
NASZA M¸ODZIE˚ÓWKA

Zadzia∏a∏

system…
Reprezentacja prowadzona przez Marcina
Dornę awansowała do finałów mistrzostw
Europy U-17 w Słowenii.

NASZ GOÂå

Kibicuj´

reprezentacji
Krzysztof Jasiński: – Oglądam mecze 
w telewizji, bo przeszkadza mi chamstwo 
na stadionach. Kibicuję naszej reprezentacji.

GRASSROOTS

Korzenie

murawy
Są w piłkarskiej centrali ludzie, którzy
obmyślają nowe sposoby, aby polska  piłka
odzyskała swój blask.

8

16 22 34

27

70 LAT ANTONIEGO
PIECHNICZKA

DODATEK O EURO

POLSKA
Czasopismo Polskiego Zwiàzku Pi∏ki No˝nej

pi∏kaNr 2 (52) 2012
ISSN 1509-6440

Piłka jest
główną treścią
mojego życia





MACIEJ

POLKOWSKI

POLSKA PI¸KA

W numerze:
4 Reporterskie flesze
7 Siódma strona dla prezesa
8 Piechniczek jubilat

Kopią
10 Grała reprezentacja
11 Z ławki szefa reprezentacji
12 W cztery oczy z Leszkiem Ojrzyńskim
13 W cztery oczy z Kubą Koseckim
14 Ekstraklasa
15 Grają panie
16 Europejski awans Dorny
18 Pod dachem
19 Na plaży
20 Grają najmłodsi
22 Nasz Gość – Krzysztof Jasiński

Przed Euro 2012
24 EUROsprawy

Aleja Gwiazd dla Platiniego
Gospodarskie kłopoty
EURO dla kibiców
Chorwaci pod Warką
Nasi rywale – ROSJA

Widok z trybuny
32 Sportowa rezolucja
33 Nasze sprawy u Gołosa
34 Sowa strzyże trawę
35 Gwizdek Figasa
36 Obradował zarząd

Co słychać w kraju
39 Juraga z Gołańczy
40 Mają Stróże Koguta
41 Dolnośląski gracz
43 W Lublinie naprawiają Motor
51 Świętokrzyskie z sercem
52 Warmińsko-Mazurskie bitwy
53 Kochajmy mały klub z Rzepina
54 Przerwany mecz Smolarka

W doliczonym czasie
56 Niemiec u Fryzjera
58 Nagrody dla najmłodszych
60 Nasza wystawa ze Szczepłkiem
62 Polkowski się cieszy

Blisko, coraz bliżej…
W PAŃSTWA RĘKACH DRUGI TEGOROCZNY NUMER „POLSKIEJ PIŁKI”. Trwa odli-

czanie nie tylko dni, ale nawet godzin dzielących nas od inauguracji Euro 2012 
– największej sportowej imprezy w dziejach Polski. Rzec można, wbiegliśmy już na
ostatnią prostą – do mety blisko, coraz bliżej…

O tym, że jest tak rzeczywiście, przekonaliśmy się pod koniec marca: ukazała się
unikalna księgarska pozycja – „EURO dla orłów”, autorstwa Andrzeja Gowarzew-
skiego. To już 40. encyklopedia piłkarska FUJI,  znanego wydawcy, dziennikarza
i badacza futbolu. Można rzec, kompletna historia mistrzostw Europy, którą każdy
prawdziwy sympatyk piłki nożnej powinien mieć w swojej biblioteczce.

W świąteczny czwartek, 3 maja – 70. urodziny największego żyjącego polskiego
trenera – Antoniego Piechniczka (czytaj str. 8-9). Jego wspaniały, niezapomniany
poprzednik – Kazimierz Górski mówił: „Za nim stoją fakty i osiągnięcia, których
nikt mu nie odbierze. No przecież to o nim śpiewali piosenki, chociażby słynne Bo-
dzia Łazuki – Entliczek... Piechniczek… – Antoni poświęcił się całkowicie piłce noż-
nej, bo tak można powiedzieć, nie ma ona dla niego żadnych tajemnic”. Dołącza-
my się do szczerych i serdecznych gratulacji!!!

Chwila smutku i zadumy. Piłkarska rodzina pożegnała kilka znaczących postaci 
– byłego prezesa związku, Jana Maja, byłych reprezentantów, Henryka Bałuszyń-
skiego i Włodzimierza Smolarka. O tym ostatnim szersze wspomnienie i garść re-
fleksji na str. 54. Numer strony wybrany nieprzypadkowo, bo to był przerwany
mecz po 54 latach życia. Dobry Bóg zabrał Włodka bez jakiegokolwiek ostrzeżenia,
niespodziewanie; oszczędził mu długotrwałej choroby i cierpień. Miał śmierć lek-
ką, podczas snu – taką, o jaką wielekroć się modlimy…

Szef kuchni, pardon, wydania poleca… Na stronach 16–17 i 20–21 o piłce mło-
dzieżowej i dziecięcej. Piszemy obszernie o sukcesie reprezentacji U-17, która pod kie-
runkiem Marcina Dorny awansowała do majowych finałów mistrzostw Europy. W
nich w grupie B zmierzą się z Słowenią, Holandią i Belgią. Ponadto o coraz liczniej-
szych i co ważniejsze, docenianych turniejach dziecięcych, jak również o ogólnopol-
skiej akcji Piłkarskiej Akademii Grassroots, nad którą patronat sprawuje PZPN.

Na 60. stronie dziennikarz, komisarz Stefan Szczepłek oprowadza po „swojej”
(i PZPN) Wielkiej Wystawie Piłkarskiej w warszawskim Pałacu Kultury i Nauki. Po-
nieważ też tam byłem i widziałem, więc poświadczam, iż rzeczywiście, jak pisze
Szczepłek: „To rzadka okazja obejrzenia z bliska pamiątek piłkarskich, świadczą-
cych o bogatej historii polskiego futbolu. Są tam perły. Stojący zegar w formie ma-
py świata, ze strefami czasowymi, od federacji RFN, z okazji meczu w Warszawie
w roku 1961. Poniżej srebrna łódź Wikingów ze znaczkiem federacji piłkarskiej Nor-
wegii. Trafiła do PZPN z okazji meczu, rozegranego w Szczecinie we wrześniu 1963
roku. Polska odniosła wtedy druzgocące zwycięstwo 9:0, a w meczu tym debiuto-
wali: Włodzimierz Lubański (miał 16 lat i 188 dni) i Zygfryd Szołtysik. Z podobnych
powodów warto zwrócić uwagę na znajdujący się w sąsiedniej gablocie srebrny
gramofon – prezent od federacji hiszpańskiej. Jest pamiątką z meczu reprezentacji
olimpijskich w Gijon, w roku 1971. Niby nic wielkiego, bo to niższa ranga drużyny
narodowej. Tyle że w tym meczu w reprezentacji debiutował Grzegorz Lato”.

A zatem, jak zwykle – zapraszam do lektury!
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• Pogrążona w kryzysie gospodar-
czym Grecja musi wprowadzać szereg
ustaw, które mają zapobiec bankructwu
kraju. Jedna z nich nie spodobała się FI-
FA, która zagroziła w specjalnej nocie, że
zespół może zostać wykluczony z Euro
2012. Chodzi o ustawę o ingerencji rządu
w działalność federacji. Dokładnie –
o możliwość kontroli finansów w klubach
sportowych przez grecki rząd, co ma być
jednym z elementów walki z kryzysem
gospodarczym.

• Ricardo Teixeira zrezygnował z funk-
cji prezesa Brazylijskiej Konfederacji Piłki
Nożnej (CBF). 64-letni działacz jednocze-
śnie przestał pełnić funkcję przewodni-
czącego Lokalnego Komitetu Organiza-
cyjnego mistrzostw świata w 2014 roku.
Teixeira kierował brazylijską federacją od
1989. Jego działalność wywoływała spo-
ro kontrowersji.

•  Maskotką piłkarskich mistrzostw
świata w 2014 roku będzie pancernik ku-
lowaty, ssak zagrożony wyginięciem, wy-
stępujący tylko w Brazylii – tak poinfor-
mował ukazujący się w Rio de Janeiro
dziennik „Veja”. Pancernik kulowaty
w razie niebezpieczeństwa zwija się w ku-
lę przypominającą... skórzaną piłkę. Jak
ujawniła gazeta, pancernik wyprzedził in-
nych kandydatów: pumę, papugę arę
i „Saci” – postać z folkloru brazylijskiego.
Oficjalna prezentacja maskotki ma nastą-
pić w październiku.

• Sekretarz generalny FIFA, Jerome
Valcke, przeprosił za stwierdzenie, że Bra-
zylia potrzebuje „kopniaka w tyłek”, aby
przyspieszyć przygotowania do mi-
strzostw świata w 2014 roku. Francuski
działacz w nieparlamentarny sposób skry-
tykował stan przygotowań do mundialu
na spotkaniu z dziennikarzami w Anglii.
Rząd brazylijski zareagował szybko i zde-
cydowanie. Minister sportu wysłał list do
prezydenta FIFA, Josepha Blattera, infor-
mując go, że Valcke nie będzie już mógł
reprezentować federacji w rozmowach na
temat przygotowań do mundialu.

• Systemy Hawk-Eye (sokole oko) lub
GoalRef, które mają pomóc sędziom
w ocenie, czy piłka przekroczyła linię
bramkową, już od sierpnia tego roku mo-
gą być używane w angielskiej Premier Le-
ague. Potrzebna jest aprobata Międzyna-
rodowej Rady Piłkarskiej (IFAB).

•  Po tragedii w egipskim Port-Said 
FIFA zdecydowała się wypłacić 250 tysię-
cy dolarów rodzinom ofiar zamieszek.
– Ta kwota będzie przekazana funduszo-
wi, który został ostatnio utworzony przez
Al-Ahly. Powiedziałem po tej tragedii, że
to czarny dzień dla futbolu. Wciąż jestem
w szoku myśląc o tym, co się stało. Wiele
ofiar było młodych i utrzymywało swoje
rodziny. Trzeba im teraz pomóc – powie-
dział prezydent FIFA, Sepp Blatter.

• W czwartek 12 kwietnia z kilkugo-
dzinną wizytą przebywał w Warszawie
prezydent UEFA Michel Platini. Spotkał
się między innymi z prezesem PZPN
Grzegorzem Latą, dyrektorem Euro 2012
Adamem Olkowiczem i panią minister
Sportu i Turystyki Joanną Muchą.  Do Eu-
ro 2012 coraz bliżej…

• Podczas  warsztatów finalistów Euro
2012 w Warszawie  prezydent UEFA, Mi-
chel Platini, wyraził  przekonanie, że mi-
strzostwa, które odbędą się między 8
czerwca i 1 lipca, spełnią oczekiwania na
boisku oraz poza nim, po pięciu latach
ciężkiej pracy i przygotowań. – Przede
wszystkim chciałbym złożyć moje najgo-
rętsze gratulacje za awans do najwspa-
nialszego i najtrudniejszego z turniejów
na Starym Kontynencie – powiedział Pla-
tini, zwracając się do 16 przedstawicieli fi-
nalistów, w tym trenerów drużyn naro-
dowych. – Mówię do was także jako były
kolega 16 trenerów drużyn narodowych
obecnych tutaj dzisiaj. Rozumiem wasze
nadzieje, wątpliwości oraz pragnienie
sukcesu. Również doświadczyłem takich
uczuć, które są częścią tej cudownej pra-
cy. UEFA Euro 2012 będzie, tak jak po-
przednie turnieje, wspaniałym świętem
europejskiej piłki nożnej i idealną wizy-
tówką naszego kontynentu w czasie, kie-
dy musi radzić sobie z bardzo trudnymi
wyzwaniami poza światem sportu.

• Lekarze 16 reprezentacji uczestniczą-
cych w Euro 2012 w Polsce i na Ukrainie
podpisali kartę, która mówi o turnieju
bez środków dopingujących,  Zaoferowa-
li swoją pomoc w inicjatywach dotyczą-
cych zdrowia piłkarzy, takich jak Badania
Kontuzji UEFA i monitorowanie zawodni-
ków. Podobną kartę podpisano przed
turniejem finałowym Euro 2008. Żaden
ze 124 piłkarzy, którzy wzięli udział w kon-
trolach dopingowych w 31 meczach
w Austrii i Szwajcarii i ani jeden spośród
160 przebadanych przed turniejem nie
miał wyniku pozytywnego.

• Niemcy i Hiszpania są – zdaniem
prezydenta UEFA, Michela Platiniego –
faworytami Euro 2012.

– Niemcy to aktualnie najlepszy zespół
w Europie. Jest młody i kreatywny. W eli-
minacjach nie stracili ani jednego punktu

i razem z Hiszpanami są wielkimi fawory-
tami – powiedział Platini w wywiadzie
dla „Welt am Sonntag”. – Szkoda, że do
tego grona nie mogę zaliczyć moich ro-
daków. Po nieudanych mistrzostwach
świata w RPA w 2010 roku mamy repre-
zentację w budowie. Gra w niej dwóch,
trzech rzeczywiście dobrych zawodników,
jak Karim Benzema czy Franck Ribery.
Reszta to melodia przyszłości – dodał
mistrz Europy z 1984 roku.

• Nowym prezesem Niemieckiej Fede-
racji Piłkarskiej (DFB) został były sekre-
tarz generalny – Wolfgang Niersbach.
Zastąpił Theo Zwanzigera, który sprawo-
wał funkcję od 8 grudnia 2006 roku. Nie-
rsbach był jedynym kandydatem. Jest je-
denastym prezesem DFB. Poprzednio był
dziennikarzem sportowym. W niemiec-
kiej centrali piłkarskiej pracuje od 1988
roku. W 2006 był wiceszefem komitetu
organizacyjnego mistrzostw świata,
współpracując z Franzem Beckenbau-

erem.
• Paweł Gil pro-

wadził mecz 1/16 Li-
gi Europy Athletic
Bilabo – Lokomo-
tiw Moskwa. Jego
asystentami byli
Piotr Sadczuk
i Marcin Borkowski.
Funkcję sędziego

technicznego pełnił Robert Małek, nato-
miast dodatkowymi asystentami byli Hu-
bert Siejewicz i Szymon Marciniak.

• W ubiegłym roku, by obejrzeć finał
piłkarskiej Ligi Mistrzów, trzeba było za-
płacić minimum 127 dolarów. Po fali kry-
tyki UEFA obniżyła cenę najtańszych wej-
ściówek na decydujące spotkanie 19 ma-
ja w Monachium. Teraz bilety najniższej
kategorii kosztują 93 dolary. Na trybu-
nach stadionu Bayernu
może zasiąść 62 500
osób. Po 17,5 tys. wej-
ściówek otrzymają fina-
liści. 7 tysięcy trafi do
sprzedaży powszechnej.

• Europejskie Stowa-
rzyszenie Klubów (ECA)
porozumiało się z UEFA w sprawie rezy-
gnacji z sierpniowych terminów meczów
towarzyskich. Walne Zgromadzenie sto-
warzyszenia obradowało w Warszawie.
Jak poinformował przewodniczący ECA,
Karl-Heinz Rummenigge, porozumienie
zostało zawarte, ale musi zostać jeszcze
usankcjonowane przez UEFA. Ma obo-
wiązywać do maja 2018 roku. Według
niego, zespoły narodowe będą rozgrywa-
ły 9, a nie – jak dotychczas – 12 spotkań
w roku. Ponadto osiągnięto kompromis
w sprawie ubezpieczeń piłkarzy, którzy
grają w reprezentacji. Polisy dla nich sfi-
nansuje UEFA. KO

CO SŁYCHAĆ W FIFA I UEFA
REPORTERSKIE FLESZE
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JAN MAJ NIE ŻYJE
4 marca zmarł Jan Maj. Pełnił funkcję pre-
zesa PZPN od 8 lipca 1973 do 19 grudnia
1976. Urodził się 4 stycznia 1936 w Winia-
rach w Kieleckiem. Z wykształcenia inży-
nier, absolwent Politechniki Krakowskiej.
Podczas studiów uprawiał lekkoatletykę
(biegi) w Cracovii. Działacz organizacji
młodzieżowych – rekomendowany przez
nie do pracy w stowarzyszeniach sporto-
wych i turystycznych. W zarządzie PZPN od 1968 roku. To za Jego
prezesury piłkarska reprezentacja odniosła pierwszy historyczny
sukces (trzecie miejsce) podczas finałów mistrzostw świata
w 1974 roku w Niemczech oraz wywalczyła srebrny medal na
igrzyskach olimpijskich w Montrealu ’76.
Członek Honorowy PZPN (1976). Współzałożyciel (1990) „Funda-
cji piłkarskiej reprezentacji olimpijskiej”. W 2005 roku otrzymał
najwyższą godność, jaką może przyznać piłkarska społeczność –
Diamentowe Odznaczenie PZPN. Był wiceprzewodniczącym Klu-
bu Seniora PZPN.
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CO SŁYCHAĆ W KRAJU

IRENA PÓŁTORAK 
TRENERKĄ ROKU

W dorocznym konkursie, organizo-
wanym przez Komisję Sportu Kobiet
PKOl, Irena Półtorak, o której niedawno
pisaliśmy obszerniej w naszym magazy-
nie, odniosła kolejny, wielki sukces.
W konkursie „Trenerka roku 2011”, w ka-
tegorii „Za całokształt pracy z kobieta-
mi” była bezapelacyjnie najlepsza.

Pani Irena w tym roku obchodzi 38-
-lecie pracy w sporcie. To jedyna ko-
bieta w naszym kraju uhonorowana
Diamentową Odznaką PZPN. Prze-
wodnicząca Wydziału Kobiecego Ślą-
skiego ZPN jest także kierownikiem
reprezentacji U-15 i U-17.  Gratulujemy
i życzymy kolejnych sukcesów i równie
prestiżowych nagród.

JG

POŻEGNANIE BAŁU
7 marca

w Chudowie od-
był się pogrzeb
byłego piłkarza
Górnika Zabrze
oraz reprezen-
tacji Polski,
Henryka Bału-
szyńskiego. Był

wychowankiem Gwiazdy Chudów, klu-
bu, który sponsorował. Po sześciu se-
zonach w Zabrzu, w 1994 roku popu-
larny Bału trafił do niemieckiego VfL
Bochum, gdzie już w pierwszym meczu
zdobył dwa gole. Grał jeszcze w Armi-
nii Bielefeld, a w 2002 roku zakończył
karierę piłkarską w Bundesligach.

W reprezentacji Polski rozegrał 15
meczów i zdobył sześć goli. W kadrze

zadebiutował w 1994 roku – powoły-
wali go Henryk Apostel i Antoni Piech-
niczek. Rozwój kariery utrudniły mu
częste kontuzje, ale szczególnie pa-
miętny był mecz w 1996 roku na We-
mbley z Anglią, gdzie grał na jednej
stronie boiska z Davidem Beckha-
mem. To z jego podania Marek Citko
zdobył prowadzenie w tym przegra-
nym spotkaniu.

Ostatecznie karierę zakończył po
trzydziestce. Często pojawiał się na
stadionie Górnika, a przez krótki czas
był asystentem trenera Ryszarda Ko-
mornickiego. Niedawno zagrał w Za-
brzu podczas halowego turnieju Torci-
da Cup 2012. Zmarł nagle na zawał
serca, przeżywszy zaledwie 40 lat.

KRZ

NAGRODA FAIR PLAY DLA WŁADYSŁAWA ŻMUDY
14 marca w siedzibie PKOl w Warszawie odby-

ło się uroczyste wręczenie nagród laureatom 45.
Konkursu Fair Play PKOl. Laureatem nagrody
w kategorii „Wyróżnienie indywidualne za cało-
kształt kariery sportowej i godne życie” został
Władysław Żmuda, selekcjoner reprezentacji
Polski U-18, były piłkarz, wicemistrz olimpijski
(Montreal 1976), uczestnik czterech finałów mi-
strzostw świata (1974 – 1978 – 1982 – 1986).

Władysław Żmuda jest członkiem Klubu Wy-
bitnego Reprezentanta, do którego należą piłka-
rze mający na koncie minimum 60 meczów mię-
dzypaństwowych rozegranych w pierwszej repre-
zentacji. Wystąpił w biało-czerwonych barwach
w 91 spotkaniach, zdobył dwie bramki. Od 2009
roku jest przewodniczącym Klubu Wybitnego Re-
prezentanta.

Wspomniana nagroda przyznawana jest za-
wodnikom i zawodniczkom, którzy wyróżnili się
postawą fair play w sporcie i godnym życiem po
zakończeniu boiskowej kariery.

Znany dziennikarz,
wydawca i historyk
futbolu – Andrzej Go-
warzewski – nie tylko
przez znajomych nazy-
wany potocznie Go-
wą – uraczył nas ko-
lejną smakowitą po-
zycją.

To jubileuszowa,
bo już 40. w kolejno-
ści encyklopedia pił-
karska FUJI. „EURO dla orłów”, czyli historia mi-
strzostw Europy. We wstępie autor napisał między
innymi: „… ten tom jest szczególny dla nas, autorów

i wydawcy, ale i dla Państwa. To książka na EURO,
tworzona z nadzieją, że będzie towarzyszyła nie tylko
wspaniałej imprezie, bogatej w niezapomniane
wzruszenia sportowe, ale też pozostanie dokumen-
tem epoki, w której stajemy się – my, Polacy – Euro-
pą bez żadnych wątpliwości”.

Dokładnie 304 strony, z których żadna nie jest zby-
teczna. Można mieć jedynie pretensje, że „tylko” ty-
le, chociaż trzeba przyznać, iż niczego nie brakuje.
Jest naprawdę wszystko, co prawdziwy sympatyk pił-
ki nożnej chciałby i powinien o mistrzostwach Euro-
py wiedzieć. Powiedzmy otwarcie: ta pozycja musi
się znaleźć w biblioteczce każdego fana sportu. Lek-
tura obowiązkowa i tyle!

POL

GOWA NA EURO
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brady odbyły się  Centrum
Kongresowym w największym
tureckim mieście – Stambule.
W gronie 53 delegacji, które
dyskutowały i podejmowały
kluczowe decyzje, oczywiście

obecni byli  przedstawiciele PZPN na czele
z prezesem Grzegorzem Latą.

Zabierając głos na wstępie  premier
rządu tureckiego – Recep Tayyip Erdogan
powiedział: – Chciałbym podziękować
UEFA za powrót do Turcji i Stambułu. Tur-
cja to kraj, którego mieszkańcy są zako-
chani w piłce nożnej i aktywnie ją wspie-
rają. Mamy młodą, sportową populację.
Chcemy przekazywać przyjaźń i pokój po-
przez sport.  Ambicje bardzo prężnie roz-
wijającego się kraju sięgają  organizacji
Euro 2020.

– Turcja ubiegała się już o Euro 2016,
ale przegrała jednym głosem z Francją –
stwierdził  Platini. – Tym razem ma
ogromne szanse. Turecka kandydatu-
ra będzie silniejsza i zagłosuję na nią.
Wierzę, że ten kraj zasługuje na or-
ganizację Euro.  Jest tylko jeden
problem. W 2020 roku odbędą się
igrzyska olimpijskie. Stambuł chce
je zorganizować. Dwie wielkie im-
prezy w jednym mieście, w tym
samym miesiącu? To niemożliwe.
Jeśli dostanie igrzyska, będę przeciwny
przyznaniu Turcji organizacji Euro.

Skoro o najważniejszej piłkarskiej
imprezie na kontynencie mowa, to
w kuluarach kongresu polska delega-
cja, czyli Grzegorz Lato, Rudolf Bug-
doł, Waldemar Baryło, a także były pre-
zes związku Michał Listkiewicz, była bez
przerwy nagabywana o stan przygoto-
wań do Euro 2012. Najczęściej w odpo-
wiedzi padało: Przyjeżdżajcie, a nie poża-
łujecie.

Występujący po premierze Turcji pre-
zydent FIFA – Joseph S. Blatter kurtuazyj-
nie zaznaczył: – Dziękuję Komitetowi Wy-
konawczemu UEFA oraz prezydentowi
UEFA, Michelowi Platiniemu za wyśmie-
nite relacje, jakie panują pomiędzy UEFA
i FIFA. Gratulacje dla Europy za wszystkie
przeprowadzane działania, które zapew-
niają, że gra pozostaje prawdziwą grą.

W dalszej części przemówienia odniósł
się jednak do problemu, jakim jest usta-
wianie wyników meczów. W Turcji, jak po-
wszechnie ostatnio wiadomo, w ten pro-
ceder uwikłanych było kilka klubów,
w tym Fenerbahce Stambuł, którego pre-
zydent wciąż przebywa za kratkami. – Czy
jesteśmy odpowiedzialni za całe zło tego
świata? – mówi Blatter. – Nie jesteśmy.
Ale musimy być czujni, gdyż mimo dość
dobrze funkcjonującego systemu wcze-
snego ostrzegania, nadal mamy do czy-
nienia z nielegalnymi zakładami, które
prowadzą do ustawiania meczów. Powin-
niśmy jednak karać surowo osoby, które
bezpośrednio uczestniczą w procederze,
a nie kluby.

Rzeczone kluby mogą być zadowolo-
ne nie tylko z powodu deklaracji sternika
światowego futbolu podczas kongresu.
UEFA podniosła bowiem z 55 do 100 mi-
lionów euro pulę dla klubów, których
piłkarze wystąpią  podczas mistrzostw
Europy w Polsce i na Ukrainie. Za cztery
lata, kiedy turniej odbędzie się we Fran-
cji, zwiększy się ona do 150 milionów eu-
ro. Jest to zawarte w podpisanej
w Stambule umowie między Europej-
skim Stowarzyszeniem Klubów (ECA)
a UEFA. Podobną umowę zawarto przed
Euro 2008 w Austrii i Szwajcarii. UEFA
płaci klubom za każdego ich piłkarza
uczestniczącego w turnieju – zawodni-
ków jest łącznie 368 (16 drużyn po 23
graczy). Okres, za który liczy się finanso-
wanie dla klubów, rozpoczyna się dwa
tygodnie przed turniejem, a kończy
w dniu odpadnięcia określonej repre-
zentacji z imprezy. W czasie Euro 2008
dniówka za każdego piłkarza wynosiła

około 4 tysięcy euro. Teraz będzie pra-
wie dwukrotnie większa.

Jedna z głównych decyzji podjętych
przez Kongres UEFA to między innymi
zatwierdzenie minimalnych wymagań
kontraktowych w umowach zawodni-
ków (tak zwane Autonomiczne Porozu-
mienie) jako konsekwencja europejskie-
go dialogu społecznego, który jednoczy
reprezentantów pracodawców i zatrud-
nionych. Takie wymagania powinny za-
cząć być egzekwowane we wszystkich
federacjach członkowskich UEFA w cią-
gu trzech najbliższych lat. Zanim poro-

zumienie zostanie zrealizowane, musi
zostać zatwierdzone przez organy decyzyj-
ne wszystkich stron zaangażowanych
w dialog: ECA, EPFL i FIFPro Division Euro-
pe. Według planów, oficjalne podpisanie
nastąpi być może w Brukseli w kwietniu
tego roku.

Zatwierdzono również zmiany w Sta-
tucie UEFA, m.in. utworzenie trzech
środków dyscyplinarnych – potrącanie
z zysków uzyskanych podczas rozgry-
wek UEFA; zakaz rejestrowania no-
wych zawodników do rozgrywek

UEFA oraz ograniczenie liczby zawod-
ników, których klub może zarejestro-
wać w rozgrywkach UEFA.

Wszyscy zadowoleni
– Piłka nożna jest zbyt piękna, aby ją narażać na liczne, otaczające ją zagrożenia – powiedział

uczestnikom XXXVI Kongresu prezydent UEFA Michel Platini. – Futbol jest pięknym sportem 

i skarbem, o który musimy dbać. Wspólnie już osiągnęliśmy kilka wielkich rzeczy. 

Reforma rozgrywek klubowych, reprezentacyjnych, naszego statutu i wprowadzenie 

głównych projektów, takich jak choćby finansowe fair play oraz zasady eliminacji europejskich.

KAZIMIERZ

OLESZEK

O



nia, osiągać kompromisów i solidarnie
współpracować. Dopiero wtedy byłaby
to rzeczywista kompromitacja. Zawsze
byłem, jestem i będę zwolennikiem dia-
logu – nawet jeżeli dotyczy najtrudniej-
szych spraw.

Podobnego zdania jest prezentujący
koncyliacyjną postawę wiceprezes An-
toni Piechniczek, który w trzecim dniu
maja kończy siedemdziesiąt lat…
Piękny, godny wiek! Warto, naprawdę

warto przypomnieć, że jako jedyny nasz
selekcjoner wprowadził dwukrotnie,
w 1982 i 1986 roku, reprezentację Polski
do finałów mistrzostw świata. Czuję się
zaszczycony, że mogłem i mogę współ-
pracować z człowiekiem takiego forma-
tu: kiedyś, przed laty, jako zawodnik,
a obecnie jako działacz i prezes PZPN. An-
toni Piechniczek może się pochwalić im-
ponującym dorobkiem i zapewne jeszcze
długo żaden polski trener go nie dości-
gnie. Dlatego w jego przypadku nie moż-
na zastosować powiedzenia, że nie ma
ludzi niezastąpionych. W dniu majowego
święta życzę mu, z całego serca, wszyst-
kiego najlepszego – a przede wszystkim
długich lat zdrowia.

Do pracy na stanowisku szefa PZPN
rzeczywiście trzeba mieć końskie
zdrowie. W niedawnym wywiadzie
dla tygodnika „Piłka Nożna” stwier-
dził pan, że jest zmęczony wypełnia-
niem tej funkcji.
To prawda, kilkakrotnie już o tym mó-

wiłem. Przecież zarówno związek, jak i ja
osobiście, jesteśmy nieustannie krytyko-
wani i ostrzeliwani. Jestem twardy, więc
to wytrzymuję, ale przecież nie mam ser-
ca z kamienia. Przyznaję więc, że jednak
jakieś ślady w człowieku pozostają.

Pytanie z „Piłki Nożnej”, ale nie tylko:
Jest pan sobie w stanie wyobrazić, że
przed Euro 2012 nastąpi zmiana pre-
zesa PZPN?
Powtórzę, że jest tylko jedna możli-

wość, żeby tak się stało. Mianowicie mu-
siałbym podać się do dymisji. A nie za-
mierzam tego robić. I dodam, że  jeżeli
komuś coś takiego przychodzi do głowy
i ma taką płonną nadzieję, to widocznie
nie widział Grzegorza Laty na boisku. Ni-
gdy przed czasem nie odpuszczałem i nie
rezygnowałem. Nie widzę najmniejszego
powodu, żebym tym razem miał zacho-
wać się inaczej!

Podczas niedawnego posiedzenia za-
rząd PZPN podjął decyzję, że zjazd
sprawozdawczo-wyborczy odbędzie
się 26 października tego roku.
Naszym zamiarem było, między inny-

mi, przecięcie wszelkich spekulacji, że
obecne kierownictwo związku chce, za
wszelką cenę, przedłużyć sobie kadencję.

Wspomniana data rodzi oczywiste
pytanie: czy zamierza pan postarać
się o reelekcję?
Odpowiedź byłaby cokolwiek przed-

wczesna. Taka niesłychanie ważna decy-
zja nie rodzi się z minuty na minutę. Nie
ma pośpiechu.

Po tym wszystkim, co się obserwuje,
co można było, chociażby ostatnio,
przeczytać na pański temat – niezwy-
kle łatwo sobie wyobrazić, że gdyby
Michel Platini urodził się Polakiem, to
nigdy, przenigdy kochani rodacy nie
dopuściliby do tego, żeby został pre-
zydentem UEFA…
Nawet nie spróbuję skomentować.

Pan to powiedział.

MACIEJ

POLKOWSKI

Panie prezesie, czy można zaryzyko-
wać stwierdzenie, że dzięki Euro 2012
już żyjemy, mieszkamy i pracujemy
w innym kraju, ale po zakończeniu
piłkarskich mistrzostw Europy jeszcze
dobitniej uświadomimy sobie, jakich
rzeczywiście głębokich zmian doko-
naliśmy?
Przypominam sobie, że rozmawiali-

śmy o tym między innymi w momencie,
kiedy do rozpoczęcia Euro 2012 pozostał
niespełna rok… Podkreślałem, że to dużo
i zarazem niesłychanie mało. Wyraziłem
opinię, że  już rzeczywiście ani nie czas,
ani nie pora na jakiekolwiek swary, pod-
jazdy, nieporozumienia. Uważałem i na-
dal uważam, iż potrzebna jest maksymal-
na mobilizacja ludzi dobrej woli. Coś na
zasadzie wszystkich rąk na pokładzie.
Wielokrotnie mówiłem i jeszcze raz po-
wtórzę – Euro 2012 to naprawdę nasza
wspólna sprawa. Nie Laty, nie tamtego,
bądź owego szefa spółki, nie przedstawi-
cieli ministerstwa i administracji, ale bez
wyjątku nas wszystkich. To nie tylko ma
być, ale przecież musi być sukces wszyst-
kich Polaków! Głęboko w to wierzę…

Nie ma co ukrywać, iż mimo pańskich
wielokrotnych prób i apeli, określając
infantylnie – nie wszyscy chcieli i chcą
grać w jednym zespole.
Powiedziałbym tak – co innego od-

mienne poglądy oraz inne spojrzenie na
niektóre sprawy, a co innego ustawiczne
strzelanie do własnej bramki. Na to jako
prezes – szef drużyny pod nazwą PZPN  –
absolutnie nie mogę się zgodzić. Uwa-
żam, że stojąc na progu Euro 2012 nie
możemy prezentować się Europie, a na-
wet powiem więcej, całemu piłkarskie-
mu światu jako grono swarliwych ludzi,
którzy nie potrafią dojść do porozumie-

Nie mam serca
z kamienia
Za nami pierwszy kwartał szczególnego, 2012 roku. 

Albowiem nie tylko w naszym sporcie, naszej piłce nożnej,

ale w całej Polsce będziemy liczyć czas do Euro  i czas po…

Ten turniej przemienił wszerz i wzdłuż nie tylko krajobraz 

Ojczyzny, ale także mentalność oraz sposób traktowania

wielu spraw. Jednym słowem – Polska ta sama, 

ale nie taka sama…

SIÓDMA STRONA DLA PREZESA
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że z tej drużyny, historycznej przecież, na
pogrzebie Włodka było tylko czterech czy
pięciu kolegów z zespołu? Ciężko mi
o tym mówić…

Zostańmy jeszcze w Hiszpanii. Czekał
nas tam chyba najtrudniejszy mecz,
w Alicante, o trzecie miejsce z Fran-
cją. Jak pan sobie z tym poradził,
przecież dopiero to trzecie, zdobyte
wówczas miejsce spowodowało, że
Antoni Piechniczek jako trener prze-
szedł do historii polskiego, światowe-
go sportu?
Tak, to prawda, zdałem sobie sprawę,

że dzieje się coś wyjątkowego w moim ży-
ciu, mamy sukces, bo gramy o trzecie
miejsce, ale to nie na miarę naszej nie-
dawnej historii, przecież Górski już był
trzeci… Nie możemy przegrać z Francją,
mam jeszcze tyle do pokazania w życiu ja-
ko trener. Minister Marian Renke był po-
dobnego zdania, powiedział do mnie:
„Powtórzył pan osiągnięcie Kazimierza
Górskiego. To pan przejdzie do historii, bo
czy po latach ktoś będzie pamiętał, że ja

To były miodowe, radosne lata Anto-
niego Piechniczka.
Byłem wtedy selekcjonerem piłkarskiej

reprezentacji Tunezji. Prowadziłem ten
zespół podczas igrzysk olimpijskich
w Seulu, w 1988 roku. Dodam, że polscy
trenerzy byli wtedy w cenie… Hubert Wa-
gner „dowodził” tunezyjskimi siatkarza-
mi, ja piłkarzami. W tym czasie graliśmy
z reprezentacją RFN; Niemcy nie były jesz-
cze zjednoczone. Aby pokazać Tunezyjczy-
kom rywali, ściągnąłem z PZPN taśmę
nagraną podczas meczu olimpijskiej re-
prezentacji Polski z Niemcami w 1987 ro-
ku w Osnabrück, przegranym 1:5. Wśród
gospodarzy byli m.in. Klinsmann i Wutt-
ke. A więc oglądają sobie ci tunezyjscy
gracze ten mecz i widzę, że uśmiechają

się dziwnie, coś komentują po arab-
sku, wymachują rękami… Pytam:
o co chodzi? A oni odpowiadają:

mówił trener, że Polacy dobrze
grali w tym meczu, a przegrali

tak wysoko. Zastanawiamy się
więc, ile my z Niemcami przegra-
my… Polegliśmy 1:4.

Rozmowę z jednym najlep-
szych w historii polskie-

go sportu trenerów
zacząłem od takiego
właśnie wspomnie-
nia. I taka, pełna
wielu radości, jakie
Piechniczkowi przy-
niosła piłka nożna,
będzie cała ta
p r z y p o w i e ś ć …
O przygodzie
z futbolem pan
Antoni może
mówić godzina-
mi, barwnie,
dokładnie przy-
pominając daty,
nazwiska, me-
cze, opisując nie-

znane do dziś
detale, nawet

zdradzając nie-
które tajemnice.

„To tajemnica
futbolu, futbolu to
tajemnica”…i jesz-
cze: „entliczek,
pentliczek, co zro-
bi Piechniczek” –

Bohdan Łazuka wtedy, w 1982 roku, wy-
śpiewał Polakom największą tajemnicę
Piechniczka, trzecie miejsce na mistrzo-
stwach świata w Hiszpanii. Łatwo poli-
czyć, że wówczas dzisiejszy jubilat miał 40
lat, zaledwie był dopiero co dojrzałym
mężczyzną, dopiero stawał się piłkarską
legendą.

Przed meczem z Peru, dzień wcześniej
wieczorem, prezes Włodzimierz Reczek
mówi do mnie tak: „…te dwa remisy 0:0
mamy już za sobą, teraz ostatnia szansa
na wyjście z grupy. Proponuję, panie tre-
nerze, żebyśmy jutro rano przed meczem
spotkali się z piłkarzami, pan coś powie,
ja przemówię, wie pan, tam w ojczyźnie
lekko nie jest, ten stan wojenny bardzo
doskwiera, piłkarski sukces to będzie wiel-
ka sprawa. Nie nazywajmy tego poran-
nym apelem, ale ja jako starszy człowiek
powiem kilka słów, jak ojciec, dziadek
właściwie”. Zgodziłem się, Reczek dobrze
się wpisał w mój sposób mobilizowania
drużyny. Pamiętamy, jak poszło? Wygrali-
śmy z Peru 5:1. Włodek Smolarek „zapa-
lił” wtedy drużynę… Czy wiecie państwo,

JUBILEUSZ ANTONIEGO PIECHNICZKA

Najlepiej brzmi: trener…
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Okazja do spotkania Antoniego Piechniczka, nie tylko z Czytelnikami „Polskiej Piłki”, jest wyjątkowa – 3 maja

2012 roku nasz wielki trener skończy 70 lat… Ktoś powie, jak zwykle przy tego rodzaju jubileuszach: ależ ten czas

leci; ktoś inny doda: piękne to były lata, piękne sukcesy, szkoda, że tak trudno do nich nawiązać…

… ENTLICZEK, PENTLICZEK, CO ZROBI PIECHNICZEK, 
TEGO NIE WIE NIKT, TEGO JESZCZE NIE WIE NIKT, 
CZY PRZED PRZERWÑ CZY PO PRZERWIE, 
TEGO NIE WIE NIKT....
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skim dojrzewaniu. Stałem się w Warsza-
wie prawdziwym zawodnikiem. Zosta-
łem, po skończeniu AWF, magistrem wy-
chowania fizycznego. Zdobyłem tytuł
trenera II klasy. Byłem też reprezentan-
tem młodzieżówki. Dziś mogę powie-
dzieć: nigdy przedtem, ani także potem
w ciągu tak krótkiego czasu nie zdoby-
łem tak wiele.

A czas spędzony w Bielsku-Białej,
w BKS, lata 1973-1975?
W Bielsku stałem się piłkarskim trene-

rem. Nie wstydzę się tego.

Wróćmy do reprezentacyjnych wspo-
mnień: nie uda nam się uciec od pyta-
nia o tak zwaną klątwę Piechniczka.
To było w telewizyjnym studiu po me-

czu w Guadalajarze,  po przegranej 0:4
z Brazylią, w 1986 roku na mundialu
w Meksyku. Wiedziałem, że po tym tur-
nieju odejdę z pracy z reprezentacją.
Szkoda, że tak wysoko przegraliśmy. Ra-
zem z Bońkiem powiedzieliśmy wtedy, że
już sama gra w finałach to sukces, że nie
tak łatwo będzie to osiągnąć naszym na-
stępcom. Klątwa działała szesnaście lat...
aż tyle! Ale ja mam mnóstwo miłych re-
prezentacyjnych wspomnień. Pracowa-
łem, jak już na początku naszej rozmowy
zaznaczyłem, także z reprezentacją Tune-
zji, z reprezentacją Emiratów Arabskich,
jeszcze krótko z naszą, nazbierało się aż
128 trenerskich meczów. Rekordzistą
w skali światowej jednak nie jestem, pla-
suję się gdzieś na początku drugiej dzie-
siątki.

Marzenia jubilata?
Piłka jest główną treścią mojego życia,

więc zaraz powiem o swoich marzeniach
związanych z piłką – ta urodzinowa roz-
mowa będzie tylko o piłce. Myślę, że naj-
lepiej brzmi po latach: „trener Piechni-
czek”. Nie mówmy o polityce, o „senato-
rowaniu” albo działaniu w roli wicepre-
zesa związku; o tym czego doświadczy-
łem jako ekspert w telewizyjnych stu-
diach, czy przy moim kominku, w wiślań-
skim domu też komentując piłkarskie wy-
darzenia, czy wreszcie o wykładach w ka-

towickiej AWF. O tym pogadamy innym
razem. A więc marzę, aby dziś mieć jesz-
cze choć cząstkę naszych radości, z cza-
sów, gdy puszczałem w bój Smolarka,
Młynarczyka, Buncola, Bońka, Wójcickie-
go, Dziekanowskiego i innych, aby choć
trochę tych wzruszeń pojawiło się
w czerwcu podczas Euro…

… i będzie słychać na stadionie:  „bra-
wo Polonia, brawo ten pan, a my przy te-
lewizorach”...

Za współpracę  przy spotkaniu z Anto-
nim Piechniczkiem składam gorące po-
dziękowanie redaktorowi Andrzejowi Go-
warzewskiemu.

byłem wtedy ministrem sportu? Nie, pa-
nie trenerze, wszyscy będą pamiętać, że
trenerem był wówczas Piechniczek..”

Czyli najpiękniejsze wspomnienie
z minionych lat to Hiszpania w 1982
roku. Czy to wspomnienie jest także
najważniejsze dla pana bliskich, czy
żona Zyta też jest podobnego zdania?

Pan Antoni zdecydowanym ruchem
bierze do ręki telefon komórkowy: – Pro-
szę ma pan połączenie z moja żoną, niech
pan zapyta…

Słucham: „To były wielkie, wspaniałe
wydarzenia dla całego domu. Antek był
wtedy w naszym domu gościem, choć
muszę panu powiedzieć, że teraz po la-
tach z czystym sumieniem stwierdzam, że
miał wspaniałe ojcowskie podejście do
dzieci. Wychowaliśmy świetną trójkę – Jo-
anna jest lekarzem w Bostonie, Tomasz
buduje świetność Kolei Śląskich, Justyna
dała nam czwórkę wnuków, w sumie ma-
my ich aż dziewięcioro! Wiem też, że
stwarzałam mężowi potrzebny do trener-
skiej pracy klimat dobrego, prawdziwego
domu, miał coś w rodzaju domowego oł-
tarzyka. Nie modliliśmy się do niego, ale
chroniliśmy go przed tak zwaną codzien-
nością, aby miał czystą, otwartą głowę.
No i dał nam poprzez swoje sukcesy tyle
szczęścia i radości.

Ale nas interesuje też to, co było
wcześniej, przed sukcesami z repre-
zentacją. Dlaczego to właśnie pan zo-
stał selekcjonerem reprezentacji na-
rodowej?
Dlaczego? W latach 1975-1979 byłem

trenerem opolskiej Odry. Mówiło się wte-
dy o mnie, że jestem młody, obiecujący
i temu podobnie. I że mam dość silną rę-
kę, umiem twardo trzymać drużynę. Fakt,
iż prowadziłem Odrę, zaważył na pewno
o mojej nominacji, bo o awans do fina-
łów mistrzostw świata mieliśmy grać też
z NRD. A piłkarze Odry mieli enerdowskie
drużyny rozpracowane jak nikt inny w Pol-
sce. Graliśmy z nimi towarzyskie, turniejo-
we mecze na okrągło. Jeździłem z Odrą co
rusz to na sparing, to na obóz, mieliśmy
z enerdowską piłką kontakt na co dzień.
Ale wyniki na polskim podwórku też osią-
gałem. To właśnie Odra strzeliła Legii pięć
bramek w jednej połowie i to w stolicy!
Wygraliśmy wtedy 5:3. Pisano: Piechni-
czek rzucił Warszawę na kolana…

Wobec tego co było najlepsze z pań-
skiej trenerskiej i piłkarskiej drogi ?
Najlepsze to czas gry w Ruchu Cho-

rzów. Dla mnie, chorzowianina, to cho-
rzowski tytuł mistrza Polski, zdobyty pod
wodzą też chorzowianina, z AKS co
prawda,  trenera Teodora Wieczorka.
I chyba prawie wszyscy w drużynie byli
wówczas z Chorzowa! Cztery lata w Legii
to najpiękniejsze czasy w moim piłkar-
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JERZY

GÓRA

ANTONI KRZYSZTOF PIECHNICZEK

Urodzony 3 maja 1942 roku w Chorzowie, syn Magdaleny (z d. Bartoszków-
nej) i Emila Piechniczków. Absolwent AWF, trener. Pomocnik, lewy obrońca.
Wychowanek Zrywu Chorzów; Naprzód Lipiny (1960-61), Legia Warszawa
(1961-65), Ruch Chorzów (1965-72), Chateauroux (1972-73). W 1964 roku Pu-
char Polski z Legią, w 1968 roku mistrzostwo Polski w barwach Ruchu.
Jako trener pracował w: BKS Bielsko-Biała, Odrze Opole, Ruchu, Górniku Za-
brze (MP 1978), Al-Rayyan Ad-Dauha (Katar), Al-Shabbab, Al-Whda i Al-Nasr
(Zjednoczone Emiraty Arabskie) oraz Esperance Tunis (Tunezja). Trener Roku
tygodnika “Piłka Nożna” w 1978 roku. Trzy mecze w reprezentacji A – Belgia
i Rumunia (1967), Bułgaria (1969). Selekcjoner reprezentacji Polski (50. w hi-
storii, spotkań 73+1), z którą jako jedyny nasz szkoleniowiec wywalczył dwu-
krotnie awans do finałów mistrzostw świata (Hiszpania 1982 – trzecie miejsce
i Meksyk 1986). Także selekcjoner reprezentacji Tunezji (udział w igrzyskach
olimpijskich w Seulu 1988), następnie Zjednoczonych Emiratów Arabskich.
W dorobku grubo ponad sto meczów w roli selekcjonera reprezentacji naro-
dowych na trzech kontynentach!
Wieloletni działacz PZPN, od 2008 roku ponownie wiceprezes zarządu. Czło-
nek Honorowy PZPN od 1999 roku. Działacz samorządowy na Śląsku, w la-
tach 2007-2011 senator RP (wybrany 207 243 głosami). W 1999 roku odzna-
czony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski.



iedy trener gości, Paulo Bento,
ogłosił kadrę na mecz z Polaka-
mi, z Cristiano Ronaldo i Nanim
na czele, większość mediów
oraz kibiców przepowiadało na-

szą porażkę. Zwłaszcza że już wtedy nie-
mal pewne było, że Franciszek Smuda
będzie musiał wystawić skład bez naj-
większej obecnie gwiazdy polskiego
futbolu – Roberta Lewandowskiego,
który doznał urazu w ligowym meczu.

Szansa Jelenia
Lewandowskiego zastąpił Ireneusz Je-

leń, dla którego było to pierwsze powoła-
nie do kadry od meczu z Norwegią (1:0) 9
lutego 2011, a więc po nieco ponad rocz-
nej przerwie. Pod koniec pierwszej poło-
wy spotkania, po błędzie portugalskiego
obrońcy, Jeleń przejął piłkę, minął innego
zawodnika (Pepe z Realu Madryt) i był
sam na sam z bramkarzem. Strzelił obok
słupka... Napastnikowi z francuskiej eks-
traklasy (Lille, a wcześniej Auxerre) moż-
na pozazdrościć umiejętności znajdowa-
nia się na pozycji do strzelenia gola, ale
zawodzi go skuteczność. W dwudziestu

dziewięciu występach w reprezentacji Pol-
ski strzelił pięć goli, z czego w kadrze pro-
wadzonej przez Franciszka Smudę – jed-
nego (z Ukrainą 1:1, 4 września 2010 ro-
ku). Dla porównania, Lewandowski zdo-
był trzynaście bramek w czterdziestu spo-
tkaniach, a Paweł Brożek – osiem w trzy-
dziestu dwóch. Jeleniowi nie pomaga też
jego obecna sytuacja w klubie. Po wyle-
czeniu kontuzji nie odzyskał miejsca
w pierwszej jedenastce, a w ostatnim
okresie kilkakrotnie w ogóle nie znalazł
się w meczowej kadrze.

Jak ważne są regularne występy w klu-
bie, dobrze pokazuje przykład Ludovica
Obraniaka. Przeciwko Portugalii rozegrał
jeden z lepszych meczów w reprezentacji.
Sam Obraniak uważa, że przyczyną jego
dobrej postawy jest fakt, że na początku
roku odszedł z Lille – w którym często był
rezerwowym – do Bordeaux, gdzie regu-
larnie występuje.

Kłopoty Perquisa
Portugalczycy częściej od Polaków byli

w posiadaniu piłki, co zresztą można było
założyć jeszcze przed meczem, ze względu
na ich lepsze wyszkolenie techniczne. Sy-
tuacji bramkowych nie mieli jednak wca-
le więcej od Polaków. Najlepszej nie wy-
korzystał Nani, który strzelił obok słupka.

Defensywa, z Marcinem Wasilewskim
i Damienem Perquisem na środku obro-
ny, zdała więc egzamin. Co z tego jednak,
skoro nie wiadomo, czy będzie mogła za-
grać w takim składzie na Euro. Kilka dni
po spotkaniu w Warszawie, w meczu ligo-
wym, Perquis złamał rękę i raczej nie wy-

stąpi w brawach Sochaux już do końca se-
zonu. Franciszek Smuda zapowiada, że
mimo wszystko nie zamierza rezygnować
z tego obrońcy. Bo i jaki ma wybór?

Na pocieszenie, po półtorarocznej prze-
rwie spowodowanej operacjami kolana,
na boiska wrócił Sebastian Boenisch. Prze-
ciwko Portugalii zagrał kilka minut, a nie-
cały miesiąc później ponownie reprezen-
tował w Bundeslidze Werder Brema, gdzie
był wcześniej podstawowym obrońcą.

Efekty niebawem
Walczący o miejsce w podstawoej je-

denastce reprezentacji Adrian Mierze-
jewski nie pierwszy raz dał dobrą zmia-
nę. Po jego zagraniu mógł strzelić gola
Sławomir Peszko, a Mierzejewski też
miał okazję do zmiany wyniku.

To był ósmy mecz biało-czerwonych pod
wodzą trenera Smudy z rywalem, który
wystąpi na Euro. Najtrudniejsze, co zrozu-
miałe, okazały się początki. W 2009 roku
Polacy przegrali z Danią 1:3 i Hiszpanią
0:6. W 2010 roku zremisowali z Ukrainą
1:1, a w zeszłym roku kolejno osiągnęli:
z Grecją 0:0, z Francją 0:1, z Niemcami 2:2
i z Włochami 0:2. Łączny bilans to cztery
remisy – cztery porażki, bramki 4-15.

– Trzeba uczyć się od najlepszych – słusz-
nie uważa selekcjoner i miejmy nadzieję,
że efekty tej nauki będą widoczne podczas
finałów mistrzostw Europy. – Mamy szansę
– podkreśla Obraniak. – Podczas Euro
zmierzymy się z Rosją, Czechami i Grecją,
a to są zespoły na naszym poziomie.

GRA¸A REPREZENTACJA

JAROS¸AW

KUDAJ
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Piękny obiekt, dobry poziom i niezły wynik – tak w skrócie można podsumować inauguracyjny

mecz reprezentacji Polski na Stadionie Narodowym w Warszawie przeciwko Portugalii (0:0).

Sprawiedliwy remis

29 lutego 2012 – Warszawa (Stadion Narodowy)

POLSKA – PORTUGALIA 0:0

Sędzia: Alon Yefet (Izrael).
Polska: Szczęsny – Piszczek, Wasilewski, Perquis, Wawrzyniak (85 Boenisch) 
– Błaszczykowski (90 Mila), Dudka, Polanski (81 Matuszczyk), Obraniak 
(82 A. Mierzejewski), Rybus (77 Peszko) –  Jeleń (67 Grosicki).
Portugalia: Patrício – Pereira, Pepe (67 Rolando), Alves, Coentrão (21 Nélson)
– Meireles,  Moutinho (46 Fernandes), Veloso – Nani (82 Oliveira), Almeida
(66 Postiga), Ronaldo (76 Quaresma).
Żółta kartka: Veloso.
Widzów: 55 000.
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Wiadomo, że wszystko kosztuje. Repre-
zentacja musi mieć zagwarantowane wa-
runki hotelowe oraz treningowe na odpo-
wiednim poziomie – jest przecież najwyż-
szym dobrem piłkarskim. Są to przygoto-
wania do wielkiej imprezy w Polsce i nie
można na tym oszczędzać. Zarówno fe-
deracja, jak i firma SportFive nie są skłon-
ne do przepłacania, jest jednak poziom,
poniżej którego nie możemy zejść.
Oprócz regeneracji, istotnym celem wy-
jazdu jest integracja drużyny.

Kompletu kadrowiczów jednak nie bę-
dzie.
Faktycznie może to stanowić jakiś pro-

blem. Podejmując decyzję o tym obozie
wiedzieliśmy, że nie będziemy mogli sko-
rzystać ze wszystkich piłkarzy, mimo ze
Franciszek Smuda bardzo tego chciał.
Bundesliga i T-Mobile Ekstraklasa ostat-
nie kolejki mają w pierwszy weekend
maja. Zostaje Puchar Niemiec. Trudno
spodziewać się, że do finału nie awansu-
je Borussia Dortmund. Los był dla niej ła-
skawy, więc nie można oczekiwać, że tre-
ner Klopp zwolni naszych zawodników.

Do inauguracji zostało niewiele…
Można powiedzieć, że wszystko jest

spięte szeroką klamrą, a główne punkty
przygotowań są już ustalone. Pozostała
kosmetyka, jak na przykład godziny przy-
lotów i wylotów zawodników.

Wprowadzono korektę miejsca obozu
regeneracyjnego. Początkowo miała
być Hiszpania. Postawiliście jednak na
Turcję.
Zadecydowało o tym wiele wzglę-

dów. Najważniejsze jednak jest to, że
w Maxx Royal Hotel w Belek znaleźli-
śmy dużo lepsze warunki niż w hiszpań-
skiej Marbelli. To idealne miejsce na
wypoczynek w formie wakacyjnej. Pił-
karze nie będą mieć ciężkich trenin-
gów, na te przyjdzie czas.  Zamiast tego
sporty wodne, golf i zwiedzanie okolicy.
Idealna okazja do odpoczynku po tru-
dach ligowego sezonu. Nikt nie powi-
nien narzekać i wyjeżdżać z Turcji roz-
czarowany.

Media uważają, że zapowiada się na
drogie wakacje kadry...
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Liga angielska kończy rozgrywki 13 maja,
a francuska Ligue 1 – jeszcze później.
Trudno jednak wyobrazić sobie sytuację,
w której drużyny walczące o utrzymanie
w lidze puszczą naszych graczy na zgrupo-
wanie kadry. Przepisy federacji euro-
pejskiej precyzują datę, kiedy kluby mu-
szą zwolnić piłkarzy. Jest to 24 maja.
Dziś jeszcze nie wiadomo, ilu zawodni-
ków będzie mogło przyjechać od razu,
a ilu dołączy w kolejnych dniach. Zamie-
rzamy też zabrać większą grupę niż ta,
która będzie zgłoszona na turniej. Do Au-
strii udajemy się bezpośrednio z Turcji.
Samolot, który przyleci po nas, zabierze
piłkarzy i ich rodziny. W Klagenfurcie lą-
dowanie i pożegnanie z bliskimi. Za-
mieszkamy w Lienz. To właśnie tam bę-
dziemy mieć bazę. Na mecze sparingowe
planujemy przenosić się do Klagenfurtu.

Od dłuższego czasu znamy wszystkich
rywali.
Trener od razu po losowaniu grup

chciał zagrać z rywalem Rosji. Dlatego wy-
bór Słowacji. Na początku zmierzymy się
jednak z Łotwą, choć w tym meczu nie zo-
baczymy najlepszej wyjściowej jedenastki
Jednak ze Słowakami mamy już zagrać
w takim składzie, w jakim rozpoczniemy
mecz z Grecją. Sparingpartnerów w Au-
strii zatwierdził Franciszek Smuda. Podob-
nie jak Andorę, z którą spotkamy się 2
czerwca w Warszawie. Był to świadomy
wybór selekcjonera. Chcemy mieć okazję
przetestowania formacji ofensywnej
i strzelenia kilku goli.

Jakie są plany na ostatnie dni przed in-
auguracyjnym meczem z Grecją?
Do Warszawy przylecimy 28 maja i pie-

czę nad drużyną przejmie UEFA i jej ludzie.
31 maja spotykamy się w hotelu Hyatt na
obiedzie. Ostatnie treningi przed turnie-
jem rozpoczynamy 3 czerwca na stadionie
przy Konwiktorskiej.

Mieliście jakieś specjalne życzenia do-
tyczące centrum treningowego kadry?
Płyta stadionu Polonii, a to ona jest

najważniejsza, dwukrotnie została wyso-
ko oceniona przez europejską federację.
W kwietniu wspólnie z WOSiR-em podej-
miemy decyzję o murawie. Są dwie moż-
liwości – pielęgnacja lub wymiana. Ma-
my dużo czasu, aby przygotować boisko
perfekcyjnie. Poza tym są tam wszystkie
inne niezbędne elementy, czyli szatnie,
basen, pomieszczenia odnowy biologicz-
nej i miejsca pracy dla dziennikarzy. Infra-
struktura jest wystarczająca.

W sztabie kadry doszło do zmiany na
stanowisku fizjologa. Nie zaburzy to
planu przygotowania zawodników?
Mamy nowego trenera, ale metody

pracy pozostaną te same. Roszada nic nie
zmieni w przygotowaniach kadry.
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Konrad 
Paśniewski

Konrad Paśniewski, dyrektor reprezentacji Polski, jest obecnie

jednym z najbardziej zajętych ludzi sztabu biało-czerwonych. Mówi

się, że praca z reprezentacją przypomina wychowywanie dziecka –

zajęcie na całą dobę. Przygotowania do finałowego turnieju Euro

2012 weszły w fazę dopinania guzików.

Zapinanie guzików



bie dmuchać w kaszę. Gdy trzeba było,
pięści szły w ruch. Ale po co pan pyta
o bijatyki?

Mobilizuje pan niesamowicie piłka-
rzy Korony. Na boiskach pięści nie
używacie, ale często mecze z wa-
szym udziałem są bardzo gorące!
Żaden z piłkarzy Korony, do tej pory,

jako pierwszy nie zaczął przepychanki!
Nie wiem, skąd przylgnęły do nas takie
łatki. Nie wiem dlaczego mówi się
o nas „buldogi” – gramy twardo, ale
fair. Zawsze będę to podkreślał.

Jesteście wysoko w tabeli, pukacie
do strefy medalowej, a pan ciągle
skromnie mówi tylko o wypełnieniu
minimum, które zostało postawio-
ne przed drużyną.
Polska ekstraklasa to niezwykle

skomplikowany system. Rok temu,
przychodząc do Kielc, postanowiłem
sobie: nie będziemy nadmuchiwać ba-
lonu z napisem Korona. Powiedziałem
chłopakom krótko – gramy z meczu na
mecz, z tygodnia na tydzień. Nie obcho-
dzi nas, ile mamy punktów. Za każdym
razem wychodzimy na murawę po to,
by zdominować rywala. Poprzez walkę,
poprzez determinację. Bo te cechy
w piłkarskich zespołach ludzie lubią
najbardziej.

Stworzył pan dobrze rozumiejący się
kolektyw, w którym nie ma indywi-
dualności.
O, przepraszam, każdy piłkarz w mo-

im zespole to indywidualność, ale
wszyscy muszą podporządkować swoje
umiejętności drużynie. Dzięki temu spi-
sujemy się w lidze tak dobrze.

W ostatnim okresie dochodzi w pił-
ce nożnej do zmiany pokoleniowej
trenerów. W ekstraklasie na ławce
jest coraz więcej „młodzieży”.
Zmiana pokoleniowa jest czymś nor-

malnym i dobrze, że dokonuje się w spo-
sób ewolucyjny. Nie ma co ukrywać, fut-
bol idzie do przodu. Wystarczy obejrzeć
mecze sprzed kilkunastu lat i porównać
do tego, co się dzieje aktualnie na bo-
iskach. To jest inny wymiar futbolu. Kie-
dyś dominowała technika. Dziś do tego

Ponoć, mając kilkanaście lat, był
pan dowódcą podwórka?
Bez przesady! Byłem normalnym

chłopakiem, tak jak każdy ró-
wieśnik,  po powrocie ze
szkoły rzucało się teczkę
w kąt. Wówczas nie było in-

ternetu, nie było wideo –
człowiek uciekał na po-
dwórko, gdzie kopało się

piłkę do ciemnej nocy.
Trzepak stanowił

bramkę. 
Jak ktoś trafił

– był bohate-
rem! Ale pił-
ka nożna nie
była jedyną
d y s c y p l i -
ną, którą
uprawia-
łem. 

G r a -
ł e m
w siat-
kówkę,
koszy-
kówkę.
Na za-
m a r z -
niętym

zalewie
grało się
w hoke-

ja. To jest
d o p i e r o

ostra gra, łokcie
pracują co chwi-

lę. Jak w życiu – trzeba by-
ło się mocno rozpychać…

Z tego, co wiem, był pan też
niezłym pięściarzem. Pańska

prawa prosta rzucała na zie-
mię!

Z nikim nigdy nie szukałem
zaczepki. Jak ktoś podskakiwał,
wolałem odejść  gdzieś w kąt.
Nie byłem podwórkowym za-
wadiaką. Ale gdy wymagała
tego sytuacja, potrafiłem zmo-

bilizować siebie i chłopaków
z drużyny. Nie dawaliśmy so-

elementu doszło przygotowanie fizycz-
ne, determinacja i ambicja. W całym
świecie jest coraz więcej młodych trene-
rów. Oni mają nowe pomysły, nowe za-
grywki, nowe systemy szkoleniowe.

Pana też należy zaliczyć do mło-
dzieży?
Stary jeszcze nie jestem. Myślę, że

w jakiś sposób z całym zespołem uroz-
maiciliśmy ekstraklasę. Mecze z udzia-
łem Korony zawsze niosą duże emocje,
zaskakują kibiców. Ludzie lubią walkę,
gdy zawodnik biegnie do straconej teo-
retycznie piłki, gdy w ruchu są łokcie.
Wracając do zmian w środowisku tre-
nerskim – dziś jest ono zupełnie inne
niż dziesięć, piętnaście lat temu. Kiedyś
dostać zajęcie nawet w lidze okręgowej
było ciężko. Człowiek musiał przejść
długi proces czeladniczy, mieć sukcesy
w pracy z młodzieżą. Nie ma co ukry-
wać – środowisko było w wielu ele-
mentach hermetycznie zamknięte. Dziś
jesteś zdolny, masz pomysły na pracę –
zdecydowanie szybciej znajdziesz się
nawet w ekstraklasie.

Chociażby jak Leszek Ojrzyński?
Chociażby! Dostałem swoje pięć mi-

nut i chyba dobrze je wypełniam. Ale,
tak jak moi koledzy, mocno chodzę po
ziemi. Nie wpadam w euforię po zwy-
cięskim meczu. Piłka nożna to prze-
wrotna dyscyplina. Wygrywasz – jesteś
na piedestale, udzielasz dziesiątek wy-
wiadów, pozujesz do zdjęć, rozdajesz
autografy. Przegrywasz – jesteś depta-
ny przez wszystkich, media, kibiców.
Nawet znajomi jakoś inaczej podają ci
rękę na dzień dobry. Proszę mi wierzyć
– zawód trenera jest fascynujący, ale
my, w Polsce nie mamy do niego sza-
cunku! Byłem dwukrotnie na stażach
w Niemczech. Powiem szczerze – nie-
wiele z nich wyniosłem. Uczono mnie
tych samych rzeczy, które robiliśmy i ro-
bimy w Polsce. Uważam, że nie jeste-
śmy gorsi w swoim zawodzie od Niem-
ców, Anglików czy Hiszpanów. Nas się
nie docenia. Zamiast dawać szansę, po
kilku porażkach jesteśmy zwalniani. Na
zachodzie każdy szkoleniowiec ma zde-
cydowanie więcej czasu na to, by zbu-
dować zespół.

W CZTERY OCZY Z TRENEREM: LESZKIEM OJRZY¡SKIM

Jest trenerem Korony Kielce, niewątpliwej rewelacji wiosennej rundy w ekstraklasie. 

Chyba sam nie wie do końca, na co tak naprawdę stać podopiecznych. 

Jedno jest natomiast pewne – zyskali miano największych walczaków…

Nie jesteśmy gorsi
MACIEJ

CENDER
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dzieć w podstawowym składzie. W Legii
świetnie przeszedłem okres przygoto-
wawczy, strzeliłem sporo bramek i mia-
łem sporo asyst w sparingach. Do me-
czu ligowego wystawiono mnie jednak
tylko raz. Fakt, miałem słabszy dzień
z przyczyn osobistych, których nie będę
opisywał. Liczyłem jednak, że dostanę
więcej szans gry w pierwszym zespole.
Zwłaszcza że ciągle dostawali je obco-
krajowcy, grający fatalnie, choć za
znacznie większe pieniądze. Nie docze-
kałem się jednak podobnego potrakto-
wania i mam o to żal.

Czyli w rywalizacji z macie-
rzystym klubem

„Kosa” zostanie
postawiona na
sztorc.

Pan to powie-
dział…

Już przyzwolił. Jestem „Kosą”, w do-
datku bez dodawania numeru  2. Nie
ma takiej potrzeby, bowiem ojciec za-
wiesił piłkarskie buty na kołku, a ja je-
stem obecnie jedynym Koseckim
w grze – odpowiada Jakub Kosecki, za-
wodnik gdańskiej Lechii.

W warszawskiej Legii była to jednak
gra cokolwiek symboliczna, w głę-
bokich rezerwach. Czy ten fakt zade-
cydował o pańskiej zgodzie na wy-
pożyczenie do Lechii?
Tak, chciałem i chcę sprawdzać się

w najtrudniejszej rywalizacji, a taką jest
walka Lechii o pozostanie na najwyż-
szym szczeblu ligowych  rozgrywek.

Jak przyjęto pana w Gdańsku?
Przyjaźnie od pierwszego wej-

ścia do szatni. Tutaj mam wie-
lu rówieśników, toteż łatwiej
o wspólny język.

Trener Paweł Janas wy-
stawiał pana do podstawo-
wego składu w każdym z dotychcza-
sowych meczów i na całe 90 minut,
a kibice chwalą za wyjątkowe wy-
bieganie, obawiając się zarazem, że
to pozostałość po solidnych trenin-
gach w Legii i szybko zaniknie w re-
aliach nadmorskich.
Zaręczam, że moja kondycja nie ma

nic wspólnego z przynależnością klubo-
wą. Sam pracuję systematycznie nad
formą i bez jakiejkolwiek taryfy ulgo-
wej. Trenerowi Janasowi jestem nato-
miast wdzięczny za okazywane zaufa-
nie i zrobię wszystko, aby go nie nad-
użyć.

Warunki – 168 centymetrów wzro-
stu i 59 kilogramów wagi – to nie
jest mocny atut w konfrontacji z ro-
słymi obrońcami.
Po pierwsze – obecnie ważę nie 59,
lecz 63 kilogramy, a czterokilogra-
mowy przyrost masy to nie tłuszcz,
ale mięśnie, wypracowane na siłow-
ni. Po drugie – nie mam kompleksu
wzrostu, bo wiem, że jestem szybszy
i zwrotniejszy, co na pozycji pomocni-

HENRYK

JEZIERSKI

W CZTERY OCZY Z PI¸KARZEM: JAKUBEM KOSECKI

„Kosa” na sztorc
Gdy kibice i dziennikarze przypisali Kamilowi Kosowskiemu ksywę

„Kosa”, Roman Kosecki stanowczo zaprotestował, mówiąc, 

że jest ona  przynależna wyłącznie jemu i na zawsze. 

Czy wobec syna okaże się bardziej tolerancyjny i jednak przyzwoli

na drugą „Kosę”?

ka – preferowanej także przeze mnie
– ma niebagatelne znaczenie.

21 lat to nie jest wiek na wyrzecze-
nia, tymczasem półmilionowy
Gdańsk zdecydowanie ustępuje za-
kresem oferowanych rozrywek
dwumilionowej stolicy. Nie żałuje
pan przenosin na prowincję?
Nie żałuję, ponieważ przyjechałem

tutaj w określonym celu i na
pewno nie jest nim szuka-
nie wielkomiejskich
uciech. Ponadto – ko-

rzystam z każdej okazji, żeby za-
prosić na Wybrzeże swoją  narze-
czoną i pokazać jej tutejsze
atrakcje. Gdańsk i Sopot pozna-
liśmy już w miarę dobrze. Kie-
dy będzie więcej luzu, planu-
ję wspólne wyjazdy także do
Gdyni.

Wśród wielu meczów na
gdańskiej PGE Arenie
w trwającej rundzie wio-
sennej, jest też ten trze-
ciego maja, gdy rywa-
lem biało-zielonych bę-
dzie Legia. Wydaje mi
się, że wiąże pan z tym
wydarzeniem szczegól-
ne plany.
Oczywiście, o ile

trener Janas zechce
mnie wi-
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ndrzeja Ruskę, stojącego na
czele Ekstraklasy S.A. niemal
od początku jej powstania
w 2005 roku, zastąpił Mar-
cin Animucki, który w środo-

wisku piłkarskim wyrobił sobie nazwi-
sko jako prezes Widzewa oraz członek
zarządu PZPN.

W Łodzi Animucki miał trudne zada-
nie, szczególnie po zakręceniu finanso-
wego kurka przez właściciela klubu, Syl-
westra Cacka. Zostawił jednak zespół na
bezpiecznym miejscu w tabeli, z dobrze
rozwiniętą siecią skautów oraz popraw-
nymi, nawet jeżeli czasami napiętymi, re-
lacjami z włodarzami miasta, mediami
i kibicami. To wcale niemałe osiągnięcia
w ubogiej  Łodzi, gdzie urzędnicy za wy-
czyn uważają rozpoczęcie budowy miej-
skiego stadionu z trzema trybunami,
niektórzy dziennikarze wciąż marzą o wy-
nikach osiąganych przez śp. Ludwika So-
bolewskiego  lub Andrzeja Pawelca, a dla
części fanów najważniejszym jest bycie
lepszym od lokalnego rywala, ŁKS i wyso-
ka pozycja w “lidze kibiców”.
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ZMIANY, ZMIANY

JAROS¸AW

KUDAJ

PUCHAR POLSKI

Marcina  Animuckiego na czele Ekstra-
klasy S.A. czeka co najmniej równie trud-
ne zadanie, czyli zwiększenie wartości
piłkarskiego produktu, chociaż nawet Eu-
ro 2012 nie spowodowało dotychczas
boomu na rozgrywki ligowe. Co gorsza,
według niektórych badań opinii publicz-
nej, jakkolwiek piłka nożna pozostaje
najpopularniejszą dyscypliną sportową
w kraju, to zainteresowanie nią spada!

Zmiany w stylu życia Polaków są do-
godną wymówką, ale raczej nie sednem
problemu. Największym nośnikiem re-
klamowym i popularyzacyjnym  jest tele-
wizja oraz w coraz większym stopniu in-
ternet. Tymczasem ekstraklasa od lat jest
w dużej części zakodowana, o internecie
jeszcze nie zdążono… pomyśleć. Odwrot-
nie działa UEFA, która pilnuje, aby jej
sztandarowe rozgrywki, jak Liga Mi-
strzów czy Euro, były transmitowane
przez ogólnodostępne stacje, a coraz
większe nakłady na serwisy internetowe
są widoczne w sieci.

Wiele klubów ekstraklasy nie stanowi
też centrów  sportowych dla dzieci i mło-

dzieży, bo nie ma pieniędzy, bazy, a naj-
częściej chęci. W zeszłym sezonie zachły-
śnięto się zagranicznymi piłkarzami, rze-
komo tańszymi i lepszymi od polskich za-
wodników, kolorowy Lech dobrze wypadł
w Lidze Europejskiej, a cudzoziemska Wi-
sła zdobyła mistrzostwo kraju.  W obec-
nych rozgrywkach oba kluby  miały rywa-
lizować o mistrzostwo z Legią, ewentual-
nie ze Śląskiem, tymczasem muszą wal-
czyć o jakikolwiek miejsce na podium
także z Ruchem, Koroną i chimeryczną
Polonią.

Za wyniki poniżej oczekiwań już w tym
roku zapłacili posadami: Dariusz Pasieka
(Cracovia),  Jose Mari Bakero (Lech), Ka-
zimierz Moskal (Wisła) i Jacek Zieliński
(Polonia). Zastąpili ich odpowiednio:  To-
masz Kafarski, Mariusz Rumak (debiu-
tant, wcześniej asystent Bakero), Michał
Probierz i Czesław Michniewicz.

Ponadto w Wiśle, po ustąpieniu Bog-
dana Basałaja, prezesem  został Ryszard
Pilch, który wcześniej był przewodniczą-
cym rady nadzorczej. Do klubu, jako wice-
prezes, powrócił Jacek Bednarz, który za-
powiedział oszczędności, możliwość roz-
stania się z odpowiedzialnym za dotych-
czasową politykę transferową Stanem
Valcxem oraz... ściągnięcie z powrotem
Arkadiusza Głowackiego i braci Brożków.

Czy można zatem sprzedać lepiej eks-
traklasę, czy lepiej ją sprzedać?

Zmiana prezesa Ekstraklasy S.A., rewolucja w Wiśle Kraków i

pasjonujący wyścig o miejsce na podium.  Zmagania najwyższej

klasy rozgrywkowej dostarczają wielkich emocji nawet

najwybredniejszym.

A

Lepiej sprzedać ekstraklasę?

W półfinale chorzowianie wyelimino-
wali po serii rzutów karnych Wisłę Kra-
ków, która nieprzerwanie reprezentowa-
ła Polskę na arenie międzynarodowej od
2000 roku. Czyżby ta imponująca seria
miała zakończyć się w tym sezonie?

Legia miała łatwiejszego rywala, bo
walczącą o powrót do ekstraklasy Arkę
Gdynia. Gdynianie byli sprawcami naj-
większej sensacji w ćwierćfinale, wygry-
wając dwumecz z mistrzem ligowej jesie-
ni – Śląskiem Wrocław,  jak również  run-
dę wcześniej eliminując Polonię Warsza-
wa (3:1).

Półfinały: Ruch Chorzów – Wisła Kra-
ków 3:1 i 1:3, karne 6–5 oraz Arka Gdynia
– Legia Warszawa 1:2 i 1:2. Ćwierćfinały:
Lech Poznań – Wisła 0:1 i 0:1, Ruch Zdzie-
szowice – Ruch Ch. 1:4 i 1:2, Arka – Śląsk
Wrocław 2:0 i 1:3 oraz Gryf Wejherowo 
– Legia 0:3 i 1:1. JK

LEGIA – RUCH W FINALE
24 kwietnia w Kielcach w finale Pucharu Polski zmierzą się obrońca
trofeum, Legia Warszawa oraz rewelacja obecnych rozgrywek T-Mobile
Ekstraklasy, Ruch Chorzów. Oba kluby walczą też o medale mistrzostw
kraju, finał powinien więc być godnym ukoronowaniem najbardziej
masowego w kraju turnieju sportowego.



Na tarczy powróciła z Norwegii reprezentacja 

siedemnastolatek. W turnieju eliminacyjnym 

do finałów mistrzostw Europy Polki przegrały 

wszystkie mecze.

Forma zespołu przed turniejem napa-
wała optymizmem. Niestety, dzień
przed zgrupowaniem, podczas klubo-
wego treningu, kontuzję odniosła naj-
lepsza zawodniczka Magdalena Szaj.
Mimo różnych zabiegów, nie była
w stanie zagrać w choćby jednym spo-
tkaniu. – Zdarzenie to miało kluczowe
znaczenie dla naszej drużyny – mówi
trener Zbigniew Witkowski. – Zacho-
wując odpowiednie proporcje, Magda
stanowi dla naszej drużyny taką samą
wartość, jak Lionel Messi dla Barcelony.

W pierwszym meczu biało-czerwone
minimalnie uległy Norweżkom 0:1, tra-
cąc gola po strzale Amalie Eikeland tuż
przed przerwą. Do konfrontacji z fawo-
ryzowanymi Francuzkami nasz zespół
przystąpił bez dwóch podstawowych
zawodniczek, bo za kartki musiała pau-
zować Nikol Kaletka. Przełożyło się to
na wynik (0:4), z jakim zresztą piłkarki
znad Sekwany kończyły w Norwegii

wszystkie mecze. Podobne oblicze do
inauguracyjnego spotkania miał będą-
cy już bez znaczenia dla końcowego
układu tabeli mecz z Irlandią. Przewa-
żające w pierwszej części rywalki wy-
pracowały rzut wolny i po jego rozegra-
niu Michelle Farrell umieściła piłkę
w siatce. W drugiej połowie Irlandki
skutecznie broniły jednobramkowej
przewagi.

Dla siedmiu zawodniczek z podsta-
wowej jedenastki norweski turniej był
pożegnalnym w kategorii U-17. W ka-
drze uzupełnią je najlepsze piłkarki naj-
młodszej reprezentacji U-15, w której –
zdaniem szkoleniowca siedemnastola-
tek – znakomitą pracę wykonuje trener
Andrzej Soroka. Na przełomie sierpnia
i września czeka je turniej eliminacyjny
do przyszłorocznych finałów mistrzostw
Europy, gdzie w finałowej imprezie bę-
dą występować nie cztery, jak dotych-
czas, lecz osiem reprezentacji.

Przewodniczący Józef Bergier w siedzibie UEFA
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oczątkowo obie drużyny roz-
grywały piłkę przeważnie
w środkowej strefie boiska,
nie potrafiąc wykreować oka-
zji bramkowych. Z czasem Po-
lki opanowały sytuację i wy-

szły na prowadzenie: z rzutu wolnego do-
środkowała Natalia Chudzik, a precyzyj-
nym uderzeniem głową popisała się San-
dra Sałata. Prowadząc 1:0, nasze zawod-
niczki zaczęły stwarzać kolejne sytuacje,
ale to rywalkom udało się doprowadzić
do remisu.

Po zmianie stron nadal korzystniej pre-
zentowały się Polki, a gospodynie nasta-
wiły się na grę z kontry. O wiele więcej
okazji wypracowały nasze piłkarki, szcze-
gólnie w końcowym fragmencie spotka-

nia. – Nie mam żalu do zawodniczek, bo
każda z nich zagrała z maksymalnym za-
angażowaniem. W meczu z Grecją zabra-
kło nam jedynie szczęścia – stwierdził po
powrocie do kraju polski selekcjoner Ro-
man Jaszczak.

Grecja – Polska 1:1 (1:1). Mosskopidou
38 – Sałata 20.

Liczą na pomoc UEFA
W szwajcarskiej siedzibie UEFA, Nyonie,

zorganizowano spotkanie poświęcone
klubowemu piłkarstwu kobiecemu.
Związkowych i klubowych działaczy zapo-
znano z systemem obowiązującym w Ho-
landii, Irlandii i Islandii. Wszystkich zachę-
cano do zastosowania ich w pozostałych
państwach europejskich.

– W Irlandii każdy klub musi mieć dru-
żynę piłkarek – opowiada reprezentujący
nasz kraj Józef Bergier, przewodniczący
Wydziału Piłkarstwa Kobiecego PZPN. –
Gdy jej brak, męski zespół nie otrzymuje
jakichkolwiek funduszy, czy to państwo-
wych, czy samorządowych. W mentalno-
ści Irlandczyków jest niemożliwe, by ko-
biety były traktowane inaczej niż mężczyź-
ni. Z kolei Holendrzy prezentowali popu-
laryzację piłki kobiecej poprzez reklamo-

wanie jej przez największe firmy, które mają wręcz obowiązek czy-
nić to na równi z piłką męską.

Działacz PZPN zaprezentował zebranym sytuację w polskiej pił-
ce kobiecej. Poinformował, że z okazji Euro 2012 zbudowano du-
żo boisk ze sztuczną nawierzchnią oraz pozytywnie wyraził się
o stworzeniu trzech ośrodków szkolenia młodych piłkarek, finan-
sowanych przez Polski Związek Piłki Nożnej oraz Ministerstwo
Sportu i Turystyki. Ponadto zaproponował przedstawicielce Komi-
tetu Wykonawczego UEFA realizację w Polsce pilotażowego pro-
jektu budowy hali ze sztuczną nawierzchnią, której koszt po poło-
wie pokryłyby UEFA i polski rząd. Pomysł zyskał akceptację i wła-
dze europejskiej federacji czekają na wspólną inicjatywę minister-
stwa sportu i PZPN.

Fundusze na halę to nie jedyne, jakie wkrótce można pozyskać
z UEFA, bowiem europejska federacja wspiera niekonwencjonal-
ne pomysły przedstawiane przez krajowe związki. PZPN zapropo-
nował zorganizowanie w każdym z szesnastu województw rozgry-
wek dla dziewcząt wraz ze szkoleniem ich trenerów. Projekt uzy-
skał dobrą ocenę i obecnie oczekujemy na jego ostateczne za-
twierdzenie.

Remis w Atenach
Polki zremisowały w Atenach z sąsiadującymi z nimi w rankingu

Greczynkami 1:1 i do minimum ograniczyły szanse zakwalifiko-

wania się do finałowego turnieju przyszłorocznych mistrzostw

Europy w Szwecji.

P

GRUPA 1

1. Włochy                   6     18   23- 0
2. Rosja                    5     12   19- 3
3. POLSKA              6    10    10- 9
4. Bośnia i Hercegowina     6       6  10-17
5. Grecja                   6       2    4-13
6. Macedonia                5       1    3-27

Mecze Polek do rozegrania: 16 czerwca Bośnia
i Hercegowina – Polska, 20 czerwca Polska – Ma-
cedonia, 16 września Włochy – Polska, 19 wrze-
śnia Rosja – Polska.

PORAŻKI SIEDEMNASTOLATEK



ośmiu najlepszych drużyn naszego konty-
nentu. Ten sukces polskiego futbolu ju-
niorskiego potwierdza skuteczność obra-
nej w 2008 roku drogi. Zmianie uległo
wiele innych sfer pracy trenerów z repre-
zentacjami juniorów. Od tego czasu
w sztabie każdej drużyny  pojawili się na
stałe trenerzy bramkarzy, których wcze-
śniej tam brakowało. Koordynację pracy
i selekcję najlepszych trenerów do zajęć
z bramkarzami przeprowadził dla PZPN
trener Andrzej Dawidziuk. 

Kolejną innowacją było wprowadzenie
dzienniczka reprezentanta, w którym pił-
karze mają obowiązek oznaczać każdy ro-
zegrany przez nich mecz, potwierdzając to
podpisem szkoleniowca prowadzącego
zespół. Liczba rozegranych meczów jest
oznaczona kolorami i jeśli zawodnik
“wchodzi“ na kolor pomarańczowy, jest to
sygnał dla trenera, że należy zacząć oszczę-
dzać zdrowie podopiecznego. Kiedy mecze
oznaczane są w dzienniczku już na kolorze
czerwonym, konieczna jest natychmiasto-
wa interwencja selekcjonera i bezpośred-
nia rozmowa ze szkoleniowcem w klubie.
Jeszcze niedawno piłkarze sygnalizowali
o rozegraniu ponad siedemdziesięciu róż-
nych spotkań w sezonie, a w finałach mi-
strzostw Polski juniorów zdarzały się przy-
padki zasłabnięcia młodych zawodników
podczas meczów.

Kluczową zmianą było stworzenie te-
amu selekcjonerów drużyn młodzieżo-
wych, prowadzących różne rocznikowo re-
prezentacje Polski. Pomogło to w płyn-
nym przepływie informacji i łatwiejszym
wspomaganiu się  najzdolniejszymi za-
wodnikami. Każdy selekcjoner otrzymał
komputer nowej generacji, wyposażony
w najnowocześniejsze programy pozwala-
jące na opracowywanie prezentacji, doku-
mentacji i analizy pracy zespołu, oraz na
elektroniczną sprawozdawczość wykona-
nej pracy. PZPN wykupił konieczne licencje
i trenerzy mogą korzystać z tych progra-
mów bez ograniczeń.

Poszerzony został zasób wiedzy o piłka-
rzach. Dzięki szczegółowym badaniom,
trener otrzymuje nie tylko wszelkie infor-
macje na temat poziomu wytrenowania
i aktualnej formy zawodnika, ale również

wans reprezentacji U-17 do
ósemki najlepszych zespołów
naszego kontynentu, to duży
sukces polskiej piłki nożnej ju-
niorów, nie notowany na tym

poziomie szkolenia od 2004 roku. Finało-
wy turniej odbędzie się między 4 a 16 ma-
ja w Słowenii i stanie się znakomitym pre-
ludium do emocji, jakie czekają nas
w czerwcu.

Reforma, jaka została dokonana
w PZPN w 2008 roku, dotycząca zmiany
sposobu pracy trenerów reprezentacji ju-
niorskich – przyniosła pierwsze efekty. To
właśnie wtedy zarząd związku zapalił zie-
lone światło dla konkursu, dzięki któremu
wybrano pełnoetatowych trenerów dru-
żyn juniorskich i młodzieżowych – mogli
oni całkowicie poświęcić się pracy selek-
cjonerskiej.

Tak trafił do PZPN między innymi Marcin
Dorna, szkoleniowiec pracujący dotychczas
z młodzieżą na terenie Wielkopolski. Tre-
ner przyjął warunki, jakie zaproponował
mu związek i zaczął pracę selekcyjną. Ob-
serwacja rocznika 1995 rozpoczęła się na
poziomie U-14, natomiast pierwsze powo-
łania i konsultacje miały miejsce na pozio-
mie U-15. Dobór jest najtrudniejszym ele-
mentem pracy selekcjonerów, zwłaszcza
wobec nacisków i podpowiedzi agentów
piłkarzy, prezesów klubów czy rodziców.
Aby przyjrzeć się kilku tysiącom młodych
graczy w każdym roczniku, trzeba dużo po-
dróżować po kraju. Ogromna praca wyło-
niła 53 piłkarzy, którzy dostąpili zaszczytu
zadebiutowania w tej reprezentacji. 

Pierwsze symptomy skuteczności selek-
cyjnej pojawiają się w meczach towarzy-
skich, jakie rozgrywają drużyny juniorów
w drugiej części roku na poziomie U-15. Na
początku są tylko konsultacje; progresję ja-
kości szkoleniowej testują trenerzy w za-
wsze solidnie obsadzonym Turnieju Syren-
ki na poziomie U-16. Wybrańcy Dorny wy-
grali go w 2011 roku, co wcześniej naszym
reprezentacjom nie zdarzało się często. Był
to sygnał, że z tymi zawodnikami można
wiązać nadzieje na dobry wynik.

Reprezentacja prowadzona przez Mar-
cina Dornę awansowała do finałów mi-
strzostw Europy w Słowenii i jest w gronie
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udało się wykryć wiele zagrożeń w organi-
zmach piłkarzy, których wcześniej nikt,
w tym nawet rodzina i sam zainteresowa-
ny, nie byli świadomi. Efektem była ko-
nieczna operacja serca u jednego z czoło-
wych zawodników tego rocznika.

Dołączenie do sztabu reprezentacji ju-
niorskich biochemika-anlityka z Central-
nego Ośrodka Medycyny Sportowej
w Warszawie oraz elektronika-analityka,
bardzo doświadczonego w analizie me-
czów piłki nożnej, pozwoliło na poszerze-
nie wiedzy szkoleniowców o naszym ze-
spole i drużynach przeciwników oraz sku-
teczniejsze przygotowanie do walki o fina-
ły mistrzostw Europy. Trener ma już o wie-
le większą informację na temat własnego
zespołu oraz rywali.

W opracowywaniu znajduje się jeszcze
system testów do monitorowania rozwoju
somatyczno-motorycznego wszystkich pił-
karzy w konkretnym roczniku w Polsce.
Z tych doświadczeń korzystają już kolejne
reprezentacje juniorów. Jest nadzieja, że
również młodsze roczniki selekcyjne pójdą
śladem reprezentacji Polski U-17 prowa-
dzonej przez Marcina Dornę.

Gratulujemy w imieniu całego środowi-
ska piłkarskiego – wszyscy będziemy trzy-
mać kciuki za dobry występ tej drużyny
w finałach ME 2012.

Bo zadziałał system...
Nasi młodzi kadrowicze z rocznika 1995 postanowili dorównać 

starszym kolegom z reprezentacji narodowej i też zafundowali 

sobie i całej rodzinie piłlkarskiej uczestnictwo w finałach mistrzostw

Europy. Dodatkowo uczynili to w stylu, jaki zademonstrowała, 

oprócz Polski, tylko reprezentacja Francji; obie drużyny awansowały 

do finałów bez straty punktu.

A

Marcin 
Dorna
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Jak na gorąco podsumuje pan suk-
ces w Luksemburgu? – zapytałem
trenera Marcina Dornę.
Za kilku następnych tygodni czeka

nas świetnie doświadczenie w turnieju
finałowym. Jestem przekonany, że pił-
karzom pomoże to w przyszłości osią-
gnąć poziom zawodowy. Wielu świato-
wej sławy graczy zaczynało kariery od
sukcesów w turniejach młodzieżo-
wych. Chciałbym, żeby to był dla moich
podopiecznych również dobry progno-
styk.

Można już podsumować pracę wy-
konaną z tą reprezentacją?
Trzeba oddać zawodnikom, że włoży-

li w ten sukces mnóstwo serca i zaanga-
żowania. Maksymalnie koncentrowali

się na pracy. Osiągnęliśmy wiele, ale
nie chciałbym jeszcze robić dużych pod-
sumowań, na to przyjdzie czas po mi-
strzostwach Europy. Wszystkie mecze
eliminacyjne były trudne, bo grupa by-
ła bardzo wyrównana. Czesi dwukrot-
nie z rzędu występowali w mistrzo-
stwach Europy, Białoruś losowano
z drugiego koszyka, co też świadczy
o jej klasie, ale od wszystkich rywali
okazaliśmy się lepsi w szczegółach, co
jest wydarzeniem bez precedensu.

Czy postawił już pan przed drużyną
cel na turniej finałowy?
Na mistrzostwach Europy chodzi

o maksymalne zaangażowanie i zebra-
nie doświadczeń. Polska zakwalifiko-
wała się do finałów po długiej prze-

rwie, na razie nie chcę składać żadnych
deklaracji.

Widzi pan w tej reprezentacji kandy-
datów na gwiazdy polskiego futbolu?
Mam nadzieję, że ktoś z naszego ze-

społu wyróżni się na mistrzostwach Eu-
ropy. Jednak najwięcej radości sprawi
mi, jeśli za kilka lat spojrzę na skład
pierwszej reprezentacji Polski i pojawią
się tam nazwiska z tej drużyny.

Czy sukcesy pana reprezentacji to
zapowiedź lepszych czasów w mło-
dzieżowej piłce?
Oby! Zdarzały się już dobre spotkania

w różnych kategoriach młodzieżowych,
a potem… Mam nadzieję, że tym razem
będzie lepiej.

Świetne doświadczenie
Polska po dziesięciu latach dostała się do finałów mistrzostw Europy do lat 17, zapewniając sobie 

awans po raz pierwszy od 2002 roku, kiedy w finałach grało jeszcze 16 zespołów.

To prawdziwa „maszyna” do strzelania goli. W 30 spotka-
niach tej drużyny zdobył aż 24 bramki. Również w walce o fi-
nały mistrzostw Europy nie zawiódł. W dwóch meczach na
turnieju w Luksemburgu zdobył dwa gole.

– Każdy z nas marzył o tym, aby wygrać pierwsze dwa spo-
tkania. Wiedzieliśmy, że to w naszym zasięgu, jeśli tylko po-
dejdziemy odpowiednio do tych prób, ale nie przypuszczali-
śmy, że już po dwóch kolejkach będziemy mieli zapewniony
awans – powiedział Stępiński. – To najlepszy scenariusz, jaki
można sobie było wymarzyć. Awans to dopiero jeden z celów,
jakie sobie założyliśmy. Skoro kiedyś Polska była mistrzem Eu-
ropy U-16, to dlaczego teraz nie można by tego powtórzyć?
Właśnie tak do tego podchodzimy, bo tylko takie nastawienie
może dać korzystny rezultat

Mariusz Stępiński strzelił bramki z Czechami i Białorusią;
mecze zakończyły się zwycięstwami 2:0 – Moim zdaniem, to
Czesi mieli  więcej indywidualności, które mogły przesądzić
o wyniku. Białoruś miała mniej takich atutów, a jej piłkarze
byli gorzej zorganizowani w defensywie. Z Białorusią udało
się strzelić bramkę na samym początku i to w pewnym stop-
niu ustawiło mecz.Skuteczny Mariusz

Mariusz Stępiński, o którym szersza publiczność usłyszała 

niedawno przy okazji tego, że został najmłodszym ligowcem 

w historii łódzkiego Widzewa, jest też liderem kadry U-17. 

TURNIEJ ELIMINACYJNY ME U-17  – LUKSEMBURG, GRUPA 2

Czechy – Polska 0:2 (Rabiega 35, Stępiński 48)
Polska – Białoruś 2:0 (Stępiński 3, Cierpka 16)
Luksemburg – Polska 1:3 (Thill 18 – Łasicki 32, Cierpka 55, Linetty 73)

1. Polska            3 9  7–1
2. Czechy            3 4  2–3
3. Białoruś      3     2  1–3
4. Luksemburg    3     1  3–6

WYNIKI INNYCH REPREZENTACJI MŁODZIEŻOWYCH

U-21: Bułgaria – Polska 1:0 (towarzyski).
U-20: Szwajcaria – Polska 1:2 (Turniej Czterech Narodów).
U-18: Anglia – Polska 3:0 (towarzyski).
U-16: Polska – Czechy 2:3 (turniej towarzyski), Słowacja – Polska 1:4 

(turniej towarzyski).

SKŁAD REPREZENTACJI NA TURNIEJ W LUKSEMBURGU:

Damian Kugiel (Lechia Gdańsk), Michał Gałecki (Arka Gdynia), Adrian Cierpka, Karol Linetty, Aleksan-
der Wandzel (wszyscy Lech Poznań), Piotr Azikiewicz, Igor Łasicki (obaj Zagłębie Lubin), Gracjan Ho-
roszkiewicz, Vincent Rabiega (obaj Hertha Berlin), Aleksander Jagiełło, Oskar Pogorzelec (obaj Legia
Warszawa), Bartosz Jaroch (Resovia), Mariusz Stępiński, Patryk Stępiński (obaj Widzew Łódź), Konrad
Budek (Polonia Warszawa), Sebastian Rudol (Pogoń Szczecin), Rafał Włodarczyk, Jakub Zieliński (obaj
Mazur Karczew), Sebastian Zieleniecki (UKS SMS Łódź), Karol Żwir, Arkadiusz Mroczkowski (obaj OKS
Olsztyn), Oskar Zawada (DKS Dobre Miasto).
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W
alka o ekstraklasowe szlify była
do końca zacięta. Zdaniem wielu
znawców polskiego futsalu,

pierwsza liga w tym kształcie jest niemal
stworzona dla akademickich teamów,
które poprzez macierzyste uczelnie inwe-
stują w tę dyscyplinę mając na uwadze
akademickie mistrzostwa świata, czy też
klubowe mistrzostwa Europy. O tym, że
nie zawsze spore pieniądze mają tworzyć
drużynę, może zaświadczyć zespół Kadet
Futsal Team Poznań, który na zasadach
typowo amatorskich i w większości mło-
dzieżowym składem dokończył honoro-
wo ligę.

Swoje rozgrywki zakończyli też dru-
goligowcy. Do pierwszej ligi awanso-
wały z poszczególnych grup drużyny
z Głogowa, Białegostoku, Buska Zdroju
oraz Gliwic. To kolejny znak, iż futsal li-
gowy odnajduje się już we wszystkich
zakątkach Polski. Być może, od nowe-

go sezonu do obecnych czterech grup
dołączą jeszcze dwie. Wydział dał
związkom wojewódzkim swobodę
w organizacji rozgrywek regionalnych
na poziomie trzeciej ligi i liczy, że struk-
tura futsalowych rozgrywek w Polsce
od nowego sezonu będzie poszerzona
o nową klasę (trzecią ligę). Zresztą
sprzyjają temu organizowane w nie-
których związkach regionalnych mi-
strzostwa województw, pod warun-
kiem, aby wszelkie rozgrywki odbywa-
ły się zgodnie z przepisami i pod patro-
natem wojewódzkich ZPN.

Sezon futsalowy 2011/2012 zakończy
się w Polsce dopiero 3 czerwca rozgryw-
kami Final Four Pucharu Polski. Obecnie
trwają rewanżowe mecze na etapie
ćwierćfinałów. W ekstraklasie PLF rozpo-
częły się natomiast play offy oraz play
outy. Mistrza Polski poznamy najprawdo-
podobniej na przełomie drugiej i trzeciej
dekady maja. Po rundzie zasadniczej
wielkim faworytem jest Wisła Krakbet
Kraków, ale sport widział już niejedną
niespodziankę i z fetowaniem triumfato-
rów należy się jeszcze wstrzymać. Podob-
nie jak z podsumowaniem poziomu tej
najwyższej klasy rozgrywkowej polskiego
futsalu.

rowadzona przez Gerarda Jusz-
czaka reprezentacja do lat 21 ro-
zegrała od początku roku cztery
mecze, osiągając przyzwoite re-
zultaty.  Remis i porażka z będą-

cymi na szczycie rankingów Włochami
oraz dwukrotne wygrane z Francją są
całkiem dobrym startem w nowy rok.
Reprezentacja do lat 19, trenowana od
lutego przez nowego szkoleniowca,

Klaudiusza Hirscha, po raz pierwszy spo-
tkała się w marcu w Siemiatyczach.
Dwumecz z bardzo mocną Ukrainą (0:1
i 2:3) był bardzo pożytecznym spraw-
dzianem. Futsalowi młodzieżowcy za-
grają jeszcze w tym roku między innymi
z Hiszpanią, Włochami, Czechami, Wę-
grami, Słowacją, Białorusią i Belgią.

Mistrzostwami Polski do lat 18, które
na przełomie marca i kwietnia odbyły
się w Łęczycy, podsumował Wydział Fut-
salu PZPN cykl turniejów mistrzowskich
o randze Młodzieżowych Mistrzostw
Polski. Od grudnia do kwietnia kluby
futsalowe rywalizowały w kategoriach
U-20, U-18, U-16 i U-14.  Mistrzowskie
laury wywalczyły (w kolejności): AZS
WSEZiNS Łódź, Rekord Bielsko-Biała, Wi-
sła Kraków i Gwiazda Ruda Śląska.
Oprócz mistrzów, za pracę z młodzieżą
należy jeszcze wyróżnić Hurtap Łęczyca,
GKS Tychy i GAF Gliwice. Poza sprawdzo-
nymi już ośrodkami młodzieżowymi,
futsal aktywnie rozwija się w Tarnowie,
Mielcu, Unisławiu, Poznaniu, Grajowie.
Trenerzy Bartosek, Juszczak, Hirsch, któ-
rzy bacznie przyglądali się naszej mło-

dzieży podczas eliminacyjnych oraz fina-
łowych turniejów, widzą w niej spory
potencjał. Obecnie kopią piłkę pod da-
chem w każdej części Polski, a nie tak
jak jeszcze trzy lata temu bywało: Śląsk
i… długo, długo nic.

Obecni dwudziestolatkowie mogą
stanowić o sile reprezentacji Polski
w 2017 roku, kiedy we Wrocławiu od-
będą się Igrzyska Sportów Nieolimpij-
skich. World Games, to – obok Euro
2012 –  największa sportowa impreza,
jaka odbędzie się u nas w najbliższym
czasie. Wydział Futsalu wspólnie ze
Spółką Futsal Ekstraklasa wystąpi do
zarządu PZPN z wnioskiem o podjęcie
starań celem wpisania piłki halowej na
listę dyscyplin, które we Wrocławiu ry-
walizować będą o medale. Tym bar-
dziej że organizator ma możliwość wy-
typowania pięciu dodatkowych dyscy-
plin. Niewątpliwie, gdyby udało się
zmieścić futsal w World Games, byłby
to dla nas milowy krok, a obecna mło-
dzież stawiałaby częściej na tę dyscypli-
nę, mając w perspektywie udział
w igrzyskach 2017.

PI¸KA POD DACHEM

ANDRZEJ

HENDRZAK

W młodzieży nadzieje
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Polski futsal, to nie tylko

pierwsza reprezentacja. Co

prawda tegoroczny bilans

kadry A jest dodatni (dwie

wygrane z Belgią i przegrana 

z Holandią), niemniej 

w reprezentacyjnej grze

zapanowała, mimo wytężonej

pracy selekcjonera Vlastimila

Bartoska, stagnacja.

P

AKADEMICY NADAJĄ TON
Po raz pierwszy od kilku sezonów pierwsza liga futsalu zakończyła
rozgrywki w komplecie. Zasłużony awans do ekstraklasy wywalczyły
akademickie teamy z Gdańska oraz Katowic. AZS-y brylowały
w tegorocznych zmaganiach, a do najlepszej dwójki dochodzą jeszcze
szósty AZS UMCS Lublin oraz siódmy AZS UW Warszawa.
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o jedna z najważniejszych ini-
cjatyw, realizowanych przez
PZPN w tym roku. Akademia
Piłkarska Grassroots zaprosiła
wszystkich chętnych z szesnastu

wojewódzkich związków. Wykłady, po-
łączone z zajęciami praktycznymi,
w tym roku koncentrowały się wokół
publikacji „Gry i zabawy z piłką”, po-
wstałej dzięki współpracy z Niemieckim

GRASSROOTS

Związkiem Piłki Nożnej (DFB) w ramach
programu „Wyższe kwalifikacje”.

– Piłka dziecięca cieszy się coraz
większym zainteresowaniem. Czy w ro-
ku UEFA Euro 2012 może być lepsza
okazja, by wspomóc nauczycieli i trene-
rów pracujących z dziećmi praktyczną
wiedzą i wesprzeć w profesjonalnym
podejściu do pracy z najmłodszymi? –
zadaje retoryczne pytanie prezes PZPN,
Grzegorz Lato.

– W szkoleniu dzieci, które w przy-
szłości mogą przesądzić o kondycji pol-
skiej piłki, najważniejsze są początki.
To, czy naturalna fascynacja futbolem
i grą w piłkę stanie się dla dzieci na-
prawdę impulsem, w dużej mierze zale-
ży od pierwszego nauczyciela lub trene-
ra. Zajęcia niedostosowane do potrzeb
dzieci w końcu je znudzą. Dzieci tylko
wtedy będą czerpały przyjemność z gry,
gdy trening będzie je ciekawił, a wynik
rywalizacji nie przesłoni dobrej zabawy.
I nawet, jeśli tylko nieliczni zabłysną

kiedyś na wielkich boiskach, korzyści,
jakie dla wszystkich niesie ze sobą
sport, są nie do przecenienia –  dodaje
Jan Bednarek, wiceprezes PZPN ds. pił-
karstwa amatorskiego.

To przesłanie było mottem objazdo-
wych konferencji tegorocznej Akade-
mii. Zajęcia na terenie wszystkich 16
wojewódzkich związków prowadzili: To-
masz Zabielski – koordynator progra-
mu Grassroots w Polsce, Stefan Majew-
ski – trener reprezentacji U-21, Dariusz
Schubert – były reprezentant Polski
oraz trener związkowy landu Dolna
Saksonia – Marek Wanik.

W publikacji zaprezentowano, krok
po kroku, przykłady prawidłowo pro-
wadzonych zajęć, gotowe konspekty
lekcji lub treningów, z rozplanowanym
czasem poszczególnych ćwiczeń i odpo-
wiednio dobranym do nich sprzętem.
Atutem wydawnictwa są fotografie
i poglądowe rysunki. Publikację wzbo-

Od lewej: Marek Wanik, Dariusz Schubert, Stefan Majewski, Tomasz Zabielski.

T

Zdrowo żyj, dobrze się baw i strzelaj gole – takie hasło przyświeca cyklowi konferencji szkoleniowych,

przeznaczonych dla nauczycieli wychowania fizycznego dzieci w wieku od 7 do 10 lat, trenerów, 

animatorów i instruktorów piłki nożnej.



Dziecięca flaga na Euro
Do rozpoczynających się w kwietniu

rozgrywek XII edycji „Z podwórka na
stadion” o Puchar Tymbarku zgłosiło
się ponad 100 tysięcy dziewcząt i chłop-
ców! To liczba rekordowa i w roku Euro
2012 wymarzona przez organizatora
i sponsora głównego, który mocno za-
angażował się w promocję rozgrywek.
Zrodził się również pomysł, by turniej
w roku mistrzostw w Polsce i na Ukra-
inie jeszcze mocniej zaakcentować. Je-
śli wszystko się uda, dziewczęta i chłop-
cy ze zwycięskich drużyn w szesnastu fi-
nałach wojewódzkich podpiszą flagi,
które przekażą następnie szesnastu re-
prezentacjom biorącym udział w UEFA
Euro 2012.
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dla wszystkich
gacają dodatkowo, opracowane we-
dług pomysłu PZPN, wkładki ze wska-
zówkami dotyczącymi ćwiczeń gimna-
stycznych i diety dla młodych sportow-
ców. Wydawnictwo otrzymali wszyscy
uczestnicy tegorocznego cyklu szkoleń.

„Polski Związek Piłki Nożnej postawił
sobie za cel przyciągnięcie do futbolu
w szkołach do jak największej liczby
dzieci i młodzieży. Oprócz wspieranych
dotychczas obszarów sportu wyczyno-
wego, z którego korzystają na razie nie-
liczni (np. uczniowie gimnazjalnych
ośrodków piłkarskich), PZPN planuje
na podstawie doświadczeń DFB przed-
sięwzięcie, które będzie dostępne dla
wszystkich. Elementem promocji piłki
nożnej w szkole są od lat turnieje imie-
nia Marka Wielgusa i „Z podwórka na
stadion” o Puchar Tymbarku” – napisał
we wstępie do publikacji Tomasz Za-
bielski.

Cykl wojewódzkich konferencji, roz-
poczęto 19 marca od łódzkiej Hali Par-
kowej. Frekwencja nie zawsze pokrywa-
ła się z oczekiwaniami; na przykład in-
auguracja w Łodzi zgromadziła aż… 38
słuchaczy! – Nie wszystkim widać było
po drodze – skonstatował z sarkazmem
Stefan Majewski, zasłużony piłkarz
i trener młodzieży. Znacznie lepiej wy-
glądało to na Śląsku, w hali chorzow-
skiego MOSiR. – To bardzo pożyteczna
akcja, wraz z trenerem Jackiem Góral-
czykiem chcemy z niej jak najwięcej
skorzystać – mówi Józef Grząba, prezes
sosnowieckiego podokręgu Śl. ZPN. –
Sosnowiec ma duże tradycje w szkole-
niu młodzieży.

– Wysłaliśmy bardzo wiele zawiado-
mień, maili, nawet sms-ów, z dużym
wyprzedzeniem były informacje na
związkowej stronie internetowej – rela-
cjonuje Lucjan Franczak, szef wyszkole-
nia w Małopolskim ZPN. Ze szkół, gdzie
czuje się sport, tak jak w nowotarskim
gimnazjum nr 2, dyrektor Karol Skrzy-
piec wydelegował nawet dwóch na-
uczycieli. Podhale, gdzie coraz trudniej
grać w hokeja, może zaowocuje piłką?

Kolejna edycja szkoleniowa Grassro-
ots zakończyła się na Mazowszu w Are-
nie Pruszków 5 kwietnia. Krzysztof
Chrobak, koordynator szkolenia Mazo-
wieckiego ZPN nie ukrywa satysfakcji:
– Zawsze chętnie uczestniczymy w tego
rodzaju akcjach. Ta jest szczególnie cen-
na, bo oparta o bardzo wartościowe
wzorce niemieckiej szkoły piłkarskiej.
Mamy na Mazowszu ogromny poten-
cjał młodzieżowy, dobrych szkoleniow-
ców i niezłą bazę materialną. Nic nie
stoi na  przeszkodzie, aby zaczynać na-
ukę futbolu od przedszkola.

Nagrodzony turniej
Turniej „Z podwórka na stadion”

o Puchar Tymbarku, otrzymał Nagrodę
Biznesu Sportowego DEMES w katego-
rii Sport Dzieci i Młodzieży.

Turniej jest organizowany przez PZPN
od 2000 roku i przeznaczony dla dziew-
cząt i chłopców do 10. roku życia. Do-
tychczas wzięło w nim udział ponad
5700 drużyn z całej Polski. Tylko w 2011
roku w rozgrywkach uczestniczyło 85
000 dzieci. Od 2007 roku w organiza-
cję turnieju – w roli sponsora główne-
go – angażuje się firma Tymbark. Edy-
cja 2011 zakończyła się finałem na sta-
dionie Ruchu Chorzów, a główną na-
grodą dla zwycięskich drużyn dziewcząt
i chłopców był wyjazd do Amsterdamu
na mecz ligowy Ajaksu.

Nagroda DEMES we wspomnianej
kategorii przyznawana jest organizato-
rom współzawodnictwa sportowego
dzieci i młodzieży, którzy w sposób pro-
fesjonalny umożliwiają najmłodszym
adeptom sportu rywalizację z rówieśni-
kami w danej dyscyplinie, promując
jednocześnie funkcje wychowania przez
sport i obiektywnie egzekwując zasady
rywalizacji i fair play. Przy ocenie brane
są pod uwagę: zasięg terytorialny, cy-
kliczność imprezy, organizacja, medial-
ność, promocja i marketing oraz współ-
praca ze sponsorami.



Pańska kariera artystyczna kojarzy się
przede wszystkim z grodem Kraka; de-
biutancki dublet w „Wieczorze Trzech
Króli” – to już czterdzieści cztery lata

temu...
Z a c z y n a ł e m

wcześniej, jeszcze
na studiach w Po-

znaniu. Założyłem
wtedy kabaret i dzięki te-

mu dostałem się do szkoły
teatralnej w Krakowie. Tak czy

owak, lata lecą i nieuchronnie
zbliżam się do pięćdziesiątki działal-

ności artystycznej.

Najpierw był teatr STU, a potem dy-
plom wydziału aktorskiego w PWST…
W szkole studiowałem między innymi

z Olgierdem Łukaszewiczem, Wojcie-
chem Pszoniakiem, Jerzym Trelą, Jerzym
Fedorowiczem. Teatr STU założyłem na
drugim roku, obok szkoły, ale jednak jak-
by w szkole. Graliśmy w klubie Pod Jasz-
czurami. To były burzliwe lata. Najpierw

marzec ‘68, potem grudzień ‘70. Na-
sze przedstawienia okrzyknięto

głosem pokolenia.

Krzysztof Jasiński – aktor, reżyser, menedżer teatralny. 

Miał być nauczycielem, lecz ważniejszy był studencki kabaret 

i teatr, dla którego trafił do Krakowa, gdzie znalazł swoje

miejsce na Ziemi. Zodiakalny Rak, ale kocha konie, a także

przestrzeń i duże wyzwania.

Rozmowa z KRZYSZTOFEM JASIŃSKIM
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Czy w ówczesnym, słynnym świecie
krakowskiej bohemy znalazł pan swo-
je miejsce?
Na ulicach było szaro. Tylko Rynek

o świcie wyglądał nieziemsko… Bohema
bawiła się nocą w klubach, a my praco-
waliśmy nad przedstawieniami przy Brac-
kiej. Łukowski, Trela, Stuhr, Polewka, De-
marczyk, potem Staniewski. Pamiętam
debiut Skaldów, później Marka Grechuty
z Anawą. Kraków duchem zawsze był bo-
gaty.

Szkoła, praca, kariera – był gdzieś
sport po drodze, uganiał się pan cza-
sem za piłką?
Dla młodego aktora, potem dla na-

uczyciela aktorów, którym zostałem,
sprawność fizyczna stanowi podstawę
uprawiania sztuki, której instrumentem
jest własne ciało. Mecze piłkarskie akto-
rów są bardzo popularną formą łączenia
przyjemnego z pożytecznym. Zwykle gra-
łem w obronie i niejednego napastnika
kontuzjowałem…

Czy dyrektor tak sławnego teatru, jak
STU, ma czas oglądać mecze piłki noż-
nej, a jeśli tak, to które ?
Jestem kibicem Wisły Kraków. Oglą-

dam wszystkie mecze w telewizji, bo

przeszkadza mi chamstwo na stadio-
nach. Kibicuję oczywiście naszej repre-
zentacji.

Kadra, przygotowująca się do turnie-
ju finałowego Euro 2012, rozegrała
wiele spotkań towarzyskich z cieka-
wymi rywalami, ostatnio z Portuga-
lią. Jak pan ocenia grę „Orłów” Smu-
dy? Tak po krakowsku: będzie co z te-
go?
Szkoda, że ciągle musimy liczyć na cud.

Choć ostatnio jest lepiej. Trzymam kciuki
za Franciszka Smudę. Żałuję, że nie wy-
szło z Leo Beenhakkerem.  Stadiony ma-
my piękne, więc może coś to znaczy i pił-
ka się podniesie.

W dzisiejszych czasach telewizja przy-
daje popularności, ale mimo świet-
nych benefisów na szklanym ekranie
woli pan chyba jednak kontakt z ży-
wym widzem?
Telewizja jest złodziejem czasu. Wszyst-

ko wolę na żywo. Oglądam tylko sport
i politykę. Czasem jakieś kino.

Widownia teatralna nie ma się nijak
do widowni stadionowej, dzieli je,
przynajmniej na razie i niestety, prze-
paść – kulturowa i kulturalna… Czy
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może to się wreszcie kiedyś zmienić
i czy polsko-ukraińskie mistrzostwa
Europy mogą się do tego przyczynić?
Na naszych oczach wszystko się zmie-

nia. Żyjemy w czasach intensywnego roz-
woju. Polacy nigdy w swojej historii nie
mieli takiego splotu pozytywnych okolicz-
ności. Jesteśmy wreszcie wolni. Decyduje-
my sami o sobie. Musimy być mądrzy,
a to jest już wysokie wymaganie. Kultura
stadionowa jest wyraźną częścią kultury
narodowej. W tej sprawie pozostaje
okropnie dużo do zrobienia.

Niektóre pańskie przedsięwzięcia
można porównać do organizacji wiel-
kich imprez sportowych: widowiska
plenerowe na Błoniach („Harfa Papu-
szy”), „Halka” na krakowskich Skał-
kach, czy „Gioconda” nad Odrą we
Wrocławiu. Czy podjąłby się pan na
przykład organizacji uroczystości
otwarcia turnieju finałowego Euro
2012 w Warszawie?
Reżyserowałem otwarcie Uniwersjady

w Zakopanem w 1992 roku, dwukrotnie
widowiska na światowej wystawie EXPO
w Sewilli i Lizbonie. Teraz kolej na młod-
szych. Mniej pracuję w telewizji. Cały czas
zajmują mi projekty teatralne. Zapraszam
do Teatru STU na „Hamleta”…

eprezentacji
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Na 22 czerwca – dzień

ćwierćfinałowego meczu Euro

2012 na gdańskiej PGE Arena

– zaplanowano wizytę

Michela Platiniego we

Władysławowie. 

W
izyta ma bezpośredni związek
z uhonorowaniem prezydenta
UEFA specjalną tablicą w tam-

tejszej Alei Gwiazd Sportu, zlokalizowa-
nej obok legendarnego Ośrodka Przy-
gotowań Olimpijskich „Cetniewo”.

Francuski gość zrezygnował z zapro-
ponowanego mu tytułu doktora hono-
ris causa gdańskiej Akademii Sportu
i Wychowania Fizycznego, argumentu-
jąc, że cała jego kariera związana jest
nie z uczelniami, lecz z boiskiem. Zgo-
dził się natomiast, aby jego gwiazda
znalazła się obok takich samych emble-
matów przyjaciół „po piłce” – Zbignie-
wa Bońka (wyróżniony w edycji 2005)
i Grzegorza Laty (2004).

Od 2000 roku, w którym zainaugu-
rowano władysławowską Aleję Gwiazd
Sportu, wśród docenionych reprezen-
tantów futbolu znaleźli się także: Kazi-
mierz Górski (2000), Kazimierz Deyna
(2001),  Jan Tomaszewski (2006), Wło-
dzimierz Lubański (2007) oraz Józef
Młynarczyk (2011).

H
otel Sielanka nad Pilicą ma wszyst-
ko, czego potrzeba ekipie piłkar-
skiej i sztabowi szkoleniowemu do

spokojnego przygotowywania założeń
taktycznych i zajęć treningowych. Już po
godzinie jazdy z Okęcia, pozostawiając
pełną zgiełku i piłkarskiego szaleństwa
Warszawę, Chorwaci przeniosą się w in-
ny wymiar – do świata ciszy i spokoju,
gdzie wielkomiejskie tętno wybijane po-
śpiechem i klaksonami samochodów,
zastępuje szum pobliskiej Pilicy i staro-
drzewów Puszczy Stromeckiej.

W ten sielski krajobraz doskonale
wpisuje się czterogwiazdkowy hotel,
umożliwiając gościom kontemplację
natury z jednej strony, z drugiej jednak
– relaks w doskonałych warunkach po-
bytowych. To jeden z atutów ośrodka,
które doceniła piłkarska federacja
Chorwacji, choć nie ona pierwsza.

– Początkowo prowadziliśmy rozmo-
wy z przedstawicielami Francji. Zwa-
żywszy jednak na fakt, że losowanie
zdecydowało o rozgrywaniu meczów

przez reprezentację tego kraju na sta-
dionach Ukrainy, Francuzi postanowili
przenieść bazę pobytową do naszych
wschodnich sąsiadów. Sytuację tę wy-
korzystała Chorwacja, z czego bardzo
się cieszymy – mówi Dorota Waga, pre-
zes zarządu spółki administrującej
obiektami hotelu.

Oaza spokoju, jaką bez wątpienia
jest Sielanka, to jednak za mało, by
znaleźć się wśród ośrodków rekomen-
dowanych przez UEFA na bazy pobyto-
we podczas Euro. – Federacje piłkar-
skie, które wizytowały nasze obiekty,
szczególnie doceniły kompleksowość
oferty. Jesteśmy jednym z niewielu cen-
trów piłkarskich w tej części Europy,
które oferują komfortowe warunki wy-
poczynku i relaksu oraz pełne zaplecze
szkoleniowe, z boiskami treningowymi
oraz odnową biologiczną. Oznacza to,
że drużyny piłkarskie mogą zrealizować
wszystkie założenia przygotowawcze
bez opuszczania naszego terenu – za-
znacza pani prezes.

Gwiazda
Platiniego

W samym centrum Polski, pomiędzy dziewiczą Puszczą

Stromecką, a malowniczą doliną Pilicy, powstał zapewne jeden

z najlepszych ośrodków piłkarskich w naszym kraju. To właśnie

tu podczas tegorocznego turnieju Euro 2012 będzie przebywać

reprezentacja Chorwacji.

Dobrodo·



Rzeczywiście, pełnowymiarowe bo-
isko piłkarskie wraz z mniejszym bo-
iskiem treningowym (o naturalnych
i wysokogatunkowych nawierzchniach)
dzieli od hotelu zaledwie sto metrów.
Efektywny system drenażu, piłkochwy-
ty, zadaszone ławki trenerskie, strefa
bezpieczeństwa, czy możliwość zainsta-
lowania przenośnych trybun na kilka ty-
sięcy kibiców – robią wrażenie. Przeby-
wający w hotelu piłkarze mogą zatem
bezpośrednio po odprawie treningo-
wej, w jednej z pięciu nowoczesnych sal
konferencyjnych, udać się na boiska. Po
treningu zaś – powrócić do hotelu
i poddać się odnowie biologicznej
w części SPA.

Do dyspozycji jest mnóstwo dodatko-
wych atrakcji. Oprócz stadniny koni,
oferującej organizację przejażdżek po
malowniczej okolicy, zawodnicy będą
mieli możliwość korzystania z uroków
Pilicy, której tutejsza dolina jest uzna-
wana za jeden z najpiękniejszych szla-
ków kajakowych w naszym kraju. Entu-
zjaści wędkowania mogą sprawdzić
swoje umiejętności na miejscowych
stawach i jak zapewniają pracownicy
Sielanki, nawet początkujący amatorzy
tej dyscypliny nie wrócą do hotelu z pu-
stymi rękami.

Wszystkie piłkarskie ekipy wizytujące
Sielankę doceniły jeszcze jedno – Sie-
lanka jest hotelem klubowym, dalekim
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od rutyny, typowej dla tak zwanych
obiektów sieciowych. Autentyczna go-
ścinność i rodzinna atmosfera idą w pa-
rze z pełnym profesjonalizmem obsługi
oraz dyskrecją i dbaniem o spokój gości.

Kierownictwo hotelu nie zapomniało
również o kibicach. Choć obiekt jest do
wyłącznej dyspozycji reprezentacji
Chorwacji, po drugiej stronie Pilicy fani
piłki nożnej będą mogli skorzystać
z czterogwiazdkowego kempingu nad
Pilicą, oferującego w sumie 110 miejsc
kamperowych oraz obszerne pole bi-
wakowe. Projektując ośrodek, wzięto
pod uwagę potrzeby wszystkich entu-
zjastów futbolu.

Na razie – witamy Chorwację!

o·li Hrvatska!
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Gdyby miał pan w kilku zdaniach
przybliżyć kibicom usługę Polish
Pass…
To usługa turystyczna, która łączy w so-

bie szereg aspektów oczekiwanych przez
osoby podróżujące. Ważny jest nocleg,
dotarcie do Polski, podróżowanie po na-
szym kraju, przemieszczanie się po mia-
stach-gospodarzach i bezpieczeństwo
w przypadku konieczności pomocy lekar-
skiej. Polish Pass powstał właśnie w wyni-
ku analizy takiej potrzeby turystycznej.
Serwisy turystyczne – nie tylko przy okazji
imprez sportowych – rzadko kiedy zapew-
niają tak kompleksowe zaspokojenie
oczekiwań przybysza. W Polish Pass
wszystkie wymienione wyżej usługi mo-
żemy wykupić w jednym serwisie interne-
towym i mieć je na jednym dokumencie.

Jak odbywa się zakup poszczególnych
usług?
Po wejściu na stronę Polish Pass,

w sposób przyjazny dla użytkownika wy-
biera się potrzebne usługi, których jest
pięć: noclegi, transport lotniczy, trans-
port kolejowy w Polsce oparty o dwóch
operatorów – PKP Intercity i PKP Przewo-
zy Regionalne, zintegrowany transport
miejski oraz ubezpieczenie medyczne.
Można skorzystać z wszystkich pięciu, al-
bo z tych, które są potrzebne. Ktoś kupi
bilet lotniczy i na pociąg, ale hotelu już
nie, bo zatrzymał się u przyjaciół. Każdy
sam komponuje usługę. Można też wy-
kupić pobyty jednodniowe, wielodniowe
lub na cały turniej. Po wybraniu usług
następuje płatność kartą kredytową lub
e-paymentem. Po zapłaceniu generuje
się bilet elektroniczny, który można wy-
drukować w formacie PDF. Taki bilet bę-
dzie akceptowany..

Wygodne będzie również poruszanie
się transportem publicznym w mia-
stach-gospodarzach.
Jeśli potrzebuję na przykład przemiesz-

czać się transportem w mieście-gospoda-
rzu, to mogę wykupić bilet za zryczałto-
waną cenę 12 złotych. Obejmuje on
wszystkie środki komunikacji. Bilet jest
ważny na wszystkie strefy transportu
miejskiego. Wielu turystów znajdzie so-
bie noclegi gdzieś na obrzeżach miast
i będzie chciało jeździć do centrum. Taki
wydrukowany bilet wystarczy pokazać
kontrolerowi.

Kibic nie musi martwić się również
o pomoc w nagłych przypadkach?
Tak, może bowiem wykupić sobie

ubezpieczenie medyczne, które drukuje
się na tym samym dokumencie, co pozo-
stałe usługi. W odpowiedniej sekcji na
wydruku dokładnie jest napisane, w ja-
kim okresie ono obowiązuje. Jeśli kibic
potrzebujący pomocy medycznej trafi do
szpitala, taki dokument jest potwierdze-
niem ubezpieczenia i nikt nie będzie do-
chodził roszczeń.

Czy nasi kibice również mogą skorzy-
stać z Polis Pass?
Jak najbardziej, nie ma żadnych ogra-

niczeń dotyczących narodowości. Ta usłu-
ga jest szczególnie interesująca dla osób
zza granicy, ale również polski kibic może
z niej skorzystać. Jeśli jadę na mecz na
przykład do Trójmiasta i nie mam się tam
gdzie zatrzymać, bo nie mam znajomych
i chcę poruszać się transportem miejskim,
to trudno w tej chwili o lepszą obsługę.
Polish Pass rozwiązuje problem martwie-
nia się o rzeczy przyziemne, a pozwala
skupić się na emocjach sportowych.

Polish Pass jest częścią projektu Po-
lish Guide.
Polish Guide jest portalem

informacji turystycznej.
Na nim znajdują się
szczegółowe infor-
macje dotyczące tu-
rystyki, atrakcji, wy-
darzeń, w których
można wziąć udział
w czasie wolnym.
Jeśli turysta poda
okres, w którym
będzie w Polsce,
aplikacja utworzy
dla niego rekomen-
dowany program po-
bytu.

Przewidujecie jeszcze
jakąś rozbudowę ser-
wisu przed Euro?
Tak, w maju zostanie

wdrożona wersja Po-
lish Guide na urzą-
dzenia mobil-
ne, oparta
o dwa do-
minują-

ce systemy operacyjne na narzędzia Ap-
ple'a oraz Android. Ta aplikacja będzie
dokładnym odwzorowaniem wersji in-
ternetowej. Dzisiaj coraz rzadziej jeździ
się z laptopem, bowiem podróżni mają
przy sobie smartfony. Na przykład
w aplikacji mobilnej wystarczy dotknąć
ikonkę „Mój hotel” i pokazać ją tak-
sówkarzowi. Wtedy nie trzeba będzie
już długich konwersacji, kibic zostanie
dowieziony we właściwe miejsce.

Jaka była rola miast-gospodarzy
przy powstawaniu projektu?
Cały projekt jest realizowany w ści-

słej współpracy z miastami-gospoda-
rzami. Ich rola była kluczowa, ponieważ
zapewniły dostęp do źródła informacji
o wydarzeniach i aspektach organiza-
cyjnych w czasie turnieju. Ponadto mia-
sta najczęściej są właścicielem albo
współwłaścicielem transportu miej-
skiego i bez ich pomocy trudno byłoby
zintegrować usługi różnych spółek. Na
przykład w Trójmieście udało się poro-
zumieć z przewoźnikami z kilku miast.
Kibic nie musi martwić się, czy jeśli bę-
dzie mieszkał w Gdyni, to dojedzie na
mecz do Gdańska. Dojedzie, bo Polish
Pass obejmuje system komunikacji
w całym Trójmieście.

Ile trwało przygotowanie całej usłu-
gi?
Naszą rolą przez dwa lata było zapra-

szanie do stolika rozmów różnych firm.
Trzeba było je przekonać, że na

czas tak niezwykłej imprezy,
jak Euro, warto zrobić coś

wyjątkowego. To trudne,
ale dzięki porozumie-

niu udało się całą
usługę zrealizować.
Była otwartość na
kompromis i porozu-
mienie. Zawarto
określone umowy.
Ta usługa będzie

promowała każde-
go, jako element wy-

różniający nas na tle in-
nych organizatorów

tego typu imprez.

Wojciech Folejewski, dyrektor ds. organizacyjnych spółki

PL.2012, opowiada o Polish Pass, wyjątkowym projekcie 

dla kibiców na UEFA Euro 2012.

Wyjątkowy Polish Pass
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Dach dla kibica
Członkowie Klubu Kibica

Reprezentacji Polski zostali

zaproszeni przez Centrum

Badań i Działań

Społeczno-Kulturowych

Fundacji Uniwersytetu Adama

Mickiewicza w Poznaniu do

udziału w akcji społecznej

„Dach dla Kibica” i spotkań

warsztatowych, które

odbywały się w Poznaniu,

Wrocławiu, Gdańsku

i Warszawie.

I
deą projektu jest wspieranie przyja-
cielskich kontaktów pomiędzy miło-
śnikami piłki nożnej w Polsce i Euro-

pie, jako inicjatywy łączącej i zbliżającej
do siebie ludzi. Projekt jest realizowany
w ramach programu Fundacji Roberta
Boscha „Wspieranie tolerancji i porozu-
mienie między narodami”. Polscy orga-
nizatorzy akcji „Dach dla Kibica” czer-
pią z doświadczeń niemieckiego Insty-
tutu Piłka Nożna a Społeczeństwo (In-
stitut für Fußball und Gesellschaft)
z Dortmundu. Głównym celem projektu
jest zainicjowanie trwałej międzynaro-
dowej wymiany w środowisku kibiców
piłki nożnej w oparciu o platformę in-
ternetową www.dachdlakibica.pl

– Kwestia tego, czy naprawdę bę-
dziemy zwycięzcami, zależy nie tylko od
naszych sportowych sukcesów, wspa-
niałych stadionów, autostrad, hoteli
i lotnisk. Dużo ważniejsze będzie to, czy
okażemy się otwartymi na świat, tole-
rancyjnymi, przyjaznymi gospodarzami
i czy uda nam się takie cele i wartości
zatrzymać w kraju na dłużej niż tylko na
okres trwania mistrzostw Europy – mó-
wi Bernard Żołyniak, dyrektor general-
ny akcji w Polsce.

Główne cele akcji „Dach dla Kibica”
to m.in.:

– nawiązanie przez polskich miłośni-
ków piłki nożnej trwałych przyjaznych
kontaktów z kibicami z całej Europy,

– podniesienie stopnia bezpieczeń-
stwa publicznego w czasie trwania Euro
2012,

– powiększenie bazy noclegowej na
turniej finałowy w Polsce,

– wpływ na zmianę stereotypowego
myślenia o naszym kraju i Polakach,

– bezpośrednia promocja Polski
w krajach europejskich.

Miłośnicy piłki nożnej, którzy nawią-
żą przyjazne kontakty z naszymi roda-
kami, staną się naturalnymi „ambasa-
dorami” Polski w swoich krajach,
a wzajemne poznanie się kibiców znad
Wisły i cudzoziemców pozytywnie wpły-
nie na atmosferę Euro.  Powstanie tak-
że film dokumentalny, promujący przy-
jazne i bezkonfliktowe formy kibicowa-
nia.

Wielu miłośników piłki nożnej, któ-
rzy przy okazji finałów mistrzostw Euro-
py odwiedzą Polskę, zainteresowanych
jest nie tylko sportem, ale również po-
znaniem kraju, kultury, a szczególnie
Polaków. Dlatego często poszukują
noclegów w prywatnych domach u ro-
dzin. Tego typu zakwaterowanie daje
możliwość bezpośredniego spotkania
się ludzi z różnych obszarów kulturo-
wych, wzajemnego poznania się i na-
wiązania długotrwałych przyjaźni.

Projekt „Dach dla Kibica” ma rów-
nież na celu umożliwienie Polakom,
a w szczególności naszym rodzinom –
miłośnikom piłki nożnej – goszczenia
u siebie w domu interesujących ludzi
z innych krajów, nawiązania z nimi

przyjaznych kontaktów, które mogą się
dalej rozwijać po zakończeniu turnieju.
Poprzez udostępnianie noclegów za-
granicznym gościom będą mieli okazję
do poczucia się rzeczywistym gospoda-
rzem mistrzostw Europy. Dzięki temu ki-
bice przyjeżdżający z innych krajów po-
czują się w Polsce także bezpieczniej.

Zebrane przez organizatorów do-
świadczenia z poprzednich dwóch edy-
cji projektu „Dach dla Kibica” podczas
mistrzostw świata w piłce nożnej
w Niemczech 2006 oraz podczas mi-
strzostw Europy w Austrii i Szwajcarii
w 2008 roku pokazują, iż najlepszym
sposobem na rozładowanie złych emo-
cji są bezpośrednie kontakty pomiędzy
gospodarzami i miłośnikami piłki noż-
nej z innych krajów.

Więcej informacji na temat akcji uzy-
skać można w internecie na stronie
www.DachDlaKibica.pl

Dodatkowych informacji udziela tak-
że Bernard Żołyniak, dyrektor general-
ny projektu „Dach dla Kibica” w Polsce.
Centrum Badań i Działań Społeczno-
-Kulturowych Fundacji Uniwersytetu
Adama Mickiewicza w Poznaniu; 
tel.: +48 61 827 97 62, 
e-mail: 
bernard.zolyniak@ppnt.poznan.pl, 
www.ppnt.poznan.pl
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EURO 2012

W
prawdzie Gdańsk organizację
swojej OSK potraktował priory-
tetowo pod każdym względem,

lecz jej największym atutem wydaje się
sama  lokalizacja. Przeznaczony na stre-
fę Plac Zebrań Ludowych nie dość, że
będzie w stanie pomieścić 30 tysięcy ki-
biców (ledwie 12 tysięcy mniej niż sta-
dion PGE Arena), to jeszcze znajduje się
właściwie w samym sercu miasta. 600
m od dworca PKP Gdańsk Główny, 500
m od dworca PKS, 300 m od przystan-
ku Szybkiej Kolei Miejskiej Gdańsk-
-Stocznia, 50 m od  przystanku tram-
wajowego Brama Oliwska… Wszędzie
blisko – do pokonania pieszo maksy-
malnego dystansu (na dworzec PKP)
wystarczy ledwie 7-8 minut.

Sercem, liczącej 40 tys. m kw. po-
wierzchni, gdańskiej OSK będzie plac
centralny z wielkim (100 m kw.) telebi-
mem, na którym transmitowane będą
wszystkie spotkania turnieju oraz sce-
ną, gdzie w dni niemeczowe wystąpią
gwiazdy rocka.

Ponadto znajdą się tutaj m.in.:
– strefa Prestige – dla tych, którzy ze-

chcą świętować i bawić się w specjal-
nie przygotowanych pomieszczeniach

w kształcie piłek, z doskonałym wido-
kiem na główny plac i telebim (strefa
odpłatna; do 150 miejsc),

– strefa Comfort – dla tych, którzy za-
pragną uczestniczyć we wspólnym
oglądaniu meczów i jednocześnie ode-
tchnąć od wielkich tłumów (strefa od-
płatna; 320 miejsc),

– strefa aktywności sportowych –
z miniboiskami do gry w piłkę oraz bo-
iskiem do gry w siatkówkę plażową,

– strefa gastronomii – tutaj, w po-
nad 40 punktach będzie można posilić
się i ugasić pragnienie,

– centrum medialne – wyposażone
w 60 stanowisk pracy z dostępem do
internetu ,

– oficjalny sklep z pamiątkami UEFA
Euro 2012

– strefa kulinarnych i turystycznych
atrakcji regionalnych,

– trzy punkty medyczne,
– zaplecze z 200 sanitariatami i 20

umywalniami.
Cały teren OSK zostanie ogrodzony,

a na jej teren będą prowadzić  cztery
wejścia. Dla zapewnienia maksymalne-
go bezpieczeństwa uczestnikom przygo-
towano dodatkowo dwa wyjścia ewaku-

acyjne. Nad gośćmi będą czuwać patro-
le medyczne, policyjne,  strażackie oraz
centrum bezpieczeństwa z monitorin-
giem.

OSK w Gdańsku będzie funkcjonować
od 7 czerwca do 1 lipca 2012. Poza im-
prezami biletowanymi (np. koncerty),
wstęp na nią będzie bezpłatny dla każ-
dego zainteresowanego. Strefa udo-
stępniona zostanie kibicom co naj-
mniej na trzy godziny przed planowa-
nym rozpoczęciem pierwszego meczu
(czyli około godz. 15 w czasie rozgrywek
grupowych) i funkcjonować będzie do
pierwszej w nocy.

OSK zostanie wyposażona we wszyst-
kie udogodnienia dla osób niepełno-
sprawnych: specjalny podest do oglą-
dania meczów i koncertów, łatwy do-
stęp do każdego miejsca, w tym gastro-
nomii, sanitariatów i punktów infor-
macji. W celu sprawnego dotarcia do
(i opuszczenia) OSK zostanie urucho-
miona komunikacja tramwajowa i au-
tobusowa. Wszyscy wchodzący na te-
ren strefy muszą jednak liczyć się z kon-
trolą osobistą, mającą na celu zapobie-
żenie wnoszeniu przedmiotów niebez-
piecznych i alkoholu.

Gdańska strefa kibica

Dla tych, co za płotem
Zainicjowane przez UEFA osiem lat temu Oficjalne Strefy Kibica (OSK) przyjęły się znakomicie

i z każdymi mistrzostwami Europy zyskują coraz bogatszą formułę. Polsko-ukraińska edycja tej

inicjatywy zapowiada się szczególnie atrakcyjnie, a ponadto powinna wprowadzić i upowszechnić

nową jakość kibicowania w krajach Europy wschodniej. Zwłaszcza wśród pechowców, którym

zabrakło szczęścia w losowaniu biletów lub tych, których najzwyczajniej nie stać na ich kupno.
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Większość inwestycji

skończonych, atrakcje na Euro

zaplanowane. Wrocław jest

prawie gotowy do rozpoczęcia

mistrzostw Europy. „Prawie”

robi jednak wielką różnicę, bo

dotyczy najważniejszej

inwestycji – stadionu.

J
eszcze w lutym prezydent Wrocła-
wia, Rafał Dutkiewicz, przygotował
specjalny raport pod hasłem „100

dni”. Co mogliśmy w nim przeczytać?
Na przykład, że do Euro 2012 gotowe
są służby. Funkcjonariusze policji i stra-
ży pożarnej ćwiczyli na stadionie,
uczestnicząc w zabezpieczaniu imprez,
które już się odbyły. W razie wypadków
z udziałem kibiców, zajmie się nimi
szpital przy ul. Kamieńskiego.

Sprawnie poradzono sobie z inwesty-
cjami dotyczącymi transportu. Obwod-
nicą już od dawna kursują samochody,
z nowego terminalu lotniska odleciały
pierwsze samoloty, a po Wrocławiu jeż-
dżą nowoczesne Tramwaje Plus, które
w marcu zadebiutowały na nowych tra-
sach – dojeżdżając na Kozanów oraz na
stadion.

We wspomnianym raporcie znalazła
się także informacja o miejscach poby-
tu reprezentacji, które zmierzą się
w „naszej” fazie grupowej. Rosjanie,
Grecy oraz Polacy zamieszkają w War-
szawie, ale Czesi zajmą miejsca we
wrocławskim hotelu Monopol. Wicemi-
strzowie Europy z 1996 r. wybrali cieka-
wy sposób dotarcia do Wrocławia. Za-
miast do samolotu lub autobusu, wsią-
dą do specjalnego pociągu. Wyruszy on
3 czerwca o godz. 9 z Pragi. Po drodze
zahaczy m.in. o Ostrawę, by jak najwię-
cej kibiców mogło pożegnać piłkarzy
przed walką o mistrzostwo Starego
Kontynentu. Ostatni raz Czesi podróżo-
wali w ten sposób na turniej mistrzow-
ski… 78 lat temu. – Z Włoch w 1934 ro-
ku przywieźliśmy w pociągu srebro.
Może i tym razem kolej przyniesie nam
szczęście – powiedział szef czeskiej fe-
deracji futbolu, Miroslav Pelta.

Władze miasta kilkanaście miesięcy
temu zapowiadały otwarcie trzech ho-
teli i zapewniały, że na 100 dni przed
turniejem będziemy mieli 50 hoteli
z 4700 pokojami. Obecnie jest ich 45
z blisko 4 tysiącami pokoi. Przed Euro
ma być lepiej – zostanie otwarty pięcio-

gwiazdkowy hotel Grape i trzygwiazd-
kowy Campanille. Natomiast nie wia-
domo, czy uda się dokończyć budowę
hotelu Margott.

Największe problemy – do czego
wszyscy zdążyli już się przyzwyczaić – są
ze stadionem. Mimo że według ostat-
nich doniesień, budowa powinna za-
kończyć się w marcu, termin oddania
wciąż się przeciąga. Nie można skoń-
czyć parkingu dla autobusów, ponie-
waż w tym samym miejscu stoi konte-
ner dla budowlańców. Z kolei kontene-
ra rozebrać nie można, bo nadal jest
potrzebny robotnikom. Mowa głównie
o instalatorach, którzy kończą montaż
sieci elektrycznych i teletechnicznych.
Same testy tych urządzeń mogą prze-
ciągnąć się aż do końca kwietnia. Poza
tym naprawy wymagał też zraszacz tra-
wy uszkodzony wskutek zimowych mro-
zów. Z powodu problemów z areną,
Śląsk Wrocław musiał zagrać ligowy
mecz z GKS Bełchatów na stadionie
przy ul. Oporowskiej. Ten pilczycki pod-
czas Euro ma lśnić. Dlatego rozpoczęło
się wielkie czyszczenie membrany
obiektu.

Ponadto sporo pracy czeka przy za-
kładaniu oświetlenia elewacji stadio-
nu, dzięki której ma on wyglądać jak
„chiński lampion”. Problem w tym, że
warszawski producent opraw spóźnił
się z ich dostarczeniem. – Montaż może

potrwać od czterech do sześciu tygodni.
Liczymy, że wszystko uda się skończyć
jeszcze w kwietniu – mówi Jan Wawrzy-
niak, rzecznik budującej wrocławski
stadion firmy Max Bögl. W marcu za-
kończono co prawda budowę kiosków
na otaczającej arenę spacerowej pro-
menadzie, ale będą uruchomione do-
piero po Euro. Dlaczego? Ponieważ
UEFA nie chciała z nich skorzystać. Fe-
deracja zdecydowała, że przed wszyst-
kimi stadionami mistrzostw jedzenie
będzie sprzedawane ze specjalnych na-
miotów – tym zajmie się stały partner
UEFA, austriacka firma DO&CO.

Michel Platini przysłał do Wrocła-
wia... kuratora. Został nim Dominik Ko-
walski. – Ma przyglądać się budowie –
wyjaśnia Juliusz Głuski, rzecznik praso-
wy spółki Euro 2012 Polska. – Tacy me-
nedżerowie pojawili się na wszystkich
stadionach Euro. Tam, gdzie areny są
już formalnie skończone, menedżer ma
dbać o ostatnie poprawki. We Wrocła-
wiu, oczywiście, człowiek UEFA będzie
miał najwięcej pracy – dodaje Głuski.

UEFA – zgodnie z umową zawartą
z wrocławskim magistratem – ma prze-
jąć arenę już 11 maja. Tylko czy bat eu-
ropejskiej federacji wystarczy, by zmo-
bilizować Wrocław do pracy na maksy-
malnych obrotach, skoro do tej pory
kończyło się na przesuwaniu termi-
nów? Czasu pozostało niewiele…

„Prawie” czyni różnicę
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NASI EURORYWALE – ROSJA

„Sborna” tradycyjnie już lepiej spisuje
w mistrzostwach Starego Kontynentu,
niż podczas imprezy o zasięgu global-
nym. Przed niespełna czterema laty Ro-
sjanie byli jedną z rewelacji turnieju roz-
grywanego w Austrii i Szwajcarii. Prowa-
dzeni przez rodaka Advocaata, Guusa
Hiddinka, szli przez imprezę jak burza.
Dopiero  w półfinale zostali pogrążeni
przez późniejszych mistrzów, Hiszpanów.
Ale i tak kilku reprezentantów „sbornej”
po turnieju podpisało lukratywne kon-
trakty z zagranicznymi klubami. Pierwsze
z brzegu przykłady, to Jurij Żirkow, An-
driej Arszawin i Roman Pawliuczenko.

Udanymi występami podczas Euro
2008 nowe pokolenie „sbornej”  nawią-
zało do sukcesów sprzed lat. Bo jako swo-
iste serce i płuca Związku Radzieckiego,
Rosja pomogła wygrać inauguracyjny
turniej ME w 1960 roku. Gwiazdami ze-
społu, który pokonał w finale 2:1 Jugo-
sławię, byli bramkarz Dynama Moskwa –
Lew Jaszyn oraz Igor Nietto ze Spartaka
Moskwa. A decydującą bramkę w do-
grywce zdobył Wiktor Poniedielnik.

W 1964 roku reprezentacja ZSRR
zdobyła  wicemistrzostwo Europy, ule-
gając Hiszpanii. Powtórzyła ten wyczyn

dwanaście lat potem, przegrywając
w finale z RFN oraz w 1988 roku, kiedy
lepsza okazała się Holandia. Po rozpa-
dzie imperium, grając pod szyldem
Wspólnoty Niepodległych Państw i po-
tem tylko Rosji, nie udało się już nawią-
zać do złotego okresu. W turniejach
w 1992, 1996 i 2004 roku „sborna” od-
niosła tylko jedno zwycięstwo w dzie-
więciu meczach. W 2000 roku nie uda-
ło się jej nawet awansować do finałów.
Przełom nastąpił przed czterema laty
w Austrii i Szwajcarii.

Biorąc pod uwagę wyniki w kwalifika-
cjach, Advocaat nie musi się nikomu tłu-
maczyć, dlaczego oparł reprezentację
o zawodników CSKA Moskwa i Zenitu
Sankt Petersburg. Nie ma też sobie nic
do zarzucenia z tego powodu, że korzy-
stał głównie z graczy doświadczonych,
ignorując piłkarzy, których media okrzyk-
nęły wschodzącymi gwiazdami rosyjskie-
go futbolu.

Na razie muszą się one uzbroić w cier-
pliwość, bo raczej trudno sobie wyobra-
zić, aby na Euro 2012 kluczowych ról nie
odgrywali tacy weterani (niekoniecznie
z racji wieku), jak Arszawin, Pawliuczen-
ko, Dinijar Bilaletdinow, Sergiej Ignasze-

wicz, czy Aleksandr Kierżakow. Trzej
pierwsi poświęcili nawet swoje kariery
w angielskiej Premier League, gdzie
ostatnio mało grywali, i przenieśli się do
klubów rosyjskiej ekstraklasy, aby lepiej
przygotować się do występów na Euro.

Pawliuczenko, który występował
w Tottenhamie Londyn, był najskutecz-
niejszym, wespół z Alanem Dżagoje-
wem, zawodnikiem „sbornej” w kwalifi-
kacjach Euro. W styczniu tego roku zasilił
stołeczny Lokomotiw. W tym samym cza-
sie z Arsenalu do Zenita St. Petersburg
został wypożyczony charyzmatyczny kapi-
tan reprezentacji, Arszawin. W klubie
sponsorowanym przez koncern Gaz-
prom, oprócz Andriuszy, świetne recenzje
zbierają prawy obrońca Aleksandr Anju-
kow i bramkarz Wiaczesław Małofiejew.

Jeśli chodzi o nowe twarze, to Advoca-
at wiele sobie obiecuje po pomocniku
Lokomotiwu, Denisie Głuszakowie. Uzna-
ny za najlepszego piłkarza ekstraklasy
w ubiegłym roku, zrobił – według holen-
derskiego szkoleniowca – największy po-
stęp w ciągu ostatnich 12 miesięcy. Wy-
stępujący głównie na środku pomocy 24-
-letni Głuszakow imponuje nie tylko zmy-
słem taktycznym, ale także strzelił sporo
goli dla „Żelaznodorożników” w ekstra-
klasie i w Lidze Europy.

Młodsze pokolenie w kadrze reprezen-
tuje  Dżagojew.

* * *
Selekcjoner reprezentacji Rosji, Dick

Advocaat, podczas UEFA Euro 2012 bę-
dzie musiał zmierzyć się nie tylko z piłkar-
skimi rywalami, ale również z wielkimi
oczekiwaniami w Rosji. Cztery lata temu
drużyna prowadzona przez Guusa Hid-
dinka doszła do półfinału Euro i każdy
chce teraz co najmniej powtórzenia tego
wyniku.

– Oczekiwania są wysokie, a presja za-
wsze towarzyszy występom na takich tur-
niejach. Mam nadzieję, że pozostawimy
po sobie dobre wrażenie – mówi Advoca-
at. – Ostatnio do ligi rosyjskiej wrócili za-
wodnicy o uznanych nazwiskach, jak An-

Holenderska sz
Rosja, pomna przegranej w barażach batalii o występ w World Cup w RPA, tym razem bez

większych problemów zapewniła sobie awans do Euro 2012.  Podopieczni selekcjonera Dicka

Advocaata, głównie dzięki świetnej grze w obronie, punktowali w meczach wyjazdowych. Nie

przegrali żadnego z nich, tracąc we wszystkich dziesięciu spotkaniach w grupie kwalifikacji

zaledwie cztery gole. Lepsza pod tym względem była tylko reprezentacja Włoch.

Austria,
Mistrzostwa
Europy w piłce
nożnej EURO
2008, Grecja 
– Rosja. Z lewej:
Konstantin
Żyranow 
i Vassilis
Torosidis.
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driej Arszawin czy Roman Pawliuczenko.
Nie jest dobrze, kiedy piłkarze wyjeżdżają
za granicę i siedzą tam na ławkach rezer-
wowych, więc cieszę się, że wracają. 

Jak bardzo zmieniła się reprezentacja
Rosji od czasu kadencji Guusa Hiddin-
ka?
Większość zawodników z jego kadry

gra też u mnie. Mamy dobry, doświad-
czony zespół, który będzie walczył do
końca.

Dużo już pan wie o reprezentacji Pol-
ski?
Znam poszczególnych piłkarzy. Na

pewno Polacy jako gospodarz będą groź-
ni i trzeba się będzie z nimi liczyć. Mecze
towarzyskie nigdy nie mówią wszystkie-
go o formie drużyny. Prawdziwą jej war-
tość poznaje się dopiero w walce o punk-
ty. Ale o waszej reprezentacji wiem pra-
wie wszystko… Miałem też okazję obej-
rzeć Stadion Narodowy w Warszawie – to
wspaniały obiekt, nie można na nic na-
rzekać.

C
arlsberg jako sponsor UEFA Euro
2012 dokłada wszelkich starań,
aby nadchodzący turniej był naj-

lepszy w historii. Dzięki wieloletniemu
doświadczeniu przy mistrzostwach Eu-
ropy wiemy, że najważniejsze będzie
stworzenie wyjątkowej atmosfery pod-
czas piłkarskiego święta. Wierzymy, że
Polacy dadzą radę. Właśnie dlatego po
raz pierwszy w historii budujemy mia-
steczka Carlsberg Fan Camp, które dzię-
ki licznym atrakcjom oraz możliwości
przeżywania wspólnie z kibicami z całej
Europy niezapomnianych chwil, pozwo-
lą pokazać się nam, wszystkim Pola-
kom z jak najlepszej strony – mówi
Wojciech Żabiński, dyrektor ds. Euro
2012 w Carslberg Polska.

W polskich miastach-gospodarzach
wybrano najdogodniejsze lokalizacje,
które pozwolą na łatwe przemieszcza-
nie się między miasteczkiem Carslberg,
oficjalną strefą kibica oraz stadionem.
W Poznaniu będzie to hala Arena i Park

Kasprowicza, w Warszawie teren przy
Centrum Olimpijskim, we Wrocławiu
Młodzieżowe Centrum Sportu, nato-
miast w Trójmieście sopocki Hipodrom.

Miasteczko będzie podzielone na kil-
ka obszarów, między innymi strefę noc-
legową (do 5 tysięcy miejsc) oraz strefę
zabawy, ze sceną na koncerty i telebi-
mem do oglądania meczów. W strefie
sportu znajdą się boiska do piłki noż-
nej, piłki plażowej i siatkówki.

W projekt zaangażowała się między
innymi Fundacja Wielkiej Orkiestry
Świątecznej Pomocy. Jej wolontariusze
zajmą się bezpieczeństwem. – Mamy
ogromne doświadczenie w tym zakre-
sie z Przystanku Woodstock – mówi
prezes zarządu WOŚP, Jerzy Owsiak. –
W 2011 roku na naszą imprezę przyje-
chało około 700 tysięcy osób. W mia-
steczkach Carlsberg Fan Camp zajmie-
my się logistyką zabezpieczenia. Zasto-
sujemy ten sam system, co na Przystan-
ku Woodstock.

Piłkarskie
miasteczka
W każdym z miast-gospodarzy mistrzostw Europy powstanie

miasteczko Carlsberg Fan Camp, które oprócz miejsc

noclegowych zaoferuje kibicom liczne atrakcje. Będą one

otwarte dla wszystkich, a wstęp na ich teren – darmowy (poza

strefą noclegową).

szkoła
BILANS MECZÓW 
POLSKA – ROSJA (ZSRR)

23.6.1957, Moskwa: ZSRR – POLSKA 3:0 (Tatu-
szin, Simonian, Iljin) – el. MŚ
20.10.1957, Chorzów: POLSKA – ZSRR 2:1 (Cieślik
2 – Iwanow) – el.MŚ
24.11.1957, Lipsk (NRD): POLSKA – ZSRR 0:2
(Strielcow, Fiedosow) – el. MŚ
19.5.1960, Moskwa: ZSRR – POLSKA 7:1 (Iwanow
2, Bubukin, Poniedielnik 3, Metreweli – Pol - k.)
21.5.1961, Warszawa: POLSKA – ZSRR 1:0 (Pol)
28.7.1967, Wrocław: POLSKA – ZSRR 0:1 (Czislen-
ko) - el. IO
4.8.1967, Moskwa: ZSRR – POLSKA 2:1 (Czislenko,
Baniszewski – Lubański - k.) – el. IO
5.9.1972, Augsburg (RFN): POLSKA – ZSRR 2:1
(Deyna - k., Szołtysik – Błochin) – fin. IO
7.9. 1977, Wołgograd: ZSRR – POLSKA 4:1 (Burjak
- k., Czesnokow, Błochin 2 – Lato)
4.7. 1982, Barcelona (Hiszpania): POLSKA – ZSRR
0:0 – fin. MŚ
22.5.1983, Chorzów: POLSKA – ZSRR 1:1 (Boniek –
Wójcicki - sam.) – el. ME
9.10.1983, Moskwa: ZSRR – POLSKA 2:0 (Demia-
nienko, Błochin) – el. ME
1.6.1988, Moskwa: ZSRR – POLSKA 2:1 (Litow-
czenko, Protasow - k. – Dziekanowski)
23.8.1989, Lubin: POLSKA – ZSRR 1:1 (Wdowczyk
– Kiriakow)
2.6.1996, Moskwa: ROSJA – POLSKA 2:0 (Kow-
tun, Biesczastnych)
27.5.1998, Chorzów: POLSKA – ROSJA 3:1 (Trze-
ciak, Hajto 2 – Gierasimienko)
22.8.2007, Moskwa: ROSJA – POLSKA 2:2 (Sy-
czow, Pawliuczenko – Krzynówek, Błaszczykow-
ski)

OPRACOWANIE TEKSTÓW: JULIUSZ G¸USKI, HENRYK JEZIERSKI, ¸UKASZ KMITA, JAROS¸AW KUDAJ, KAZIMIERZ OLESZEK,
DANIEL OLKOWICZ, JACEK SOWA, KAMIL SULEJ
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REZOLUCJA PARLAMENTU W STRASBURGU

WALDEMAR

BARY¸O ieustający dialog na temat
miejsca sportu w reżimie po-
lityczno-gospodarczym Unii
Europejskiej toczy się z udzia-
łem UEFA, narodowych

związków sportowych oraz rządowych
organów, odpowiedzialnych za sport.
Orzeczenia w sprawach Bosmana oraz
Webstera zrewolucjonizowały europej-
ski rynek transferowy. Na wiele decyzji
organów unijnych oczekiwano z nie-
cierpliwością, zwłaszcza że dotyczyły
one takich kwestii, jak scentralizowana
sprzedaż praw telewizyjnych, działal-
ność internetowych firm bukmacher-
skich czy też uznanie autonomii sportu
w zakresie rozstrzygnięć jurysdykcyj-
nych. Dlatego też z zadowoleniem na-
leży przyjąć rezolucję Parlamentu Euro-
pejskiego z 2 lutego 2012 roku w spra-
wie europejskiego wymiaru sportu.

W rezolucji zwraca uwagę wiele zapi-
sów, które mogą okazać się niezwykle
istotne dla przyszłości piłki nożnej w Eu-
ropie.  Jednym z nich jest wsparcie dla
europejskiego modelu sportu, w którym
związki sportowe odgrywają kluczową
rolę, a którego istotnymi elementami są
kibice, kluby, ligi, także wolontariusze.

Rola wolontariatu w rozwoju sportu,
w szczególności amatorskiego, jest nie
do przecenienia. Wolontariatu rozu-

Europejski wymiar sportu

mianego szeroko, również w znaczeniu
społecznikowskim, obejmującym dzia-
łaczy na najniższych szczeblach roz-
grywkowych, społecznie pracujących
na rzecz swoich klubów oraz związków.

Rezolucja znajduje uznanie dla spe-
cyfiki sportu w kontekście prawnym,
społecznym i kulturowym, widzi potrze-
bę stworzenia specjalnego programu
budżetowego w dziedzinie sportu;
przewiduje wsparcie dla rozgrywek re-
prezentacyjnych oraz dla zwalniania za-
wodników przez kluby, w celu uczestni-
czenia w tych rozgrywkach. Podkreśla
istotę sportu amatorskiego w polityce
zdrowotnej państwa oraz w generowa-
niu oszczędności w kosztach opieki
zdrowotnej, potrzebę troski o przy-
szłość profesjonalnych sportowców po
zakończeniu ich kariery. Uwypukla rolę
trenerów w rozwoju i kształceniu mło-
dych ludzi – nie tylko w zakresie ich ka-
riery sportowej; ściśle ogranicza mię-
dzynarodowe transfery niepełnoletnich
sportowców. Określa kryterium zawod-
ników szkolonych lokalnie (home-
-grown players rule), jako środka za-
chęcającego do rozwoju szkolenia mło-
dzieży, a także wskazuje potrzebę więk-
szego docenienia roli kobiet w sporcie.

Znajdujemy w rezolucji także uznanie
właściwości sądów sportowych do roz-

strzygania sporów o charakterze sporto-
wym, wsparcie systemu licencjonowa-
nia i finansowego fair play, jako instru-
mentów mających na celu m.in. popra-
wę sytuacji finansowej klubów w Euro-
pie. Jest wreszcie podkreślenie znacze-
nia komercyjnego wykorzystania praw
audiowizualnych w celu zapewnienia
sprawiedliwego podziału dochodów po-
między sportem elitarnym i masowym.

Generalnie rezolucja Parlamentu Eu-
ropejskiego obejmuje szereg płasz-
czyzn, na których działalność organiza-
cji sportowych styka się z przepisami
państwowymi lub unijnymi i każda
z nich powinna stanowić przedmiot
szczegółowej analizy. Jej ogólna wymo-
wa stanowi ważną wskazówkę dla przy-
szłości rozwoju stosunków pomiędzy in-
stytucjami sportowymi oraz organami
państwowymi. Uznanie fundamental-
nych zasad dotyczących sportu daje le-
gitymacje związkom sportowym do roz-
wijania tych wartości.

Można mieć nadzieję, że również
w Polsce ideały bliskiej współpracy po-
między organizacjami sportowymi a in-
stytucjami państwowymi zostaną wcie-
lone w życie i pozwolą skupić wysiłki na
wspólnym celu, jakim jest rozwój spor-
tu, zarówno profesjonalnego, jak
i amatorskiego.

Miejsce sportu w systemie prawnym Unii Europejskiej znajduje się w centrum uwagi ze względu 

na wpływ decyzji organów Unii na regulacje sportowe. Dotyczy to w szczególności piłki nożnej 

– najpopularniejszego sportu, generującego również najwyższe przychody.

N

Pełny tekst rezolucji w języku polskim znajduje się na stronie:   
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2012-0025+0+DOC+XML+V0//PL



dzo korzystna. Ewidentna korzyść jest także
wizerunkowa. Walcząc ze stereotypem „ki-
bola”, stajemy się bardziej wiarygodni, gdy
na trybunach widać dzieci, kobiety, całe ro-
dziny i nie dochodzi do żadnych ekscesów.

Na koniec argument z obszaru marke-
tingowego: grupa „ultrasów” jest zbyt
wąska i jej liczebność nie daje szansy za-
pełnienia takich obiektów, jak Stadion Na-
rodowy, gdzie jako organizator stajemy
przed wyzwaniem nasycenia trybun
i sprzedaży kilkudziesięciu tysięcy biletów,
bo takie nowoczesne i duże stadiony teraz
mamy i tam będą w pierwszej kolejności
grane mecze reprezentacji. Rozszerzenie
grupy docelowej o nowych kibiców jest
w tym kontekście jedynym słusznym kie-
runkiem.

Grupa taka jest atrakcyjniejsza nie tyl-
ko liczebnie, ale także jakościowo. Są to
osoby, których profil demogra-
ficzny, sytuacja materialna
i zawodowa, upoważniają nas
do założenia, że będą bardziej
skłonne do głębszej konsump-
cji oferowanych przez nas pro-
duktów, w tym podejmowa-
nia kolejnych decyzji zakupo-
wych, związanych z meczami,
w których uczestniczą i zosta-
wiania większych kwot pienię-
dzy na stadionie na jedzenie,
napoje, pamiątki, gadżety i in-
ne atrakcje.

Sporym wyzwaniem pozo-
staje jednak edukacja nowego
kibica i zorganizowanie dopin-
gu dla reprezentacji w taki spo-
sób, aby był on realnym wspar-
ciem dla naszej drużyny. Wy-
zwanie to ma zostać wkrótce
podjęte przez Oficjalny Klub Ki-
bica Reprezentacji Polski.

Głośno czy bezpiecznie?
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PIOTR

GO¸OS
DYREKTOR

DEPARTAMENTU SPRAW

ZAGRANICZNYCH,
MARKETINGU

I PR PZPN

NASZE SPRAWY

arszawiacy nowy stadion
znali już „z widzenia” od
wielu miesięcy. Cała Pol-
ska za pośrednictwem
mediów śledziła pertur-

bacje związane z kolejnymi terminami od-
dania obiektu do użytku. Spekulowano
nad jego ukrytymi usterkami, jakością
murawy czy też schodów. Oliwy do ognia
dolały wydarzenia związane z odwoła-
niem Superpucharu oraz „afera” z odpra-
wą dla prezesa Narodowego Centrum
Sportu, odpowiedzialnego za wybudowa-
nie stadionu na UEFA Euro 2012 w Warsza-
wie. Wysokością wynagrodzenia pana Ka-
plera pasjonowali się nie tylko kibice. Bar-
dzo chętnie głos w ogólnonarodowej dys-
kusji zabierali także politycy.

Tymczasem premiera stadionu wypa-
dła dobrze. Dyżurni pesymiści oczywiście
są w stanie wskazać mankamenty, jednak
w powszechnej percepcji organizacja me-
czu została oceniona zdecydowanie powy-
żej oczekiwań. I tylko w komentarzach me-
dialnych nikt nie zająknął się o roli PZPN
w tym przedsięwzięciu. Trudno oprzeć się
wrażeniu, że o związku mówi się tylko źle
albo wcale. Organizacja meczu jest
ogromnym wyzwaniem logistycznym, an-
gażuje setki osób, wymaga koordynacji
pracy wielu służb i rozwiązywania niezli-
czonej ilości problemów, zwłaszcza gdy
ma miejsce na obiekcie, na którym wszyst-
kie procedury i działania realizowane są
po raz pierwszy. Zespół PZPN, odpowie-
dzialny za dopięcie całości projektu, zdał
ten egzamin na piątkę!

W pomeczowych komentarzach nie-
którzy „eksperci” zwrócili uwagę na takie
niedostatki organizacyjne, jak brak emisji
powtórek na telebimie stadionowym czy
też fakt, że spiker nie potrafił prowadzić
zorganizowanego dopingu. No cóż… Kwe-

stia „cichego dopingu” była bardzo często
pojawiającym się wątkiem. Nawet trener
Franciszek Smuda stwierdził, że w tym
dniu publiczność nie była naszym dwuna-
stym zawodnikiem.

Czy jest to jednak powód do rwania
włosów z głowy? Osobiście uważam, że
nie. Mniej aktywny doping jest kosztem,
jaki płacimy za proces rozszerzania się gru-
py docelowej kibiców, przychodzących na
stadiony wspierać naszą reprezentację. W
dłuższej perspektywie jest to jednak bar-
dzo korzystne dla popularyzacji piłki noż-
nej w Polsce.

Zmiana ogólnego profilu demograficz-
nego kibica wynika z faktu, że do najbar-
dziej aktywnych grup, wywodzących się
z mniej lub bardziej nieformalnych subkul-
tur skupionych wokół drużyn klubowych,
dołączyli przeciętni kibice, nazywani często
pogardliwie „piknikami”, którzy dotych-
czas raczej bali się przychodzić na cieszące
się złą sławą imprezy piłkarskie i śledzili lo-
sy meczów reprezentacji tylko od święta
i to za pośrednictwem telewizji.

Do niedawna na meczach reprezenta-
cji dominowali głośni „ultrasi”. Takie gru-
py rzeczywiście lepiej potrafią się mobili-
zować i głośniej dopingować na stadio-
nie. Często jednak ich aktywność kanali-
zowana jest w bardzo niebezpiecznych
dla organizatora meczu kierunkach. Po-
mijając werbalną gotowość do niecenzu-
ralnych, zaczepnych ataków kierowanych
w stosunku do PZPN, drużyny przyjezdnej
i innych grup kibiców, środowiska takie
są wielokrotnie bardziej skłonne do za-
chowań agresywnych na samym stadio-
nie i w jego okolicy. Wydarzenia na Litwie
z zeszłego roku, czy też z Bydgoszczy po fi-
nale Pucharu Polski są tego gorzkim
przykładem.

Dlatego z punktu widzenia bezpieczeń-
stwa taka transformacja jest dla nas bar-

Piłkarskie otwarcie Stadionu Narodowego w Warszawie wypadło okazale. Renomowany przeciwnik,

drużyna Portugalii ze słynnym Ronaldo w składzie, przyciągnął na trybuny ponad 50 tysięcy widzów.

Już kilka dni przed meczem skończyły się bilety w regularnej sprzedaży.

W
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FELIETON

JACEK

SOWA

G
rassroots – to Piłkarska Akade-
mia Polskiego Związku Piłki Noż-
nej, której głównym celem jest

przybliżenie tajników futbolowej mu-
rawy naszym najmłodszym adeptom.

Z dala od medialnego zgiełku, panu-
jącego wokół UEFA Euro 2012, stadio-
nowych niedoróbek, niedokończonych
autostrad i biletowej histerii, w cieniu
ględzenia usiłujących się znać na fut-
bolu ekspertów, udających profesjo-
nalnych dziennikarzy – w różnych za-
kątkach naszej piłkarskiej ojczyzny od-
bywa się akcja, której znaczenia nie
można, ba, nie wolno nie doceniać.

Są w piłkarskiej centrali ludzie, któ-
rzy nie pchają się przy byle okazji pod
kamery i flesze, którzy nieraz całe tygo-
dnie spędzają poza domem dla niesie-
nia „kaganka oświaty” na najniższym
poziomie futbolowej edukacji. Którzy
co chwila wymyślają nowe formy i spo-
soby, aby najbardziej masowa ze
wszystkich dyscyplin sportowych na
świecie odzyskała swój blask w prawie
czterdziestomilionowym kraju nad Wi-
słą.

P
iłkarska Akademia Grassroots –
czyli de facto Tomasz Zabielski,
Stefan Majewski i spółka, w tego-

rocznej edycji sięgnęła między innymi
po niemieckie wzorce szkoleniowe, po-
kazując je podczas trzech tygodni cało-
dniowych prezentacji objazdowych po
wszystkich województwach. Ale jak to
u nas bywa – nie wszędzie chcą się
uczyć… Najmniej w Łódzkim i na
Opolszczyźnie, gdzie chętnych pozna-
nia najnowszych warsztatów pracy
z najmłodszymi adeptami futbolu
można było zapakować do jednego au-
tobusu. I to niezbyt dużego! Trudno
wyrokować, czy to grzech zaniechania
ze strony wojewódzkich związków pił-
karskich, czy też grzech pychy nauczy-
cieli i instruktorów podstawowego wy-
chowania fizycznego. Ale to od jednych
i drugich zależy, kto za kilka lat wybie-
gnie na ligowe murawy i komu będzie-
my bili brawo podczas meczów naro-
dowej reprezentacji.

Futbolowe korzenie przewidują edu-
kację już od siódmego roku życia, ale
zdaniem wielu szkoleniowców – z po-
wodzeniem można by zacząć już od
przedszkola, od czterolatków. Wtedy
ponoć najlepiej rozwija się motoryka
i mentalne nastawienie maluchów,
czemu więc nie spróbować? Zaplecze
w kraju mamy niezłe, są wzory i zapał
u wielu pedagogów, którego jeszcze
MEN nie zdołało im ostudzić. Sądząc

po dzisiejszych realiach, jest też ogromna wola zmian obecnego stanu rzeczy
w centrali – Polski Związek Piłki Nożnej nie skąpi środków na ten cel. Siły leżą 
jednak w terenie i tam powinny kiełkować najwartościowsze źdźbła piłkarskiej
murawy.

Można by pomyśleć, że tam, gdzie nie ma pieniędzy, nie ma też piłki. 
Nic bardziej mylnego!

M
erkantylne zawirowania wywołują ludzie pasący się na boiskowej trawie,
„łowcy głów”, podejrzanej konduity opiekunowie, skauci, menedżero-
wie. Oni szkicują piłkarski krajobraz naszych stadionów ligowych i to już od

całkiem niskiego stopnia, gdzie powoli zaczyna zacierać się różnica między ama-
torstwem, a zawodowstwem. I to „dzięki” nim mamy drużynę mistrza kraju,
w której na mecz wychodzi dziesięciu obcokrajowców. To dzięki takim stadiono-
wym szakalom selekcjoner kadry narodowej szuka reprezentantów wśród potom-
ków emigrantów z Lotaryngii, Nadrenii i Synaju, podczas gdy utalentowana mło-
dzież grzeje ligowe ławki albo idzie ćpać do dyskoteki.

Zajrzyjmy do klubowych szatni naszej ekstraklasy i policzmy, ilu dwudziestolat-
ków i młodszych, których jeszcze rodzimi judasze nie zdążyli sprzedać, znajduje się
w szerokiej kadrze krajowych potentatów. Gdzie podziewają się zatem talenty na
miarę Lubańskiego i Żmudy, którzy ligowe murawy wydeptywali już mając kilkana-
ście lat? W polskiej ekstraklasie najwięcej młodzieży gromadzą średniacy: GKS Beł-
chatów, Górnik Zabrze, Widzew Łódź. Także Lech Poznań i Legia Warszawa ma ich
kilku, choć stołeczny klub od pewnego czasu jest tu chlubnym wyjątkiem, gdyż
z roku na rok dostarcza na piłkarski rynek coraz więcej zdolnej młódzi. Ale ta wciąż
musi niezdrowo rywalizować ze zbieraniną z całego świata, wynajdywaną przez
klubowych kombinatorów dla zaspokojenia ambicyjek lokalnych kacyków. I bynaj-
mniej nie chodzi tu tylko o Białą Gwiazdę czy Czarne Koszule…

O
d dawna, nie tylko w Polsce, mówi się, że coś z tym trzeba zrobić. Żeby
w krajowych rozgrywkach klubowych nawet na najwyższych szczeblach
większość drużyny stanowili piłkarze rodzimi, żeby wzorem innych dyscyplin

był obowiązek wystawiania w składzie juniorów, żeby… Oponenci, dla których sta-
nowi to śmiertelne zagrożenie utraty niebotycznych profitów, grzmią o przepisach
unijnych i tym podobnych bzdetach. Ale czy dla wygody brukselskich europosłów
mamy zaorać urodzajne pola czy wytłuc stada, bo się im remanent nie zgadza ?
Ktoś musi zrobić pierwszy krok i wcale nie byłoby źle, gdyby zrobiony został w War-
szawie. Ktoś musi pierwszy przeskoczyć albo rozbić ten mur…

KORZENIE PIŁKARSKIEJ MURAWY
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darza się to najczęściej przy
ocenie spalonego, przerywa-
nia korzystnych akcji ofensyw-
nych, niejednokrotnie sytuacji
bramkowych, bądź nawet
kończących się nieuznaniem

prawidłowego gola. Sporo pretensji do
arbitrów (do właściwej interpretacji rze-
komych przewinień w polu karnym, co
wiąże się z przyznaniem lub nie rzutu
z wapna, czyli jedenastki) zgłaszają też
piłkarze, trenerzy no i kibice. A potem
mamy do czynienia z całą gamą zastrze-
żeń odnośnie kar indywidualnych – żół-
tych i czerwonych kartek. 

Najbardziej bolą przypadki oczywiste –
jak to się mówi, czarno-białe, gdy błąd
sędziego nie podlega dyskusji. Ale już
rzecz ma się zupełnie inaczej, gdy mowa
o sytuacji kontrowersyjnej. W tym mo-
mencie racje są przynajmniej dwie – ar-
bitra i zawodnika (pomijam sztab trener-
ski, publiczność itp.). No właśnie – czy
decyzja kontrowersyjna to jednocześnie
wykluczenie pojęcia pomyłki? Dlatego
wciąż aż tyle ataków spada na rozjem-
ców.

Nowe kierownictwo Kolegium Sę-
dziów PZPN (przypominam, że od grud-
nia ubiegłego roku organizacją kieruje
Zbigniew Przesmycki – były międzynaro-
dowy arbiter, obecnie także obserwator
i instruktor szkolenia FIFA, UEFA) konse-
kwentnie realizuje plan przyswajania jed-
nolitej interpretacji w określonych sytu-
acjach boiskowych, i podejmowania ta-
kich samych decyzji.

Służy temu przede wszystkim tematy-
ka szkoleniowa, ćwiczenia warsztatowe,
uwzględniające popełniane najczęściej
błędy, a obejmujące obecnie także nie
tylko arbitrów ligowych, ale wszystkich
członków organizacji sędziowskiej. Odby-

wają się też dodatkowe (poza zimowymi
i letnimi kursami szkoleniowo-unifikacyj-
nymi) seminaria i sympozja połączone
z testami teoretyczno-sprawnościowymi. 

W ostatnich dniach marca na obiek-
tach warszawskiej AWF tego rodzaju za-
jęciom poddano sędziów ekstraklasy i ich
asystentów. Przewodniczący KS PZPN wi-
zytuje arbitrów w ośrodkach tereno-
wych, spotyka się z piłkarzami w klubach,
popularyzując najnowsze orzecznictwo
w przepisach gry. To dobra akcja. Podob-
nie jak praktyka zobiektywizowania oce-
ny pracy arbitra poprzez… samoocenę

prowadzącego zawody. Obecnie liczy się
nie tylko głos obserwatora. Swój raport
sporządzają także wyznaczeni członko-
wie zarządu, bądź komisji szkoleniowej,
oglądając w telewizji transmisję meczu. 

Są już widoczne pierwsze efekty tych
zabiegów. Przede wszystkim sędziowie,
zgodnie z zaleceniem FIFA i UEFA, dbają
o zdrowie zawodników, zdecydowanie
reagują na faule w nogi przeciwnika. Nie
przyznają korzyści w momencie faulu
z nadmierną siłą i powalającego rywala.
Do lamusa przechodzą określenia w ro-
dzaju sędzia surowy, albo rozjemca ła-
godny, albo sędzia kartkowy. Każdy sę-
dzia ma obowiązek ścisłego przestrzega-
nia przepisów i ich prawidłowej interpre-
tacji.

Milowymi krokami zbliżamy się do Eu-
ro. Mamy okazję przekazać pozytywną
wiadomość o polskich sędziach: Marcin
Borski będzie na ME sędzią technicznym,
a Leszek Borkowski – rezerwowym sędzią
asystentem. Chociaż nie zadowala to
ambicji środowiska sędziowskiego – li-
czyliśmy na bardziej znaczące role – to
jednak pokażemy się na najważniejszej
na naszym kontynencie imprezie piłkar-
skiej. Do tego dochodzi grupa sędziow-
ska, której powierzone zostaną inne od-
powiedzialne funkcje. 

I jeszcze jedno. Nie należy martwić się
o zaplecze sędziowskie. W Płocku odbył
się egzamin dla kandydatów do drugiej
ligi. Przystąpiło do niego 34 trzecioligow-
ców. Po testach teoretyczno-sprawno-
ściowych na placu boju pozostało 29. Te-
raz (podczas czterech meczów) zostaną
poddani obserwacji, prowadzonej przez
członków zarządu KS, względnie Komisji
Szkoleniowej PZPN. W każdym razie, na
pierwszy rzut oka, kandydaci – jak ułani –
malowane dzieci.

ZANIM GWIZDNIESZ, PRZECZYTAJ

Marzec, kwiecień
to przeplata…
… trochę zimy trochę lata (chociaż dokładnie w myśl przysłów: w marcu jak w garncu, a kwiecień

przeplata…). Ale przynajmniej tak wygląda to na boiskach ekstraklasy, pierwszej i drugiej ligi,

podobnie w regionach, a więc trzeciej i czwartej lidze oraz w rozgrywkach okręgowych. Tym razem

dotyczy to sędziów prowadzących zawody na poziomie bardzo dobrym i dobrym – i takich jest

zdecydowana większość. Niemniej są mecze, w których rozjemcy podejmują decyzje nieprawidłowe,

niezgodne z przepisami gry w piłkę nożną oraz ich interpretacją.

Z

Marcin 
Borski
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◗ Wyznaczono lokalizacje meczów repre-
zentacji młodzieżowych, powierzając
m.in. organizację Turnieju Syrenki Ma-
zowieckiemu ZPN, zaś Wielkopolskie-
mu ZPN – turnieju eliminacyjnego ME
U-19.

◗ Podjęto uchwały w sprawie stworzenia
centralnego systemu rejestracji licencji
trenerskich oraz przygotowywania
i przechowywania umów.

◗ Nadzór nad realizacją budżetu Wydzia-
łu Piłkarstwa Kobiecego został przeka-
zany wiceprezesowi ds. szkoleniowych
– Antoniemu Piechniczkowi (na
zdjęciu).

◗ Na funkcję trenera reprezentacji U-19
futsalu powołano Klaudiusza Hirscha.

◗ Zarząd zapoznał się z wystąpieniem ko-
mendanta głównego policji, dotyczą-
cym wcześniejszego zakończenia roz-
grywek wszystkich klas (do 26 maja).

◗ Omówione zostały sprawy związane
z poprawą sędziowania. W tym celu,
na wniosek przewodniczącego Kole-
gium Sędziów – Zbigniewa Przesmyc-
kiego, dokonano zmian na listach ob-
serwatorów. Podjęta została także
przygotowana przez zespół roboczy,
pracujący pod przewodnictwem wice-
prezesa Janusza Matusiaka, uchwała
w sprawie poprawy jakości sędziowa-
nia w rozgrywkach ligowych i pucha-
rowych.

◗ Ze składu Izby ds. Rozwiązywania Spo-
rów Sportowych odwołano Sławomira
Kujawę oraz Bartosza Tiutunika, któ-

rych zastąpili Wojciech Płóciennik i Ja-
rosław Bielski.

◗ Członkowie zarządu zapoznali się ze
sprawozdaniem z działalności Wydziału
Gier. Dyrektor departamentu rozgry-
wek krajowych nakreślił stan przygoto-
wań do rundy wiosennej sezonu
2011/2012.

*    *     *

POSIEDZENIE ZARZĄDU PZPN 29 MAR-
CA tradycyjnie rozpoczęło  wystąpienia
wiceprezesa, Adama Olkowicza, który
omówił stan przygotowań do Euro 2012
oraz zaprezentował scenariusz wizyty Pu-
charu Europy w Polsce i na Ukrainie
w dniach 20 kwietnia – 10 maja.
◗ Przedstawiono wyniki kontroli Mini-

sterstwa Sportu i Turystyki w związku.
◗ Podjęto uchwałę zwołującą Walne

Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wybor-
cze na 26 października 2012 roku.

◗ Zarząd przyjął harmonogram realizacji
uchwały końcowej poprzedniego zjaz-
du z 25 listopada 2011 roku. Wiceprezes
Rudolf Bugdoł przedstawił sprawozda-
nie z prac zespołu roboczego ds. wdra-
żania zmian statutowych, zaś Marcin
Animucki – zespołu ds. dialogu społecz-
nego.

◗ Zarząd zapoznał się z projektem nowe-
go Regulaminu Dyscyplinarnego, przy-
gotowanym przez zespół, którego pra-
cami kierują rzecznik ochrony prawa
związkowego, Józef Komandzik oraz dy-

rektor departamentu prawnego, An-
drzej Wach.

◗ Członkowie zarządu wysłuchali infor-
macji na temat postępów prac przy
budowie nowej siedziby oraz obrad
ostatniego, XXXVI Kongresu UEFA.

◗ Ustanowiono zespoły robocze ds.
opracowania projektu dotyczącego
powoływania zawodniczek i zawod-
ników do reprezentacji narodowych,
ds. opracowania statutu wzorcowe-
go wojewódzkich związków piłki noż-
nej oraz ds. następstwa prawnego
w ramach klubów ekstraklasy. Zno-
welizowane zostały: Podręcznik Li-
cencyjny PZPN oraz uchwały licencyj-
ne I i II ligi. Nastąpiły również zmiany
na stanowiskach ekspertów systemu
licencyjnego. Na wniosek zespołu ro-
boczego ds. przygotowania nowych
zasad programu profesjonalizacji sę-
dziów piłkarskich, kierowanego przez
wiceprezesa Rudolfa Bugdoła, przy-
jęty został wzór kontraktu sędziow-
skiego. Zarząd zapoznał się również
z projektem uchwały dotyczącym li-
cencjonowania sędziów, a następnie
wysłuchał informacji z prac wydzia-
łów piłkarstwa profesjonalnego oraz
bezpieczeństwa na obiektach piłkar-
skich, a także komisji licencji mene-
dżerskich.

◗ Delegatami na Walne Zgromadzenie
Sprawozdawcze PKOl z ramienia
PZPN mianowano prezesa Grzegorza
Latę oraz Stefana Antkowiaka.

OBRADOWA¸ ZARZÑD

KAROL

WACH

Euro, sędziowie i zjazd
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Obradujący 23 lutego zarząd PZPN, realizując wytyczne Ministerstwa Sportu i Turystyki, przyjął

zmiany do Statutu PZPN, przygotowane przez pracującą dzień wcześniej, pod kierownictwem

Józefa Komandzika, Komisję Statutową. Zmienionych zostało dziewięć zapisów.



ŻYĆ KLUBEM...

w oparciu o drogie transfery. Mamy
wielu zdolnych, młodych zawodników,
że to aż kusi, aby być odważnym. Do-
wodów na to jest sporo. Chcę powie-
dzieć o przykładzie Legii Warszawa,
która puszcza nowych zawodników do
gry; Koronie Kielce, która również
w swoim składzie ma młodych – to do-
wodzi, że niekoniecznie tylko kosztow-
ne transfery przynoszą sukces. Jeśli
chodzi o szkoleniowców, wszystko jest
dobrze, nie może być destabilizacji.

Miasto Gliwice jest głównym akcjona-
riuszem naszej spółki i wiele klubów za-
zdrości nam takiego położenia. Oczywi-

ście miasto nie może być, jedynym
sponsorem klubu, czy udziałowcem.
Wokół klubu powstało grono około 30
firm w ramach tak zwanego Piast Busi-
ness Club, które zapisały się do tego
programu, które płacą i wykupują od-
powiednie pakiety oraz  reklamy. To są
ludzie, którzy chcą być z nami. Docelo-
wo marzymy o stu takich firmach, ale
potrzeba sponsorów większych, strate-
gicznych. Szukamy również podmiotu,
który chciałby zostać sponsorem tech-
nicznym obiektu.

Mamy wiele pomysłów: właśnie ten
Piast Business Club chce, żeby przycho-
dzono na stadion nie tylko na mecze,
ale również w dni pozameczowe, aby
można było tutaj w jakiejś formie zor-
ganizowanej spędzić czas w wymiarze
zarówno sportowym, jak i kawiarnia-
nym. Aby być blisko klubu, żyć tym klu-
bem; mówić o nim nie: Piast Gliwice,
ale nasz Piast Gliwice. Żeby utożsamia-
nie się z klubem było mocne, namięt-
ne, uczuciowe… Wtedy nawet w niższej
lidze nie będzie ciężko.

WYSŁUCHAŁA KINGA RZEPECKA

W
ywalczenie awansu do ekstra-
klasy w tym sezonie jest trud-
ne, ale nie niemożliwe. Zagra-

my wiosną aż dwanaście meczów na
naszym stadionie w Gliwicach – to nie-
spotykane w historii i chcę podzięko-
wać tym klubom, które wyraziły zgodę
na zamianę gospodarza spotkań. Ale
sam fakt, że gramy na naszym obiekcie
jeszcze nie przyniesie sukcesu; musimy
go wywalczyć.

Jeżeli chodzi o sprawy organizacyjne,
to na pewno z władzami miasta pomy-
ślimy jeszcze o wybudowaniu pełnowy-
miarowego boiska ze sztuczną na-
wierzchnią i o jakimś ośrodku treningo-
wym w Gliwicach.

Myślę, że zbudowaliśmy ciekawą
drużynę; nie jest to skład powstały

Józef Drabicki – prezes Piasta
Gliwice – marzy o powrocie 
do ekstraklasy i mówi…

ÂLÑSKI
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Z
inicjatywy Janusza Szymury,
w hali Rekordu odbyły się pierw-
sze mistrzostwa Polski w futsalu

do lat 21. Tu także rozegrany został
pierwszy oficjalny mecz międzypań-
stwowy reprezentacji młodzieżowej.
Biało-czerwoni podejmowali wówczas
(2003) rówieśników z Italii. W klubo-
wym dorobku znajduje się wiele meda-
li młodzieżowych MP. Wśród seniorów
bielszczanie wywalczyli wicemistrzo-
stwo kraju w 1997 r., przed rokiem brą-
zowy medal w zmaganiach ligowych
oraz udział w turnieju Final Four o Pu-
char Polski.

Skład bielszczan oparty jest na za-
wodnikach łączących pracę zawodową
z uprawianiem sportu. Na zajęciach
treningowych spotykają się m.in. pra-
cownik sektora bankowego, górnik do-
łowy, informatyk, nauczyciele, przed-
stawiciele handlowi, studenci i ucznio-
wie oraz prowadzący własną działal-
ność gospodarczą. Wyjątkiem od tej re-
guły są dwaj “zawodowcy”, reprezen-
tanci Czech – Radek Polaczek i Jan Ja-
novsky.

Bielszczanie ukończyli zasadniczą
część trwającego sezonu na drugim
miejscu. Czy aktualna pozycja znajdzie
odzwierciedlenie na ligowym finiszu?
W tej rozgrywce z pewnością swoje trzy

grosze zechcą dołożyć podopieczni wło-
skiego szkoleniowca – Andrei Bucciola.
Jednak nie osoba szkoleniowca może
być głównym atutem bielszczan przed
decydującymi starciami; o ich jakości
stanowią niemal w stu procentach ak-
tualni lub byli reprezentanci kraju, od
kadry juniorskiej po drużynę seniorów.
Te najbardziej rozpoznawalne postaci
to m.in. Krystian Brzenk, Piotr Szymu-
ra, Damian Wojtas, Paweł Machura
i Paweł Budniak.

Tradycyjna piłka nożna to druga
z istotnych dziedzin życia sportowego
w klubie z Cygańskiego Lasu. Seniorska
ekipa Rekordu dobija się do bram trze-
ciej ligi, a futbolistki występują na dru-
goligowych boiskach. W kategorii mło-
dzieżowej na Śląsku Rekord stanowi już
od kilku lat markęą znaną i uznaną.
Jest tu doskonała baza Ośrodka Sporto-
wo-Szkoleniowego, z której częstokroć
korzystają w okresie przygotowawczym
ekipy T-Mobile Ekstraklasy, pierwszej li-
gi oraz kadry młodzieżowe PZPN; jest
Szkoła Mistrzostwa Sportowego.

Pozycja klubu kojarzy się z osobą Ja-
nusza Szymury, prezesa i równocześnie
szefa firmy – Rekord Systemy Informa-
tyczne, która sprawuje mecenat nad
BTS. Komentarz zbyteczny…

TADEUSZ PALUCH

BIELSKI REKORD
Beskidzkie Towarzystwo Sportowe Rekord zostało założone w 1994 przez grupę pasjonatów z Lipnika, dzielnicy
Bielska-Białej. Działacze BTS byli współzałożycielami ogólnopolskiej ligi halowej pięcioosobowej piłki nożnej.

FOT. PAWEł MRUCZEK (3)

Janusz Szymura
odbiera brązowy
medal MP 
w sezonie
2010/2011.

„Rekordziści”
fetują 

trzecią pozycje 
po sezonie

ligowym
2010/2011. 

Rekord 
Bielsko-Biała 
– Marwit Toruń, 
w środku 
w zielonej koszulce
reprezentant kraju
Paweł Budniak.
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CO S Y̧CHAå W REGIONACH

ZACHODNIO-
POMORSKI

P
rezes Grzegorz Lato przyjechał 15
marca. – Szczecin to było zawsze
ważne miasto na piłkarskiej mapie

Polski, ostatnio trochę odstaje jednak od
reszty kraju. Mam nadzieję, że niebawem
to się zmieni, bo Pogoń puka przecież do
bram ekstraklasy – mówił przed przyjaz-
dem.

Prezesa PZPN do Szczecina przywiódł
przede wszystkim niepokój związany
z brakiem decyzji dotyczącej budowy no-
wego stadionu. – Wszystkie nasze duże
miasta mają nowoczesne obiekty piłkar-
skie lub będą one budowane w najbliż-
szym czasie. W Szczecinie wciąż mówi się
o nowym stadionie, ale w dość odległych
terminach. Będę chciał o tym porozma-
wiać z prezydentem waszego pięknego
miasta – zapowiadał Lato.

Zgodnie z przewidywaniami, spotkanie
z prezydentem Piotrem Krzystkiem prze-
łomu nie przyniosło, ale prezes otrzymał
pewne obietnice. – Obiekt przy ulicy Twar-
dowskiego będzie regularnie modernizo-
wany. Jeszcze w tym roku poprawiony ma
być monitoring, wymienione zostaną

krzesełka i zacznie się zadaszanie trybun.
Na nowy stadion trzeba będzie jednak po-
czekać dłużej. W tej chwili w miejskiej ka-
sie nie ma środków na budowę takiego
obiektu – poinformował prezes.

Grzegorz Lato odwiedził także uczniów
gimnazjum sportowego nr 1 z Zachodnio-
pomorskiego Centrum Edukacyjnego
mieszczącego się przy ulicy Hożej 6. – To
szkoła pod naszym patronatem i z finan-
sowym wsparciem. Uczęszcza do niej
większość reprezentantów grających
w kadrach ZZPN – powiedział Jan Bedna-
rek, prezes Zachodniopomorskiego
Związku Piłki Nożnej, na którego zapro-
szenie przybył szef PZPN.

Natomiast 27 marca do Szczecina przy-
jechał Franciszek Smuda. Selekcjoner re-
prezentacji Polski był gościem gali, pod-
czas której wręczono nagrody w „Plebi-
scycie Mediów” na najlepszego i najpo-
pularniejszego piłkarza 2011 roku w woje-
wództwie zachodniopomorskim. Dziesią-
ta już edycja plebiscytu, organizowanego
przez ZZPN, Ligowiec.net., Polskie Radio
Szczecin oraz „Głos Szczeciński”, została

podzielona na dwie kategorie. W pierw-
szej z nich wyboru laureatów dokonywa-
ła kapituła, w drugiej – kibice, wysyłając
sms-y i głosując w internecie.

LISTA LAUREATÓW X PLEBISCYTU
„PIŁKARZ ROKU” 2012
GŁOSOWANIE KAPITUŁY

Piłkarz roku Edi Andradina (Pogoń)
Drużyna roku Chemik Police (juniorzy)
Trener roku Marcin Sasal (Pogoń)
Drużyna fair play Tanovia Tanowo
Sędzia roku Łukasz Bednarek (Koszalin)
Młodzieżowiec roku Sebastian Rudol (Pogoń)
Futsalista roku Michał Kubik (Pogoń 04)
Kibice roku Piast Chociwel
Osobowość roku Maciej Mateńko (Pogoń)

LISTA LAUREATÓW X PLEBISCYTU
„PIŁKARZ ROKU” 2012
GŁOSOWANIE KIBICÓW

I liga Marek Niewiada (Flota Świnoujście)
III liga Tomasz Pustelnik (Błękitni Stargard)
IV liga Grzegorz Magnuski (Kluczevia)
Klasa okręgowa Szczecin 

Tomasz Kozieł (Piast Chociwel)
Klasa okręgowa pn./pd.

Kamil Bartoszyński (Błękitni II Stargard)
Kobiety Jolanta Siwińska (Pogoń Women)

LATO I SMUDA
W SZCZECINIE
Na zaproszenie
Zachodniopomorskiego Związku
Piłki Nożnej Szczecin odwiedzają
ostatnio najważniejsze osoby
w naszym futbolu. Najpierw
wizytę złożył Grzegorza Lato,
prezes Polskiego Związku 
Piłki Nożnej. Pod koniec marca
gościem specjalnym gali
„Plebiscytu Mediów” był
selekcjoner Franciszek Smuda.

SĄSIEDZKA WYMIANA

W
spółpraca trwa już od wielu lat.
Jej efektem są między innymi
wyjazdy naszych młodzieżowych

zespołów do Niemiec i sędziowska wy-
miana – mówi Dariusz Królikowski, dy-
rektor biura Zachodniopomorskiego
Związku Piłki Nożnej.

Podpisane porozumienie dotyczy
trzech sfer: udziału młodzieżowych ze-
społów w turniejach w Niemczech, tur-
nieju Pomerania Cup oraz wspólnego
szkolenia sędziów i ich wymiany. Repre-

zentacje ZZPN (chłopców i dziewcząt) we-
zmą w tym roku udział w kilku turniejach
w Niemczech. Planowane jest też roze-
granie kilku spotkań sparingowych po-
między reprezentacjami ZZPN i Meklem-
burgii Pomorze Przednie.

W tym roku turniej Pomerania Cup
zaplanowano na 21 lipca w Locknitz. Im-
preza będzie jednym z punktów obcho-
dów 800-lecia miasta. W turnieju, or-
ganizowanym na przemian w Polsce
i w Niemczech (w ubiegłym roku rozgry-

wany był w Gryfinie), weźmie udział
sześć drużyn (po trzy z obu krajów).
W ramach jubileuszu rozegranych zosta-
nie też pięć spotkań zespołów młodzie-
żowych oraz mecz oldbojów ZZPN i Me-
klemburgii.

Obie strony ustaliły również terminy
i zakres szkolenia perspektywicznych sę-
dziów młodego pokolenia. Do Gustrow
w dniach 4-6 maja na intensywne szkole-
nie wyjedzie z naszego związku dziesięciu
arbitrów. Uzgodniono też szczegóły wy-
miany. Niemieccy sędziowie będą roz-
jemcami w wybranych spotkaniach
czwartej ligi i klasy okręgowej.

ANDRZEJ GROCHOWSKI

W marcu zostało podpisane porozumienie o współpracy pomiędzy
Związkiem Piłki Nożnej Meklemburgii Pomorza Przedniego, 
a Zachodniopomorskim Związkiem Piłki Nożnej.

Dariusz 
Królikowski, 
dyrektor 
biura ZZPN

Selekcjoner 
reprezentacji 
Polski Franciszek
Smuda (z lewej)
gratuluje Ediemu
Andradinie (Pogoń
Szczecin) tytułu
„Piłkarza Roku
2011 w Plebiscycie
Mediów” 
w województwie
zachodniopomor-
skim.
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O
d 27 lat gra w piłkę w Gołanieckim
Klubie Sportowym Zamek w okrę-
gu pilskim. Boiskowy dżentelmen,

człowiek wielkiej kultury, wzór dla mło-
dych. Oto określenia tych, którzy śledzą
jego długoletnią karierę i postawę. Nigdy
nie otrzymał od sędziego czerwonej kart-
ki! Omijały go również żółte (tylko 4!).

Z Gołańczą związał się podczas nauki
w ówczesnym Zespole Szkół Rolniczych.
Grał w szkolnej reprezentacji. Po maturze
planował kontynuować naukę i uprawia-
nie piłki nożnej w Poznaniu. Trafił do War-
ty. Trenował z pierwszą drużyną kilka ty-
godni, wystąpił w sparingu przeciwko
pierwszoligowemu Górnikowi Wałbrzych,
szczycącemu się wówczas reprezentan-
tem Polski, Włodzimierzem Ciołkiem.
Niestety, sytuacja społeczno-polityczna
w kraju spowodowała, że został powoła-
ny do wojska. Do zawodowego futbolu
już nie powrócił.

W maju 1985 roku Jerzego odszukał je-
go były nauczyciel i ówczesny wiceprezes
Zamku, Wojciech Osuch. Namówił go do
gry w gołanieckim klubie, broniącym się
przed spadkiem z A klasy. Debiut był rewe-
lacyjny: dwa zdobyte gole i dwie asysty
oraz wygrana 4:0 z walczącym o awans
do okręgówki Kłosem Budzyń. Jaruga stał
się szybko symbolem Zamku. 

Trenerzy różnych drużyn uznawali go za
piłkarza kompletnego: szybkiego, dobre-
go technicznie, obdarzonego silnymi i cel-

Jest najstarszym piłkarzem występującym w regularnych rozgrywkach w Wielkopolsce, a być może także
w całym kraju. To Jerzy Juraga (na zdjęciu), urodzony w 1961 roku w Podlesiu Kościelnym w powiecie
wągrowieckim, urzędnik tamtejszego starostwa. 

nymi strzałami z obu nóg, świetnie głów-
kującego, doskonałego wykonawcę rzu-
tów wolnych i karnych. Z zespołem senio-
rów Zamku Jaruga przeszedł wszystkie
etapy piłkarskiej kariery od klasy A po-
przez okręgówkę do czwartej ligi. Zdoby-
wanie goli nie sprawiało mu trudności.
Wygrywał plebiscyty na najlepszych piłka-
rzy w klubie i regionie. 

Przez 27 lat rozegrał łącznie 788 me-
czów mistrzowskich, pucharowych i towa-
rzyskich, w tym 668 w Zamku. Strzelił 414
bramek, w tym dla Zamku 339. W 2009
roku – po siedemnastu sezonach gry
Zamku w klasie okręgowej i czterech
w czwartej lidze – drużyna spadła do kla-
sy A. Odeszło wówczas 13 zawodników.
Pozostał jednak jej kapitan. Z grupą mło-
dych wychowanków zdołał utrzymać ze-
spół w klasie A.

W czerwcu 2010 roku obchodził jubile-
usz 25-lecia. Prezes pilskiego okręgu, Zyg-
munt Świtała, powiedział wówczas
o nim: “Skromny, koleżeński, nie pchają-
cy się na afisz. Ma tylko jedną “wadę” –
nie przysparza związkowi pieniędzy, gdyż
nie otrzymuje kartek. Nie zmienia barw
klubowych i opłaty transferowe omijają
związkową kasę”. Pragnieniem Jarugi
jest, aby w zbliżające się 100-lecie klubu
zagrać ponownie w drużynie Zamku
w klasie okręgowej. 

(NA PODSTAWIE OPRACOWANIA

WOJCIECHA OSUCHA)

Poznański Lech jest od lat
piłkarską wizytówką Wielkopolski.
To jednocześnie doskonale znany
i powszechnie szanowany z racji
swoich osiągnięć klub w całej
Polsce. Dość wspomnieć tylko
o niedawnych występach w Lidze
Europejskiej, gdzie Lech został
zatrzymany w półfinale przez
późniejszego zwycięzcę 
– Sporting Lizbona. 

P
od koniec marca tego roku w spor-
towym dodatku “Gazety Wybor-
czej” można było przeczytać:

“W dwa lata Lech roztrwonił kapitał, któ-
ry pozwalał mu bić się o mistrzostwo Pol-

ski i nie przynosić wstydu w pucharach.
Z klubu pukającego do grona europej-
skich średniaków, stał się średniakiem
polskiej ekstraklasy”. Gorzka to prawda,
ale… prawda.

Działacze Lecha, a także Wielkopol-
skiego ZPN analizują obecną sytuację,
szukając wyjścia z kryzysu. Pożegnano się
w Poznaniu z trenerem Jose Mari Bakero.
Przyznano, że jego zatrudnienie było błę-
dem, a już na pewno – tak długie pozo-
stawanie w klubie. Następca, wobec bar-
dzo różnych wyników drużyny, też nie
wzbudził zaufania. Nadciągnęły chmury
również z innej strony: kilku zawodnikom
kończą się umowy. Wiedząc, że odejdą,
grają “na pół gwizdka”. Inni z kolei, nie
wiadomo dlaczego, wyraźnie obniżyli lo-
ty. Klub zamierza wpisać ich na listę
transferową, lecz z góry wiadomo, że na
takie “gwiazdy”, i za duże miliony, nie bę-

dzie chętnych. A skoro tak, zabraknie pie-
niędzy na zakupy nowych piłkarzy. Tym-
czasem przebudowa drużyny jest nie-
odzowna. 

Jednocześnie kibice, w sposób jeszcze
bardziej dołujący zespół, dają wyraz te-
mu, co dzieje się w klubie. Na mecze
przybywa ich o połowę mniej, niż do nie-
dawna. W ankiecie jednej ze sportowych
gazet, na pytanie czy Lech po zakończe-
niu rozgrywek ekstraklasy znajdzie miej-
sce na pudle, aż 70 procent biorących
w niej udział odpowiedziało, że nie.

– A jednak z całą sytuacją Lech musi
sobie poradzić. Również związek musi
pomóc w znalezieniu lekarstwa na całe
zło – stwierdza dyrektor Wielkopolskiego
ZPN, Zbigniew Ruta. 

Wierzymy, że tak się stanie. Mimo kło-
potów, których w Lechu namnożyło się
jak nigdy dotychczas. AS

LECH SZUKA LEKU
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T
o były już zupełnie inne Stróże, choć
Kolejarz tkwił jeszcze daleko od
świateł jupiterów.

W 2005 fetowano awans do III ligi.
Udanym wznowieniem tegorocznego se-
zonu potwierdził Kolejarz swe aspiracje
sięgające ekstraklasy. Późniejsze mecze
jednak nie były udane i dystans do licz-
nych konkurentów uległ zwiększeniu. Gra
o ekstraklasę jest warta świeczki, o czym

doskonale wie senator Stanisław Kogut.
Jeszcze w 1999 ogłoszono go „Człowie-
kiem Roku”; dziś wciąż bardzo aktywny
również na piłkarskim gruncie. Nie ule-
ga kwestii, że bez Koguta nie byłoby mo-
wy o silnym Kolejarzu. Coraz ważniejsze-
go punktu na futbolowej mapie. O fur-
mankach nie pamięta już nikt, do tele-
wizyjnych kamer niby przyzwyczajono się
od dawna. Ostatnio, zamiast piłkarzy

Kolejarza w blasku ekstraklasy, pokazały
senatora Koguta w akcji. Forma była
kiepska, na poziomie inwektyw rzuca-
nych pod adresem arbitra meczu z Kato-
wicami. Niewątpliwie zasłużony dla
Stróż senator wystawił im fatalne świa-
dectwo. A sobie przede wszystkim...

W sytuacjach podbramkowych zawsze
warto zachować spokój, panie senatorze.

JC

Włodzimierz Basiaga, który ponad półwiecze spędził na stanowisku
sekretarza Kolejarza Stróże, pod przysięgą zeznawał, iż na mecze do
Gorlic czy Ropicy Dolnej jeździło się furmankami. Basiaga na szczęście
dożył zupełnie innych czasów, gdy pod koniec XX wieku wylądował na
miejscowym stadionie rządowy helikopter z premierem Jerzym
Buzkiem na pokładzie. 

STRÓŻE: NERWOWE CHWILE

O
to krótko przed pierwszym gwizd-
kiem funkcjonariusze UB areszto-
wali Wiktora Rychlickiego. Bram-

karzowi Tarnovii postawiono wzięty z su-
fitu zarzut kolaborowania z gestapo. Pre-
zesem Tarnovii był znany adwokat, Cze-
sław Lang. Starania mecenasa spowodo-
wały, że Rychlicki został wypuszczony na
wolność i mógł zagrać w „meczu
o wszystko”. Skapitulował w Bytomiu tyl-
ko raz, ale to wystarczyło, aby Tarnovia –
w przeciwieństwie do Polonii – pożegna-
ła się z najwyższą klasą rozgrywkową. Nie
da się ukryć, że było to pożegnanie
w parszywej atmosferze.

Latem 2006 też zrobiło się gorąco,
choć z zupełnie innego powodu. Tarno-

via nie zdołała utrzymać się w czwartej
lidze, ale niebawem sytuacja stała się
jeszcze gorsza. Władze klubu zaraz po
degradacji podjęły decyzję o wycofaniu
drużyny seniorów z rozgrywek niższej
klasy. Stwierdzono, że klub o niemal stu-
letniej tradycji ponosi stanowczo zbyt
wysokie nakłady finansowe w stosunku
do kiepskich wyników wyczynowców.
W trakcie nadzwyczajnej wizyty w Tarno-
wie roli mediatora podjął się Małopolski
Związek Piłki Nożnej, ale choć oferował
konkretną pomoc w postaci ulg finanso-
wych od opłat – misja nie odniosła skut-
ku. Istotnie, żadna siła nie była w stanie
zmusić kierownictwa Tarnovii do kulty-
wowania tradycji Barwińskich, Roików,
Prokopów...

Dziś seniorzy plasują się w środku
stawki tarnowskiej klasy okręgowej. Ju-
niorzy starsi prawie zamykają tabelę
swojej pierwszej ligi, ale warto pamiętać,
że kilku z nich gra w seniorskim składzie.
Znacznie lepiej wiedzie się juniorom
młodszym, uczestniczącym w rozgryw-
kach Małopolskiej Ligi. Eufemistycznie:
nie są to osiągnięcia powalające na kola-
na. Czy jednak musi tkwić Tarnovia na
drugim planie? Tak na szczęście nie jest,
choć na razie jeszcze nie na otwartych
stadionach, lecz tylko na parkietach.

Oto, ku zdumieniu obserwatorów,
w odstępie ledwie sześciu dni, właśnie
narybek Tarnovii zdominował przebieg
Halowych Mistrzostw Małopolski. Pierw-

si uderzyli juniorzy młodsi, prowadzeni
przez Krzysztofa Świerzba. W rywalizacji
grupowej zremisowali z Wisłą Kraków
i zdecydowanie pokonali Kolejarza Stróże
oraz Burzę Roczyny. Zaś w finale wygrali
po dramatycznym meczu z Hutnikiem 2:1
i zgarnęli główne trofeum imprezy. Boha-
terem finału był zdobywca obu bramek
i – wspólnie z Patrykiem Serafinem (Hut-
nik) – król strzelców, Daniel Brożek. Z ko-
lei Bartosza Kapustkę ogłoszono najlep-
szym zawodnikiem. Oprócz nich grali: Ka-
mil Kowal, Piotr Kras, Krystian Kuczek
i Maciej Kusiak, Mateusz Ludwa, Woj-
ciech Mącior, Rafał Mleczko, Krzysztof Mi-
chałek, Piotr Nowak, Krzysztof Rydlkow-
ski, Dawid Wiśniewski, Michał Wojna-
rowski i Patryk Ziaja.

Wkrótce śladami starszych kolegów
podążyli trampkarze, których trenerem
jest Łukasz Więcek. Podczas eliminacji
odprawili z kwitkiem Wisłę, Sandecję
i MKP Unię Oświęcim. A w finale nie dali
szans Tuchovii 3:0. Dwa trafienia odno-
tował w tym meczu król strzelców, Filip
Wójcik. Z kolei Kamila Kobielskiego uzna-
no za najlepszego bramkarza. W ekipie
znaleźli się ponadto: Przemysław Bury,
Krystian Kobielski, Hubert Król, Michał
Kubiś, Patryk Maciosek, Bartłomiej Mą-
del, Łukasz Noga, Piotr Olszówka, Sławo-
mir Prokop i Łukasz Siedlik.

To nadzieje Tarnovii na lepsze czasy,
które oby nadeszły jak najszybciej...

JERZY CIERPIATKA

NADZIEJE TARNOVII
W Tarnovii (rok założenia 1909, choć w 1928 świętowano jubileusz... dziesięciolecia) nigdy nie brakowało
dramatycznych zwrotów akcji. W 1948 roku zasłużony klub, którego ówczesnym filarem był świetny defensor
drużyny narodowej Antoni Barwiński, spędził jeden jedyny sezon w ekstraklasie. Być może grałby w niej
dłużej, gdyby ostatniemu meczowi sezonu, z Polonią Bytom, nie towarzyszyły niesamowite okoliczności.
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A
ndrzej Dadełło – właściciel klubu,
przed dwoma laty tajemniczy inwe-
stor, będący w stanie sprowadzić pił-

karza z ekstraklasy. Jak na biznesmena
przystało, wcześniej przeprowadził audyt
finansowy i organizacyjny, spotkał się
z prezydentem miasta i działaczami, zna-
jącymi tutejsze realia. W końcu stwierdził,
że w Miedź warto zainwestować.

Inwestycje w sport to dla Dadełły nic
nowego – zanim kupił Miedź, miał już
w swoich rękach klub szachowy Polonia
Wrocław, który od tamtego czasu zaczął
regularnie zdobywać tytuły; sam zresztą
chętnie siadał do szachownicy (jest wice-
mistrzem Europy amatorów).

– Przeczytałem w gazecie, że klub
jest na skraju bankructwa. Pomyśla-
łem, że mogę Miedzi w czymś pomóc –
wspomina biznesmen. Tym bardziej że
mecze “Miedzianki” obserwował od
dziecka. – Studia ekonomiczne stano-
wiły praktyczny sposób na życie, a przy
okazji ten temat zaczął mnie intereso-
wać – opowiada.

Teraz o sukcesy mają walczyć piłkarze.
Sprowadzenie Tomasza Jarzębowskiego
w sezonie 2010/2011 było tylko prelu-
dium do późniejszych wydarzeń. Przed
tegorocznymi rozgrywkami do Legnicy

SZACHISTA NA MURAWIE
trafili piłkarze z ciekawym życiorysami:
Mariusz Mowlik, Piotr Madejski, Andrzej
Bledzewski, Zbigniew Zakrzewski czy
Marcin Nowacki. Z ławki dowodzi nimi
Bogusław Baniak. Cel nie zmienia się od
pierwszej kolejki – jest nim awans do
pierwszej ligi. Miedź znajduje się w czo-
łówce, ale na to samo liczą konkurenci.

Dadełło przekonuje, że nawet w przy-
padku porażki nie ma zamiaru wycofy-
wać się z piłki. – Cierpliwości i konse-
kwencji nauczyłem się w biznesie.
W sporcie trudno przewidzieć wyniki, ale
z doświadczenia wiem, że dwie wspo-
mniane cechy w końcu przynoszą efekty
– tłumaczy. Jednak trener i zawodnicy
Miedzi są świadomi, że kolejny sezon
spędzony w drugiej lidze byłby dla nich
straconym czasem. Piłka to nie szachy,
a właściciel swój ruch już wykonał. Teraz
kolej na piłkarzy.

Od małego kibicuje Liverpoolowi,
bo zachwycali go Kenny Dalglish
i Ian Rush. Na mecze w Legnicy
chodził przez dziesięć lat, później
poświęcił się nauce i biznesowi,
który przyniósł mu finansowy
sukces. Teraz mają go osiągnąć
piłkarze drugoligowej Miedzi.

W
słoneczny dzień na Rynku we
Wrocławiu mnóstwo ludzi z za-
interesowaniem przygląda się

niepozornemu chłopakowi. Ktoś klaszcze,
inny robi zdjęcia, niektórzy do leżącej
obok czapki wrzucają monety. Tak – prze-
ciętnie – wygląda występ Pawła Skóry,
mistrza świata FF (Freestyle Football), czy-
li sztuczek z piłką, które niekoniecznie
przydają się na boisku, ale są bardzo efek-
towne, a stopień ich trudności decyduje
o sukcesie. W sierpniu 2011 roku Paweł
zdobył mistrzostwo świata w Pradze w ka-
tegorii “sick three” – połączenia trzech
sztuczek. Oprócz wspomnianej kategorii,
istnieją także inne: routine (tu liczy się
show, kontakt z publicznością), battle
(półminutowe pojedynki w systemie pu-
charowym) i double routine (występy
w parach).

– Zawsze lubiłem biegać za piłką i ma-
rzyłem, że kiedyś zostanę futbolistą. Ale
kumpel pokazał mi w sieci film, w którym
jakiś chłopak wyczynia cuda z piłką. Chcia-
łem robić to samo – tak Paweł Skóra
wspomina swoje początki z FF. Zaczął
w 2004 roku; po czterech latach pracy
przyszedł pierwszy sukces – mistrzostwo
Polski. Powtórzył go w roku 2010, dokła-
dając jeszcze mistrzostwo Europy,
a w sierpniu ubiegłego roku nie miał już
sobie równych na świecie.

Paweł ćwiczy codziennie po półtorej
godziny, ale wisienką na torcie są oczywi-
ście występy. W ciągu ośmiu lat Skóra cza-

PAWEŁ SKÓRA – MISTRZ FF

rował z piłką w rozmaitej scenerii – oprócz
występów na wrocławskim Rynku, miał
okazję zaprezentować się w przerwach
meczów Śląska Wrocław, imprezy “One
year to go” – promującej Euro 2012, czy
we wrocławskiej strefie kibica podczas mi-
strzostw świata w RPA 2010.

Pasja to jedno, a pieniądze drugie.
W poważnych imprezach można wygrać
nagrody rzeczowe, choć podczas ostatniej
edycji mistrzostw Polski zwycięzca otrzy-
mał 2500 zł. W mistrzostwach świata or-
ganizowanych przez Red Bulla, nagrodą
główną było… spotkanie z wybraną twa-
rzą tej marki. – Nie ma z tego wielkich
pieniędzy. Kiedy Kliczko walczył z Adam-
kiem we Wrocławiu, w ciągu dwóch go-
dzin zebrałem ponad 300 złotych, ale
wtedy przez miasto przewinęła się masa
ludzi – zaznacza.

Kiedy Paweł chowa piłkę do szafki, za-
kłada plecak i melduje się na zajęciach –
studiuje grafikę komputerową. Przyszłość
wiąże właśnie z informatyką, choć chciał-
by pozostać przy swojej ukochanej dyscy-
plinie. – Mam wiedzę na temat tego spor-
tu. Mógłbym więc zostać na przykład sę-
dzią na turniejach FF.

Swego czasu Skóra startował dwukrot-
nie w castingu do popularnego progra-
mu telewizyjnego “Mam talent”. Jurorzy
nie zaprosili go jednak do kolejnego eta-
pu. My wątpliwości nie mamy – talent
zdradza ogromny, a przy tym wciąż nad
sobą pracuje. ŁUKASZ KMITA

Polacy jeszcze nigdy w historii nie zdobyli złotego medalu mistrzostw świa-
ta w piłce nożnej. Co nie udało się drużynie, powiodło się indywidualności.
Wprawdzie Paweł Skóra nie strzela goli, ale nad piłką panuje znakomicie.
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L
osowanie odbyło się w zeszłym
miesiącu w siedzibie UEFA w szwaj-
carskim Nyon. W przypadku mistrza

Polski turniej eliminacyjny ma zostać
rozegrany we Włoszech w drugiej poło-
wie tego roku. Tylko zwycięzcy ośmiu
czterodrużynowych grup eliminacyj-
nych zakwalifikują się do finałów.

Większość federacji zrzeszonych
w UEFA, jak PZPN, organizuje mistrzo-
stwa amatorów, w których startują re-
prezentacje regionów. Kujawsko-Po-
morskie prawo do udziału w elimina-
cjach UEFA Regions’ Cup wywalczyło
w poprzednim roku, zdobywając mi-
strzostwo kraju. W finałowym turnieju
w Łodzi, pod wodzą trenerów Piotra
Gruszki, Włodzimierza Koreckiego i An-
drzeja Magowskiego, reprezentacja K-
-PZPN pokonała zespoły Mazowieckie-

go ZPN i Świętokrzyskiego ZPN po 5:1
oraz zremisowała z Opolskim ZPN 1:1.

Prezes Eugeniusz Nowak uważa zdo-
bycie tytułu za jeden z największych suk-
cesów kujawsko-pomorskiego związku. –
Rozgrywkom amatorów z reguły nie to-
warzyszą splendor i pieniądze, ale pełnią
one ważne zadanie popularyzacji piłki
nożnej. A bez dużego zainteresowania
zrobienie postępu w futbolu profesjonal-
nym jest znacznie trudniejsze – podkreślił
prezes. W mistrzostwach Polski amato-
rów mogą brać udział zawodnicy, którzy
nigdy nie byli profesjonalistami oraz nie
wystąpili w rozgrywkach ekstraklasy,
pierwszej i drugiej ligi.

– To fantastyczne, że piłkarze, którzy
nie grają w profesjonalnych ligach, ma-
ją okazję wystąpić w wielkim europej-
skim turnieju – powiedział podczas lo-
sowania przewodniczący Komisji UEFA
ds. Piłkarstwa Młodzieżowego i Ama-

torskiego Jim Boyce.  – Już ponad dzie-
sięć lat uczestniczę w organizacji Re-
gions’ Cup i wierzę, że turniej ten jesz-
cze bardziej się rozwinie w następnych
latach.

Dotychczas odbyło się, prowadzo-
nych co dwa lata, siedem edycji Re-
gions’ Cup, po raz pierwszy w 1999 ro-
ku. W 2005 gospodarzem finałowego
turnieju była Małopolska. W finale
w Proszowicach Kraj Basków pokonał
zespół Sofii 1:0. Reprezentacji Małopol-
ski nie udało się wyjść z grupy.  Dwa la-
ta później w Bułgarii, najlepsza była
drużyna Dolnego Śląska po wygranej
w decydującym spotkaniu z gospoda-
rzami 2:1. Aktualnym mistrzem Europy
jest reprezentacja Bragi z Portugalii,
która będąc gospodarzem zeszłorocz-
nego turnieju  finałowego, pokonała
w meczu o złoto irlandzki region Lein-
ster & Munster 2:1.

MISTRZOWIE
DO WŁOCH
Mistrz Polski amatorów, 
reprezentacja Kujawsko-Pomor-
skiego Związku Piłki Nożnej, 
zmierzy się z mistrzami amatorów
z Włoch, Estonii i Finlandii 
w eliminacyjnym turnieju 
do finałów UEFA Regions’ Cup,
najważniejszych rozgrywek 
amatorów w Europie.

WYBRALI ANGLIĘ

D
o rozgrywania meczów polska
strona  zaproponowała stadiony
w Bydgoszczy, Grudziądzu, Ino-

wrocławiu, Janikowie, Toruniu i Wło-
cławku, a na centra pobytowe hotele
w Bydgoszczy i Toruniu. Finałowy tur-
niej w 2014 roku będzie pierwszym,
w którym weźmie udział osiem drużyn

(w tym gospodarz imprezy), zamiast
dotychczasowych czterech.  Polska stro-
na liczyła się z „porażką”, wskazując na
fakt, że „dbająca o poczucie równowa-
gi wśród swoich członków” UEFA bę-
dzie miała opory przyznać Polsce jaki-
kolwiek turniej w czasie, kiedy jesteśmy
współgospodarzami Euro 2012.

Finałowy turniej mistrzostw Europy U-17 kobiet w 2014 roku odbędzie się
w Anglii. Tak zdecydowała UEFA. O jego organizację starał się również
Polski Związek Piłki Nożnej we współpracy z Kujawsko-Pomorskim ZPN.

UJEMNE PUNKTY UNII

Z
wiązkowy Trybunał Piłkarski zdecy-
dował, że występująca w trzeciej li-
dze Unia Janikowo zamiast degra-

dacji o jedną klasę rozgrywkową, roz-
pocznie przyszły sezon z ujemnymi
punktami.

Karę degradacji nałożył na klub, za
udział w aferze korupcyjnej w latach
2003-2006, Wydział Dyscypliny
PZPN. Działacze Unii odwołali się do
związkowego trybunału, argumentu-
jąc, że taka sankcja jest niewspół-

miernie surowa do winy oraz że
w czasie postępowania popełniono
proceduralne błędy. Oprócz ujemnych
punktów, trybunał nałożył na Unię
karę finansową.

JAROSŁAW KUDAJ
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O
ich wkładzie w rozwój polskiego
futbolu najlepiej świadczy fakt, iż
obydwaj w pierwszej reprezentacji

Polski rozegrali po 96 spotkań, a więcej
od nich mają tylko trzej inni członkowie
Klubu Wybitnego Reprezentanta: Michał
Żewłakow (102 występy), Grzegorz Lato
(100) oraz nieżyjący Kazimierz Deyna,
który z Białym Orłem na piersi w oficjal-
nych meczach reprezentacji seniorów
grał 97 razy.

Formalnie nie są teraz zaangażowani
w życie sportowe, ale wiele na to wska-
zuje, że zaistnieją jeszcze w naszej piłkar-
skiej rzeczywistości, bo drugiego dnia te-
gorocznej wiosny pojawili się na oficjal-
nej konferencji prasowej wspólnie z pre-
zydentem Lublina, Krzysztofem Żukiem,
podpisując list intencyjny wyrażający wo-
lę przyszłej współpracy jako akcjonariu-
sze Motoru Lublin SA. „Strony deklarują
–  czytamy m.in. w liście – zamiar
wszechstronnego wspierania spółki Mo-
tor Lublin SA  w celu stworzenia struktury
organizacyjnej i sportowej, zdolnej pod-
jąć rywalizację o promocję sportową do
wyższych klas rozgrywek piłkarskich”.

W tym roku rozpocznie się w Lublinie
budowa nowego stadionu miejskiego na
15,5 tys. widzów, a spotkania piłkarskie
mają być na nim rozgrywane w sezonie
2014/15. Obecnie występującą w drugo-
ligowej grupie wschodniej drużynę Mo-
toru prowadzi spółka akcyjna, w której
udziałowcem jest miasto Lublin.

– Nasze ambicje sięgają wyżej –
stwierdził prezydent Żuk – i dlatego pod-
jęliśmy decyzję o podwyższeniu kapitału
spółki Motor oraz pozyskaniu takich
udziałowców, którzy oprócz finansów
wniosą wiedzę i doświadczenie związane
z funkcjonowaniem klubu na wysokim

BĄK Z KRZYNÓWKIEM W SUKURS MOTOROWI

poziomie sportowym i organizacyjnym.
Takimi partnerami są niewątpliwie zna-
komici jeszcze niedawno piłkarze klasy
międzynarodowej. Pokazujemy im kon-
dycję spółki i sądzę, iż po zakończeniu au-
dytu będziemy mogli mówić o konkre-
tach. Podpisaniem tego listu intencyjne-
go rozpoczynamy proces sportowego
i organizacyjnego podnoszenia poziomu
piłkarstwa w Lublinie.

Lublinianin Jacek Bąk jest wychowan-
kiem Motoru, w barwach którego debiu-
tował w ekstraklasie, rozgrywając w niej
(jako motorowiec) 45 spotkań i strzela-
jąc dwa gole. Kiedy w 1992 roku Motor
spadł z najwyższej klasy rozgrywkowej,
dziewiętnastoletni wówczas utalentowa-
ny obrońca przeszedł do Lecha Poznań,
zdobywając z nim mistrzostwo Polski. Bę-
dąc „kolejorzem”, niespełna dwudziesto-
letni Jacek Bąk 1 lutego 1993 roku zade-
biutował w pierwszej reprezentacji Pol-

ski, a w 1995 roku wyjechał do Francji.
Karierę profesjonalisty kończył w Austrii
Wiedeń, a grę w reprezentacji na bo-
iskach austriackich podczas Euro 2008.

Jacek Krzynówek też ma wieloletnie
doświadczenia z występów w zawodowej
Bundeslidze.

– Lublin potrzebuje i zasługuje na piłkę
na wysokim poziomie i jak będzie piękny
stadion, to powinna tu być dobra druży-
na – podkreśla Jacek Bąk. – Dlatego cie-
szę się, że udało mi się namówić Jacka do
zaangażowania w odbudowę klubu wła-
śnie w moim mieście.

– Będziemy chcieli coś wspólnie zrobić
i mam nadzieję, że to nam się uda – do-
daje Jacek Krzynówek. – Myślę, że dołą-
czy do nas jeszcze dwóch, trzech innych
kolegów, z którymi razem występowali-
śmy na boiskach.

Wsparcie nowych udziałowców to do-
piero zapowiedź lepszych czasów dla dru-
żyny, która jako pierwsza w historii futbo-
lu Lubelszczyzny, w 1980 roku, awanso-
wała do ekstraklasy i występowała w niej
łącznie przez dziewięć sezonów.

Jeszcze niedawno Jackowie Bąk i Krzynówek byli razem powoływani 
do narodowej kadry, a teraz – po zakończeniu pięknych karier 
– nadal utrzymują przyjacielskie kontakty.

MINI EURO W CHEŁMIE

W
barwach reprezentacji Polski,
Czech, Grecji, Rosji, Danii, Holan-
dii, Niemiec, Portugalii, Hiszpa-

nii, Irlandii, Chorwacji, Włoch, Anglii,
Francji, Szwecji i Ukrainy w wielkim tur-

nieju Mini Euro 2012 zagrają drużyny
szkół podstawowych z Chełma i powiatu
chełmskiego. Zawodnicy otrzymają ko-
szulki drużyn narodowych, w barwach
których wystąpią.

– Płyta pełnowymiarowego boiska zo-
stanie podzielona na dwa place gry tak,
by jednocześnie mogły się odbywać dwa
spotkania, a drużyny będą grać w ośmio-
osobowych składach – mówi jeden z or-
ganizatorów, prezes Chełmskiego Okrę-
gowego ZPN, Anatol Obuch – Mecze bę-
dą trwały 2 razy 20 minut. Mistrz turnie-
ju dostanie nagrodę pieniężną, a ponad-

to cała drużyna wyjedzie na jedno ze spo-
tkań reprezentacji Polski, które biało-
-czerwoni rozegrają w kraju już po zakoń-
czeniu mistrzostw Europy.

Mini Euro rozpocznie się 8 maja,
a zakończy rozegraniem meczu finało-
wego 1 czerwca. W dniu finału zostanie
przeprowadzony konkurs wiedzy o kra-
jach-uczestnikach Euro 2012. Patronat
honorowy nad turniejem objęli: prezy-
dent Chełma, Agata Fisz oraz wicepre-
zes PZPN i dyrektor Euro 2012, Adam
Olkowicz.

ANDRZEJ SZWABE

Dokładnie miesiąc przed finałami
mistrzostw Europy, na stadionie
miejskim w Chełmie odbędzie się
piłkarskie Mini Euro 2012 
dla chłopców z rocznika 2000
i młodszych. 
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L
ech Jan Kopyść występuje w bar-
wach Zjednoczonych Przytoczna, ze-
społu grającego w gorzowskiej kla-

sie okręgowej. W rundzie jesiennej po-
jawił się na boisku w pięciu meczach,
średnio przebywając na nim 20 minut.

Najlepsi piłkarze – podokręg zielono-
górski: Paweł Mierzwiak (Fadom Nowo-
gród Bobrzański); klasa A: Janusz Obu-
chanicz (Santos Świebodzin); Wojciech
Mioduszewski (Iskra Janczewo); klasa
okręgowa: Tomasz Pawlak (Formacja
Port 2000), Maciej Malinowski (Zjedno-
czeni Przytoczna); IV liga: Marcin Jan-
kowski (Sprotavia Szprotawa); III liga:
Rafał Figiel (Lechia Zielona Góra); II liga:
Michał Wróbel (Czarni Żagań); najlepsza
piłkarka: Paulina Dudek (Stilon Gorzów).

Najlepsi szkoleniowcy – Mieczysław
Sobczak (Sprotavia), Daniel Szałęga

(UKP Zielona Góra), Małgorzata Mier-
kiewicz (Stilon).

Najlepszy sędzia – Maciej Mikoła-
jewski (Świebodzin).

Wyjątkowe postaci lubuskiego fut-
bolu – Wiktor Zwoliński (honorowy
prezes Budowlanych Murzynowo), Wi-
told Wiśniewski (prezes Towarzystwa
Sportowego Przylep).

Najstarszy czynny zawodnik – 54-
-letni Lech Jan Kopyść (Zjednoczeni
Przytoczna).

Drużyna fair play – Czarni Witnica.
ANDRZEJ GROCHOWSKI

54-letni Lech Jan Kopyść 
jest najstarszym zawodnikiem
występującym we wszystkich
lubuskich ligach. Zawodnik
został wyróżniony w rakcie
charytatywnego balu,
organizowanego przez LZPN.
Nagrodzono także najlepszych
piłkarzy, trenerów, działaczy
i sędziego w regionie.

LUBUSKI

K
lub żużlowy Stelmet Falubaz Zielona
Góra oraz piłkarski KSF Zielona Góra
przy współpracy z Akademią Reissa

w lutym uruchomili projekt sieci szkółek
pod nazwą Akademia Piłkarska Falubaz
(dla chłopców i dziewczynek w wieku 4-11
lat) oraz zajęcia dla najmłodszych Sporto-
we Przedszkole Falubaziaki. 

Piłkarska będzie bazowała na spraw-
dzonych rozwiązaniach organizacyjnych
i doświadczeniach Akademii Reissa, szkół-

ki, która skupia, tylko w województwie lu-
buskim, w trzech miastach (Nowa Sól,
Zielona Góra, Sulechów) blisko 200 za-
wodników! Wystartowały nabory do lo-
kalizacji: Zielona Góra, Nowa Sól, Sule-
chów (już funkcjonujące Akademie) oraz
Żary, Świebodzin, Lubsko, Krosno Odrzań-
skie.

– Stworzyliśmy w Akademii struktury
szkolenia dla najmłodszych, które sta-
nowią pionierski model w naszym kra-

ju. Budujemy coś zupełnie nowego,
a zarazem wyjątkowego – powiedział
Piotr Reiss.

– Jesteśmy po rozmowach z przedstawi-
cielami kilku nowych miast w lubuskim –
dodaje koordynator projektu, Damian
Stopa. – Wiele klubów już na starcie pro-
wadzi selekcje i odrzuca dzieci, które nie
mają dziś umiejętności czy sylwetki. My
wiemy, że z nimi warto pracować, bo nie-
wykluczone, że to właśnie one za dwa, trzy
lata zrobią największe postępy – twierdzi
Mikołaj Tarczyński, koordynator ds. szkole-
nia w Akademii. AG

NAJLEPSI
Z NAJLEPSZYCH

Oto najlepsi piłkarze grający w ubiegłym roku na boiskach Lubuskiego ZPN.

Z
imą zakończyła się w klubie kontrola
finansowa. Okazało się, że długi wy-
noszą ponad 600 tysięcy złotych.

Chcąc ratować sytuację, władze klubu
pożegnały się ze sporą grupą  zawodni-
ków, którzy do niedawna decydowali
o sile zespołu grupy zachodniej drugiej li-
gi, ale też najwięcej w nim zarabiali. Jed-
nak nie zmiany personalne w składzie by-
ły najważniejsze w okresie przygotowaw-
czym. Klub liczył na dofinansowanie z ka-
sy miasta. Radnym ostatecznie udało się
wygospodarować pieniądze na stypen-
dia dla piłkarzy. Zgodzili się oni na obniż-
kę pensji, byle tylko ratować klub przed

wycofaniem z rozgrywek. Pomoc z mia-
sta pozwoli jakoś przetrwać do czerwca.
A co później? Jeżeli nie pojawią się spon-
sorzy, to czarny scenariusz może niestety
się spełnić w Czarnych Żagań…

A przecież zespół piłkarsko radzi sobie
bardzo przyzwoicie – pisaliśmy o tym. Już
w trakcie jesiennych rozgrywek przejął go
Romuald Szukiełowicz, znany w kraju tre-
ner, prowadzący w przeszłości m.in. Po-
goń Szczecin, Lecha Poznań i Stomil Olsz-
tyn. Szkoleniowiec przyznał jednak nie-
dawno, że ciężko przygotowywać druży-
nę, skoro nie było wiadomo, czy w ogóle
przystąpi do rozgrywek. AG

Jedyny lubuski drugoligowiec przystąpił do rundy wiosennej, choć zanosiło się na najgorszy scenariusz. 
Sytuację Czarnych Arena Żagań uratowało wsparcie ze strony władz miasta.

CZARNY SCENARIUSZ… CZARNYCH?

Romuald Szukiełowicz (na zdjęciu
z prezesem Czarnych Jerzym Woźnia-
kiem) musiał zimą pogodzić się z odej-
ściem najlepszych zawodników. 

FOT: ADAM ŻYWORONEK
CZARNI ŻAGAŃ

JAK GRZYBY PO DESZCZU
W ostatnich miesiącach w lubuskim było głośno o projekcie
firmowanym przez znanego piłkarza, Piotra Reissa.
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T
rzy najlepsze drużyny Premier
Cup wystąpią w przyszłorocznym
światowym turnieju Manchester

United Premier Cup, bo właśnie
mistrz Anglii, obok NIKE, jest głów-
nym organizatorem rozgrywek. Patro-
nat nad turniejem w Łodzi objął Pol-
ski Związek Piłki Nożnej (obok mar-
szałka województwa łódzkiego i pre-
zydenta Łodzi). Prezes Grzegorz Lato
nie ukrywa zadowolenia, że oprócz
gospodarza, UKS SMS Łódź, polskie
piłkarstwo będzie reprezentować Stal
Mielec. Następcy Laty i Henryka Ka-
sperczaka w rozegranym w zeszłym
roku w Łodzi finałowym turnieju mi-
strzostw kraju w tej kategorii wieko-
wej niespodziewanie okazali się lepsi
od faworytów – Lecha Poznań oraz
Legii Warszawa.

W Klubowych Mistrzostwach Euro-
py wystąpi aż dwadzieścia drużyn.
Obok dwóch polskich zespołów, także
mistrzowie Austrii, Belgii, Chorwacji,
Czech, Danii, Finlandii, Holandii, Izra-
ela, Norwegii, Portugalii, Rosji, Ser-
bii, Słowacji, Słowenii, Szwajcarii,
Szwecji, Turcji i Węgier. Manchester

United, mistrzowie Anglii, Francji,
Niemiec, Hiszpanii i Włoch mają za-
gwarantowany automatyczny start
w światowej edycji Premier Cup.

W turnieju w Łodzi drużyny zostały
podzielone na pięć grup. Zwycięzcy
oraz trzech najlepszych wicemistrzów
awansują do ćwierćfinałów. Zespoły
rywalizują na pełnowymiarowych bo-
iskach, czas meczów to dwa razy dwa-
dzieścia minut, a ewentualnych do-

grywek – dwa razy po pięć minut. Se-
ria rzutów karnych – po trzy strzały.
Klubowe Mistrzostwa Europy piętna-
stolatków po raz drugi odbędą się na
boiskach SMS. W 2008 roku triumfo-
wał Basel (szwajcarski klub, który
w obecnej edycji Ligi Mistrzów wyeli-
minował Manchester United). SMS
został sklasyfikowany wtedy na miej-
scach 9-12., a Agrykola Warszawa na
17-20.

W NAGRODĘ MANCHESTER
Premier Cup, to najbardziej
prestiżowe i największe rozgrywki
piętnastolatków w świecie. 
Od 4 do 6 maja Łódzki Związek
Piłki Nożnej i Szkoła Mistrzostwa
Sportowego im. Kazimierza
Górskiego będą gospodarzami
Klubowych Mistrzostw Europy
U-15.

IM NIŻEJ, TYM TRUDNIEJ

sko był też pierwszą drużyną seniorów
Jacka Krzynówka, pochodzącego z po-
bliskich Chrzanowic.

Z kolei we wsi Gomunice rozpoczął
działalność w sporcie kontrowersyjny,
były sponsor, prezes lub udziałowiec
Pogoni Szczecin Ceramiki Opoczno
i KSZO Ostrowiec – Mirosław Stasiak.
Obecnie ponownie jest sponsorem dru-
żyny z Gomunic. W jesiennym meczu na
szczycie Piotrkowskiej Klasy Okręgowej
Gomunice – Mechanik padł remis 3:3,
ale Piotrkowski OZPN zweryfikował wy-

nik na 3:0 dla gospodarzy, bo w zespo-
le Mechanika zagrał nieuprawniony za-
wodnik. Niedawno ten sam los spotkał
Gomunice, bo na mecz w Grabce druży-
na nie przywiozła wymaganych za-
świadczeń lekarskich i sędziowie nie
dopuścili do rozpoczęcia spotkania.

Jak by tego było mało, OZPN musiał
też zająć się sprawą burd wywołanych
przez chuliganów z Radomska na me-
czu w Mierzynie. Mechanik nie jest kon-
tynuatorem tradycji mającego na kon-
cie występy w ekstraklasie (w sezonie
2001/2002) RKS Radomsko, ale ponie-
waż klub ten już nie istnieje, to tak zwa-
na zorganizowana grupa kibiców RKS
przychodzi lub jeździ na mecze Mecha-
nika i wbrew faktom, uważa ten zespół
za kontynuatora RKS. JAROSŁAW KUDAJw

R
adomsko i Gomunice to piłkarskie
ośrodki w województwie łódzkim
dobrze znane kibicom, których za-

interesowanie futbolem nie ogranicza
się tylko do klubów z Łodzi i Bełchato-
wa. W Radomsku urodził się bombar-
dier boisk ligowych i reprezentacji Pol-
ski w latach sześćdziesiątych i na po-
czątku siedemdziesiątych – Jerzy Sa-
dek, trzykrotny mistrz kraju z Ruchem
Chorzów Jan Benigier oraz uważany za
najlepszego polskiego hokeistę w hi-
storii Mariusz Czerkawski. RKS Radom-

O awans do czwartej ligi walczą na boisku i przy zielonym stoliku.
W rundzie jesiennej walkowerem został ukarany UKS Mechanik
Radomsko, na początku obecnej rundy drugi pretendent do awansu 
– LUKS Gomunice.
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OPOLSKI

O
d niedzieli, 22 kwietnia, przez sie-
dem kolejnych tygodni, na bo-
iskach Centrum Sportu w Opolu,

w systemie pucharowym będą grać dzie-
cięce zespoły uczestniczące w Deich-
mann Minimistrzostwach  Europy 2012.
Takie zawody odbywają się od ośmiu lat
w kilkunastu miastach na terenie całego
kraju. Po raz pierwszy w Opolu zostaną
przeprowadzone eliminacje wojewódz-
kie we wspomnianych kategoriach wie-
kowych. Po finale, rozgrywanym syste-

mem play off, mistrzowie Opolszczyzny
będą  reprezentować województwo
w głównym finale w Trzebnicy, w dniach
15-17 czerwca.

Każda z drużyn będzie występować
w barwach wybranego europejskiego
kraju. Osoby  reprezentujące zespoły, re-
jestrujące je w siedzibie MOSiR, mają
prawo wyboru europejskiej reprezentacji
dla swojej drużyny, a o wyborze decyduje
kolejność zgłoszeń. Dodatkową atrakcją
dla dzieci będą nagrody specjalne, czyli

Tak, to prawda. Zwycięzcy finałowego turnieju, który odbędzie się
w Trzebnicy, wyjadą na mecze Borussii Dortmund i FC Barcelona. 
Do Niemiec udadzą się ci, którzy wygrają rywalizację młodszej grupy,
a więc zawodnicy z rocznika 2003 i młodsi, natomiast do Hiszpanii
starsi – rocznik 2001/2002.

losowane wśród wszystkich drużyn wy-
cieczki: dla grupy młodszej to wyjazd na
mecz Anderlechtu Bruksela, a dla starszej
– do Auxerre.

Każdy uczestnik turnieju otrzyma na
własność piłkarski strój, dyplom i me-
dal, najlepsze zespoły zostaną uhono-
rowane pucharami – tak postanowili
organizatorzy – Stowarzyszenie „Ko-
chamy Sport” z siedzibą we Wrocławiu.
Żeby wziąć udział w rozgrywkach, moż-
na dokonać zgłoszenia drogą mailową
lub osobiście złożyć dokumenty w bu-
dynku TOROPOLU, wnosząc wpisową
opłatę – 70 złotych od osoby. Trzeba też
oczywiście zapoznać się z regulaminem
turnieju, aby wszystkie chętne dzieci
mogły zagrać zgodnie z przyjętym regu-
łami, pamiętając o najważniejszej zasa-
dzie, czyli fair play.

JAK ZAWSZE, LATEM W BYCZYNIE…

T
rzydziesty Krajowy Zlot Piłkarzy Wete-
ranów, połączony z Mistrzostwami
Polski Oldbojów, które będą miały

miejsce po raz 24., wyznaczono na 7 i 8
dzień lipca tego roku, czyli nieco później
niż zazwyczaj, a to ze względu na trwające
w czerwcu piłkarskie mistrzostwa Europy.

Zlot weteranów wymyślił i organizo-
wał przez wiele lat dziennikarz opol-
skich mediów, w młodości piłkarz i lek-
koatleta, zawodnik Odry Opole i Het-
mana Byczyna – Juliusz Stecki. Julek
zmarł w ubiegłym roku, 2 października,
zostawiając po sobie wielkie piłkarskie
dzieło, które co roku jest dla wielu star-
szych i całkiem starych zawodników ro-
dzajem prawdziwego święta.

To, że Byczyna stała się letnią, piłkar-
ską stolicą  Polski jest także zasługą za-
wsze sprzyjających futbolowym me-
czom gospodarzy miasta. Ale choć te-
raz i w ostatnich kilku latach ranga tur-
niejów nieco straciła na znaczeniu, to
jednak są spore rzesze tych, którzy
obecność w Byczynie stawiają sobie za
punkt honoru.

Kapituła Krajowego Klubu Piłkarza
Weterana, której przewodniczyli Kazi-
mierz Górski i Antoni Piechniczek, wy-
różniała  wielu znanych przed laty
graczy. Tak  będzie  i w tym roku. Co
prawda lato tuż, tuż, ale  jest jeszcze
czas na to, by zgłosić akces do turnieju.
Można to zrobić, zaglądając na stronę
www.okbyczyna.pl albo wysyłając wia-
domość na adres okbyczyna@wp.pl.

Przed rokiem, w 29. zlocie i 23. mi-
strzostwach najlepsi byli starsi piłkarze
spod znaku Mitsubishi Zabrze. Wyprze-
dzili Hetmana Byczyna i Chemika 
Kędzierzyn. Po turnieju Euro 2012 nie-
którzy na pewno będą mieli jeszcze nie-
dosyt piłki. A więc do zobaczenia w By-
czynie…

JERZY GÓRA

Jak zawsze, prawie od trzydziestu
lat, w tym niedużym miasteczku
na północy województwa
opolskiego  spotkają się ci
wszyscy, którzy do swojego
określenia: piłkarz, dodają
kolejne, związane z upływającym
wiekiem: weteran, oldboj.

WYGRAJCIE – ZOBACZYCIE DORTMUND I BARCELONĘ



udało mi się szybko znaleźć wspólny język
z chłopakami i zaczęliśmy wspinać się po
szczeblach ligowej hierarchii – mówi Ja-
łocha. Resovia zaczęła grać efektownie
i efektywnie. Wiosna dla podopiecznych
Jałochy zapowiada się niezwykle cieka-
wie. Będącej na siódmej pozycji Resovii
nic nie grozi, ale kibice chcieliby widzieć
zespół walczący o wyższe cele… Jałocha
podchodzi do wszelkich kwestii ze spoko-
jem: – Musimy się nauczyć mnóstwa rze-
czy: współpracy na boisku i poza nim.
Dokonaliśmy wielu roszad w składzie
osobowym i mamy jedną z najmłodszych
w lidze ekip.

W Stali Rzeszów o jakichkolwiek sukce-
sach kibice dawno zapomnieli. – Stal dzi-
siejsza i ta sprzed trzydziestu lat, szkoda
gadać – mówi proszący o anonimowość
jeden z oldbojów. Drużyna stoczyła się
niemal na samo dno ligowej tabeli, zaj-
mując po jesieni 14. miejsce z zaledwie 17
punktami. Jedyny promyk nadziei nie
jest związany ze sportem, lecz z rozbudo-
wą obiektu. Władzom klubu udało się
przekonać miejskich radnych do posta-
wienia nowej trybuny. Obiekt przy ulicy
Hetmańskiej będzie mógł pomieścić bli-
sko 15 tysięcy kibiców. Tylko czy zechcą
jeszcze na ten stadion przyjść?

PODKARPACKI
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S
ukcesy rzeszowskich drużyn – Reso-
vii i Stali – pamiętają tylko najstarsi
kibice w mieście. Niewielu jest fa-

nów, którzy mogą wymienić nazwiska
zawodników grającej swego czasu
w ekstraklasie Stali, czy bijącej się nie-
skutecznie o najwyższą ligę Resovii.  Ba,
w siedzibie Stali na najbardziej ekspono-
wanym miejscu nadal stoi Puchar Polski,
zdobyty w sezonie 1974/75. Dziś na rze-
szowskim rynku piłkarskim jedyną kro-
plą sukcesu był ostatnio brązowy medal
mistrzostw Polski, wywalczony w sezo-
nie 2009/10. Aktualnym graczom Stali
daleko do osiągnięć takich tuzów, jak
Jan Domarski (55 goli w ekstraklasie),
Zygmunt Marciniak (30), czy Stanisław
Stawarz (27).  Z kolei kibice Resovii ma-
rzą, by w ich klubie narodził się talent
pokroju Wiesława Ciska…

Resovia początek jesieni miała fatalny,
przegrywając mecz za meczem. Dopiero
po przyjściu trenera Marcina Jałochy gra
drużyny zmieniła wyraz. – Cieszę się, że

RZESZOWSKA
PUSTYNIA
Od dziesięcioleci trwa piłkarska
posucha w Rzeszowie. Najbliższa
wiosna niewiele zmieni. Nadzieją
Resovii na lepsze jutro jest trener
Marcin Jałocha, Stali…
rozbudowywany obiekt.

Trener Resovii,
Marcin Jałocha

Stadion 
Stali Rzeszów

PO NOWEMU, CZYLI PO STAREMU

P
rzez kolejne cztery lata tutejszym
futbolem nadal będzie kierował Ka-
zimierz Greń. 3 marca, w Rzeszowie

odbyło się Walne Zgromadzenie Delega-
tów Podkarpackiego Związku Piłki Noż-
nej. Rozpoczynając obrady, ustępujący
prezes był wyjątkowo stremowany. Nic
więc dziwnego, że stwierdził na wstępie:
– Czterdziestoosobowe gremium (za-

rząd, Komisja Rewizyjna i Sąd Koleżeński
– przyp. red.), które będzie wybrane
w 2000 roku. W 2000 roku, szczegól-
nym roku Euro 2012 w Polsce i na Ukra-
inie...

Jedynym rywalem Grenia w walce
o fotel prezesa był Wacław Mazur.  Wy-
niki głosowania – używając języka pił-
karskiego – były meczem do jednej

bramki. Greń pokonał konkurenta
w stosunku 126:10. – Jestem dla was do
dyspozycji, przez 24 godziny. Kochani,
bo tak mogę powiedzieć, cieszę się i je-
stem zobowiązany. Cieszę się i mam pe-
łen szacunek za zaufanie. Kocham was
wszystkich – podsumował swoje wystą-
pienie nowy (stary) prezes Podkarpac-
kiego ZPN. MAC

„PIWOSZE” ZNÓW WALCZĄ O AWANS

Z
bigniew Szmuc, długoletni działacz
i kierownik drużyny „piwoszy”,
mówi otwarcie: – Ostatnia dekada

to ciągłe balansowanie pomiędzy trze-
cią, a czwartą ligą. Chyba najwyższa

pora, by ustabilizować poziom rozgryw-
kowy.

Po rundzie jesiennej Pogoń prowadzi
w czwartej lidze podkarpackiej, ale prze-
waga nad rywalami jest minimalna. Jak-
kolwiek by patrzeć, wiosna zapowiada
się niezwykle ciekawie. W zimowej prze-
rwie podopieczni trenera Jarosława Zają-
ca rozegrali dziewięć spotkań kontrol-
nych. Były trener Siarki Tarnobrzeg i JKS
Jarosław objął Pogoń w fatalnej atmos-

ferze, także w złej dyspozycji sportowej.
W klubie pieniędzy za wiele nie ma, ale
dzięki dobrej współpracy z władzami
miasta i pomocy ze strony Browaru Le-
żajsk oraz Miejskiego Ośrodka Sportu
i Rekreacji – władzom Pogoni udaje się
wiązać koniec z końcem. Wszystko po to,
by znów wrócić do trzeciej ligi. Ewentual-
ny awans przyniesie ze sobą nowe wy-
zwania, wymusi nowe działania, a klub
będzie się rozwijał.

Ostatnie lata są dla piłkarzy
a przede wszystkim kibiców
Pogoni Leżajsk prawdziwą
huśtawką nastrojów.
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PODLASKI P
rzyznane przez Podlaski Związek Pił-
ki Nożnej nagrody otrzymali rów-
nież czołowi piłkarze niższych klas

rozgrywkowych, wybrano ponadto jede-
nastkę podlaskich lig oraz Odkrycie Roku.

Za najlepsze zawodnika drugiej ligi
uznano Grażvydasa Mikulenasa z Wigier
Suwałki, trzeciej – Michała Fidziukiewicza
z Dębu Dąbrowa Białostocka, a czwartej

– Kamila Zalewskiego z Cresovii Siemia-
tycze. W jedenastce podlaskich lig, czyli
nie uwzględniającej piłkarzy występują-
cych w rozgrywkach centralnych, znaleźli
się: Andrzej Olszewski z Pogoni Łapy, Ma-
ciej Kessler z Warmii Grajewo, Łukasz Pi-
łatowski z Olimpii Zambrów, Konrad Ko-
walko z Warmii Grajewo, Tomasz Berna-
towicz z ŁKS 1926 Łomża, jego klubowy

PODLASKIE OSKARY
W położonym nad Biebrzą Goniądzu zorganizowano Galę Piłkarskich
Oskarów Podlasia. „Dwór Bartla” gościł najlepszych w 2011 roku 
zawodników, trenerów, sędziów, futsalowców i zawodniczki.

kolega Michał Hryszko, Adrian Karankie-
wicz z Dębu Dąbrowa Białostocka, Łukasz
Grzybowski i Mateusz Butkiewicz z Olim-
pii Zambrów, Michał Fidziukiewicz z Dębu
Dąbrowa Białostocka oraz Kamil Zalew-
ski z Cresovii Siemiatycze.

Oskara dla najlepszego futsalowca
otrzymał Marcin Borowik, reprezentujący
Elhurt Elmet Helios Białystok, a dla naj-
lepszej piłkarki – Maria Worsilak z drugo-
ligowego KS Michałowo. Wśród sędziów
najwyżej oceniono Wojciecha Pawilcza
z Białegostoku, a w gronie trenerów –
Krzysztofa Zalewskiego z Olimpii Za-
mbrów, który od początku obecnego se-
zonu nie tylko szkoli trzecioligowych pił-
karzy, ale także z nimi gra.

Niemal wszystkie Oskary za grę na po-
szczególnych pozycjach odebrali zawod-
nicy Jagiellonii Białystok. Najlepszym
obrońcą został Alexis Norambuena, po-
mocnikiem – Rafał Grzyb, a napastni-
kiem – najskuteczniejszy w ekstraklasie
wśród polskich piłkarzy Tomasz Frankow-
ski. Poza tym odkryciem roku ogłoszono
ich klubowego kolegę, Tomasza Poręb-
skiego. Do jagiellońskiej czwórki dołączył
Andrzej Olszewski z Pogoni Łapy, laureat
Oskara dla najlepszego bramkarza.

Prezes Witold 
Dawidowski 

nagradza trenera
Krzysztofa 

Zalewskiego.
FOT: MAREK NOWICKI/WWW.SZUWARYGONIADZ.PL)

NIECH SIĘ MARTWI ZARZĄD

C
resovia Siemiatycze jest liderem
czwartej ligi podlaskiej i jednym z kan-
dydatów do awansu. Runda jesienna

w wykonaniu biało-czarnych była udana,
zgromadzili 32 punkty i ponieśli tylko dwie
porażki. Trenerem zespołu jest Marcin Sty-
pułkowski. Młody szkoleniowiec, to rodo-
wity siemiatyczanin, który prowadzi zespół
od dwóch lat. Wcześniej w sezonie
1999/2000 wywalczył awans z klasy okrę-
gowej do czwartej ligi z MKS Mielnik.

Wiosna dla zespołu trenera Stypuł-
kowskiego będzie trudniejsza, ponieważ
zespół osłabił się personalnie. Cresovia
musi teraz radzić sobie bez najlepszego
strzelca zespołu (11 goli) – Kamila Zalew-
skiego, który został wypożyczony do trze-
cioligowej Siarki Tarnobrzeg. Zalewski
stanie przed sprawdzianem na wyższym
poziomie i według swojego byłego szko-
leniowca, ma wszelkie dane ku temu, by
odnieść sukces. Z zespołem pożegnała

się także dwójka Białorusinów – Kowal-
juk i Charmuszka (obaj zdobyli jesienią
po 4 bramki).

– Mimo osłabień, aspekt sportowy
przerasta aspekt organizacyjny. Jako
drużyna, postaramy się utrzymać
pierwsze miejsce w tabeli i uzyskać
awans, a jeżeli się uda, to ból głowy
będzie miał zarząd – uczciwie przyznaje
trener Cresovii.

KAMIL SULEJ

TYLKO DWIE STREFY
Władze większości podlaskich
miast nie zorganizują podczas
turnieju Euro 2012 stref kibica.
Główną przyczyną są ogromne
koszty przedsięwzięcia.

D
o organizacji strefy kibica, i to
w pełnym zakresie, jako pierwszy
w województwie podlaskim zaczął

się przymierzać Zambrów. Władze sa-
morządowe zaprosiły przedsiębiorców
do składania ofert na jej zorganizowa-
nie, deklarując dofinansowanie w kwo-
cie 40 tysięcy złotych. Na udostępnio-

nym bezpłatnie parkingu przy ulicy Wy-
szyńskiego miałby powstać ogródek ga-
stronomiczny i stanąć wielki telebim
o powierzchni co najmniej 14 metrów
kwadratowych. Niestety, do urzędu
wpłynęła tylko jedna oferta, na dodatek
nie spełniająca warunków.  – Obecnie
rozważamy możliwość wykupienia li-
cencji i zorganizowania strefy przez nas
samych – mówi Karolina Ilczuk z biura
promocji urzędu miasta. – Przygotowu-
jemy kosztorysy i jeżeli radni zgodzą się
na zwiększenie budżetu przedsięwzię-
cia, to Zambrów, jako pierwsze miasto
w województwie podlaskim, będzie

miało podczas Euro licencjonowaną
strefę kibica.

Drugim może być Białystok, gdzie Za-
rząd Mienia Komunalnego rozpisał kon-
kurs na firmę, która przygotuje miejsce
do wspólnego oglądania meczów. Mia-
sto zapewni jedynie miejsce (najprawdo-
podobniej Rynek Sienny) i pomoc w za-
kresie organizacji. Znalezienie sponsora
oraz załatwienie wszelkich procedur do-
tyczących uzyskania pozwoleń, zabezpie-
czenia strefy, czy też zdobycia samej licen-
cji na transmisję meczów będzie należało
do wyłonionego w połowie kwietniu or-
ganizatora. ROMAN LASZUK
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POMORSKI

PREZES REZYGNUJE

M
ożna się tylko domyślać, że u jej
źródeł leży fatalna sytuacja spor-
towa i ekonomiczna klubu, zarzą-

dzanego przez Turnowieckiego przez
ostatnie pięć lat, a więc wystarczająco
długo, aby nie dopuścić do obecnego
stanu. Zwłaszcza że w tak zwanym mię-
dzyczasie Lechia otrzymała superbonus
w postaci możliwości zarządzania stadio-
nem PGE Arena, wybudowanym z myślą
o Euro 2012, a sfinansowanym (kredyty
plus  środki własne) przez miasto.

Zdecydowana większość kibiców bia-
ło-zielonych wiadomość o rezygnacji

prezesa zarządu przyjęła bez najmniej-
szego żalu, a jeśli takowy był, to tylko
z powodu znacznego opóźnienia – przy-
najmniej o pół roku – tej decyzji. 7,5 ty-
siąca widzów na 42-tysięcznym stadio-
nie podczas ekstraklasowego meczu Le-
chii z Koroną Kielce w poniedziałek, 19
marca (0:0) to najwymowniejszy ko-
mentarz do aktualnej kondycji gdańskie-
go klubu.

Co gorsza, wszystko wskazuje na to, że
Maciej Turnowiecki, postrzegany jako lo-
jalny i posłuszny realizator koncepcji An-
drzeja Kuchara, większościowego udzia-

łowca Lechii S.A., nie rozstanie się defini-
tywnie z funkcją w klubowych władzach.
Właściciel widzi go bowiem jako swojego
reprezentanta w radzie nadzorczej spółki.
A ta – jak wiadomo – decyduje o składzie
zarządu, prezesa nie wyłączając.

Przy okazji – w rozmowie z dziennika-
rzem lokalnego pisma Andrzej Kuchar ra-
czył stwierdzić, że jednym z głównych po-
wodów złej kondycji ekonomicznej Lechii
jest niższa od oczekiwanej –  przeliczana
na jednego kibica – konsumpcja w sta-
dionowych punktach gastronomicz-
nych… Istnieje zatem realna obawa, że
rodzice dzieci zapraszanych usilnie przez
klub na mecze (by zmniejszyć pustki na
trybunach) nie przemycą choćby kanapki
czy butelki soku owocowego dla swojej
pociechy.

Ćwierćfinałowy
mecz Pucharu
Polski: 
Gryf Wejherowo
– Legia
Warszawa

Tylko do końca sezonu 2011/2012 ma pełnić funkcję prezes zarządu
Lechii Gdańsk, Maciej Turnowiecki. Sam złożył taką deklarację 
na początku marca, nie podając jednak motywów swojej decyzji.

GRYF KONTRA… WEJHEROWO

O
to w dziesięciu autobusach wy-
pełnionych kibicami udającymi
się we wtorek, 20 marca na re-

wanżowy mecz Gryfa do stolicy, zabra-
kło nawet tych spośród wejherowskich
radnych, którzy od lat dopingują  piłka-
rzy w żółto-czarnych barwach, w tym
Jacka Gafki, szefa PO w Wejherowie.
Powód? Przewodniczący Rady Miasta,
Leszek Glaza, na ten sam dzień zapla-
nował jej sesję z programem tak istot-
nym dla wejherowian (m.in. podwyżka
cen biletów komunikacji miejskiej), że

żaden odpowiedzialny radny nie odwa-
żył się na absencję.

Skąd ta, konsekwentnie podtrzymy-
wana, niechęć władz miasta do klubu
od dziesięcioleci kojarzonego z grodem
Wejhera i przysparzającego temuż gro-
dowi zasłużonej sławy? Anonimowi
rzecznicy magistratu twierdzą, że kon-
flikt z klubem ma swoje ukryte dno
w postaci zapędów głównego sponsora
Gryfa do całkowitego przejęcia od mia-
sta stadionu na Wzgórzu Wolności,
z późniejszym zamiarem przeznaczenia

zdobytego w ten sposób terenu na cele
deweloperskie, nie mające nic wspól-
nego z deklarowanym  rozwojem wej-
herowskiej piłki nożnej.

W naszych realiach wszystko jest
możliwe, toteż ignorowanie takiego
wariantu wydarzeń byłoby lekkomyśl-
ne. Sęk w tym, że ich realizacja zależy
od warunków spisanej umowy. A na
postanowienia tejże miasto ma wpływ
decydujący i zupełnie niezależny od
sportowych sukcesów Gryfa.

HENRYK JEZIERSKI

Dzielna postawa piłkarzy trzecioligowego Gryfa Wejherowo w dobiegającej końca edycji Pucharu Polski
2011/2012,  zwieńczona sensacyjnym 1:1 na Pepsi Arena w ćwierćfinałowym meczu z liderującą ekstraklasie
Legią Warszawa, ciągle nie znajduje uznania w oczach włodarzy macierzystego miasta. Co gorsza, dotyczy
to nie tylko braku istotnego wsparcia finansowego dla klubu, który rozsławił Wejherowo w całej Polsce jak
nikt dotychczas.
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MAZOWIECKI

U
roczystość odbyła się w urzekają-
cym pałacu Nogalin. Miejsce ce-
lebracji nie było przypadkowe, bo

tutaj siedzibę ma klub Wilga, który ist-
nieje od czterdziestu lat. Prezes OZPN,
Krzysztof Karaś, witający zebranych go-
ści, z prezesem Mazowieckiego ZPN,
Zdzisławem Łazarczykiem na czele, ser-
decznie podziękował gospodarzom za
gościnę i przybliżył pokrótce 35-letnią
historię siedleckiego futbolu.

W trakcie gali przedstawicieli piłki re-
gionalnej uhonorowano przyznanymi
przez PZPN Odznakami Honorowymi
w stopniach złotym, srebrnym i brązo-
wym. Odznakę brązową otrzymał pre-
zes Miedzanki Miedzna, Waldemar Sa-
lach; srebrnym stopniem mogą po-
chwalić się prezesi Wilgi Miastków i Or-
ła Unin, czyli odpowiednio Marek Bąk
i Ryszard Mikulski. Złotymi Odznakami
uhonorowano obecnych i byłych działa-
czy OZPN Siedlce: Stanisława Bałaczu-
ka (prezes Orła Łosice), Michała Firusa,
Henryka Gemzo (obserwator czwartej
ligi), Andrzeja Łomżę (prezes Podlasia
Sokołów Podlaski), Andrzeja Mater-
skiego (Pogoń Siedlce) i Andrzeja Ry-
szawę (wiceprzewodniczący Kolegium
Sędziów MZPN). Honorowy członek
związku, Stanisław Kowalczyk i mogący
się pochwalić blisko 30-letnim stażem
w strukturach Zbigniew Okliński otrzy-
mali Medale za wybitne osiągnięcia
w rozwoju piłki nożnej.

SIEDLECKI
JUBILEUSZ
Podczas wielkiej gali w Miastkowie
Kościelnym OZPN w Siedlcach
świętował swoje 35-lecie, które
było częścią obchodów 90-lecia
MZPN. Wyróżniono najlepszych
w 2011 roku i uhonorowano
zasłużonych.

Honorowe Odznaki przyznał także
Mazowiecki ZPN i OZPN w Siedlcach.
Siedlecki związek uhonorował wielolet-
nich przyjaciół piłki, którzy licznie stawi-
li się na imprezie. O siedleckim święcie
pamiętały zaprzyjaźnione i blisko
współpracujące związki: bialskopodla-
ski, radomski, płocki, lubelski i ciecha-
nowsko-ostrołęcki.

Najlepszym sędzią minionego roku
został siedlczanin Krzysztof Jakubik,
który prowadzi spotkania pierwszej ligi
i Pucharu Polski. W kategorii trener
pracujący z młodzieżą wyróżniono Da-
riusza Blachę (szkoleniowiec rocznika
1998 i 2000 w Pogoni). Najbardziej
prestiżowe nagrody padły łupem dru-
goligowej Pogoni Siedlce. Nadzieją pił-
karską został obwołany 19-letni pomoc-
nik Bartosz Mudent, najlepszym trene-
rem seniorów Grzegorz Wędzyński,
a piłkarzem drugiej ligi wybrano Da-
miana Guzka.

Wędzyński trenował zespół przez nie-
mal 2 lata i po 17 sezonach przerwy
wprowadził go do drugiej ligi. Guzek
zaczynał karierę jako napastnik, ale zo-
stał przesunięty, właśnie przez najlep-
szego trenera 2011 roku, na lewą obro-
nę i na nowej pozycji zachwycił. Piłka-
rzem-ambasadorem został Andrzej Wi-
tan, który pochodzi z Węgrowa, a obec-
nie broni barw pierwszoligowego Zawi-
szy Bydgoszcz.

W pozostałych kategoriach zwyciężyli:
Maciej Florczuk (Podlasie) – piłkarz
czwartej ligi; Przemysław Głowacz (Czar-
ni Węgrów) – piłkarz ligi okręgowej; Ra-
fał Głąbicki (Hutnik Huta Czechy) – pił-
karz A-klasy; Rafał Polkowski (Jastrząb
Żeliszew) i Kamil Stanisławowski (Kolek-
tyw Oleśnica) – piłkarze B-klasy.

Gospodarze imprezy nagrodzili przy-
jaciół lokalnej piłki, działaczy i sponso-
rów, nie zapominając o swoich zawod-
nikach i trenerach. KS

I
mprezę zorganizowano z inicjatywy
działaczy OKS Otwock – Doroty Mądrej
i Józefa Macniewa. Patron zasłużył się

w działalności na rzecz młodzieżowej pił-
ki, wspierał pomocą klub otwocki, a tak-
że Mazura Karczew. Był zawodnikiem, sę-
dzią piłkarskim i oddanym sportowej
działalności społecznikiem.

W rywalizacji wzięło udział 8 drużyn:
Akademia Piłkarska z Siedlec, Mazur

Karczew, Start Otwock, Wicher Kobył-
ka, Sokół Kołbiel, UKS Junak Warsza-
wa, UKS Łazy oraz  Korona Góra Kalwa-
ria. Po spotkaniach eliminacyjnych
w meczu o 3. miejsce Wicher pokonał
1:0 Junaka, a w finale  Mazur Karczew
wygrał ze Startem Otwock 2:0.

Atmosferę turnieju tworzyła wielka
radość młodych piłkarzy, a należy też
podkreślić bardzo sprawną organizację

PUCHAR DLA MAZURA

zawodów. Puchary i medale, ufundowa-
ne przez prezydenta Otwocka, wręczali
zawodnikom synowie patrona – Franci-
szek i Daniel Grycowie, wraz z burmi-
strzem Karczewa, Dariuszem Łokietkiem
i prezydentem Otwocka, Zbigniewem
Szczepaniakiem; dla zwycięzców nie za-
brakło pucharu od prezesa Mazowiec-
kiego ZPN.

EP

26 lutego w Miejskiej Hali Sportowej w Karczewie odbył się turniej im. Stanisława Franciszka Gryca 
– dla dzieci urodzonych w 2000 roku i młodszych.

Prezes Mazowieckiego ZPN, Zdzisław Łazarczyk (z lewej) wręcza okolicznościową
paterę prezesowi OZPN, Krzysztofowi Karasiowi.
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ÂWI¢TOKRZYSKIT
rzy lata temu, w Podokręgu Sando-
mierz zorganizowaliśmy turniej „Pię-
ciu Hal” i nie przypuszczaliśmy, że

impreza rozrośnie się do tak gigantycz-
nych rozmiarów – mówi Mirosław Mali-
nowski, prezes Świętokrzyskiego Związku
Piłki Nożnej. Rok temu w trakcie ferii
dzieciaki rywalizowały już w turnieju
„Dziesięciu Hal”. Wszystko rozpoczęło się
w Podokręgu Sandomierz.

W sześciu kategoriach wiekowych na
parkiecie walczyli reprezentanci 30 klu-
bów. W Bidzinach, Sandomierzu, Ko-
przywnicy, Dwikozach, Ćmielowie, Opa-
towie – piłkę kopało ponad 700 chłop-
ców z roczników 1996 i młodszych. – Wal-
ka szła na całego. Nie było mowy o od-
puszczaniu komukolwiek. Ileż było łez ra-
dości i rozpaczy. Serce człowiekowi ro-
śnie, gdy widzi, jak piłkarski narybek się
rozwija, jak chętnie kopie futbolówkę… –
mówi Paweł Rybus, wiceprezes związku,
odpowiedzialny za szkolenie.

Kolejne turnieje zorganizowano
w Suchedniowie, Kazimierzy Wielkiej,
Starachowicach, Radoszycach i Włosz-
czowie. Tam główni organizatorzy,
działacze Hetmana Włoszczowa zapro-
sili do siebie kilkanaście drużyn, także
z małopolskiego i śląskiego. MAG BRUK
Cup, bo tak brzmiała pełna nazwa im-

ROŚNIE NIE TYLKO SERCE
prezy, była wręcz znakomitą promocją
futbolu wśród dzieci z roczników 1995
i młodsszych oraz 2000 i młodszych. –
Dawno nie widziałem tak kapitalnej
imprezy – przyznał po zakończeniu
zmagań Robert Fikier, kierownik grup
młodzieżowych w ŚZPN. Niejako na de-
ser Leszek Sienkiewicz, prezes Hetmana
i główny sponsor turnieju, zafundował
młodzieży i kibicom piękny pokaz ogni
sztucznych. Dodajmy, że w grupie 1995
triumfował Hetman Włoszczowa,
a w grupie 2000 – Korona Kielce.

Niezwykłą ofertę przygotowali świętokrzyscy działacze w czasie ferii zimo-
wych dla młodych adeptów futbolu. Przez dwa tygodnie zorganizowano
22 turnieje, w których udział wzięło ponad 1500 dziewcząt i chłopców!

MŁODZIEŻOWY BILANS
W Wojewódzkim Domu Kultury 
w Kielcach odbyło się
podsumowanie rywalizacji grup
młodzieżowych za sezon 2010/11.

D
wa kluby – MKS KSZO Junior Ostro-
wiec oraz Korona Kielce, które były
poza wszelką konkurencją – otrzy-

mały specjalne nagrody w postaci wyso-
kiej klasy kamer wideo. Wśród pozosta-
łych najlepszy okazał się Granat Skarży-
sko, który wyprzedził Juventę Staracho-
wice, TS 1946 Nidę Pińczów, Olimpię Po-
goń Staszów i UKS Trójkę Sandomierz.

Specjalne wyróżnienie – za największy
postęp w pracy z młodzieżą – otrzymała
Astra Piekoszów. W kategorii dziewcząt
uhonorowane zostały: Moravia Morawi-
ca i UKS Wisła Nowy Korczyn.

Zarząd Św. ZPN nagrodził także tre-
nerów, którzy ze swoimi drużynami
okazali się najlepsi w województwie
świętokrzyskim. Pamiątkowe zegarki
otrzymali: Waldemar Domagała, Ma-
riusz Kadela, Marcin Wróbel, Rafał Ba-
rański, Marek Krajewski, Sławomir Gó-
ra (wszyscy MKS KSZO Junior) oraz Mar-
cin Buras, Paweł Czapla, Rafał Kruk
i Marek Szabla (wszyscy Korona).

FAIR PLAY

R
ywalizacja Fair Play będzie prowa-
dzona w rundzie wiosennej sezonu
2011/12; od czwartej ligi w dół. –

Łącznie obejmie osiem klas rozgrywko-
wych: czwartą ligę, ligę okręgową, dwie
klasy A oraz cztery klasy B – wyjaśnia To-
masz Domaradzki, wiceprezes ds. organi-
zacyjnych. Zasady są bardzo proste: za
jedną żółtą kartkę drużyna otrzymuje je-

den punkt ujemny; czerwony kartonik
wyceniony został na trzy ujemne „oczka”.
W przypadku, gdy konkretny gracz otrzy-
ma najpierw żółtą, a potem czerwoną
kartkę – zespół dostaje cztery punkty kar-
ne. – Wszystko ma być czytelne – dodaje
prezes Domaradzki.

Pomysł spotkał się z dużym uznaniem
przedstawicieli klubów. – Inicjatywa jest

ciekawa i cenna. Poszczególne mecze po-
winny być prowadzone spokojniej niż je-
sienią, a drużyna, która w swojej klasie
wygra rywalizację – otrzyma komplet
strojów. A to jest już poważny bonus.
W naszej rzeczywistości taka nagroda to
superprezent – mówi Ryszard Grzywna,
prezes Grodu Wiślica. Partnerem akcji jest
firma Football Factory. MAC

Z kolejnym ciekawym pomysłem wystąpili do klubów przedstawiciele zarządu Świętokrzyskiego Związku Piłki Nożnej.
Osiem drużyn, które wygrają rywalizację Fair Play w rundzie wiosennej, otrzyma komplety strojów piłkarskich.
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WARMI¡SKO-
MAZURSKI

W
ybory uzupełniające planowano
przeprowadzić w ubiegłym roku,
ale nadzorujący stowarzyszenia

prezydent Olsztyna złożył do sądu rejono-
wego wniosek o ustanowienie kuratora.
Po odwołaniu od decyzji sąd okręgowy
uznał wniosek za bezzasadny i zakończył
opóźniający przeprowadzenie demokra-
tycznych procedur spór.

Decyzje uczestników zjazdu zaskoczyły
postronnych obserwatorów, bowiem
w nowym zarządzie pozostało zaledwie
sześciu członków poprzedniego. Nie wy-
brano wielce zasłużonych i wieloletnich
działaczy, jak chociażby Wojciecha Lino-
wa, ale w zarządzie znalazło się miejsce
dla znanego niegdyś sędziego, Alojzego
Jarguza, reprezentującego klub Kłobuk
Mikołajki. – Idzie nowa fala – komento-
wano w kuluarach.

Nowe twarze w zarządzie to: Stani-
sław Brakoniecki z Mrągowii, Wiesław
Czech z Zatoki Braniewo, Paweł Gumi-

niak z Olimpii 2004 Elbląg, Andrzej Kli-
mowicz z Granicy Kętrzyn, Łukasz Konoń-
czuk z Olimpii Elbląg, Grzegorz Korze-
niewski z Victorii Bartoszyce, Tomasz
Miętkiewicz ze Stomilu Olsztyn, Mirosław
Miller z MKS Korsze i Kazimierz Paluszew-
ski z Jezioraka Iława. Pracę we władzach
będą kontynuować: Piotr Kulpaka

z Olimpii Olsztynek, Zbigniew Magnu-
szewski z MKS Szczytno, Mariusz Niedziół-
ka z Vęgorii Węgorzewo, Mariusz Perle-
jewski z Syreny Młynary, Bogdan Pietkie-
wicz z Huraganu Morąg i Wiesław Żmu-
da z Mazura Ełk.

Kandydowało 27 osób. – Większość
nowych członków zarządu znam – mówi
prezes związku, Ryszard Przybyliński. – Są
to przeważnie biznesmeni, z których
część do tej pory z profesjonalną piłką nie
miała wiele do czynienia, bardziej kon-
centrując się, co jest zrozumiałe, na zara-
bianiu pieniędzy i sponsorowaniu klu-
bów. Ale prezes bez zarządu nie może
działać – pierwszy inspiruje, a drugi za-
twierdza. Mam nadzieję, że współpraca
jakoś się ułoży, bo wystarczy parę zdań
i już wiem, o co chodzi.

Szymona Czyżewskiego, dyrektora biu-
ra W-MZPN, najbardziej martwi brak
wśród działaczy przedstawicieli młodego
pokolenia. Uczestnicy nadzwyczajnego
walnego zebrania delegatów wybrali
także członków komisji rewizyjnej i trzech
delegatów Warmii i Mazur na tegoroczny
zjazd sprawozdawczo-wyborczy PZPN.

ROMAN LASZUK

ATAK PRZEDSIĘBIORCÓW

Nikt nie chce pełnić obowiązków
prezesa Jezioraka Iława.
Drugoligowa drużyna uczestniczy
jednak w rozgrywkach, a od 21
marca klubem zarządza kurator.

J
eziorak zakończył miniony rok z dłu-
giem; wierzytelności, głównie wobec
piłkarzy, wyniosły na koniec grudnia

około 380 tysięcy złotych. Rządzący klu-
bem od roku Kazimierz Paluszewski zło-
żył rezygnację z pełnienia funkcji prezesa,
podobnie jak wiceprezes Mirosław Ma-
zur. Wobec braku chętnych na fotel pre-
zesa, postanowiono zwrócić się do staro-
stwa z prośbą, by organ nadzorujący sto-
warzyszenie złożył w sądzie wniosek
o ustanowienie dla Jezioraka kuratora.

– Nasza decyzja wynikała z braku fun-
duszy – mówi były prezes. – Teraz kurator
będzie miał za zadanie zwołanie walne-
go zebrania, na którym powinien być wy-
brany nowy zarząd. Jako sposób na ratu-
nek. Jeziorak jest zbyt zasłużony dla re-
gionu, by usunąć go tak nagle z piłkar-
skiej mapy Polski.

Do upadku klubu nie chcą też dopuścić
kibice. W dniu walnego zebrania kilku-

dziesięciu z nich manifestowało przed ra-
tuszem. Ich zdaniem, władze Iławy nie
doceniają dokonań Jezioraka, wspierają
klub zbyt małymi funduszami, nie do-
strzegając, że to piłkarska drużyna naj-
bardziej promuje miasto.

Dramatyczny list wystosowali do bur-
mistrza piłkarze. Czytamy w nim m.in.:
“W klubie nie mamy zapewnionych pod-
stawowych rzeczy, które w sporcie kwali-
fikowanym są normalnością. Nie ma le-
karza, nie ma masażysty, odnowy biolo-
gicznej, o odżywkach czy regularnie zda-

rzającym się braku wody mineralnej na
treningu czy meczu nie wspominając.”.

Rozwiązanie polegające na wprowa-
dzeniu kuratora uważane jest przez dzia-
łaczy za najlepsze z możliwych. Jak wielu
z nich podkreśla, klubowi potrzebny jest
audyt, który zapewni dokładne zbadanie
sytuacji finansowej. I taka jest pierwsza
decyzja komisarycznego zarządcy, Leszka
Jankowskiego, przewodniczącego komi-
sji rewizyjnej Jezioraka. W Iławie wierzą,
że gdy wszystko stanie się przejrzyste,
w klubie znów pojawią się sponsorzy. RL

KURATOR
W JEZIORAKU

Członkowie Jezioraka przyjęli rezygnacje prezesów klubu

Alojzy Jarguz (Kłobuk Mikołajki).

W marcu wybrano nowy, szesnastoosobowy zarząd
Warmińsko-Mazurskiego ZPN, który pokieruje organizacją 
pół roku. Z poprzedniego składu pozostało tylko sześć osób.

FOT: MATEUSZ PARTYGA (GAZETA IŁAWSKA-GAZETA OLSZTYŃSKA)
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dy niemal dokładnie przed ro-
kiem pojawiły się pogłoski, że
główny sponsor Ilanki ograni-
czy finansowe wsparcie klu-
bu, zespół akurat walczył

o awans do drugiej ligi. Ostatecznie
ekipa z Rzepina zakończyła rozgrywki
na drugim miejscu i… rozjechała się po
kraju. Z około miliona złotych, płyną-
cych dotychczas od sponsora, pozostało
zaledwie 200 tysięcy.

Stało się jasne, że z takim budżetem
nie uda się utrzymać dotychczasowej ka-
dry. Klub opuścił też trener Marek Kamiń-
ski, który prowadził zespół przez 2,5 roku,
a obecnie pracuje jako dyrektor sporto-
wy w drugoligowej Nielbie Wągrowiec.

Za budowę nowej drużyny zabrał się
26-letni obecnie Kamil Michniewicz, do-
tychczasowy asystent trenera Kamińskie-
go, przez niego samego namaszczony na
swego następcę. Młody szkoleniowiec
w pół roku za grosze zbudował zespół,
który w rundzie wiosennej celuje w po-
dium trzeciej ligi! Jak tego dokonał?

– Z Ilanką jestem związany niemal od
zawsze – opowiada Michniewicz. – Gra-
łem w niej jako bramkarz, ale moją przy-
godę z futbolem przerwała przed sześciu
laty kontuzja pleców. Postanowiłem więc
zostać trenerem. Prowadziłem zespół ju-
niorów, później pan Kamiński zapropo-
nował mi pracę z zespołem rezerw i po-
sadę asystenta pierwszego trenera. Przez
ten czas zdążyłem poznać wielu zawodni-
ków z niższych lig. Ta wiedza przydała mi
się przy kompletowaniu zespołu na run-
dę jesienną tego sezonu.

Po letniej zawierusze w Rzepinie zo-
stało zaledwie czterech zawodników
z poprzedniego sezonu. Resztę sprowa-
dził Michniewicz. – Nie było łatwo –
przyznaje. – Każdy obawiał się, że ze-
spół może okazać się za słaby na trzecią
ligę. Postawiłem na utalentowanych
chłopaków z Rzepina i okolic, którym
z różnych powodów dotąd się nie wio-
dło w piłce, a wiedziałem, że mają
ogromny potencjał. Pomyślałem, że
warto im dać szansę, bo będą mogli
w takim zespole szybko się wypromo-
wać z korzyścią dla siebie i Ilanki.

W klubie mieli bardzo pracowity li-
piec. Do Rzepina przychodzili i odcho-
dzili sprawdzani zawodnicy, a ci, którzy
zostali, powątpiewali w słuszność swo-
jego wyboru, widząc jak drużyna budu-

je się na szybko. – Najgorszy był pierw-
szy tydzień – twierdzi trener. – Jednak
z czasem nabieraliśmy przekonania, że
uda nam się stworzyć niezły zespół. Na
starcie sezonu byłem pewien, że spo-
kojnie się utrzymamy. Mało kto podzie-
lał ten optymizm. Nawet najzagorzalsi
fani obawiali się blamażu.

Początek sezonu przebiegał wedle
przewidywań pesymistów. W pierwszych
sześciu meczach podopieczni Kamila
Michniewicza wygrali tylko raz. – Brako-
wało nam w pełni przepracowanego
okresu przygotowawczego. Zawodnicy
latem mieli mało czasu na poznanie się –
tłumaczy młody szkoleniowiec.

W końcówce rundy zespół wystrzelił
jak z procy. Wygrał kolejno pięć ostatnich
spotkań. Ostatecznie zakończył jesień na
dobrym, siódmym miejscu, ze stratą za-
ledwie czterech punktów do wicelidera.
– Naszym pierwszym celem na wiosnę
jest wyśrubowanie rekordu zwycięskich
spotkań. Dawno żaden zespół nie wygrał
sześć razy z rzędu – podkreśla Michnie-
wicz. – A o co walczymy na koniec sezo-
nu? O “pudło”! Swój optymizm opieram
na dobrze przepracowanej zimie. Jeste-
śmy lepiej przygotowani, niż do rundy je-
siennej, a poza tym zawodnicy lepiej się
znają.

Teoretycznie Ilanka może pokusić się
nawet o awans do drugiej ligi. Do prowa-
dzącego w tabeli MKS Oława traci dwa-

naście punktów, na odrobienie których
ma dwanaście kolejek. – Gramy dla sie-
bie o jak najlepszy wynik – wyjaśnia tre-
ner. – Ewentualny awans to zmartwienie
sponsora i zarządu. Na razie udaje nam
się jakoś funkcjonować. Pieniądze są ma-
łe i gospodarujemy tym, co mamy. Więk-
szość z nas pracuje, ale mimo to staramy
się codziennie trenować. Niską średnią
wieku zespołu zawyża doświadczony, 35-
-letni obrońca Daniel Odziemkowski,
sprowadzony do Ilanki z A-klasy.

– Z początku wielu kibiców pukało się
w czoło, po co sprowadzam wiekowego
zawodnika z niskiej ligi. Pod koniec rundy
Daniel stał się bohaterem zespołu.
W dwóch meczach zdobył ważne bramki
w końcówkach i już nikt nie pytał o zasad-
ność jego gry w pierwszym składzie –
mówi trener.

Nazwisko szkoleniowca Ilanki jest do-
brze znane w… polskim futbolu. Cze-
sław Michniewicz przed laty był bramka-
rzem m.in. Amiki Wronki, a od blisko
dekady z sukcesami pracuje jako trener.
Zdobył m.in. tytuł mistrza Polski z Zagłę-
biem Lubin. – Niestety, to żaden krew-
ny. Szkoda, bo mój warsztat z pewno-
ścią mógłby sporo zyskać na wspólnych
konsultacjach – twierdzi Kamil Michnie-
wicz. – W dzieciństwie na boisku nosi-
łem bluzę bramkarską pana Czesława
z Amiki – dodaje z uśmiechem młody
szkoleniowiec. ANDRZEJ GROCHOWSKI

KOCHAJMY MA¸E KLUBY

Klubów, które zmagają się z problemami finansowymi, jest niestety wiele. Nieliczne z nich 

potrafią mimo to zbudować przyzwoity zespół. Trzecioligowa Ilanka Rzepin jest przykładem na to,

jak za małe pieniądze – z podniesioną głową – przetrwać kryzys finansowy.

Ilanka za małe pieniądze

G
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Poznaliśmy się w połowie września
1978 roku. Młody, 21-letni napastnik
warszawskiej Legii w trzech kolejnych,
zwycięskich dla stołecznej jedenastki
meczach strzelił trzy bramki. Najpierw
ŁKS (1:0), potem Zagłębiu Sosnowiec
(1:0) i wreszcie Lechowi – pieczętującą
3:1. Włodzimierz Smolarek był pierw-
szym z grupy zawodników, którzy zostali
zaprezentowani w cyklu „Nowe twarze
w ekstraklasie”. Na spotkanie ze mną
przyszedł mocno stremowany, albo-
wiem wyznał, iż  będzie to jego pierwszy
poważny wywiad. Ukazał się w numerze
189. „Przeglądu Sportowego” 22 wrze-
śnia 1978 roku.

Urodzony 16 lipca 1957 roku w Alek-
sandrowie Łódzkim młody gracz opo-
wiadał: – Wszystko zaczęło się, kiedy
miałem zaledwie kilka lat. Ojciec grał
w A-klasowym Włókniarzu na pozycji
środkowego rozgrywającego. Nic dziw-
nego, że niemal jednocześnie nauczy-
łem się chodzić i nieporadnie kopać pił-
kę. Zresztą obydwoje rodzice namawiali
mnie do uprawiania sportu i oczywiście
najlepiej, żeby to była piłka nożna…

Dla wielkiej piłki wydobył Włodka kie-
rujący legionistami trener Andrzej Strej-
lau. Po przybyciu do stolicy, od 15 lipca
1977 roku rekrut Smolarek grywał
w drugim zespole Legii i został skiero-
wany do kompanii opiekującej się staj-
niami w Starej Miłosnej. Za sprawą
Strejlaua Jego los uległ odmianie od
stycznia ‘78…  Wówczas po raz pierwszy
– podczas rozmowy w ówczesnej ka-
wiarni „Sejmowej” (obecnie „Tawerna
Sowa”) – Włodek zwierzył się, iż dla
podtrzymania formy ścigał się z końmi.
Poprosił o jedno: żeby o tym nie pisać,
bo będą się z niego śmiać, docinkom nie
będzie końca. Rzecz jasna, nie widzia-

łem żadnego powodu, żeby nie dotrzy-
mać danego słowa. Zapewne także dla-
tego nasza znajomość przetrwała nie-
wzruszenie tyle lat… Lubił się pośmiać,
pożartować, nie stronił od kawałów…
A że nie zawsze i nie przy wszystkich taki
był, to zupełnie inna sprawa.

Był człowiekiem oraz sportowcem
z krwi i kości. Nie czuło się w Nim jakie-
goś fałszu, zawiści i pamiętliwości. To po-
zwoliło Mu na powrót do łódzkiego Wi-
dzewa, co więcej, na odnoszenie w jego
barwach największych klubowych sukce-
sów. To między innymi dzięki Niemu dru-
żyna grała w stylu zwanym widzewskim
charakterem. Koszulka z numerem 11 po-
zostanie na zawsze Jego. Podobnie jak
niepowtarzalne wyczyny z futbolówką
przy końcowej chorągiewce.

Teraz jedynie pozostaje spekulować,
o ile uboższa i w jakich obszarach – bez
takiego niekonwencjonalnego zawod-
nika – byłaby gra reprezentacji Polski.
Który z 60 meczów w koszulce z Orłem
był Jego najlepszym? Może jednak ten
w Lipsku przeciwko NRD (10 październi-
ka 1981); wygrana 3:2 i dwie bramki
Smolarka dały nam trzeci z rzędu awans
do finałów mistrzostw świata.

Dopiero w 1986 roku przyszło mu po-
znać, niekiedy gorzki, a o którym tak
marzył, smak futbolowego chleba na
Zachodzie. Zanosiło się na występy
w Udinese, potem Paris Saint-Germain,
ale wylądował w Eintrachcie Frankfurt.
Opowiadał podekscytowany: –
W pierwszych dwóch tygodniach mia-
łem bardzo duże problemy. Zawodnicy
traktowali mnie jak intruza – obcokra-
jowca, który przyjechał zarobić za wszel-
ką cenę chociaż parę groszy. Jak zwykle
trenowałem bez ochraniaczy, a byłem
obiektem wręcz brutalnych ataków. Raz

po raz kopano mnie z wyjątkową złośli-
wością bez piłki.  Tylko dzięki żonie, któ-
ra podtrzymywała mnie na duchu, nie
załamałem się, a byłem tego bliski.
Ale… założyłem ochraniacze, duże buty
z „odpowiednimi” kołkami i zacząłem
na treningach wariować. Od tamtej po-
ry zaczęto mnie traktować jak najlepsze-
go kolegę…

Po dwóch latach przeniósł się do Ho-
landii, gdzie występował krócej w Fey-
enoordzie i znacznie dłużej w Utrechcie.
Po powrocie do kraju, a dokładniej ro-
dzinnego łódzkiego Aleksandrowa, od
kilka lat pracował w PZPN jako poszuki-
wacz talentów, przede wszystkim
w Niemczech i Holandii. Nie zapomina-
no o Jego zasługach, o czym świadczy
honorowy tytuł Przyjaciela Euro 2012.
Miał jeszcze tyle do zrobienia…

Rodzinę Smolarków (wespół z Dar-
kiem Górskim i Piotrem Górskim) od-
wiedziłem w holenderskim Ouderkerk
w listopadzie 1992 roku. Włodkowi kilka
rzeczy nawet nie mogło przyjść do gło-
wy. Ot chociażby to, że jeszcze prawie
cztery lata będzie zawodnikiem FC
Utrecht, a jedenastoletni wówczas Euze-
biusz pójdzie w jego ślady i także zosta-
nie reprezentantem Polski. Żartował, iż
on – stary lis – w klubie musi się liczyć
z młodziakami. Wystarczy nawet minu-
towe spóźnienie na trening i już musi
całej drużynie stawiać ciastka.

Wtedy także zajmował się trenowa-
niem najmłodszych: – Chcę być bliżej sy-
nów, Mariusza i Euzebiusza, w miarę
możliwości sprzedać im trochę piłkar-
skiego doświadczenia. Moją ambicją
jest na pewno to, żeby jak najlepiej gra-
li, lepiej niż ja… To naturalne – przecież
także chciałem grać lepiej od ojca i to mi
się udało…

W Ł O D E K

Dobry Bóg zabrał Włodka bez

jakiegokolwiek ostrzeżenia,

niespodziewanie; oszczędził

mu długotrwałej choroby 

i cierpień. Miał śmierć lekką,

podczas snu – taką, o jaką

wielekroć się modlimy…

Tragiczna wieść – Smolarek

nie żyje – rozeszła się lotem

błyskawicy i trudno było

przyjąć ją do wiadomości…

Jedenastoletni Ebi pokazuje 
– przed domem w Ouderkerk
–  iż żonglowanie futbolówką
nie sprawia mu żadnych
problemów.



 * Zalecana cena producenta nie obejmuje pomiaru i montażu i dotyczy 
garażowej bramy segmentowej RenoMatic w wymiarze promocyjnym 
2500 × 2125 mm z napędem i drzwi zewnętrznych RenoDoor 
w wymiarze promocyjnym 1100 × 2100 mm bez naświetli bocznych. 
Dotyczy wszystkich partnerów handlowych uczestniczących 
w akcji promocyjnej na terenie Polski i obowiązuje do 31.12.2012 r.

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

Teraz taniej!
Nawet do 33 % **

W promocyjnej ofercie: 

Infolinia: 801 500 100* www.hormann.pl
*Opłata za każdą minutę połączenia jak za jeden impuls połączenia lokalnego wg stawek operatora.
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Partner piłkarskiej reprezentacji PolskiDrzwi RenoDoor i garażowa brama segmentowa RenoMatic z napędem w kolorze białym
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do Wrocławia. Był tak zmyślnie dramaty-
zowany przez prokuratorów i policjantów,
że zdołał przykryć nawet skandal z udzia-
łem posłanki Sawickiej, łykającej „podsu-
niętą przez agenta” Tomka kopertę,
w której mieściły się bilety płatnicze Naro-
dowego Banku Polskiego o wartości 50
procent wyższej, niż włożone do koła zapa-
sowego samochodu sędziego piłkarskie-
go Antoniego Fijarczyka! I tak już to lecia-
ło według poetyki, że polski futbol, to bie-
gun korupcji nadzorowany przez mafię,
tożsamą z zarządem PZPN in corpore,
z którym, na szczęście, kolejne, czyste jak
łza, rządy AWS, SLD, PiS, PO (razy 2) toczą
heroiczny bój o wartości, stanowiące mo-
ralny fundament narodu polskiego…

Nawet kiedy zagrożony naród obgryzał
ze złości paznokcie, słuchając medialnych
donosów o aferze hazardowej, pogrążają-
cej czołowych polityków rządzącej partii,
w tym maszerującego w awangardzie tę-
picieli PZPN ministra sportu, Mirosława
Drzewieckiego, główny akcent despektu
etycznego położony został na Ryszardzie
Sobiesiaku. Ponieważ człowiek grywał kie-
dyś w drużynie piłkarskiej wrocławskiego
Śląska, geneza jego inkryminowanej de-
generacji była prosta do opisania: została
nabyta w piłkarskiej fazie kariery! A jesz-
cze, jak się pokazało w TVP, o czasie naj-
większej oglądalności, eskortowanego
w kajdankach, byłego trenera reprezenta-
cji o pseudonimie „Narodowy”, to zatrzy-
manie prawnego pełnomocnika paru za-
konów i parafii, dla których wyłudzał od
rządowo-kościelnej Komisji Majątkowej
pieniądze i ziemie, rozmywało się w me-
dialnej przestrzeni.

W tym kontekście łatwo było uzyskać
propagandowy efekt lawiny śnieżnej,
skrupulatnie odliczając każdego zatrzyma-
nego sędziego piłkarskiego, działacza klu-
bowego, obserwatora, podnosząc nie-
skończoność skali zła, akcentowanego
z satysfakcją przy każdej okrągłej setce nie-
szczęśników, którym postawiono zarzuty.

A jak lekko było wypowiadać sądy o środo-
wisku, w którym „złodziej jedzie na zło-
dzieju i złodziejem pogania” (to pan pre-
mier najbardziej sfutbolizowanego rządu
na świecie!)…

Kiedy do katowickiej prokuratury je-
chała pod eskortą policyjną piątka lumina-
rzy życia gospodarczego, łącznie z byłym
szefem polskiego wywiadu Gromosławem
C., na czoło agencyjnej wiadomości wysu-
nięto personalia adwokata, mało co zna-
czącego w zatrzymanym kwintecie. Wybi-
ta została natomiast jego społeczna funk-
cja sprzed paru lat: przewodniczącego Wy-
działu Dyscypliny PZPN, organu zajmują-
cego się ściganiem korupcji w naszym fut-
bolu. Znowu chodziło o to, aby zohydzić
związek. No, bo jeśli funkcjonariusz
z pierwszej linii frontu walki z korupcją,
który jak żona Cezara, winien być wolny od
wszelakich zarzutów, jest na bakier z pra-
wem jako podejrzany o nierzetelność, to
o czym my mówimy?!

Osobiście wierzę w uczciwość mecena-
sa Michała T., aliści gwoli prawdy, szefem
Wydziału został on mianowany przez kura-
tora PZPN, wprowadzonego po zawiesze-
niu demokratycznie wybranego zarządu.
Jeśli zatem jego zatrzymanie i wniesiona
kaucja 500 tysięcy złotych mają służyć ja-
ko kolejna, hańbiąca związek szata Dejani-
ry, warto wiedzieć, kto tę suknię zamówił
(minister Drzewiecki) i kto uszył  (kurator
Rusko)…

Korupcja chodzi po narodach i krajach,
po polskim wręcz maszeruje krokiem defi-
ladowym. Bez względu na region, na war-
stwę społeczno-zawodową, bez podziału
(teraz dopiero to wiemy na pewno) na
uodpornionych – rządzących i łasych na jej
frukty – rządzonych. Demoralizuje, jak każ-
da władza, im wyższa, tym demoralizuje
mocniej, a nawet absolutnie, jak admini-
strację państwową.

Czas to pojąć i wyciągnąć wnioski, a nie
tworzyć sztuczne obszary zastępcze, jakim
było i jest środowisko piłkarskie, mające
spełnić rolę zbiorowego chłopca do bicia,
a nawet zderzaka osłaniającego korupcyj-
ne bieguny świata polityki!

Najwyższy czas ustawić proporcje i powiedzieć prawdę!  

Zapoznaję się z najświeższym raportem na temat korupcji w Polsce

przygotowanym przez ekspertów Instytutu Spraw Publicznych 

i Transparency International. Wnioski z tego dokumentu jeżą włos

na głowie, jawią się jako wielki dzwon alarmowy, bijący na trwogę!

„Fryzjer” przy nich
trampkarzem...

rakuje systematycznych i konse-
kwentnych działań rządu w za-
kresie ograniczania korupcji –
zwłaszcza ostatnie ustalenia
funkcjonariuszy Centralnego
Biura Antykorupcyjnego poka-

zują wejście korupcji w naszym kraju
w fazę wręcz przemysłową! Proceder
przechwytywania grubej kasy z instytucji
państwowych nosi charakter potokowy,
wzorowany na automatyce znanej, na
przykład, przy taśmowej wytwórczości fa-
brycznej.

Szef CBA Paweł Wojtunik odkrywa, że
skala prowadzonych przez agencję działań
przekracza wszystko, z czym do tej pory
miała do czynienia. Wtóruje mu minister
spraw wewnętrznych Marek Cichocki, opi-
sując korupcję w administracji publicznej
jako największą, znaną dotąd aferę…

Komentator „Rzeczpospolitej”, z któ-
rej czerpię wiedzę w temacie, powiada,
że możemy mówić o trwałym systemie
korupcyjnym w administracji państwo-
wej. Straty z tytułu przekrętów przy infor-
matyzacji struktur ministerialnych, w tym
MSWiA, policji, straży pożarnej, ZUS, idą
w miliardy złotych. Pewien dżentelmen
w randze szefa Centrum Projektów Infor-
matycznych MSW skasował nielegalnie
ponad 5 milionów złotych tytułem ła-
pówki od zleceniobiorców! No, ładnie,

nie ma co…
Kiedy z ministerstwa
finansów wyprowa-

dzano wysokich
urzędników, któ-
rym postawio-
no zarzuty
z wiadomych
paragrafów,
sprawa nie
przebiła się do

opinii publicz-
nej, bo w tym

czasie organizowa-
no festiwal pielgrzy-

mek działaczy piłkarskich
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KLUB KIBICA REPREZENTACJI POLSKI

RAFA¸

PAÂNIEWSKI

agrodę główną w Konkursie
Grupowym przyznano Zespo-
łowi Szkół nr 9 we Włocławku,
natomiast wyróżnienia otrzy-
mali młodzi artyści z Pałacu

Młodzieży w Warszawie, Zespołu Szkół
Publicznych w Mrokowie oraz grupa
CRABS.

W kategorii wiekowej do lat 6 przyzna-
no trzy nagrody:
1. Julek Domagała, Przedszkole Miejskie

nr 6 – Warszawa;
2. Róża Wysocka, Przedszkole Ziarenko –

Warszawa;
3. Patryk Borowiak, Przedszkole Niepu-

bliczne „Różowy Baranek” – Góra Kal-
waria.
Natomiast wyróżnienia w kategorii do

lat 6 otrzymali: Amelia Ziółkowska, Jan
Nazarewicz, Niepubliczne Przedszkole
„Melodia” – Piaseczno; Kacper Lustrzyk,
Ignacy Jakubowski, Antoni Filipowski,
Niepubliczne Przedszkole „Melodia” –
Piaseczno;Magda Rosińska, Przedszkole
Sióstr Felicjanek nr 25 – Warszawa; Filip
Protasiewcz, Artystyczno-Językowe Niepu-
bliczne Przedszkole „Jagódka” – Ząbki;
Maciej Ageer – Serock; Krzysztof Kurcz –
Serock; Miłosz Janowczak – Żyrardów.

W kategorii wiekowej 7-9 lat nagrody
zdobyli:
1. Martyna Łukaszuk, Szkoła Podstawowa

wKolembrodach – Komarówka Podlaska;

2. Magdalena Palik – Lublin;
3. Tomasz Paweł Koper – Warszawa.
W tej kategorii wyróżnień nie przyznano.

W kategorii wiekowej 10-12 lat nagro-
dy otrzymali:
1. Aleksandra Gawrońska, Zespół Szkół nr

9 we Włocławku;
2. Anna Groeger, Publiczna Szkoła Pod-

stawowa w Łanach;
3. Dominik Wasiluk – Szkoła Podstawowa

im. Jana Kochanowskiego w Kończe-
wie.
Ponadto wyróżnienie w kategorii wie-

kowej 10-12 lat otrzymał Daniel Świątek
z Węgrowa.

W grupie najstarszych uczestników
konkursu czyli kategorii wiekowej 13-16
lat nagrody otrzymały:
1. Monika Zielińska – Zespół Szkół nr 9 we

Włocławku;
2. Natalia Pietrzykowska – Zespół Szkół nr

9 we Włocławku;
3. Daria Podobas – Zespół Szkół w Sienni-

cy.

Nagrody Specjalne jury zdecydowało
się przyznać Magdalenie Filipczak i Doro-
cie Tyszo – obie ze Stowarzyszenia „Ra-
zem na rzecz osób niepełnosprawnych”.

Wszystkie nagrodzone i wyróżnione
prace zostaną opublikowane na
www.klubkibicarp.pl  oraz zaprezentowa-

ne w wybranej przestrzeni publicznej
(o czym poinformujemy w portalu).

Przypomnijmy, że w Konkursie Indywi-
dualnym Nagroda Główna to:
– wywiad z laureatem, który zostanie

opublikowany w portalu
www.KlubKibicaRP.pl;

– członkostwo VIP/GOLD w Klubie Kibica
Reprezentacji Polski dla laureata oraz
trzech wskazanych przez niego osób oraz
dla osoby (nauczyciela) prowadzącej;

– książka „Drużyna Marzeń” z dedykacją
autora;

– zestaw Kibica o wartości do 150 złotych
(skład zestawu w zależności od katego-
rii wiekowej);

– replika koszulki reprezentacji Polski
w piłce nożnej, firmy NIKE z autografem
przynajmniej jednego reprezentanta
Polski;

Natomiast II i III Nagroda w Konkursie
Indywidualnym to m.in.:
– członkostwo w Klubie Kibica Reprezen-

tacji Polski dla laureata oraz trzech
wskazanych przez niego osób;

– książka „Drużyna Marzeń” z dedykacją
autora;

– zestaw kibica o wartości do 100 złotych
(skład zestawu w zależności od katego-
rii wiekowej);

– płka firmy NIKE z autografem przynaj-
mniej jednego reprezentanta Polski;

W Konkursie Indywidualnym przewi-
dziano także – spośród wszystkich kate-
gorii wiekowych – 10 wyróżnień w po-
staci:
• nieodpłatnego członkostwa w Klubie

Kibica Reprezentacji Polski
• dziesięciu Zestawów Kibica o wartości

do 80 złotych każdy.

Natomiast w Konkursie Grupowym Na-
groda Główna to:
• Zestawy Kibica o wartości do 100 zło-

tych każdy w liczbie odpowiadającej pu-
li zgłoszonych prac do Konkursu Grupo-
wego plus dodatkowo 3 zestawy;

• wywiad z osobą prowadzącą placówkę
• dyplom uznania dla jednostki będącej

laureatem.

KLUB KIBICA 
REPREZENTACJI POLSKI

Klub Kibica Reprezentacji Polski, za pośrednictwem
portalu internetowego www.KlubKibicaRP.pl, dostar-
cza aktualnych informacji o reprezentacji Polski w piłce
nożnej, a także umożliwia pierwszeństwo w zakupie
biletów na mecze reprezentacji, atrakcyjne zniżki na
akcesoria kibica oraz nowoczesne usługi interaktywne
i produkty multimedialne.

Informacje na temat członkostwa i działalności Klu-
bu Kibica Reprezentacji Polski można uzyskać po
numerem tel. (22) 862 88 62 lub pisząc 
na adres e-mail: info@KlubKibicaRP.pl 
albo pomoc@KlubKibicaRP.pl

Klub Kibica Reprezentacji Polski rozstrzygnął konkurs plastyczny 

dla dzieci i młodzieży z hasłem przewodnim „Moje serce jest 

biało-czerwone”, w którym wzięły udział latorośle

z kilkudziesięciu placówek: przedszkoli, szkół podstawowych

i gimnazjów oraz ośrodków kultury z całej Polski. Kilkaset

nadesłanych prac prezentowało często wysoki poziom

artystyczny i oryginalność koncepcji plastycznej.

N

Biało-czerwone serce
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OBRAZKI Z PA¸ACU

STEFAN

SZCZEP¸EK

KOMISARZ

WYSTAWY

iedy wchodzi się na wystawę
(szóste piętro PKiN; warto za-
trzymać się przy szatni piłkar-
skiej w stylu retro), trzeba iść
najpierw w prawo. Na końcu

dużej sali przywita nas ogromna fotogra-
fia piłkarzy ze złotymi medalami olimpij-
skimi, na podium w Monachium (1972).
Po prawej i lewej stronie, w przeszklo-
nych gablotach, zobaczymy to, co znajdu-
je się w zbiorach PZPN: puchary, plakiety,
srebrne czary, proporce. To, co przedsta-
wiciele federacji piłkarskich wręczają so-
bie nawzajem podczas uroczystych kola-
cji, zwykle w przeddzień meczu. A oprócz
tego unikatowy zbiór szalików, tak zwa-
nych łączonych albo okazjonalnych, pro-
dukowanych na mecze reprezentacji.

Są tam perły. Stojący zegar w formie
mapy świata, ze strefami czasowymi, od
federacji RFN, z okazji meczu w Warsza-
wie w roku 1961. Poniżej srebrna łódź Wi-
kingów ze znaczkiem federacji piłkarskiej
Norwegii. Trafiła do PZPN z okazji meczu,
rozegranego w Szczecinie we wrześniu
1963 roku. Polska odniosła wtedy dru-
zgocące zwycięstwo 9:0, a w meczu tym
debiutowali: Włodzimierz Lubański (miał
16 lat i 188 dni) i Zygfryd Szołtysik.

Z podobnych powodów warto zwrócić
uwagę na znajdujący się w sąsiedniej ga-
blocie srebrny gramofon – prezent od fe-
deracji hiszpańskiej. Jest pamiątką z me-
czu reprezentacji olimpijskich w Gijon,
w roku 1971. Niby nic wielkiego, bo to niż-
sza ranga drużyny narodowej. Tyle że

w tym meczu w reprezentacji debiutował
Grzegorz Lato.

Najstarszym eksponatem na wystawie
jest mosiężna patera od Szwedzkiego
ZPN, z okazji meczu z Polską, na stadio-
nie Wojska Polskiego w Warszawie, w ro-
ku 1932. Pani Irena Grzelak (pracuje
w PZPN od roku 1961) odnalazła ją kilka
miesięcy temu w związkowym magazy-
nie. Teraz patera znajduje się w gablocie,
poświęconej Kazimierzowie Deynie. Są
w niej trzy jego imienne proporce od
PZPN i Legii oraz nagroda związku za ty-
tuł „Piłkarz Roku 1972”.

Wszystko to w pobliżu innej gabloty,
w której umieszczone obok siebie koszul-
ki Pogoni Lwów i Polonii Bytom przypo-
minają o ciągłości historycznej. „Patro-
nuje” temu 92-letni Leszek Rylski, który
wypożyczył swoją marynarkę z godłem
UEFA, w jakiej udawał się w latach 60. na
posiedzenia Komitetu Wykonawczego tej
organizacji.

Salę główną zdominowały koszulki.
Jest ich tu 126. Jedną ścianę poświęco-
no historii reprezentacji Polski. Zgro-
madziłem większość modeli koszulek,
w jakich grali Polacy w ostatnich czter-
dziestu latach. Od Roberta Gadochy,
Lesława Ćmikiewicza, Kazimierza Dey-
ny (można zobaczyć sześć jego koszulek
reprezentacyjnych i klubowych), Grze-
gorza Laty, przez Józefa Młynarczyka,
Stefana Majewskiego, Jacka Zielińskie-
go, Tomasza Wałdocha, Jerzego Dud-
ka, Emmanuela Olisadebe, po Jakuba
Błaszczykowskiego. Wiele z autografa-
mi tych piłkarzy.

Jerzy Dudek i Michał Żewłakow przeka-
zali na wystawę swoje buty i koszulki klu-
bowe. Żewłakow wypożyczył też charak-
terystyczną czapeczkę, jaką otrzymał od

UEFA i PZPN w nagrodę za rozegranie stu
meczów w reprezentacji.

W jednej z gablot, nad grupą szesna-
stu piłkarzy (a raczej ich koszulek klubo-
wych), w większości uczestników mun-
dialu w Korei,  widać „szczęśliwy” płaszcz
Jerzego Engela. Obok koszulki Zbigniewa
Bońka z Juventusu (jak mówi piłkarz –
być może ostatnia taka koszulka, o jakiej
wie, że istnieje), Andrzeja Szarmacha
i Pawła Janasa z Auxerre. Pod nimi dzi-
siejsza młodzież: Robert Lewandowski
(i jego buty, w których jeszcze w lutym
strzelał bramki w Bundeslidze), Łukasz
Piszczek, Damien Perquis, Eugen Polan-
ski... Z boku koszulka zmarłego przed-
wcześnie Krzysztofa Nowaka, z jego auto-
grafem.

Jeśli to wszystko nie zrobi wrażenia, to
są jeszcze gabloty z koszulkami najlep-
szych piłkarzy świata (i ich podpisami).
Mają tam swoje koszulki m.in.: Franz
Beckenbauer, Josef Masopust (rozpinana
od góry do dołu koszulka reprezentacji
Europy z roku 1965), Christo Stoiczkow,
Karl-Heinz Rummenigge, Johann Krankl,
Alessandro Del Piero, Christian Vieri,
Franco Baresi, Mick Channon, John To-
shack, Robin van Persie, Marc Overmars,
Peter Schmeichel, Allan Simonsen, Pre-
ben Elkjaeer Larsen, Simon Tahamata,
Bruno Bellone, Uli Hoeness, Juergen
Klinsmann, Edwin van der Sar... Jest sta-
ry Real i Ajax, jeszcze bez reklam, ZSRR
i NRD oraz koszulka FC Barcelona, pełna
podpisów zawodników z roku 2002, któ-
rzy grali z Legią.

Pewnie o kimś i o czymś zapomnia-
łem. Tym bardziej zapraszam na wysta-
wę, nad którą patronat objął między in-
nymi Polski Związek Piłki Nożnej. Będzie
czynna do jesieni.

Wielka Wystawa Piłkarska
... w warszawskim Pałacu

Kultury i Nauki – to rzadka

okazja obejrzenia z bliska

pamiątek, świadczących 

o bogatej historii polskiego

futbolu.

K
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WESELMY SIĘ, RADUJMY SIĘ!
W

jednym z wywiadów bardzo
znany polityk wyznał: „Mar-
twię się tym, że nie potrafimy

się cieszyć z Euro”... W tym  zdaniu za-
warł istotę. Do Euro 2012 coraz bliżej,
ale w kraju położonym pomiędzy Bu-
giem, Odrą i Nysą jak euforii nie było,
tak nie ma. Jak powiada były prezes
PZPN, delegat UEFA, Michał Listkie-
wicz: „Nikt z zewnątrz nie musi nas ata-
kować, bo sami się niszczymy”.

W
ystarczy spojrzeć na poczynania
niektórych członków zarządu
PZPN. Trudno, żeby było inaczej,

skoro reprezentacyjny niegdyś zawodnik,
obecnie poseł – oświadcza publicznie, że
podczas Euro będzie kibicował innej re-
prezentacji. Tylko i wyłącznie u nas taki
numer przechodzi bez większego echa –
w każdym innym cywilizowanym kraju
podony osobnik zostałby wykluczony. Ze
wszystkiego, a z życia publicznego raz na
zawsze! Rzecz jasna, znajdzie się jakiś du-
reń, który reprezentacyjnego zaprzańca
weźmie w obronę, plotąc banialuki –
o życiu w wolności, demokracji i swobo-
dzie wypowiedzi. Która, niestety według
wielu, polega na tym, iż można pieprzyć,
bez żadnych konsekwencji, co się zakotłu-
je we łbie, a ślina na język przyniesie…

E
uro to olbrzymia, historyczna, rze-
czywista i niepowtarzalna szansa na
rozwój. I Polska ją wykorzystuje. Tak

się bowiem złożyło, że przyznanie nam
prawa do współorganizacji z Ukrainą fi-
nałów mistrzostw zbiegło się z możliwo-
ściami pozyskania olbrzymich pieniędzy
z Unii Europejskiej. Polska stała się bo-
daj największym na kontynencie placem
budowy w ostatnich latach. Stadiony –
tak, ale także mnóstwo innych ośrodków
rekreacyjno-sportowych, autostrady
i drogi szybkiego ruchu, budowa i mo-
dernizacja lotnisk, dworców, hoteli, szla-
ków kolejowych i komunikacji miejskiej.
Fakt, niektóre po turnieju. Ale co z tego?
Najważniejsze, iż powstaną inwestycje,
z których będziemy korzystać przez lata,
dziesiątki lat.

Dzień po dniu podnosi się wrzawę
o każdą, nawet najdrobniejszą pozimo-
wą szczelinę w drogowej nawierzchni –
ale jakoś nikt nie wspomina z dumą, że
przez minione czterolecie przybyło nam
prawie półtora tysiąca nowych tras, z cze-
go połowa to autostrady lub drogi eks-
presowe. Okazało się, iż stadion olimpij-
ski w Londynie nie nadaje się do rozgry-
wania meczów Premier League. Przyczy-
ną jest… brak podgrzewanej murawy. Oj
działoby się, działo – gdyby tak u nas.

Media wychodzą z założenia, że informacja o tym, iż coś się nam przed Euro 2012
udało, to żadna informacja.

P
rognozy na najbliższe lata przewidują, właśnie dzięki Euro 2012, wydatny
wzrost turystyki. Lepsza infrastruktura to także szansa na kolejne inwestycje
w przyszłości. Te związane z Euro mają kosztować prawie 110 miliardów, z tego

– tak potężnie krytykowane wydatki na stadiony – 5 miliardów! Inni (zagraniczni go-
ście i obserwatorzy) chwalą nas za supernowoczesne obiekty – my zachowujemy
daleko idącą powściągliwość. Ba, żeby tylko…

Pomagał nam przy budowie Stadionu Narodowego, między innymi, Noel Jeffs, któ-
ry trzydzieści lat był menedżerem Wembley. Mówił: „W Warszawie macie najlepszy sta-
dion na świecie”. Przedstawiciele wielu innych branż też nie mogą się nachwalić możli-
wości tego obiektu. Oceniają, że to nie stadion, ale wielofunkcyjny gigant mogący speł-
niać różnorakie role…. Tak nas widzą inni, a my?

Ż
yczę zdrowia, bo na rozum już za późno – można skwitować niedawne wypo-
wiedzi niektórych paniuś na temat Euro 2012. Nazwisk nie będzie, albowiem
nie zamierzam robić dziwaczkom bezpłatnej reklamy. Natomiast cytaty, jak naj-

bardziej. Oto – zdaniem ich czołowej przedstawicielki – jakie będą skutki Euro: „Wy-
daliśmy kupę pieniędzy po nic… Pełno potłuczonych butelek, zdemolowanych przy-
stanków, ludzi zarażonych chorobami wenerycznymi i kobiet przywiezionych do sek-
susług… To jest samczy, infantylny i idiotyczny kult igrzysk, które nie mają żadnego
celu poza tym, żeby ci mężczyźni mieli frajdę”. Byłem skłonny wszystko znieść do
momentu, w którym – podczas niedawnego przemarszu inaczej myślących – zoba-
czyłem transparent z napisem „Na ch… nam te stadiony”.  Wówczas zrozumiałem,
że jakakolwiek dyskusja z jego autorami (autorkami?) staje się bezprzedmiotowa.
Poziom kreta na Żuławach i tyle…

C
hciałbym jednak, mimo wszystko, uprzejmie uświadomić, iż to nie żaden chłop –
samiec – szowinista, ale wspaniała kobieta – Irena Szewińska, matka dwóch sy-
nów, zdobyła 7 (w tym 3 złote) medale olimpijskie, a w 1998 roku w specjalnym

plebiscycie „Polityki”, „Przeglądu Sportowego” i „Tempa” została uznana za postać nu-
mer 1 polskiego sportu XX wieku! Warto uświadomić, iż nie od roku, nie od dwóch,
a nawet nie od trzech kobiety uprawiają piłkę nożną i niemal lawinowo wzrasta zainte-
resowanie oraz popularność. Świadczyły o tym pełne trybuny stadionów podczas ubie-
głorocznych finałów kobiecych(!) mistrzostw świata w Niemczech. A może Justyna Ko-
walczyk biega na nartach wyłącznie, by zaspokoić samczą potrzebę igrzysk? Niech te pa-
nie, tak przy okazji, o to ją spytają. Czepiły się Euro 2012, jak pijany płota, bo temat no-
śny i na czasie; liczą na wyleczenie z ogromnych kompleksów, bo jakoś dziwnie się tak
składa, że owe przedstawicielki płci pięknej(?) na ogół nie grzeszą urodą.

N
a szczęście, dostrzegam wiele jasnych stron turnieju, podczas którego Polska
będzie odmieniana we wszystkich przypadkach, będzie opisywana na wszelkie
możliwe sposoby. Sprawdza się stare powiedzenie, iż najtrudniej być proro-

kiem we własnym kraju. Apeluję – radujmy się, weselmy się – bo naprawdę warto!



„Wkładka szkoleniowa Trenera”
to zbiór najlepszych ćwiczeń i konspektów jednostek treningowych 
możliwych do zastosowania praktycznie na każdym poziomie szkolenia.

Doskonalisz się zawodowo?
Jesteś zainteresowany dyplomami trenerskim 
PZPN C, UEFA B, UEFA A i UEFA PRO?
Tylko „Trener” uzupełni Twoją wiedzę o najnowsze 
trendy szkoleniowe z boisk i sal wykładowych Europy.

„Trener” to czasopismo w znakomitym stopniu tworzone 
przez samych trenerów. Tylko tutaj przeczytasz o szczegółach 
metodycznych konferencji z programu „UEFA Study Group Scheme”, 
organizowanych przez najlepsze federacje europejskie, 
w których od lat biorą udział polscy szkoleniowcy.

„Trener” to pismo adresowane do wszystkich sympatyków piłki nożnej.
Zawodników, kibiców, działaczy, sędziów – ale przede wszystkim 
do nauczycieli, instruktorów i trenerów. Piszemy o wszelakich 
elementach warunkujących sprawne funkcjonowanie systemu 
szkolenia w piłce nożnej. Podpowiadamy, co i kiedy robić, 
by uzdolnieni piłkarsko młodzi ludzie rozwinęli swój talent.

Warto o tym rozmawiać – a „Trener” jest miejscem, 
gdzie można to robić w sposób fachowy i systematyczny.

Prenumeratę „Trenera” 
można zamówić wchodząc na:

www.pzpn.pl – zakładki: 
federacja – trenerzy – okładka „Trenera”

POLSKA
pi∏katrenerCzasopismo fachowe 
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