu in-
formacyjnego, udziału w konkursach, prefe-
rencyjnym dostępie do biletów.

PIOTR GO¸OS

DYREKTOR

DEPARTAMENTU

SPRAW

ZAGRANICZNYCH,
MARKETINGU

I PR PZPN

ŹRÓDŁA:

– PZPN/FIFA – Satis-
faction survey, paź-
dziernik 2010
– Deloitte – Foot-
ball Money League
2010
– Sport+Markt 
– Football Top 20
2010 – Sport+Markt
/ UEFA – European
Football Merchandi-
sing Report 2010

MERCHANDISING W LICZBACH, CZYLI ILE
MOŻNA ZAROBIĆ NA PAMIĄTKACH

d tego momentu prowadzo-
ne przez nas rozgrywki oraz
najważniejsze produkty mar-
ketingowe otrzymują nową
identyfikację wizualną.

Takie rozwiązanie, dzięki uporządko-
waniu zasad stosowania wszystkich
znaków oraz odświeżeniu najważniej-

szych symboli PZPN, będzie sprzyjało
budowaniu pozytywnego wizerunku
związku. Pozwoli także na wzrost war-
tości marki, którą posługiwać się bę-
dziemy w relacjach z naszymi sponsora-
mi, mediami i innymi partnerami.

Także w wymiarze komercyjnym roz-
poczynamy nowy rozdział poczynań

Razem budujemy
naszą markę!
14 kwietnia 2011 roku w sali teatru Capitol w Warszawie

zaprezentowaliśmy nowy logotyp Polskiego Związku Piłki

Nożnej; logo widoczne będzie na wszystkich materiałach PZPN

jako element wdrażania nowej identyfikacji wizualnej związku,

zaplanowanej na lata 2011-2012.

O
Autor projektu 

nowego logo

Andrzej Antoniuk
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marketingowych, opartych na spraw-
dzonych w innych federacjach europej-
skich mechanizmach czerpania dodat-
kowych przychodów z szeroko rozumia-
nego merchandisingu, czyli sprzedaży
gadżetów i pamiątek piłkarskich.

Czy zastanawiałeś się kiedyś, szanow-

ny Czytelniku, nad fenomenem produk-

tów Apple? Skąd bierze się taka duża po-
pularność iPhona? Dlaczego konsumenci
skłonni są płacić znacznie więcej za T-

-shirt z logo znanego projektanta mody,
mimo że produkt ma dokładnie takie sa-
me cechy, jak wyrób mniej znanego kon-
kurenta? Dlaczego Volvo od lat w swojej
komunikacji podkreśla takie wartości, jak
niezawodność i bezpieczeństwo, a mło-
dzi konsumenci z lubością kupują napoje
energetyczne Red Bull, mimo że z pozoru
nic nie uzasadnia tak wysokich cen i marż
stosowanych przez producentów?

Wspólnym mianownikiem dla odpo-
wiedzi na te wszystkie pytania jest po-

jęcie siły marki, jej atrakcyjności i war-
tości, z którymi kojarzą się odbiorcom.
Poprzez zaplanowaną i konsekwentną
komunikację budowana jest w umy-
słach konsumentów specjalnie zapro-
jektowana sieć skojarzeń oraz oczeki-
wana lojalna postawa w stosunku do
marki i produktów. W kampaniach re-
klamowych wybiera się najskuteczniej-
sze argumenty, czasem racjonalne, in-
nym razem emocjonalne, charaktery-
styczny i akceptowalny przez grupę do-
celową styl oraz najefektywniejsze ka-
nały dotarcia.

Czy PZPN powinien budować swoją
markę? Czy wizerunek związku i lojal-
ność jego klientów są ważne w osiąga-
niu zakładanych celów? Czy PZPN musi
konkurować na rynku o zasoby do fi-
nansowania swoich projektów? Czy
chce uzyskiwać najkorzystniejsze ceny
za oferowane pakiety praw sponsor-
skich, telewizyjnych, ze sprzedaży bile-
tów, gadżetów? Z całą pewnością –
tak!

PZPN nie jest zwykłą firmą, lecz sto-
warzyszeniem. Ma swoje cele opisane
w statucie i nie jest ukierunkowany na
generowanie zysku. Funkcjonuje jed-
nak w określonym kontekście rynko-
wym, ma swoje własne wyzwania bu-
dżetowe, produkty do sprzedania i dla-
tego, aby skutecznie konkurować, musi
przestrzegać podstawowych reguł ryn-
kowych oraz komunikować się ze swo-
im otoczeniem w jego własnym języku.

Dlaczego niezbędna jest zmiana lo-

go i nowa identyfikacja wizualna?

Potrzebne jest uporządkowanie i zu-
nifikowanie sposobu prezentacji logo
PZPN na wszystkich nośnikach. Dotych-
czas funkcjonowało u nas wiele znaków
często odbiegających od siebie w kolo-
rystyce i formie. Logo Pucharu Polski
nie pasowało do znaku federacji, ten
z kolei miał się nijak do logo reprezen-
tacji, turniejów dziecięcych itd. Logoty-
py rozgrywek nie były kojarzone z ich
organizatorem. Konieczne stało się
więc stworzenie jednej linii kreatywnej
dla wszystkich logotypów, rozpozna-
walnej i kojarzonej z PZPN już na pozio-
mie wspólnej stylistyki, a także określe-
nie jednoznacznych zasad stosowania
wszystkich elementów identyfikacji wi-
zualnej i stworzenie procedur do egze-
kwowania ich w praktyce.

Wskazane jest również odświeżenie
logo poprzez nadanie mu bardziej
atrakcyjnej i nowoczesnej formy, sym-
boliczne rozpoczęcie budowania jego
wizerunku w oparciu o wartości takie,
jak otwartość, transparentność, profe-
sjonalizm i dynamizm.

Nie mniej istotne są argumenty ko-
mercyjne. Poprzez nową, bardziej
atrakcyjną oprawę naszych rozgrywek

Logo jest podstawowym elementem systemu identyfikacji wizualnej oraz systemu prezentacji instytucji. Forma 
logotypu, poprzez wykorzystanie biało – czerwonych, połyskujących na złoto szarf w barwach narodowych nawiązuje 
do toczącej się piłki oraz polskiej tradycji. Dynamizm logotypu podkreślony poprzez zawijające się wstęgi oraz otwartą 
formę geometryczną, symbolizuje emocje, rywalizację, otwartość oraz przejrzystość.

Logotyp PZPN złożony jest z dwóch elementów: znaku i podpisu, które stanowią integralną całość i nie mogą 
funkcjonować oddzielnie.

Logo Pucharu Polski występuje w 2 wariantach. Podstawowym wariantem jest logo zamknięte w formie białego 
kwadratu o zaokrąglonych rogach. Wariant poziomy przeznaczony jest do stosowania na nośnikach o kształtach, które 
ograniczałyby w znaczący sposób czytelność wariantu kwadratowego, np. na banerach, transparentach, szalikach itp.

Wszystkie elementy – sygnet, nazwa i tło stanowią integralną całość i nie mogą funkcjonować oddzielnie. Niedo-
puszczalne są jakiekolwiek zmiany w kolorystyce lub układzie poszczególnych elementów.

LOGO forma podstawowa – wariant czerwony oraz biały

Nowa identyfikacja wizualna PZPN

LOGO reprezentacji Polski w piłce nożnej

LOGO Puchar Polski 

Logotyp reprezentacji Polski złożony jest z dwóch elementów:
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i innych produktów, budować będzie-
my ich wartość marketingową. Nowy,
unikalny, zarejestrowany znak stanie
się punktem wyjścia do tworzenia wła-
snego programu merchandisingowe-
go, opartego na sprzedaży gadżetów
i pamiątek poprzez internetowy Klub
Kibica oraz uruchomienie procedur
sprzedaży w dniu meczu.

Przygotowania do wprowadzenia
nowej identyfikacji wizualnej dla PZPN
rozpoczęły się jesienią ubiegłego roku.
W specjalnym konkursie na nowe logo
wzięło udział wiele agencji z całej Pol-
ski, specjalizujących się w tzw. brand
designie. Przeanalizowana została hi-
storia symboli wykorzystywanych przez
polskie drużyny od samego początku
90-letniej historii związku. Bardzo wni-
kliwie zbadano systemy identyfikacji
i symboliki używanej przez inne federa-
cje. Dzięki szeroko adresowanym bada-
niom satysfakcji naszych interesariuszy
oraz w wyniku specjalnie zorganizowa-
nych fokusowych badań jakościowych
na kibicach, przetestowane zostały no-
we koncepcje identyfikacji PZPN i uda-
ło się określić główne szanse i zagroże-
nia, związane z planowanymi zmiana-
mi.

Dotychczasowe logo PZPN oceniono
zdecydowanie negatywnie. Respon-
denci wskazywali na jego przestarzałą
stylistykę, kojarzącą się z minioną epo-
ką. Ponad 90 procent respondentów
nie identyfikowało się z tym znakiem
i odrzucało możliwość zakupu jakich-
kolwiek artykułów opatrzonych takim
logo, mimo że sama idea powołania
Klubu Kibica pod egidą PZPN spotkała
się z ciepłym przyjęciem ze strony nie-
mal 60 procent ankietowanych.

W styczniu zarząd PZPN, z rekomen-
dowanych koncepcji nowej identyfikacji
wizualnej związku, wybrał projekt
agencji SaltPepper. Od tego momentu
rozpoczęły się prace nad przełożeniem
projektu na język konkretnych nośni-
ków i narzędzi takich, jak wizytówki,
papier firmowy, torby, bannery rekla-
mowe, ścianki do wywiadów, szablony
dokumentów, layout strony interneto-
wej, newslettera, przeglądu prasy, ar-
tykuły i gadżety reklamowe. Wraz ze
zmianą identyfikacji wizualnej wprowa-
dzone zostają także nowe funkcjonal-
ności oficjalnej strony internetowej
oraz nowe narzędzia do bezpośredniej
komunikacji z kibicami w mediach spo-
łecznościowych.

Nowe logo PZPN zbudowane jest na

przestrzennym kształcie piłki, zaryso-

wanym za pomocą szarf, układających
się w górnej części głównego znaku
w postać orła, symbolu polskości i du-
my narodowej. Dynamiczny układ szarf
podkreśla jego nowoczesność i ducha

walki. Zachowanie narodowych barw,
uzupełnionych eleganckimi złoceniami,
jest nawiązaniem kolorystycznym do
historycznej ciągłości oraz najlepszych
tradycji piłkarskich reprezentowanych
w poprzednim logotypie. Układ nowe-
go znaku nawiązuje do wartości takich,
jak otwartość i przejrzystość. Trójwy-
miarowy potencjał znaku zwiększa jego
atrakcyjność w kontekście możliwości
animacyjnych, charakterystycznych dla
zyskujących na znaczeniu mediów elek-
tronicznych. Całość rozwiązania graficz-

nego odpowiada najlepszym trendom
światowym.

Posługując się nowym logo, musimy
pamiętać, że wszyscy jesteśmy odpo-
wiedzialni za nadanie mu odpowiedniej
wartości i wypełnienie oczekiwaną tre-
ścią. Trzeba mieć świadomość, że nawet
najlepsze logo nie zwalnia nas od troski
o zachowanie najwyższych standardów
działań oraz dbałości o wizerunek pol-
skiej piłki, który jest kształtowany w co-
dziennych relacjach na każdym pozio-
mie organizacyjnym.

Forma przeznaczona do stosowania w przypadku ograniczonych możliwości technologicznych,
 tj. druku jednokolorowego (czarno–białe gazety, pieczątki, elementy dekoracyjne).

Logo z hasłem towarzyszącym, wykorzystywanym w materiałach reklamowych, np.: banery, roll–up.

Zakaz modyfikacji logo: zmiany kształtów oraz relacji elementów graficznych względem siebie.

LOGO forma podstawowa – wersja monochromatyczna

LOGO forma podstawowa – z hasłem towarzyszącym

LOGO formy niedozwolone

pozytyw negatyw

Wariant monochromatyczny stosujemy wszędzie tam, gdzie nie jest możliwe użycie większej liczby kolorów
(gazety, pieczątki, faksy, grawerunki).

LOGO Puchar Polski – wariant monochromatyczny

pozytyw negatyw
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USTAWÑ W PI¸KARSKICH CHULIGANÓW

KAROL

WACH

ajdobitniej było to widoczne

podczas ostatniego meczu re-

prezentacji Polski w Kownie.

W obliczu Euro 2012, gdy pił-
karski świat przygląda się bacznie temu,
co dzieje się w naszym kraju i na Ukra-
inie – chuligani po raz kolejny dali znać
o sobie, wywołując zamieszki i demolu-
jąc trybuny litewskiego stadionu. Szko-
dy wyrządzone w Kownie zostały osza-
cowane przez stronę litewską na kwotę
około 60 tysięcy złotych.

Kilka dni po tych zamieszkach doszło
do kolejnego nieprzyjemnego incyden-
tu, na polskim obiekcie. Jeden z kibi-
ców, któremu klub ekstraklasy w nieda-
lekiej przeszłości cofnął zakaz stadiono-
wy, po meczu uderzył w twarz piłkarza
zespołu gospodarzy, z którym „dyskuto-
wał” o przegranym spotkaniu. Sytuacja
ta wywołała powszechne oburzenie,
skłaniając organy ścigania do wszczęcia
z urzędu postępowania karnego w sto-
sunku do sprawcy przestępstwa.

Te dwa zdarzenia przypomniały opinii
publicznej, że problem chuligaństwa na
stadionach stanowi dziś, obok korupcji
i niedozwolonego dopingu farmakolo-
gicznego, największą plagę polskiego
sportu. Obrazki burd stadionowych nie
są oczywiście niczym nowym w naszym
kraju i od dawna wpisywały się w krajo-
braz imprez sportowych, niestety przede
wszystkim rozgrywek piłkarskich.
W świadomości znacznej części naszego
społeczeństwa stadion piłkarski jawi się
nadal jako miejsce szczególnie niebez-
pieczne. Pójście na mecz nie jest ciągle
najlepszym rozwiązaniem dla kogoś, kto
chciałby bezstresowo spędzić wolne po-
południe. Tym bardziej, gdyby kibic pił-
karski chciał udać się na interesujące
spotkanie ligowe czy pucharowe w to-
warzystwie członka najbliższej rodziny.

Ostatnio wydawało się, że nadcho-

dzące finały mistrzostw Europy 2012 po-
wstrzymają chuliganów od wywoływa-
nia burd. Wskazane powyżej przypadki
pokazały jednak, że jest inaczej. Po ich
zaistnieniu opinia publiczna zaczęła szyb-
ko zadawać pytanie: czy ten stan rzeczy
da się zmienić? Można chyba odpowie-
dzieć na nie pozytywnie. Przecież pod-
mioty dbające o porządek na polskich
stadionach piłkarskich, a także bezpie-
czeństwo wszystkich uczestników Euro
2012 – natychmiast zareagowały na chu-
ligańskie wybryki. W oświadczeniach
przedstawicieli Ministerstw: Spraw We-
wnętrznych i Administracji, Sprawiedli-
wości oraz Sportu i Turystyki, policji,
PZPN i Ekstraklasy S.A. zawarta była nie
tylko krytyka omawianego zjawiska, ale
również diagnoza przyczyn jego powsta-
wania, zwłaszcza agresywnych zachowań
i wulgarnych wypowiedzi.

Wskazane podmioty mają świado-

mość, że mistrzostwa Europy w piłce

nożnej są trzecią co do wielkości impre-
zą sportową na świecie, gromadzącą
tysiące ludzi na stadionach, w strefach
publicznego oglądania meczów oraz
miliony osób przed telewizorami. Za-
pewnienie należytego bezpieczeństwa
tej imprezie wymaga wzmożonego wy-
siłku wszystkich zainteresowanych or-
ganów, służb i instytucji, jak również
wprowadzenia niezbędnych zmian legi-
slacyjnych, które zagwarantują nieza-
kłóconą realizację zadań przez te pod-
mioty.

Efektem ich współpracy stał się pro-
jekt tak zwanej specustawy, która na
początku kwietnia została przekazana
do konsultacji międzyresortowych.
Dokument stanowi realizację zobo-
wiązań wynikających ze zgłoszonych
wobec UEFA gwarancji rządu RP w fa-

Tę walkę trzeba 
Stadionowe chuligaństwo jest

niestety nadal wszechobecne

w Polsce. Wydarzenia

ostatnich miesięcy pokazują,

iż obecne regulacje prawne

nie stwarzają jeszcze

dostatecznych gwarancji

podjęcia skutecznej walki

z pseudokibicami.

N
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zie kandydowania przez Ukrainę i Pol-
skę do organizacji Euro 2012. Niejako
przy okazji, stał się „odpowiedzią” na
zamieszki i burdy wywołane w ostat-

nim czasie przez rodzimych pseudoki-
biców.

Przygotowany dokument stanowi
kompilację dwóch opracowanych odręb-

nie w Ministerstwie Spraw Wewnętrz-
nych i Administracji oraz Ministerstwie
Sprawiedliwości projektów mających
stworzyć właściwe otoczenie prawne dla
zapewnienia bezpieczeństwa finałów
mistrzostw Europy zarówno w sferze po-
rządku publicznego, jak i w obszarze
działań wymiaru sprawiedliwości.

Propozycje twórców projektu zakła-

dają wprowadzenie zmian w aż jede-

nastu ustawach. Organizator meczu
piłki nożnej może stosować zakaz klu-
bowy, polegający na wyłączeniu
z uczestniczenia w kolejnych imprezach
masowych osoby, która dopuściła się
naruszenia regulaminu obiektu (tere-
nu) lub imprezy. Zakaz ten może być
nałożony na okres dwóch lat.

W świetle tego przepisu sąd może
orzec zakaz wstępu na imprezę maso-
wą, jeżeli przy popełnieniu przestęp-
stwa zachowanie sprawcy wskazuje, że
jego udział w takich imprezach zagraża
istotnym dobrom chronionym prawem.
Art. 41b kodeksu karnego stosowany
był relatywnie często w praktyce. Na
ogólną liczbę 1850 zakazów stadiono-
wych tylko 200 z nich stanowiły zakazy
klubowe. Było to przedmiotem krytyki
pod adresem działaczy klubowych, zbyt
rzadko korzystających z tej sankcji.

Z drugiej strony jednak wątpliwości
natury prawnej nasuwał często orzeka-
ny środek karny. Zakaz wstępu można
dotychczas orzec za popełnienie jakie-
gokolwiek przestępstwa w sytuacji, gdy
tylko ochrona istotnych interesów po-
winna wykluczać udział sprawcy w im-
prezach masowych. Takie unormowa-
nie prawne było uważane za zbyt szero-
kie, kryminalno-politycznie nieuzasad-
nione, i nie pozostające w logicznej re-
lacji z istotą tego środka. Stąd też we
wspomnianym projekcie proponuje
się, aby zakaz był orzekany tylko wobec
tych osób, które swoim zachowaniem
naruszają porządek prawny, stanowiąc
jednocześnie zagrożenie dla bezpie-
czeństwa imprez masowych.

Polski w piłce plażowej został Krzysz-
tof Kuchciak, który zastąpił Wojciecha
Polakowskiego. Powołano zespoły:
ds. negocjacji z firmami bukmacher-
skimi, do opracowania projektu umo-
wy korzystania z wizerunku zawodni-
ka i ds. opracowania zmian w uchwa-
le o członkostwie.

◗Wiceprezesi – Rudolf Bugdoł oraz Jan
Bednarek – przedstawili stan realiza-
cji uchwały walnego zgromadzenia
z 2010 roku.

KW 

◗ Posiedzenie zarządu związku 5 kwiet-
nia rozpoczęło się od sprawozdania
komisji, powołanej do przedstawie-
nia wykonawcy siedziby PZPN. Na-
stępnie omówiono sprawy związane
z przygotowaniami do Euro 2012: or-
ganizacyjne przez wiceprezesa Ada-
ma Olkowicza, a szkoleniowe przez
trenera Franciszka Smudę.

◗ Przyjęto zasady prowadzenia rozgry-
wek mistrzowskich seniorów trzeciej
ligi i niższych klas, zasady etyki człon-
ków organów jurysdykcyjnych oraz

znowelizowany regulamin wydziału
piłkarstwa młodzieżowego.

◗ Członkowie zarządu wysłuchali spra-
wozdania z prac Wydziału Bezpieczeń-
stwa, przedstawionego przez Andrze-
ja Bińkowskiego oraz komisji ds. usta-
lania ekwiwalentu za wyszkolenie za-
wodnika, referowanego przez Zbi-
gniewa Koźmińskiego.

◗Do składu komisji ds. licencji klubo-
wych ekstraklasy powołano przedsta-
wiciela Ekstraklasy S.A. – Jacka Jaku-
bowskiego. Trenerem reprezentacji

OBRADOWA Y̧ W¸ADZE PZPN

 wygrać



ntencją podjęcia uchwały było stwo-
rzenie szczegółowych warunków
prawnych do wypełniania w sposób
bezstronny, niezależny oraz wyklucza-
jący konflikt interesów statutowych

funkcji przez członków Wydziału Dyscypli-
ny, Związkowego Trybunału Piłkarskiego,
Piłkarskiego Sądu Polubownego, Izby ds.
Rozwiązywania Sporów Sportowych oraz
Komisji ds. Licencji Klubowych (Ekstrakla-
sy, I, II ligi oraz Odwoławczej).

Kwestia prawidłowości działania tych
instancji związkowych zyskała jeszcze bar-
dziej na znaczeniu z dniem wejścia w życie
ustawy z 25 czerwca 2010 roku o sporcie.
W odróżnieniu od poprzednio obowiązu-
jących aktów normatywnych, nie zostały
w niej w ogóle sformułowane zasady za-
skarżania orzeczeń dyscyplinarnych i re-
gulaminowych polskich związków sporto-
wych do organu zewnętrznego. W szcze-
gólności od rozstrzygnięć Związkowego
Trybunału Piłkarskiego nie przysługuje już
obecnie środek zaskarżenia do Trybunału
Arbitrażowego PKOl.

Decyzje organów licencyjnych nie po-
winny być z kolei kwestionowane przed
sądem administracyjnym, choć wydany
19 października 2010 roku wyrok Trybu-
nału Konstytucyjnego w sprawie odmo-
wy przyznania licencji ŁKS Łódź nie wyklu-
czył takiej możliwości. Powyższe oznacza,
iż decyzje organów jurysdykcyjnych PZPN,
co do zasady, mają zdaniem ustawodaw-
cy, walor ostateczny. Aby związek nie był
posądzany o arbitralność,  w najbliższym
czasie  zarząd PZPN – działając zgodnie
z art. 19  par. 5 Statutu – określi w drodze
uchwały zasady poddawania piłkarskich
sporów sportowych polskiemu sądowi ar-
bitrażowemu lub Trybunałowi Arbitrażo-
wemu ds. Sportu w Lozannie.

W związku z powyższym, w tym wobec
możliwości dokonywania przez te ze-
wnętrzne instancje kontroli orzeczeń or-
ganów jurysdykcyjnych PZPN,  niezbędne
stało się  określenie oraz wdrożenie w ży-
cie odpowiednich gwarancji i podwyższo-
nych standardów działania członków
wskazanych ciał statutowych. Powinny
one zapewniać niezależne i bezstronne
procedowanie oraz orzekanie. Stąd też
członek danego organu jurysdykcyjnego
nie może być delegatem na Walne Zgro-
madzenie (co nie dotyczy Zjazdu Sprawoz-
dawczo-Wyborczego), członkiem orga-
nów władzy i kontroli PZPN, a także pełnić

funkcji w innym organie jurysdykcyjnym.
Nie może być również osobą ukaraną pra-
womocnym wyrokiem sądu za przestęp-
stwo umyślne.  Co więcej – członek orga-
nu jurysdykcyjnego nie może występo-
wać z pozwem, wnioskiem, skargą, środ-
kiem odwoławczym lub zaskarżenia przed
jakimkolwiek sądem lub innym organem
orzekającym przeciwko PZPN lub jego or-
ganizacjom członkowskim (wojewódzkie
ZPN, kluby), względnie być przedstawicie-
lem ustawowym, pełnomocnikiem,
członkiem organu lub prokurentem pod-
miotu  podejmującego wskazane czynno-
ści procesowe.

W trakcie prac nad projektem oma-
wianej uchwały wysuwane były postula-
ty wprowadzenia rozwiązań eliminują-
cych możliwość pełnienia funkcji człon-
ków organów jurysdykcyjnych przez oso-
by działające w sferze struktury człon-
kowskiej PZPN, tj. w ramach wojewódz-
kich ZPN czy klubach piłkarskich. Opiniu-
jący powyższy projekt zespół ds. statuto-
wych przyjął jednak, iż inaczej niż ma to
miejsce w spółkach kapitałowych, wpro-
wadzenie takiego postanowienia nie
znajduje uzasadnienia ani w prawie
o stowarzyszeniach, ani też w zapisach
statutu PZPN. Należy zatem przyjmować,
iż konstrukcja związku jako organizacji
korporacyjnej typu stowarzyszeniowego
sama przez się nie wyklucza równoległe-
go pełnienia przez te same osoby funkcji
na różnych szczeblach struktury człon-

kowskiej związku, w tym w ramach jego
organów jurysdykcyjnych.

Sytuacja ulega oczywiście zmianie
w razie powstania stanu zagrażającego
naruszeniu bezstronności i niezależności
orzekania przez członka tych organów.
Bezstronność wiąże się z równoprawnym
traktowaniem stron postępowania oraz
wyklucza okazywanie jakiejkolwiek przy-
chylności, bądź niechęci wobec którejkol-
wiek z nich. Niezależność członka organu
jurysdykcyjnego oznacza z kolei, iż nie
może on w jakikolwiek sposób reprezen-
tować interesów strony (choćby był przez
nią powołany), ani tym bardziej – wyko-
nywać jej poleceń lub wskazówek.

W razie zagrożenia realizacji tych stan-
dardów dana osoba powinna zrezygno-
wać z orzekania w określonej sprawie,
w sposób analogiczny do realizacji insty-
tucji wyłączenia sędziego państwowego.
Należy wszakże unikać sytuacji, w któ-
rych mógłby powstać jakikolwiek kon-
flikt interesów między stroną, której do-
tyczy dana decyzja, a podmiotem ją po-
dejmującym. Z tych samych względów
członek organu jurysdykcyjnego nie mo-
że podejmować żadnych działań sugeru-
jących dokonanie wyboru go przez stro-
nę na członka zespołu orzekającego, co
w szczególności może mieć miejsce
w działalności Piłkarskiego Sądu Polu-
bownego.

Niezależnie od powyższego, z pełnio-
ną funkcją nie wolno łączyć takich dzia-
łań, które mogłyby uwłaczać godności
członka danego organu czy też podważać
jego uczciwość, bezstronność i niezależ-
ność niezbędne przy pełnieniu czynności
orzeczniczych.  W przypadkach nie ujętych
w omawianych Zasadach Etyki członek or-
ganu jurysdykcyjnego powinien kierować
się zasadami wynikającymi z decyzji
władz PZPN, organów jurysdykcyjnych
PZPN oraz z norm zwyczajowych, obowią-
zujących w środowisku sportowym. Nie-
przestrzeganie przez niego powyższych
zasad oraz naruszenie godności członka
organu jurysdykcyjnego PZPN jako ciała
statutowego związku skutkować może
odpowiedzialnością dyscyplinarną, reali-
zowaną na ogólnych zasadach.

Należy wyrazić nadzieję, iż przyjęcie
przez władze związku Zasad Etyki Człon-
ków Organów Jurysdykcyjnych PZPN przy-
czyni się do zwiększenia wiarygodności
działania tych osób – tak na etapie proce-
dowania, jak i orzekania, a tym samym –
do poprawy wizerunku wspomnianych
ciał w środowisku piłkarskim.

NA NOWYCH ZASADACH

PROF. DR HAB.
ANDRZEJ WACH

DYREKTOR

WYDZIA¸U

PRAWNEGO

PZPN

Orzekanie zgodne z etyką
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I
Na posiedzeniu 5 kwietnia zarząd PZPN przyjął Zasady Etyki 

Członków Organów Jurysdykcyjnych Związku.





CO S Y̧CHAå W REGIONACH

DOLNOÂLÑSKI

W
tym roku do rywalizacji przystą-
piło 41 zespołów – 12 w I lidze
i 29 w trzech grupach II ligi.

Wśród uczestników nie brakuje marko-
wych nazw: Śląska Wrocław, Pogoni
Oleśnica, Moto Jelcz Oława, Ślęzy Wro-
cław, Polaru Wrocław. Wśród zawodni-
ków można znaleźć uznane nazwiska. –
W naszej lidze grali bądź grają tacy pił-
karze, jak Zbigniew Mandziejewicz, Ry-
szard Tarasiewicz, Waldemar Tęsiorow-
ski, Waldemar Prusik. Przyznam, że dla
ligi jest to fajna sprawa, gdy tacy gra-
cze chcą ją zasilać. I od razu dodam, że
młodzi mogliby się jeszcze wiele od
nich nauczyć – mówi Julian Binas z Biu-
ra Ligi Oldboj, działającej przy Dolno-
śląskim ZPN.

Co istotne, liga jest samowystarczal-
na. Na początku sezonu kierownicy
uiszczają opłatę startową w wysokości
400 złotych. Budżet nieco wzmacniają
opłaty za kartki (20 złotych za żółtą i 50
złotych za czerwoną). Na organizację
rozgrywek przeznacza się zaledwie 25
procent sumy wszystkich składek
(i kar), pozostałe fundusze wydatkowa-
ne są na nagrody przy podsumowaniu
sezonu. – Działalność osób, odpowie-
dzialnych za organizację ligi, ma cha-
rakter społeczny. Oczywiście, niektórzy

otrzymują pewne pieniądze, ale traktu-
jemy je bardziej jako zwrot kosztów za
telefon lub dojazd, niż wynagrodzenie.
Zresztą to naprawdę symboliczne kwo-
ty – przedstawia szczegóły Julian Binas.

Przy okazji warto wyjaśnić, kto może
grać w lidze oldbojów. Przez długi czas
jako oldboj traktowany był zawodnik,
który ukończył 35 lat. Istniało tylko
pewne zastrzeżenie – ci najmłodsi nie
mogli jednocześnie grać w drużynach
ligowych uczestniczących w zmaga-
niach seniorów. Występowały jednak
spore kłopoty ze sprawdzaniem „po-
dejrzanych” zawodników, w związku
z czym postanowiono, że dolna granica
zostanie podniesiona do 36 lat,
a wspomniane ograniczenie – zniesio-
ne. Jako że mamy 2011 rok, najmłodsi
gracze ligi urodzili się w 1975, nie bra-
kuje jednak zawodników urodzonych
w latach sześćdziesiątych, a nawet pięć-
dziesiątych; PESEL najstarszego gracza
rozpoczyna się od cyfr 52…

Największą siłą ligi jest ostatnio Pogoń
Oleśnica. Wygrała w sezonach
2008/2009 i 2009/2010, a w bieżącym
znajduje się na czele tabeli z 33 punkta-
mi. Wicelidera, LZS PKS Łany, oleśnicza-
nie wyprzedzają o 7 punktów. Wydaje się
więc, że pewnie zmierzają po kolejne mi-

strzostwo. I niekoniecznie liczą na atrak-
cyjne nagrody. Zwycięstwo w lidze daje
jednak prawo gry w mistrzostwach Pol-
ski, a to już bardzo ciekawa przygoda.

W ostatnim sezonie Pogoń wywal-
czyła tytuł wicemistrza. – Nasz sukces
nie był przypadkiem. Grę w lidze oldbo-
jów traktujemy bardzo poważnie. W ja-
kiś sposób wymusza to na nas sporto-
wa sytuacja Oleśnicy. Po rozwiązaniu
zespołu trzeciej ligi, oldboje i ekipy
młodzieżowe stały się wizytówką pił-
karską naszego miasta. Na przykład
graliśmy ze Śląskiem, który miał w skła-
dzie takich zawodników, jak Tęsiorow-
ski i Tarasiewicz. Mecz przyciągnął spo-
rą rzeszę widzów, ale nasze mecze to
nie tylko rozrywka dla kibiców. Przede
wszystkim znakomicie bawimy się my
sami. Choć musimy zadbać o finanse,
dokonać zgłoszeń, przygotować tre-
ning, każdy kolejny mecz jest dla nas
sporym wyzwaniem. Poza tym z nie-
cierpliwością czekamy na kolejny start
w mistrzostwach Polski. Dwa lata temu
zajęliśmy w tej imprezie piąte miejsce,
rok temu zdobyliśmy tytuł wicemi-
strzowski, może teraz uda się stanąć na
najwyższym stopniu podium – mówi
kierownik drużyny Pogoń Oleśnica, Ja-
cek Malczewski. MAREK LORENC

Mistrzowie ostatnich sezonów

2006/2007 – Bury Kobierzyce
2007/2008 – LZS PKS Łany
2008/2009 – Pogoń Oleśnica
2009/2010 – Pogoń Oleśnica

Pogoń

Oleśnica 

– mistrz Ligi

oldbojów 

z 2009 

i 2010 roku.

OLDBOJE NIE PRÓŻNUJĄ
Od prawie dwudziestu lat w okręgu dolnośląskim swoje rozgrywki

mają zawodnicy, którzy w piłkarskiej nomenklaturze określani się jako

oldboje. Choć wolą, gdy się mówi o nich „doświadczeni” – „oldboje”

znaleźli się nawet w nazwie ligi.
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KUJAWSKO-
POMORSKI

BATALIA 
O ZAWISZĘ

cych sukcesów jednak nie osiągnął: ani
sportowych, ani marketingowych. Ostat-
nio się uaktywnił, spotykając się z wła-
dzami Bydgoszczy, twierdząc, że ma cie-
kawy nowy pomysł na prowadzenie klu-
bu. Część kibiców zarzuca mu jednak, że
to gra pozorów. Bońkowi ma być nie na
rękę oferta Osucha, bo pozbawia „Zibie-
go” możliwości przejęcia klubu na jego
warunkach. Spekuluje się też, że Boniek
namawiał Osucha, aby zrezygnował z za-
kupu akcji Zawiszy.

Turniej na Facebooku
Coraz więcej klubów i federacji tworzy

swoje profile na portalach społeczno-
ściowych lub dostarcza wtyczek, dzięki
którym informacje zamieszczane na ofi-
cjalnych stronach internetowych szybko
są przenoszone na te serwisy, z których
największym w świecie pozostaje Face-
book. W Polsce wciąż jest on wyprzedza-
ny przez nk.pl (dawniej Nasza Klasa), ale
charakter tego portalu ma mniejsze za-
stosowanie w stosunku do klubów lub
federacji.

Idąc z duchem czasu, czy, jak to woli,
za modą, Kujawsko-Pomorski ZPN utwo-
rzył na Facebooku stronę o nadchodzą-

cym XI Turnieju Miast im. Konrada Ka-
mińskiego. Rozgrywany od 2001 roku,
jest największym sportowym turniejem
miast w Polsce. Z reguły startuje
w czerwcu i toczy się na boiskach w Toru-
niu oraz w innych miejscowości regionu.
Drużyny rywalizują w trzech kategoriach
wiekowych: junior starszy, junior młod-
szy oraz młodzik. W poprzednich edy-
cjach udział piłkarzy i piłkarek systema-
tycznie wzrastał, przekraczając nawet ty-
siąc uczestników.

Strona na Facebooku o nadchodzącej
XI edycji na razie nie cieszy się zaintereso-
waniem, ale też nie za wiele jest na niej
informacji. Chociażby, kim był Konrad Ka-
miński. A to ciekawa postać. W 1953 ro-
ku pod jego wodzą Pomorzanin Toruń
zdobył mistrzostwo Polski juniorów. Fina-
łowy turniej w Świdnicy oglądał m.in.
ówczesny trener reprezentacji młodzieżo-
wych, Kazimierz Górski, który osobiście
pogratulował sukcesu młodym zawodni-
kom z Torunia. Kamiński trafił później do
Zawiszy Bydgoszcz i to właśnie on miał
być pierwszym trenerem Zbigniewa Boń-
ka. Trudno więc o bardziej godnego pa-
trona młodzieżowego turnieju.

JAROSŁAW KUDAJ

Radosław Osuch, jeden z bardziej

znanych i kontrowersyjnych

polskich menedżerów, 

jest zainteresowany zakupem

drugoligowego Zawiszy Bydgoszcz.

Na rządy w tym klubie wciąż ma

ochotę także Zbigniew Boniek.

Żeby było ciekawej, Osucha

reprezentuje w negocjacjach

mecenas Jacek Masiota,

przewodniczący rady nadzorczej

Ekstraklasy S.A., z jej ramienia

zasiadający w zarządzie PZPN.

O
tym, że Zawisza z 400-tysięcznej
Bydgoszczy ma duży sportowy
i marketingowy potencjał – prze-

konywać nikogo nie trzeba. To klub z tra-
dycjami, grający na 20-tysięcznym, ele-
ganckim stadionie, w regionie, gdzie po-
za Toruniem i ostatnio Grudziądzem, nie
ma piłkarskich konkurentów. Właścicie-
lem 97 procent akcji WKS Zawisza Byd-
goszcz S.A. jest miasto. Trzy procent po-
siada założone przez kibiców stowarzy-
szenie piłkarskie Zawisza.

Chce do ekstraklasy
Radosław Osuch rozmawiał już z wła-

ścicielami klubu. Po jednym ze spotkań
powiedział: – Od dwóch lat szukam miej-
sca, gdzie można byłoby zbudować piłkę
na poziomie ekstraklasy. W tej chwili gra
w niej trzydziestu moich piłkarzy, ale nie
ma szans, aby przeszli do Zawiszy, do dru-
giej ligi (w przypadku sprawowania ja-
kiejkolwiek funkcji w klubie Osuch mu-
siałby, przynajmniej formalnie, zawiesić
licencję menedżera – przyp. red.). Nie in-
teresuje mnie też długa gra tego klubu
w drugiej albo pierwszej lidze, bo to kosz-
tuje dużo pieniędzy. Chcę więc, aby w cią-
gu trzech lat Zawisza awansował do eks-
traklasy.

Obaj właściciele klubu pozytywnie
ocenili ofertę menedżera, miasto zastrze-
gło jednak, że rozważa pozostawienie so-
bie kilku procent akcji. Osuch miał więc
nadzieję, że jeszcze na początku tego
miesiąca sfinalizuje transakcję. Na razie
do niej nie doszło, o co niektórzy kibice
obwiniają Zbigniewa Bońka.

Strategiczny partner
Boniek, przynajmniej od zeszłego ro-

ku, określany jest jako strategiczny part-
ner Zawiszy, między innymi prowadząc
rozmowy z różnymi sponsorami. Znaczą-

Radosław 

Osuch

Stadion Zawiszy

Bydgoszcz



STADION 
W PUŁAWACH

Nowy miejski stadion, przy ul.

Hauke-Bosaka w Puławach ma

być niebawem gotowy i jest

nadzieja, że któraś

z reprezentacji uczestniczących

w przyszłorocznych

mistrzostwach Europy będzie tu

trenowała, jeśli na swój ośrodek

pobytowy wybierze wspólną

propozycję Puław, Kazimierza

i Nałęczowa, która znalazła się

w oficjalnym katalogu UEFA.

Ostatnio miejscowości te

wizytowali Francuzi i Grecy.

T
rwają jeszcze intensywne prace przy
naprawianiu usterek w szatniach
oraz na zadaszeniu trybun stadio-

nu. Jak zaznacza Krzysztof Szczepański,
dyrektor Zarządu Inwestycji Miejskich
w Puławach, w czerwcu powinien na-
stąpić techniczny odbiór obiektu.

Budowa całego kompleksu sporto-
wego w Puławach będzie kosztować
ponad 49 milionów złotych, z czego 14
mln zł pochodzi ze środków unijnych,
które miasto pozyskało z Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego.

ANDRZEJ SZWABE
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Bardzo poważnie zagrożony jest

byt kolejnego zasłużonego dla

polskiego piłkarstwa klubu.

Niewykluczone, że kiedy ukaże się

ten tekst, Lublinianka, najstarszy

klub w regionie, może już nie

uczestniczyć w czwartoligowych

rozgrywkach, choć społeczny ruch

prawdziwych kibiców daje pewną

nadzieję.

O
tóż Stowarzyszenie Sympatyków
Lublinianki Niezłomni założyło spe-
cjalny profil na portalu Facebook

pod nazwą „Ratunek dla Lublinianki”,
gdzie umieszczony jest numer konta ban-
kowego, na które można przekazywać na-
wet drobne kwoty, choćby symboliczną
złotówkę.

To chyba ewenement w skali kraju: fa-
ni oraz sami piłkarze tworzą prowizorycz-
ny budżet, który ma pozwolić Lubliniance
dotrwać do końca sezonu.

Piękne są wspomnienia...
Zbiórki pieniędzy podczas piłkarskich

spotkań może pozwolą zgromadzić kwoty
potrzebne na opłacenie sędziów czy opie-
ki medycznej, kiedy mecze rozgrywane są
w Lublinie. Gorzej z wyjazdami, ale tu
wręcz zdumiewająca jest postawa zawod-
ników, którzy na przykład na mecz ze Sta-
lą w Kraśniku sami zorganizowali i opłaci-
li transport.

Trener Lublinianki, Zbigniew Grzesiak
(też już dawno nie widział klubowych pie-
niędzy, a ma rodzinę na utrzymaniu), nie
kryje uznania dla podopiecznych. – Chło-
paki mówią, że za wszelką cenę chcą grać
do końca i jeśli akcja kibiców się powie-
dzie, to będzie naprawdę coś wspaniałe-
go. To może być jednak tylko chwilowe
rozwiązanie, bo generalnie problemu tak
nie zlikwidujemy. Klub przez kilka ostat-
nich lat był podtrzymywany przy życiu
przez norweską spółkę, dzierżawiącą sta-
dion w dzielnicy Wieniawa, ale z chwilą,
kiedy miasto wypowiedziało jej umowę,
zabrakło jakiegokolwiek finansowania –
podkreśla ambitny szkoleniowiec, który
występował niegdyś na boiskach ekstra-
klasy w barwach Motoru Lublin i Legii
Warszawa.

Pewnej pomocy udzielają władze
LZPN, ale jak twierdzi prezes Marian Ra-
pa, związek nie może całkowicie zwolnić
Lublinianki z opłat, bo byłoby to nie fair
w stosunku do innych klubów regulują-
cych należności.

Korzenie Lublinianki sięgają roku 1921,
kiedy na przełomie czerwca i lipca odbyło
się zebranie konstytuujące nowopowsta-
łego Wojskowego Klubu Sportowego
„Lublin” z sekcjami futbolową, lekkoatle-
tyczną i tenisową. W okresie międzywo-
jennym były także sekcje siatkówki, koszy-
kówki oraz bokserska. W 1944 roku Lubli-
nianka została pierwszym w kraju klu-
bem, który rozpoczął normalne funkcjo-
nowanie.

Największe sukcesy piłkarzy to
przede wszystkim jedenaście sezonów

gry na zapleczu ekstraklasy (najwyższe
drugie miejsce w grupie północnej –
była jeszcze południowa – w 1949 roku
oraz drugie miejsce w jednej z czterech
grup w 1951). W sezonie 1969/70 Lubli-
nianka doszła do ćwierćfinału Pucharu
Polski, gdzie po remisie 1:1 i przegranej
2:5 została wyeliminowana przez ów-
czesnego potentata, Górnika Zabrze.
Ciekawostką jest to, że awans do dru-
giej ligi w edycji 1962/63 Lublinianka
uzyskała pod wodzą Kazimierza Gór-
skiego.

Do znaczących osiągnięć zaliczyć też
trzeba mistrzostwo Polski juniorów,
zdobyte w 1938 roku przez Unię (tak na-
zywał się wojskowy klub w Lublinie),
a także wicemistrzostwo kraju juniorów,
wywalczone w 1969 roku przez Lubli-
niankę prowadzoną przez Jana Golana.

W pierwszej reprezentacji Polski wy-
stępowali wychowankowie tutejszego
klubu: Leszek Jezierski, Arkadiusz Onysz-
ko i Jakub Wierzchowski. W wojskowym
klubie będącym protoplastą Lublinianki
karierę piłkarską rozpoczynał późniejszy
reprezentant Władysław Król, który
w 1928 roku przeszedł z Unii Lublin do
ŁKS Łódź. W barwach Lublinianki
walczyli także inni zawodnicy, którzy
wcześniej lub później dostępowali za-
szczytu gry z Białym Orłem w pierwszej
reprezentacji: Edmund Zientara, Włady-
sław Soporek, Roman Korynt, Czesław
Ciupa, Marian Nowara, Modest Bogu-
szewski, Jarosław Góra.

To już niestety historia, a dziś proble-
mem jest przetrwanie…

RATOWANIE LUBLINIANKI
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N
iestety, od wiosny w rywalizacji li-
gowej nie można już ujrzeć piłkarzy
ze Słubic. Powodem są, oczywi-

ście, kłopoty finansowe klubu, co sprawi-
ło, że drugoligowa drużyna została wyco-
fana z rozgrywek.

Jeszcze na początku stycznia nic nie za-
powiadało, że może zostać podjęta tak
drastyczna decyzja. W klubie prowadzo-
no normalne przygotowania do rozgry-
wek, zaplanowano sparingi (Polonia
miała grać m.in. z Lechią Zielona Góra,
Czarnymi Żagań, Wartą Poznań, Pogonią
Szczecin, Flotą Świnoujście i Chrobrym
Głogów), przedstawiono również termi-
narz spotkań ligowych, które miały być
rozegrane w Słubicach.

Pierwsze sygnały, że mogą być proble-
my, pojawiły się w połowie stycznia. Mi-
rosław Wrzesiński, dyrektor sportowy Po-
lonii, poinformował wówczas, że prowa-
dzone są rozmowy klubu z radnymi i
burmistrzem Słubic na temat dalszego fi-
nansowania Polonii. Liczył na dotację
w wysokości podobnej do tej z dwóch
ostatnich lat, czyli 400 tysięcy złotych.
Takowa kwota plus pieniądze od sponso-
rów miały pozwolić na skuteczną walkę
o utrzymanie ligowego bytu (po rundzie
jesiennej Polonia zajmowała 16. miejsce
z dorobkiem 10 punktów).

Dodajmy, że owe 400 tysięcy miało
stanowić jedną trzecią całego budżetu
klubu. Pozostałe 800 tysięcy działacze
znajdowali we własnym zakresie, a ze
środków tych finansowane było nie tylko
utrzymanie drugoligowej drużyny senio-
rów, ale też drużyny rezerw i ośmiu ze-
społów młodzieżowych. – Chcemy rozwi-
jać profesjonalny futbol, lecz musimy
mieć partnera w naszym mieście – za-
powiadał Wrzesiński.

Dobre intencje i przekonywania jed-
nak nie pomogły. Dotacja na klub zosta-
ła zmniejszona do 200 tysięcy złotych,
czego nie zaakceptowali zarówno spon-
sorzy, jak i działacze. Efektem braku
współpracy nowych władz z zarządem
klubu było wycofanie Polonii z drugiej li-
gi. Zgodnie z regulaminem rozgrywek
piłkarskich, nieodbyte zawody zostały
zweryfikowane jako walkower 0:3 na
niekorzyść Polonii.

Wycofanie z rozgrywek siłą rzeczy po-
ciągnęło za sobą kolejne negatywne de-
cyzje. Ze Słubic zaczęli odchodzić piłkarze
(Bebeto, Filip Marciniak, Daniel Wojcie-
chowski – wszyscy Tur Turek, Piotr Sko-
kowski – Jeziorak Iława, Paweł Posmyk –
Zagłębie Sosnowiec, Patryk Kurant – Ko-

Województwo lubuskie nie jest zbyt bogate w kluby piłkarskie rywalizujące na szczeblu centralnym. 

W ekstraklasie nie ma żadnego przedstawiciela, w pierwszej lidze gra tylko GKP Gorzów Wielkopolski, 

w drugiej lidze zachodniej sezon 2010/2011 rozpoczęły Lechia Zielona Góra, Czarni Żagań i Polonia Słubice.

twica Kołobrzeg, Tomasz Bejuk, Robert
Gaca – obaj Pogoń Barlinek, Tomasz La-
skowski – Miedź Legnica, Adam Więckow-
ski – Orzeł Międzyrzecz, Piotr Charzewski
– GLKS Nadarzyn, Patryk Nowaczewski –
Iłanka Rzepin), odwołane zostały wszyst-
kie sparingi, a najważniejszą drużyną Słu-
bic stały się rezerwy Polonii (do nich dołą-
czyło kilku zawodników, którzy postano-
wili zostać w Słubicach), występujące
w Gorzowskiej Klasie Okręgowej.

Zamiast z Pogonią Szczecin czy Flotą
Świnoujście ekipa ze Słubic mierzyła się
w sparingach z dużo niżej notowanymi

rywalami, m. in. Czarnymi Witnica. Zu-
pełnie inaczej wyglądało również zesta-
wienie meczów ligowych. W marcu i na
początku kwietnia zamiast grać z Lechią
Zielona Góra, Olimpią Grudziądz, Elaną
Toruń i Turem Turek, słubiczanie musieli
się zadowolić rywalizacją z Lubuszani-
nem Drezdenko (9:1), Toromą Torzym
(2:1), Zjednoczonymi Przytoczna (10:3),
Tor-Budem Baczyna (5:0). Dzięki takim
wynikom i fatalnej postawie w rundzie

wiosennej wicelidera, LZS Bobrówkowo
(4 porażki), oraz zajmującego trzecie
miejsce KS Nowiny Wielkie (2 punkty
w trzech meczach) – olbrzymia strata zo-
stała szybko odrobiona.

To sprawia, że Polonia II jest na dobrej
drodze, aby w nowym sezonie grać na
poziomie czwartej ligi. Marne to jednak
pocieszenie, zważywszy, że jeszcze kilka
miesięcy temu rywalizowała na drugoli-
gowym froncie. MAREK LORENC

KRÓTKA HISTORIA KLUBU

Polonia Słubice jest spadkobiercą 54-letniej tra-
dycji kilku klubów i kół sportowych – Kotwicy,
Gwardii, Ogniwa, Odry, Czarnych, Słubiczanki,
Orkana i Komesu. Nazwa Polonia została przyję-
ta w październiku 1993 roku. Najważniejsze wy-
darzenia związane są z ostatnimi latami.
W 2003 roku klub awansował do trzeciej ligi,
a po sezonie 2008/2009, podczas reorganizacji
rozgrywek na szczeblu centralnym, znalazł się
w drugiej lidze. W pierwszym sezonie
(2009/10) wywalczył 12. miejsce, w drugim –
został wycofany z rywalizacji. Do sukcesów Polo-
nii należy jeszcze zaliczyć awans do 1/16 finału
Pucharu Polski w sezonie 2009/10 (przegrana
1:2 z Piastem Gliwice).

Obecnie piłkarze

Polonii Słubice

nie mają już

powodów do

radości.
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P
rezes Lato rozpoczął wizytę od Wi-
dzewa, ale wiadomo, że głównym
powodem zaproszenia go przez

prezydent Zdanowską była sprawa li-
cencji dla ŁKS, w przypadku jego awan-
su do ekstraklasy. Prezes pojechał więc
na stadion MOSiR przy Alei Unii, gdzie
ŁKS rozgrywa ligowe mecze. Tak sko-

mentował stan obiektu: – Tylko mura-
wę macie bardzo dobrą, a od czasu,
kiedy tutaj grałem jako młody chłopak,
nic się nie zmieniło. O tym, że jest dwu-
dziesty pierwszy wiek, przypomina tyl-
ko Atlas Arena (nowoczesna, wielo-
funkcyjna hala oddana do użytku dwa
lata temu – przyp. red.).
To bardzo dyplomatyczna wypowiedź.
W czasach, kiedy prezes Lato przyjeżdżał
ze Stalą Mielec lub reprezentacją Polski
do Łodzi, stadion był znacznie bardziej za-
dbany. Obecnie MOSiR chętnie liczy pie-
niądze za korzystanie z niego, ale nie prze-

prowadza żadnych inwestycji. Szef PZPN
rozumie, że władzom miasta szkoda pie-
niędzy na obiekt, który wcześniej czy póź-
niej będzie rozebrany, ale Łódź musi zain-
westować w ten stadion, jeżeli chce, aby
ŁKS grał w ekstraklasie. Głównie chodzi
o system identyfikacji kibiców i bramki,
przez które fani wchodzą na trybuny.

Pożyjemy, zobaczymy
Miasto ocenia koszt tych niezbęd-

nych prac na około pół miliona zło-
tych i na to pieniądze powinny się
znaleźć. Ale nawet w takim wypadku
najwięcej, na co może liczyć ŁKS, to
licencja warunkowa, z zastrzeże-
niem, że zostanie przedstawiony re-
alny plan i harmonogram budowy
nowego stadionu. Hanna Zdanow-
ska obiecała, że taki do maja do-
starczy PZPN. – Pożyjemy, zobaczy-
my – komentowali w kuluarach
dziennikarze.

W Łodzi niestety mało kto wierzy, że
w przyszłym roku ruszy budowa nowe-
go stadionu, jak zapewnia pani prezy-
dent. Najwięksi pesymiści uważają na-
wet, że nic nie powstanie w najbliż-
szych latach, bo nie tylko nie ma pie-
niędzy, ale również wciąż toczy się dys-
kusja, czy budować dwa obiekty, czy je-
den, a jeśli jeden, to gdzie, i tak dalej.
Jakby tego było mało, coraz częściej sły-
chać, że Sylwester Cacek nie blefuje,
mówiąc, że zrezygnował już z planów
budowy stadionu dla Widzewa.

Ot, łódzka peryferyjna rzeczywistość.
Jak wyliczył Edward Potok, w dwudzie-
stu jeden polskich miastach powstały
już lub powstają nowoczesne obiekty.
W Łodzi się tylko o nich mówi, a pienią-
dze wydaje na co innego.

Urzędnicy wiedzą lepiej
Według danych Ministerstwa Sportu

i Turystyki, trzema najpopularniejszymi
dyscyplinami w Polsce są piłka nożna
przed siatkówką i piłką ręczną. Myliłby
się jednak każdy, kto sądzi, że znajduje
to odzwierciedlenie w decyzjach urzęd-
ników dzielących publiczne pieniądze
między kluby. Przynajmniej w Łodzi.

W zeszłym roku UKS SMS zdobył mi-
strzostwo Polski juniorów młodszych
w piłce nożnej oraz zanotował kilka
sukcesów w siatkówce. Dzięki temu,
w obowiązującej w całym kraju punkta-
cji – w rywalizacji sportowej dzieci
i młodzieży zajął czwarte miejsce wśród
łódzkich klubów. Cóż z tego, skoro prze-
pisy są mało precyzyjne i pozwalają
urzędnikom na mocno subiektywną
ocenę. Jak ona jest sprawiedliwa, naj-
lepiej świadczy fakt, że pod względem
przyznanych pieniędzy, SMS plasuje się
dopiero na dziesiątej pozycji, wyprze-
dzony między innymi przez kluby kolar-
skie i koszykarskie, który zdobyły w ry-
walizacji dzieci i młodzieży mniej punk-
tów.

Jeżeli podobnie jest w innych mia-
stach, to trudno się dziwić, że zaintere-
sowanie futbolem wśród polskich dzie-
ci i młodzieży nie tylko nie wzrasta, ale
według niektórych niedawnych badań,
nawet spada. I to w czasie, kiedy trwa-
ją przygotowania do Euro 2012.

W sporcie profesjonalnym jest nie-
wiele lepiej. Na promocję Łodzi poprzez
sport radni przeznaczyli 5,7 mln zło-
tych. To mało w porównaniu z innymi
miastami, a do tego jeszcze znani w ca-
łym kraju piłkarze Widzewa i ŁKS będą
musieli się podzielić pieniędzmi z koszy-
karkami, jeżdżącymi na zapleczu Spe-
edway Ekstraklasy żużlowcami oraz
rugbystami. JAROSŁAW KUDAJ

Prezes Grzegorz

Lato (z lewej) 

i Janusz Matusiak,

wiceprezes PZPN

Hanna

Zdanowska,

prezydent Łodzi

Spotkanie prezesa PZPN, 

Grzegorza Laty z prezydent Łodzi,

Hanną Zdanowską, to jedno

z ważniejszych dla regionu 

wydarzeń w ostatnim okresie. 

Od dłuższego czasu zabiegali

o nie wiceprezes Janusz Matusiak

i sternik ŁZPN Edward Potok.

Z PANIĄ PREZYDENT O LICENCJI
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N
asz „internacjonał” pracę szkole-
niową rozpoczął w Orkanie Raba
Wyżna, następnie pracował

w Czarnych Czarny Dunajec, Legionie
Warszawa, Mazurze Karczew (razem
z wielokrotnym reprezentantem kraju,
Janem Karasiem), Gliniku Gorlice. Obec-
nym miejscem zatrudnienia jest LKS
Szaflary. Co zrobić, aby szerzej otworzyć
się na podhalańską młodzież? Podczer-
wiński uznał, że warto nawiązać współ-
pracę z... Górnikiem Zabrze. Tym bar-
dziej że w klubie czternastokrotnego
mistrza Polski pracuje na co dzień Mar-
cin Prasol, kolega Podczerwińskiego
z trenerskiej „Kuleszówki”, którą wspól-
nie ukończyli. LKS Szaflary to klub zało-
żony przez Andrzeja Kasperka w 1949.
Obecnym prezesem jest Jan Jarząbek,
piłkarze grają w czwartej lidze.

Zarząd klubu był jak najbardziej
otwarty na inicjatywę Podczerwińskie-
go. W lipcu 2010 przygotowano umo-
wę z Górnikiem, 11 września doszło do
spotkania założycielskiego, z udziałem
rodziców dzieci z Szaflar i okolicy. Gór-
nik zobowiązał się do kwartalnych kon-
sultacji trenerskich, opieki medycznej
i monitorowania realizacji umowy, któ-
rej został sygnatariuszem.

Pierwszą sesję wyjazdową odbyli za-
brzanie w październiku. Oprócz Marci-
na Prasola, przyjechali wówczas do

Szaflar Andrzej Orzeszek, Artur Płatek
i wieloletni filar biało-czerwonych – To-
masz Wałdoch. W styczniu 2011 zjawił
się Tomasz Gorczyk, który prowadził za-
jęcia w hali. Kolejną wizytę przedstawi-
cieli Górnika zaplanowano na przełom
kwietnia i maja.

Korzyści są obopólne. Do szkółki
w Zabrzu trafia okazjonalnie podhalań-
ska młodzież, która ma możliwość na-
uki i podnoszenia kwalifikacji piłkar-
skich w doskonałych warunkach.
Pierwszym adeptami byli Mateusz
Hreśka i Marcin Stasiowski z Szaflar
oraz Michał Kantor z Czarnego Dunaj-
ca. W styczniu trafił do Zabrza Dominik
Mąka, a z końcem marca na testach
przebywał Robert Gawron. Szaflary zy-
skały natomiast możliwość konsultacji
ze strony wysoko wykwalifikowanej ka-
dry szkoleniowej, co gwarantuje Gór-
nik. No i zdecydowanie poszerzyły gru-
pę młodzieży uprawiającej futbol.

Paweł Podczerwiński: – Przed
otwarciem Akademii mieliśmy 30
chłopców, dziś jest 110. Pochodzą nie
tylko z Szaflar, bo w sumie reprezentują
jeszcze aż jedenaście innych miast i wsi.
Są to: Nowy Targ, Zakopane, Biały Du-
najec, Bańska Niżna, Bańska Wyżna,
Skrzypne, Pieniążkowice, Bór, Załuczne
i Zaskale. Chłopcy wcześniej trenowali
tylko raz w tygodniu, dziś robą to cztero-
krotnie. I grają znacznie częściej. M. in.
w Gorlicach, Zabrzu (mocno obsadzony
turniej z udziałem Górnika i Ruchu Cho-
rzów), ze Szkółką Piłkarską w Rabce
i z Tymbarkiem. A wyjazdowa premiera
miała miejsce w Szczawie, gdzie Akade-
mia rozgromiła rywali… 40:2. Niesamo-
witym wyczynem popisał się Andrzej Lu-
belski, który strzelił aż 22 gole! Oprócz
niego wpisali się na listę Michał Gut, Se-
bastian Klejka, Marcin Latocha, Seba-
stian Malec, Marek Pawlikowski, Bartło-
miej Rzadkosz, Daniel Strama, Marcin
Walkosz i Krystian Waluś. Warto też
wiedzieć, że chłopcy regularnie uczest-
niczą w oprawie „domowych” meczów

seniorów LKS Szaflary, którym towarzy-
szą przy wychodzeniu na boisko.

– Czy Górnik partycypuje finansowo
w kosztach utrzymania Akademii? Bez-
pośrednio nie, ale oferuje pomoc natu-
ry szkoleniowej. Podwyższył kwotę dofi-
nansowania Urząd Gminy, wprawdzie
nie do takiego stopnia, jakiego oczeki-
waliśmy, ale i tak jesteśmy wdzięczni.
Akademia Piłkarska Górnika Zabrze
w Szaflarach obejmuje juniorów
i trampkarzy z roczników 1992-1999,
lecz nie tylko. Dla chłopców z roczników
2000-2005 zorganizowano Piłkarskie
Przedszkole. Chwała Górnikowi, że za-
interesował się naszą młodzieżą. Na
Podhalu, Spiszu i Orawie mamy mnó-
stwo talentów. Są to chłopcy ambitni
i dobrze wychowani, niezwykle zado-
wolony z ich charakteru był Tomek Wał-
doch. Jako podokręg pomagamy Aka-
demii, organizujemy turnieje oraz wy-
jazdy na ligowe mecze Górnika. W na-
szym plebiscycie „Odkryciem Roku” zo-
stał 15-letni Jarek Potoniec. Jako
trampkarz młodszy strzelił ponad 100
goli dla Lubania Maniowy, a teraz wie-
dzie prym w Zabrzu. Apeluję do wiel-
kich i dużych klubów, aby cieplej patrzy-
ły na podokręgi, bo to kopalnie talen-
tów... – mówi prezes Podhalańskiego
PPN, Dariusz Mazur. JERZY CIERPIATKA

Ciekawy pomysł powołania

Podhalańskiej Akademii

Piłkarskiej zrodził się w głowie

Pawła Podczerwińskiego.

Trzydziestoletni wówczas trener

drugiej klasy był wcześniej

zawodnikiem Czarnych Czarny

Dunajec, Huraganu Waksmund,

Wierchów Rabka, KS Tymbark,

Cracovii (w juniorach) i Znicza

Pruszków.

PODHALAŃSKA AKADEMIA

Tomasz

Wałdoch

poprowa-

dził tre-

ning poka-

zowy

z dziećmi

Akademii

Piłkarskiej

w Szafla-

rach.

„Dziekanat”

szaflarskiej

Akademii.



P
ogoń, założona wiosną 1904 roku
we Lwowie, to – po Lechii i Czar-
nych z tego samego miasta – trze-

ci najstarszy klub utworzony na daw-
nych ziemiach polskich. W okresie mię-
dzywojennym był bezsprzecznie najlep-
szym i najbardziej utytułowanym pił-

karskim zespołem, który nigdy nie
spadł z ekstraklasy.

W roku 1911 działacze Pogoni byli
współzałożycielami Związku Polskiej
Piłki Nożnej, a po odzyskaniu niepodle-
głości w roku 1919 – Polskiego Związku
Piłki Nożnej oraz Ligi Piłki Nożnej
w 1926 roku. Mimo że od tak dawna
nie uczestniczy w rozgrywkach polskiej
ligi, Pogoń Lwów zajmuje 29. miejsce
w tabeli wszech czasów.

Pogoń została reaktywowana
w 2009 roku przez Grzegorza Opaliń-
skiego, naszego konsula we Lwowie
oraz grupy Polaków mieszkających
w tym mieście. Piłkarze korzystają z po-
mieszczeń wynajmowanych od miej-
scowego Dynama, ale ich przyszłość ry-
suje się w niewesołych barwach, bo

klubowa kasa coraz częściej świeci
pustkami. Ekonomia, jak wiadomo,
rządzi się nieubłaganymi prawami.

Przedstawiciele Stowarzyszenia Pol-
ska-Bałkany i Fundacji Polonia 2011 po-
stanowili wspomóc przeżywających
kłopoty finansowe lwowskich piłkarzy,
organizując 2 kwietnia w Warszawie
miniturniej w halowej piłce nożnej,
z którego dochód zasilił klubową kasę
Pogoni. W imprezie brało udział osiem
zespołów, między innymi Stowarzysze-
nie Sympatyków Pogoni Lwów, w bar-
wach którego wystąpiło trzech aktual-
nych zawodników Pogoni – Czesław
Wejdel, Andrzej Leusz i Eugeniusz Sało.
Organizatorzy zapowiadają już kolejną
edycję turnieju na rzecz naszych lwow-
skich piłkarzy. PW
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MAZOWIECKI W
roku 1993, w rozgrywanym
w Turcji turnieju finałowym mło-
dzieżowych mistrzostw Europy

reprezentacja Polski do lat 16, prowadzo-
na przez Andrzeja Zamilskiego, po raz
pierwszy w historii naszego piłkarstwa
młodzieżowego wywalczyła złoty medal.
Osiem lat później w Finlandii po złoto się-
gnęli piłkarze reprezentacji do lat 19, pro-
wadzeni przez Michała Globisza.

W obu tych turniejach Waldemar
Wojciechowski pełnił funkcję kierowni-
ka reprezentacji, dlatego w domowej
kolekcji futbolowych pamiątek dwa cen-
ne medale wiszą na honorowym miej-
scu. Na koncie ma również medal za za-
jęcie czwartej lokaty z reprezentacją
Polski do lat 17 w mistrzostwach świata,
rozgrywanych w Japonii. 

Od zawsze warszawiak, bo urodził się
i wychowywał na stołecznym Kamion-
ku, w latach 1953-1970 reprezentował
barwy Orła. Jako bramkarz zespołu
z Podskarbińskiej grał w trzeciej lidze
i bronił na tyle skutecznie, że po rozpo-
częciu zasadniczej służby wojskowej
wraz z Andrzejem Galejem, Henrykiem
Drągowskim i Leonem Miklaszewskim
trafił na Łazienkowską. Koledzy osta-
tecznie zostali w Legii i pojawiali się
w składzie pierwszego zespołu. Mniej
szczęścia miał sympatyczny bramkarz
Orła, ale wśród legijnych golkiperów
panowała wówczas ogromna konku-
rencja. Przypomnijmy, że reprezentant
Polski, Konrad Kornek bronił w… dru-

KIEROWNIK DO POZŁOTY

Drużyna Pogoni

Lwów na

warszawskim

turnieju

Jest jedynym Polakiem mogącym poszczycić się osobistym

uczestnictwem w zawodach piłkarskich, w których biało-czerwoni

zdobywali tytuły mistrzów Europy.

gim zespole, bo nie mniejszym uzna-
niem na Łazienkowskiej cieszyli się Sta-
nisław Fołtyn, Kazimierz Doktór i Igna-
cy Penconek.

– Wojciechowski, idziesz do kadry –
usłyszał po pierwszym treningu na Ła-
zienkowskiej i oniemiał. – Marzyłem
o grze w Legii, ale nie przypuszczałem,
że od razu otrzymam powołanie do re-
prezentacji – wspomina dziś ze śmie-
chem Wojciechowski. – Szybko okazało
się, że nie chodziło o kadrę narodową,
ale Kadrę Rembertów, klub funkcjonu-
jący w podstołecznym ośrodku szkole-
nia wojskowego. Na rozpoczęcie przy-
gody z reprezentacją Wojciechowski
musiał czekać kilkanaście lat.

Po zakończeniu kariery działał w za-
rządzie Warszawskiego OZPN, w latach
1989-1995 pełnił między innymi funk-
cję rzewodniczącego Komisji Młodzie-
żowej. W tym samym czasie był też

członkiem Wydziału Piłkarstwa Mło-
dzieżowego PZPN. Niebawem okazało
się, że jako działacz piłkarski miał wię-
cej szczęścia, bo niemal każda repre-
zentacja juniorów WOZPN, w której
pełnił funkcję kierownika, osiągała
znaczące sukcesy. Dostrzegli to szkole-
niowcy z centrali, dzięki temu „Wal-
duś” znalazł się w gronie współpracow-
ników najlepszych trenerów piłkarstwa
młodzieżowego PZPN – Andrzeja Za-
milskiego, Jana Pieszki, Mirosława Ja-
błońskiego, Krzysztofa Paluszka i Mi-
chała Globisza.

Był bardzo lubiany przez piłkarzy,
z którymi potrafił nadawać na tych sa-
mych falach. To właśnie kierownikowi
reprezentacji U-16 Jacek Magiera,
wówczas piłkarz Rakowa Częstochowa,
zawdzięcza boiskowy pseudonim –
„Święty”. Podróżującemu pierwszy raz
samolotem Mirosławowi Szymkowia-
kowi „Kiero” do znudzenia przypomi-
nał, żeby w trakcie rejsu nie otwierał
okna, a Mariusz Kukiełka do dziś wy-
mawia „gietry” z typowo warszawskim
akcentem. – Pan Waldek miał niesa-
mowite poczucie humoru. W trakcie
zgrupowań wpadał rano do pokojów
piłkarzy i rozkręcał na cały regulator te-
lewizory. W ten sposób robił nam po-
budkę – wspomina Tomasz Kuszczak.

Obecnie Waldemar Wojciechowski
pracuje w Mazowieckim ZPN, nadal
ciesząc się wielką sympatią działaczy,
trenerów i piłkarzy. Często można go
spotkać na różnych stadionach, bo fut-
bol pozostał jego największą pasją. Na
ślub syna zdążył w ostatniej chwili, bo…
miał ważny mecz do obejrzenia.

PIOTR WOJCIECHOWSKI

42
POLSKA pi∏ka | Nr 2 (46) 2011
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Waldemar Wojciechowski
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W
szystko, co złe, rozpoczęło się
w sezonie 2008/2009. Po run-
dzie jesiennej Odra zajmowała

ostatnie miejsce w tabeli z dorobkiem 19
punktów. Szansa na utrzymanie ligowe-
go bytu jednak istniała, bowiem do jede-
nastego Kmity Zabierzów traciła zaled-
wie 4 punkty. Niestety, wiosna była
w wykonaniu opolan tragiczna. Zaledwie
6 zdobytych punktów, odebranie licencji
z powodu zadłużeń finansowych – ozna-
czało nie tylko upadek pierwszoligowej
drużyny, ale i całego klubu. I na tym
wspomnienia o starej Odrze zakończymy,
bowiem tekst ma być o nowym klubie,
który powstał na zgliszczach pierwszoli-
gowca.

Oderka, bo taką nazwę przybrało no-
we stowarzyszenie, musiała rozpoczynać
zmagania od czwartej ligi. Inna sprawa,
że do startu w niej doszło dzięki przychyl-
ności Opolskiego ZPN, który pozwolił no-
wemu klubowi wznowić zmagania od
wyższego szczebla. Debiut był imponują-

ODRA(DZANIE) PIŁKI
Jeszcze dwa lata temu Odra

Opole rywalizowała 

w pierwszej lidze z takimi

klubami, jak Widzew Łódź,

Zagłębie Lubin i Korona Kielce.

Dziś Odry już nie ma, 

zaś wymienione kluby 

rywalizują w ekstraklasie.

cy, bowiem drużyna odniosła 26 zwy-
cięstw, zanotowała trzy remisy i poniosła
tylko jedną porażkę. Oczywiście, taki do-
robek zapewnił awans do trzeciej ligi
opolsko-dolnośląskiej.

Choć Oderka była beniaminkiem, od
początku sezonu uważano ją za jednego
z kandydatów do awansu. Potwierdza się
to w rozgrywkach jedynie częściowo, bo-
wiem szansa na promocję nie jest zbyt
wielka. Po 18 kolejkach Oderka traci do li-
dera, Energetyka ROW Rybnik, aż 9
punktów.

– Liczymy, że jeszcze uda się odrobić
różnicę do ROW Rybnik. Jeśli nie, to nie
będzie tragedii, podejmiemy próbę
awansu w kolejnym sezonie. Wtedy jed-
nak cel zostanie postawiony jasno i kon-
kretnie – ocenia szanse Oderki dyrektor
klubu, Jacek Nałęcz.

Pytanie tylko, czy ewentualny sukces,
w tym sezonie albo następnym, zostanie
wywalczony pod nazwą Oderka. Miło
brzmiąca dla ucha nazwa nie jest zbyt
dobrze widziana przez kibiców. Na nieofi-
cjalnej stronie, informującej o wydarze-
niach w klubie, w terminarzu ujęta jest
nazwa Odra, a pod bannerem Odra Opo-
le kryje się link do strony internetowej
www.oderkaopole.pl. Mało zorientowa-
ni mogą się w tym pogubić, dla opolan
wszystko jest jasne. W mieście była i bę-
dzie panowała Odra, a Oderka powstała
tylko z konieczności (po upadku pierw-
szoligowca nie mogła przyjąć tej samej
nazwy).

Niebawem jednak może to się zmie-
nić. – Powrót do nazwy Odra jest brany
pod uwagę i najprawdopodobniej sto-
sowny wniosek padnie na walnym zebra-
niu, które – zgodnie ze statutem – musi
się odbyć do 9 czerwca. Inna sprawa, że
nie chcemy, aby nowa Odra była spadko-
biercą starej. Tamten układ już się wy-
czerpał, pozostawił złe wspomnienia. Sy-
tuacja organizacyjna klubu jest do tego
stopnia zagmatwana, że sąd odrzucił
wniosek o ogłoszenie jego upadłości.
Dlatego po zmianie nazwy z Oderki na
Odrę musimy zrobić wszystko, aby nowa
była kojarzona tylko w dobry sposób, bez
jakichkolwiek złych naleciałości z prze-
szłości – zapowiada Nałęcz.

Zmiana na lepsze w opolskim futbolu
jest widoczna gołym okiem. To w dużej
mierze zasługa miejscowego magistratu.
Urząd Miasta przeznacza bowiem na
klub sporą dotację. W tym roku wysupłał
500 tysięcy na udział w rozgrywkach se-
niorów oraz 25 tysięcy na szkolenie dzie-
ci i młodzieży. Dyrektor Nałęcz zapowia-
da, że jeśli poziom dotacji zostanie utrzy-
many w mastępnych latach, klub będzie
walczył o kolejne sportowe cele: – Jeśli
wszystko idzie w odpowiednim kierunku,
nie można wyznaczać sobie górnej grani-
cy. Mamy porządek w finansach, grze
zespołu towarzyszy spore zainteresowa-
nie, baza, z której korzystamy, zachęca do
uprawiania futbolu. Niech więc piłkarze
grają i zdobywają kolejne punkty.

MAREK LORENC

KRÓTKA 
HISTORIA

Odra 

Opole

3. miejsce 
w I lidze 
1963/64

3. miejsce 
w Pucharze Polski
1961/62

1/2 finału 
Pucharu Polski 
1954/55, 1980/81,
2000/01

Puchar Ligi 
1977

MP juniorów U-19
1972

2. Miejsce 
w MP juniorów 
U-19 
1968, 1976, 1981

Oderka 

Opole

1. miejsce 
w IV lidze 
2009/2010
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W
1960 roku pod wodzą Brzeżań-
czyka doszło do pierwszego
awansu Stali do ekstraklasy.

Bramki strzegł świetnie wygimnastyko-
wany Ryszard Mysiak, z przodu szalał
bramkostrzelny Helmut Tobolik. Apo-
geum sukcesów mielczan nastąpiło
w latach siedemdziesiątych. Dwa tytuły
mistrzowskie (1973 i 1976) stanowiły
namacalne dowody, że nad Wisłoką
narodziła się wspaniała drużyna. Grali
w niej m.in. Grzegorz Lato, Henryk Ka-
sperczak, Jan Domarski, Andrzej Szar-
mach i Zygmunt Kukla, asy biało-czer-
wonych, medaliści mistrzostw świata.
W 1982 roku, razem z Latą, podobny
zaszczyt spotkał Włodzimierza Ciołka.
Etatowymi reprezentantami byli póź-
niej m.in. Dariusz Kubicki, Piotr Cza-
chowski i Adam Fedoruk. Dzisiejsza rze-
czywistość niestety skrzeczy – FKS Stal
Mielec gra w trzeciej lidze.

Stadion powstał w 1953 roku, dwie
dekady później przeobraził się w potęż-
ny obiekt o pojemności 40 tysięcy wi-
dzów. Premierowy mecz w Pucharze
Europy z Crveną Zvezdą Belgrad trzeba
było rozgrywać w Krakowie, bo stadion
Stali jeszcze nie spełniał kryteriów li-
cencyjnych. Ale wkrótce Mielec mógł
już podejmować znakomite kluby,
m.in. Hamburger SV, a przede wszyst-
kim madrycki Real. Trybuny pękały
w szwach, podobnie jak kilka lat póź-
niej w rewanżu z Lokeren, gdy nad mu-
rawą rozbłysły jupitery. Było pięknie.
W Mielcu zorganizowano ponadto czte-

TAM, GDZIE LATO...

ry mecze międzypaństwowe. Lecz nic
nie trwa wiecznie. W drugiej połowie
lat 90. dopadł Stal potężny kryzys; po-
dobnie jak na Stadionie Dziesięciolecia
w Warszawie, na obiekcie zaczęła być
prowadzona działalność handlowa. Za
upadkiem sportowym poszły zaniedba-
nia bazy, obiekt niszczał. Ale to się
zmieni.

Mówi rzecznik prasowy prezydenta
Mielca, Krzysztof Urbański: – Skala nie-
dawno rozpoczętej inwestycji wynosi do-
kładnie 36,5 miliona złotych, tyle zaofe-
rowała warszawska firma Tamex, która
wygrała przetarg. Był on bardzo szczegó-
łowo przygotowywany przez wiele mie-
sięcy, by spełnić wymagania projektu
modernizacji stadionu, w którym została
zawarta procedura i technologia demon-
tażu głównych trybun. Będą dwa etapy
prac. W pierwszym ma zostać przebudo-
wana trybuna od strony ulicy Solskiego.
Usunięte zostanie górne piętro, wykona-
ny będzie generalny remont trybuny dol-
nej, łącznie z jej podwyższeniem i zada-
szeniem. Pod dolną trybuną zostały po-
mieszczenia, których używał piłkarski FKS
Stal Mielec. Również tam zostanie doko-
nany gruntowny remont. Natomiast dru-
gi etap obejmie przeciwległą trybunę, od
ulicy Kusocińskiego. Zakres prac będzie
bardzo podobny, czyli demontaż górnej
trybuny i gruntowna modernizacja dol-
nej, pod którą mieści się siedziba lekko-
atletów. Tam znajduje się hala lekkoatle-
tyczna z bieżnią; to wszystko ma zostać
wyremontowane. Ponadto będą wyko-

nane remonty oświetlenia obiektu, łącz-
nika między trybunami, murawy oraz
tartanowej bieżni lekkoatletycznej, z in-
stalacją pod nią urządzeń do docelowe-
go nawadniania i ogrzewania murawy.
Pojemność stadionu wynosić będzie oko-
ło siedmiu tysięcy; w naszym przekona-
niu to optymalne rozwiązanie, choć ilu
ludzi, to tyle opinii.

A w Mielcu doskonale pamięta się
dzień 15 września 1976 roku, kiedy mecz
z Realem Madryt oglądało 40 tysięcy wi-
dzów. Czy sprawa remontu stadionu wy-
wołała duże kontrowersje wśród rad-
nych? – Dyskusja na ten temat trwała kil-
ka dobrych lat. Dlatego, że w pewnym
momencie radni nie byli w stanie jedno-
znacznie określić, czego ma dotyczyć re-
mont. Pierwsze przymiarki do moderni-
zacji stadionu polegały na tym, że miasto
próbowało wyremontować górne trybu-
ny. W 2007 roku zostało zlecone specjali-
stycznej firmie piaskowanie jednego
z sektorów górnej trybuny, ale wkrótce
okazało się, że jej stan techniczny jest
kiepski. Zatem remont górnych trybun
przekraczał możliwości technologiczne
oraz finansowe. Postanowiono więc, że
stadion zostanie zmodernizowany w ten
sposób, iż górne trybuny zostaną zde-
montowane, zaś dolne gruntownie wy-
remontowane i zadaszone. Głównymi
użytkownikami stadionu będą FKS oraz
LKS Stal Mielec, czyli piłkarze i lekkoatle-
ci. Na stadionie ćwiczą ponadto chodzia-
rze Sokoła Mielec. Z obiektu będą mogły
korzystać wszystkie kluby, które będą tym
zainteresowane – konkluduje Krzysztof
Urbański.

A zatem w Mielcu znów będzie nowo-
czesny stadion. Ale kiedy wróci tam wiel-
ki futbol? JERZY CIERPIATKA

Stadion mieleckiej Stali miał wielu  bohaterów w różnych epokach. Jesz-

cze w latach 50. grającym trenerem drużyny był Antoni Brzeżańczyk, póź-

niejszy selekcjoner drużyny narodowej.
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M
odernizację łomżyńskiego
obiektu rozpoczęto pięć lat te-
mu. Najpierw powstała trybuna

od strony rzeki, następnie wykonano
najbardziej niezbędną dla piłkarzy
część, czyli główną płytę boiska, którą
pokryto holenderską trawą. Rozebrano
dotychczasową trybunę główną, z cha-
rakterystycznym gołębnikiem, a na jej
miejscu wybudowano nową, mieszczą-
cą pod dachem 1860 osób, spośród
których 140 może usiąść w sektorze
VIP-ów. Pod nią usytuowano zaplecze

z szatniami i pomieszczeniami admini-
stracyjnymi. W sumie stadion może te-
raz przyjąć około 3400 kibiców. To
o pół tysiąca więcej niż poprzednio.

Odnowione boisko oplotła ośmioto-
rowa, tartanowa bieżnia z urządzenia-
mi lekkoatletycznymi, a w sąsiedztwie
powstały korty tenisowe o nawierzchni
z trawy syntetycznej. Całość uzupełniła
elektroniczna tablica wyników z zega-
rem oraz cztery 36-metrowe maszty
oświetleniowe o natężeniu ponad 900
luksów.

Koszt modernizacji stadionu wyniósł
prawie 27 milionów złotych. Połowa tej
kwoty pochodzi z funduszy Regionalne-
go Programu Operacyjnego Wojewódz-
twa Podlaskiego. Uroczystego otwar-
cia, co ciekawe – bez przecinania wstę-
gi – dokonał prezydent Łomży Mieczy-
sław Czerniawski, który ma nadzieję, że
miejscowy MOSiR zacznie zabiegać
o organizację jak największej liczby im-
prez na stadionie. Towarzyszył mu
m.in. członek zarządu województwa,
Jacek Piorunek.

W przerwie meczu obaj wręczyli
Łomżyńskie Laury Sportowe za 2010
rok. Wyróżnienie dla sponsora roku tra-
fiło do Jarosława Kuleszy, wspomaga-
jącego ŁKS 1926 Łomża. ROMAN LASZUK

ZWYCIĘSKIE OTWARCIE
Meczem towarzyskim reprezentacji do lat 18 Polska – Holandia

oficjalnie otwarto stadion miejski w Łomży. Było to nadzwyczaj

efektowne, zwycięskie (3:0) otwarcie…

1 lipca w Białymstoku ma

ruszyć Akademia Piłkarska

Jagiellonii. Młodzież będzie 

w niej szkolona nie tylko

sportowo – zostanie również

objęta programem

wychowania.

T
wórcą Akademii jest trener Mariusz
Rumak (na zdjęciu), który podpisu-
jąc w sierpniu ubiegłego roku umo-

wę z klubem, zobowiązał się do prowa-
dzenia zespołu Jagiellonii w Młodej Eks-
traklasie oraz opracowania metod tre-
ningu adeptów futbolu. Efektem jego
przemyśleń jest projekt, który ma działać
na trzech płaszczyznach: szkoleniowej,
wychowawczej oraz marketingowej. 

Standardy szkolenia mają być zbliżone
do tych z najlepszych szkółek futbolowych
w świecie, dzięki czemu Akademia stanie
się rozpoznawalną w Polsce marką. Po-
czątkowo jej działalność opierać się będzie
na obecnej białostockiej Szkółce Piłkar-
skiej Jagiellonia, w której w siedmiu gru-
pach ćwiczy prawie 150 chłopców w wieku
od 8 do 18 lat. Następnie zamierza współ-
pracować ze szkołami, by z nich wyławiać
największe piłkarskie talenty i przygotowy-
wać do profesjonalnej kariery. 

Zdaniem trenera pierwszego zespołu
Jagiellonii, Michała Probierza, któremu
powierzono rolę koordynatora całości
szkolenia, sukcesem będzie wyselekcjo-
nowanie w okresie dziesięciu lat spośród
chłopców z całego regionu od 20 do 30
piłkarzy na miarę gry w ekstraklasie.
Przyjęte przez Akademię hasło, czyli „Wy-

chowanie przez sport”, jest także nazwą
programu wychowania fizycznego, który
będzie wdrażany w czterech białostoc-
kich szkołach. Według założeń, Akade-
mia ma nie tylko przygotować piłkarzy do
gry w pierwszej drużynie, ale także – jak
podkreśla trener Mariusz Rumak – „wy-
chowywać młodych ludzi, uczyć toleran-
cji i szacunku dla przeciwnika, bo nie
wszyscy z nich zostaną w profesjonalnym
futbolu”. 

Właściwe funkcjonowanie Akademii,
czyli stworzenie optymalnego systemu
szkolenia młodzieży w Białymstoku, wy-
maga finansowego wsparcia sponsorów.
Strategicznym został Unibep S.A., jedna
z najdynamiczniej rozwijających się pol-
skich firm budowlanych, współpracująca
już z Jagiellonią, z wymierną korzyścią
dla obu stron. Na mocy umowy Unibep
uzyskał prawo do umieszczania swego
logo na koszulkach młodych zawodni-
ków, a także na stronie internetowej Aka-
demii. Firma może też reklamować się
na białostockim stadionie podczas roz-
grywanych przez Jagiellonię meczów li-
gowych. 

O tym, że Akademia nabiera realnych
kształtów, można było przekonać się na
pierwszym spotkaniu rodziców przyszłych
adeptów. Sala wykładowa Akademii Wy-
chowania Fizycznego w Białymstoku była
wypełniona po brzegi. 

Ale na projekcie jest rysa – ambitne
plany szkoleniowe nie idą, na razie, w pa-
rze z infrastrukturą. Jagiellonia nie ma
własnych boisk i nawet pierwsza drużyna
wynajmuje obiekty. Na początku zatem
młodzież będzie trenować na przyszkol-
nych Orlikach, ale twórcy Akademii bar-
dzo liczą na pomoc władz Białegostoku
w stworzeniu profesjonalnej bazy. RL

JAGIELLONIA TWORZY AKADEMIĘ
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POMORSKI

Mroźno i ślisko – w tak

niesprzyjających „okolicznościach

przyrody” odbyło się otwarcie

nowego stadionu piłkarskiego

w Gdyni przy ulicy Olimpijskiej.

Okoliczności były zresztą 

do przewidzenia, bowiem władze

miasta i gdyńskiej Arki ustaliły

termin imprezy na 19 lutego.

T
rzaskający, kilkunastostopniowy
mróz zniechęcił do wyjścia z domu
około dwóch tysięcy widzów z już

wykupionymi biletami i akurat tylu zabra-
kło, aby całkowicie wypełnić trybuny no-
wego obiektu. Najwytrwalsi kibice w –
mimo wszystko – imponującej liczbie trzy-
nastu tysięcy, oprócz wielu atrakcji zapo-
wiadanych na tę okazję, spodziewali się
obejrzeć dobry, chociaż towarzyski, mecz
z udziałem Arki Gdynia i bułgarskiego
pierwszoligowca Beroe Stara Zagora, nie-
gdysiejszego przeciwnika gdynian w eli-
minacjach europejskiego PZP (1979). Nie-
stety, przy takim mrozie ogrzewanie mu-
rawy okazało się nieskuteczne i zawodni-
cy obydwu zespołów musieli włożyć sporo
wysiłku, aby utrzymać się na nogach,
a przy tym kopnąć piłkę w zamierzonym
kierunku. Na szczęście, obyło się bez kon-
tuzji u progu sezonu.

Stadionowego debiutu Arka do szczę-
śliwych jednak nie zaliczy. Chyba że za
szczęście uznamy dającą remis (1:1)

GDYNIA 
NA TRZY
GWIAZDKI

bramkę, strzeloną w doliczonym czasie
przez 32-letniego obrońcę gospodarzy,
Emila Nolla. Niespełna tydzień później,
w piątek, 25 lutego już podczas inaugu-
racji wiosennej rundy ekstraklasy, było
równie mroźno i… jeszcze gorzej. Żółto-
-niebiescy przegrali bowiem na nowym
stadionie z Wisłą Kraków 0:1, tracąc oka-
zję do zdobycia tak potrzebnych punk-
tów, aby oddalić się od strefy spadkowej.

Niekorzystny bilans meczów rozegra-
nych dotychczas przez piłkarzy Arki na no-
wym stadionie w niczym nie umniejsza je-
go walorów funkcjonalnych i znaczenia
dla gdyńskiego sportu. Na trudnej, gdyż
ograniczonej istniejącą zabudową do led-
wie 8900 metrów kwadratowych po-
wierzchni, w okresie dwóch lat stworzono
obiekt piłkarski spełniający wymogi trzy-
gwiazdkowej kategorii UEFA. Dokładnie
15 139 miejsc na trybunach, zadaszenie
o łącznej powierzchni przekraczającej 1
hektar, cztery wieże oświetleniowe za-
pewniające boisku jasność o natężeniu

2000 luksów oraz 220 kamer monitoru-
jących – to tylko niektóre z atrybutów naj-
nowszej sportowej inwestycji w Gdyni.

Władze miasta mają do rozstrzygnięcia
sporo dylematów. Istnieją realne obawy
o stopień wykorzystania nowego stadio-
nu, gdy Arka zawiedzie oczekiwania tysię-
cy kibiców i spadnie (czego, rzecz jasna,
nie życzymy) do pierwszej ligi. Zwłaszcza
że tam może już na nią czekać – również
gdyński – Bałtyk, obecnie drugoligowiec.
A właśnie na gruzach dawnego stadionu
przy ul. Olimpijskiej, zbudowanego dla te-
go klubu w latach 60. ubiegłego wieku
przez patronującą mu stocznię im. Komu-
ny Paryskiej postawiono nowy obiekt, co-
kolwiek pochopnie przypisany przez wła-
dze miasta – włącznie z zastosowaniem
żółto-niebieskiej kolorystyki foteli – samej
Arce. Wszak ligowa fortuna piłką się toczy
i niebawem o swoje prawa do stadionu
mogą upomnieć się wierni działacze oraz
kibice Bałtyku.

TEKST I FOT. HENRYK JEZIERSKI
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Ponad 500 trenerów

i instruktorów uczestniczyło

w Zabrzu w konferencji,

zorganizowanej przez Wydział

Szkolenia Śląskiego Związku

Piłki Nożnej.

N
a inaugurację został zaprezento-
wany niezwykle wymowny film,
komentowany przez doktora

Władysława Szyngierę, obrazujący za-
chowanie rodziców w czasie rywalizacji
swoich pociech. Zachowanie rodziców
stanowi wielki problem dla trenerów
i opiekunów grup młodzieżowych, ne-
gatywnie oddziałując także na począt-
kujących piłkarzy.

Konferencję prowadzili: wiceprezes
Śl.ZPN, Czesław Biskup i pełniący rolę
gospodarza, przewodniczący Wydziału
Szkolenia, trener Zdzisław Podedwor-
ny.

WYMOWNY FILM

Władysław Szyngiera, wspólnie
z prezentującym wraz ze swoimi zawod-
nikami praktyczne ćwiczenia – Pawłem

Grycmanem, zajęli się omówieniem
najnowszych kierunków w szkoleniu
młodych piłkarzy. JG

W
idać, że to plac budowy. Oka-
zały obiekt klubowy już jest,
jest także zadaszona trybuna.

Trwają prace na płycie boiska. – Krzese-
łek będzie 400, główna płyta ma wy-
miar 100 na 64 metry, obok znajduje
się drugie  treningowe boisko, są też
korty tenisowe, stadion będzie miał
oświetlenie i obszerny parking – wyli-
cza prezes Ludowego Klubu Sportowe-
go Przemsza Siewierz, Tadeusz Korusie-
wicz. Naprzeciwko krytej trybuny po-
wstanie druga, otwarta. Tuż za stadio-
nem usadowił się pensjonat, a za nim
stadnina koni.

Pytam prezesa o możliwość skorzy-
stania w przyszłości – niedalekiej, bo
jesiennej – z boiska, zaplecza i hoteliku
przez którąś  z drużyn ligowych, może
nawet ekstraklasowych wybierających
się na mecz na Śląsk. – Tak, to niemal
pewne, już dzwonią z klubów nadmor-
skich i łódzkich, pytają, czy będziemy
świadczyć takie usługi – odpowiada Ko-
rusiewicz.

LKS Przemsza gra na co dzień w A kla-
sie. W Siewierzu, który ma około 6 ty-
sięcy mieszkańców, piłkarskie ambicje
to liga okręgowa. Są i teraz szanse na

PIERWSZY BĘDZIE W SIEWIERZU?
Jesteśmy w Siewierzu… Zjeżdżamy z „gierkówki”. Po kilkuset metrach,

po minięciu kolejowego przejazdu na drodze wiodącej do Myszkowa,

skręcamy w lewo. Otoczony niewielkim laskiem – można zazdrościć

tego położenia, jest uroczo – pojawia się stadion, stadionik raczej…

awans, stadion więc, żeby zarabiać,
spełni z powodzeniem funkcję przed-
startową, przedmeczową dla innych.

Jak mówi prezes, skromnego klubu
nie byłoby stać na ten stadion, więc
miasto postarało się o dofinansowanie
z Unii Europejskiej. Całość kosztów to
prawie 4,3 miliona złotych. Harmono-
gram prac został ułożony tak, żeby sta-
dion oddać do użytku w 2012 roku. Nie-
dawno okazało się, że termin zakończe-
nia robót można realnie zaplanować
na wczesną jesień 2011.

Opowiadam prezesowi, jak podjeżdża-
łem tu nieraz rowerem z pobliskiej Cze-
kanki (letniskowa,  popularna wśród
mieszkańców zagłębiowskich miast spo-
ra wioska) i siadałem wśród miejsco-
wych kibiców – zapraszali na łyk czegoś
chłodnego – i oglądaliśmy, wtedy w lidze
okręgowej, ot choćby Janka Benigiera…

– To już nie wróci, wymogi bezpie-
czeństwa nie pozwalają przecież na ta-
kie romantyczne spoglądanie, nawet
w rozgrywkach na tych niezbyt wyso-
kich szczeblach. – Wiem, wiem, panie
prezesie… Ale miejscowi działacze pla-
nują rozgrywanie tu międzypaństwo-
wych meczów reprezentacji juniorek,

a może i sparingi pierwszego zespołu
kobiecego. Na razie miejscowi kibice
nie powinni mieć źle: wieczorami
oświetlony obiekt będzie udostępniany
grupom amatorskim, kortów też wy-
starczy dla wszystkich chętnych.

Zobaczymy zatem już niebawem:  Gli-
wice czy Siewierz będą pierwsze, jeśli
chodzi o oddanie do użytku nowego pił-
karskiego obiektu w regionie śląskim?

Warto więc czasem zatem zajrzeć na
internetową stronę siewierskiego klu-
bu  http://przemsza-siewierz.pl

JERZY GÓRA
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ÂWI¢TOKRZYSKI

O
sile i randze związku na ziemi świę-
tokrzyskiej decydowały w ostatnich
latach przede wszystkim dwa klu-

by: najpierw głównie ostrowiecki KSZO,
później kielecka Korona. I nagle w tym
duecie zaczęło coś skrzypieć. W mieście
hutników, który jako jeden z pierwszych
w kraju wzbogacił się o okazały, nowocze-
sny stadion, a ukochany klub doskonale
radził sobie w pierwszej lidze – niespo-
dziewanie musiano przeżyć gorycz degra-
dacji do drugiej ligi. Potem KSZO skorzy-
stało jeszcze z reformy rozgrywek i zdążo-
no ponownie powrócić wyżej (do pierw-
szej ligi).

Nad Sinicą z kolei rozpoczął się okres
wielkiej prosperity miejscowej Korony
w ekstraklasie, utrwalony również pięk-
nym pomnikiem, czyli oddaniem do użyt-
ku okazałego obiektu piłkarskiego. I tak
to jakoś trwało… Przed sezonem
2010/2011 w Kielcach podwyższono po-
przeczkę i zdecydowano grać o zakwalifi-
kowanie się do europejskich pucharów.
W Ostrowcu obrano niższy pułap – status
quo.

Pierwsza runda dla Korony była usłana
różami. Dla KSZO trochę zbyt kolczasta.
W obu miastach jednak z niemałymi na-
dziejami oczekiwano na piłkarską wiosnę.
A tu zawód: Korona, a zwłaszcza KSZO –
dołują.

Trochę nerwówki
– W Kielcach nie ma paniki, ale ner-

wówka zaczyna dawać znać o sobie – oce-
nia prezes Świętokrzyskiego ZPN, Miro-
sław Malinowski. – Uważam, że nieba-
wem sytuacja się poprawi. Drużyna nadal
ma w sobie duży potencjał. Zawodnicy,

mimo zaawansowanego wieku, dyspo-
nują wysokimi umiejętnościami i do-
świadczeniem. Te czynniki mogą właśnie
teraz zaprocentować. Potrzebny jest spo-
kój, należy unikać gwałtownych ruchów.

Oczywiście zweryfikowano już wcze-
śniejsze plany. Teraz cel sprowadza się do
utrzymania Korony w ekstraklasie. Ale za-
wierucha wyraźnie nadciąga nad Ostro-
wiec. Perspektywy zmiany prognozy na
bardziej optymistyczną są poważnie ogra-
niczone

– KSZO przeżywa wyraźny kryzys, nie
tylko sportowy – stwierdza prezes Mali-
nowski. – Klub potrzebuje wszechstronne-
go wsparcia, a nie bardzo widać, kto jesz-
cze byłby chętny i mógłby udzielić pomo-
cy. Nie chcę krakać i sam nie dopuszczam
takiej myśli, ale ewentualna wywrotka
KSZO, czyli spadek do drugiej ligi, może
oznaczać początek końca piłki w Ostrow-
cu. Wówczas bardzo prawdopodobne, że
wycofa się obecny strategiczny sponsor,
nie będzie komu zadbać o budżet, regulo-
wać bieżących wydatków. Ale dopóty wi-
dać światełko w tunelu, również jako
związek dołożymy wszelkich starań, by
pomóc wielce zasłużonemu klubowi.

Faktycznie w Świętokrzyskim dla piłki
nastały bardzo trudne dni. Wszystkich
tam nurtuje zasadnicze pytanie – czy uda
się uniknąć nadciągającej zawieruchy?

Będzie co oglądać
Pewną poprawę nastrojów wśród sym-

patyków futbolu w Świętokrzyskim, przy-
najmniej na razie, powinny przynieść
ostatnie decyzje Polskiego Związku Piłki
Nożnej. Otóż Świętokrzyski ZPN, jako or-
ganizator wielu imprez propagujących

futbol wśród młodzieży, został wyróżnio-
ny przyznaniem roli gospodarza finałów
mistrzostw Polski juniorów. Prestiżowy
turniej, wywołujący zawsze duże zaintere-
sowanie, zostanie rozegrany na nowym,
niedawno oddanym obiekcie w Ożaro-
wie. Zawody odbędą się w pierwszym ty-
godniu lipca i na pewno otrzymają nale-
żytą oprawę.

Piłka w młodzieżowym wydaniu będzie
dominowała w Kielcach ponownie na po-
czątku września. Oto tamtejsza Arena ma
gościć finalistów Ogólnopolskiego Turnie-
ju o Puchar im. Marka Wielgusa. Przyje-
dzie szesnaście drużyn dziewcząt i tyle sa-
mo chłopięcych, które stoczą z pewnością
niezwykle zacięte boje o zwycięstwo.
W Kielcach mają już konkretny plan prze-
prowadzenia tych zawodów. Myślą
o atrakcyjnym zorganizowaniu otwarcia
turnieju, czyli spotkaniu wszystkich jego
uczestników z młodzieżą miasta w amfite-
atrze na Kadzielni. Także podczas całego
cyklu turniejowego chcą pokazać najuro-
kliwsze i zabytkowe zakątki Kielc. Cała zaś
impreza ma zostać wykorzystana dla jak
największej popularyzacji piłki nożnej
wśród młodzieży w wieku szkolnym.

Szykuje się też ciekawy mecz między-
państwowy na poziomie starszych wie-
kiem zespołów. Otóż 6 września na sta-
dionie Arena Kielce będziemy mogli
emocjonować się spotkaniem repre-
zentacji U-21 Polska – Rosja. Na te za-
wody zapewne zechcą przybyć kibice
nie tylko ze Świętokrzyskiego, ale i są-
siednich regionów. Teraz do szczęścia
potrzebna tylko „gwarancja” ekstrakla-
sy dla Korony i pierwszej ligi dla KSZO…

JERZY FIGAS

NADCIĄGA ZAWIERUCHA?
Kiedy niedawno zwróciliśmy się do przedstawicieli Świętokrzyskiego ZPN z pytaniem: z czym mają obecnie

największy problem, w odpowiedzi usłyszeliśmy: nie dopuścić do futbolowej zawieruchy w Kielcach

i Ostrowcu. Czegoś takiego nie było jeszcze (przynajmniej w stolicy regionu) przed kilkoma tygodniami.



wali i panował spokój. Ba, o ustawie
o bezpieczeństwie imprez masowych
nawet nikt nie myślał.

W trzeciej lidze Huragan występo-
wał w latach 80. przez dwa sezony
i wpisał się w historię siedemnastoma
meczami bez porażki. Atmosfera tam-
tych lat powraca podczas organizowa-
nego co roku na początku wakacji Me-
moriału Mirosława Wrześniewskiego,
nieżyjącego już trenera ówczesnej dru-
żyny. Najpierw wszyscy spotykają się
przy grobie szkoleniowca, następnie
przebierają się i uganiają za piłką.

Po latach prezesowania w Huraga-
nie Bogdanowi Pietkiewiczowi zapro-
ponowano kandydowanie do władz
Warmińsko-Mazurskiego Związku Piłki
Nożnej. Pracuje w nim do dziś, obecnie
jest wiceprzewodniczącym wydziału
bezpieczeństwa, szefem komisji ds. we-
ryfikacji boisk oraz odznaczeń, a także
delegatem na mecze trzeciej ligi. – Nie
wiem, dlaczego teraz w pewnych krę-
gach panuje szpan na chamskie, chuli-
gańskie zachowanie. Jako delegat
otrzymuję listę osób z zakazami stadio-
nowymi. Zawiera ona imiona i nazwi-
ska oraz PESEL. W wyższych klasach roz-
grywkowych identyfikacja przebiega
sprawnie, ale w tych najniższych – szko-
da gadać. Bez zmuszenia chuliganów
do meldowania się na policji w czasie
meczu nic nie osiągniemy. Mam jednak

nadzieję, że gdy wreszcie zacznie się
skutecznie egzekwować ustanowione
prawo, na stadiony powróci spokój.

A stadiony w tym regionie pięknieją.
Dyrektor Huraganu jednym tchem wy-
mienia obiekty w Elblągu i Ełku, odda-
ne niedawno do użytku w Lidzbarku
Warmińskim oraz Olecku, cieszy się, że
dobiega końca budowa stadionu
w Ostródzie. Ma też nadzieję, iż ten, na
którym występuje prowadzący w jednej
z ośmiu trzecioligowych grup Huragan
Morąg, w najbliższym czasie będzie
spełniał wymogi wyższej klasy rozgryw-
kowej. Gorzej jest w niższych ligach,
gdzie działalność poszczególnych klu-
bów opiera się głównie na pasjona-
tach.

Olsztyński związek wystąpił ostatnio
do wszystkich samorządów o większe
zainteresowanie piłkarską infrastruktu-
rą, by nie było problemów z przyznawa-
niem licencji. Bogdan Pietkiewicz z roz-
rzewnieniem wspomina niedawny po-
byt na turnieju w Norwegii, gdzie
w trudnym klimacie istnieje wiele kom-
pleksów boisk i prezentują się o niebo
lepiej niż u nas. Martwi go też, że żad-
ne z dzieci nie odziedziczyło po nim za-
interesowania najwspanialszą dyscypli-
ną sportową, jaką jest piłka nożna. Ale
zapomni o tym w czerwcu, gdy jego
Huragan awansuje do drugiej ligi.

ROMAN LASZUK
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WARMI¡SKO-
-MAZURSKI

B
oisko znajdowało się na terenie zaj-
mowanym przez żołnierzy, a żeby
skrócić sobie drogę, musiałem po-

konywać kolejowe tory – wspomina Bog-
dan Pietkiewicz. – Wędrowałem sam,
ponieważ w rodzinie nikt nie interesował
się piłką nożną. W wieku dwunastu lat
zapisałem się do trampkarzy Huraganu.

Niestety, jego piłkarska kariera trwa-
ła krótko. Ze względów zdrowotnych
w 1972 roku zdecydował się zawiesić
buty na kołku. Trudno się temu dziwić,
skoro podczas siedmiu lat grania w pił-
kę dwukrotnie złamał nogę i raz rękę.
Po pierwszym z tego typu zdarzeń pro-
sto z boiska trafił na dwa tygodnie do
szpitala. – Nie wiem, dlaczego tak ła-
two przytrafiały mi się kontuzje – mówi
obecny dyrektor klubu z Morąga. – By-
łem niski i krępy, występowałem na le-
wej obronie. Chyba po prostu miałem
za słabe kości i ogromnego pecha…

Nie zniechęciło to go jednak do fut-
bolu. Po skończeniu studiów w war-
szawskiej Szkole Głównej Planowania
i Statystyki (obecnej SGH) wrócił do ro-
dzinnego miasta, gdzie został preze-
sem jednej z odzieżowych firm. Swoje
kroki skierował też do klubu i początko-
wo pełnił w nim obowiązki kierownika
drużyn młodzieżowych. W 1978 wybra-
no go do klubowego zarządu, a rok
później został prezesem Huraganu i był
nim aż do 2000 roku. Od początku naj-
większy nacisk kładł na wynik sporto-
wy. Mimo że klub był wielosekcyjny, bo
oprócz piłkarzy Huragan szkolił koszy-
karzy, tenisistów stołowych oraz entu-
zjastów brydża sportowego i szachów –
o finanse nie musiał się martwić. Próśb
do miasta, jak to ma miejsce obecnie,
nie kierował – wystarczały pieniądze
otrzymywane z rady głównej „Startu”
oraz rady wojewódzkiej tego zrzesze-
nia, w których władzach społecznie
pracował. Miejscowe firmy zapewniały
transport oraz czasem etaty dla zawod-
ników.

Piłkarzy mobilizowała rywalizacja
z Sokołem Ostróda, a gdy ten awanso-
wał do trzeciej ligi w 1982 roku, Hura-
gan poszedł jego śladami sezon póź-
niej. Derby uważano za jedne z naj-
większych wydarzeń w Morągu. Na sta-
dionie dwunastotysięcznego miasta
zjawiały się wówczas blisko dwa tysiące
kibiców.

– Co ciekawe, nie odnotowywało się
jakichkolwiek negatywnych zdarzeń –
podkreśla Bogdan Pietkiewicz. – Za na-
szą drużyną jeździły przynajmniej dwa
autobusy kibiców, u nas gościli fani ry-

ZMARTWIENIA I NADZIEJE PANA BOGDANA
Po raz pierwszy na mecz Huraganu poszedł w 1959 roku, mając zaledwie sześć wiosen. Dwadzieścia lat

później został prezesem klubu z Morąga i działa w nim do dziś.

Bogdan Pietkie-

wicz (pierwszy

z lewej) z Mar-

kiem Jóźwia-

kiem, gen. Józe-

fem Kuczakiem

i Andrzejem

Kwiatkowskim

podczas Memo-

riału Mirosława

Wrześniewskie-

go w 2010 r.
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CO S Y̧CHAå W REGIONACH

WIELKOPOLSKI

Świecie zajmującą trzecią pozycję i wyjaz-
dowe konfrontacje z Unią Swarzędz (14-15
maja), która jest w tabeli na 3. miejscu
oraz z Lechem Rypin (28-29 maja) – obec-
nym wiceliderem. Podstawowymi gracza-
mi Calisi są: Marcin Ludwikowski, Damian
Czech, Łukasz Wiącek, Błażej Ciesielski,
Maciej Skowiński, Maciej Sowiński oraz
wspomniany Grzegorz Dziubek.

– Akurat w tym roku minie pięćdziesiąt
lat, odkąd Calisia grała w drugiej lidze.
Chcemy uczcić ten jubileusz awansem –
mówi trener. Problemów do rozwiązania
przed klubem jeszcze dużo. Trzeba myśleć
o wzmocnieniu kadrowym, a najważniej-
sze to przygotowanie obiektu do nowych
wymogów licencyjnych. Calisia nie ma
własnego boiska, ostatnio często wystę-
puje w Pleszewie, około 30 kilometrów
od swojego miasta. – Wszystkie prze-
szkody na pewno pokonamy. Najważniej-
sze, aby dopisała forma, to uda się awan-
sować – mówią w klubie.

JERZY FIGAS

Warto pamiętać, że z Calisii na znane
ligowe boiska wyszli między innymi: Zbi-
gniew Sadowski, Krzysztof Grala, Krzysz-
tof Pawlak (Lech Poznań), Krzysztof Kar-
piński, Tadeusz Rachwalski (Śląsk Wro-
cław), Paweł Gajoch (Igloopol Dębica),
Grzegorz Dziubek (Aluminium Konin).

rewelacją. Drugoligowa przygoda skoń-
czyła jednak się w 1961 roku. Przez na-
stępne pięć sezonów Calisia grała w lidze
wojewódzkiej, potem krótko w między-
wojewódzkiej, aż wreszcie znalazła się na
samym dnie rozgrywek. Na sezon
1982/83 trafiła jeszcze do trzeciej ligi, aż
w końcu wycofała się ma dobre.

Sekcja została reaktywowana w 1992
roku. Pomogli w tym Mirosław Zalewski
oraz byli piłkarze kaliskiego klubu: Wie-
sław Wawrzyniak, Andrzej Kamiński,
Wojciech Arnold. Młodych zawodników
prowadził Bronisław Adamkiewicz. Zno-
wu startowali od najniższych klas. Marsz
do góry zaczął się w roku 2007, kiedy
awansowali do czwartej ligi, a dwa lata
później znaleźli się w trzeciej. Ten etap
traktują jako przystanek, bowiem zamie-
rzenia sięgają drugiej ligi. Chcą tego
obecny prezes Ryszard Feszczuk i wicepre-
zes Paweł Gajoch. Przede wszystkim to
marzenie zawodników i trenera, Grzego-
rza Dziubka, który wywodzi się spośród
grających piłkarzy zespołu. I wszyscy są
przekonani, że uda im się zrealizować
plan właśnie w tym sezonie.

Calisia jest liderem swojej grupy. Jesz-
cze niedawno miała przewagę sześciu
punktów nad rywalami; teraz stopniała
ona tylko do dwóch. Kaliszan czekają jesz-
cze trudne boje między innymi z Wdą

C
hociaż w bogatej historii Calisii
przewinęło się kilka dyscyplin,
m.in. lekkoatletyka czy kolarstwo,

to jednak na czele zawsze znajdowała się
piłka nożna. Jej świetność przypada na
lata pięćdziesiąte: w 1956 drużyna wy-
stępująca w trzeciej lidze dotarła aż do
półfinału Pucharu Polski. W nim jednak
musiała uznać wyższość warszawskiej Le-
gii. Ale co to był za mecz! Opowiada się
o nim jeszcze dziś. – Przegraliśmy 1:7, lecz
to Calisia prowadziła 1:0 – podkreślają
dumnie kaliszanie.

W 1956 roku trafiła do drugiej ligi,
dzięki powiększeniu przez PZPN tej klasy
z 14 do 22 drużyn. Jako beniaminek była

CALISIA RESTITUTA
Kalisz, urokliwe miasto 

nad Prosną, położone

w Wielkopolsce, znane jest

szerszemu ogółowi krajan

również przez swój klub

sportowy z dużymi tradycjami

i sukcesami. A klub już swoją

historyczną nazwą – Calisia 

– udowadnia, że mocno 

związał się z tym grodem

i jego mieszkańcami.

S
zczegóły zdradza dyrektor Wielko-
polskiego ZPN, Zbigniew Ruta: –
Autor monografii Lecha „Poznańska

lokomotywa” Jarosław Owsiański i pasjo-
nujący się historią regionalnej piłki – To-
masz Siwiński, zajmujący się teraz wspól-
nie opracowaniem monografii naszego
związku, natrafili na dokumenty świad-
czące, iż Wielkopolski ZPN powstał wcze-
śniej, niż w 1921 roku. Są materiały po-
twierdzające jego działalność już w 1913!
Brzmi to jeszcze trochę sensacyjnie, lecz
podkreślam – są odpowiednie materiały
archiwalne. Wzmianka o wcześniejszej
dacie istnienia Wielkopolskiego ZPN znaj-
duje się w „Encyklopedii Piłkarskiej FUJI”
Andrzeja Gowarzewskiego. Teraz dołączy
się jeszcze swoim autorytetem i naukową
opinią doktor Ryszard Wryka.

W czerwcu tego roku odbędzie się
Walne Zgromadzenie Wielkopolskiego
Związku Piłki Nożnej, podczas którego –

A TO JUŻ 100 LAT!
Wielkopolski Związek Piłki Nożnej, jak wszystko na to wskazuje, zalicza się do grona najstarszych stowarzyszeń

futbolowych w Polsce. Istnieją niezbite dowody, że – podobnie jak Kraków, Lwów i Warszawa – wkrótce 

będzie miał za sobą stulecie działalności. A fakt ten ujrzał światło dzienne w momencie, kiedy w związku 

przystąpiono do opracowania monografii upamiętniającej 90 lat wielkopolskiej piłki (patrz „PP” nr 1 – 2011).

jak informuje prezes Stefan Antkowiak –
w oparciu o przedstawione fakty zosta-
nie przyjęta uchwała o nowej dacie po-

wstania związku, a tym samym o przy-
szłych obchodach stulecia, czyli w 2013
roku. JF

Stefan Antkowiak 

w rozmowie z Adamem

Olkowiczem
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ZACHODNIO-
POMORSKI

Wielkie wyróżnienie spotkało Ko-

szaliński Okręgowy Związek Piłki

Nożnej, będący podokręgiem Za-

chodniopomorskiego ZPN. Otóż

w maju na trzech boiskach regio-

nu zostanie zorganizowany tur-

niej kwalifikacyjny piłkarskich mi-

strzostw Europy do lat 19, które

w lipcu odbędą się w Rumunii.

Na miejsca rozgrywek wybrano

stadiony w Szczecinku, Kołobrze-

gu i Koszalinie.

S
zczecinek dysponuje stadionem
z trybunami na 1500 osób, w tym
600 miejsc pod dachem z siedziska-

mi plastikowymi, odpowiednim zaple-
czem, a nawet stanowiskiem komenta-
torskim. W Kołobrzegu piłkarze grać bę-
dą na nowo wybudowanym stadionie
miejskim, z którego na co dzień ma ko-
rzystać Kotwica Kołobrzeg. Uroczyste
otwarcie obiektu zaplanowano, co praw-
da, dopiero na 4 czerwca, ale w maju bę-
dzie już gotowy do przyjęcia uczestników
turnieju. Stadion może pomieścić 3014
kibiców, ma prawie 300 miejsc parkin-
gowych, oświetlenie o natężeniu 1400
luksów. Koszt budowy obiektu wyniósł
23,6 mln złotych, z czego aż 13 mln po-
chodziło z funduszy unijnych.

W Koszalinie mecze odbywać się bę-
dą na Stadionie Miejskim (określanym
jako stadion Bałtyku Koszalin – 4000
miejsc w tym 1500 siedzących, oświetle-
nie – 250 luksów), który wygrał rywaliza-
cję ze stadionem imienia Stanisława Fi-

gasa. – Choć ten drugi stadion może
przyjąć większą liczbę kibiców, to nie było
szans, aby tam rozgrywano turniej. Bra-
kuje na nim trybuny krytej, warunki so-
cjalne również pozostawiają wiele do ży-
czenia. Natomiast Stadion Miejski ma
dodatkowy atut w postaci znajdującego
się obok Euroboiska, nowego budynku
socjalnego, poza tym jest sprawdzony,
bowiem organizowano tam mecz Polski
ze Szwecją w kategorii U-19.

Turniej eliminacyjny mistrzostw Europy
do lat 19 pod względem sportowym jest
najważniejszą imprezą organizowaną
przez Polski Związek Piłki Nożnej w tym
roku. Bardzo atrakcyjnie przedstawia się
zestaw uczestników. Polacy zmierzą się
bowiem z reprezentacjami Ukrainy, Irlan-
dii oraz Włoch (awans do rumuńskich fi-
nałów uzyska tylko jedna ekipa).

Aby godnie przyjąć gości, poczyniono
już wiele starań. – Przyznanie nam takie-
go turnieju to olbrzymi powód do satys-
fakcji i impuls do wzmożonej pracy. Kon-
sekwentnie zamykamy kolejne sprawy
organizacyjne, prezydenci miast podpisa-
li już stosowne dokumenty, niebawem fi-
nalizujemy umowy z MOSiR w Kołobrze-
gu i OSiR w Szczecinku. Mieliśmy już kilka
wizyt przedstawicieli PZPN, którzy spraw-
dzali stan obiektów, cały czas również
pracujemy nad odpowiednią promocją
turnieju. Liczymy, że mecze Polaków po-
każe TVP Sport lub TVN Turbo, z którymi
prowadzimy rozmowy – przedstawia
działania organizacyjne dyrektor turnie-
ju, Łukasz Bednarek.

Dodajmy, że turniej, podobnie jak
wiele innych młodzieżowych imprez
sportowych, będzie można obejrzeć bez-
płatnie. Aby uniknąć sytuacji, w której
chętnych do oglądania meczów byłoby

O PRZEPUSTKI DO RUMUNII
więcej niż dopuszczalna pojemność
obiektów, będą jednak wydrukowane
wejściówki. Terminarz jest tak ułożony,
że Polska rozegra po jednym ze spotkań
w każdym mieście. Pozostaje mieć tylko
nadzieję, że młodzi piłkarze docenią wy-
siłek organizatorów odpowiednim wyni-
kiem sportowym. Awans do finałów mi-
strzostw Europy może im bardzo pomóc
w karierze.

– Sukces sportowy jest celem nad-
rzędnym każdej reprezentacji, ale zale-
ży nam, aby turniej eliminacyjny został
zapamiętany przez jego uczestników
również z innych powodów. Dlatego
staramy się pozyskać środki z urzędów
miast, powiatów i województwa, aby
w odpowiedni sposób wypełnić czas
wolny zawodnikom, trenerom i działa-
czom. W ostatnich latach mieliśmy już
okazję organizować mecze z udziałem
reprezentacji dziewiętnastolatków Pol-
ski i Szwecji oraz Polski i Norwegii.
Wówczas wszystkim podobały się nasze
działania, mam nadzieję, że podobnie
będzie teraz – mówi Bednarek.

MAREK LORENC

TERMINARZ GIER

24 maja

Włochy – Ukraina
(Szczecinek)
Irlandia – Polska 
(Koszalin)

26 maja 

Włochy – Polska 
(Kołobrzeg)
Ukraina – Irlandia 
(Koszalin)

29 maja

Irlandia – Włochy
(Kołobrzeg)
Polska – Ukraina
(Szczecinek)
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KOCHAJMY MA¸E KLUBY

JERZY

CIERPIATKA

uszyna liczy tylko 5 tysięcy
mieszkańców, ale szczyci
się wielowiekową histo-
rią od 1209 roku, kojarzo-
ną między innymi z Wła-

dysławem Łokietkiem, Kazimierzem Wiel-
kim (nadanie praw miejskich), Władysła-
wem Jagiełłą i zaborem austriackim.

Klub sportowy Poprad założono w 1959
roku, jubileusz półwiecza świętowano
jeszcze w czwartej lidze, lecz to już prze-
szłość. Latem ubiegłego roku, dosłownie
z dnia na dzień i w okolicznościach całkiem
nadzwyczajnych, otworzyła się szansa za-
grania o klasę wyżej. Do rywalizacji grupy
małopolsko-świętokrzyskiej trzeciej ligi nie
był w stanie przystąpić – ze względów fi-
nansowo-licencyjnych – krakowski Hutnik.
– Zwolniło się miejsce,  załatwienie spra-
wy odbyło się błyskawicznie. Rano wizyta
w „skarbówce” i nowosądeckim ZUS, po
niej złożenie niezbędnych papierów w Kra-
kowie, w Małopolskim ZPN i niemal
z marszu premierowy mecz w Suchednio-
wie – mówi prezes klubu, Stanisław Suł-
kowski.

Awans dokonał się zatem kuchenny-
mi drzwiami, ale zarówno prezes Sułkow-
ski jak i jego najbliżsi współpracownicy
(Mieczysław Turek, Ryszard Handzlik, Hen-
ryk Gościński i Artur Mazur) są zgodni, że
pojawienie się w trzeciej lidze było tylko
kwestią czasu. Wiceprezes Gościński: –
W ostatniej dekadzie dokonał się przełom
w patrzeniu na klub i sposób jego zarzą-
dzania. Do władz Popradu udało się przy-
ciągnąć sympatyków, chcących i mogą-

Gdyby zapytać przeciętnego

kibica: z czym kojarzy mu się

sportowa Muszyna 

– odpowiedź byłaby oczywista, 

bo o siatkarkach Muszynianki,

trzykrotnych mistrzyniach Polski,

jest głośno również 

na arenie międzynarodowej.

Warto jednak wiedzieć, 

że narodziny dzisiejszej chluby

miasta odbyły się gdzie indziej 

– w MKS Poprad.

cych pomóc. Zresztą jeszcze kilka kolejek
przed zakończeniem poprzedniego sezonu
wydawało się, że Poprad awansuje nor-
malnym trybem. Ale duża, siedmiopunk-
towa przewaga została zaprzepaszczona.
Spowodowało to konkretne reperkusje
kadrowe.

Prezes Sułkowski: – Nie byliśmy poli-
cjantami, nikt nie drążył tematu, jakim
cudem tak pokaźny kapitał został roz-
trwoniony. Niemniej trzeba było poże-
gnać się z trenerem i kilkoma piłkarzami.
Postanowiliśmy dać szansę Tomaszowi
Szczepańskiemu, ponieważ zebrał wiele
pochlebnych ocen za pracę szkoleniową.
Tomek dysponował pod względem per-
sonalnym słabszym zespołem, niż Janusz
Świerad w czwartej lidze. A jednak, mi-
mo podwyższonego pułapu wymagań,
runda jesienna obecnego sezonu była
bardzo udana. Poprad uplasował się
w trzecioligowej czołówce, co nas bardzo
usatysfakcjonowało.

Godne to podkreślenia tym bardziej że
latem ubiegłego roku nawiedził Muszynę
kataklizm. Duża część miasta została za-
lana przez wysoką falę powodziową. Sta-
nisław Sułkowski: – Pamiętam ten dzień
doskonale, dosłownie płakać się chciało.
W maju własnym sumptem wykonali-
śmy remont kapitalny obiektu klubowe-
go, były nowe szatnie, bieżnie, boksy
i nawierzchnia. I nagle pływały po niej
śnięte ryby, murawę zalegał muł. Dzięki
wysiłkowi wielu wolontariuszy, jakich
w Muszynie nie brakuje, stan płyty głów-
nego boiska znów jest dobry. Natomiast

nie nadaje się do użytkowania boisko
boczne. Będzie sztuczne, albo tylko do ce-
lów treningowych. Trzeba wymienić krze-
sełka i położyć asfalt na parkingu. Ale ja-
koś sobie radzimy, zresztą dzięki wydat-
nej pomocy burmistrza i władz samorzą-
dowych. To właśnie oni najbardziej doce-
niają znaczenie sportu dla wychowania
młodzieży.

– Kapitalną rolę odegrał burmistrz
Waldemar Serwiński, tragicznie zmarły
brat trenera siatkarek Muszynianki, Bog-
dana – oddaje hołd prezes Sułkowski,
który jest też radnym. – Identycznie pa-
trzy na sprawę obecny burmistrz, Jan
Golba i jego sztab. Dzięki takiej postawie
panuje w Muszynie bardzo przychylny kli-
mat dla sportu – uzupełnia wiceprezes
Gościński.

Całoroczny budżet klubu wynosi około
4,5 miliona złotych, z czego wydatki na
młodzież pokrywa gmina. Reszta spoczy-
wa na władzach Popradu, które wobec pił-
karzy wyznają proste credo: wypłacane,
bez żadnych zaległości, pieniądze (przy-
zwoite, ale nie oszałamiające) leżą na mu-
rawie. To najprostsza i zarazem najuczciw-
sza zasada. W rundzie wiosennej popełnił
Poprad boiskowy falstart, zaczął rewanże
od dwóch porażek. Ale i zdążył wygrać du-
żą sprawę. Zyskał uznanie członków Wy-
działu Piłkarstwa Amatorskiego PZPN,
którzy trzy dni obradowali właśnie w Mu-
szynie. I naocznie mogli się przekonać, że
Poprad to klub godny szacunku. Nawet,
gdy na boisku nie daje rady Orliczowi Su-
chedniów...

M

Poprad Muszyna,
czyli… z szacunkiem



dzi o to, aby były one przeprowadzone
prawidłowo i bez zbytniego pośpiechu
oraz presji.

Właściwie przeprowadzony ogólny

wywiad lekarski powinien być rozbu-
dowany o wywiad sportowy dotyczący
nie tylko wybranej dyscypliny, ale także
sportów uzupełniających, czasu ich
uprawiania, obciążeń treningowych
itp. W badaniu fizykalnym szczególne
miejsce należy poświęcić układom krą-
żenia i oddychania, ponieważ ich
sprawność zasadniczo decyduje o zdol-
nościach wysiłkowych organizmu. Waż-
ne jest zrobienie EKG w spoczynku,
a dopiero następnie należy wykonać
próbę wysiłkową (test zdolności do wy-
siłków fizycznych); należy także zwrócić
szczególną uwagę na badanie ortope-
dyczne, jak również wykonanie badań
moczu oraz morfologii krwi z rozma-
zem i OB. Ponadto wymagane są bez-
względnie konsultacje laryngologiczne
oraz okulistyczne. Uwieńczeniem ba-
dań wstępnych jest analiza wyników
oraz konsultacji i wydanie orzeczenia
na stosownym zaświadczeniu lekar-
skim.

W kwalifikacji do podjęcia treningów

w danej dyscyplinie sportu należy się
kierować podziałem z uwzględnieniem
wymienionych kategorii wiekowych
opartym na fizjologii rozwijającego się
organizmu. Wiek rozpoczęcia treningów
i uprawianie określonych dyscyplin spor-
tu jest zróżnicowany i tak: do ukończenia
6. roku życia można uprawiać wszelkie
sporty oparte na naturalnych formach
ruchu w formie gier i zabaw. Od 7. roku
życia dozwolone są dyscypliny sportu
oparte na naturalnych formach ruchu,
kształtujące koordynację ruchu, nie prze-
ciążające jednak wybiórczo narządów
ruchu. Od rozpoczęcia 9. roku życia ze-
zwala się uprawiać dyscypliny sportu
kształtujące zwinność, szybkość i dyna-
mikę ruchu. Natomiast od 11. roku życia
można zezwolić na trening w dyscypli-
nach sportu kształtujących wytrzyma-
łość i siłę, a od 14. roku – na pełny zakres
treningu wytrzymałościowego.

Dopiero od rozpoczęcia 18. roku życia
zezwolone są dyscypliny sportu polega-
jące na wprowadzeniu statycznych ćwi-
czeń siłowych. Szczegółowy wiek rozpo-
częcia (zaproponowany przez związki
sportowe) uprawiania konkretnych
dyscyplin jest generalnie oparty na po-
wyższym podziale, w zgodzie z rozwo-
jem biologicznym dziecka oraz
uwzględnieniem specyfiki poszczegól-
nych dyscyplin sportowych i jest konsul-
towany z ekspertami w zakresie medy-
cyny sportowej i szkolnej.

Musimy przyjąć do wiadomości, że
wczesna specjalizacja niekoniecznie
prowadzi do sukcesów w wieku senio-
ra, o czym mówi współczesna teoria
sportu. Starając się poprawić naturę,
nadmiernie eksploatujemy dojrzewają-
cy organizm, doprowadzamy do przed-
wczesnego zatrzymania („wypalenia”)
w rozwoju sportowym. OPRACOWAŁ JS
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AWF KRAKÓWej podstawą są badania wstęp-

ne, ponieważ rzutują na spor-

tową i życiową drogę zawodni-

ków. Dalszym ogniwem są ba-
dania okresowe, które – wyko-

nywane systematycznie – pozwalają
monitorować wpływ obciążeń trenin-
gowych na organizm zawodnika. Zna-
czenie badań okolicznościowych, nie-
stety obecnie ignorowanych, jest także
bardzo ważne, ponieważ udział w za-
wodach w niepełnej dyspozycji często
prowadzi do powikłań oraz przedwcze-
snego zakończenia kariery sportowej.

Na podstawie ustawy o świadcze-
niach opieki zdrowotnej, finansowa-
nych ze środków publicznych, funkcjo-
nują nadal rozporządzenia ministra
zdrowia w sprawie zakresu i organizacji
profilaktycznej opieki zdrowotnej nad
dziećmi i młodzieżą. Określają one, że
profilaktyczne badania lekarskie w za-
kresie kwalifikacji do zajęć wf i sportu
szkolnego sprawuje właściwy dla
ucznia lekarz podstawowej opieki zdro-
wotnej. Określają także zakres koniecz-
nych badań lekarskich oraz częstotliwo-
ści ich przeprowadzania w stosunku do
osób przed ukończeniem 21. roku życia,
ubiegających się o przyznanie licencji
albo posiadających licencję na amator-
skie uprawianie określonej dyscypliny
sportu, która stanowi podstawę funk-
cjonowania nieodpłatnych świadczeń
dla dzieci i młodzieży w ramach NFZ.

Badania sportowo-lekarskie są pro-

cesem diagnostycznym, a podstawowy
cel medycyny sportowej, jaki stanowi
profilaktyka, jest realizowany drogą
rzetelnej oceny stanu zdrowia badane-
go i kwalifikowania do uprawiania od-
powiedniej aktywności sportowej oraz
następnie systematycznej kontroli
wpływu tej aktywności na jego stan
zdrowia.

Kluczową rolę w kwalifikacji do spor-
tu odgrywają badania wstępne. Z tego
względu należy organizować badania
zawodników z wyprzedzeniem, przed
podjęciem przez nich treningów, a nie
tuż przed udziałem w zawodach. Cho-

J

KOCHAJMY ZDROWIE ZAWODNIKÓW

Sportowo-medyczna
gra wstępna
Medycyna sportowa jest postrzegana dzisiaj bardzo szeroko jako

dziedzina aktywności ruchowej, a obciążenia treningowe,

z jakimi mamy do czynienia w sporcie wyczynowym, a także

dzieci i młodzieży – wręcz wymuszają systematyczną kontrolę

lekarską.
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awsze w Wielką Sobotę, w sa-
mo południe wielkanocne ży-
czenia przekazuje proboszcz
parafii św. Stanisława – ksiądz
Antoni Dziorek, ze sportem

związany od bardzo młodych lat, które
spędził w Klimontowie (w pobliżu Sando-
mierza). – Jak każdy chłopak – wspomi-
na – interesowałem się piłką, może na-
wet za bardzo, bowiem ojciec musiał
mnie często pędzić do domu, bym za-
siadł do książek. Klubu w naszej miejsco-
wości nie było. Gdy zacząłem naukę
w niższym seminarium w Poznaniu, mie-
liśmy ligę międzyseminaryjną. Najczę-
ściej spotykaliśmy się na boiskach po-
znańskiej Warty, dzięki pomocy ówcze-
snego rektora, księdza Tadeusza Świtka.
Później, w wyższym seminarium w Kra-
kowie, uczestniczyłem już w prawdziwej
piłkarskiej lidze seminaryjnej, której po-
ziom był wysoki. Najsilniejsze było Archi-
diecezjalne Seminarium Śląskie, w które-
go zespole występowało kilku byłych dru-
goligowych piłkarzy.

Mamy tu kapelana
Podczas pobytu w Krakowie był kibi-

cem Wisły, ale tylko okazyjnie udawało
mu się wyrwać na mecz. W pierwszej
swojej parafii w Radziwiłowie Mazowiec-
kim od razu zajął się uprawianiem spor-
tu. Istniał tam zespół piłkarski, występu-
jący w B lub C klasie, który zgodził się
wspomóc pod warunkiem, że młodzi pił-
karze będą regularne uczestniczyć w nie-
dzielnych mszach. Zawarty układ funkcjo-
nował należycie, a ksiądz Antoni przez
trzy lata – pod innym nazwiskiem – po-
magał piłkarzom swoją grą.

Kolejny kontakt z piłką nastąpił już
w Chicago, gdzie ksiądz Dziorek znalazł
się w 1981 roku. Wkrótce pojawił się na
meczu tamtejszej Wisły, a od połowy lat
80. zaczął grę w zespole over-30. Kole-
dzy chętnie przyjęli księdza do drużyny,
choć niektórzy mieli problemy z poha-
mowaniem mocnego słownictwa. Cza-
sem, po przegranym meczu, kiedy
w szatni iskrzyło, jeden drugiemu zwra-
cał uwagę: – Mamy tu kapelana, jak
możesz! Ksiądz grał w oldbojach Wisły,
którzy wówczas byli najlepsi w National
League (zdobyli w ciągu 25 lat 11 mi-
strzowskich tytułów).

Ksiądz Antoni Dziorek uważa, że za-
wodnicy, działacze i sympatycy bardzo

sobie cenią podtrzymywanie tradycji
w środowisku piłkarskim, w klubie; tę-
sknią za tym, co było kultywowane
w ich domach, w starym kraju. Jak
wspomina były prezes Wisły, Józef Kar-
kut, często na tym się nie kończyło,
a wprost z klubu działacze zabierali do
siebie na obiad znanych nieraz piłkarzy,
którzy nie mieli tu rodzin, a przebywali
w Chicago chwilowo.

Obecny prezes, Ryszard Latawiec,
przybył do Chicago z Rzeszowa w 1987
roku. Od razu zajął się prowadzeniem
pierwszego zespołu, grając równocze-
śnie w oldbojach. Wcześniej w Polsce,
jako trener, uratował przed spadkiem
z pierwszej ligi Stal Mielec, a potem
drugoligową Resovię. – Tradycja wiel-
kanocnych spotkań w Wiśle liczy do-
kładnie 23 lata – mówi pan Ryszard. –
Pierwszą „święconkę” mieliśmy
w 1988. Gdy przyleciałem do Chcago,
prosto z lotniska mój przyjaciel Staszek
Urban zawiózł mnie do siedziby klubu –
lepsze powitanie trudno sobie wyma-
rzyć. Kilka dni później spotkałem księ-
dza Dziorka na treningu i tak się zaczę-
ła nasza znajomość. Dziorek był moim
zawodnikiem, tak że mogłem go nawet
ochrzanić. Musiał słuchać coacha, no
nie? – śmieje się Latawiec.

Mimo problemów
– Podczas pierwszej „święconki”

w siedzibie klubu przy 3519 W. Fullerton
Ave nie zabrakło nikogo z zawodników. –
kontynuuje pan Ryszard. – A wtedy w Wi-
śle grali niemal wyłącznie sami przyjezd-
ni, m.in. bracia Leszek i Ryszard Spaczyń-
scy, Stanisław Sobczyński, Stanisław
Urban, Stanisław Pytel, Tadeusz Dolny,
Zbigniew Trzyna, Piotr Modrzejewski i Ry-
szard Siciarz. Później dołączył do nas bo-
hater z Wembley – Janek Domarski. Do
tego całe mnóstwo sympatyków z ówcze-
snym prezesem, Joe Jakubowem i Hen-
rykiem Czaplakiem. Wielu chłopców
mieszkało w tym czasie „na górce”, czyli
w pokojach gościnnych na pierwszym
piętrze klubowego budynku. Przygoto-
wało się w kuchni jedzenie i niewielkie
pomieszczenie klubowe wypełniało się
po brzegi.

Pomimo problemów lokalowych
i obecnej sytuacji ekonomicznej, klub nie
rezygnuje z kultywowania tradycji wiel-
kanocnych spotkań. Podobnie będzie
w tym roku. W roli gospodarza jak zwykle
wystąpi ksiądz Antoni Dziorek, który choć
jest kapelanem całej sportowej Polonii,
to nie ukrywa, że w głębi duszy najbar-
dziej związany czuje się z Wisłą. Świątecz-
ne spotkanie będzie więc kolejną okazją
do rozmów o trudnej dziś sytuacji zasłu-
żonego klubu (w przyszłym roku 85-lecie
istnienia!).

Na razie Wesołego Alleluja wprost
z Chicago życzy Stary Krakus.

WIES¸AW

KSIÑ˚EK

Wiślacy z Chicago, z najstarszego polskiego klubu poza

granicami kraju, tradycyjnie organizują dla swoich piłkarzy 

i działaczy wielkanocne spotkanie.

Z

Wielkanoc w Chicago
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la zakamuflowania obozu, ty-
powej hitlerowskiej katowni,
po kluczowej dla losów II wojny
światowej klęsce stalingradz-
kiej, Niemcy wprowadzili w po-

łowie 1943 roku pokazowe mecze piłkar-
skie drużyn narodowych. Odtąd do nie-
dzielnych imprez masowych należały po-
południowe rozgrywki. Ich poziom był
z czasem bardzo wysoki, ale zdobycie
bramki przez wrogą BV-erom drużynę na-
rażało na śmiertelne niebezpieczeństwo.
Esesmani, przyglądając się meczom spo-
za ogrodzenia, robili zakłady, kto wygra:
biało-zieloni czy biało-czerwoni. Liczyły się
w tych zakładach tylko dwie drużyny: nie-
miecka i polska. Inne, jak czeska, radziec-
ka, belgijsko-holenderska i francuska, nie
mając tak licznych rezerw wśród nowo
przybyłych, stopniowo się dekompleto-
wały – z wiadomych przyczyn.

Rosjanie już w pierwszym roku rozgry-
wek byliby równorzędnym partnerem,
gdyby nie coraz gorsze warunki, w jakich
przebywali i pracowali. Pewnego dnia
przywieziono w transporcie z Ukrainy
kompletny zespół Dynama Kijów. Druży-
na ta miała odwagę, wobec specjalnie
spędzonych na stadion tłumów kijowian,
wygrać z reprezentacją Wehrmachtu 1:0.
Entuzjazm, który ogarnął kibiców w obli-
czu przegranej wroga, tak rozgniewał
Niemców, że zabrali całą drużynę prosto
z boiska i przywieźli do obozu. Tam każde
zwycięstwo więźniów stawało się swego
rodzaju aktem patriotycznym, a przegra-
na Niemców oznaką szybko zbliżającej
się klęski hitleryzmu. W drużynie nie-
mieckiej grali wypasieni funkcyjni z na-
szywką „kryminalny” i tak zwane ele-
menty społeczne. Biało-czerwoni, znani
z boisk jeszcze sprzed wojny, mieli sporo
sympatyków, również wśród Niemców,
dzięki czemu za gola mogli dostać nieraz
dolewkę zupy.

Pewnej sierpniowej niedzieli 1943 ro-
ku Polacy odnieśli wielki sukces. Zarówno
drużyny rezerwowe, jak i reprezentacyjna
„Pierwsza polska” wygrały mecze z dru-
żynami niemieckimi. Warunki fizyczne do
biegania po boisku miało zaledwie 10
procent polskich więźniów i to tylko dla-
tego, że docierały do obozu paczki żyw-
nościowe oraz dzięki lżejszej pracy w ko-

mandzie roboczym. Uzyskanie przewagi
nad opływającymi we wszystko Niemca-
mi, których kapitanem był młody BV-er
Zicke, stanowiło w tych okolicznościach
akt odwagi i ryzykownego nieraz poświę-
cenia.

W „Pierwszej polskiej” znajdowali
się gracze ze starych klubów przedwojen-
nych, na przykład: w bramce Jerzy Juro-
wicz (Korona), w ataku utalentowany Ry-
szard Łysakowski (Legia Warszawa),
w środku ataku – Zygmunt Stolarski
(ŁKS), Władysław Kidacki (Cracovia),
Henryk Giedrowicz i Kazimierz Burchacki
(Pat Warszawa), Ryszard Hibner (Legia
Tomaszów), Zbigniew Zbyszewski (Syre-
na), oraz juniorzy: Józef Koziołek i prawo-
skrzydłowy J. Kowalewski (Polonia War-
szawa).

Pozostałe dwie drużyny składały się
przeważnie z przypadkowych graczy, ale
byli tam też sportowcy, na przykład
w „Drugiej polskiej” T. Patyński, H. Koby-
lański, Gayer (AKS) i „Szczepan” – Stefan
Grzechowiak, mający wiernych kibiców.
Kapitanem „Drugiej polskiej” był W. Tor-
liński, a „Trzeciej polskiej” M. Mołdawa.
Opiekunem naszej reprezentacji był nie-
zawodny J. Pietrzak, sanitariusz, u które-
go przechowywano ekwipunek i który
bardziej poturbowanych przez Niemców
graczy przechowywał w rewirze, aż do
wyleczenia kontuzji. Kostiumy biało-czer-
wone szyli obozowi krawcy, a buty pota-
jemnie przerabiał w „Komando Schuste-
rei” więzień Grzechowiak. Piłka nożna
przetrwała do końca obozu.

OPRAC. JS

Pasją Andrzeja Padewskiego, prezesa Dolnośląskiego ZPN, jest gromadzenie wszystkiego, 

co dotyczy 120-letniej historii piłki nożnej na tych ziemiach, we wszystkich uwarunkowaniach

społecznych i politycznych tamtych czasów. Wśród zbiorów – jakże cenne wspomnienia pióra pana

Mieczysława Mołdawy, więźnia byłego hitlerowskiego obozu Gross-Rosen w pobliżu Rogoźnicy.

Piłka za kolczastym drutem

D
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W
trzytomowej Encyklopedii

PWN pod hasłem „Paranoicz-

ne psychozy (obłęd, parano-

ja)” – między innymi czytamy: „… gru-
pa psychoz urojeniowych… częste uro-
jenia prześladowcze… reformatorskie,
posłannicze”.

Właśnie coś takiego przed laty dopa-
dło byłego reprezentacyjnego bramka-
rza, Jana T. Dopadło i trzyma. I nie zajmo-
walibyśmy się tym przypadkiem, gdyby
nie fakt, że zjawisko, które można okre-
ślić mianem mózgotrzepu – nie tylko nie
ustępuje, ale wyraźnie się nasila. A przy
tym wszystko wskazuje, że na jakiekol-
wiek leczenie jest już za późno.

K
toś kiedyś wmówił Janowi T., że

skoro – po zakończeniu kariery

– nie potrafi się odnaleźć w piłkar-
skiej rzeczywistości, niech chwyci się in-
nych sposobów zaistnienia. I niestety –
na swoje oraz innych nieszczęście –
uwierzył, że potrafi: pisać, oceniać i ko-
mentować.

Dla wielu mediów jest on postacią
wręcz nieocenioną i niezastąpioną.
Rzecz bowiem nie w merytorycznej ja-
kości, ale w jego mózgotrzepowym beł-
kocie.  A to się sprzedaje – napędza czy-
telników i oglądaczy przed telewizora-
mi. Oto próbki z dalszej i bliższej prze-
szłości: „Jak słyszę, że Piechniczek nie
krytykuje, bo – jak sam mówi – zbyt du-
żo piłce zawdzięcza, to chce mi się
śmiać... Mówiłem, że Boniek g... osią-
gnie i sprawdziło się. To samo twierdzi-
łem o Janasie i też się, niestety, spraw-
dza... Ja mam niezbite dowody na nie-
legalną działalność PZPN... A niech so-
bie nadal działa „Listek” i ta cała jego
koteria do końca świata i jeden dzień
dłużej. Ja wtedy będę miał o czym pi-
sać... A tak! Bo miałem rację, kiedy wal-
czyłem z Dziurowiczem i jego Dziurolan-
dem. A teraz też mam rację, bo dziuro-
ludkowie przekształcili się w listkolud-
ków i są jeszcze większe przekręty”.

D
uży posturą, mały duchem czło-

wiek. Nie sprawdził się jako tre-

ner, równie źle wiodło mu się ja-

ko działaczowi – ma o to pretensje do
całego, o dziwo nie tylko piłkarskiego
świata i kieruje je do każdego, kto mu
się nawinie pod rękę. Na kogo padnie –
na tego bęc. Jak każdy „wielki reforma-
tor”, musi mieć wroga – swoją drogą,
skąd my to znamy? W przypadku Jana
T. swego czasu padło na Mariana Dziu-
rowicza, Leszka Jezierskiego, Antonie-
go Ptaka, Michała Listkiewicza, Zbi-

gniewa Bońka, Antoniego Piechniczka, Janusza Hańderka, teraz – między innymi –
Grzegorza Latę.

To tylko nieliczne nazwiska z długiej listy obwinianych, opluwanych, odsądzanych od
czci i wiary, oskarżanych. Szczyt paranoi – świadectwo moralności (dotyczące głównie
lat przeszłych) wystawia facet, który w okresie stanu wojennego pełnił ochotniczo ha-
niebną rolę członka PRON! Gdzie honor, gdzie przyzwoitość? O czymś takim lepiej na-
wet nie wspominać!

W
arto natomiast przypomnieć niektóre dokonania „bohaterskiego” Jana T.

z jego bogatej sportowej kariery. To nie tylko Wembley 1973, nie tylko fi-
nały mistrzostw świata 1974. Ale także wyczyny, z powodu których koledzy

z reprezentacji nazywali go synem stracha. Bo po jednej straconej bramce lub jak
nie szło, potrafił stchórzyć i – pod pozorem kontuzji – zejść z boiska. Tak było cho-
ciażby podczas olimpijskiego finału z NRD – 31 lipca 1976 roku w Montrealu. Po za-
ledwie 14 minutach – nie bez winy naszego bramkarza – Niemcy prowadzili 2:0. Jan
T. poprosił o zmianę, a – jak opowiadają – już przed meczem nie wierzył w nasz suk-
ces. Podobnie, jeżeli nie gorzej, było podczas finałów mistrzostw świata w Argenty-
nie 1978 roku. Jak relacjonują byli gracze – przed spotkaniem z Brazylią Jan T. był już
myślami w domu, sugerował, żeby wystawić Zygmunta Kuklę, chodził, latał, bajdu-
rzył, że nie mamy żadnych szans.

Nawet podczas pożegnalnego występu w reprezentacji – 18 listopada 1981 roku – nie
potrafił zachować się z godnością. Na stadionie „swojego” ŁKS dotrwał co prawda do
końca pierwszej połowy, ale ponieważ przegrywaliśmy z Hiszpanią 0:1, to po przerwie
już go nie zobaczyliśmy. Ale jeszcze śmieszniej było znacznie wcześniej, bo 8 sierpnia
1973 roku podczas ligowego spotkania w Mielcu tamtejszej Stali z ŁKS. Wynik 7:0 dla
gospodarzy wyjaśnia praktycznie wszystko, ale niech nikt nie sądzi, że Jan T. puścił 7 go-
li. Co to, to nie! On uciekł z bramki, de facto chyłkiem, bodaj przy stanie 3:0. Taki to był
grajek, taki futbolowy kozak, którego słynny trener Derby Brian Clough określił dosad-
nie jednym słowem: „Clown”.

J
an T. dorwał się do nowej zabaweczki, jaką jest Internet. To medium cierpliw-

sze od papieru – wchłania niczym gąbka jego najgłupsze teorie, najwredniejsze in-
wektywy. W tych chamskich czasach były bramkarz czuje się wybornie. Obsesyjnie

walczy ze wszystkim i wszystkimi. Oto najświeższej produkcji próbki: „Lato i Smuda po-
winni zostać wypieprzeni i wysadzeni w powietrze!... Smudy nie można zwolnić. Jego
trzeba wypier…!”. I jeszcze a propos wydarzeń w Kownie: „Jeśli chodzi o zachowanie ki-
biców to dopóki rząd polski nie wprowadzi komisarza do PZPN to będą oni mieli pełne
podstawy do takiego zachowania”. Za kogo Jan T. uważa się obecnie, nie wiemy. Wie-
my natomiast, że są takie miejsca, gdzie mógłby spotkać prawie równych sobie, którzy
mieli wpływ na losy kraju, świata:  Napoleona, Franciszka Józefa, Gandhiego…

MÓZGOTRZEPY JANA T.






