
STRONA PREZESA

List do
premiera
Grzegorz Lato: … stosowanie środków
przymusu bezpośredniego stanowi domenę
służb państwa a nie... PZPN...

Z ¸AWKI SELEKCJONERA

Znamy 
realia
Franciszek Smuda: Za rok będziemy 
w stanie walczyć o założone cele.

NASZ GOÂå

Nie chowaç si´
za pi∏kà
„Tiger” Michalczewski: Niewielu polskich
graczy podejmuje ryzyko!

7 9 24

14

27

Franek – łowca bramek, 
podczas kariery 
w ekstraklasie zdobył 147 goli!
Po raz czwarty został królem
strzelców. 

TOMASZ
FRANKOWSKI

DODATEK O EURO

POLSKA
Czasopismo Polskiego Zwiàzku Pi∏ki No˝nej

pi∏kaNr 3 (47) 2011
ISSN 1509-6440

Król 
strzelców





MACIEJ

POLKOWSKI

POLSKA PI¸KA

W numerze:
4 Reporterskie flesze
6 Kongres FIFA 
7 Siódma strona prezesa

Kopią
8 Grała reprezentacja
9 Z ławki selekcjonera

10 Mecz Polkowskiego z Mleczką
12 W cztery oczy z Adamem Nawałką
13 W cztery oczy z Cezarym Wilkiem
14 Franek – łowca bramek
15 Grała ekstraklasa
16 Na zapleczu
18 Młodzieżówki
19 Grają panie
20 Najmłodsi
22 Bezpieczniej 

– z Edwardem Potokiem
24 Nasz gość 

– Dariusz „Tiger” Michalczewski

Przed Euro 2012
27 Został rok
28 Z wizytą u gospodarzy
31 Wolontariusze pomogą

Widok z trybuny
33 Marketingowej – Piotra Gołosa
34 Europejskiej – Jerzego Engela
35 Bocznej – Jacka Sowy
36 Sędziowskiej – Jerzego Figasa

Co słychać w kraju
40 Dolnośląskie panny
41 Kujawsko-pomorskie pierwszaki
43 Lubuski odwrót
44 Łódzki tercet
46 Mazowiecki Hajdas
49 Podlaski bez-Ruch
51 Spartanie z Lublińca
56 M jak Mikołów
57 Sybis – mały rycerz
58 Polkowski od serca

Nic nie spadło z nieba!
TRAFIAMY DO PAŃSTWA TRZECI RAZ W TYM ROKU. W dość szczególnym momen-

cie: do inauguracji Euro 2012 pozostał niespełna rok. Jak się można było spodzie-
wać, zostaliśmy zasypani lawiną „wiadomości złego i dobrego”. Zgodnie(?) z du-
chem czasów, to, czego się nie udało zrealizować, niekiedy rozdmuchiwano do
monstrualnych wręcz rozmiarów, natomiast liczne sukcesy przyjmowano raczej
w nastrojach dalekich od euforii. Taka to już nasza polska specyfika…

Nie wolno zapominać, że Euro 2012 nie spadło nam z nieba, ale zostało wymy-
ślone (wywalczone, wypracowane, wylobbowane – potrzebne zostawić) przez lu-
dzi piłki nożnej z Polski i Ukrainy! Wkład polityków wszelkiej maści był najwyżej ta-
ki, iż pukali się znacząco w czoła, komentując brak jakiegokolwiek realizmu w zgła-
szaniu kandydatury Warszawy, Kijowa i całej reszty…

Tak więc niech teraz zamilkną i nie dołączają do tych, którzy opluwają piłkę, bo
to dzięki niej Rzeczpospolita pięknieje i wzbogaci się o mnóstwo obiektów, o któ-
rych całkiem niedawno można było jedynie pomarzyć i naoglądać za granicą. Gdy-
by nie piłka i ludzie wokół niej zgromadzeni – a przede wszystkim w początkowej
fazie grono działaczy PZPN – bylibyśmy, jako kraj, skazani na jeszcze długie lata wy-
chodzenia z bolszewickiego dziadostwa. Warto, naprawdę warto o tym pamiętać
mając nadzieję, iż niektórzy wreszcie przejrzą na oczy.

Weźmy sobie do serca słowa sekretarza generalnego UEFA. Dokładnie rok przed
Euro 2012, podczas spotkania w Warszawie 8 czerwca, Gianni Infantini powiedział:
„Gdyby nie ten turniej, budowa tego, co trwało cztery lata, zajęłaby wam lat dwa-
dzieścia”. Święte słowa! Najlepiej uzmysławiają skalę przedsięwzięcia oraz cywili-
zacyjnego skoku, jakiego dane nam było dokonać. Kto tego nie rozumie i neguje
– ten niczego nie rozumie.

Jak powiada prezes PZPN, Grzegorz Lato (czytaj strona 7): – Teraz już rzeczywi-
ście ani nie czas, ani nie pora na jakiekolwiek swary, podjazdy, nieporozumienia.
Euro 2012 to naprawdę nasza wspólna sprawa. To ma być przecież sukces wszyst-
kich Polaków!

Powodowany troską o poprawę atmosfery na polskich stadionach i wokół nich,
prezes PZPN, w imieniu zarządu skierował 10 maja list do premiera Donalda Tu-
ska. W liście zwrócono między innymi uwagę: – iż konieczne jest wprowadzenie do
polskiego porządku prawnego rozwiązań, których zastosowanie skutecznie wyeli-
minuje przypadki bandytyzmu z naszych stadionów piłkarskich, uderzając bezpo-
średnio w ich prowodyrów i sprawców, dotkliwie i szybko ich karząc. List nie pozo-
stał bez odpowiedzi, a raczej bez odzewu. Kilka stadionów czasowo zamknięto na
mecze ligowe, rząd przyjął tak zwany antykibolski pakiet.

Cieszy, iż atmosfera wokół reprezentacji zaczęła ulegać poprawie, o czym prze-
konakiśmy się podczas niedawnych spotkań z Argentyną i Francją. Odczuliśmy lek-
ki powiew optymizmu i nabraliśmy przekonania, że nic nie spadło z nieba; chociaż
wytrzymanie presji wywieranej przez niektóre postaci życia publicznego oraz me-
dia to niełatwa sprawa. Selekcjoner Franciszek Smuda dotrzymuje słowa i nie zba-
cza z raz obranej drogi. Wyłania się obraz drużyny narodowej – to pewne!

Pozostaje życzyć, jak zwykle, przyjemnej lektury.
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NOWA KLUBOWA MAPA

W Bydgoszczy, w finale Pucharu Polski
Legia Warszawa pokonała Lecha Poznań
1:1, karne 5-4. Zwycięską jedenastkę
strzelił Jakub Wawrzyniak, jak trzy lata
wcześniej w finale przeciwko Wiśle Kra-
ków (0:0, 4-3). To już czternasty tryumf
Legii w tych rozgrywkach, następny w ta-
beli wszechczasów Górnik Zabrze ma
sześć pucharów w kolekcji, a Lech – pięć.
Mimo porażki i niepowodzenia w lidze,
trener poznaniaków Jose Maria Bakero
zachował posadę, ale stracił swoją dy-
rektor sportowy Marek Pogorzelczyk,
którego zastąpił Andrzej Dawidziuk. JK

3 maja 2011 – Bydgoszcz

LECH POZNAŃ 
– LEGIA WARSZAWA 1:1, 
karne 4–5

Bramki: Injac 29 – Manu 66.
Karne: 0–0 Bosacki (obroniony), 0–1 Cabral, 1-
–1 Stilić, 1–2 Komorowski, 2–2 Rudnevs, 2–3
Vrdoljak, 3–3 Mikołajczak, 3–4 Rzeźniczak, 4–4
Wołąkiewicz, 4–5 Wawrzyniak.
Sędziował: Paweł Gil (Lublin).
Lech: Kotorowski – Wojtkowiak, Bosacki, Wołą-
kiewicz, Henríquez – Krivets (103 Mikołajczak),
Injac (69 Stilić), Djurdjević, Murawski, J. Wilk
(75 Kiełb) – Rudnevs.
Legia: Skaba – Rzeźniczak, Choto (76 Cabral),
Astiz (46 Komorowski), Wawrzyniak – Manu,
Borysiuk, Vrdoljak, Radović, Rybus (59 Kuchar-
czyk) – Hubník.
Żółte kartki: Wilk, Injac, Bosacki, Djurdjević,
Rud¿evs, Wojtkowiak – Rzeźniczak, Vrdoljak,
Hubník, Wawrzyniak.
Widzów: 16.500.

LEGIA Z PUCHAREMSPORTOWY DUCH NIECIECZY

Nasz futsal klubowy, rozegra-
nym w Krakowie Final Four Pucha-
ru Polski, zakończył 22 maja roz-
grywki sezonu 2010/2011. Trium-
fatorem została Wisła Krakbet Kra-
ków. Tydzień wcześniej Akademia
Futsal Club Pniewy wygraną z Po-
gonią 04 Szczecin przypieczętowa-
ła swoje drugie z rzędu mistrzo-
stwo Polski i wystartuje w klubo-
wym Pucharze UEFA, będącym od-
powiednikiem Ligi Mistrzów w du-
żej piłce. Wcześniej mistrzem Pol-
ski kobiet została Unia Opole. Tuż
po zakończeniu rozgrywek ligo-
wych reprezentacja do lat 21 wy-
grała Turniej Trzech Państw w Bia-
łymstoku, pokonując Litwę oraz
Białoruś.

– Główny cel postawiony na
pierwszą połowę roku reprezenta-
cji seniorów prowadzonej przez
trenera Vlastimila Bartoska, czyli
wywalczenie awansu do finałów
mistrzostw Europy nie został osią-
gnięty (dwa remisy – z Białorusią
oraz Macedonią i porażka z wice-
mistrzem Europy, Portugalią –
przyp. red.). Zespół nie spełnił

oczekiwań, zarówno od strony
mentalnej, jak i sportowej. Przed
nami o wiele trudniejsze, jesienne
eliminacje mistrzostw świata, nie-
mniej postanowiliśmy nie robić
wielkiej rewolucji personalnej,
chociaż bez pewnych zmian kadro-
wych oraz w systemie szkolenio-
wym na szczeblu reprezentacyj-
nym się nie obędzie – podsumo-
wuje reprezentacyjny wymiar pół-
rocza przewodniczący Wydziału
Futsalu PZPN, Andrzej Hendrzak.

Gdy się patrzy na geografię
polskiego futsalu, symptomatycz-
ne jest, że kluby ze Śląska – ma-
tecznika naszego futsalu, nie wy-
walczyły żadnego trofeum w se-
niorskim gronie (dwa zostały na-
wet zdegradowane z ekstrakla-
sy), a jeszcze niedawno seryjnie
zdobywały tytuły oraz puchary.
Świadczy to, iż futsal zdobywa co-
raz większą popularność w innych
rejonach Polski. Taka tendencja
jest bardzo korzystna dla dyscypli-

ny i mimo nałożenia różnych ob-
ostrzeń licencyjnych oraz regula-
minowych przez PZPN, rozwijają
się kolejne ośrodki regionalne
(Podlasie, Gdańsk, Mazowsze,
Małopolska, Lublin).

Miniony sezon był dla futsalu
też polem wielkiego eksperymen-
tu, na jaki zdecydowały się władze
– mowa o powstaniu Spółki Eks-
traklasy Futsalu, która mimo po-
czątkowych perturbacji wydaje się
wychodzić na prostą i spełniać
swoje zadanie, jakim jest, między
innymi, prowadzenie rozgrywek
ekstraklasy.

Na futsalowej mapie pojawiły
się nowe prężne ośrodki klubowe
– Marwitt Toruń, Gatta Zduńska
Wola, wspomniana już Wisła
Krakbet Kraków. Podwoiła się licz-
ba młodzieżowych mistrzostw
Polski – do 20 oraz 18-latków, do-
łączyły turnieje mistrzowskie 16- i
14-latków. Po raz pierwszy profe-
sjonalne szkolenie z udziałem
przedstawiciela UEFA odbyli sę-
dziowie. Takie samo jest plano-
wane dla trenerów. AH

Koniec sezonu ligowego to także okazja do podsumowania wyników współza-
wodnictwa Fair Play na bezpośrednim zapleczu ekstraklasy. Uroczysta Gala odbyła
się 17 czerwca br. w warszawskim hotelu „Jan III Sobieski”

W tym roku w pierwszoligowej klasyfikacji bezkonkurencyjny był beniaminek
z Niecieczy; walcząca z powodzeniem do końca o byt Termalica Bruk-Bet nie miała
sobie równych z bardzo wysoką średnią ponad 8,5. Druga lokata, podobnie jak
w ub.r. przypadła Podbeskidziu Bielsko Biała, które awansowało do ekstraklasy.
W ogonie Fair Play z oceną poniżej 7 pkt. Pogoń Szczecin i Odra Wodzisław, GKP Go-
rzów wycofał się z rozgrywek.

W drugiej lidze najlepiej było u średniaków – w grupie wschodniej mimo proble-
mów finansowych – OKS 1945 Olsztyn (7,803) przed Sokołem Sokółka (7.695);
czerwona latarnia to aspirujący do awansu Świt Nowy Dwór Maz. Na drugoligo-
wym zachodzie supremacja drużyn śląskich – Ruchu Zdzieszowice (7,769) przed GKS
Tychy (7,706). Na dole, wobec wypisania się z rywalizacji zespołów Polonii z Nowe-
go Tomyśla i Słubic, najgorzej wypadł TUR Turek i Lechia Zielona Góra.

Następne mecze reprezentacji Pol-
ski to spotkania z Gruzją (10 sierpnia),
z wielokrotnym mistrzem CONCACAF
i uczestnikiem zeszłorocznego mun-
dialu – Meksykiem (2 września) oraz
z Niemcami (6 września). W paździer-
niku biało-czerwoni wyjadą do Afryki,
gdzie zmierzą z mistrzem tego konty-
nentu Egiptem i być może z Marokiem.
Na listopad, zaplanowany jest w Pol-
sce mecz z Włochami, jeżeli ci nie będą
musieli wystąpić w barażach o awans
do Euro 2012. JK

Najpierw w Kijowie, następnie
w Warszawie, gościł – 8 czerwca – se-
kretarz generalny UEFA,  Gianni  Infan-
tino. Włoch, w języku ukraińskim  i pol-
skim, podziękował za wysiłek wkłada-
ny w obu krajach w przygotowania do
turnieju Euro 2012. W Warszawie In-
fantino spotkał się m.in. z ministrem
sportu i turystyki, Adamem Gierszem
oraz prezesem PZPN, Grzegorzem Latą.
Członek delegacji UEFA, jej dyrektor or-
ganizacyjny Martin Kallen  ocenił obec-
ny stan przygotowań do finałów mi-
strzostw Europy w Ukrainie na 70,
a w Polsce – na 80 procent. JK

STAN: 70 I 80ATRAKCYJNI RYWALE 
KADRY



• FIFA przeznaczy 20 milionów euro na
utworzenie w ramach Interpolu specjal-
nej komórki zajmującej się walką z usta-
wianiem meczów. Umowa zawarta bę-
dzie na okres 8 lat – za pierwsze dwa or-
ganizacja piłkarska zapłaci 8 milionów
euro, za każdy kolejny rok kontraktu – 1,5
miliona. – Ustawianie meczów to jedno
z największych zagrożeń współczesnego
futbolu. Jesteśmy zdeterminowani zrobić
wszystko, co możliwe, by mu zapobiec.
W celu osiągnięcia jak największej efek-
tywności rozpoczynamy współpracę z In-
terpolem – powiedział prezydent FIFA,
Sepp Blatter.
• FIFA, wspólnie Komitetem Organizacyj-
nym MŚ w Brazylii w 2014 roku, ustaliła,
iż siedziba międzynarodowego centrum
nadawczego – International Broadcast
Centre (IBC) podczas mundialu będzie się
mieściła w Rio de Janeiro. W gronie
miast, które też chciały mieć IBC, była sto-
lica Brasilia i największa aglomeracja te-
go kraju – Sao Paulo. Podczas World Cup
w RPA z IBC korzystali nadawcy z ponad
70 krajów. W bezpośrednią produkcję te-
lewizyjną było zaangażowanych 13 tysięcy
pracowników.
• Jest porozumienie w sprawie scentrali-
zowania praw telewizyjnych do pokazy-
wania eliminacji mistrzostw Europy
i świata. Oznacza to, że mniejsze federa-
cje wchodzące w skład UEFA mogą teraz
liczyć na większe zyski niż dotychczas. No-
we zasady zaczną obowiązywać od elimi-
nacji Euro 2016. Obecnie słabsze federa-
cje muszą liczyć na wylosowanie w kwali-
fikacjach atrakcyjnych rywali, by uzyskać
wyższe przychody z transmisji telewizyj-
nych. Z drugiej strony, gdy trafią na mniej
znaczące reprezentacje, mają większe
szanse na awans do finałów. Według pre-
zydenta Michela Platiniego, nowy system
ułatwi finansowe planowanie europej-
skim federacjom.

• Kapitan drużyny mistrzów świata
z 2002 roku, Brazylijczyk Cafu, chce zorga-
nizować mecz charytatywny z zespołem
światowych gwiazd futbolu, z którego do-
chód zostanie przeznaczony na pomoc dla
Japonii, dotkniętej w marcu trzęsieniem
ziemi i tsunami. Cafu proponuje, aby spo-
tkanie odbyło się na stadionie w Jokoha-
mie, gdzie 30 czerwca 2002 Brazylia w fi-
nale mistrzostw świata wygrała z Niemca-
mi 2:0.
• Sportowy Sąd Arbitrażowy (CAS) w Lo-
zannie ogłosił ostateczne decyzje w spra-

wie pomiędzy UEFA i piłkarzami – Norber-
tem Mészárosem oraz Vuka‰inem Po-
leksiciem. CAS potwierdził częściowo de-
cyzje Komisji Odwoławczej UEFA, podjęte
8 września 2010 roku. Według tych orze-
czeń, zawieszenie Poleksicia do 30 czerw-
ca 2012 roku zostało podtrzymane, nato-
miast zawieszenie Norberta Mészárosa
do 31 grudnia 2011 roku – anulowano.
Mészáros i Poleksić grali w węgierskim
klubie Debreceni VSC w sezonie 2009/10
i obaj wystąpili w meczu Ligi Mistrzów
przeciwko Fiorentinie 20 października
2009 roku w Budapeszcie (goście
z Włoch wygrali 4:3). W związku z tam-
tym meczem – oświadcza CAS – zostały
wszczęte dochodzenia przez służby policji
w Bochum, we współpracy z organami
dyscyplinarnymi UEFA, które ujawniły, że
pewien gang planował dokonać oszu-
stwa przy obstawianiu wyniku.
• UEFA przedłużyła na lata 2012-2015

kontrakt sponsorski dotyczący Ligi Mi-
strzów, a także Superpucharu edycji 2012,
2013, 2014 z firmą Heineken.
• W wieku 82 lat zmarł znany działacz
UEFA, Ernest Walker. Szkot z krwi i kości
był bardzo popularną postacią w kręgach
europejskiego futbolu. W rodzinnym
związku piłki nożnej był jego sekretarzem
generalnym, w UEFA działał w różnych ko-
misjach, m.in. do spraw infrastruktury
stadionowej.
• Prezydenci UEFA, Michel Platini i FIFA,
Sepp Blatter w towarzystwie czołowych
serbskich polityków otworzyli Centrum
Sportowe należące do tamtejszego związ-
ku piłki nożnej – w miejscowości Stara Pa-
zova, nieopodal Belgradu. Pierwszy tego
rodzaju ośrodek w 115-letniej historii fut-
bolu w tym kraju został w dużej mierze sfi-
nansowany przez UEFA, w ramach pro-
gramu HatTrick.
• UEFA zaprezentowała idealną Jedenast-
kę Ligi Mistrzów. Finaliści – Barcelona
i Manchester United – mają po trzech za-
wodników. Edwin Van der Sar – Dario
Srna, Nemanja Vidic, Gerrard Pique, Mar-
celo – Mesut Ozil, Ryan Giggs, Andres In-
iesta, Gareth Bale – Leo Messi, Raul Gon-
zalez.
• Ukrtelecom JSC został drugim ukraiń-
skim sponsorem narodowym Euro 2012.
Wiodąca na Ukrainie firma telekomuni-
kacyjna dostarczy UEFA wsparcia techno-
logicznego podczas turnieju finałowego,
współpracując blisko z Orange/TP, part-
nerem technologicznym w Polsce. Jako
narodowy sponsor Ukrtelecom otrzyma
szerokie prawa, takie jak działania pro-
mocyjne dla swoich klientów związane
z biletami. – Jesteśmy zachwyceni tym, że
Ukrtelecom został sponsorem UEFA Euro
2012 i pragnie współpracować, oferując
wsparcie technologiczne podczas turnieju
finałowego – powiedział dyrektor gene-

ralny UEFA Events S.A., David Taylor.
• Komisja ds. Nagłych UEFA zdecydowała
znieść zawieszenie Związku Piłki Nożnej
Bośni i Hercegowiny (NFSBiH). Stało się
po tym, jak sekretarz generalny NFSBiH
potwierdził, że nowy statut organizacji zo-
stał przyjęty przez walne zgromadzenie
podczas spotkania w Sarajewie 26 maja.
Obecnie statut ten jest zgodny z wymoga-
mi FIFA i UEFA. Dzięki temu NFSBiH może
natychmiast rozpocząć rozgrywanie me-
czów towarzyskich oraz oficjalnych na po-
ziomie reprezentacyjnym i klubowym.
Również przedstawiciele i arbitrzy NFSBiH
mogą uczestniczyć w wydarzeniach i me-
czach UEFA.
• UEFA rozpoczęła sprzedaż tzw. pakietów
korporacyjnych na Euro 2012. Skierowana
do biznesu propozycja dotyczy wynajmu
lóż i miejsc w strefie VIP stadionów wraz
z kompleksową obsługą i obejmuje około
czterech procent ogólnej liczby biletów.
W ramach pakietów UEFA oferuje 60 ty-
sięcy prestiżowych miejsc w lożach i na
trybunach, a średnia ich cena wynosi
1700 euro. Oferta jest otwarta i dostępna
dla firm z całego świata. Obejmuje dwa
rodzaje pakietów – Club Prestige Plati-
num, gwarantujący dostęp do prywatnej
loży oraz Club Prestige Gold, dający do-
stęp do wspólnej strefy biznesowej sta-
dionu. Ceny uzależnione są od wybranej
opcji i wahają się od 2900 euro za pakiet
obejmujący trzy mecze grupowe w pol-
skich i ukraińskich miastach (z wyjątkiem
Warszawy) do 23 900 euro za pakiet
obejmujący 16 meczów w jednym kraju
i spotkanie finałowe w Kijowie. Jacek Bo-
chenek, ze współpracującej z UEFA firmy
Deloitte, zwraca uwagę, że rozpoczynają-
ca się sprzedaż pakietów będzie nowym
doświadczeniem dla polskiego biznesu,
bowiem po raz pierwszy nasz kraj jest go-
spodarzem imprezy o globalnym zasięgu.
Możliwość przeżywania sportowego wi-
dowiska w gronie partnerów, klientów
czy współpracowników jest znakomitą
okazją do rozwijania relacji biznesowych.
Prestiżowa oferta wyznaczy równocześnie
nowe standardy obsługi dla operatorów
nowoczesnych polskich stadionów, które
po zakończeniu mistrzostw będą musiały
pozyskiwać środki na swoje utrzymanie.

• Michał Listkiewicz w roli delegata UEFA
obserwował miniturniej U-19 elite round
grupa 5, z udziałem Czech, Holandii, Izra-
ela i Rosji. KO

CO SŁYCHAĆ W FIFA I UEFA
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61. KONGRES FIFA W ZURYCHU

KAZIMIERZ

OLESZEK

„PI¸KA NO˚NA” – Dziękuję z głębi serca – powiedział
po wyborze Blatter. – Cieszę się, że po
raz kolejny FIFA pokazała jedność i soli-
darność, która daje nam odwagę dzia-
łania. To również znak, że możemy iść
dalej. Zrobimy wszystko, by nasz statek
wrócił na dobry kurs i na przejrzyste,
spokojne wody. Jestem poruszony i ten
wybór to dla mnie ogromny honor. To
także nowe wyzwanie, które akceptuję,
bo mam was i wiem, że razem możemy
iść do przodu. Vamos! Razem będziemy
mieli cztery lata, pod warunkiem, iż Bóg
mnie jeszcze zachowa przy życiu, da mi
energię i siłę, aby iść naszą drogą. Soli-
darnością zdziałamy jeszcze więcej.

Przypomnijmy, że 75-letni Blatter był
samotnym kandydatem w wyborach;
wcześniej zapowiedział, że będzie to je-
go ostatnia kadencja. Jedyny rywal
Szwajcara, szef Azjatyckiej Konfederacji
Piłki Nożnej (AFC), Mohamed Bin Ham-
mam z Kataru, już wcześniej wycofał
swoją kandydaturę.

Areną kongresu był ogromna Hallen-
stadion w Oerlikon nieopodal Zurychu.
W gronie reprezentujących 203 z 208
federacji zrzeszonych w FIFA była obec-
na także delegacja PZPN na czele z pre-
zesem Grzegorzem Latą, sekretarzem
generalnym Zdzisławem Kręciną i wice-
prezesem Rudolfem Bugdołem.

Cokolwiek tak zwany zewnętrzny
świat myśli i mówi o FIFA i jej prezyden-
cie, w centrum kongresowym Hallen-
stadion na przełomie maja i czerwca
niemal wszyscy chwalili Blattera. Czło-
wieka potrafiącego zręcznie manewro-
wać za sterami potężnej, zarządzającej
światowym sportem organizacji, co
i rusz oskarżanej o korupcje z zewnątrz,
ale także z jej samego wnętrza. Blatter
zapowiada, że w kolejnej kadencji 

będzie starał się oczyścić FIFA z wszel-
kich zarzutów: – Mamy teraz instru-
menty potrzebne do tego, aby od nowa
wystartować i uwiarygodnić FIFA. Wkra-
czamy w nową erę FIFA, ważna jest
przejrzystość i system kontrolny. I to jest
wiadomość dla wszystkich związków,
ponieważ zamierzamy stosować zero
tolerancji dla wszystkich – powiedział.

Prezydent ma nadzieję, że wiarygod-
ność FIFA wzrośnie także wśród sponso-
rów, którzy ostatnio pogrozili palcem
w związku z oskarżeniami o korupcję. 
– Rozmawialiśmy już z nimi, ja sam roz-
mawiałem z dwoma najważniejszymi
sponsorami FIFA. I powiedzieli, że nam
ufają, jednak prosili: zróbcie porządek
w organizacji. I to jest to, co robimy. Je-
stem pewien, że po dzisiejszych decy-
zjach kongresu i dialogu FIFA ze sponso-
rami będą szczęśliwi.

Blatter zapowiedział powołanie spe-
cjalnej komisji złożonej z wybitnych po-
lityków, byłych piłkarzy, nawet celebry-
tów, którzy zajmą się zwalczaniem ko-
rupcji na szczytach światowego futbolu.
Przewodniczącym tego zespołu ma
być… 88-letni Henry Kissinger. Były se-
kretarz stanu i doradca do spraw bez-
pieczeństwa rządu Stanów Zjednoczo-
nych jest bliskim przyjacielem Blattera.
Cieszy się nieposzlakowaną opinią na
świecie i jest wielkim miłośnikiem fut-
bolu.

Na zakończenie kongresu w Zurychu
delegaci przegłosowali zmiany w statu-
cie organizacji. Najważniejsza polega
na tym, iż gospodarzy przyszłych mi-
strzostw świata (po 2022 roku ) będą
wybierać wszyscy członkowie FIFA. Do-
tychczas taką decyzję podejmowali je-
dynie członkowie Komitetu Wykonaw-
czego.

Murem za Blatterem
Głosy były jeszcze liczone, ale wszyscy uczestnicy 61. Kongresu FIFA w Zurychu nie 

mieli najmniejszych złudzeń: jedyny kandydat, Sepp Blatter zostanie przytłaczającą

większością głosów wybrany na prezydenta organizacji. I tak też się stało.

SEPP BLATTER

• Urodził się 10 marca 1936 roku w szwajcarskiej miejscowości Viege; w młodości grał amatorsko w piłkę nożną.
• W 1959 roku ukończył na uniwersytecie w Lozannie studia na kierunku zarządzania i ekonomii. Następnie został szefem działu public relation 

Izby Turystycznej w szwajcarskim kantonie Valais.
• Pierwszy kontakt ze sportem miał jako sekretarz generalny Szwajcarskiej Federacji Hokeja na Lodzie. Później został dyrektorem ds. sportu 

w szwajcarskiej firmie produkującej zegarki – Longines.
• W 1972 wybrano go prezydentem Światowego Towarzystwa Przyjaciół Podwiązek.
• Z FIFA związał się w 1975 roku, gdy został dyrektorem technicznym. Funkcję pełnił do 1981 roku, później do 1998 roku był sekretarzem generalnym.
• Od 1998 jest prezydentem FIFA oraz członkiem Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego.
• Blatter w 1998 zastąpił Brazylijczyka João Havelange’a. Rywalem Szwajcara w wyborach był ówczesny szef UEFA, Szwed Lennart Johansson. 

W 2002 roku Blatter zdecydowanie pokonał w głosowaniu Kameruńczyka Issę Hayatou, a na trzecią kadencję – w 2007 roku – został wybrany 
przez aklamację, gdyż nie miał kontrkandydata.
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nizatorów imprez masowych, w tym
meczów piłki nożnej, są bardzo ograni-
czone. W zakresie zapewnienia bezpie-
czeństwa przebiegu imprezy nigdy nie
będą oni skuteczniejsi od policji, bądź
służb porządkowych. Trzeba mieć bo-
wiem na uwadze, że stosowanie środ-
ków przymusu bezpośredniego stanowi
domenę służb państwa, a nie podmio-
tów pozarządowych, jak Polski Związek
Piłki Nożnej czy kluby piłkarskie.

Teraz ja skorzystam z lektury pańskie-
go listu do pana premiera. Znalazłem
interesujące, zasadnicze pytanie: –
Dlaczego sprawców zajść, jakie miały
miejsce na stadionie w Bydgoszczy,
nie ujęto na gorącym uczynku i nie po-
stawiono od razu przez sądem (na
przykład 24-godzinnym), lecz czekano
niemal tydzień na zidentyfikowanie
pierwszych uczestników tych zdarzeń?
Mogę jedynie powtórzyć – dlaczego?

Zadziwia beztroska, a nawet swego ro-
dzaju lekkość niektórych, wysoko po-
stawionych osób w formułowaniu za-
rzutów pod adresem PZPN, a także mo-
im jako prezesa. Najłatwiej zrzucić z sie-
bie jakąkolwiek odpowiedzialność
i mówić ogólnie o nieudolności piłkar-
skiego związku. To takie bardzo medial-
ne, ale niezwykle krzywdzące, zważyw-
szy, co uczyniliśmy, chociażby ostatnio,
z myślą o poprawieniu sytuacji.

Panie prezesie, nie po raz pierwszy
mówimy o atmosferze swoistej na-
gonki na PZPN. Każda okazja jest do-
bra, więc ostatnio zbieraliście cięgi za
perturbacje przy budowie stadionów
– aren Euro 2012.

Powiem szczerze – na budowaniu sta-
dionów się nie znam, podobnie jak więk-
szość członków zarządu. Jako związek
wierzymy w opinie, zapewnienia i dekla-
racje fachowców. Pierwotne plany zawie-
rały w sobie spory margines tolerancji
czasowej – dlatego z całkowitą pewno-
ścią z infrastrukturą sportową zdążymy.
Bez obaw. Nie jako usprawiedliwienie,
ale bardziej jako ciekawostkę chciałbym
jedynie przypomnieć, że nowy Wembley
Stadium, na którym rozegrano pod ko-
niec maja finał Ligi Mistrzów, został od-
dany do użytku z prawie czteroletnim po-
ślizgiem. Zakładano przy tym, iż koszt bu-
dowy wyniesie 460 milionów funtów,
a zakończyło się na znacznie wyższej kwo-
cie – aż 760 milionów! No i jakoś piłka na
Wyspach żyje i ma się dobrze. Nawet
trudno sobie wyobrazić, co działoby się
w Polsce przy takiej historii. Nie tylko wy-
konawców, ale i Latę oraz jego współpra-
cowników rozszarpano by na strzępy.
A przecież, powtórzę, federacja nigdy nie
była inwestorem, a zbieramy cięgi, bo
tak komuś wygodniej.

Do rozpoczęcia Euro 2012 pozostał
niespełna rok…
To dużo i zarazem mało. Teraz już rze-

czywiście ani nie czas, ani nie pora na
jakiekolwiek swary, podjazdy, nieporo-
zumienia. Potrzebna jest maksymalna
mobilizacja ludzi dobrej woli. Kilkakrot-
nie mówiłem i jeszcze raz powtórzę –
Euro 2012 to naprawdę nasza wspólna
sprawa. Nie Laty, nie tamtego, bądź
owego szefa spółki, nie przedstawicieli
ministerstwa i administracji, ale bez
wyjątku nas wszystkich. To ma być prze-
cież sukces wszystkich Polaków!
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MACIEJ

POLKOWSKI

Tak brzmi początek listu, który 10 ma-
ja skierował pan, jako prezes PZPN,
do prezesa Rady Ministrów, Donalda
Tuska. Kilka dni wcześniej, z inicjatywy
premiera, zostały zamknięte na jeden
ligowy mecz stadiony Lecha i Legii. Ta
decyzja wojewodów wywołała nie-
zwykle zróżnicowane reakcje.
Rzeczywiście tak się stało, albowiem

została zastosowana zasada zbiorowej
odpowiedzialności. Możliwości obejrze-
nia meczów zostali pobawieni, w zde-
cydowanej większości, Bogu ducha
winni, prawdziwi kibice. Właśnie w li-
ście zwróciłem na to uwagę pisząc, iż
konieczne jest wprowadzenie do pol-
skiego porządku prawnego rozwiązań,
których zastosowanie skutecznie wyeli-
minuje przypadki bandytyzmu z na-
szych stadionów piłkarskich, uderzając
bezpośrednio w prowodyrów i spraw-
ców, dotkliwie i szybko ich karząc.

Dopiero tegoroczne, bulwersujące
wydarzenia najpierw w Kownie, a po-
tem w Bydgoszczy, skłoniły władze do
energiczniejszych działań. Nasuwa
się, niestety, nieodparta refleksja, że
stało się tak dopiero wtedy, kiedy po-
jawiły się transparenty z napisami do-
tykającymi rząd i pana premiera oso-
biście. Przedtem, kiedy w plugawy
sposób, długo, bo latami obrażano
piłkarską centralę i jej przedstawicieli
– jakoś dziwnie nikomu to nie prze-
szkadzało.
Pan to powiedział, ale taka jest

prawda. Co więcej, niektóre media, na-
wet część polityków temu przyklaskiwa-
ła. Jeszcze raz sięgnę do listu – zwróci-
łem w nim uwagę, że możliwości orga-

List do premiera
„Szanowny Panie Premierze,

Nawiązując do wydarzeń, które miały miejsce podczas

finałowego meczu Pucharu Polski pomiędzy drużynami

Lecha Poznań i Legii Warszawa, rozegranego 3 maja

2011 roku na stadionie miejskim w Bydgoszczy, pragnę

oddać pod godną uwagę Panu Premierowi stanowisko

Polskiego Związku Piłki Nożnej w kwestii bezpieczeństwa

na polskich stadionach piłkarskich i koniecznego zakresu

zmian w przepisach, które – w naszej ocenie – pozwolą

przeciwdziałać takim incydentom w przyszłości”.

SIÓDMA STRONA PREZESA

fot. AAF PZPN/Sierakowski.
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GRA¸A REPREZENTACJA

zakończyć się nawet wynikiem 5:3,
gdyby wykorzystano wszystkie okazje
bramkowe. Najlepszą zmarnował Ka-
mil Grosicki, a do tego ponosi odpo-
wiedzialność przy straconym golu. Jed-
nym z najlepszych na boisku był naj-
wartościowszy piłkarz ekstraklasy mi-
nionego sezonu – Adrian Mierzejew-
ski, który strzelił pierwszą bramkę z po-
dania Roberta Lewandowskiego. Dru-
gą dołożył Paweł Brożek, po akcji Le-
wandowskiego z Jakubem Błaszczy-
kowskim.

Z Francją biało-czerwoni mieli już
mniej okazji do zmiany wyniku, chociaż
szczególnie między 70. a 75. minutą
trójkolorowi musieli się solidnie napra-
cować w defensywie, aby utrzymać pro-
wadzenie. Mogli jednak też zdobyć wię-
cej bramek; ta jedyna, jak na ironię, by-
ła przypadkowa. Już na początku me-
czu piłkę po strzale z dystansu Charlesa
N’Zgobia skierował do własnej bramki
Tomasz Jodłowiec. – Rozegraliśmy dziś
mecz z doskonałym przeciwnikiem. Tyl-
ko od takich rywali można się uczyć –
pomeczowa wypowiedź polskiego se-
lekcjonera trafnie oddaje fakt, że do
czołowych europejskich drużyn wciąż
dzieli nas duży dystans.

– Do Euro pozostał rok, mamy więc jeszcze czas, aby poprawić

rzeczy, nad którymi pracujemy – podsumował mecze 

z Argentyną (2:1) i Francją (0:1) trener Franciszek Smuda.

Czas na poprawę

Wojciech Szczęsny

Adrian Mierzejewski

5 czerwca 2011 – Warszawa

POLSKA – ARGENTYNA 2:1

BRAMKI: 
Mierzejewski 26, Paweł Brożek 67 – Ruben 47.

SĘDZIA: Manuel Grafe (Niemcy).

POLSKA: Szczęsny – Piszczek, Wojtkowiak, Jodło-
wiec, Wawrzyniak – Błaszczykowski, Dudka, Mu-
rawski (76 Matuszczyk), Adrian Mierzejewski (80
Kucharczyk), Grosicki  (56 Paweł Brożek) – Lewan-
dowski (90 Klich).

ARGENTYNA: Gabbarini – Zabaleta (46 Insua),
Musacchio, Fazio (46 Bottinelli), Ansaldi – Piatti
(78  Gaitán), Bolatti, Bertolo (46 Belluschi), 
Cabral (68 Formica), Cristaldo – Ruben.

Żółte kartki: Murawski, Lewandowski, Wawrzy-
niak – Belluschi.

Widzów: 12 000.

9 czerwca 2011 – Warszawa

POLSKA – FRANCJA 0:1

BRAMKA: Jodłowiec 12-sam.

Sędzia: Bjorn Kuipers (Holandia).

POLSKA: Szczęsny – Piszczek, Wojtkowiak, Jodło-
wiec, Wawrzyniak – Błaszczykowski (87 Paweł
Brożek), Dudka, Murawski, Obraniak (88 Pawłow-
ski), Adrian Mierzejewski (79 Matuszczyk) – Le-
wandowski.

FRANCJA: Carrasso – Sagna, Kaboul (27 Rami),
Abidal, Evra – N’Zogbia (74 Remy), Diarra (46
M’Vila), Cabaye (46 Diaby), Martin, Valbuena (73
Malouda) – Hoarau (78 Gameiro).

Żółte kartki: Obraniak – Evra, Abidal.

Widzów: 31 000.

o były wartościowe sprawdzia-
ny, z drużynami, których za-
wodnicy prezentują wyższe od
naszych piłkarzy wyszkolenie
techniczne. Argentyna przyje-

chała do Warszawy bez największych
gwiazd, ale i tak trener Sergio Batista
był w stanie wystawić skład złożony
z zawodników, występujących w silnych
europejskich klubach. Gdyby nie brak
Francka Ribery’ego i Karima Benzemy,
moglibyśmy napisać, że w Warszawie
zagrali najlepsi z podopiecznych selek-
cjonera Laurenta Blanca.

Natomiast Franciszek Smuda wciąż
liczy na załatwienie spraw paszporto-
wych przez Damiena Perquisa i Manu-
ela Arboledę oraz powrót do zdrowia
(formy) Arkadiusza Głowackiego, Seba-
stiana Boenischa oraz Ireneusza Jele-
nia. Aż czterech z wymienionych za-
wodników to obrońcy. Nie mogli też
wystąpić Łukasz Fabiański i Maciej Sa-
dlok, ale z powodzeniem zagrał
w bramce Wojciech Szczęsny, a na le-
wej obronie poprawnie spisywał się Ja-
kub Wawrzyniak.

W obu meczach Polacy zagrali ofen-
sywnie, co ma być już stylem drużyny
Smudy. Spotkanie z Argentyną mogło

JAROS¸AW

KUDAJ

T
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FRANCISZEK

SMUDA

grupowanie wartościowe,
choć tradycyjnie nie zabra-
kło kłopotów. Poczynając od
medialnej, tradycyjnie ne-
gatywnej otoczki z pogło-

skami o mojej rychłej dymisji, poprzez
urazy wykluczające ośmiu zawodników,
których nie mogliśmy powołać, aż po
fakt, że przyczyny obiektywne wpłynęły
na zmiany w logistyce całego zgrupo-
wania (mecz z Francją nie mógł się od-
być Gdańsku ze względu na opóźnienie
terminu oddania obiektu).

Akurat w odniesieniu do ostatniego
zgrupowania chciałbym się skupić na
doborze przeciwników, co było tak
ochoczo krytykowane nie tylko przez
media, ale niekiedy nawet przez osoby
związane ze środowiskiem. Źródeł tej
nieuzasadnionej krytyki należy szukać
w nieznajomości realiów lub po prostu
w zwykłej złośliwości.

Znamy te realia i dlatego chcę sta-
nowczo oświadczyć, że z doboru prze-
ciwników na naszej drodze do finałów
Euro 2012 jestem bardzo zadowolony.
Jako gospodarz turnieju jesteśmy ska-
zani wyłącznie na rozgrywanie meczów
towarzyskich. Nie muszę też przypomi-
nać, że nie dysponujemy takimi środka-
mi finansowymi, jak najzamożniejsze
federacje piłkarskie.

Mimo tego, podczas mojej kadencji
zagraliśmy aż z siedemnastoma prze-
ciwnikami notowanymi wyżej od nas;
aż sześciokrotnie zmierzyliśmy się z ze-
społami z czołowej dwudziestki rankin-
gu  Podobnie można skomentować
ostatnie dwa mecze reprezentacji Polski
z Argentyną i Francją. Prześcigano się
na wszelkie sposoby w deprecjonowa-
niu siły i klasy obu zespołów, definiując
je jako B, C, czy D itp.  Francuzi, wbrew
czarnowidztwu krytykantów, przyjechali
do Polski w kompletnym składzie. To, że
w podobnym składzie trzy dni wcześniej
w Doniecku pokonali  Ukrainę 4:1, po-
stanowiono przemilczeć.

Co do Argentyńczyków powiem tylko,
że choć zabrakło megagwiazd, jak Mes-
si, Aguero, czy Di Maria, do Polski przy-
była ekipa warta łącznie blisko 200 mi-
lionów euro, z czołowymi zawodnikami
takich klubów, jak: FC Porto,  Benfica,

Manchester City, Sevilla, Villareal, Va-
lencia, Genoa, czy Galatasaray. Po ana-
lizie składów Argentyny i Francji oraz
rozegranych już meczach mogę tylko
raz jeszcze podziękować za sposobność
konfrontacji z tymi reprezentacjami
i podkreślić, że byli to dwaj najsilniejsi
sparingpartnerzy, z jakimi zagraliśmy
podczas jednego zgrupowania. Cieszy
też, że mogliśmy tego doświadczyć na
rok przed finałami, również w Warsza-
wie, czyli podobnie jak będzie w czerw-
cu przyszłego roku.

Co do naszej drużyny, to cieszy ogólna
postawa w obu spotkaniach, choć dla
mnie ważniejsze są mankamenty, jakie
dostrzegamy i nad którymi wciąż będzie-
my pracować, a najlepiej widoczne są
one właśnie na tle silnych rywali. Dla
mnie osobiście niezwykle ważne jest, że
czuję wsparcie ze strony zwierzchników,

współpracowników, a przede wszystkim
samego zespołu, który czyni systema-
tyczne postępy i jak napisałem w po-
przednim numerze „Polskiej Piłki” –  jest
już w stanie podejmować równorzędną
walkę nawet z teoretycznie silniejszymi
przeciwnikami. Jestem przekonany, że
zgodnie z planem, zmierzamy wspólnie
we właściwym kierunku i że za rok bę-
dziemy zdolni walczyć o cele, które sobie
założyliśmy.

Jak trudne będzie to zadanie, wie
każdy, kto choć trochę zna historię pol-
skiego futbolu. Dla przypomnienia – ni-
gdy, nawet w „złotych czasach” naszej
piłki, nie zdołaliśmy awansować do
najlepszej ósemki turnieju o mistrzo-
stwo Europy. Zadanie jest więc niezwy-
kle skomplikowane, ale wierzę w możli-
wość jego wykonania.

OPR. HUBERT MAŁOWIEJSKI

Zmierzamy wspólnie
we właściwym kierunku
Wychodzimy na ostatnią prostą w przygotowaniach do Euro 2012. Do największej imprezy

w dziejach naszego sportu, której jesteśmy organizatorami, pozostał już mniej niż rok.
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MACIEJ

POLKOWSKI

MP Panie kolego, wypada zacząć
od triumfatorów. Jak powie-

dziano, to najmniej polski z polskich
mistrzów w historii ligi, albowiem pro-
centowo w kadrze jest najwięcej obco-
krajowców. W szatni futbolowa wieża
Babel – przedstawiciele aż szesnastu
nacji. Można powiedzieć poniekąd na
dokładkę – i trener, i dyrektor sportowy
także zagraniczni.

JKM Być może jestem człowie-
kiem tak zwanej starej daty

(a jestem…), więc to wszystko bardzo
mi się nie podoba. Umiędzynarodowie-
nie naszej ekstraklasy uważam li tylko
jako pójście za europejską modą, bo po-
żytku z tego nie ma żadnego. W Anglii,
Niemczech czy Hiszpanii czołowi ligowcy
to prawdziwe „legie cudzoziemskie”,
ale tam ściągani są naprawdę najlepsi
zawodnicy na świecie. A u nas? Według
mnie, w Wiśle nie ma żadnego obcokra-
jowca-gwiazdora, nie ma ani jednego
zawodnika, którego nie można by zastą-
pić grającym na tym samym poziomie
Polakiem… Jest afro-latino-bałkaniada
i tłumaczenie, iż na prawdziwe gwiazdy
to nie ma pieniędzy (bo nie ma, chociaż
wiele z nich idzie w błoto, czyli na nie-
trafione transfery), a na trenerskiej ław-
ce nie siedzi Hiddink tylko Maaskant
z prowincjonalnej Bredy. Więc w Wiśle
najbardziej mnie cieszą polskie jedyna-
ki-niedobitki, czyli wiecznie aktywny Ra-
dosław Sobolewski, młody Czarek Wilk,
a nawet lekko szalony (ale dobry) Pa-
tryk Małecki. A tak na dobrą sprawę,
Wisła to dla mnie bardziej drużyna, któ-
ra wygrała ligę, niż mistrz Polski.

MP Nie brakuje opinii, że właśnie to
umiędzynarodowienie praktycz-

nie wszystkich zespołów sprawia, iż se-
lekcjoner ma kolosalne problemy z wyłu-
skaniem kandydatów do kadry narodo-
wej. Franciszek Smuda rzeczywiście nie
zasypia gruszek w popiele – wszędzie go
pełno, ale czy rzeczywiście jest skazany

na działanie w myśl znanego powiedze-
nia: tak krawiec kraje, jak materii staje?

JKM Smuda będzie miał coraz cię-
żej, bo cudzoziemców będzie

w ekstraklasie przybywać i staniemy
w obliczu reprezentacyjnego dna, jakim
od lat jest choćby męska koszykówka,
gdzie nie ma kogo powoływać, bo liga
co prawda jest, ale już zupełnie odpolsz-
czona. Oczywiście jestem daleki od
wszelkich nacjonalizmów i szowini-
zmów, ale czy to normalne, żeby zespół
piłkarskiej entejligi z Warszawy-Radości
składał się z samych czarnoskórych gra-
czy, skoszarowanych w klubowym bara-
ku za symboliczną miskę ryżu? To już
przejaw dewiacji i dlatego Smuda bę-
dzie kroił kadrową materię w dramatycz-
nej, stresogennej atmosferze, bo nawet
w pierwszej lidze też rewia różnych pasz-
portów. Na szczęście jest nasza trójka
z Dortmundu, są bramkarze, Obraniak…
Resztę reprezentacji na Euro 2012 trzeba
jednak wyłowić znad Wisły, a oczekiwa-
nia kibiców będą przecież ogromne.

MP Na początku chciałbym
mieć jeden problem

z głowy. To kwestia tak zwa-
nej kasy – nie pomijaliśmy
jej podczas poprzednich
naszych meczów, ale na-
leży z całą stanowczo-
ścią podkreślić, iż
w ekstraklasie zdecydo-
wanie za dużo pienię-
dzy jest przejadanych,
czyli najzwyczajniej
świecie marnotrawio-
nych. Z reguły zawodni-
cy mają się świetnie,
podczas gdy poziom
większości spotkań pozo-
stawia wiele do życzenia.

JKM W palecie
wszystkich dyscy-

plin sportu polska piłka noż-

na zawsze miała uprzywilejowaną pozy-
cję i nikomu nie trzeba tłumaczyć, dla-
czego. No bo to piłka właśnie, a nie ho-
kej na trawie, bo to ona porywa tłumy.
Niech pan zauważy, panie Maćku, że
różne grupy zawodowe w Polsce podle-
gają (jeśli chodzi o finanse) wahaniom
koniunktury, są wstrząsane kryzysami,
Nie dotyczy to chyba tylko futbolu i róż-
nych, pożal się Boże, „celebrytów”, do-
stających miliony za udział w reklamach
dla idiotów. Zawód „piłkarz” jest w Pol-
sce świetnie opłacaną profesją, wyna-
grodzenia (te złotówkowe) są oderwa-
ne od rzeczywistych kosztów życia
i przede wszystkim tego, co reprezentu-
je dany zawodnik. I aż przypomina się
komuna i obowiązujące wówczas hasła.

Trzynastym tytułem mistrza Polski, wywalczonym przez krakowską Wisłę, zakończyły się 

rozgrywki ekstraklasy sezonu 2010/2011. Podopieczni trenera Roberta Maaskanta osiągnęli 

cel trzy kolejki przed ostatnim gwizdkiem sędziego. Jednak przez dłuższy czas nie mogli być pewni

swego, podobnie jak piłkarze kilku innych drużyn, którzy marzyli o mistrzowskiej koronie. 

Jeden z nich – Tomasz Frankowski – wspomniał o wynikowej sinusoidzie. Ot, i spora część prawdy,

dlaczego musiano obejść się smakiem…

Ligowa sinuso
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Owszem, są spotkania-perełki, ale ligo-
wa codzienność to odbębnianie chałtu-
ry przez towarzystwo z jakiegoś ponadli-
gowego „klubu Kokosa”. Więc teore-
tycznie ta kasa tak zupełnie nie idzie
w błoto, tylko do kieszeni zawodników,
do kieszeni pośredników, skautów spro-
wadzających hurtem buble, i w cały ten
przemysł kręcący się wokół ligi.

MP Wspomniałem o poziomie gry,
ale chodzi mi także o stabilizację

formy poszczególnych zespołów. Jak się
wydaje, znacznie łatwiej było coś trafić
w totka. Spójrzmy chociażby na wyczyny
– wzloty i upadki, ponowne upadki
i wzloty Jagiellonii, Legii czy Lecha. Tego
wszystkiego doświadczali, to wszystko –
dzień po dniu, tydzień po tygodniu, ligo-
wa kolejka po kolejce przeżywali kibice
pretendentów do mistrzostwa kraju! No,
faktycznie, panie Tomaszu Frankowski,
niezła – nawet nie tylko wynikowa – si-
nusoida.

JKM Dobrze, niech już będzie ta
sinusoida. Tylko że ona nie

świadczy o wahaniach formy poszcze-
gólnych zespołów, lecz o tym, że one
nie miały żadnej formy. W minionym
sezonie każdy mógł wygrać z każdym.
Poziom i owszem się wyrównał, ale
w dół i wydawało się, że nikt nie chce
tego mitycznego mistrzostwa Polski,
a najbardziej owa Jagiellonia, Legia,
warszawska Polonia i Lech. Więc mi-
strzem jest Wisła, mistrzem najsłab-
szym od lat, ale grającym na w miarę
równym poziomie. Owa sinusoida, a ra-
czej huśtawka,  bierze się ze złego przy-
gotowania zespołów, braku ambicji,
trenerskich fantazji i głupawych ekspe-
rymentów (Bakero!), kaprysów właści-
cieli (Wojciechowski!) – i oto prawie
wszyscy budzą się w końcu maja z po-
czuciem tak wielu zmarnowanych szans.

MP A propos zmarnowanych i da-
wanych szans. Jednym z pod-

stawowych zadań działalności spółki
Ekstraklasa jest stwarzanie warunków
rozwoju początkującym zawodnikom,
dlatego mamy rozgrywki Młodej Eks-
traklasy. Tak na dobrą sprawę, nikt się
jednak dokładniej nie przygląda, co
z tego faktycznie wynika.

JKM Jedno jest pewne: większość
klubów traktuje je jako wy-

móg, by nie powiedzieć – zło konieczne.
Co więcej, można mówić o swoistej klu-
bowej „kolonii karnej”. W praktyce wi-
dzimy, jak to wygląda – bez względu na
wiek, kto w klubie podpadnie (głównie
słabsza forma, nie takie zachowanie),
jest odsyłany do Młodej Ekstraklasy. Gra
za karę w drugiej drużynie i tyle.

MP Do nawet małej stabili-
zacji jeszcze daleko

i wcale nie jest tak wesoło, sko-
ro aż siedem klubów (w pierw-
szym podejściu) nie otrzymało
licencji na grę w ekstraklasie
w sezonie 2011/2012. Zastrze-
żenia dotyczyły dwóch kryte-
riów: finansowego i infrastruk-
turalnego. Z czego, panie kole-

go, wynika, że albo w klubach
zatrudniają kiepskich prawników,

albo nadal hołdują polskiej zasa-
dzie, że jakoś to będzie… Prawdę
powiedziawszy, na przyszłość takie
podejście rokuje średnio…

JKM Jestem przekonany, że
rewolucji nie będzie,

choćby z tego powodu iż owej sió-
demki nie ma za bardzo kim zastą-
pić (z zaplecza), jeśli właśnie
o warunki licencyjne chodzi…To
trochę takie błędne koło, bo prze-
cież znowu chodzi o kasę, o sto-

sunki właścicielskie, o strukturę klubu ja-
ko firmy, o zarządzanie, o upublicznianie
corocznego audytu. A pamięta pan prze-
cież rojenia o wchodzeniu naszych klu-
bów na giełdę, o Ruchu notowanym na
NewConnect. Bo czym, odnośnie prawi-
deł biznesu, jest na przykład Polonia
Warszawa – chyba tylko krzywym zwier-
ciadłem swej właścicielskiej firmy-matki,
czyli J.W. Constructions? Jeśli zaś chodzi
o infrastrukturę, to mamy teraz kluby
dysponujące pałacami futbolu, ale wy-
budowanymi siłami państwa i samorzą-
dów oraz stadionowych kopciuszków.
I tak to już jest – przepisy licencyjne ma-
my na europejskim poziomie, lecz licen-
cjobiorców już jakby bardziej swojskich.
Ale jakoś to się kręci.

MP Niesłychanie ważne. Po bodaj
najdłuższych oczekiwaniach

i negocjacjach w historii naszej piłki na-
reszcie dowiedzieliśmy się, które ze sta-
cji telewizyjnych będą transmitować
rozgrywki ekstraklasy. Po raz pierwszy
wszystkie mecze w każdej kolejce poka-
że na żywo Canal Plus, natomiast subli-
cencję kupiły Polsat i Eurosport. Bez tak
zwanej kasy z telewizji – w klubach nie
wyobrażają sobie jakiejkolwiek działal-
ności. To nie tylko podstawa egzysten-
cji, ale także doskonała sytuacja wyj-
ściowa do negocjacji z potencjalnymi
sponsorami. Trochę to wszystko trwało,
ale jeszcze raz się udało.  Nie jest więc
tak, jak się niektórym wydaje, że polska
liga nie stanowi żadnej wartości!

JKM Zgoda, ale suma za sprzedaż
praw telewizyjnych do ligi

jest dużo mniejsza, niż żądała Ekstrakla-
sa SA, a cały ten proces miał w sobie –
powiedzmy – lekkie elementy szantażu.
Bo niska cena oznacza klapę dla ligow-
ców, szczególnie tych z drugiej połowy
tabeli. Z kolei brak ligi w ofercie Canal
Plus oznaczałby chyba śmierć tej stacji
na polskim rynku. No i Polsat ma wresz-
cie coś, czego ludzie chcą, a nie na przy-
kład tylko młóckę w Holandii. Eurosport
to trochę kwiat do kożucha, a rozcią-
gniecie kolejki do czterech dni stanowi
znowu wcale nam niepotrzebne małpo-
wanie Zachodu. Bo tyle dni meczowych
w tygodniu może spowodować, iż ów
produkt się przeje, będzie przesyt, a nie
niecierpliwość czekania na kolejną pił-
karską odsłonę. No i zauważmy, iż zno-
wu będzie ligowa pustynia w TVP, a żal
mi ciekawej Orange Sport.

MP Bo to jest tak, panie kolego – ni-
by narzekamy, marudzimy, po-

mstujemy, zarzekamy się, że już nigdy,
przenigdy, ale wystarczy, iż dotrze do nas
wiadomość, że w ostatni weekend lip-
ca… – to nie ma takiej siły, która prawdzi-
wego kibica zatrzymałaby w domu!

soida
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Zacznijmy zatem od ambicji i planów,
panie trenerze.  Wszystkie są już zre-
alizowane?

Nie lubię o tym mówić. Jak każdy sporto-
wiec, trener, mam

swoje marzenia,
planuję swoją
pracę, w co-
dzienności ją re-
alizuję. Nie ob-
noszę się ze swo-

imi ambi-
cjami.

W a r s z t a t
t r e n e r s k i
jest tą naj-
p ro st sz ą ,
d z i e ń
w dzień po-
w t a r z a n ą
i doskonalo-
ną metodą.

Do niej zdą-
żam. Wierzę,
że jestem pro-
fesjonalistą, co-
dziennie coraz
lepszym.

To przypomnijmy
pierwsze wielkie
marzenia. Do-
dam, że zrealizo-
wane.  W 1978 ro-
ku Adam Nawałka
jest jednym z naj-

Polubił pan Zabrze?
W Wiśle zacząłem swoją piłkarską drogę.
Tam nauczyłem się, że liczy się drużyna,
zespół. Na tym się skupiam. Liczy się pra-
ca. Mogę ją tu realizować. Choć narzu-
cam sobie wyjątkowo trudną rolę, zawsze
mam w szerokiej kadrze aż dwudziestu
ośmiu zawodników, bo to daje efekty,
wiem, że warto tak pracować. Zabrze jest
pod tym względem dobrym miejscem.
Mogę też liczyć na trenerów innych zespo-
łów klubu, bo często zapraszam na trenin-
gi juniorów, mogą popracować z najlep-
szymi, podpatrzeć, budzi to w nich pasję,
ambicję, ciągnie do lepszej pracy. To fak-
tycznie niełatwe zadanie podejmować
wciąż decyzje o tym, kto z tej szerokiej
grupy zagra, kto „załapie” się do meczo-
wej osiemnastki. Nieuniknione są, nazwę
rzecz delikatnie, różnice zdań.

Jak pan sobie z tym radzi?
Mam zasadę: moje drzwi są zawsze
otwarte, piłkarz może przyjść, przedsta-
wić swoje argumenty, wyjaśnić swoje
wątpliwości. Tylu facetów naraz potrafi
rozbić emocjami każdą szatnię, każdy to
przecież inny charakter. Ale u mnie nie
ma szatniowego kółka dyskusyjnego,
sprawy załatwiamy po męsku, przyjmu-
jąc, że zawsze robimy to we własnym
gronie. A jak coś czasem, niestety, wy-
skoczy, to są i odpowiednie decyzje…
Moje decyzje, bo dowodzi trener. Odpo-
wiada za drużynę, więc decyduje. Bar-
dzo cenię sobie narady i rozmowy z do-
świadczonymi zawodnikami. Zauważył
pan, że powiedziałem: doświadczony-
mi, a nie starszymi – bo wiek w piłce
wielokrotnie nie ma największego zna-
czenia.

Poukładał pan to nienajgorzej. Zmę-
czony?

Proszę nie żartować. Ja zmęczony? Nie
mam czasu na to, żeby poczuć się zmę-
czonym. Żeby drużyna robiła postępy i re-
alizowała moje pomysły, muszę być
w świetnej formie. Oczywiście jest cały
sztab, który mi pomaga, trenerzy, prezes,
dyrektor, ale to ja wprowadzam standar-
dy, tworzę atmosferę ewentualnego suk-
cesu. Wiem, że to się nam w Zabrzu uda-
ło, wyprowadziłem Górnika z trudnego
okresu. Ciężko było, ale było warto. Je-
stem tego pewien.

W CZTERY OCZY Z TRENEREM: ADAMEM NAWA¸KÑ

Nie mam czasu być zmęczony
Adam Nawałka w zakończonym sezonie ekstraklasy, jako trener Górnika Zabrze, doprowadził go 

do szóstego miejsca. Kiedy przejmował zabrzan, także byli na szóstym miejscu, ale... w pierwszej

lidze. Nawałka ma za sobą i trenerskie, i piłkarskie tytuły mistrza Polski.
JERZY

GÓRA
lepszych piłkarzy w Polsce. Gra z Lu-
bańskim, Bońkiem, Deyną, Toma-
szewskim… Występuje w finałach mi-
strzostw świata w Argentynie. Takie
sukcesy się pamięta?

Tak, ale one są daleko, codziennie się do
nich nie wraca. Kiedy wychodzę  na tre-
ning czy mecz z piłkarzami, liczy się tylko
to, co jest tu i teraz. Nie ma czasu na sen-
tymenty. Kiedy chcesz z dnia na dzień sta-
wać się coraz lepszy – patrzysz w przód,
w przyszłość, stawiasz cele. Dziś piłkarze
muszą ciężko pracować, rywalizacja jest
ogromna. Ja o tym wiem, tamte do-
świadczenia się przydają, one są we
mnie, w środku. Źle bym postępował jako
trener, gdybym o swoich sukcesach
sprzed lat rozmawiał z zawodnikami. Hi-
storii muszą się sami nauczyć.

Dobrze powiedziane, panie trenerze.
Bo historia lubi się też  powtarzać.

Właśnie,  jedenaście lat temu zdobył
pan jako trener mistrzostwo Polski
z Wisłą Kraków. Można to powtórzyć
w Zabrzu?

Kiedy podpisywałem tu kontrakt, poczy-
niliśmy ustalenia. Jest teraz trochę ina-
czej, niż miało być. Ale cieszę się, że sku-
piając się na drużynie, mogłem zrealizo-
wać część sportowych celów. Jednak dziś
sukces zależy od całej klubowej codzien-
ności. A z tą bywa różnie. Wychodzi pan
na trening i wie, że zawodnicy czekając
na zaległe wypłaty, przynajmniej mają
prawo, żeby o tym od czasu do czasu po-
myśleć. Ale muszę tak panować nad ze-
społem, żeby to myślenie, tę niedobrą
energię wyeliminować. Starać się tak
pracować, żeby wydobyć z nich pokłady
pozytywnego myślenia, wyciągnąć złość
w czystej, sportowej postaci. Ja tu dowo-
dzę i jak to zrobię, zależy ode mnie. A mi-
strzostwo?  Wiele musiałoby się zmienić,
żeby w Zabrzu zaplanować mistrzostwo
Polski.

Kiedy tak pana słucham, widzę ten żar
w oczach, pasję. Przeczytałem kilka
wywiadów z panem. O pracy w Górni-
ku. Wiem też, że lubią w Zabrzu trene-
ra Nawałkę.

Niewiele jest takich świętych piłkarskich
miejsc w Polsce. Wisła, Legia, Ruch, Wi-
dzew, może Lech w ostatnich latach.
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Zagrałem łącznie dziewięć minut w me-
czach przeciwko Bośni i Hercegowinie
oraz Mołdawii. Niedużo, ale żeby stać się
pełnoprawnym reprezentantem, muszę
jeszcze poprawić wiele elementów
w grze, popracować nad słabościami.
Znam miejsce w szyku i wiem, ile pracy
jeszcze przede mną. Do finałów Euro
2012 pozostało dwanaście miesięcy, ale
w futbolu nie można zbyt daleko wybie-
gać w przyszłość. Na razie wolę skupić się
na grze w klubowej drużynie i elimina-
cjach do fazy grupowej Ligi Mistrzów. To
nasz cel numer jeden.

Nie tęskni pan za Warszawą?
Szybko się przyzwyczajam do otoczenia,
a Kraków jest równie pięk-
nym miastem, jak War-
szawa. Z sentymentem
myślę o Polonii, w któ-
rej trenowałem od
siódmego roku życia,
ale nie żałuję decyzji
o wyjeździe, nie mam też
żalu do działaczy Czar-
nych Koszul, że nie da-
li mi szansy awanso-
wania do pierwszego
zespołu. Widocznie
tak musiało być, że-
bym rozwinął ta-
lent i umiejętności.

Gra u boku Radosława Sobolewskie-
go, jednego z najbardziej doświad-
czonych piłkarzy ekstraklasy, powo-
dowała dodatkowy stres?

Wprost przeciwnie, tylko motywowała,
bo nikogo nie muszę przekonywać, jak
wielu młodych piłkarzy w Polsce chciało-
by móc podpatrywać i korzystać z podpo-
wiedzi wielokrotnego reprezentanta Pol-
ski. Dla mnie możliwość współpracy
z Radkiem jest wielką przyjemnością i nie
ukrywam, że chciałbym terminować
u niego jak najdłużej.

Zespół Wisły to międzynarodowa
mieszanka kierowana przez przedsta-
wiciela holenderskiej szkoły trener-
skiej. Robert Maaskant ma poczucie
humoru?

Uważam, że jego styl pracy odpowiada
większości piłkarzy Białej Gwiazdy, bo nie
robi problemów z błahych powodów,
a jednocześnie utrzymuje dyscyplinę
w zespole. Wie, kiedy trzeba krzyknąć,
a kiedy można się pośmiać. Na pewno
nie traktujemy go jak kolegi, ale też nie
jest dla nas panem trenerem, przy któ-
rym strach się odezwać. Darzymy go
wielkim szacunkiem, bo niewielu szkole-
niowców potrafi zachować odpowiedni
dystans do zawodników.

Iloma językami porozumiewa się pan
na boisku z partnerami z zespołu?

Głównie rozmawiamy po angielsku, ale
kiedy jestem zdenerwowany, używam
polskich słów, które koledzy szybko przy-
swoili. Na szczęście, zdarza się to rzadko,
bo gramy i rozumiemy się na boisku co-
raz lepiej.

Pan również zgodzi się z opinią, że
gwiazdą zespołu jest Maor Melikson?

Ma wielki potencjał i jego obecność na
boisku sprawia, że zdobywamy przewagę
nad rywalami. To on rozpoczyna więk-
szość akcji naszego zespołu. Poza bo-
iskiem jest zawsze uśmiechnięty, skrom-
ny, chętny do rozmowy i pomocy,
słowem – fajny z niego gość.

Dwa tegoroczne wystę-
py w reprezentacji Pol-
ski chyba nie do końca
pana satysfakcjonują.
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W CZTERY OCZY Z PI¸KARZEM: CEZARYM WILKIEM

To mój pierwszy tak poważny sukces i nie
ukrywam, że od wygranego meczu z Cra-
covią, który przesądził o końcowym ukła-
dzie tabeli, towarzyszyła mi trudna do
opisania radość – mówi Cezary Wilk. –
Do ostatniej kolejki rozgrywek z niecier-
pliwością czekaliśmy na uroczystą fetę,
mimo że nadal obowiązywał nas reżim
treningowy, czyli tak zwana proza życia.
Warto było jednak poczekać, bo wspólne
świętowanie z kibicami Wisły trzynaste-
go tytułu mistrza Polski pozostanie nieza-
pomnianym przeżyciem.

W którym momencie ligowych zma-
gań uwierzył pan, że Biała Gwiazda
będzie najlepsza?

W 25. kolejce, po wygranej 3:0 w Gdań-
sku z Lechią. Wówczas byłem już pewien,
że nie oddamy prowadzenia, ale dla
mnie przełomowym momentem był wy-
jazdowy mecz z Koroną, w którym – już
w doliczonym czasie gry – strzeliłem sa-
mobójczą bramkę. Byłem załamany, bo
po mojej niefortunnej interwencji straci-
liśmy niemal pewne zwycięstwo i dwa
punkty. Ku mojej wielkiej radości, w na-
stępnym meczu trener dał mi jednak
możliwość zrehabilitowania się. Wybie-
głem na boisko podwójnie zmotywowa-
ny i dzięki temu jeden z trzech goli strze-
lonych drużynie z Bełchatowa był moje-
go autorstwa.

To pana najlepszy mecz sezonu?
Nie lubię i nigdy nie oceniam swoich wy-
stępów. Od tego są szkoleniowcy, ale
uważam, że jako defensywny pomocnik
uzyskałem całkiem niezły dorobek strze-
lecki. Mam na koncie cztery zdobyte
bramki, oczywiście wliczając samobójczy
strzał w Kielcach.

Wstydził się pan po porażce 1:4 z Le-
chem w Poznaniu?

Powodów do zadowolenia nie miałem.
Prowadziliśmy nawet z Kolejorzem, ale
szybko straciliśmy dwie bramki, potem
po moim ewidentnym błędzie arbiter
podyktował jeszcze dla rywali rzut karny.
W takich momentach nie można jednak
opuszczać głowy, tylko myśleć o kolej-
nym spotkaniu i w trakcie treningów sta-
rać się udowodnić przydatność dla dru-
żyny.

Nie czuję żalu
Rodowity warszawiak bez problemów odnalazł swoje miejsce 

w futbolu, najpierw w kieleckiej Koronie, a następnie 

w krakowskiej Wiśle, z którą w zakończonym sezonie 

sięgnął po mistrzowski tytuł.
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ielkim szacunkiem darzy
go całe piłkarskie środo-
wisko, bo też pod wzglę-
dem strzeleckich osią-
gnięć nie może się z nim

równać żaden z grających obecnie krajo-
wych piłkarzy. Już po raz czwarty odebrał
koronę króla strzelców ekstraklasy,
w wieku, bagatela – 37 lat, a przypomnij-
my, że pierwszy tytuł zdobył mając lat 25. 

Franek – łowca bramek ma ich ogó-
łem na koncie 147, zdobytych w 254 me-
czach ligowych. Do tego posiada pięć ty-
tułów mistrza Polski, trzy pamiątkowe
statuetki Pucharu Polski, po jednej Pu-
charu Ligi i Superpucharu Polski oraz Pu-

W
Uwielbiany jest przez kibiców w rodzinnym Białymstoku, 

ale dowody sympatii odbiera również będąc w Krakowie. 

Bo: „Tomek Frankowski – najlepszy napastnik Polski!”.

Franek – łowca
bramek

charu UEFA Intertoto z 1995 roku, gdy re-
prezentował barwy francuskiego RC
Strasbourg. 

Sporo tego, ale należy pamiętać, że
Franek biegał również po boiskach pił-
karskich w Japonii, Hiszpanii, Anglii
i USA. W narodowych barwach wystąpił
w 22 meczach, strzelając 10 goli, a obec-
nie swoje doświadczenia przekazuje na-
pastnikom reprezentacji Polski, będąc
członkiem sztabu szkoleniowego Fran-
ciszka Smudy. O zakończeniu kariery za-
wodniczej nie myśli, przynajmniej do mo-
mentu zdobycia przez Jagiellonię tytułu
mistrza kraju, co – według pana Tomka –
ma nastąpić już w najbliższym sezonie.



la Roberta Maaskanta mi-
strzowski laur, zdobyty z Wi-
słą Kraków, to dotychczas
największy sukces w trener-
skiej karierze. Według opinii

kilku krajowych fachowców, Holender
miał ułatwione zadanie, bo dysponował
największym potencjałem spośród
wszystkich zespołów ekstraklasy. Wpraw-
dzie Biała Gwiazda w przekroju sezonu
miała kilka potknięć, to jednak wiosną
żaden z rywali na nie był w stanie dotrzy-
mać jej kroku.

Przed rokiem przy Reymonta posta-
nowiono przewietrzyć szatnię – poże-
gnano wypalonych braci Brożków oraz
kilku wiecznych pechowców, sprowadza-
jąc w zamian liczny zaciąg obcokrajow-
ców i dziś już nikt nie ma wątpliwości, że
z transferami trafiono pod Wawelem
idealnie.

Pierwszoplanową postacią zespołu
okazał się Izraelczyk z polskim rodowo-
dem – Maor Melikson,  uznany za Odkry-
cie Sezonu przez udziałowców spółki Eks-
traklasa, ale trudno pominąć zasługi czło-

wieka od czarnej roboty z dalekiego Hon-
durasu – Osmana Chavesa. Zaledwie
trzech Polaków w wyjściowej jedenastce
(Patryk Małecki, Radosław Sobolewski
i Cezary Wilk) nie napawa optymizmem,
zwłaszcza w perspektywie zbliżających się
finałów mistrzostw Europy, ale to wynik
utrzymującego się od lat przeszacowania
wartości naszych piłkarzy, którzy prezen-
tują umiejętności zbliżone do ich zagra-
nicznych kolegów, natomiast kosztują
znacznie więcej.

Zeszłoroczny mistrz, poznański Lech,
tym razem nie zakwalifikował się nawet
do europejskich pucharów i obok zdegra-
dowanych – Polonii Bytom i gdyńskiej Ar-
ki – okazał się największym przegranym
zakończonego sezonu. Lech odpadł
w trzeciej rundzie eliminacji Ligi Mistrzów
i potem długo nie potrafił złapać odpo-
wiedniego rytmu w ligowych meczach.
Znacznie lepiej wiodło się Kolejorzowi
w fazie grupowej Ligi Europy; Jose Maria
Bakero przeżywał wielkie dni w meczach
z Manchesterem City, Juventusem i Spor-
tingiem. W lidze Hiszpan osiągał słabe re-
zultaty, a czarę goryczy przelała porażka
z warszawską Legią w finale Pucharu Pol-
ski. Na Bułgarskiej już poleciały pierwsze
głowy, ale chyba nie ostatnie.

Legioniści okazali się trzecią siłą ekstra-
klasy, ale tak naprawdę uratowali honor
dopiero w finale PP. Jednak wtedy znacz-
nie więcej mówiło się nie o piłkarzach,
lecz o kibolach z Łazienkowskiej. W lidze
podopieczni Macieja Skorży ponieśli re-
kordową liczbę porażek – 11, mimo to tre-
ner, podsumowując dokonania budowa-
nego od podstaw zespołu, zapewnił, że
osiągnął więcej niż się spodziewał. Posa-
dę ostatecznie zachował, ale właściciel
Legii, Mariusz Walter, oczekuje, że w no-
wym sezonie Skorża wreszcie potwierdzi
swoje warsztatowe umiejętności.

Orestowi Lenczykowi, opiekunowi wi-
cemistrzów Polski przyznano tytuł Trenera
Roku i rzeczywiście pod wodzą 69-letnie-
go szkoleniowca drużyna Śląska Wrocław
z kopciuszka przemieniła się w księżnicz-
kę, z którą wiosną niewielu potrafiło za-
tańczyć. Jak na ironię, trener rewelacji se-
zonu nie może spokojnie spoglądać
w przyszłość, bo działaczom z Oporow-

skiej jest już z nim nie po drodze, chociaż
temu zaprzeczają.

Podobna sytuacja ma miejsce w biało-
stockiej Jagiellonii, która dzięki zajęciu
czwartego miejsca na finiszu rozgrywek
po raz kolejny szykuje się do udziału w Li-
dze Europejskiej. Michał Probierz nie
ukrywa, że liczył na więcej, poza tym zmę-
czyły go już naciski ze strony biznesme-
nów sponsorujących indywidualnie piłka-
rzy. Trzyletni okres współpracy obu stro-
nom przyniósł wymierne korzyści, ale naj-
ważniejsze, żeby Żubry nie roztrwoniły
zgromadzonego kapitału.

Spory zawód przeżyli tym razem kibice
w Gdańsku i Kielcach, gdzie najpierw na-
zbyt rozbudzano apetyty, by ostatecznie
obejść się smakiem. Piłkarze Lechii zakoń-
czyli rywalizację w środku ligowej tabeli
i ambitne plany muszą odłożyć na następ-
ny sezon. W Koronie zabrakło porozumie-
nia na linii działacze – trener, ale nie bez
podstaw mówi się, że tak krawiec kraje,
jak mu materii staje.

Niewesołe perspektywy rysują się
przed piłkarzami z Bełchatowa, Chorzo-
wa, Łodzi i Zabrza, dla których problemy
finansowe stały się chlebem powsze-
dnim. Widzewiacy zdecydowali się nawet
zastrajkować, nie wychodząc na jeden
z treningów. Za to najlepiej opłacane
w ekstraklasie zespoły – warszawskiej Po-
lonii i Cracovii – sezon miały wybitnie nie-
udany. Bez kasy źle, ale z kasą też idzie jak
po grudzie. I bądź tu, człowieku, mądry.
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EKSTRAKLASA PO SEZONIE

D

Sprawa tytułu mistrza Polski rozstrzygnęła się trzy kolejki przed

zakończeniem rozgrywek ekstraklasy, ale odpowiedzi 

na pozostałe pytania poznaliśmy dopiero w ostatniej odsłonie.

Orest 
Lenczyk

Robert 
Maaskant

Więcej zawiedzionych



Michał Łabędzki
wraz z kolegami
z ŁKS Łódź
awansował 
do ekstraklasy

Uzasadniona radość Roberta Kasperczyka i jego podobiecznych
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Bielsku-Białej długo cze-
kano na upragniony
awans do krajowej elity,
ale cierpliwość górali zo-
stała nagrodzona, bo pod-

opieczni Roberta Kasperczyka w przekro-
ju sezonu prezentowali efektowny i, co
ważne, efektywny futbol. Prowadzone
od osiemnastu miesięcy przez 44-letnie-
go szkoleniowca Podbeskidzie nieprzy-
padkowo uznano za rewelację również
rozgrywek Pucharu Polski, bo bielszcza-
nie dotarli aż do fazy półfinałów, pozo-
stawiając wcześniej w pokonanym polu
między innymi dziś już mistrza Polski, Wi-
słę Kraków oraz innego przedstawiciela
ekstraklasy – PGE GKS Bełchatów. Modne
w Bielsku-Białej hasło – ekstraklasa jest
nasza – to również nowe wyzwanie dla
klubowych działaczy, którzy z myślą
o wzmocnieniach już podpisali kontrakty
z czeskim środkowym obrońcą, słowac-
kim pomocnikiem i prawdopodobnie na-
pastnikiem z Macedonii. Rozpoczęto pra-
ce projektowe nowego, w całości zada-
szonego obiektu, który będzie mógł po-
mieścić 15 tysięcy widzów, ale moderni-
zacji poddane zostanie również boisko

treningowe. Można tylko pozazdrościć
Janosikom i życzyć konsekwencji na no-
wym froncie.

W Łodzi liczą, że po dwóch latach bani-
cji ekstraklasa powróci na odnowiony już
obiekt przy alei Unii. Gdyby jednak nie
zdążono z remontem, działacze ŁKS mają
zastępczą opcję – wynajęcie stadionu
w Bełchatowie. Dawni Rycerze Wiosny po
raz ostatni rywalizowali w najwyższej kla-
sie rozgrywek w 2009 roku, ale wówczas
nie otrzymali licencji i zostali karnie prze-
sunięci do dywizji pierwszej. Tegoroczny
awans wywalczyli trzy kolejki przed zakoń-
czeniem ligowych zmagań, mając, co tu
ukrywać, największy potencjał kadrowy
spośród pierwszoligowych drużyn. Teraz
trzeba nie tylko go utrzymać, ale również
wzmocnić, dlatego przedstawiciele klubu
w poszukiwaniu nowego sponsora dotar-
li nawet do Warszawy.

Nieubłagane prawa ekonomii nadal
stanowią zaporę nie do pokonania dla
prezesów wielu klubów z zaplecza ekstra-
klasy. Najlepszy dowód: do nowego sezo-
nu w pierwszym podejściu przez licencyj-

ne sito przebrnęło pięć ekip i spadkowicz
z Gdyni. O wielkiej piłce zapomnieli już
gracze GKP i Odry, którzy w trakcie rundy
jesiennej niespodziewanie rozjechali się
po kraju w poszukiwaniu zatrudnienia.
Pierwsi rozegrali jeszcze mecz w 26. kolej-
ce, ale w następnej już nie mieli za co po-
jechać do Świnoujścia, raptem rzut ka-
mieniem, dlatego wywiesili białą flagę. 

Wodzisławianie wytrwali do 33. kolej-
ki, jednak już podróż do Szczecina okaza-
ła się zbyt dużym obciążeniem finanso-
wym, a trener Odry o wypowiedzeniu
umowy dowiedział się telefonicznie. Moż-
na i tak, tylko co to ma wspólnego z pro-
fesjonalnym zarządzaniem pierwszoligo-
wym klubem?

Niewiele dobrego można powiedzieć
również o dokonaniach byłych potęg
ekstraklasy – GKS Katowice i Pogoni
Szczecin. Dziesięć miesięcy pracy Wojcie-
cha Stawowego trudno uznać za udane,
zwłaszcza że szkoleniowiec tradycyjnie ufa
tylko zaawansowanym wiekiem, jednak
mocno wyeksploatowanym piłkarzom,
odstawiając na bok młodych, utalento-
wanych. A szkoda, bo o bliźniaków Micha-
ła i Mateusza Maków, na których konse-
kwentnie stawiał Artur Skowronek, szko-
leniowiec Ruchu Radzionków, biją się już
działacze chorzowskiego Ruchu, Górnika
Zabrze i warszawskiej Legii, która podob-
no jest w stanie wyłożyć za każdego z 20-
-latków po 200 tysięcy złotych. To dowo-
dzi, że trenerzy zespołów ekstraklasy ce-
nią przebojowość, szybkość i boiskową in-
teligencję. Mało, a zarazem tak wiele.

Zeszłoroczny finalista Pucharu Polski,
zespół Pogoni Szczecin przed sezonem
wymieniany był w gronie kandydatów do
awansu, szybko jednak zapracował na
miano największego rozczarowania
pierwszoligowych rozgrywek. Piotr Man-
drysz, a następnie Maciej Stolarczyk nie
potrafili odpowiednio zmotywować piłka-
rzy. Sztuka ta nie udała się również Artu-
rowi Płatkowi, dlatego Pogoń długo po-
zostawała w ogonie tabeli. W nowym se-
zonie zespół poprowadzi Marcin Sasal
i być może, dla portowców nastaną lep-
sze dni.

Cud nastąpił w podwarszawskich Ząb-
kach i maleńkiej Niecieczy. Murowany
kandydat do spadku, Dolcan niemal rzu-
tem na taśmę zachował pierwszoligowy
byt, a Robert Podoliński, były opiekun
Znicza Pruszków, potwierdził starą praw-
dę, że nie trzeba szukać daleko tego, co
jest bardzo blisko. Przygoda z pierwszą li-
gą kończy się w Kluczborku i Ostrowcu
Świętokrzyskim i można mieć tylko na-
dzieję, że piłka nożna odrodzi się nieba-
wem w tych miastach, podobnie jak
w Wodzisławiu i Gorzowie Wielkopol-
skim.

Janosiki i biedaki
Zgodnie z przewidywaniami, ton pierwszoligowym rozgrywkom nadawali
piłkarze z Łodzi i Bielska-Białej. Trzeci, wydawałoby się murowany faworyt,
Piast Gliwice wiosną stracił impet, a ekipy z Nowego Sącza i Świnoujścia
odnotowały jesienią zbyt duże straty, by zagrozić dwóm pretendentom.
Jednak dwa bolesne ciosy pierwszoligowym rozgrywkom zadano w
Gorzowie Wielkopolskim i Wodzisławiu.

W



SEZON DRUGOLIGOWCÓW

ajpierw nieco narzekań. Po
rundzie jesiennej II ligi grono
drużyn z aspiracjami do
awansu było spore, jednak
wiosną liczyły się tylko te ze-

społy, których roczne budżety oscylowały
powyżej półtora miliona złotych. – Bo wy-
żej głowy nie podskoczysz – podsumował
trafnie Maciej Górski, pełniący od grudnia
2010 roku funkcję prezesa Sokoła Sokółk,
chociaż mimo skromnego zaplecza, be-
niaminek z Podlasia uniknął degradacji,
plasując się w środkowej strefie tabeli.

Nie powiodło się jednak występującym
od trzech sezonów w grupie wschodniej –
Puszczy Niepołomice i Startowi Otwock.
W grupie zachodniej same dotacje od
władz miasta nie zapewnią piłkarzom Ja-
roty Jarocin spokojnego bytu, a dotych-
czasowy sponsor wycofuje się z finanso-
wania zespołu i jeżeli nie znajdzie się no-
wy, klub może nie przystąpić w następ-
nym sezonie do rozgrywek. Taki scena-
riusz stał się już udziałem dwóch Polonii –
ta ze Słubic wycofała się w przerwie zimo-
wej, ta z Nowego Tomyśla po 17. kolejce,
podważając sens sportowej rywalizacji;
jedni walczyli o punkty, a drudzy otrzyma-
li je w prezencie. W obu wymienionych
klubach główny nacisk będzie teraz poło-
żony na pracę z młodzieżą i to jest drogo-
wskaz dla innych, wiążących ledwo koniec
z końcem stowarzyszeń; oby w polskim
futbolu nastał wreszcie moment natural-
nej selekcji.

W kwietniu 2010 roku założono SSA
Motor Lublin, której akcje burmistrz
miasta postanowił wykupić za pół milio-
na złotych pod warunkiem, że zdegra-
dowany wcześniej z pierwszej ligi zadłu-
żony Motor przystąpi do rozgrywek dru-
giej ligi. Klub połączył się ze Spartaku-
sem, korzystając tym samym z licencji
beniaminka z Szarowoli. Na nic zdały się
jednak prawne zabiegi, gdy podopiecz-
ni Modesta Boguszewskiego grali za
Bóg zapłać. Motor nadal posuwa się po
równi pochyłej i oby zatrzymał się na
dłużej już w trzeciej lidze.

Nie jest tajemnicą, że obie grupy dru-
giej ligi pod względem sportowym dzieli
przepaść, nie tylko dlatego, że sześciu
przedstawicieli grupy zachodniej w prze-
szłości występowało w najwyższej klasie
rozgrywek. Stabilizacja finansowa i prze-
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Zawodowi amatorzy

N

Na trzecim szczeblu rozgrywek w dwóch grupach rywalizowało

łącznie 36 drużyn. W praktyce aż nadto widoczny podział

zespołów dotyczył zasobów klubowych kas i potencjału

kadrowego.

myślany dobór kadrowy przyniosły wy-
mierne efekty w Olimpii Grudziądz, która
po dwóch sezonach zbierania doświad-
czeń zadebiutuje na zapleczu ekstraklasy.
Tu nie nakręcano spirali oczekiwań, dzięki
temu wypożyczony z Lecha Jarosław Ra-
tajczak, przy wydatnej pomocy kolegów
z zespołu, mógł bezstresowo zademon-
strować pełnię umiejętności.

Na awans muszą jeszcze poczekać
w 20-tysięcznych Zdzieszowicach, ale
tamtejszy Ruch nieprzypadkowo wyra-
sta na czołowego przedstawiciela opol-
skiego futbolu. „Zdzichy”, prowadzone
przez Andrzeja Polaka, sprawiły kilka
niespodzianek, bo szkoleniowiec syste-
matyczną pracą przygotowuje grunt
pod przyszłe sukcesy. Dobrą robotę
w Chojniczance wykonał były król strzel-
ców ekstraklasy, Grzegorz Kapica, po-
dobnie jak w Sosnowcu Leszek Ojrzyński
i choć prowadzone przez niego odmło-
dzone Zagłębie przegrało walkę
o awans, to jednak wysiłek trenera
w wyławianiu i szkoleniu piłkarskich ta-
lentów docenili działacze kilku klubów
z wyższych lig.

Ojrzyński wylądował w kieleckiej Koro-
nie, gdzie szukając oszczędności, również
dają szansę młodej rodzimej myśli szkole-
niowej. W nowym sezonie Bydgoszcz już
nie będzie kojarzyć się jedynie z finałem
PP, bo zawiszanie, z wiecznie młodym
Adamem Topolskim, pokażą się kibicom
zaplecza ekstraklasy. Mają piękny obiekt,
bazę treningową i oby tylko do poziomu
ligi dostosowali się ich kibice.

W Tychach – jeszcze nie teraz, ale pra-
ca działaczy i szkoleniowców nie idzie
na marne. W dawnym mieście „Malu-
cha” zapotrzebowanie na wielki futbol
nie słabnie. Za to w Elblągu odstawiono
młodzież na boczny tor, wykładając ka-
sę na zagraniczny, wschodnioeuropejski
zaciąg. Cel, czyli awans, osiągnięto, ale
można zadać pytanie – co dalej, matu-
rzysto?

Po chudych latach, przygodach na-
wet z czwartą ligą Okocimski Brzesko
na finiszu przegrał awans na zaple-
cze ekstraklasy. Jest za to radość

w Płocku, bo pozbawieni dopły-
wu środków i talentów wiślacy

rzutem na taśmę wracają do
tej klasy rozgrywek. W No-
wym Dworze Mazowieckim

szczęście wydawało się bli-
skie, ale w Świcie twardo stąpa-

ją po ziemi, to znaczy liczą każdy
grosz, więc stawiają na wychowan-

ków z regionu, zamiast wydawać kasę
na pospolite ruszenie.

Leszek 
Ojrzyński
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urniej zaczęliśmy pechowo,
przegraliśmy z Irlandią po bram-
ce straconej po rykoszecie –
podsumował trener biało-czer-
wonych, Janusz Białek. – Stwo-

rzyliśmy sytuacje podbramke, ale nerwy
nie były naszym sprzymierzeńcem. Z Wło-
chami walczyliśmy w Kołobrzegu, na
zmodernizowanym stadionie, przy peł-
nych trybunach.  Przegraliśmy, ale był to
najlepszy mecz naszej drużyny w turnieju.
Nieprzypadkowo biało-czerwonych kom-
plementował sam Arrigo Sacchi, jeden
z najwybitniejszych włoskich trenerów,
który spotkanie obserwował z trybun
W tej kategorii wiekowej dawno nie było
tak dobrego spotkania. Postawiliśmy
wszystko na jedną kartę – ocenił Białek.
– Zabrakło nam szczęścia.

Celem młodzieżowych reprezen-
tacji Polski jest nie tylko wynik,
ale również przygotowanie za-
wodników do gry na kolejnych
poziomach. Majowy turniej po-
kazał, że kilku piłkarzy wkrótce
może zrobić kariery. – Na uwagę
zasługują obydwaj bramkarze Jakub
Szumski i Filip Bednarek. Odkryciem jest
na pewno Mariusz Mikoda, który znako-
micie się rozwija. Jeśli Podbeskidzie Biel-
sko-Biała szuka lewego obrońcy na wy-
stępy w ekstraklasie, to już go ma. Do-
brze spisywali się również dwaj środkowi
obrońcy Michał Czekaj i Marcin Kamiń-
ski. Damian Dąbrowski regularnie gra
w Zagłębiu Lubin. Jestem zadowolony
z postawy Łukasza Zejdlera, który tak na-
prawdę na tym turnieju zadebiutował
w reprezentacji. Z przodu wysokie umie-
jętności potwierdzili Paweł Wszołek i Mi-
chał Żyro, który strzelił dwie bramki. –
powiedział trener. – Nie musimy szukać
talentów poza Polską, one się rodzą tu-
taj, u nas. Trzeba tylko tym młodym pił-
karzom zaufać w klubach i na nich sta-
wiać, a na pewno będą się rozwijać.

Michał Żyro był jednym z najlepszych za-
wodników turnieju. Strzelił obydwie bram-
ki dla Polaków. – Z Irlandią nie powinni-
śmy przegrać, z Włochami zabrakło szczę-
ścia, a Ukraińcom wyszedł strzał życia
z rzutu wolnego – podsumował turniej na-
pastnik Legii Warszawa. – Szkoda tej po-
rażki z Irlandią. Z Włochami zagraliśmy
świetny mecz. Rywale są doskonale wy-

szkoleni technicznie, ale dorównaliśmy im
charakterem i ambicją. Kilku z nich grało
już w Serie A. Fajnie jest zmierzyć się z ta-
kim przeciwnikiem. Trzeba wykorzystywać
więcej sytuacji podbramkowych i nabrać
boiskowego cwaniactwa. Poza tym turniej
obserwowało wielu przedstawicieli me-

Finały U-19 nie dla nas
Reprezentacja Polski nie zakwalifikowała się do finałów mistrzostw Europy do lat 19. Już pierwsze

spotkanie turnieju, rozgrywanego w Koszalinie, Kołobrzegu i Szczecinku, zakończyło się porażką 0:1

z Irlandią. Mecz o wszystko z Włochami przyniósł przegraną 1:3, remis 1:1 z Ukrainą nie miał już

większego znaczenia.

T

Michał
Żyro

diów i skautów, myślę, że każdy z nas
wpadł w oko jakiemuś menedżerowi. Każ-
dy rozwija się indywidualnie. Pokazaliśmy
potencjał. Chciałbym, aby trenerzy nie ba-
li się na nas stawiać, a polska piłka stała
młodymi zawodnikami. Na pewno mam
swój wkład w ten turniej, ale przecież ktoś
piłki musiał mi podać – to przecież zasługa
kolegów. Cieszę się z tych dwóch bramek,
bo pokazałem się z dobrej strony. Mam
nadzieję, że ten turniej doda mi pewności
siebie przed kolejnym sezonem w klubie.

POD OKIEM MAJEWSKIEGO
U-20

Reprezentacja Polski U-20 po porażce z Wło-
chami 0:1 zajęła niezłe, drugie miejsce w Tur-
nieju Czterech Narodów:
1.    Niemcy     16    12-5
2.    Polska       7   5-7
3.    Szwajcaria   6   8-11
4.    Włochy       6   6-7

U-21

Z kolei reprezentacja Polski U-21, również prowa-
dzona przez Stefana Majewskiego, uległa Grecji
1:2 w rozegranym w Radomsku meczu towarzy-
skim. Nasi piłkarze przygotowują się do elimina-
cji młodzieżowych mistrzostw Europy, których fi-
nały odbędą się w 2013 roku w Izraelu. Pierwszy
mecz zaplanowano na 6 września w Polsce. Ry-

walem będzie Rosja.
POLSKA – GRECJA 1:2 (0:2)

Przybecki 73 – Anakoglou 12, Vassilogian-
nis 24.

POLSKA: Kurto – Wichtowski, Zalepa (46
Olkowski), Szymura, Ałdaś (46 Matras)

– Mak (46 Przybecki), Tymiński, Bu-
dziński (56 Możdżeń), Czoska –

Woźniak (46 Kupisz), Jankow-
ski (46 Teodorczyk).



P
ierwsze w historii zwycięstwa Polski nad Anglią i Szwecją
nie wystarczyły do awansu do mistrzostw Europy. W czwór-
ce finalistów znalazła się Islandia, ale siedemnastoletnie

Polki sklasyfikowano na nieosiągalnym do tej pory przez jakąkol-
wiek kobiecą reprezentację szóstym miejscu na Starym Konty-
nencie. Biało-czerwone trafiły do „grupy śmierci”, w której musia-
ły rywalizować z reprezentacjami państw plasujących się w euro-
pejskiej czołówce. W rankingu UEFA Szwecja klasyfikowana jest
na miejscu drugim, Anglia – na piątym, Islandia na dziewiątym,
a Polska na osiemnastym. Pomimo to debiutujący na tak wyso-
kim szczeblu trener Zbigniew Witkowski osiągnął wielki sukces.
Jego podopieczne zajęły w imprezie drugą lokatę. 

Polskie siedemnastolatki rozpoczęły eliminacje od wygranej.
Wprawdzie Szwedki prowadziły do przerwy 1:0, ale w drugiej po-
łowie gole Agaty Guściory, Ewy Pajor i Nikol Kaletki dały zwycię-
stwo 3:1. Niestety, w drugim meczu nasze piłkarki uległy Islandii
0:2, która wcześniej w takim samym stosunku pokonała Anglię,
przez co przed trzecim jej meczem ze Szwecją było wiadomo, że
do Szwajcarii pojedzie drużyna z wyspy gejzerów. Pomimo to Po-
lki z dużą determinacją przystąpiły do ostatniego spotkania z An-
glią, wygrały po bramkach Ewy Pajor oraz Agaty Sobkowicz 2:1
i zajęły w turnieju drugie miejsce. Zwyciężyła Islandia, która oka-
zała się też lepsza od Szwecji (4:1) i o medale ME rywalizować bę-
dzie z Francją, Hiszpanią i Niemcami.

– Najlepiej wypadliśmy w meczu ze Szwecją – mówi trener
Zbigniew Witkowski. – Dziewczyny doskonale realizowały wszyst-
kie założenia taktyczne, elastycznie przechodząc z defensywnego
ustawienia 4-1-4-1 do ofensywnego 4-3-3. Zwycięstwem powinno
zakończyć się także spotkanie z Islandią, ale nie wykorzystaliśmy
kilku okazji do zdobycia gola. Z Anglią również graliśmy o zwycię-
stwo, ponieważ walczyliśmy o jak najwyższą pozycję w Europie.
Dziewczęta nie zawiodły, za co im dziękuję. W październiku kadrę
U-17 czekają kolejne eliminacje. W pierwszej rundzie rywalizować
będzie w Białej Podlaskiej i Radzyniu Podlaskim ze Szwajcarią,
Gruzją i Łotwą. Do dalszych gier pewny awans będzie miała jedy-
nie najlepsza drużyna.
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kstraliga została powiększona
przed sezonem do dziesięciu ze-
społów, które grały ze sobą
w dwóch rundach, systemem
mecz i rewanż. Mistrzostwo

trzeci rok z rzędu wywalczyła Unia Raci-
bórz, od dwunastu lat prowadzona przez
Remigiusza Trawińskiego, prezesa klubu,
trenera i głównego sponsora. Wicemi-
strzem został Medyk Konin, a brązowy
medal zdobył AZS Wrocław.

W porównaniu do poprzedniego roku,
jakość ekipy mistrza Polski bardziej opie-
rała się na zawodniczkach zza granicy.
Najlepsza w zespole była Chorwatka Iva
Landeka, silny punkt stanowiła też Sło-
waczka Ivana Bojdova.

Niewykluczone, że najskuteczniejsza
w lidze Agnieszka Winczo (27 goli) i gra-
jąca na wysokim poziomie Marta Stobba
spróbują sił w Niemczech. Oprócz wymie-
nionej czwórki, mistrzowską kadrę na fi-

niszu ekstraligi tworzyły trzy bramkarki:
Daria Antończyk, Marlena Janeczek i Do-
rota Wilk oraz Marlena Hajduk, Katarina
Istokova, Hanna Konsek, Katarzyna Kru-
pa, Marta Mika, Alicja Pawlak, Agnieszka
Pencherkiewicz, Patrycja Pożerska, Alek-
sandra Sosnowska, Patrycja Wiśniewska,
Anna Żelazko i Ewa Żyła.

– Niestety, reorganizacja nie podniosła
poziomu kobiecego piłkarstwa. Dwie dru-
żyny zdecydowanie górowały nad pozo-
stałymi. Przekłada się to na budowaną
głównie na bazie tych zespołów reprezen-
tację. Przepaść między zawodniczkami
Unii, Medyka i kilkoma z innych klubów,
a pozostałymi – jest olbrzymia. Dlatego
polska liga w obecnej postaci kompletnie
mnie nie interesuje – mówi Trawiński.

Inną wartość dla trenera stanowi Liga
Mistrzyń i pierwsza reprezentacja, której
jest menedżerem. Z myślą o nich planuje
poszerzyć kadrę Unii oraz spotkać się
z deklarującymi finansową pomoc szefa-
mi kilku firm. Jeżeli dojdzie z nimi do po-
rozumienia, to udział w pucharowych
rozgrywkach będzie możliwy. Unia zagra
z czołowymi w Europie zespołami, skorzy-
sta też na tym reprezentacja seniorek.

KOŃCOWA TABELA EKSTRALIGI

1. Unia Racibórz 18 47 82- 7
2. Medyk POLOmarket Konin 18 42 50-19
3. AZS Wrocław 18 34 48-21
4. Pogoń Women Szczecin 18 33 29-21
5. Górnik Łęczna 18 28 30-23
6. 1. FC Katowice 18 24 21-32
7. AZS PSW Biała Podl. 18 22 22-24
8. Mitech Żywiec 18 13 18-53
9. Czarni Sosnowiec 18 7 10-66

10. Stilon Gorzów Wlkp. 18 6 12-56

Unia razy trzy

SZÓSTE W EUROPIE

E
Raciborzanki po decydującym o tytule meczu w Koninie

Reprezentacja polskich siedemnastolatek odniosła historyczny sukces

Nie udało się piłkarkom Medyka Konin zdetronizować najlepszej

w ostatnich latach na krajowym podwórku Unii. W ostatniej 

kolejce ekstraligi uległy na własnym boisku dotychczasowym 

mistrzyniom Polski 0:3 i tytuł pozostał w Raciborzu podobnie jak

Puchar Polski. W finale w Kutnie raciborzanki wygrały 2:0

z Pogonią Women Szczecin. 



Polsce Grassroots Day
świętowaliśmy po raz
drugi. W ubiegłym roku
turnieje, festyny i pikniki
piłkarskie przyciągnęły

około 10 tysięcy uczestników. Liczba nie
imponująca, ale zważywszy, że był to swo-
istego rodzaju test na zainteresowanie
piłką amatorską, nie było też powodu do
narzekań. Świętowaliśmy głośno i chyba
na tyle ciekawie, że relacja, zamieszczona
w tym roku na oficjalnej stronie UEFA
(także w języku polskim), mogła zachęcać
do naśladownictwa.

Tegoroczny Grassroots Day – jak Polska
długa i szeroka – obchodziliśmy na 1500
boiskach typu Orlik, a uczestników było
dziesięć razy więcej niż w roku ubiegłym –
ponad 100 tysięcy. W 16 największych
miastach powstały strefy zabawy, a naj-
huczniej świętowano w tych, które są
związane z Euro 2012. Świetnie też bawio-
no się w mniejszych i całkiem małych
miejscowościach – inicjatywę poparły
tam lokalne samorządy, nagłośniły po-
mysły i zaprosiły do wspólnej zabawy
przedszkolaków, uczniów i dorosłych.

prezentacje trzech szkół, które zagrały
w turnieju, obejrzały mecz Lecha Poznań.
– Superimpreza. Takich turniejów, w ta-
kich warunkach powinno być jak najwię-
cej! – podsumował, rozmawiając z lokal-
nymi mediami, Robert Stańczyk, trener
i opiekun drużyny zwycięzców. W przerwie
między rozgrywkami odbyła się konferen-
cja prasowa, podczas której Marcin Dorna
opowiedział o idei Grassroots.

W Warszawie jak w Hyde Parku
Pomysły na świętowanie Dnia Grassro-

ots w całej Polsce posypały się jak z ręka-
wa. Akademie piłkarskie, turnieje, festy-
ny, pikniki, konkursy z wiedzy o piłce noż-
nej i konkursy plastyczne z atrakcyjnymi
nagrodami oraz – jak w Warszawie – bi-
cie rekordu świata w jednoczesnym pod-
bijaniu piłki, to zaledwie niektóre propo-
zycje zgłoszone przez lokalnych organiza-
torów do kalendarza tegorocznego świę-
ta amatorskiej piłki nożnej.

Tak jak w Europie centrum wydarzeń
25 maja był londyński Hyde Park, tak
w Polsce stał się nim plac przed Pałacem
Kultury i Nauki w Warszawie. Stanęły tam
mobilne boiska, na których od dziesiątej
rano odbywały się turnieje piłkarskie: naj-
bardziej barwny i głośny – przedszkola-
ków; potem studentów warszawskich
uczelni i VIP-ów (dziennikarzy, zawodni-
ków Olimpiad Specjalnych i PTSS „Spraw-
ni Razem”, zawodniczek AZS AWF Warsza-
wa, drużyny freestylerów oraz reprezenta-
cji streetsoccera i pracowników PZPN).
W rywalizacji VIP-ów pierwsze miejsce,
przed reprezentacjami PZPN i „Sprawny-

W Lesznie (na boiskach w Zaborowie),
w którym Grassroots Day zorganizowano
po raz pierwszy, odbył się turniej uczniów
podstawówek, a rozgrywkom przyglądał
się gość specjalny – Marcin Dorna, trener
reprezentacji Polski U-16. Wszyscy zawod-
nicy otrzymali pamiątkowe koszulki i cer-
tyfikaty wystawione przez PZPN, a zwy-
cięzca – Szkoła Podstawowa nr 7 – puchar
ufundowany przez jednego z posłów. Re-
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Grassroots Day
od Bałtyku do Tatr

25 maja UEFA Grassroots Day, czyli dzień piłki amatorskiej,

obchodzono w 53 europejskich federacjach. 

UEFA nieprzypadkowo wybrała termin na trzy dni przed finałem 

Ligi Mistrzów, akcentując tym samym bliskość i wagę, 

jaką przywiązuje do amatorskiego oraz zawodowego futbolu.

Centrum obchodów 
Grassroots Day
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mi Razem”, zajęła drużyna Olimpiad Spe-
cjalnych, a nagrodą-niespodzianką za
zwycięstwo były bilety na mecze reprezen-
tacji Polski.

W ciągu całego dnia do uczestnictwa
we wspólnej zabawie zachęcała prze-

russii Dortmund i spotkanie z zawodni-
kami reprezentacji Polski, a w drugim
nagrodą główną jest wyjazd na należą-
cy do najsłynniejszych stadionów świata
– Ajaksu Amsterdam, i trening w jednej
z najlepszych szkółek piłkarskich globu.
Kto zdobędzie trofea – okaże się po wa-
kacjach.

Warto wspomnieć, że PZPN wspiera
mnóstwo imprez, które popularyzują pił-
kę, a które wysypują się jak grzyby po
deszczu właśnie w miesiącach poprzedza-
jących wakacje i latem. W tym roku już po
raz drugi związek włączył się do obcho-
dów Dnia Dziecka i Światowego Dnia Ro-
dziny na Zamku Królewskim. W niedzielę,
29 maja od godziny 11  pod Arkadami Ku-
bickiego na najmłodszych warszawiaków
i ich rodziców czekała masa atrakcji,
w tym przygotowany przez PZPN ciekawy
program sportowo-rekreacyjny. Przez ca-
ły dzień jak magnes przyciągały dzieciaki
i dorosłych – podobnie jak pod Pałacem
Kultury – mobilne boiska, bramka celno-
ściowa i piłkarski tor przeszkód. Dla naj-
zdolniejszych i najwytrwalszych były upo-
minki – książki, baloniki i plakaty repre-
zentacji Polski.  Pod koniec dnia dzieci
mogły obejrzeć pokaz żonglerki piłką
w wykonaniu jednego z najlepszych fre-
estylerów, Michała Rycaja.

– Kto choć raz zasmakuje piłki, zostanie
przy niej, jako zawodnik lub kibic, przez
całe życie – powiedział przy jakiejś okazji
Tomasz Zabielski, koordynator UEFA Gras-
sroots w Polsce i pełnomocnik PZPN ds.
Uczniowskich Klubów Sportowych.  Niech
się sprawdzi!

ZWYCIĘZCY FINAŁÓW WOJEWÓDZKICH 
W TURNIEJU IM. MARKA WIELGUSA

dziewczynki:
MUKS Praga Warszawa, UKS Modliszki Słomków, UKS Wilczki Wilkowyja,
MUKS Stilon Gorzów Wielkopolski, UKS Sprinter Gościno, PSP Pinczyn, 
SP 6 Inowrocław, LUKS Sport z Kulturą Wydminy, Pionier Brańsk, UKS Dubler
Opole Lubelskie, SP Trops Kamień, Sobolik Sobolów, UKS Pionier Tychy, PSP 3
Zdzieszowice, IUKSIntegro Staszów, UKS Wołów

chłopcy:
SP 158 Warszawa, UKS SMS Łódź, ZS Krosno, UKP Zielona Góra, Salos Szcze-
cin, ZS 4 Pruszcz Gdański, SP 12 Włocławek, UKS Naki Olsztyn, SP 37 Biały-
stok, UKSWidok 51 Lublin, SP 19 Rzeszów, MUKS Dunajec Nowy Sącz, UKS
MOSiRJastrzębie, UKS Rodło Opole, UKS Kondycja Kielce, SP 10 Lubin

Dzień Dziecka na Zamku Królewskim

Finały woj. małopolskiego

Finały woj. wielkopolskiego

Finały woj. śląskiego

Dzień Dziecka
na Zamku
Królewskim
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chodniów atmosfera miejsca – muzyka,
widoczny już z daleka telebim oraz
ogromna, kolorowa piłka z logo Grassro-
ots i – świetnie prezentującym się – no-
wym logotypem PZPN. Warszawiacy pró-
bowali swoich umiejętności przy bramce
celnościowej i na piłkarskim torze prze-
szkód. Za odwagę nagradzano koszulka-
mi i kolorowymi balonikami.

Punktualnie o godzinie 18 z placu przed
PKiN poszybowały w niebo ponad dwie
setki kolorowych piłek. Chwilę później kto
tylko chciał – dzieci i dorośli, w sumie 232
osoby próbowały bić rekord świata w jed-
noczesnym podbijaniu piłki. Wieczorem
oklaskiwano zapierające dech akrobacje
z futbolówką, zaprezentowane przez
ośmiu najlepszych freestylerów w Polsce.

Kto raz zasmakuje piłki…
W ideę Grassroots – choć nie z okazji

święta 25 maja – znakomicie wpisują się
także, odbywające się cyklicznie, organi-
zowane przez PZPN, turnieje dziecięce –
im. Marka Wielgusa, dla jedenastolatków
oraz „Z podwórka na stadion” o Puchar
Tymbarku, dla dziesięciolatków.  W „Wiel-
gusie” zakończyły się właśnie finały woje-
wódzkie, a zaczął grać „Tymbark”. Mecze
dziecięcych drużyn odbywają się na du-
żych boiskach, a młodziutcy zawodnicy
walczą z determinacją, która naprawdę
budzi podziw. Tylko wielka szkoda, że ma-
łych piłkarzy zbyt rzadko dopingują kole-
dzy ze szkół. Zwolnienie z lekcji przy takiej
okazji na pewno nie byłoby stratą nie do
odrobienia, a korzyści ze sportowej edu-
kacji – ogromne.

W tegorocznej edycji turnieju im.
Marka Wielgusa zagrają w sumie 22 ty-
siące dziewcząt i chłopców, a „Z po-
dwórka na stadion” – aż 85 tysięcy.
Pierwsi rywalizują o wyjazd na mecz Bo-



Rząd przyjął projekty ustaw o bezpie-
czeństwie imprez masowych, które
teraz zostały skierowane do sejmo-
wych komisji. Według jednego
z punktów, policja ma wrócić na sta-
diony. To dobrze czy źle?
Zapis w obecnie obowiązującej usta-

wie mówi, że policja nie odpowiada za
zabezpieczenie porządku na trybunach
podczas meczu, a w przypadku potrzeby,
interweniuje dopiero na wniosek organi-
zatora. Życie pokazało, że niektóre niepo-
koje zostałyby stłumione w zarodku, gdy-
by policja była obecna na stadionie od
początku, a nie interweniowała dopiero
jak już doszło do ekscesów. Policja jest
najlepiej wyposażoną i wyszkoloną for-
macją do zapobiegania i likwidacji takich
zdarzeń. Bezpieczeństwo na piłkarskich
obiektach systematycznie poprawia się,
ale wciąż istnieją dobrze zorganizowane
grupy chuliganów szukających okazji do
wywołania burd. W tym kontekście,
obecność policji na stadionach powinna
pomóc w zapewnieniu bezpieczeństwa. 

Projekt zakłada, że w przypadku prze-
rwania meczu z powodu ekscesów na
trybunach, a tym bardziej na mura-
wie, nie może on już być wznowiony.
Automatyzm w takich sytuacjach nie

jest pożądany, bo może doprowadzić do
jeszcze większych niepokojów, czy nawet
zamieszek. Zakończenie meczu może też
być karą nadmiernie surową w stosunku
do zdarzeń, jakie miały miejsce.

Równie kontrowersyjny wydaje się
projekt przewidujący, że to osoby
upoważnione przez wojewodów bę-
dą mogły decydować o przerywaniu
meczów.
Taki zapis byłby niezgodny z przepisa-

mi UEFA i FIFA i ryzykowalibyśmy konflikt
z tymi organizacjami. W przypadkach na-
ruszenia porządku, o zakończeniu meczu
może zadecydować tylko delegat związ-
ku ds. bezpieczeństwa w porozumie-
niu z sędzią.

A zamykanie stadionów przez
wojewodów, co miało miejsce
w końcówce minionego sezonu?
Wydaje się, że nie jest to najlep-

sze rozwiązanie w walce ze stadio-
nowym bandytyzmem. Te decy-
zje miały znamiona kary zbio-
rowej, brakowało im uza-
sadnienia i pewnie naj-

ciaż pewnie są i inne powody. Z doświad-
czenia wynika, że z reguły, w dłuższej per-
spektywie czasowej, oddanie tym gru-
pom jakiejś części stadionu czy zbyt duże-
go obszaru działalności klubu do swego
rodzaju zarządzania, nie przynosi nic do-
brego. Dlatego ważne jest, aby szefowie
i pracownicy klubów czuli się bezpiecznie,
że kiedy powiedzą „nie”, to nie staną się
celem obraźliwych czy wręcz odweto-
wych akcji. Tu też kluczową rolę do ode-
grania ma policja, aby nie bagatelizowa-
ła takich przypadków.

Premier Donald Tusk podkreślił, że je-
śli kluby piłkarskie nie wprowadzą
zintegrowanego systemu identyfika-
cji kibiców, to ich stadiony nie będą
dopuszczane do rozgrywek. W projek-
tach podane są nawet daty – 30 dni
od wejścia w życie ustawy dla ekstra-
klasy, 2013–14 dla pierwszej ligi.
Prace nad zintegrowanym systemem

trwają już od jakiegoś czasu. Liczę, że nie
ma już wątpliwości, że pieczę nad całym
systemem musi sprawować PZPN, bo

przecież polska piłka nożna to nie tylko
ekstraklasa. Mam nadzieję, że

kluby zrozumieją, iż system
ten będzie narzędziem uła-

twiającym im zapewnie-
nie bezpieczeństwa na
ich obiektach i wraz z in-
nymi działaniami, po-
zwoli to na poprawę ja-
kości obsługi kibica na
polskich stadionach. 

mniej dotknęły samych chuliganów.
Oczywiście ta uwaga odnosi się do sytu-
acji z końcówki minionego sezonu i nie
dotyczy przypadków, gdy obiekty nie
spełniają określonych przepisami wymo-
gów bezpieczeństwa.

Rząd chce, by łamiący przepisy kibice
byli karani w trybie administracyj-
nym, na przykład mandatami, już na
stadionie.
Jeżeli jest to możliwe do wykonania,

trudno się z tym nie zgodzić. Obecnie
przepisy dotyczące bezpieczeństwa też
nie są złe, ale co z tego, skoro sprawcy za-
kłóceń często nie ponosili kary albo były
one mało dotkliwe. Najlepsze prawo nie
poprawi sytuacji, jeżeli potencjalni
sprawcy będą czuli, że jest ono tylko mar-
twym przepisem.

Niedawno, na posiedzenie rady nad-
zorczej Piasta Gliwice wtargnęli chuli-
gani i rzucili tortem w twarz jednego
z członków rady. Czy strach przed taki-
mi zdarzeniami, nie powoduje czasa-
mi, że kluby wchodzą
w układy z różnymi
grupami, których
celem jest nie
tylko kibico-
wanie ulu-
b i o n e j
drużynie?
Nie moż-

na tego wy-
kluczyć, cho-
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Policja wraca na stadiony
Rozmowa z członkiem zarządu PZPN i delegatem ds. bezpieczeństwa
EDWARDEM POTOKIEM





Jak ocenia pan swoje piłkarskie umie-
jętności?

Od kilku lat już nie oceniam, gdyż kontu-
zja kolana wyeliminowała mnie z aktyw-
nego uprawiania futbolu. Wcześniej nie
miałem jednak specjalnych kompleksów
pod tym względem, oczywiście jak przy-
stało na amatora. Zacięte i wyrównane
sparingi z grającymi wówczas w Bunde-
slidze piłkarzami FC St. Pauli Hamburg,
wspólne występy z „Orłami Górskiego”
czy udział w benefisowym meczu Andrze-
ja Szarmacha to niezła wizytówka, nie-
prawdaż? Teraz pozostaje mi rola zago-
rzałego kibica i osobiste znajomości z fut-
bolowymi gwiazdami, takimi choćby, jak
„Cesarz” Franz Beckenbauer, czy młodszy
od niego o równe czterdzieści lat Łukasz
Podolski.

Gdy ogląda się niekiedy ręczną „wy-
mianę zdań” między piłkarzami na
boisku, można odnieść wrażenie, iż
niektórzy z nich też starają się połą-
czyć pasję futbolową z bokserską.

To oczywiście żart. Bokser w ringu bije
tak, aby jego ciosy zauważyli wszyscy,
zwłaszcza sędziowie, a tego na pewno
nie chcą bijący piłkarze. Poza tym, tutaj
bardziej wchodzi w grę sprowokowanie
rywala – szczypnięciem, obraźliwym sło-
wem, a nawet włożeniem palca w czułe
miejsce – do gwałtownej reakcji, zauwa-
żonej przez sędziego i „docenionej” żółtą
lub czerwoną kartką. Przykłady ukarane-
go w ten sposób Zinedine’a Zidane’a, czy
– z naszego podwórka – Euzebiusza Smo-
larka są jednoznaczne.

Z jednej strony aż trzech Polaków
w składzie Borussii Dortmund, obec-
nego mistrza Niemiec, klubu wystę-
pującego nie tylko w niezwykle licznie
oglądanej, ale także jednej z najsil-
niejszych finansowo lig świata. Z dru-

„Tiger” („Tygrys”). Obecnie Dariusz
Michalczewski funkcjonuje jako biznes-
men lokujący swoje interesy głównie
w Trójmieście i Hamburgu. Jest rów-
nież aktywny w działalności charyta-
tywnej. Jego fundacja „Równe Szan-
se” pomaga w rozwoju sportowej ka-
riery, nie tylko bokserskiej, młodym lu-
dziom z tak zwanych trudnych środo-
wisk.

Słuszny wzrost i waga, wzmocnione
solidnym pięściarskim przygotowa-
niem, każą się domyślać, że koledzy
podczas meczów piłkarskich chętnie
widzą pana w formacji obronnej…

Ale ja się na to nie godzę! Moja prefe-
rowana pozycja to lewy napastnik. Ra-
dość z oglądania piłki trzepoczącej
w siatce można porównać tylko z uczu-
ciem, jakie przynosi zadanie rozstrzyga-
jącego ciosu w ringu. 

eśli chodzi o jego wcześniejsze
losy, to 10 września 1994 wywal-
czył mistrzostwo świata federa-
cji WBO w kategorii półciężkiej
(do 80 kg), dorzucając do tego
sukcesu trzy miesiące później ta-

ki sam tytuł w kategorii junior ciężkiej
(do 91 kg). 13 czerwca 1997 roku wzbo-
gacił swoje trofea o mistrzowskie pasy
federacji WBA i IBF w kategorii półcięż-
kiej. 24 razy skutecznie bronił tytułów,
pozostając niepokonany aż do 18 paź-
dziernika 2003 roku. Dwa lata później
ogłosił zakończenie kariery.
W naszych barwach i przy dźwiękach
polskiego hymnu Dariusz Michalczewski
wystąpił dopiero 14 września 2002 na
ringu w Brunszwiku, gdzie obronił tytuł
mistrza świata federacji WBO, pokonu-
jąc Amerykanina Richarda Halla.
Ze względu na ofensywny charakter
boksowania szybko zyskał przydomek

NASZ GOÂå

HENRYK

JEZIERSKI
Do sekcji bokserskiej Stoczniowca Gdańsk trafił w 1980 roku jako dwunastolatek. Siedem lat póź-

niej, reprezentując Czarnych Słupsk, został mistrzem Polski w wadze lekkośredniej. W 1988 roku

nie powrócił z wyjazdu bokserskiego do RFN. Tam, po uzyskaniu niemieckiego obywatelstwa, 

najpierw walczył jako amator, zdobywając między innymi tytuł mistrza Europy w wadze 

półciężkiej (1991), a następnie – w sierpniu tego samego roku – podpisał kontrakt zawodowy. 

W ubiegłym roku „Tiger” został nominowany na Przyjaciela Euro 2012.
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Rozmowa z DARIUSZEM „TIGEREM” MICHALCZEWSKIM

Nie chować się z

J



wędek, niż w akcjach z udziałem pałek,
armatek wodnych i gazu.

Jest pan rodowitym gdańszczaninem,
a jednocześnie Przyjacielem Euro
2012, imprezy, która będzie rozgry-
wana także w Gdańsku. Jak pan widzi
połączenie tych ról?
Dla mnie to wyjątkowa okazja do

działania na dwóch frontach. Z jednej
strony – jako Przyjaciel Euro 2012 – usil-
nie promuję to piłkarskie święto, także
w środowiskach dalekich od futbolu,
bokserskiego nie wyłączając. Z drugiej –
dzięki mistrzostwom Europy zyskałem
dodatkowe argumenty w zachęcaniu
niemieckich przyjaciół i znajomych do
odwiedzenia mojego rodzinnego mia-
sta. Teraz będzie im łatwiej podjąć decy-
zję o przyjeździe. A już dopilnuję, aby po-
kochali Gdańsk tak jak ja, natomiast pol-
ską edycję piłkarskich mistrzostw Europy
uznali za najlepszą spośród tych, jakie
kiedykolwiek przeżyli. Zwłaszcza pod
względem towarzyszącej im atmosfery
i naszej gościnności

To kalanie własnego gniazda. Trzeba być
bowiem wielkim egoistą, aby w imię or-
ganizowania kolejnych zadym nie tylko
pozbawiać się możliwości udziału w me-
czach, ale także zamykać drogę do upra-
wiania piłki nożnej nawet… swoim dzie-
ciom. Same browary nie zapewnią wy-
starczających środków na sport, a zresz-
tą żadna poważna firma nie będzie
sponsorować bijatyk na stadionach i po-
za nimi. Nikt nie lubi być utożsamiany
z chuligaństwem, cóż zatem mówić
o dokładaniu własnych pieniędzy do
tworzenia takiego wizerunku.

Widzi pan zatem jakieś rozsądne roz-
wiązania?

Warto skorzystać z doświadczeń in-
nych, choćby Niemców. Tam jest bardzo
surowa dyscyplina na stadionach. Pod-
czas meczów Bundesligi żaden kibic nie
ma szansy wtargnąć na płytę boiska,
a rola policji ogranicza się praktycznie
tylko do obecności wokół stadionu.
Szybciej zobaczy pan mundurowych
w trakcie opalania i towarzyskich poga-

giej – przeciętność naszej ekstraklasy,
znaczona „królami strzelców” z do-
robkiem kilkunastu bramek w całym
sezonie, niemożnością sforsowania
bram do wyższych szczebli rozgrywek
europejskich oraz nudą wiejącą z bo-
isk przerywaną, niestety, głównie wy-
czynami chuliganów. Widzi pan jakieś
racjonalne wytłumaczenie tego zja-
wiska?

Polski piłkarz, który decyduje się na pod-
pisanie kontraktu w Bundeslidze, musi
mieć świadomość ciężkiej pracy nad do-
skonaleniem swoich umiejętności. Jeśli
jej nie ma, szybko przypomną mu o tym
na miejscu lub… pożegnają, sugerując
niższą klasę rozgrywek, powrót do kraju
rodzinnego lub zabawę w futbol na przy-
kład na Cyprze. Wspomniany przeze
mnie Łukasz Podolski nigdy nie ograni-
czał kontaktu z piłką tylko do samego tre-
ningu. Zawsze i z własnej woli aplikował
sobie dodatkową dawkę zajęć. Ale teraz
słusznie uchodzi za jednego z najlepszych
zawodników Bundesligi i reprezentacji
Niemiec. W Polsce natomiast dominuje
przeciętniactwo, to znaczy niewychylanie
się oraz brak odwagi w podejmowaniu
osobistej odpowiedzialności za przebieg
meczu. W myśl zasady: „Jak coś spieprzę,
to mnie nie wystawią następnym ra-
zem”. Dlatego najczęściej mamy do czy-
nienia z praktyką, którą określam: cho-
wanie się za piłkę. Niewielu polskich gra-
czy podejmuje ryzyko przygotowania
i przeprowadzenia przemyślanej akcji. Le-
piej – ich zdaniem – jak najszybciej prze-
kazać futbolówkę koledze, niech on się
męczy.

A co pan sądzi o „atrakcjach” serwo-
wanych przez stadionowych chuliga-
nów?
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ę za piłką!





Atmosfera wokół

przyszłorocznego Euro 2012

systematycznie się w Polsce

pogarsza. Częściowo,

ponieważ do dyskusji wdarła

się polityka, częściowo, 

bo w naszym kraju nigdy nie

brakowało malkontentów 

i wreszcie, bo pojawiły się

realne problemy.

O
dwołanie meczu Polska – Francja
w Gdańsku  to wpadka wizerunko-
wa, na szczęście, nie PZPN… Rów-

nie dużą, a nawet większą, jest przenie-
sienie na inny obiekt spotkania Polska
– Niemcy, które planowo powinno od-
być się na budowanym obecnie Stadio-
nie Narodowym w Warszawie. We Wro-
cławiu też nie wiadomo dokładnie, kie-
dy nowy obiekt będzie w pełni ukończo-
ny, co nie przeszkadza wrocławianom…
starać się o organizację planowanego
na listopad meczu biało-czerwonych
z Włochami.

Do tego dochodzą problemy z budową
niektórych autostrad (szczególnie niepo-
kojąca jest sytuacja na jednym z odcin-
ków – z Łodzi do Warszawy – kluczowej
autostrady A2), lotnisk, dworców, hoteli
oraz innych ważnych infrastrukturalnych
inwestycji w miastach-gospodarzach. Kto
za to odpowiada?

„Przygotowania do Euro 2012 w Pol-
sce są koordynowane przez PL.2012,
spółkę celową Ministerstwa Sportu i Tu-
rystyki. W ich ramach spółka współpracu-
je ze 173 partnerami”. – można przeczy-
tać na stronie www.2012.org.pl/pl/euro-
-2012/pl2012.html.

Prezesem trzyosobowego zarządu
spółki jest Marcin Herra (na zdjęciu),
wcześniej wieloletni pracownik Grupy Lo-
tos. W Radzie Nadzorczej zasiadają
przedstawiciele Ministerstwa Sportu i Tu-
rystyki (dwóch), Ministerstwa Skarbu,
Ministerstwa Finansów oraz Minister-
stwa Rozwoju Regionalnego.

Ubiegłoroczny raport Najwyższej Izby
Kontroli zarzucił spółce PL.2012 niego-
spodarność, nadmierny wzrost wydat-
ków i rozrost kadry kierowniczej (z 71 pra-

cowników spółki aż 30 zajmowało kie-
rownicze stanowiska). Kontrolerzy
stwierdzili też opóźnienia 41 procent in-
westycji związanych z Euro 2012. Oczywi-
ście Herra i spółka nie odpowiadają za
wszystkie niedomagania polskich przy-
gotowań do turnieju.

Chińska autostrada
„Jeżeli nie będzie przejezdnej auto-

strady A2, potraktuję to jako swoją wiel-

ką porażkę” – powiedział w Radiu ZET
minister infrastruktury Cezary Grabar-
czyk. Polska i chińska strona wzajemnie
przerzucają na siebie odpowiedzialność.
Firma COVEC, która w 2009 roku wygra-
ła przetarg, bo jej oferta była najtańsza,
„zrobiła” już prawie 120 milionów zło-
tych zaległości wobec podwykonawców.
Chińczycy oczywiście wyszukują mnó-
stwa powodów, m.in. zaniżanie warto-
ści wykonanych prac przez głównego in-
żyniera kontraktu, nieobiektywną ocenę
prac przez osoby nadzorujące projekt
oraz niespodziewany wzrost cen na ryn-
ku materiałów budowlanych. Chińskie
tłumaczenia są mało wiarygodne i wisi
nad nimi groźba kary ponad 740 mln
złotych (ciekawe tylko, jak ją Grabarczyk
wyegzekwuje?), ale niekompetentni
urzędnicy, nieżyciowe, wręcz złe przepisy
przetargowe oraz zwlekanie z płatno-
ściami – to od dawna znane polskie bo-
lączki. Ale czy tylko?

CBA kontroluje
Niedawno Centralne Biuro Antykorup-

cyjne złożyło do prokuratury dwa donie-
sienia w sprawie nieprawidłowości przy
budowie Stadionu Miejskiego w Pozna-
niu. Zawiadomienia dotyczą uchybień
przede wszystkim na etapie prac projek-
towych i wykonawstwa oraz rozstrzygnię-
cia przetargu na wykonanie niektórych
prac, w tym wykończeniowych i zakupu
wyposażenia stadionu. Doniesienia są
wynikiem prowadzonej przez CBA od kil-
ku miesięcy kontroli (dotyczącej budowy
stadionu) w Urzędzie Miasta w Poznaniu,
jak i w miejskiej spółce Poznańskie
Ośrodki Sportu i Rekreacji, która zarządza
obiektem.

UEFA ocenia
Oczywiście Euro w naszym kraju

w żadnym wypadku nie jest zagrożone.
Dyrektor organizacyjny UEFA Martin Kal-
len ocenił stan przygotowań w Polsce
na osiemdziesiąt procent. Szefów euro-
pejskiego futbolu nie interesuje, jak du-
ży skok infrastrukturalny wykona Pol-
ska. Dla UEFA ważne są stadiony, szlaki
komunikacyjne, ale tylko te, którymi bę-
dą przemieszczać się kibice, oraz baza
noclegowa. A czy finałowy turniej przy-
czyni się do promocji Polski w świecie
oraz futbolu w naszym kraju, to zupeł-
nie inna sprawa.
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WARSZAWA

N
a specjalnej konferencji praso-
wej, która odbyła się 8 czerwca,
premier Donald Tusk ogłosił, że

zakończenie prac budowlanych na Sta-
dionie Narodowym  w Warszawie, któ-
ry ma być największym, najnowocze-
śniejszym  i najdroższym w Polsce
obiektem na Euro 2012 – nastąpi nie
wcześniej, niż 30 listopada. Oznacza to,
że  mecz Polska – Niemcy nie odbędzie
się w stolicy, ale w Gdańsku. Cóż, przy-
najmniej tym razem nie będzie sytu-
acji, jak właśnie w Gdańsku przed pla-
nowanym tam spotkaniem Polska –
Francja,  kiedy delegacja gości musiała
uświadomić niektórym naszym decy-
dentom, że na niedokończonym obiek-
cie grać nie można.

Miał być w czerwcu
58-tysięczny Stadion Narodowy został

zaprojektowany przez pracownie JSK Ar-
chitekci, International GmbH i Schlaich
Bergermann Und Partner. W połowie
2009 roku przetarg na jego budowę wy-
grało konsorcjum niemieckich, austriac-
kich i polskich firm: Alpine Bau Deutsch-
land AG, Alpine Bau GmbH i Alpine Con-
struction Polska oraz Hydrobudowa Pol-
ska i PBG. Termin zakończenia prac usta-
lono wtedy na 30 czerwca 2011 roku.  

Za powstanie areny i przygotowanie
do zarządzania kompleksem sportowo-
-biznesowym odpowiada Narodowe
Centrum Sportu, które jest spółką Skar-
bu Państwa, powołaną przez ministra
sportu i turystyki. Prezesem NCS jest 36-
-letni Rafał Kapler, wcześniej związany
zawodowo z Leroy Merlin, Erą i PKN Or-
len. Kontrakt jest wart 1,5 miliarda zło-

tych, a jak poinformował premier – w in-
westycje wokół obiektu ulokowano już
kolejne 500 milionów...

Instalacje – buble
Początkowo budowa Stadionu Naro-

dowego była przedstawiana jako wzor-
cowa. NCS, bez porozumienia z PZPN,
zaczął nawet sprzedawać loże, w któ-
rych miałaby zasiąść elita działających
w naszym kraju biznesmenów, chęt-
nych do obejrzenia spotkania Polska –
Niemcy.

Dopiero od niedawna do mediów za-
częły przedostawać się informacje
o sporach między inwestorem a wyko-
nawcą, bo wcześniejsze ostrzeżenia zo-
stały zignorowane. Bomba wybuchła
pod koniec zeszłego miesiąca, po zleco-
nym przez wykonawcę audycie firmy EC
Harris, z którego wynikało, że opóźnie-
nie w zakończeniu budowy obiektu mo-
że wynieść nawet kilka miesięcy, bo
w projektach były błędy dotyczące in-
stalacji sanitarnych, elektrycznych
i transformatorów oraz instalacji agre-
gatów prądowych. Z kolei kontrola ze
strony NCS wykryła wady w budowie
schodów ewakuacyjnych (ich popra-
wienie może zająć nawet cztery miesią-
ce), a po jednej z ulew zaczęły przecie-

kać stropy. W kontrakcie przewidziane
są kary za spóźnienia, mogą wynieść
nawet do miliona złotych dziennie, ale
jak poinformował prezes Kapler – we-
dle wynegocjowanej ugody – konsor-
cjum wykonawców nie zapłaci żadnych
kar. Podstawowy warunek: bezwzględ-
ne dotrzymanie nowego terminu.

Komunikacja – lepiej
Zakończyła się przebudowa portu

lotniczego, który będzie musiał zapew-
nić wylot ze stolicy w ciągu 10 godzin
po każdym meczu niemal połowie kibi-
ców (około 24 tysięcy). Według UEFA,
lotnisko w Warszawie jest najlepszym
pośród wszystkich, jakimi dysponują
miasta-gospodarze Euro. Ponadto, pod
koniec roku, na terminale Okęcia mają
już kursować, w obie strony w czasie 15-
-20 minut, pociągi z centrum miasta.

Generalny remont Dworca Central-
nego ma się zakończyć najpóźniej na
początku wiosny 2012 roku, tak samo
jak odświeżanie Dworca Wschodniego
(bez remontu zniszczonych peronów
i przejść podziemnych). Kilka miesięcy
wcześniej – jesienią ma zostać oddany
do użytku zmodernizowany Dworzec
Stadion, który sąsiaduje ze Stadionem
Narodowym. Nie będzie remontu
Dworca Zachodniego, ani drugiej linii
metra. Kibice muszą się więc zadowolić
transportem autobusowym, tramwajo-
wym i kolejowym. Do Euro będzie po
ulicach jeździć ponad 180 nowych
tramwajów niskopodłogowych, zakupi-
my 23 pociągi dla SKM, a już teraz po
ulicach jeździ ponad 1000 nowych, ni-
skopodłogowych autobusów.

Stadion w budowie
6 sierpnia zawody

motocrossowe Red Bull 

X-Fighters w obecności 

45 tysięcy kibiców, 27 sierpnia

oficjalne otwarcie stadionu 

z rozmaitymi imprezami 

w planie i 55 tysiącami

widzów na trybunach,

wreszcie 6 września, jako

główne danie, mecz Polska 

– Niemcy przy komplecie

publiczności. Wszystko to za

piękne, aby było prawdziwe…



Najtrudniejsze z gdańskich inwestycji,
objętych programem Euro 2012, zło-
żono rok temu na delikatne, kobiece
barki... Gdy tkwi się w kilometrowych
korkach, łatwiej o jednoznaczne i nie-
sprawiedliwe oceny. Jak wytrzymuje
pani tę presję?
Nienajgorzej, co zawdzięczam świado-

mości wszystkich zagrożeń, jakie wiązały
się z przyjęciem obecnej funkcji oraz kil-
kunastoletniego doświadczenia zawodo-
wego. Moja obecna praca w GIK to kon-
tynuacja tego, co robiłam dotychczas. Za-
rządzanie inwestycjami stało się dla mnie
nie tylko zawodową specjalnością, ale
wręcz pasją.

Ostatnie lata mocno zweryfikowały
realność wcześniejszych zamierzeń in-
westycyjnych związanych z Euro 2012,
zwłaszcza w branży drogowej. Część
zadań przesunięto nawet o dwa lata,
na czas po zakończeniu mistrzostw,
inne zostaną wykonane w ograniczo-
nym zakresie.
W tym wypadku założyliśmy dwa wa-

rianty: jeden dla zespołów uczestniczą-
cych w turnieju, VIP-ów i grup zorganizo-
wanych, drugi dla indywidualnych kibi-
ców. Na odcinku od lotniska w Rębiecho-
wie do węzła Matarnia nad obwodnicą
trójmiejską w obydwu wariantach przeje-
dziemy szeroką (dwa pasy w każdym kie-
runku) ulicą Słowackiego. Od węzła Ma-
tarnia   pierwszy wariant będzie przebie-
gał prosto, czyli w dalszym ciągu  dwujez-
dniową, dwukierunkową ulicą Słowac-
kiego poprzez centrum Wrzeszcza – kon-
kretnie: skrzyżowanie z Aleją Grunwaldz-
ką –  do Alei Rzeczpospolitej. Później, aż
stadionu PGE Arena, pojedziemy istnieją-
cymi już ulicami, gdzie płynność ruchu
będzie regulowana przy pomocy sygnali-
zacji świetlnej. W wariancie drugim skie-
rujemy kibiców z węzła Matarnia na ob-
wodnicę w kierunku południowym, aby
z najbliższego węzła Karczemki wjechać
na Trasę W-Z, prowadzącą do centrum
Gdańska, czyli Głównego Miasta. Stąd
ulicami Jana z Kolna oraz Marynarki Pol-
skiej dotrzemy do celu. Warto podkreślić,
że pasażerowie linii lotniczych będą mie-
li mocne wsparcie w specjalnie zorgani-
zowanej komunikacji autobusowej mię-

dzy lotniskiem i stadionem, natomiast
przejazd przez najatrakcyjniejszą część
grodu nad Motławą ma zachęcić gości
także do poznania jego walorów tury-
stycznych. Oczywiście, nie wykluczamy
korzystania przez kibiców indywidual-
nych z trasy w wariancie pierwszym, lecz
będzie to możliwe tylko w okresie nieko-
lidującym z transportowaniem piłkarzy
i VIP-ów.

A co dla osób, które zdecydują się
przyjechać do Gdańska koleją lub sa-
mochodem?
Zdecydowanie polecam im komunika-

cję miejską. Już w sierpniu tego roku Za-
rząd Dróg i Zieleni w Gdańsku zakończy
modernizację trakcji tramwajowej w cią-
gu ulicy Jana z Kolna. Dzięki temu pasa-
żerowie zyskają szybki środek lokomocji
od Dworca Głównego PKP pod sam sta-
dion. Równie szybką i sprawną komuni-
kację autobusową na tej samej trasie za-
pewnia to, iż każda z pokonywanych ulic
ma co najmniej dwa pasy ruchu w jed-
nym kierunku.

Budowa stadionu PGE Arena trwa.
Jak natomiast przedstawiciele  UEFA
oceniają proponowane przez  miasto
rozwiązania komunikacyjne na czas
Euro?
Nie ma między nami poważniejszych

rozbieżności, choć odebraliśmy sporo
cennych uwag i sugestii. Za szczególnie
interesującą uważam propozycję re-
aktywowania fragmentu nieczynnej
linii Szybkiej Kolei Miejskiej, łączą-
cej niegdyś centrum miasta z No-
wym Portem. Połączenie kole-
jowe z przystankiem zlokali-
zowanym na wysokości sta-
dionu i w jego bezpośred-
nim sąsiedztwie zdecydo-
wanie poprawiłoby wy-
dolność całego systemu
komunikacyjnego. Wła-
śnie trwają rozmowy mię-
dzy władzami miasta i Pol-
skimi Liniami Kolejowymi na ten temat.
Trzymam kciuki za ich pomyślny finał.

Użytkownikami dróg wybudowa-
nych w związku z turniejem będą

wprawdzie nie tylko kibice, lecz aku-
rat ci ostatni mogą stanowić tak zwa-
ną grupę specjalnego ryzyka, zwłasz-
cza w kontekście ostatnich wydarzeń
na stadionach. Ma pani jakiś apel pod
ich adresem?
Oczywiście, że mam, lecz jest to apel

wyłącznie z pozycji menedżera, daleki od
kontekstów politycznych czy prawnych.
Świadomie założyliśmy realizację wszyst-
kich inwestycji bez zamykania całych
kwartałów miasta. To powoduje, że pra-
ce budowlane toczą się równolegle z nor-
malnym życiem mieszkańców, często bez
ogrodzeń i w bezpośrednim sąsiedztwie
ciągów komunikacyjnych, włącznie
z chodnikami.
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Drogi pod specjalnym
nadzorem
Rozmowa z IWONĄ ŻYGOWSKĄ, wiceprezesem zarządu
Gdańskich Inwestycji Komunalnych
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W
Poznaniu, jak w całym kraju, nie
wszystkie z zaplanowanych inwe-
stycji zostaną zrealizowane. Za-

grożona jest między innymi budowa dro-
gi S5 do Wrocławia, nad Wartą już widać
problem z zarezerwowaniem w hotelach
miejsc na Euro i wciąż nie rozpoczęto bu-
dowy centrum komunikacyjnego
PKP/PKS oraz modernizacji kluczowego
dla ruchu kołowego w centrum miasta
ronda Kaponiera. Wreszcie Stadion Miej-
ski przy ulicy Bułgarskiej…

Trzeba było kar
W przeciwieństwie do Gdańska, War-

szawy i Wrocławia, w Poznaniu można
grać, ale UEFA nakazała wykonanie istot-
nych poprawek na 41-tysięcznym obiek-
cie. Trwa więc szukanie winnych, a na ce-
lowniku znalazł się oczywiście także
PZPN, chociaż nie odpowiada za budowę
stadionów, a tym bardziej autostrad, ho-
teli, lotnisk, dworców i rond.

Nie zawsze jest też słuchany. Przedsta-
wiciele związku wytykali błędy i zgłaszali
problemy na poznańskim stadionie już
po wrześniowym, pucharowym meczu

Lecha z Salzburgiem, następnie po listo-
padowych konfrontacjach poznaniaków
z Manchesterem City i reprezentacji Pol-
ski z Wybrzeżem Kości Słoniowej. Przyję-
to je do wiadomości dopiero, gdy UEFA,
na podstawie własnych obserwacji, nało-
żyła na Lecha surowe kary, w tym ograni-
czenie liczby widzów, przed lutowym spo-
tkaniem z Bragą w 1/16 finału Ligi Euroej-
skiej.

Rozrzutny samorząd?
W przypadku stadionów rządowa

spółka PL.2012 wytyka palcem samorzą-
dy, bo faktycznie to one organizowały
przetargi na projekty i wykonawców,
nadzorowały prace i wydawały pienią-
dze. Duże pieniądze, bo przebudowa po-
znańskiego obiektu kosztowała 700 mi-
lionów złotych. Jak ironizują poznaniacy,
to podobnie, co 61-tysięczny supernowo-
czesny obiekt w Gelsenkirchen, zbudo-
wany na finały mistrzostwa świata
w 2006 roku…

W ostatnim okresie miasto przejęło le-
żące w pobliżu obiektu działki, aby wyko-
nać kolejne ścieżki ewakuacyjne ze sta-

dionu. Trwa także montaż specjalnej
kładki, która prowadzi na sektory dla ki-
biców gości (to inwestycja niezwiązana
z Euro). Natomiast nie będzie przebudo-
wany, wskazany przez UEFA, wąski prze-
smyk za II trybuną (za bramką), gdzie
może dojść do zbytniego nagromadzenia
kibiców przy wchodzeniu i wychodzeniu
ze stadionu. Nie zostaną też poszerzone
schody i wyjścia ewakuacyjne, na które
zimą narzekała UEFA. Aby to zrobić, nale-
żałoby przebudować… trybuny. Bez ko-
mentarza.

UEFA z wizytą
W maju Poznań, podobnie jak inne

miasta-gospodarzy Euro, wizytowała ko-
lejna delegacja UEFA na czele z jej dyrek-
torem organizacyjnym, Martinem Kalle-
nem. – Idziemy w dobrym kierunku – po-
wiedział dyrektor o sprawach związanych
z bezpieczeństwem, zwracając jednocze-
śnie uwagę, że tereny wokół stadionu to
obecnie jeden wielki plac budowy. To jed-
nak usprawiedliwione, bo powstają tam
drogi dojazdowe do obiektu.

Największym problemem władz Po-
znania jest murawa stadionu. Trenerzy,
piłkarze i delegaci od początku na nią
narzekali. W ciągu półtora roku była już
wymienia pięciokrotnie, każdorazowo
za około 300 tysięcy złotych. Ostatnio
w marcu. A podobno to jeszcze nie ko-
niec… Czeka ją taki sam los, co poprzed-
nie, czyli wkrótce nie będzie nadawała
się do użytku. Według ekspertyzy Uni-
wersytetu Przyrodniczego w Poznaniu,
powodem tego jest gleba, która ma nie-
prawidłowe właściwości chemiczne. Po-
znański Ośrodek Sportu i Rekreacji zde-
cydował się więc na wymianę całego
podłoża lub zastosowanie trawy ze
sztucznymi implantami. Koszt takiej ope-
racji szacowany jest na od półtora milio-
na złotych do półtora miliona… euro.
Mimo wszystko, co zresztą podkreślił Kal-
len, a teraz mówią to przedstawiciele
miasta, Poznań ma już stadion i rozgry-
wano na nim mecze, kilkakrotnie
z udziałem czterdziestu tysięcy widzów.
Jest więc wciąż co najmniej o krok przed
pozostałymi miastami.

O krok do przodu
Stadion w Poznaniu jest na razie jedynym oddanym do użytku

spośród czterech obiektów, na których mają być rozgrywane

mecze Euro 2012. To główna linia obronna władz miasta 

w ogólnopolskim szukaniu winnego za gorszy od zakładanego

stan przygotowań Polski do finałów mistrzostw kontynentu.



O
gromny problem, być może naj-
większy, stanowi budowa nowego
terminalu lotniska w Strachowi-

cach. Najpierw poszło o pieniądze, któ-
rych nie otrzymał wykonawca. Gdy już się
z tym uporano, pojawił się kolejny kłopot
– z wodami gruntowymi, przez które
wstrzymano prace. Zgodnie z obietnicą
prezydenta Dutkiewicza, lotnisko miało
być gotowe na początku maja. Już wia-
domo, że opóźnienie sięgnie kilku mie-
sięcy. – Zapewniam, że prace ruszą już na
początku czerwca – przekonuje Przemy-
sław Marcinkowski, kierownik projektu
rozbudowy Portu Lotniczego Wrocław.
Optymistą jest także prezes portu, Da-
riusz Kuś. – Opóźnienie nie ma większe-
go wpływu na termin oddania do użytku
terminalu. Ten jest niezmienny i przypa-
da na jesień tego roku. Różnica w czasie
pomiędzy zakończeniem budowy,
a otwarciem budynku bierze się z bardzo
szczegółowych przeglądów technicznych
– wyjaśnia Kuś.

Duży znak zapytania należy postawić
przy sprawie kolejowego połączenia lot-
niska z centrum. Inwestycja, o ile zosta-
nie zrealizowana, na pewno się przedłu-
ży, bowiem ogłoszono dopiero przetarg
na wstępne studium wykonalności po-
mysłu byłego marszałka województwa
dolnośląskiego, Marka Łapińskiego. Za-
proponował on trasę okrężną w stosun-
ku do pierwotnego pomysłu, z którego
nic nie wyszło, ponieważ z obietnic wyco-
fały się Polskie Linie Kolejowe. Świeżą in-
formacją z lotniska jest też wiadomość
o budowie płyty postojowej przed no-
wym terminalem. Przetarg wygrała fir-
ma Skanska, która zaproponowała naj-
niższą stawkę (inwestycja ma kosztować
62,4 mln). 

Wesoły autobus
Maj upłynął we Wrocławiu pod zna-

kiem kolejnych akcji związanych z Euro
2012. Na początku ubiegłego miesiąca
po stolicy Dolnego Śląska kursował spe-
cjalny autobus, zwany... Barbusem. Po-
mysł urzędników wzbudził ciekawość
i spory entuzjazm wśród wrocławian. Nie
tylko ze względu na serwowane we-

wnątrz pojazdu napoje i muzykę. Każdy
mieszkaniec miasta mógł wpisać się do
specjalnej „Księgi 2012 powodów, by po-
kochać Wrocław”, obejrzeć materiał fil-
mowy i zapoznać się z aktualnym stanem
budowy stadionu na Pilczycach oraz po-
zostałych inwestycji.

– Nasz autobus nie tylko miał stać
i ładnie wyglądać – tłumaczy Patrycja
Wojciechowska z biura ds. Euro. – Przez
trzy dni będzie kursował po mieście, a je-
go rozkład został tak dobrany, aby at-
mosferę turnieju można było poczuć
w wielu zakątkach Wrocławia.

Kliczko w budowie
Skoro poruszyliśmy temat stadionu na

Pilczycach, warto się przy nim zatrzymać.
Po ostatnich informacjach o problemach
z obiektami w Gdańsku i Warszawie wie-
lu kibiców zaczęło się obawiać także
o wrocławski. – Wszystko jest w porząd-
ku. Na pewno zdążymy – zapewnia Mi-
chał Janicki, pełnomocnik prezydenta

miasta Wrocławia ds. Euro 2012. Czy
faktycznie wszystko jest w porządku? We-
dług jego słów, stadion miał być gotowy
najpierw w styczniu, później w czerwcu,
a teraz okazuje się, że wykonawca może
nie zdążyć na lipcowe mecze. To niezbyt
pozytywna informacja, zwłaszcza z punk-
tu widzenia piłkarzy Śląska, którzy za-
kwalifikowali się do europejskich pucha-
rów oraz samych kibiców, zainteresowa-
nych z pewnością ich występami.

Nie tak dawno stadion, w asyście Ra-
fała Dutkiewicza, rezydował król Szwecji
Karol XVI Gustaw. Był ponoć pod wraże-
niem jego konstrukcji, ale także ogrom-
nej liczby inwestycji, jakie toczą się wo-
kół obiektu. Natomiast w drugiej poło-
wie maja na stadion zawitał król… no-
kautu. Bokserski mistrz świata wagi
ciężkiej, Witalij Kliczko, odwiedził Wro-
cław z okazji pierwszej konferencji pra-
sowej przed walką z Tomaszem Adam-
kiem. Pięściarze skrzyżują rękawice 10
września, a nieco wcześniej na nowym
stadionie mają pokazać się monster
trucki, ogromne samochody przywiezio-
ne prosto z USA. Kliczko, ze względu na
swoje wykształcenie zwany „Dokto-
rem”, gdy tylko dojechał na obiekt i zo-
baczył, w jakim stanie się on znajduje,
natychmiast zakasał rękawy i zabrał się
do roboty. Jest więc nadzieja, że do Eu-
ro zdążymy.
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Księga 2012 powodów…
Finały piłkarskich mistrzostw Europy, które odbędą się w Polsce i na Ukrainie, zbliżają się wielkimi

krokami. Z każdym dniem rośnie napięcie związane z terminami, inwestycjami i projektami. Jak na tym

polu, prawie rok przed rozpoczęciem największej sportowej imprezy na Starym Kontynencie, prezentuje

się Wrocław? W październiku 2010 prezydent miasta, Rafał Dutkiewicz, ogłosił harmonogram realizacji

inwestycji oraz projektów, które mają być zakończone długo przed tym, gdy zabrzmi pierwszy gwizdek na

boisku. Jednak już wiadomo, że większość terminów to były tylko mrzonki.
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W
olontariuszem ma szansę zo-
stać niemal każdy. Trzeba ko-
munikatywnie porozumiewać

się w języku angielskim, umieć obsługi-
wać komputer i skończyć 18 lat do 1 mar-
ca 2012 roku.

– Na pewno każdy znajdzie coś dla sie-
bie, ponieważ angażujemy się we wszyst-
kie obszary organizacji turnieju – mówi
Kamila Czerwińska, menedżer ds. wolon-
tariatu w Polsce. – Wierzymy, że dla każ-
dego będzie to fantastyczna przygoda.
Wolontariat sportowy jest w Polsce zja-
wiskiem mało znanym, ponieważ do tej
pory nie było w naszym kraju imprez
sportowych takiej rangi. Ogólnie kultura
wolontariatu też jest słabo rozwinięta,
a sam wolontariat ma słaby PR. Angażo-
wanie się w taką działalność uważane
jest często za frajerstwo. Poprzez nasz
program chcemy to wszystko zmienić.

Rekrutacja rozpoczęła się 14 czerwca
i potrwa do końca września. Zgłoszenia
można składać w sekcji wolontariatu na
stronie UEFA.com. – Do końca grudnia
wybierzemy wolontariuszy – twierdzi
Czerwińska. – Później ich przeszkolimy.

Mamy również wspaniały program im-
prez integracyjnych. Korzyści materialne
z wolontariatu na Euro to ubezpieczenie,
wyżywienie, napoje, ubiór i profesjonal-
ne szkolenia z certyfikatem. Jest jednak
też dużo korzyści niematerialnych: chce-
my dać możliwość ludziom w każdym
wieku bycia z nami, zobaczenia Euro od
kuchni. Wolontariusz będzie miał dostęp
do miejsc, do których nigdy nie wejdzie
jako kibic. Ponadto to doskonała okazja
poznania ludzi z całego świata.

– Bez wolontariatu trudno sobie wy-
obrazić taką imprezę, jak Euro – podkre-
śla Adam Olkowicz, dyrektor turnieju
w Polsce. – Wolontariusze dodają kolory-
tu. Ponadto jest to dla nich forma speł-
nienia pasji, wielkie doświadczenie i sa-
tysfakcja. Wszyscy wolontariusze tworzą
bardzo istotny element całości organiza-
cji turnieju finałowego.

Wolontariusze stanowią również waż-
ną część zaangażowania się krajów go-
spodarzy w organizację turnieju. – Tak
naprawdę są częścią naszego personelu
– mówi Pedro Correia, dyrektor ds. pla-
nowania, ticketingu i protokołu UEFA Eu-

ro 2012. – Będą pomagali drużynom,
dziennikarzom, kibicom, gościom VIP,
sponsorom. Przygotowaliśmy dla nich
szeroką ofertę. Spośród około 5500 wo-
lontariuszy blisko 80 procent będzie po-
chodzić z Polski i z Ukrainy. Po turnieju zo-
stanie rzesza przeszkolonych osób, które
będą mogły pracować przy kolejnych te-
go typu imprezach.

UEFA przykłada bardzo dużą wagę do
programu wolontariatu. Cały projekt bę-
dzie kosztował 8 milionów euro. Są to
między innymi koszty szkoleń, wyżywie-
nia, strojów. Podczas poprzednich mi-
strzostw Europy wolontariusz pracował
średnio 3-6 tygodni.

– Wolontariusz jest często pierwszym
punktem kontaktu dla osób przyjeżdżają-
cych na turniej – mówi Correia. – Wolon-
tariusze to bardzo sympatyczna grupa
z ogromnymi szansami na zdobycie do-
świadczenia. Bez niej turniej na pewno
nie byłby taki kolorowy. Zachęcamy
wszystkich do zgłaszania swoich kandy-
datur, bez względu na obecne doświad-
czenie i wiedzę. Szukamy osób, które
nam pomogą.

Wolontariusze pomogą
W przygotowaniach do UEFA Euro 2012 rozpoczęła się realizacja kolejnego dużego projektu – programu

wolontariatu. Początek rekrutacji około 5500 wolontariuszy zaplanowano na połowę czerwca.

T
radycyjnie w jednym z programów „Ka-
wa czy herbata?” w TVP1 z rąk dyrektora
turnieju w Polsce, Adama Olkowicza, ty-

tuły Przyjaciół UEFA Euro 2012 otrzymali kom-
pozytor, autor muzyki filmowej (między inny-
mi do filmu „Ogniem i mieczem”) Krzesimir
Dębski (na zdjęciu obok powyżej) oraz rysow-
nik i animator filmowy nominowany do Osca-
ra za „Katedrę” Tomasz Bagiński.

Krzesimir Dębski powiedział, że jego babcia
była Ukrainką i dla niego stosunki polsko-
-ukraińskie są niezwykle ważne: – Mistrzo-
stwa Europy w piłce nożnej mogą tylko jeszcze
bardziej zbliżyć nasze narody. Cieszę się, że Eu-
ro 2012 jest właśnie u nas i na Ukrainie.

Tomasz Bagiński (na zdjęciu obok poniżej)
uważa, że organizacja mistrzostw stanowi dla
Polski olbrzymie wyzwanie. – Jesteśmy w sta-
nie świetnie zorganizować turniej finałowy,
a potem możemy stanąć przed kolejnymi wy-
zwaniami i organizować inne wielkie imprezy
sportowe – powiedział wybitny twórca anima-
cji filmowych.

Przy okazji uroczystości związanych z rokiem
dzielącym nas od Euro, wręczono nominacje
dziewięciu kolejnym Przyjaciołom. Najpierw

w programie „Kawa czy herbata?” otrzymali
je Iwona Schymalla, Stanisław Bobkiewicz,
Olaf Lubaszenko i Krzysztof Skiba. Dzień póź-
niej, podczas specjalnej konferencji w Pałacu
Kultury i Nauki, do zaszczytnego grona dołą-
czyli Marcin Daniec, Jerzy Dudek, Janusz Ga-
jos, Robert Górski i Muniek Staszczyk.

– To dla mnie wielkie wyróżnienie, jestem
dumny, że mogę przybliżyć gościom z zagrani-
cy nasz kraj – powiedział Dudek. – Zawsze or-
ganizacji takiej imprezy towarzyszy pewna do-
za niepokoju, jednak jesteśmy już na ostatniej
prostej, mamy jeszcze rok i na pewno zdążymy.

Były bramkarz reprezentacji Polski ze spoko-
jem spogląda również na kadrę Franciszka
Smudy: – Widzę, że zakończył się etap selekcji,
teraz czas na zgrywanie zespołu. Nie obawiam
się o tę drużynę. Nie należy tylko narzekać po
nieudanych meczach, bo piłkarze rzeczywiście
mogą zwątpić w swoje umiejętności. Potrzeb-
ne jest zaufanie. Mnie w czasie kariery krytyka
często pomagała. Oczywiście tylko taka, która
jest konstruktywna. Jednak jeśli ma to odby-
wać się na zasadzie obrażania, to jest na pew-
no bolesne. Sukces Euro zależy nie tylko od pił-
karzy, ale również w dużej mierze od kibiców.

KOLEJNI PRZYJACIELE  EURO 2012

OPRACOWANIE TEKSTÓW: HENRYK JEZIERSKI, ¸UKASZ KMITA, JAROS¸AW KUDAJ, DANIEL OLKOWICZ, JACEK SOWA



ZPN się zmienia. Trwają prace
zespołu ds. strategicznego pla-
nu działania, który nakreśla dłu-
goletnie cele dla kluczowych ob-
szarów federacji: od szkolenio-

wych, sportowych, poprzez organizacyj-
no-finansowe, do marketingowo-bizne-
sowych.  Dzieje się to we współpracy
z konsultantami FIFA i w oparciu o naj-
lepsze praktyki europejskie. Chcemy, by
PZPN stał się nowoczesną organizacją,
atrakcyjnym partnerem dla naszych
obecnych i przyszłych sponsorów, który
sprosta wyzwaniom rynku. Chcemy tak-
że, by stworzone w ten sposób warunki
zaowocowały konkretnymi sukcesami
sportowymi, mierzonymi zwycięstwami
drużyny narodowej i stałym dopływem
młodych, utalentowanych zawodników.
Wśród celów marketingowych ważne
jest zbudowanie silnych marek naszych
flagowych produktów, takich jak repre-
zentacja i Puchar Polski, a także pozo-
stałych rozgrywek organizowanych pod
egidą PZPN. Nadanie im odpowiedniej
rangi, oprawy i zasięgu pozwoli w dłuż-
szej perspektywie podnieść ich wartość
rynkową, przez co staną się bardziej
atrakcyjne dla naszych partnerów,
sponsorów, stacji telewizyjnych oraz ki-
biców.

Równolegle do działań wizerunko-
wych rozwijane będą projekty o charak-
terze komercyjnym. Tworzony właśnie
Oficjalny Klub Kibica Reprezentacji Pol-
ski pozwoli na budowanie programów
lojalnościowych, oferowanie specjal-
nych zniżek czy serwisów naszych spon-
sorów, a docelowo umożliwi efektyw-
niejsze zarządzanie sprzedażą biletów.
W połączeniu z Centralną Bazą Danych
Kibiców, Klub Kibica pozwoli na premio-
wanie naszych najlepszych klientów
oraz podniesie bezpieczeństwa, poprzez
skuteczne wyeliminowanie osób z zaka-
zami stadionowymi. Już wkrótce stanie
się dla nas ważną platformą do bezpo-
średniej komunikacji marketingowej

z kibicami,
k t ó r a

umoż-
l i w i
związ-
k o w i
sprze-

daż ofi-
c ja lnych
g a d ż e -
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MARKETING NA STADIONIE

tów reprezentacji, pamiątek piłkarskich
i innych artykułów własnych oraz asor-
tymentu partnerów poprzez sklep inter-
netowy oraz sprzedaż w dniu meczu na
stadionie. W sklepie internetowym bę-
dzie dostępny szeroki asortyment towa-
rów takich jak repliki oficjalnych koszu-
lek reprezentacji narodowej oraz ele-
menty ubioru i wyposażenia sportowe-
go, dostarczane przez naszego partnera
Nike. Oferta zostanie uzupełniona arty-
kułami kolekcjonerskimi i upominkami,
które tradycyjne cieszą się dużą popu-

kowania i promowania swoich przedsię-
wzięć oraz prowadzenia interaktywne-
go, bezpośredniego dialogu z kibicami
i środowiskiem piłkarskim.

Karty wydane członkom Klubu Kibica
pozwolą na identyfikację przy wejściu na
stadion oraz możliwość korzystania ze
specjalnych ofert naszych sponsorów
i partnerów biznesowych. Program lojal-
nościowy zakłada przydzielanie punktów
za każdy zakup usług i produktów, ofero-
wanych przez PZPN i jego partnerów.
Najbardziej lojalni i cenni klienci otrzy-
mają dodatkowe zniżki oraz pierwszeń-
stwo w dostępie do zakupu biletów na
mecze reprezentacji i inne wydarzenia or-
ganizowane przez PZPN. Chcemy wyko-
rzystać wszystkie szanse, jakie daje ry-
nek, aby poprzez nowe kanały dystrybu-
cji na stadionach pozyskiwać dodatkowe
środki na realizację celów statutowych
związku. Dlatego planujemy uruchomie-
nie własnych stoisk sprzedaży na stadio-
nach podczas meczów reprezentacji. Jak
pokazują przykłady zagraniczne, dobrze
przygotowany program merchandisingo-
wy generuje blisko 10 procent dodatko-
wego przychodu do budżetu. Do tej pory
PZPN był jedną z ostatnich federacji euro-
pejskich, która nie prowadziła takiego
programu, pozostawiając ten obszar do
zagospodarowania podmiotom ze-
wnętrznym.

Otwierane właśnie duże, nowoczesne
stadiony, mogące pomieścić kilkadziesiąt
tysięcy kibiców, stawiają nas przed nowy-
mi wyzwaniami, także w zakresie efek-
tywnej sprzedaży kart wstępu. Nowy sys-
tem biletowy, jako rozwiązanie komplek-
sowe, powinien dać możliwość bardziej
elastycznego zarządzania sprzedażą bile-
tów, budowania atrakcyjnych promocji
dla kibiców, sponsorów i partnerów kor-
poracyjnych, tworzenia pakietów dla róż-
nych segmentów odbiorców, przedsprze-
daży biletów na całe cykle rozgrywek
z wielomiesięcznym wyprzedzeniem,
a także wspierania rozwoju sektorów ro-
dzinnych i obecności na stadionach ko-
biet i dzieci. Da to możliwość otwarcia się
piłce w wydaniu reprezentacyjnym na
nowe grupy widzów, promowania kultu-
ralnego, sportowego dopingu oraz prze-
łamywania negatywnych stereotypów
na temat kibicowania. Dzięki znaczące-
mu poszerzeniu grupy docelowej, będzie
to także posunięcie bardzo skuteczne
z ekonomicznego punktu widzenia.

larnością wśród kibiców w podobnych
sklepach zagranicznych federacji i naj-
większych klubów, na których się wzoru-
jemy.

Elementem niezbędnym dla zabez-
pieczenia interesów związku będzie
wówczas atrakcyjne, unikalne, zareje-
strowane logo. Właśnie umieszczenie
logo na sprzedawanych pamiątkach
i gadżetach sprawi, że nasi klienci po-
czują, iż otrzymują produkt unikalny
i oryginalny. Związek zaś uzyska możli-
wość ochrony prawnej swoich produk-
tów w przypadku pojawienia się nie-
uczciwej konkurencji oraz walki ze sprze-
dażą podróbek.

Klub Kibica, oparty na  portalu inter-
netowym, będzie dostarczać multime-
dialnych informacji o reprezentacji, po-
głębionych o analizy i komentarze eks-
pertów, a także rozszerzone treści roz-
rywkowe. Portal ten stanie się dla związ-
ku bardzo ważnym narzędziem komuni-

P

Nowe logo i co dalej?
Wprowadzenie nowego logo PZPN i identyfikacji wizualnej jest nie tylko pierwszym krokiem 

do budowania odmiennej, silnej marki i lepszego wizerunku związku, ale także punktem wyjścia

do stworzenia komercyjnego programu, skierowanego do kibiców.
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Już sam pobyt w siedzibie UEFA jest czymś specjalnym dla każ-
dego, kto pracuje w futbolu. Wiele słyszymy na co dzień
o UEFA, poznajemy ludzi reprezentujących władze europej-
skiej piłki,  ale odwiedzić siedzibę i zobaczyć, jak wygląda
w niej praca, to coś szczególnego. Szkoci i Czesi, którzy szkoli-
li się razem z naszymi trenerami, mieli dokładnie takie samo
odczucie z pobytu w Nyon; robi to podobne wrażenie na
wszystkich. Flesze w aparatach fotograficznych błyskały co
chwila, kiedy kursanci robili sobie zdjęcia na tle pucharów
UEFA lub pod wielkimi fotosami, utrwalającymi najdrama-
tyczniejsze momenty w historii europejskiej piłki nożnej.
Zajęcia rozpoczynały się rano, a kończyły długo po północy,
bo nie ma nic ważniejszego na tego typu szkoleniach, jak wy-
miana międzynarodowej myśli trenerskiej. O takich momen-
tach mówił wspaniały włoski szkoleniowiec, zdobywca pucha-
ru Ligi Mistrzów i mistrzostwa świata z drużynami włoskimi,
Marcello Lippi, nawiązując do doszkoleń trenerów. Twierdzi,
że wiele korzystał na zajęciach, ale najwięcej dały mu bezpo-
średnie dyskusje z kolegami po fachu i wymiana doświad-
czeń podczas długich trenerskich nocy.
Wszyscy szkoleniowcy czynnie brali udział w ćwiczeniach prak-
tycznych i teoretycznych. Jak się okazało, zajęcia praktyczne
sprawiały niektórym naszym trenerom najwięcej kłopotów
i jedynie pod tym względem można było dostrzec różnicę na
naszą niekorzyść w stosunku do trenerów z Czech i Szkocji.
Generalnie należy stwierdzić, że tygodniowy kurs w Nyon był
bardzo pożytecznym doświadczeniem szkoleniowym, a wykła-
dy takich edukatorów, jak Howard Wilkinson czy Andy Ro-
xburgh, stanowiły okrasę całego spotkania. Na widoczne róż-
nice pomiędzy naszymi szkoleniowcami, a trenerami z in-
nych krajów, osoby prowadzące szkolenie w naszej kuźni tre-
nerów, zareagowały natychmiast – wprowadzono zapis o eg-
zaminie praktycznym dla chętnych na przyszłe kursy UEFA PRO.

Gościem specjalnym był Gareth Southgate, znakomity piłkarz
angielski, a obecnie szkoleniowiec. Opowiedział o swojej tre-
nerskiej karierze i dał przykład: jak zbyt wcześnie przyjął pro-
pozycję pracy na poziomie najwyższej klasy rozgrywkowej
w Anglii. Skończyło się to porażką klubu, a przede wszystkim
wstrząsnęło jego osobistą karierą. Opowiadał, z jak wieloma
problemami nie umiał sobie poradzić i mimo wielkiego

Jesteśmy
w systemie 
europejskim

wsparcia, jakie dostał od swojego sztabu współpracowników,
nie potrafił zapanować nad zespołem, co przełożyło się bez-
pośrednio na negatywne wyniki drużyny.
Southgate buduje teraz powoli swoją karierę trenerską, prowadzi
zespoły młodzieżowe, nabiera doświadczeń i z pewnością które-
goś dnia powróci na ławkę menedżerską w jakimś z liczących się
zespołów angielskich. Ale swoją karierę trenerską rozpoczął ze
zbyt wysokiego poziomu i zapłacił za to słoną cenę. Te szczere wy-
znania, poparte konkretnymi przykładami, zrobiły wielkie wraże-
nie na młodych trenerach, którzy czasami, nie bacząc na brak ko-
niecznego doświadczenia, pędzą zbyt szybko po szczeblach karie-
ry i nie spodziewają się, z jakimi problemami będą musieli się
zmierzyć. W naszej ekstraklasie mamy aż nadto przykładów mło-
dych szkoleniowców, którzy po serii porażek w panice opuszczali
kluby. Tylko pojedynczym, najbardziej utalentowanym, a do tego
wielkim szczęściarzom, może się udać i Gareth Southgate dokład-
nie to wszystkim dawał do zrozumienia.

Polacy wypadli najlepiej w zakresie analiz meczów półfinało-
wych Ligi Mistrzów, co świadczy, że szkolenie pod tym względem
na kursach przygotowujących do poziomu UEFA PRO stoi u nas na
dobrym poziomie. Zresztą doszkolenie w Nyon nie jest konkur-
sem, czy rywalizacją przedstawicieli różnych federacji. Nikt się
tam z nikim oficjalnie nie ściga, ale oceniając, jak wykonują ta-
kie same prace inni, można wyciągnąć wnioski co do poziomu
prezentowanego przez poszczególne ekipy.

Rozpoczęte tym kursem doszkolenie w Nyon zapoczątkowało sta-
łą wymianę europejskiej myśli szkoleniowej między trenerami
uczestniczącymi w zajęciach na dyplom UEFA PRO. Trenerzy
wszystkich krajów europejskich, członkowie konwencji trenerskiej
będą w tych doszkoleniach uczestniczyć. Obserwatorami kursu
byli szefowie szkolenia w krajach skandynawskich, bo teraz to
Szwedzi, Duńczycy, Finowie i Norwegowie odbędą podobny kurs.
Kolejna grupa polskich trenerów powróci do Nyon za dwa lata
i na podstawie tego, co widzieliśmy w Szwajcarii, trzeba będzie
do tych zajęć został naprawdę dobrze przygotowanym.

Po raz pierwszy w długiej historii UEFA, 

w sercu europejskiej piłki nożnej w Nyon, 

mówiono po polsku, i to prawie przez cały tydzień. 

Zaproszeni do współpracy przez UEFA nasi 

tłumacze napracowali się mocno, podobnie 

jak pierwsza grupa polskich trenerów 

kształcących się w zupełnie nowy sposób 

na kursie dyplomowym UEFA PRO.
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JACEK

SOWA

Z BOCZNEJ TRYBUNY

godnie z przewidywaniami jed-
nych, a wbrew oczekiwaniom
innych, tegoroczne zwycięstwo
w naszej ekstraklasie przypadło
krakowskiej Wiśle. Celowo nie

używam określenia „mistrzostwo Polski”,
gdyż trudno się pogodzić z tym, że tytuł
zdobywa drużyna, w której na murawę
wychodzi dwóch-trzech Polaków. Reszta,
kosztowny zaciąg cudzoziemski, uzupeł-
niany lub wymieniany co kilka miesięcy,
gra (a raczej kopie) dla wypromowania
swej piłkarskiej osoby i uzyskania wyższej
wartości na transferowym targowisku.

Jakieś klubowe przywiązanie, tradycje,
wierność barwom – totalne bzdury, które
okresowy najemnik ma w głębokim po-
ważaniu… Owszem, gdy zdarzy się takiej
gwieździe z afrykańskiego wybrzeża bądź
peryferyjnego kąta europejskiej wspólno-
ty, strzelić gola – szarpie i całuje w euforii
klubowy emblemacik na lewej piersi
w triumfalnym geście skierowanym do ry-
czącego tłumu. Tłumu, który w innych
okolicznościach rzuca doń niewybredny-
mi wyzwiskami i skórkami egzotycznych
owoców. A zawodnik potem biegnie do
kasy… Za rok zagra gdzie indziej i strzeli
gola dla kogo innego.

Klubowe izby pamięci z roku na rok
stają się uboższe o niematerialne pa-
miątki, bo i godnych nazwisk mniej.
A tych w krakowskiej Wiśle obecnie jak
na lekarstwo, zaś na liście nominowa-
nych sami kandydaci z Podlasia, z pre-
zesem Bogdanem Basałajem włącznie.
Kiedyś był tu Tomasz Frankowski, który
wrócił do matecznika, obecnie na po-
czesne miejsce może liczyć Radosław
Sobolewski, związany z grodem Kraka
od prawie dziesięciu lat, który rozegrał
tu ponad ćwierć tysiąca meczów. Jego
krajan, Patryk Małecki, ze swoją nieca-
łą setką spotkań z Białą Gwiazdą na
piersi, nie ma na razie szans na czerwo-
ny dywan, gdyż osobnik to krnąbrny
i grubiański, do tego impulsywny. Obaj
do reprezentacji nie kandydują, bo sta-
ry „Sobol” do już nie chce, a „Małego”
nie chce selekcjoner, który na co dzień
ma i tak dość  swoich kłopotów.

O reszcie lepiej zapomnijmy, gdyż
trudno przypuszczać, aby pochodzący
ze stolicy, dobrze zapowiadający się Ce-
zary Wilk długo zagrzał miejsce pod

Wawelem. Pozostanie więc tylko wła-
ściciel – Bogusław Cupiał, który jeśli
w tym roku nie zobaczy Ligi Mistrzów,
zapewne za ogromne pieniądze kupi
sobie nowe zabawki, choć pakę tym ra-
zem dobrali mu wyjątkowo mocną.
Z taką kartą to i koń wygra z oficerem…

Niestety, coraz bardziej znaczone karty
rozdaje się na wciąż odstającym od stołu
suknie nieszczęsnego kasyna w Pozna-
niu, gdzie gra się wysokimi stawkami,
ale trudno określić beneficjentów, wia-
domo natomiast, kto jest wielkim prze-
granym. A piłkarze tam są nieźli, pozbie-
rani z całej Europy, i nie tylko, przy któ-
rych nasi grajkowie (paru jeszcze zostało)
nie zawsze potrafią się znaleźć i coraz rza-
dziej ugrywają swoje – mimo wspaniałe-
go ponoć klimatu i prawdziwie piłkar-
skiej atmosfery, o ile nie liczyć zadymia-
rzy z Bydgoszczy!

A skoro o tym incydencie mowa – ich
adwersarze z Warszawy mają coraz wię-
cej zwolenników. To fenomen, gdyż od lat
zwojować coś na Legii jest prawdziwą
sztuką. Ani tam klimatu, ani atmosfery,
kolektywu trudno szukać w ekipie sprzą-

Dla osiągnięcia sukcesu często robi się coś za wszelką cenę;

rodzima piłka nożna nie jest w tym odosobniona. 

Popularność i profity, jakie niesie w sobie sprawiają, 

że cena przestaje się liczyć.

Za wszelką cenę…
tającej, a co dopiero w szatni, w której tu-
bylcy z obcokrajowcami dzielą ławki nie-
mal na pół. Prezesi swoje, kibice swoje,
zawodnicy grają, jak chcą, działacze mó-
wią, co chcą.

Wielomilionowa przychylność stołecz-
nego ratusza sprawiła, że na Łazienkow-
skiej powstała baza, jakiej pozazdrościć
mógłby niejeden klub angielski czy hisz-
pański. Nie brakuje tam ludzi z nazwiska-
mi, których praca owocuje wychowanka-
mi; oby dorobku tego nie marnowali
cwaniacy od transferów, których nieuda-
ne dla Legii owoce brzydko pachną do
dziś. Ale na Powiślu rządzić chcą wszyscy,
czyli nikt…

Inaczej jest na Konwiktorskiej: tu
przynajmniej wiadomo, kto rządzi i czego
chce; Polonia jeszcze opiera się na rodzi-
mych zawodnikach... Michel Platini już
dawno optował za przywróceniem naro-
dowych parytetów w europejskich druży-
nach klubowych. Antoni Piechniczek ma
nawet autorski projekt ustanowienia roz-
sądnych proporcji w krajowych klubach –
od dołu do góry, za jakimi są niemal
wszyscy, którym leży na sercu przyszłość
piłkarskiej młodzieży. Ale nasz związkowy
autorytet prawniczy, prof. Andrzej Wach,
kręci głową bez przekonania. – Idea do-
bra, ale na razie z nikłymi szansami na re-
alizację. Zbyt wiele międzynarodowych
aktów normatywnych jest z nią
w sprzeczności – dodaje.

No cóż, wszakże łatwiej kupić niż wy-
chować, a budżety i tak się nie zmienią,
tyle że mniej pieniędzy zostanie dla kra-
jowego piłkarstwa. Zmienią się najwy-
żej trenerzy i składy. A kiedy wreszcie
sięgniemy po naszą młodzież – do gry
o mistrzostwo Polski, a nie tworu bez
granic na peryferiach Europy? Do boju,
Polsko!

Z Radosław 
Sobolewski 

Antoni 
Piechniczek
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asadnicze mają objąć ekstra-
klasę. Przewiduje się zwięk-
szenie liczby sędziów kontrak-
towych. Ma to na celu głów-
nie wyeliminowanie istnieją-

cego obecnie absurdu – pisaliśmy już
o nim: niezależnie od formy prowadzić
zawody musi arbiter mający umowę
określającą precyzyjnie liczbę przepro-
wadzonych meczów i odpowiednią za
to gażę. A więc z góry przesądzony jest
podział na uprzywilejowanych i tych
z tak zwanej dolnej półki. Różnice tego
rodzaju uwidoczniają się zwłaszcza
w wypłacanych apanażach. Wywołują
niesnaski, wpływają źle na ogólną at-
mosferę.

Zmiany tego stanu zależą w tej chwi-
li od zarządu PZPN i wcześniejszych
uzgodnień z Ekstraklasą. W każdym ra-
zie Kolegium Sędziów przedstawiło
prezesowi Grzegorzowi Lacie trzy pro-
jekty rozwiązań istniejącego problemu.
Oczekuje się, że któryś z wariantów do-
czeka się akceptacji. A będzie to w su-
mie krok ku normalności.

Ciekawe – rzekomo kluby nie chcą
zawodowców, bo nie przykładają się do
sędziowania. Janusz Eksztajn uważa to
za zwykłą bzdurę. Zawodowstwo to wy-
móg konwencji UEFA. Stanowczo opo-

wiada się za tym prezydent FIFA Sepp
Blatter. Krótko – nie ma odwrotu.

Zarząd KS zamierza jednocześnie ogra-
niczyć liczbę sędziów w pierwszej i drugiej
lidze. Chodzi o to, aby tam z kolei umożli-
wić arbitrom częstsze pojawianie się na
boiskach, wpłynąć na bardziej wnikliwą
selekcję sędziów. Każdego roku szczebel
centralny otrzymuje zastrzyk świeżego na-
rybku. To nowi arbitrzy drugiej ligi. Kandy-
datów jest 27. Wszyscy poddawani są eg-
zaminom praktycznym; prowadzą zawo-
dy trzeciej ligi o podwyższonym stopniu
trudności. Ich rezultat decyduje o czoło-
wych miejscach, bądź spadkowych loka-
tach w tabelach rozgrywek. Pracę arbi-
trów obserwują głównie członkowie za-
rządu i Komisji Szkoleniowej PZPN.

Na ostateczną ocenę wpłyną jednak
nie tylko uzyskane noty. Dodatkowo także
ranking sporządzony przez obserwato-
rów, którzy przyglądali się poczynaniom
danego sędziego. – Kandydaci reprezen-
tują różny poziom – stwierdza Janusz
Eksztajn. – Na pewno jednak czterech czy
pięciu z nich, mimo młodego wieku i bra-
ku doświadczenia, wyróżnia się dużymi
umiejętnościami, potwierdza swoje aspi-
racje rozwojowe. I tacy właśnie będą
awansowali.

W ostatniej kolejce ekstraklasy zoba-
czyliśmy sędziów z Węgier (na meczach
Wisła Kraków – Polonia Warszawa oraz
Górnik Zabrze – Widzew Łódź). W kraju
bratanków wystąpili Polacy. To wynik re-
alizacji umowy o współpracy federacji
piłkarskich Polski i Węgier. Goście na
obu frontach spisali się dobrze; szcze-
gólne uznanie zdobył Tomasz Musiał,
który sędziował mecz o mistrzostwo
Węgier: Videoton Szekesfehervar poko-
nał Kaposvari FC i po raz pierwszy się-
gnął po tytuł.

W Krakowie natomiast doszło do kon-
trowersji. Pierwsza bramka dla Polonii
padła ze spalonego. Obraz telewizyjny
to potwierdza, lecz można dopatrywać
się decyzji w granicach dopuszczalnego
błędu. Pretensji nie było tym bardziej że
padł jeszcze jeden gol dla warszawian –
absolutnie prawidłowy. Jaka jednak by-
łaby burza, gdyby  opisana wyżej sytu-
acja zdarzyła się naszemu sędziemu?!
Przy okazji Węgrzy pokazali, jaka powin-
na być dyscyplina u zawodników, jak ją
egzekwować. – Będę o tym mówił z sę-
dziami podczas letniego kursu szkolenio-
wego w Spale, przygotowującego arbi-
trów do rundy wiosennej sezonu
2011/2012 – zwierza się nam Janusz
Eksztajn.

Niestety, nasi arbitrzy nadal nie mają
dobrej prasy. Przewodniczący KS PZPN
dopatruje się już w tym swoistej reguły.
Po prostu my, Polacy, lubujemy się w na-
rzekaniach. Należy jednocześnie przy-
znać, że coraz częściej słyszymy i czytamy
pod adresem sędziów nareszcie także
pochwały. Cieszy, zwłaszcza że otrzymują
je „młode wilki”.

W prestiżowych zawodach – finało-
wym spotkaniu o Puchar Polski – z pew-
nością swoje wysokie umiejętności udo-
wodnił wszem i wobec Paweł Gil. Jednak-
że tuż przed meczem usiłowano podwa-
żyć jego predyspozycje. Opublikowano
statystykę: ile razy oba kluby zwyciężyły,
gdy sędziował mecze Legii z Lechem, czy
Lecha z Legią, ile razy dany klub zanoto-
wał remis bądź porażkę.

Co ma piernik do wiatraka? Ale to
miało posłużyć jako argument, by nie
wyznaczać lubelskiego arbitra. Czy to
nie chore? Może lekarstwem będzie
właśnie inicjatywa Zarządu KS, a ściślej
zaproszenie w lipcu na kurs unifikacyjny
w Spale ligowców, czołowych przedsta-
wicieli mediów. Po to, aby wysłuchali
jednego z wykładów, zobaczyli przebieg
egzaminów.

– Zaproponujemy im rozwiązanie te-
stu z przepisów gry i minisprawdzian kon-
dycyjny. Oczywiście wszystko w formule
przyjemnej i pożytecznej rozrywki. Lecz
także, aby przekonali się, ile wysiłku mu-
szą włożyć arbitrzy, zanim wyjdą na bo-
iska – mówi przewodniczący KS PZPN.

Zmiany od zaraz

Zapadły ostateczne decyzje  o awansach i spadkach. 

Na takie postanowienia arbitrzy czekają z dużą niecierpliwością. 

Jednak nie tylko to zaprząta uwagę panów z gwizdkiem. 

Przewodniczący Kolegium Sędziów Janusz Eksztajn (na zdjęciu) 

od dość dawna zapowiadał zmiany regulaminowe i organizacyjne.

Z
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OBRADOWAŁ ZARZÑD

  Zarząd na posiedzeniu 19 kwietnia 
omówi∏ kwestie związane z systemem 
Extranet i elektronicznymi kartami 
iden  tyfikacyjnymi. Uzupe∏niono sk∏ady 
komisji: zasobów archiwalnych oraz 
pi∏ki plażowej. Prze wod niczącym Wy -
dzia∏u Pi∏karstwa Profe sjonalnego zo -
sta∏ Zbigniew Koź miń ski, który zastąpi∏ 
Piotra Bębenka. Znowelizowana zo -
sta∏a uchwa∏a dotycząca opieki medy-
cznej w klubach. Drużyna przyjezdna 
nie ma już obowiązku posiadania 
w zespole lekarza licencjonowanego. 
Przyjęto wzory karty reprezentanta 
oraz regulamin korzystania z wizerun-
ku cz∏onka kadry narodowej w stroju 
reprezentacji kraju, a także zasady 
uprawniania zawodników do klubów 
uczestniczących w rozgrywkach ekstra-
klasy w sezonie 2011/2012 i następ-
nych. Powo∏any zosta∏ Komitet Orga-
nizacyjny Turnieju Eliminacji Mistrzostw 
Europy kobiet U-17, na czele którego 
staną∏ Józef Bergier.

  Na spotkaniu 12 maja cz∏onkowie za -
rządu wys∏uchali informacji na temat 
fina∏owego meczu o Puchar Polski (3 
maja w Bydgoszczy) i podjęli uchwa∏ę 
w sprawie zapewnienia bezpieczeń-

stwa i porządku na stadionach pi∏-
karskich. Trenerem reprezentacji U-21 
w futsalu zosta∏ Gerard Juszczak (na 
zdjęciu). To  masz Zabielski omówi∏ fun-
kcjonowanie systemu Grassroots. Józef 
Bergier zda∏ sprawozdanie z dzia ∏al-
ności Wy  dzia∏u Pi∏karstwa Kobiecego, 
zaś wiceprezes Rudolf Bugdo∏ oraz 
g∏ówna księgowa, Ewa Bazan, przed-
stawili in  formację na temat realizacji 
preliminarza budżetowego w I kwar-
tale 2011 roku. Z funkcji przewodniczą-
cego Zwią z   kowego Trybuna ∏u Pi∏ kar-

skiego zosta∏ odwo∏any Krzysztof Ma -
linowski.

  16 czerwca Prezydent ¸odzi – Hanna 
Zdanowska przedstawi∏a informację na 
temat aktualnej sytuacji w zakresie infra-
struktury sportowej ∏ódzkich klubów 
pi∏karskich występujących w najwyższych 
klasach rozgrywkowych.  O   mó   wione zo -
sta∏y sprawy związane ze sprawozda-
niem finansowym za rok 2010 oraz 
nowym sezonem rozgrywkowym. Przy-
jęto regulaminy rozgrywek ekstraklasy, 
I i II ligi, pi∏ki plażowej oraz futsalu. 
Sprawozdanie z dzia ∏alności organów 
jurysdykcyjnych PZPN przedstawili: Piotr 
Kuliński – przewodniczący Pi∏karskiego 
Sądu Polubownego i Adam Gilarski – 
przewodniczący Izby ds. Rozwiązywania 
Sporów Sportowych. Na szefa Związ-
kowego Trybuna∏u Pi∏karskiego powo-
∏ano W∏odzimierza G∏owackiego, który 
zastąpi∏ Krzysztofa Malinows kiego. Wice-
przewodniczącym zosta∏ Cezary Grzy-
bowski, zaś sekretarzem Krzysztof Jam-
rozik. Przyjęto harmonogram pra cy Za -
rządu na II po∏owę 2011 roku oraz po -
wo∏ano komisję przetargową ds. wydat-
kowania Środków Mini sterstwa Sportu 
i Turystki.

 * Zalecana cena producenta nie obejmuje pomiaru i montażu i dotyczy 
garażowej bramy segmentowej RenoMatic w wymiarach promocyjnych 
2375 × 2125 mm i 2500 × 2125 mm z napędem i drzwi zewnętrznych 
RenoDoor w wymiarach promocyjnych 1100 × 2100 mm bez naświetli 
bocznych. Dotyczy wszystkich partnerów handlowych uczestniczących 
w akcji promocyjnej na terenie Polski i obowiązuje do 31.12.2011 r.

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

Teraz taniej!
Nawet do 30% **

W promocyjnej ofercie: 

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

Infolinia: 801 500 100* www.hormann.pl
*Opłata za każdą minutę połączenia jak za jeden impuls połączenia lokalnego wg stawek operatora.
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ożna więc określić ligę za-
wodową jako formę współ-
zawodnictwa sportowego
na terytorium konkretnego
państwa, którą cechuje re-

gularność (cykliczność) zawodów, po za-
kończeniu których wyłaniany jest mistrz
danych rozgrywek. W konwencji europej-
skiej z tą postacią prowadzonego współ-
zawodnictwa wiąże się określony system
spadków i awansów do ligi zawodowej.

W przypadku, gdy ponad połowa klu-
bów biorących udział w rozgrywkach li-
gowych działa w formie spółek akcyj-
nych – a w skład ligi realizowanej
w grach zespołowych wchodzą wyłącz-
nie kluby będące tymi spółkami – polski
związek sportowy jest obowiązany
utworzyć ligę zawodową. Mając zara-
zem na uwadze bezpieczeństwo i pew-
ność obrotu w sporcie profesjonalnym,

wyłączność uczestnictwa we wskazanej
lidze spółek akcyjnych należy ocenić jak
najbardziej pozytywnie.

Przybierając tę formę prawną, o kapi-
tale zakładowym co najmniej 100 000
złotych (art. 308 par. 1 Kodeksu spółek
handlowych) kluby sportowe, w tym pił-
karskie, gwarantują określony standard
profesjonalizacji w danej dyscyplinie.
W polskiej piłce nożnej wymuszony jest
on jednocześnie przez obowiązujący sys-
tem licencyjny, zgodny z Podręcznikiem
Licencyjnym UEFA. Udział w rozgrywkach
ligowych stabilnych spółek jest niewąt-
pliwie istotny dla innych podmiotów (za-
wodników, klubów, stacji telewizyjnych
i radiowych, reklamodawców). Nie po-
winny one być wszakże zagrożone możli-
wością poniesienia strat finansowych na
wypadek wycofania się z rozgrywek np.
słabego ekonomicznie zespołu piłkar-
skiego w trakcie sezonu.

Liga zawodowa jest zarządzana przez
odrębną od polskiego związku sporto-
wego osobę prawną działającą w formie
spółki kapitałowej. W przypadku nasze-
go futbolu jest nią spółka akcyjna o na-
zwie Ekstraklasa, założona 14 czerwca
2005 roku w wyniku umowy zawartej
pomiędzy PZPN (dysponującym 7,2 pro-
cent akcji spółki), a 16 klubami występu-
jącymi w najwyższej klasie rozgrywko-
wej, z których każdy posiada 5,8 pro-
cent akcji.

Do podstawowych celów Ekstraklasy
S.A. należy rozwój profesjonalnego
współzawodnictwa w piłce nożnej, bu-
dowanie dobrego wizerunku zawodo-
wego futbolu, wprowadzanie standar-
dów i rozwiązań zapewniających trans-
parentność w zarządzaniu piłką profe-
sjonalną, promocja rozgrywek ligo-
wych, a także stwarzanie warunków roz-
woju dla młodych zawodników (stąd
rozgrywki Młodej Ekstraklasy). W gestii
spółki leży również udzielanie pomocy
w realizacji standardów infrastruktural-
nych wyznaczonych przez UEFA oraz
efektywne podnoszenie kwalifikacji za-
wodowo-menedżerskich pracowników
klubów, także przy pomocy ekspertów
zapraszanych z silnych lig europejskich
zrzeszonych w EPFL (Europejskim Sto-
warzyszeniu Lig Zawodowych).

12 sierpnia 2005 roku Ekstraklasa
S.A. podpisała z PZPN umowę o zarzą-
dzanie ligą zawodową, określającą po-
dział kompetencji w zakresie prowadze-
nia rozgrywek w najwyższej klasie roz-
grywkowej. Na jej podstawie spółka
w szczególności ustala terminarz rozgry-
wek ekstraklasy, weryfikuje poszczegól-
ne spotkania ligowe, uprawnia zawod-
ników do gry w konkretnych zespołach,
sprawuje orzecznictwo dyscyplinarne
w I instancji (za pośrednictwem Komisji
Ligi), a także zajmuje się kwestiami
marketingowymi, w tym realizacją
praw telewizyjnych i reklamowych. Od
sezonu 2005/2006 kluby otrzymują –
za pośrednictwem Ekstraklasy S.A. –
środki finansowe od Canal+, będącego
partnerem medialnym ligi zawodowej
i pokazującym „na żywo” mecze ekstra-
klasy.

Na podstawie wskazanego porozu-
mienia kwestie dotyczące rozgrywek
ekstraklasy pozostały w gestii PZPN. Do-
tyczy to w szczególności spraw związa-
nych z wydawaniem licencji dla klubów
oraz wyznaczaniem sędziów, obserwa-
torów i delegatów ds. bezpieczeństwa
na konkretne mecze ligowe. Istnieje
jeszcze inna sfera zadań, które mogą być
realizowane wyłącznie przy ścisłym
współdziałaniu PZPN i Ekstraklasy S.A.
Odnosi się to w szczególności do kwestii
wydawania przepisów (regulaminów)
określających przebieg rywalizacji w naj-

NAD USTAWÑ O SPORCIE

PROF. DR HAB.
ANDRZEJ WACH

DYREKTOR

WYDZIA¸U
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Art. 15 ust. 1 ustawy z 25 czerwca 2010 roku o sporcie przyjmuje, 

iż w dyscyplinach, w których współzawodnictwo jest organizowane 

w formie rozgrywek ligowych, polski związek sportowy 

może utworzyć ligę zawodową.
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wyższej klasie rozgrywkowej, norm
transferowych i dyscyplinarnych czy też
podpisywania umów z firmami bukma-
cherskimi.

Współpraca pomiędzy wskazanymi
podmiotami poddawana jest niekiedy
poważnej próbie ze względu na niezro-
zumiałe działania niektórych instytucji
publicznych, próbujących tendencyjnie
interpretować obowiązujące prawo kra-
jowe. Zgodnie z art. 13 ust. 1 pkt 1 usta-
wy o sporcie, to polski związek sportowy
ma wyłączne prawo do organizowania
i prowadzenia współzawodnictwa o ty-
tuł mistrza Polski oraz o Puchar Polski.
PZPN nie „zabiegał” w żaden sposób
o taką regulację normatywną i zupełnie
nie korzysta ze swoich prerogatyw usta-
wowych.

Jak wyżej wskazano, na podstawie cy-
towanego porozumienia z 12 sierpnia
2005 roku, związek przekazał spółce
Ekstraklasa kompetencje do organizo-
wania i prowadzenia rozgrywek o mi-
strzostwo Polski w piłce nożnej w naj-
wyższej klasie rozgrywkowej. Owe insty-
tucje publiczne, niechętne związkowi
oraz nie rozumiejące ratio legis wskaza-
nego przepisu, zgodnego z regulacjami
FIFA i UEFA – podjęły działania polegają-
ce na wykreśleniu z rządowego projektu
tzw. specustawy na Euro 2012 (przygoto-
wanego przez Ministerstwo Sprawiedli-
wości i MSWiA) nowej dyspozycji art. 13
ust. 6 ustawy z 20 marca 2009 roku
o bezpieczeństwie imprez masowych.
Norma ta postulowała, aby właściwy
związek sportowy o zasięgu ogólnokra-
jowym, w celu zapewnienia bezpieczeń-
stwa na zawodach, miał prawo groma-
dzić i przetwarzać dane osobowe wszyst-
kich uczestników meczów piłki nożnej.
Istnienie takiej regulacji przed Euro 2012
mogłoby rozwiązać wiele problemów
w sferze zapewnienia porządku na pol-
skich stadionach piłkarskich.

Jeszcze inne podmioty optują za rezy-
gnacją z treści art. 13 ust. 3 cytowanej
wyżej ustawy. Przepis ten przyjmuje, iż
organizatorzy meczów ligi zawodowej
tworzą elektroniczne systemy identyfika-
cji osób, służące do sprzedaży biletów na
wskazane mecze w zgodzie z zasadami
określonymi przez podmiot zarządzający
rozgrywkami ligi zawodowej w porozu-
mieniu z właściwym związkiem sporto-
wym. Należy wyrazić nadzieję, iż zapro-
ponowane alternatywnie do nich roz-
wiązania ustawowe przyczynią się do
poprawy bezpieczeństwa na obiektach
piłkarskich i pozwolą na kontynuowanie
dobrej współpracy między PZPN, a spół-
ką Ekstraklasa. Stanowi ona wszakże je-
den z podstawowych fundamentów au-
tonomii ruchu sportowego, gwaranto-
wanej przez prawodawcę unijnego i kra-
jowego.
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tąd też dość enigmatyczne okre-
ślenie formy prawnej klubu
sportowego, ograniczające się
do stwierdzenia, iż klub sporto-
wy działa jako osoba prawna.

Z uzasadnienia projektu wynika  tylko, że
klub sportowy jest osobą prawną prowa-
dzącą działalność sportową, zarejestro-
waną na terenie Polski i z siedzibą na jej
terytorium. W tym kontekście pewne jest
tylko że uzyskanie osobowości prawnej
przez wpis do odpowiedniego rejestru,
jest warunkiem sine qua non jego założe-
nia. Należy zauważyć, iż polski prawo-
dawca odstąpił od przyjętego (ust. z dnia
18 stycznia 1996 roku o kulturze fizycznej)
określenia form prawnych klubów spor-
towych, które mogły być tworzone jako
stowarzyszenia kultury fizycznej lub spor-
towe spółki akcyjne, o ile brały udział
w rywalizacji sportowej. Pozostałe mogły
działać w innych przewidzianych prawem
formach organizacyjnych. Zarząd PZPN
sformułował liczne przepisy wewnątrz-
związkowe, w tym dotyczące członkostwa
i organizacji gry w piłkę nożną. Nowe po-
dejście prawodawcy do wskazanych kwe-
stii wymaga obecnie zmiany tych regula-
cji. Stąd też Zarząd PZPN powołał Zespół
Roboczy, którego zadaniem jest przygo-
towanie  propozycji nowych  przepisów
w omawianym zakresie.

Punktem wyjścia będzie założenie, iż
osobą prawną jest jednostka organizacyj-
na, którą przepis prawny uznaje za samo-
dzielny podmiot prawa cywilnego. W ra-
mach ruchu sportowego najbardziej ade-
kwatną, ze względu na tradycję i użytecz-
ność, formą prawną jest konstrukcja sto-
warzyszenia kultury fizycznej. Z treści art.
4 ust.7 ustawy o sporcie wynika, iż możli-
we jest wyróżnienie stowarzyszeń  w za-
leżności od statutowego ujęcia celów ich
działalności. Stowarzyszenia, których sta-
tuty przewidują prowadzenie przez klub
działalności gospodarczej podlegają wpi-
sowi do Krajowego Rejestru Sądowego;
taki status będzie zapewne posiadać
większość klubów występujących w I, II
i III lidze. Pozostałe podlegają wpisowi do

ewidencji prowadzonej przez starostę
właściwego ze względu na siedzibę klu-
bu. W analogiczny sposób uzyskują oso-
bowość prawną uczniowskie kluby spor-
towe, a ich członkami mogą być ucznio-
wie, rodzice i nauczyciele.

Klubami sportowymi mogą być także
spółki kapitałowe. Art. 12 ustawy z 15
września 2000 roku stanowi : spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością w or-
ganizacji albo spółka akcyjna w organiza-
cji z chwilą wpisania do rejestru staje się
spółką z o.o. albo spółką akcyjną i uzysku-
je osobowość prawną. Specyficzną dzia-
łalność klubu sportowego mogą również
prowadzić formalnie spółdzielnie i funda-
cje. O ile jednak pierwsza z ww. osób
prawnych realizuje działalność społeczną
i oświatowo-kulturalną na rzecz swoich
członków i ich środowisk, o tyle fundacja
jest osobą prawną typu zakładowego,
w której na pierwszy plan wysuwa się
kwestia masy majątkowej, nie zaś ele-
ment członkowski. Należy jednak zauwa-
żyć, że w niektórych krajach, jak np.
w Holandii, duże kluby piłkarskie działają
również jako fundacje. Z drugiej strony,
w prawie polskim fundacja jest traktowa-
na jako organizacja pozarządowa w rozu-
mieniu ustawy z dnia 24 marca 2003 ro-
ku o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie, ze wszystkimi korzyst-
nymi dla tej formy prawnej przywilejami
i ulgami. Stąd też istnieje potrzeba usta-
lenia, czy ta osoba prawna może być klu-
bem piłkarskim. W nowej ustawie o spo-
rcie, nie przewiduje się prowadzenia klu-
bu sportowego w formie spółki handlo-
wej, nie posiadającej osobowości praw-
nej, t.j. spółka jawna, spółka komandyto-
wa czy spółka komandytowo-akcyjna.

Ustalenie zamkniętego katalogu form
prawnych klubów piłkarskich jest celowe
dla prawidłowego funkcjonowania syste-
mu licencyjnego, związanej z nim ochro-
ny praw wierzycieli, a także dla odbywa-
jących się na gruncie uchwały o członko-
stwie relatywnie częstych przekształceń,
występujących dotychczas w rozgryw-
kach klubów.

S

Jaka forma
prawna
Ustawa z 25 czerwca 2010 roku o sporcie ogranicza się

wyłącznie do regulowania tych aspektów uprawiania

aktywności sportowej, które zdaniem prawodawcy

bezspornie i jednoznacznie są wymagane dla prawidłowego

funkcjonowania interwencji prawnej państwa.
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ląsk po jedenastu kolejkach znajdo-
wał się w strefie spadkowej. Wów-
czas rozpoczął się marsz w górę tabe-

li, który zakończył się drugim miejscem
oraz awansem do Ligi Europejskiej. Na

sukces zapracowało wiele osób, ale na
czoło wysuwa się postać Oresta Lenczyka.
68-letni nestor polskich trenerów przej-
mował drużynę, gdy ta ledwo zipała.
Z wrocławskiej jedenastki stworzył jednak

kolektyw, zdolny pokonać każdego. Dzięki
temu wrocławianie rozpoczną udział
w europejskich pucharach od drugiej run-
dy (mecze zaplanowano na 14 i 21 lipca).
Tuż po zakończeniu sezonu szkoleniowcy
i kapitanowie zespołów ekstraklasy zdecy-
dowali, że Lenczyk zasłużył na miano Tre-
nera Sezonu. I to chyba najlepszy komen-
tarz do tego, jaką metamorfozę przeszedł
Śląsk Wrocław pod jego wodzą.

16-letnia 
Katarzyna Brzeska gra 
w Lidze Dolnośląskiej 
Juniorów Młodszych.
Z chłopakami

PO 29 LATACH
Tyle właśnie czekali kibice Śląska Wrocław na ponowne zdobycie
wicemistrzostwa Polski. Stało się to w sezonie, w którym wszystkie znaki
na niebie i ziemi wskazywały, że drużyna będzie walczyć o… utrzymanie.
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Anna Tymińska, była piłkarka
młodzieżowej reprezentacji
Polski, zawodniczka AZS
Wrocław, postanowiła zakończyć
sportową karierę, choć nie zrywa
z futbolem na zawsze. Energicz-
na 22-latka w piłce ma bowiem
jeszcze sporo do zrobienia.

M
imo młodego wieku, Tymińska
na brak zajęć i życiowych przygód
narzekać nie może. W 2008 ro-

ku, tuż przed mistrzostwami Europy
w Austrii i Szwajcarii, pozowała dla
„Playboya”. W przeciwieństwie do więk-
szości goszczących na jego łamach dziew-
czyn, nie pokazała nagiego ciała, tylko
klasę. Z wdziękiem pozowała do zdjęć
w piłkarskiej szatni, a przy okazji rozma-
wiała o futbolu, bo na nim zna się prze-
cież najlepiej. Apogeum swoich możliwo-

ści osiągnęła jednak jako młodzieżowa
reprezentantka Polski.

Ostatnio częściej niż na boisku przeby-
wała w lekarskich gabinetach, a kto zna
Anię, ten wie, że ona półśrodków nie
uznaje. – Nie lubię robić nic poniżej swo-
ich możliwości i ambicji – wyjaśnia za-
wodniczka. Tymińska, prócz grania w pił-
kę, studiuje ekonomię, a jest jeszcze
Szkoła Mistrzostwa Sportowego Junior,
którą sama założyła w 2009 roku. Roz-
brat z murawą nie oznacza więc rezygna-
cji z piłkarskiej pasji.

SMS Junior ma łączyć w sobie dwie
podstawowe, niewykluczające się, spra-
wy. – Chcemy stworzyć idealne warunki,
umożliwiające połączenie nauki oraz tre-
ningów. Ja uważam, że to realne – mówi
z wiarą. W szkole funkcjonują nie tylko
grupy chłopców. Ostatnio udało się na-
mówić do futbolu również dziewczyny. –
To ma być mój wkład w kobiecą piłkę. Po-
wiedziałam, że jak skończę grać, to mu-
szę coś dla niej zrobić.

W najbliższych planach SMS Junior,
prócz spraw czysto piłkarskich i edukacyj-
nych, znajduje się również zapewnienie
opieki medycznej na wysokim poziomie
każdemu z wychowanków. – To bolączka
naszych klubów. W szkole musi być lekarz
do bezpośredniego kontaktu, a jedno-
cześnie możliwość rehabilitacji po szyb-
kiej diagnozie – dodaje Tymińska. Ona
po ostatnich kontuzjach wie o tym najle-
piej. Jak widać, nawet po nich z pasji do
futbolu się nie wyleczyła.

T
a historia przypomina trochę scena-
riusz filmu, w którym główna boha-
terka, nastoletnia Hinduska z Lon-

dynu koniecznie chce zostać zawodową
piłkarką, zakochując się w swoim trene-
rze. Brzeska również jest zakochana, ty-
le że w samym futbolu. Pasja nie wy-
trzymała jednak rozłąki z domem ro-
dzinnym, dlatego Kasia musi na co
dzień rywalizować z chłopakami. Robi
to w barwach Zjednoczonych Żarów.

We Wrocławiu, gdzie mieści się AZS,
czyli jeden z najlepszych żeńskich klubów
w Polsce, już próbowała sił. Trener Ma-
riusz Kowalski był nią zachwycony. – Wal-
nie przyczyniła się do mistrzostwa Polski
młodziczek. To jedna z najzdolniejszych

zawodniczek, z jakimi miałem okazję pra-
cować – mówi szkoleniowiec. Jednak ze
względu na ograniczenia wiekowe, do-
piero od obecnego sezonu mógłby włą-
czyć ją do kadry pierwszego zespołu.

Nie zdążył, bo Kasia stęskniła się za do-
mem. Spakowała manatki i wróciła tam,
skąd pochodzi. Rozłąka z najbliższymi
wpływała na nią tak źle, że przez chwilę
chciała nawet zrezygnować z futbolu. Na
szczęście, udało się znaleźć kompromis,
dzięki czemu Brzeska kopie teraz z chłopa-
kami w Żarowie. W dodatku kopie jako
kapitan. – Jeśli zechce spróbować kiedyś
z dala od domu, miejsce w AZS Wrocław
będzie na nią czekało – deklaruje Kowal-
ski. ŁUKASZ KMITA

PLAYGIRL W KORKACH

PODKRĘĆ JAK BECKHAM
Kiedy jej rówieśniczki bawiły się lalkami, ona biegała za piłką. Nic więc
dziwnego, że nawyk pozostał jej do dziś. 16-letnia Katarzyna Brzeska
gra w Lidze Dolnośląskiej Juniorów Młodszych. Z chłopakami.

Anna 
Tymińska
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akcji posiadanych przez miasto (pozosta-
łe 2 procent ma stowarzyszenie kibiców).
Miasto chce zostawić sobie przynajmniej
1 procent akcji, aby zapobiec ewentual-
nej próbie wyprowadzenia Zawiszy z Byd-
goszczy lub zmiany nazwy oraz aby kon-
trolować, na co przeznaczone są miejskie
pieniądze. Do momentu awansu do eks-
traklasy miasto gotowe jest zapewnić
środki finansowe na maksymalnie poło-
wę budżetu klubu (na przyszły sezon za-
deklarowało 2 miliony złotych). Osuch
mówi, że w trzy lata wprowadzi Zawiszę
do ekstraklasy. Transakcja może być za-
warta już pod koniec czerwca.

Autorzy seriali
Marcin Kaczmarek objął Olimpię Gru-

dziądz 1 lipca 2008 roku, kiedy ta wystę-
powała jeszcze w trzeciej lidze. Wprowa-
dził ją do drugiej, a teraz pierwszej ligi. To
już nie jedyny taki serial w trenerskiej ka-
rierze 37-letniego Kaczmarka. Po zakoń-
czeniu kariery piłkarskiej (grał m.in. w Le-
chii Gdańsk, Pogoni Szczecin, GKS Beł-
chatów, Stomilu Olsztyn i ponownie Le-
chii) w 2003 roku objął Lechię i kolejno
awansował z nią z czwartej do drugiej li-

gi, która wtedy była odpowiednikiem
dzisiejszej pierwszej. Z Gdańska odszedł
wiosną 2006 roku. Zanim trafił do Gru-
dziądza, prowadził jeszcze czwartoligową
wówczas Pogoń Szczecin. Kaczmarek ma
licencję UEFA A, a więc aby prowadzić
Olimpię w pierwszej lidze, musi zdobyć li-
cencję UEFA PRO.

Adam Topolski ma już taką licencję.
W kwietniu zastąpił w Zawiszy Macieja
Murawskiego. Bydgoska drużyna zajmo-
wała wtedy w tabeli trzecie miejsce i do
drugiej Miedzi Legnica traciła pięć punk-
tów. Dziś Topolski ma chęć na seryjny
sukces… JAROSŁAW KUDAJ

O
limpia ze stutysięcznego Grudzią-
dza po raz pierwszy w historii za-
gra w pierwszej lidze (dotyczy to

też drugiej, jak w przeszłości ta klasa by-
ła nazywana). Dotychczas największe
sukcesy Grudziądzkiego Klubu Sportowe-
go Olimpia Grudziądz (oficjalna nazwa),
to występy na trzecioligowych boiskach
w latach dziewięćdziesiątych i awans do
drugiej ligi (grupa zachodnia) w 2009
roku. W pierwszym sezonie Olimpia zaję-
ła szóste miejsce, a w niedawno zakoń-
czonym prowadziła w tabeli od drugiej
kolejki! Awans zapewniła sobie dwie se-
rie przed końcem.

Stadion do remontu
Na konferencji prasowej po meczu

Olimpii z Miedzią Legnica (2:0), który
przypieczętował awans do pierwszej ligi,
prezes Jacek Bojarowski powiedział: –
Czeka nas bardzo dużo pracy, pierwsza li-
ga przynosi nowe wyzwania. Musimy wy-
konać wiele zadań, by nie zdarzyło się
tak, że przyszły sezon przyniesie nam roz-
czarowania. Celem jest spokojne utrzy-
manie się na zapleczu ekstraklasy.

Nie zabrakło też podziękowań dla pre-
zydenta miasta, Roberta Malinowskiego
(brat legendarnego lekkoatlety Bronisła-
wa Malinowskiego) i radnych, dzięki któ-
rym, klub był organizacyjnie przygotowa-
ny do walki o pierwszą ligę.

Teraz prezydent i radni będą musieli
się zająć stadionem na 5250 widzów
(w przeszłości mógł pomieścić 12 tysię-
cy). Czasu jest mało. Według nowej
uchwały zarządu PZPN z lutego tego ro-
ku, już od sezonu 2012/2013 obiekty
pierwszoligowych klubów muszą mieć
oświetlenie o mocy minimum 1200 luk-
sów, a od następnego – podgrzewaną
murawę  (Olimpia nie ma ani jednego,
ani drugiego). Do tego, od sezonu
2012/2013 pierwszoligowcy powinni
prowadzić sześć drużyn młodzieżowych
w wieku 12-19 lat, mieć dwa pełnowy-
miarowe boiska treningowe trawiaste
oraz jedno pełnowymiarowe boisko tre-
ningowe ze sztuczną nawierzchnią.

Z nowym właścicielem
Zawisza walczył o awans do końca, ale

jest o tyle w lepszej sytuacji od Olimpii, że
nie musi się martwić o stadion.

Do rozgrywek pierwszej ligi zapewne
przystąpi z nowym właścicielem – zna-
nym menedżerem piłkarzy, Radosławem
Osuchem. Pod koniec maja Rada Miasta
Bydgoszczy jednomyślnie zagłosowała za
sprzedażą co najmniej 90 z 98 procent

Trybuny stadionu w Grudziądzu

Stadion Zawiszy Bydgoszcz

Po czterech latach przerwy region kujawsko-pomorski ponownie będzie reprezentowany na zapleczu ekstraklasy. 
Jak w ostatnim takim sezonie 2006/2007 przez dwa zespoły, tym razem Olimpię Grudziądz i Zawiszę Bydgoszcz.
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W maju zdecydował pan o unieważ-
nieniu przetargu na budowę stadio-
nu, ale na początku czerwca tę ratu-
szową decyzję zmieniła Krajowa Izba
Odwoławcza, która przychyliła się do
odwołania firmy Budimex. Skąd te
perypetie?
Powodem naszej decyzji był błąd za-

siadającego w komisji urzędnika, który
wcześniej przeprowadzał szkolenia dla
jednej z firm startujących w przetargu
(Interbud), ale o tym nie wspomniał
w swoich dwóch oświadczeniach i uczy-
nił to dopiero w trzecim. Z naszym po-
stępowaniem nie zgodził się Budimex
kierując sprawę do KIO. Oznacza to, że
nie będziemy musieli ogłaszać nowego
przetargu i niebawem go rozstrzygnie-
my, by już w lipcu wykonawca mógł
przystąpić do pierwszych prac niwela-
cyjnych.

Ile firm chce budować lubelski sta-
dion?
Wpłynęło dziewięć ofert, z których

najdroższa, sięgająca kwoty ponad 193
milionów złotych, została przesłana
przez należący do Mostostalu Warszawa
Mostostal Puławy, zaś najniższą cenę
zaproponowało konsorcjum giełdowe
Unibepu i warszawskiego biura projek-
towego SPAK – 101,4 miliona złotych.
Drugą ofertę złożył Budimex, który war-
tość przedsięwzięcia ocenił na 136,2 mi-
liona. Miasto planowało na tę inwesty-
cję maksimum 155 milionów, z czego
67,4 miliona ma pochodzić ze środków
unijnych. Stadion powstanie na tere-
nach byłej Cukrowni Lublin przy ulicy
Krochmalnej. Pomieści 15,5 tysiąca wi-
dzów. Murawa będzie podgrzewana,
a obok obiektu powstaną dwa boiska
treningowe, jedno ze sztuczną na-

wierzchnią, drugie z naturalną. Zapla-
nowane parkingi mają pomieścić po-
nad tysiąc samochodów osobowych
i dwadzieścia autobusów.

Kiedy zostanie rozegrany pierwszy
mecz?
Jeśli wszystko przebiegnie zgodnie

z planem, to rok po Euro, czyli w 2013 bę-
dą tam już mogli wystąpić piłkarze. Szko-
da tylko, że Motor spada teraz do trzeciej
ligi. Mimo głosów malkontentów, od bu-
dowy stadionu nie odstąpimy, bo taki
obiekt musi być w mieście wielkości Lu-
blina. ROZMAWIAŁ ANDRZEJ SZWABE

STADION ROK PO EURO
Rozmowa z prezydentem Lublina 
KRZYSZTOFEM ŻUKIEM

85 LAT I... WYSTARCZY?
Huragan Międzyrzec Podlaski nie będzie obchodził jubileuszu. Działający od 1926 roku klub znalazł się zimą
na ostrym zakręcie i wycofał drużynę z rozgrywek lubelskiej czwartej ligi. Trwa agonia jednego z najstarszych
we wschodniej Polsce klubów sportowych. Szansą na jego uratowanie było nadzwyczajne zebranie.

N
iestety, przybyło na nie zaledwie
dziesięć uprawnionych do głoso-
wania osób. Gdy zaraz na począt-

ku przyjęto rezygnację prezesa Walde-
mara Czempińskiego i większości człon-
ków zarządu, prowadzący obrady Ma-
rian Olesiejuk zarządził w obradach
przerwę, gdyż – jak powiedział – istnie-
je potrzeba rozmów z władzami mia-
sta. Tych niestety, mimo skierowanych
zaproszeń, na zebraniu zabrakło, choć
kilka tygodni wcześniej poskarżyły się
na klub do bialskiego starosty.

– Rezygnuję, bo mogę stanowić
przeszkodę we wspieraniu klubu przez
władze miasta – taką przyczynę swojej
decyzji podał ustępujący prezes, właści-
ciel znanej w regionie piekarni. – Hura-
gan już wielokrotnie dofinansowywa-
łem, lecz ile bym pieniędzy w ten klub
wpompował, to ciągle ich brakuje – ri-
postuje burmistrz Artur Grzyb. –
W pewnym momencie pomogłem na-
wet zarządowi odblokować konto. Nie
wiem, czy obecnie znajdzie się ktoś, kto
zgodzi się przejąć władzę w klubie z po-
nad sześćdziesięciotysięcznym zadłuże-
niem. W ubiegłym roku środowisko
sportowe Huraganu wsparłem kwotą
320 tysięcy złotych. Blisko połowę tego

stanowiły wynagrodzenia zatrudnio-
nych w MOSiR trenerów.

– Nie można sportu mieszać do polity-
ki –  podsumował konflikt wieloletni
działacz Huraganu, Jerzy Tusz. I kilka dni
później został prezesem istniejącego od
dziesięciu lat przy Miejskim Ośrodku
Sportu i Rekreacji międzyszkolnego
uczniowskiego klubu sportowego Olim-
pijczyk, który w tym samym czasie zmie-
nił nazwę na MOSiR Huragan. Ten przejął
grupy młodzieżowe „starego” Huraga-
nu, o czym burmistrz poinformował pro-
wadzący wojewódzkie rozgrywki LZPN,
a związek „kierując się dobrem rozwoju
piłki nożnej młodzieżowej”, zgodził się na

to, dzięki czemu międzyrzeczanie przystą-
pili do rundy wiosennej.

– Jesteśmy zobligowani do finansowe-
go wywiązania się z ciążących na nas zo-
bowiązań – mówi Waldemar Czempiń-
ski, ostatni prezes Huraganu. – Dlatego
wyrazimy zgodę na przejęcie zawodni-
ków dopiero po wpłaceniu regulamino-
wych stawek za wyszkolenie każdego
z nich oraz po zapłaceniu za zabrane bez
naszej zgody stroje i piłki. Przecież karty
piłkarzy oraz sprzęt to obecnie jedyne na-
sze klubowe dobro.

Starosta skierował do sądu wniosek
o postawienie klubu w stan likwidacji…

ROMAN LASZUK

Zimą na międzyrzeckich ulicach piłkarze wywiesili transparenty

Chcemy 
wyegzekwować
klubowy 
majątek – mówi 
Waldemar 
Czempiński
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F
inansowa zapaść w GKP trwała od
października ubiegłego roku. Nie-
stety, w Gorzowie historia zatoczyła

koło. W tym mieście najwyraźniej nie ma
klimatu dla futbolu. Lokalne władze zde-
cydowanie bardziej wolą żużel, a piłkę
traktują jak kulę u nogi. A raczej trakto-
wały. Czas przeszły jest tutaj jak najbar-
dziej wskazany. Tylko w lewo...

Poprzednikiem GKP był znany w całej
Polsce Stilon. Przez wiele dekad stanowił
największy i najbardziej znany klub regio-
nu. Kłopoty finansowe sprawiły jednak,
że rozpadł się i w Gorzowie nie było dru-
żyny seniorów.

Lepsze czasy dla miejscowego futbolu
nadeszły dopiero wówczas, gdy były pił-
karz Stilonu, Sylwester Komisarek, zaan-
gażował się w odbudowę zespołu. Po-
wstały na bazie Stilonu GKP szybko
awansował do centralnych rozgrywek.
W 2008 roku kibice biało-niebieskich
świętowali awans do pierwszej ligi. Nie-
stety, prowadzenie klubu na zapleczu
ekstraklasy przerosło możliwości Komi-
sarka, który w styczniu złożył rezygnację
z funkcji prezesa klubu.

– Drużyna na pewno by funkcjonowa-
ła, gdyby miasto utrzymało ubiegłorocz-
ny poziom finansowania klubu. Niestety,
w 2011 roku zamiast półtora miliona zło-
tych, mieliśmy otrzymać tylko pół milio-
na. W gorzowskim magistracie futbol ni-
kogo nie interesuje, liczy się tylko żużel.
To sprawiło, że zrezygnowałem z utrzy-
mywania klubu – wyjaśnia Komisarek.

GKP jest zadłużony na ponad dwa mi-
liony złotych. Piłkarze nie otrzymywali
pensji od października. Trzy razy, bezpo-
średnio po ligowych meczach, podzielili
między sobą utarg z biletów. Wyszło po
400 złotych na głowę… Zawodnicy i tak
długo wytrzymywali – i spisywali się w li-
dze nadspodziewanie dobrze.

Sytuacja nabrzmiała jednak przed
świętami wielkanocnymi, kiedy okazało
się, że mianowany przez prezydenta ku-
rator Janusz Szczepanowski stwierdził, iż
w nie widzi szans na dalsze funkcjonowa-
nie GKP.  Czarę goryczy przelało klubowe
walne zebranie, na którym nie było niko-
go chętnego do zajęcia miejsc we wła-
dzach. Kurator zapowiedział, że kolejnym
jego krokiem będzie postawienie w stan
likwidacji.

– Wystarczyło trochę chęci i dobrej wo-
li ze strony miasta. Gdybyśmy otrzymali
50 tysięcy, zespół dokończyłby rozgrywki.
Jestem przekonany, że w sportowej wal-

Bardzo smutne wieści z Gorzowa. Brak finansów sprawił, że piłkarze GKP nie dokończyli bieżących rozgrywek
pierwszej ligi. Po trzech walkowerach zespół został przesunięty na ostatnie miejsce w tabeli. W najlepszym
przypadku GKP w przyszłym sezonie będzie występować w czwartej lidze. Wszystko wskazuje bowiem na to,
że klub zostanie zlikwidowany i ligowa piłka na długie lata zniknie z Gorzowa.

ce GKP utrzymałby się w lidze – zapewnia
trener Krzysztof Pawlak, który w gorzow-
skim klubie zrobił wiele dobrego. Mimo
finansowej zapaści, zdołał zbudować ze-
spół, który wiosną w ligowych rozgryw-
kach poczynał sobie bardzo dobrze.

– W Gorzowie lobby żużlowe stanowi
siłę. Prezydent jest wpatrzony w czarny
sport. Miasto grało z nami na zwłokę
i przeczekanie. Dopięło swego. Pół milio-
na, zamiast dla GKP, zapewne pójdzie te-
raz na żużel – przewiduje Mariusz Nie-
wiadomski, menedżer GKP. – Teoretycz-
nie możemy w nowym sezonie wystarto-
wać w czwartej lidze. Najprawdopodob-
niej kurator zlikwiduje jednak klub i po li-
gowym futbolu w Gorzowie pozostaną
tylko wspomnienia.

GKP to nie pierwszy klub z regionu,
który nie dotrwał do końca rozgrywek.
Jeszcze w przerwie zimowej broń złożyła
Polonia Słubice.

Co sprawia, że w lubuskim, znanym ze
świetnej pracy z młodzieżą, futbol senio-
rów boryka się z tak wielkimi kłopotami?
Wszystkiemu „winny” żużel, przy którym
piłka nie może się wybić. Speedway oka-
zał się kamieniem u szyi dla lubuskiej pił-
ki.  Czarny sport drenuje kieszenie poten-
cjalnych sponsorów. Upadek GKP zbiegł

się niemal dokładnie z otwarciem nowe-
go stadionu. Oczywiście żużlowego.

– To takie symboliczne i obrazuje, co
w Gorzowie stawia się na pierwszym
planie – mówi Sylwester Komisarek,
ostatni prezes GKP. – Prezydent miasta
nie znalazł dla nas czasu na rozmowę.
Z kolei burmistrz Słubic przekazał przez
sekretarkę, żebyśmy zadzwonili za…
rok. Pan burmistrz potrzebuje właśnie
tyle czasu, aby zapoznać się z proble-
mami, z jakimi boryka się w regionie
piłkarskie środowisko...

W lubuskim, jak wspomnieliśmy,
świetnie ma się praca z młodzieżą. W Le-
chu Poznań gra kilku wychowanków tu-
tejszych zespołów. W meczu z Borussią
Dortmund w barwach Kolejorza zadebiu-
tował kolejny: Tomasz Kędziora z UKS
Zielona Góra. Głównym zadaniem związ-
ku jest promowanie i wychowywanie pił-
karskiej młodzieży, zespoły zdobywają
medale niemal we wszystkich katego-
riach wiekowych. Tylko tu funkcjonują
dwa ministerialne ośrodki szkolenia
chłopców i jeden dziewcząt. Wygląda na
to, iż lubuskie stanie się kuźnią piłkar-
skich talentów, z której korzystać będą
kluby z innych regionów…

ANDRZEJ GROCHOLSKI

W sportowej
walce drużyna
GKP Gorzów
utrzymałaby się
w lidze 
– zapewnia 
trener 
Krzysztof Pawlak
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Z
eszłego lata nie wyglądało to tak
różowo. Po nieudanej walce
o awans ŁKS szukał pieniędzy, aby

wymienić na lepszych tych, którzy zawie-
dli, a GKS Bełchatów zaliczano do grona
kandydatów do spadku. Obawiano się
też o sportowy los Widzewa, zwłaszcza
po odejściu Pawła Janasa.

Kontrowersje wzbudziły nominacje na
trenerów – Macieja Bartoszka w GKS, An-
drzeja Kretka w Widzewie i Andrzeja Pyr-
doła w ŁKS, ponieważ żaden z nich nie
miał większego doświadczenia na stano-
wisku, które obejmował. Po dobrym
starcie, a następnie słabych wynikach Wi-
dzewa, jeszcze jesienią Kretka zastąpił
Czesław Michniewicz. Bartoszek i Pyrdoł
dotrwali do końca, i to z sukcesami. GKS
ani przez moment nie był zagrożony de-
gradacją i nawet wydawało się, że po-
walczy o miejsce premiowane startem
w europejskich pucharach. Niestety, nie-
udana końcówka sprawiła, że z Bartosz-
kiem nie przedłużono umowy, a preze-
sa Jacka Zatorskiego zastąpił, dotych-
czasowy dyrektor sportowy klubu, 
32-letni Marcin Szymczyk. 

Nie jest też pewne, czy o ŁKS nadal bę-
dzie można mówić: drużyna z alei Unii,
bo istnieje zagrożenie, że łodzianie zo-
staną zmuszeni do rozgrywania spotkań
w Bełchatowie (mają już stosowną
umowę; nieoficjalnie – za każdy mecz
zapłacą 100 tysięcy złotych), jeżeli sta-
dion MOSiR nie spełni wymagań komisji
licencyjnej. 

To już nie spekulacje, lecz pewnik:
główni udziałowcy ŁKS S.A. Filip Kenig
i Jakub Urbanowicz (są też właścicielami
zespołu koszykarzy, który w tym sezonie
awansował do ekstraklasy) chcą sprze-
dać swoje udziały. Przedstawili ofertę
m.in. miliarderom, Markowi Profusowi
i Antoniemu Ptakowi (obaj nie byli zain-
teresowani), a zapewne i innym biznes-
menom. Nie uniknął finansowych,
wstrząsów Widzew, którego piłkarze na-
wet krótko strajkowali domagając się za-
ległych wypłat. 

Od strony sportowej też jest różnie,
najlepiej chyba w ŁKS, bo odszedł do
Legii Jakub Kosecki, ale Tomasz Wiesz-

czycki (doradca zarządu ŁKS S.A. ds.
sportowych) namówił do powrotu Mar-
ka Saganowskiego. W Widzewie nie
wiadomo nawet czy pozostanie Mich-
niewicz, a GKS będzie raczej sprzedawał
dobrych piłkarzy, niż kupował.

Widzewski debiutatnt
Wysokie, szóste miejsce w niedawno

zakończonym sezonie Młodej Ekstraklasy
zajął debiutujący w tych rozgrywkach ze-
spół Widzewa. Prowadził go Radosław
Mroczkowski, jeden z lepiej znanych
w kraju młodzieżowych szkoleniowców
z województwa łódzkiego.  

Urodzony w Poddębicach, 44-letni
Mroczkowski jako piłkarz występował

w Starcie Łódź. Jako trener młodych pił-
karzy pracował z powodzeniem w Star-
cie, Widzewie, łódzkiej Szkole Mistrzo-
stwa Sportowego im. Kazimierza Gór-
skiego oraz miejscowym ZPN. Od 2006
roku był trenerem różnych młodzieżo-
wych reprezentacji Polski, a w 2008 –
członkiem sztabu szkoleniowego Leo Be-
enhakkera, jednocześnie prowadząc na-
rodową reprezentację U-21. Mroczkowski
ma też na koncie okres pracy z seniora-
mi: od grudnia 2009 do kwietnia 2010
był szkoleniowcem pierwszoligowego
Dolcanu Ząbki.

– Widzew ma duże oczekiwana co do
drużyny grającej w Młodej Ekstraklasie.
Nie traktuje jej jak obowiązku, który trze-
ba wypełnić, tylko jako istotny element
sportowego rozwoju klubu – mówił
Mroczkowski, kiedy w lipcu zeszłego roku
podpisał roczny kontrakt.

To nie były słowa pod publiczkę.
W przeciwieństwie do Widzewa Zbignie-
wa Bońka, gdzie szkolenie młodzieży zo-
stało ograniczone do wymaganych wte-
dy przez przepisy licencyjne czterech ze-
społów, Sylwester Cacek po przejęciu klu-
bu reaktywował zlikwidowane grupy. Na
debiut w Młodej Ekstraklasie Widzew
musiał jednak poczekać do powrotu
pierwszej drużyny do najwyższej klasy
rozgrywkowej. 

Debiut w Młodej Ekstraklasie był uda-
ny, zwłaszcza że czterech zawodników
z zespołu Mroczkowskiego zanotowało
występy w ekstraklasie: obrońca Seba-
stian Zalepa oraz pomocnicy Piotr Mro-
ziński, Damian Radowicz i Sebastian Ra-
dzio, a jeszcze kilku innych jest w kręgu
zainteresowań Czesława Michniewicza.  

JAROSŁAW KUDAJ

Noworoczne życzenie prezesa
ŁZPN, Edwarda Potoka, 
spełniło się. W nadchodzącym
sezonie w ekstraklasie będą
występowały aż trzy drużyny 
z województwa łódzkiego. 
Tyle samo zespołów ma tylko
Śląski ZPN.

JUŻ TERCET, ALE Z KŁOPOTAMI

Trener 
Radosław 
Mroczkowski

Drużyna z Alei Unii może zostać zmuszona do rozgrywania spotkań w Bełchatowie
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Ś
więtowanie to pod Wawelem –
sprawa prawie normalna. Trzyna-
ście tytułów Wisły i pięć Cracovii

tworzy w sumie bardzo pokaźne konto
sukcesów, którego mają powody za-
zdrościć inne miasta. „Pasy” zdecydo-
wanie lepiej prezentowały się przed
wojną, licznik stanął na roku 1948. Wi-
sła zaczęła z wysokiego pułapu (1927,
1928), skopiowała ten wyczyn wkrótce
po okupacji, ale na kolejny triumf trze-
ba było czekać 28 lat, do 1978. Prawdzi-
we wyprawy po złote runo, to dopiero
epoka Bogusława Cupiała. Właściciel
Wisły zgromadził w kolekcji już osiem
tytułów mistrzowskich.

Każdy z klubów ma swoje powody
do satysfakcji. Obydwa popełniły wy-
raźne falstarty, choć skutkujące różny-
mi konsekwencjami. W przypadku Cra-
covii katastrofa letnio-jesienna groziła
„śmiercią”. Czytaj: degradacją do
pierwszej ligi, akurat krótko po otwar-
ciu stadionu, który słusznie jest nazy-
wany architektonicznym cackiem. Wi-
sły natomiast od dawna nie interesują
stany średnie, a nawet wysokie. Tak sa-
mo jak w przypadku Cracovii, trzeba jej
było gonić stracony czas i szukać seryj-
nie pogubionych wcześniej punktów.

Chociaż futbol jest dyscypliną zespoło-
wą, zawsze istotną rolę odgrywają perso-
nalia. W pierwszej kolejności odnoszące
się do trenerów. Po kompromitującym
dwumeczu z Levadią Tallin w Wiśle trwał
krótko stan przejściowy, ale szybko pod-
jęto decyzję o zatrudnieniu Roberta Ma-
askanta, którego miał wydatnie wspie-
rać spec od transferów, czyli Stan Valckx.

Cracovia wykonała ruch kadrowy do-
piero w chwili ogłoszenia stanu alarmo-
wego. Odszedł Rafał Ulatowski, którego
„dziedzictwo” przejął z całym dobro-
dziejstwem inwentarza Jurij Szatałow.
Ów inwentarz był aż tak nędzny, że „Pa-
sy” mógł uratować jedynie manewr po-
dobny do tego, którym Iwan Koniew
ocalił Kraków. Marszałek i Szatałow mu-
sieli się poruszać po terenie co krok na-
jeżonym minami. A Maaskantowi też
były przydatne umiejętności sapera.

Cracovia ostatecznie uratowała skó-
rę, co dla wielu obserwatorów grani-
czyło z cudem. Szatałow na swój spo-
sób niewątpliwie okazał się kuglarzem,
ale fundamenty zdecydowanej popra-
wy gry drużyny miały bardzo konkretne
podłoże. I to abstrahując od kadrowe-
go ujęcia tematu, czyli dokonanych
wzmocnień.

Już pod koniec lutego rewanżowy
mecz z Legią unaocznił, że mamy do
czynienia z całkiem inną Cracovią, niż
poprzednio. Wreszcie zdyscyplinowaną
taktycznie, nie bojącą się podjąć ryzy-
kownych wyzwań i, w całkowitej opozy-
cji do stanu poprzedniego, o silnym
morale. Wprawdzie Szatałow nie
omieszkał zrugać podopiecznych za po-
rażkę z Widzewem (słynne „niektórym
piłkarzom przydałyby się pampersy”),

niemniej przy traceniu dystansu przez
Polonię Bytom i Arkę, Cracovia go od-
rabiała. Inna sprawa, że nigdy więcej
takich „doświadczeń”...

W przypadku Wisły sprawy przybrały
jeszcze korzystniejszy obrót. I to znacz-
nie szybciej, niż ktokolwiek mógł się
spodziewać. Tylko Śląsk, prowadzony
mistrzowską ręką przez Oresta Lenczy-
ka, obrał  – poza Białą Gwiazdą – słusz-
ny kurs na regularność. Wobec częstych
wpadek Jagiellonii, dystans do pierw-
szego miejsca zaczął maleć w oczach.
Legia i Lech, najbardziej predestynowa-
ne do pomieszania szyków Wiśle, też
niewiele czyniły. 

Bez detalicznego ujęcia zagadnie-
nia... Wojciech Kaczmarek między słup-
kami, Arkadiusz Radomski w roli stope-
ra, Mateusz Klich jako główny reżyser,
Saidi Ntibazonkiza na szpicy – wszyscy
odegrali w Cracovii pierwszoplanowe
role. Sergei Pareiko w bramce, Kew Ja-
liens w tylnej formacji, Andraż Kirm,
Radosław Sobolewski, Maor Melikson,

RADOŚĆ POD WAWELEM

Patryk Małecki i Cwetan Genkow
w środku pola i w ataku – wspólnie da-
li Wiśle znacznie lepsze oblicze.

Ale nawet po per saldo udanym se-
zonie jest w obu krakowskich klubach
co zmieniać i ulepszać. Zazwyczaj pew-
na na własnym terenie Cracovii oduczy-
ła się grać skutecznie na wyjazdach.
Wiśle wcale nie zaszkodziłaby wyraźna
poprawa stylu, pod tym względem po-
zostały hektary do zaorania. Bohatera-

mi ostatnich plotek prosto z giełdy
transferowej są… Ruud van Nistelrooy
i Roque Santa Cruz; w chwili pisania te-
go tekstu nikt nie zdementował, ale też
nie potwierdził tych rewelacji. Tak czy
inaczej, szykują się bardzo pracowite
wakacje przed kolejnym podejściem do
Ligi Mistrzów. Wreszcie innym, niż
wszystkie poprzednie?

JERZY CIERPIATKA

Po derbach Krakowa radośnie było tylko po jednej stronie Błoń. 29 maja odetchnęła z ulgą strona druga. 
Wisła jest mistrzem kraju. Natomiast Cracovia zachowała miejsce w ekstraklasie. Stan, rzec można, optymalny.
Lepiej być nie mogło. Zwłaszcza że nastroje w zimie były jeśli nie lodowate, to co najmniej chłodne.

Piłkarze Wisły
Kraków cieszą
się ze zdobycia
tytułu mistrza
Polski...

...a gracze
Cracovii 
z pozostania 
w ekstraklasie
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MAZOWIECKI

B
lisko 400 szkoleniowców Mazo-
wieckiego ZPN odbyło metodycz-
ną kursokonferencję w praskim

OSiR przy ulicy Kawęczyńskiej. Z tej
okazji ukazało się specjalne wydawnic-
two.

Zajęcia, w których uczestniczyli prawie
wszyscy najważniejsi trenerzy piłkarskie-
go Mazowsza, prowadzili: Stanisław Ry-
bak, Michał Maliszewski, Piotr Wojdyga
i Piotr Stokowiec. JS

Radomski OZPN skupia 
około stu klubów 
i ponad 5 tysięcy zawodników. 
W tym roku obchodzi  35-lecie.

4
czerwca w radomskiej katedrze
kapelan okręgu (były sędzia)
Edward Musiał w asyście  księdza

Dariusza Gałka – bramkarza mistrza Eu-
ropy polskich duchownych, odprawili
mszę  w intencji klubów, piłkarzy i dzia-
łaczy związanych z okręgiem.  W Mu-
zeum Wsi Radomskiej uhonorowano
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Jak zaczęła się pana przygoda z piłką?
To był 1947 rok, w miejscowości Zawier-

cie. Tamtejszy nauczyciel wf zorganizował
mecz piłkarski pomiędzy mistrzem Polski,
Polonią Warszawa, a drużyną liceum im.
Żeromskiego w Zawierciu. Pamiętam, by-
ła cała reprezentacja. Mecz zakończył się
wynikiem 3:0, oczywiście dla Polonii.

Pana najlepsze osiągnięcie jako piłka-
rza?
Nie byłem najlepszym graczem. Mój

największy sukces to gra w trzeciej lidze.
A w czasach studenckich, na AWF usta-
nowłem rekord utrzymania piłki, tak
zwanej żonglerki – podbiłem piłkę 1378
razy (śmiech).

Czy na karierze piłkarskiej zaważyły
studia na AWF – wybrał pan zawód
trenera?
Zawsze chciałem pracować z młodzie-

żą.  Moimi nauczycielami były dwie wy-
bitne postaci: Jerzy Talaga i Ryszard
Koncewicz. Od nich dużo się nauczyłem.

Jako młody trener wyjechał pan na
staż do Szkocji.
W 1971 roku byłem w Celtiku i u Ran-

gersów. Dzięki warszawskiej  Gwardii, któ-
ra oddelegowała  mnie na dwumiesięczny
staż. W tamtych czasach żaden szkolenio-
wiec z Polski nie miał takiej możliwości.

Wybór na Trenera Roku tygodnika
„Piłka Nożna” –  jacy konkurenci po-
zostali w tyle?
Nie wiem, czy zasługiwałem na ten ty-

tuł. Konkurentów miałem zacnych – Je-
rzego Kopę i Andrzeja Strejlaua. Wręcze-
nie pucharu odbyło się w Sali Kongreso-

wej w styczniu 1978. Nie wiem dlaczego,
ale gratulacje otrzymałem tylko i wyłącz-
nie od nieżyjącego już Kazimierza Deyny.

Jak pan wspomina reprezentacyjny
czas u boku Antoniego Piechniczka?
Z Antonim znaliśmy się jeszcze z czasu

studiów na AWF. Życzyłbym sobie, aby
każdy trener reprezentacji pracował w ta-
kiej atmosferze, w jakiej ja pracowałem
z Piechniczkiem – na zasadzie układu

partnerskiego, który polegał na wymia-
nie poglądów, ogromnym zaufaniu i po-
szanowaniu wzajemnych kompetencji.
Być może jest jakaś moja mała zasługa
w medalu, zdobytym w Hiszpanii w 1982.

A potem samodzielnie prowadził pan
U-21 (1987 – 1989). Jakie to były cza-
sy dla trenerów ?
Gdy zostałem mianowany szkoleniow-

cem U-21, otrzymałem konkretne zada-
nie: wprowadzenie zespołu do finałów
młodzieżowych mistrzostw Europy, co nie
udało się, niestety. Mam jednak z tego
okresu satysfakcję: ośmiu reprezentan-
tów mojego zespołu zostało z czasem
podstawowymi zawodnikami w narodo-
wej jedenastce.

Fiński epizod w Kuopio…
Przez kilka lat pracowałem w Finlandii

z klubami w Kuopio i Vaasa. Ten ostatni
awansował pod moim przewodnictwem
z drugiej ligi do ekstraklasy. Grali w nim
też zawodnicy z Mazowsza – Tomasz Ar-
ceusz i Kazimierz Buda.

Nie wypominając wieku, nadal przy
piłce i nadal na Mazowszu?

Tak, przy młodzieży w Mazowieckim
ZPN. Moja trenerska droga zaczęła się
od młodzieży i tak jest do dziś. Praco-
wałem przez kilka lat w SEMP-ie i chcę
podkreślić, że zespoły, które prowa-
dziłem, kończyły rozgrywki na pierw-

szym miejscu, nie przegrywając żadne-
go spotkania. Za nic nie zmieniłbym
swojego życiorysu zawodowego  – po-

nad wszystko postawiłem na młodzież
i dobrze się z tym czuję.

ROZMAWIAŁA EWA PIOTROWSKA

TRENERZY 
SIĘ SZKOLĄ

JUBILEUSZ ROZPOCZĘTY
najbardziej zasłużonych odznaczeniami
Ministra Sportu,  PZPN, MZPN. Z okazji
jubileuszu ogłoszono plebiscyt na naj-
lepszego bramkarza, zawodnika, trene-
ra, sędziego i działacza oraz osobowość.
Wśród nominowanych (76) znaleźli się
m.in.  Krzysztof Koszarski, Mirosław Pe-
resada (bramkarze), Jacek Kacprzak,
Kazimierz Przybyś i Jacek Zieliński – pił-
karze – reprezentanci Polski, Józef Anto-
niak i Rudolf Kapera (trenerzy). 10
sierpnia reprezentacja Radomia rozegra
mecz z Legią Warszawa i zostaną ogło-
szone wyniki plebiscytu. JF

BO MŁODZIEŻ JEST NAJWAŻNIEJSZA
Bogusław Hajdas urodził się… przed wojną. Swoją trenerską karierę wiąże z Gwardią Warszawa, Pogonią
Szczecin i Wisłą Kraków. Pracował również w reprezentacji Polski był asystentem Antoniego Piechniczka 
na mundialu w Hiszpanii w 1982 roku, potem selekcjonerem reprezentacji U-21.



W
ojewódzki Kampus Sportowo-
-Rekreacyjny „Stobrawa” po-
wstawał przez kilka lat. Dziś

jest świetnym miejscem treningowym.
Hotel ma 37 miejsc, w pokojach jest
wszystko, czego trzeba, sale są klimaty-
zowane, wygodne. Obok hotelu zielone
boiska, korty. Standardy kampusu są ta-
kie, że wydawało się, iż „Stobrawa” bę-
dzie miała szansę stać się bazą trenin-
gową i pobytową dla którejś z drużyn
w trakcie Euro 2012. Nie udało się.

Kluczborski ośrodek wyrósł na tradycji.
Już ponad 100 lat temu właśnie tutaj,
nad płynącą niedaleko Stobrawą, zbiera-
li się młodzi ludzie i trenowali. Istniał tu
już wtedy ośrodek sportowych przygoto-
wań. Budową i rewitalizacją obiektu gmi-
na zajmuje się bardzo konkretnie. Dofi-

nansowanie z regionalnego programu
operacyjnego to kwota ponad 3,5 milio-
na złotych. Cały projekt kosztował gminę
9,5 miliona, a wcześniej wydano na prze-
budowy i remonty „Stobrawy” prawie 15
milionów.

Dziś bardzo ważne jest spełnianie przez
kluby, występujące na centralnym szcze-
blu rozgrywek, wymogów licencyjnych.

Także MKS musi mieć wszystko, co po-
trzebne do uzyskania licencji. Odpowied-
nie pomieszczenie dla przeprowadzenia
badań antydopingowych, sale konferen-
cyjne, gabinety lekarskie, szatnie sę-
dziowskie. Będzie jeszcze podgrzewana
płyta boiska, maszty oświetleniowe, no-
we centrum monitoringu. Tyle że MKS
Kluczbork coraz niżej… JG

OPOLSKI
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ZAJRZYJCIE CZASEM DO OZIMKA…
i mam pod opieką jedenastolatków,
orlików starszych. Nasza Akademia Pił-
karska Małapanew i cały klub, to zupeł-
nie amatorskie działanie.

Brylczak pamięta dawne czasy, sam
grał, jeszcze w latach 60., z dumą podkre-
śla wiek klubu. Klub Małapanew został
założony w Ozimku 26 maja 1946 roku.
Ma 65 lat. Zawsze była tu i jest piłka noż-
na. Kiedyś w latach popularności jedena-
stoosobowej piłki ręcznej klub zajmował
czołowe miejsca w rozgrywkach central-
nych. Ale od lat jest tu już tylko futbol. Kie-
dyś z szyldem Hutniczego Klubu Sporto-
wego, a teraz skromniej, KS Małapanew.
Najbliższe tygodnie, to okazja do obcho-
dów jubileuszu i piłkarskich uroczystości.
Będzie turniej trzecioligowych oldbojów.
Zjadą dawni koledzy. Nie tak łatwo ścią-
gnąć wszystkich, większość mieszka za
granicą, przeważnie w Niemczech.

Małapanew może pochwalić się kilko-
ma gwiazdami. Kiedyś stawiali tu pierw-
sze piłkarskie kroki Henryk Brejza, Józef
Adamiec, Adam Ledwoń. Właśnie Ledwo-
niowi poświęcony będzie jeden turniej. Je-
go memoriał to też okazja do zaproszenia
gwiazd bliższych obecnemu pokoleniu. Le-
dwoń grał przecież jeszcze kilkanaście lat
temu w reprezentacji. Tragicznie zakończył
życie 11 czerwca 2008 roku w Klagenfur-
cie, w Austrii. Miał 34 lata.  Trwały wtedy
piłkarskie mistrzostwa Europy…

Teraz znów ja wspominam. Po spotka-
niu z GKS Tychy, w 1978 roku, przypo-
mniał mi się inny mecz. Ostatni mecz
Adama Ledwonia w reprezentacji Polski.
To było w Chorwacji, w Osijeku, 22 kwiet-
nia 1998. Tam wtedy rozmawialiśmy
z Adamem m.in. o gorących dla polskiej
piłki wydarzeniach. Tego dnia minister
Jacek Dębski wydał polecenie zawiesze-
nia w czynnościach całego zarządu PZPN.
Z Marianem Dziurowiczem, Michałem
Listkiewiczem... Tamto spotkanie Polacy
przegrali 1:4.

A wracając do jubileuszu, do Małejpan-
wi, do memoriału Adama. Może któryś
z jego kolegów, grających wtedy w Chor-
wacji, przyjechałby do małej miejscowo-
ści leżącej na Opolszczyźnie? Może Hajto,
Wałdoch, Zieliński, Świerczewski, Iwan,
Koźmiński, Kowalczyk, Mielcarski?… Star-
si i młodsi orlicy Małejpanwi czekają na
was. Zajrzyjcie czasem do Ozimka.

JERZY GÓRA

Chyba trochę zmieniło się
dokoła. Jest więcej zabudowań,
kolorowe dachy, sporo zieleni.
A stadion, właściwie boisko
z trybunką z jednej strony?

T
akie samo, jak w 1978 roku, kiedy
byłem tu na meczu z GKS Tychy
w czasach drugoligowych wystę-

pów piłkarzy Małejpanwi z Ozimka.
Chciałbym się mylić, ale ławki dla wi-
dzów, nie dość, że przeżytek, są z tych
drugoligowych czasów właśnie. Wokół
boiska zielone skarpy. Ale można grać.
Trener Leon Brylczak, otoczony gro-
madką jedenastolatków, wspomina: –
Była mocna huta, działacze nie mieli
problemów, nie musieli poszukiwać
pieniędzy. Wiele lat w trzeciej lidze, no
i ten kilkuletni okres w drugiej. Ale to,
co było pomiędzy 1975, a 1980 rokiem,
już tu nie wróci. Huta jest, funkcjonuje,
ale to dla nas tylko wspomnienie po
dawnych czasach gdy byliśmy HKS-em.
A gmina, chociaż biedna, to jednak da-
je na sport. Jest Orlik. Dotacje wystar-
czają nam na transport, sprzęt, koszty
meczowe. Gramy teraz w A klasie. To
znaczy seniorzy tam grają. Świetnie
w swoich zmaganiach spisują się 19-lat-
kowie – juniorzy,  są na czele tabeli.
Mamy oczywiście i trampkarzy, i mło-
dzików. A ja koordynuję to wszystko

KLUCZBORSKI KOMBAJN
Ten ośrodek, to prawdziwy sportowy kombajn, o jakim marzą w każdym klubie, z halą sportową, stadionem
piłkarskim, treningowym boiskiem piłkarsko-lekkoatletycznym, pełnowymiarowym boiskiem ze sztuczną
nawierzchnią, boiskami wielofunkcyjnymi, kortami, skate parkiem i hotelem z internatem. Gdzie? W Kluczborku.
Pięknie, na skraju lasu, w starym, zabytkowym parku stadion na trzy tysiące miejsc, gdzie  grywa MKS Kluczbork.
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PODKARPACKI

Z
a statystykami zawsze kryją się lu-
dzie oraz ich dokonania. Listę naj-
ważniejszych person otwiera Jan

Domarski, który w 205 występach pierw-
szoligowych zdobył 55 goli i na wieki bę-
dzie kojarzony ze słynnym strzałem na
Wembley. Domarski stał się znany na ca-
łą Polskę jako snajper wyborowy już po
fetowaniu przez Stal upragnionego
awansu. Osiągnęły go, bądź grały wkrót-
ce ważne postaci. Doskonałym i nadzwy-
czaj efektownym bramkarzem był Stani-
sław Majcher. Ostoje defensywy stanowi-
li Zbigniew Gnida, Leon Szalacha i kapi-
tan drużyny Ryszard Skiba. Zaś Stanisław
Skiba, nieco później nominowany do ka-
dry klubowej, pracuje tu do dziś. Waż-
nym zawodnikiem tej formacji był także
Jerzy Dowbecki.

Pomocnik Zygmunt Janiak impono-
wał rzetelnością, wysoką klasę prezento-
wali Edward Kohut i Ryszard Winiarski.
Wywodzący się z Gliwic Joachim Krajczy
był  jednym z większych talentów na ryn-
ku krajowym. Stal potrafiła groźnie za-
atakować z flanek, za sprawą Alojzego
Matysiaka, Stanisława Stawarza i Zyg-
munta Marciniaka, ojca przedwcześnie

KLUB MAJCHERA,
DOMARSKIEGO...

zgasłego reprezentanta Polski, Dariusza.
Zaś o nosie strzeleckim Ludwika Poświa-
ta do dziś krążą legendy, jak najbardziej
oparte na faktach. Lista zawodników za-
służonych jest zdecydowanie dłuższa.
A Władysław Patycki został nawet po-
słem na Sejm.

Stal doczekała się kilku reprezentan-
tów kraju, choć w niektórych przypad-
kach występujących w momencie nomi-
nacji w innych klubach. Choćby niedaw-
no zmarły Tadesz Hogendorf, Honorowy
Obywatel Rzeszowa i meloman do ostat-
nich chwil regularnie chodzący do filhar-
monii. Albo Kazimierz Trampisz, piłkarz
o życiorysie wartym napisania książki.
Należąc do Stali, koszulkę z Białym Orłem
założyli Majcher, Domarski, nadzwyczaj
szybki skrzydłowy pochodzący z podkra-
kowskich Proszowic Marian Kozerski oraz
stoper, który na hamburskim Volkspark-
stadionie powstrzymał samego Gerda
Müllera, czyli Marian Ostafiński.

Klubl rozstał się z ekstraklasą w 1976
roku, ale zanim to nastąpiło, zdołał się-
gnąć po Puchar Polski. Interesujące, że
w ramach tej samej edycji przeciwnikiem
rzeszowian był dwukrotnie ROW Rybnik,

w finale akurat jego drużyna rezerwowa.
Lepiej wykonane rzuty karne otworzyły
furtkę do Pucharu Zdobywców Pucha-
rów, gdzie Skeid Oslo został bezapelacyj-
nie odprawiony z kwitkiem, za to walijski
Wrexham zawiesił poprzeczkę już za wy-
soko. Listę osiągnięć klubowych uzupeł-
nia aż 20 sezonów w ówczesnej drugiej
lidze. Symbolem znacznie późniejszej
Stali był perfekcyjnie egzekwujący rzuty
wolne Paweł Kloc.

Poczet trenerów otwiera Jan Polak,
prawdziwy pionier wśród pionierów.
Awans do trzeciej  ligi był w 1954 roku
dziełem Jana Ketza, grubo przed II wojną
światową bramkostrzelnego napastnika
krakowskiej Wisły. Kroku naprzód doko-
nał trzy lata później Edward Mikusiński.
W 1962 roku drzwi do ekstraklasy otwo-
rzył Jan Wiśniewski, wcześniej czołowy
piłkarz klubu. W 1975, niestety na krótko,
to samo zrobił „Achim” Krajczy, którego
konto sukcesów uzupełniało zdobycie Pu-
charu Polski. Później powroty do drugiej
ligi stały się udziałem takich trenerów,
jak Stanisław Kocot, Zygmunt Janiak
i Czesław Palik. Warto pamiętać, że w tak
zwanym międzyczasie podpierała się Stal
węgierską myślą szkoleniową, zatrudnia-
jąc Karoly’ergo Konthę czy sławnego
snajpera „złotej jedenastki” Gustava Se-
besa, Nandora Hidegkutiego.

Od jesieni 2009 trenerem jest Andrzej
Szymański. Drużyna prowadzona przez
niego skończyła sezon 2010/11 w środko-
wej strefie tabeli. Na niedawne derby
Rzeszowa Szymański założył skórzane
półbuty w biało-niebieskie pasy. Wyko-
nano je na specjalne zamówienie w za-
kładzie szewskim Wiesława Leniarta. Ta-
lizman pomógł, Stal wygrała z Resovią.
Zaś wkrótce pokonała na wyjeździe Ruch
Wysokie Mazowieckie, a efektownego
hat tricka ustrzelił Wojciech Fabianowski.

Gdy bardzo dawno temu Stal w ostat-
niej chwili  uratowała się od degradacji
z drugiej ligi, w „Wiadomościach Fa-
brycznych” napisano: „Cud zdarza się
raz. Nie nadużywajcie naszej cierpliwości
w przyszłym sezonie! Oszczędźcie ner-
wów!”. Tamto westchnienie dziś warto
zastąpić nowym: „Oby czasy Majcherów
i Domarskich wróciły nad Wisłok”...

JERZY CIERPIATKA

Narodziny Stali Rzeszów miały miejsce jesienią 
1944 roku, gdy trwały jeszcze działania wojenne. 
Dziś rzeszowianie grają na trzecim poziomie
rozgrywek, czyli w drugiej lidze. W przeszłości bywało
zdecydowanie lepiej. Zwłaszcza w latach 1962-1972,
kiedy Stal miała stałe miejsce w ekstraklasie.

Stadion 
Stali Rzeszów

Jan Domarski



P
rzygodę z futbolem zaczął dość póź-
no, mając osiemnaście lat. Jego
pierwszym klubem była Gwardia

Białystok. Po skończeniu szkoły średniej
zgłosił się do Olimpii Zambrów, skąd tra-
fił do trzecioligowej Mławianki, a z niej
do Jagiellonii, która właśnie awansowa-
ła do drugiej ligi. Zanim w niej zadebiu-
tował, podczas jednego ze sparingów
złamał nogę w dwóch miejscach i pau-
zował dziewięć miesięcy. Gdy powrócił,
w ekstraklasie zagrał siedemnaście razy,

jako pomocnik lub napastnik. Wystąpił
też w finale Pucharu Polski w 1989 roku,
przegranym z Legią 2:5.

Piłkarską karierę zakończył kilkumie-
sięcznym epizodem w jednym z trzecioli-
gowych klubów belgijskich. Po latach
wspomina wyjazdową konfrontację Ja-
giellonii z Górnikiem Zabrze, w którym
grali tacy zawodnicy, jak Józef Wandzik,
Jan Urban, Józef Dankowski, czy Ryszard
Komornicki. – W 88 minucie przegrywa-

liśmy 0:2, by ostatecznie zremisować,
a ja przy obu naszych golach miałem
asysty – wraca do jednego ze swoich lep-
szych występów.

W 2008 roku kupił część klubowych
akcji i postanowił przewietrzyć szatnię:
ściągnął nowych zawodników, którzy pod
okiem trenera Michała Probierza przeszli
przygotowania do sezonu 2008/09. Roz-
począł się najlepszy okres w historii –
zdobycie w ubiegłym roku Pucharu Polski
i reprezentowanie kraju w eliminacjach
Ligi Europejskiej. W tych ważnych mo-
mentach był już prezesem białostockiego
klubu.

Dostrzega, jak ciężko młodzieży prze-
bić się do podstawowego składu. 
– Różnica jest ogromna, seniorzy grają
o wiele szybciej – mówi. Po czym doda-
je: – Piłka nożna jest nieprzewidywalna.
Można wydać mnóstwo pieniędzy i nie
osiągnąć żadnego z zamierzonych ce-
lów. ROMAN LASZUK
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D
ecyzja działaczy spadła na piłka-
rzy jak grom z jasnego nieba. Za-
skoczenia nie ukrywał też trener

Sławomir Topczewski: – Gdy pojawiłem
się na treningu, zawodnicy zaczęli py-
tać, co się dzieje, ale nie wiedziałem,
co mam odpowiedzieć – mówił przed-
stawicielowi jednej z gazet. O drużynie
z Wysokiego Mazowieckiego zaczęło

być głośno, gdy w sponsorowanie Ru-
chu włączyła się miejscowa mleczarnia.
Efekt był nawet taki, że od połowy
2000 roku w nazwie klubu widniało już
tylko jedno słowo – Mlekovita, które po
sześciu latach zmieniono na Freskovita,
reklamujące nową linię produktów
znanej w kraju mleczarni. W tym czasie
piłkarze awansowali do trzeciej ligi,

a w 2008 roku – do drugiej, zajmując
w kolejnych dwóch sezonach szóste
i siódme miejsce.

Do historycznej nazwy powrócono
w ubiegłym roku, gdy główny sponsor
zaczął zmniejszać kwotę dofinansowa-
nia. Jednym z sygnałów, że w klubie za-
czyna brakować pieniędzy, było odwo-
łanie wyjazdowego zgrupowania przed
ostatnią rundą wiosenną. Zdarzyło się
to po raz pierwszy od wielu lat. Czas za-
trzymał się także na oficjalnej stronie
internetowej Ruchu – ostatni wpis po-
chodzi z… 11 stycznia.

ZREZYGNOWALI Z RUCHU
Ruch Wysokie Mazowieckie nie złożył wniosku licencyjnego na występy
w przyszłym sezonie w drugiej lidze i bez względu na to, którą lokatę
zajmie, wystąpi w niższej klasie rozgrywkowej.

Dąb Dąbrowa 
Białostocka
to oczko w głowie
miejscowych władz
i społeczności

SERCE DĄBROWY
Furorę w podlasko-warmińsko-
-mazurskiej grupie trzeciej ligi
robi w tym sezonie Dąb Dąbrowa
Białostocka. Beniaminek
z małego miasteczka w powiecie
sokólskim plasuje się w ścisłej
czołówce, choć jeszcze trzy lata
temu występował w klasie
okręgowej. Dziś to oczko w głowie
miejscowych władz i społeczności.

Z
miany na lepsze zaczęły w Dębie
następować w 2007 roku. Wów-
czas na powrót do klubu namówio-

no byłego piłkarza i trenera grup mło-

dzieżowych, Mieczysława Sołowieja.
Gdy przyszedł na zebranie, niespodzie-
wanie został wybrany... prezesem. – Do
klubu ściągnąłem swoich byłych piłka-
rzy, a drużynę oparłem na zawodnikach
z powiatu sokólskiego – wspomina pre-
zes, który jeszcze dwa lata temu był jed-
nocześnie ich trenerem. – Dziś grają
młodzi wychowankowie oraz byli piłka-
rze Sokoła Sokółka. A grają na zdro-
wych zasadach, czyli za niewysokie pre-
mie, ale płacone regularnie.

Klub znacząco wspiera samorząd. Gdy
rok temu prezes zapytał burmistrza Tade-
usza Ciszkowskiego, czy mają walczyć
o trzecią ligę, ten natychmiast odpowie-
dział: „Ależ oczywiście!”. Co ciekawe,
choć Dąb ma cztery drużyny oraz stadion,

to wszyscy pracują społecznie, w mia-
steczku panuje bowiem wspaniały klimat
dla piłki nożnej. Na inauguracji trzecioli-
gowego sezonu w Dąbrowie Białostockiej
na trybunach pojawił się tysiąc kibiców.

KULESZA CIĄGLE GRA
Choć nie gra w piłkę od
dwudziestu lat, granie nadal
stanowi najważniejszą część jego
życia. Cezary Kulesza (na zdjęciu)
to bowiem nie tylko prezes
Jagiellonii Białystok, ale także
właściciel agencji koncertowej
muzyki disco polo.
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CO S Y̧CHAå W REGIONACH

POMORSKI

K
lincz posezonowy wydaje się zdecy-
dowanie poważniejszy, nie do roz-
strzygnięcia w podobny sposób.

Rozgrywki pierwszej ligi ruszają już 23 lip-
ca, tymczasem aż dwunastu piłkarzom Ar-
ki skończyły się kontrakty, a i pozostali nie-
koniecznie będą chcieli wypełniać je dalej
na zapleczu ekstraklasy. Kompletowanie
i zgrywanie nowego zespołu prawdopo-
dobnie spadnie na barki nowego trenera,
bowiem Frantiszek Straka dany mu kapi-
tał zaufania zmarnował całkowicie.

Optymistyczne zapewnienia władz klu-
bu o podtrzymaniu przez wszystkich do-
tychczasowych sponsorów woli dalszego
wspierania nie uwzględniają dwóch
istotnych faktów. Po pierwsze – pienią-

ARKI KLINCZ POSEZONOWY

dze będą znacznie mniejsze, adekwatne
do poziomu rozgrywek. Po drugie –
sponsorzy, włącznie z władzami Gdyni,
wyraźnie zażyczyli sobie rzetelnej analizy
przyczyn degradacji i na pewno nie zado-
wolą się okrągłymi tezami o „trudno-
ściach obiektywnych”.

Co gorsze, do roli naprawiacza gdyń-
skiego klubu pretendują… jego kibice.
W oficjalnym oświadczeniu ostro kryty-
kują atmosferę prowizorki, która towa-
rzyszy im od kilku sezonów. Tymczasem
właśnie oni byli sprawcami ustąpienia
z funkcji trenera Bogusława Kaczmarka
po zaledwie trzech dniach pracy (5-7 lip-
ca 2008), dopuszczając się fałszywych
oskarżeń pod jego adresem.

Sytuację gdyńskiej Arki po spadku do pierwszej ligi wymownie
ilustruje załączone zdjęcie ze spotkania z Legią Warszawa (25 maja 
– 2:5), przedstawiające dyrektora sportowego klubu, Andrzeja
Czyżniewskiego w żelaznym uścisku napastnika Mirko Ivanovskiego. 
Po prostu: klincz, choć akurat w tym wypadku „serdeczny uścisk”
okazał się skutecznym sposobem na uniknięcie pobicia krewkiego
menedżera przez tych spośród kibiców Arki, których uznał 
za sprawców przegranego meczu.
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Sternika, który zechce podjąć się wy-
prowadzenia Arki na głębokie wody, z ta-
kimi pasażerami czeka nie lada wyzwa-
nie… HENRYK JEZIERSKI

S
precyzujmy: nie jedno, lecz dwanaście, gdyż dokładnie ty-
le placów do gry ma liczyć największe w Polsce północnej
centrum treningowe dla futbolowej młodzieży, zlokalizo-

wane w podgdańskiej miejscowości Bystra. Na początku maja
kierownictwo Lechii Gdańsk, inicjatora całego przedsięwzięcia,
ogłosiło konkurs na projekt inwestycji. Po podpisaniu listu in-
tencyjnego z władzami gminy Pruszcz Gdański (maj 2010), na
terenie której ma powstać centrum oraz rekomendacji udzie-
lonej tej inicjatywie przez prezesa PZPN w liście do ministra
sportu (lipiec 2010), jest to kolejny krok do osiągnięcia założo-
nego celu.

Na dziesięciu hektarach dotychczasowych gruntów rolnych,
przeznaczonych  pod Młodzieżowe Centrum Szkoleniowe, znajdą
się m.in. dwa pełnowymiarowe boiska z nawierzchnią naturalną
i sztuczną (podgrzewane i oświetlone), boisko kryte z nawierzch-

nią sztuczną, boiska pomocnicze, bieżnia  sprinterska, tory do
podbiegów, ścianki treningowe, obiekty do specjalistycznego
treningu technicznego i bramkarskiego, siłownia, basen oraz sa-
la fitness.

Zaplecze sportowe będzie tworzyć kilkanaście szatni, gabine-
ty (diagnostyczny, zabiegowy i odnowy biologicznej), sala masa-
żu i fizjoterapii oraz sauna. Na pomieszczenia techniczne zarezer-
wowano 350 m kw. (m.in. magazyny, pralnia), część gastrono-
miczna (stołówka, restauracja, bufet, kawiarnia) zajmie 400 m.
kw., natomiast biura, sale konferencyjne i biblioteka – 750
m kw.

Ponieważ ośrodek ma służyć szkoleniu młodzieży z całego wo-
jewództwa pomorskiego, a także województw ościennych, nie
zapomniano o bazie noclegowej. Tworzyć ją będą internat na 40
miejsc, pokoje gościnne oraz hotel. HJ

DZISIAJ ŚCIERNISKO, JUTRO BOISKO?

ZANIM ZACZNĄ ZAMYKAĆ

B
ezpieczeństwo imprez masowych było 18 maja tematem
spotkania wojewody pomorskiego, Romana Zaborowskie-
go, z przedstawicielami związków sportowych (w tym Po-

morskiego Związku Piłki Nożnej), starostw oraz policji i straży po-
żarnej. Spotkanie miało służyć przypomnieniu przepisów regulu-
jących kwestie bezpieczeństwa i obowiązków, jakie spoczywają
na organizatorach tego typu przedsięwzięć.

Wojewoda podkreślił, że nigdy nie podejmował decyzji o za-
mykaniu stadionów dla publiczności i ma nadzieję, że nie będzie
musiał tego robić. Roman Zaborowski zaznaczył jednak wyraź-
nie, że gdy przeprowadzenie imprezy będzie się wiązało z zagro-
żeniem bezpieczeństwa osób w niej uczestniczących, skorzysta

z możliwości, jakie daje mu ustawa o bezpieczeństwie imprez
masowych.

Przedstawiciel policji poinformował, że organizacja meczów
piłkarskich Lechii Gdańsk i Arki Gdynia przebiega bez zastrzeżeń.
Gorzej przedstawia się sytuacja na obiektach klubów występują-
cych na niższych szczeblach, gdzie często wydawane są warunko-
we dopuszczenia stadionów do rozgrywek. Problemem są też fi-
nanse  klubów, które nie zawsze są w stanie odpowiednio zabez-
pieczyć imprezę. Obecny na spotkaniu wiceprezes Pomorskiego
ZPN, Andrzej Szczepański, zadeklarował wolę współpracy na
rzecz podnoszenia bezpieczeństwa na piłkarskich stadionach
w województwie. HJ
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T
ak jest do dziś. Klub Sportowy Spar-
ta przeżywał rozmaite chwile; moż-
na powiedzieć, że zaczął drogista,

później była „zagroda”, potem kilka fuzji
i tak minęło 75 lat…

W latach trzydziestych i zaraz po za-
kończeniu drugiej wojny światowej cią-
gły problem stanowiły pieniądze, bo-
wiem finansowaniem klubu zajmowali
się tylko i wyłącznie mieszkańcy Lublińca.
Ale klub zyskiwał sporą popularność, na
piłkarskie mecze zaczęło przychodzić co-
raz więcej osób. Uprawiano także siat-
kówkę, boks, lekkoatletykę, tenis stoło-
wy, gimnastykę. Później nieco – brydż
i szachy oraz warcaby. Brak własnego bo-
iska był największą przeszkodą w funkcjo-
nowaniu klubu, bo sprzęt zakupywano ze
składek 120 członków wspierających LKS.
Grano na boisku szkolnym przy ulicy Stal-
macha, grano w parku miejskim, u Oj-
ców Oblatów, przy seminarium.

Powojenne kłopoty sprawiały, że co
chwilę trzeba było klub reorganizować.
Powstał w miejsce LKS twór o nazwie Lu-
dowe Zrzeszenie Sportowe Zagroda Lubli-
niec. Grano w katowickiej A klasie, były

ZACZĘLI WOŹNY I DROGISTA…

marzenia o trzeciej lidze. Zaczęto budowę
własnego stadionu, do nazwy LKS doszła
w 1955 roku Sparta. Pomimo ogromnych
kłopotów (w 1974 roku klubowi groził upa-
dek), Sparta przetrwała, zorganizowano
na lublinieckim stadionie wiele spotkań
międzynarodowych, liczne turnieje. Ot,
choćby w 1978 roku mecz Norwegia –
Związek Radziecki w ramach rozgrywane-
go w Polsce juniorskiego Turnieju UEFA.

W tych kilku zdaniach o małym klubie
z Lublińca nie może zabraknąć nazwisk.
To właśnie ze Sparty wywodzi się Zyg-

munt Anczok, olimpijczyk, reprezentant
Polski, piłkarz znany z występów w świet-
nej ekipie Górnika Zabrze. W Sparcie gra-
li też Joachim Pierzyna (znany z Polonii
Bytom), Marian Koprowski (w Rakowie
Częstochowa, a potem w Legii), Henryk
Poloczek, czy nie tak dawno Adam
Ossowski, który z Górnikiem Zabrze zdo-
bywał tytuły mistrza Polski…

Dziś Sparta gra w lidze okręgowej, wal-
czy o awans. Lubiany nie tylko w Lublińcu
klub marzy o lepszych, tłustych latach…

JERZY GÓRA

Początek dzisiejszej Sparty Lubliniec, to 1936 rok. Właściciel drogerii 
– Alojzy Piotrowski, woźny szkolny – Jerzy Pakosz i grono miejscowych
kupców podjęli decyzję: klub, który założą, będzie organizacją 
umożliwiającą wyczynowe uprawianie sportu. Bardzo szybko 
największą popularnością zaczęła się cieszyć piłka nożna.

Rzut oka 
na stadion
Sparty

T
ytuł może się wydać dziwny, ale
przecież wszyscy chcielibyśmy, aby
objawił się nam w piłkarskiej rodzi-

nie ktoś taki, jak kiedyś Włodzimierz Lu-
bański.

Jan Benigier (na zdjęci), wiceprzewod-
niczący Wydziału Szkolenia Śląskiego
Związku Piłki Nożnej, już niedługo zakoń-
czy selekcję do reprezentacji wojewódz-
twa, która weźmie udział w nowej edycji
UEFA Regions Cup. Na pierwszy ogień
pójdą rozgrywki w Kluczborku. To tam za-
gra drużyna Benigiera, a przeciwnikami
będą zespoły Opola, Zielonej Góry i Wro-
cławia. Zwycięzca spotka się w krajowym
finale z najlepszymi z innych regionów;
zwycięska drużyna zagra w 2012 roku
w eliminacjach europejskich. Nie tak
dawno, bo w 2007 roku reprezentująca
Polskę ekipa Dolnego Śląska wygrała mi-
strzostwo Europy. Nie objawił się tam no-
wy Lubański, ale polskie możliwości pił-
karskie zostały potwierdzone. Czy Beni-
gierowi się uda? W reprezentacji woje-
wództwa mogą grać wyłącznie amatorzy,

piłkarze, którzy nie zawarli kontraktów.
Nie mogą mieć więcej niż 23 lata, choć
w drużynie dopuszcza się występy trzech
starszych zawodników. Cel jest prosty: nie-
kontraktowi, niezawodowi czyli amator-
scy gracze mogą pokazać się Polsce, Euro-
pie… Benigier i inni selekcjonerzy wiedzą,
że zdolnych, młodych amatorów na pił-
karskim rynku jest wielu. Grają w okrę-
gówkach, na poziomie czwartej ligi, zda-

rzają się też nawet w trzeciej lidze zawod-
nicy, z którymi nie podpisano zawodo-
wych kontraktów.

Kiedyś, w 1965 roku, na obozie junio-
rów w Sieradzu Jan Benigier zagrał prze-
ciwko Jerzemu Sadkowi. – To był jedyny
mecz, w którym jako młodziutki chłopak
zagrałem naprzeciw Sadka. W drużynie,
jaka zmierzyła się z gwiazdami ŁKS, by-
łem wyróżniającym się zawodnikiem. Pa-
miętam, jak Sadek ustawił piłkę na środ-
ku boiska, w kole i strzelił stamtąd nie do
obrony – wspomina.

Miał wtedy piętnaście lat. Otwierała
się przed nim droga do piłkarskiej przygo-
dy. Od radomskiej Stali, poprzez Łódź, Za-
wiszę Bydgoszcz, Ruch Chorzów dotarł Ja-
nek tą drogą na igrzyska, do pierwszej re-
prezentacji Polski. Srebrny medal olimpij-
ski, dziesiątki bramek choćby dla Ruchu
i te dzisiejsze, selekcjonerskie poszukiwa-
nia Jana Benigiera mają ze sobą wiele
wspólnego. Innym też może się tak udać,
poszczęścić. Niech więc Benigier szuka
i znajdzie tego nowego Lubańskiego. JG

BENIGIER SZUKA LUBAŃSKIEGO



W
starachowickim spotkaniu wy-
mieniono poglądy na temat
rozwoju sportu wśród młodzie-

ży. Oprócz  działaczy oraz samorządow-
ców, obecni byli m.in. wiceminister
sportu, olimpijczyk świętokrzyski i par-
lamentarzysta – Zbigniew Pacelt. Świę-
tokrzyski Związek Piłki Nożnej reprezen-
towali członkowie zarządu – Jacek Ko-
walczyk oraz Ryszard Binensztok. – To
było bardzo potrzebne spotkanie. Poka-
zało przede wszystkim, jak wiele jest
jeszcze do  zrobienia w regionalnym
sporcie – mówi Jacek Kowalczyk. –
W Świętokrzyskim piłka nożna zupełnie
zdominowała pozostałe dyscypliny.  Ma-
my ponad 120 klubów, w których trenu-
je kilka tysięcy młodzieży. Podobnie jak
wcześniej w marcu na forum w Woje-
wódzkim Domu Kultury w Kielcach – na-
mawiam mocno piłkarskich działaczy
do jak najczęstszych kontaktów z wła-
dzami samorządowymi. Apeluję do
wszystkich, by nie szczędzili wysiłków
w wydeptywaniu ścieżek do urzędów,
miast, gmin, W samorządach jest  jesz-
cze do wydania dużo pieniędzy, tymcza-
sem burmistrzowie czy wójtowie nie za-
wsze wiedzą, że mają w swoich klubach
prawdziwe piłkarskie perełki, którym
trzeba pomóc, fundując na przykład sty-
pendium. Stawiajmy na wychowanków,
bo oni i mniej kosztują, i nie są typem

sportowców najemników. Ale by było
ich jak najwięcej – niezbędne jest
wsparcie lokalnych władz.

Musimy też  pamiętać, że zgodnie z za-
powiedziami rządowymi, udział pienię-
dzy państwowych w systemie sportu
młodzieżowego będzie się zmniejszał!
Właśnie w tej sytuacji tak ważna jest do-
bra współpraca klubów piłkarskich z sa-
morządami. Słusznie w Starachowicach
usiłowano przekonać przedstawicieli
władz  samorządowych i administracyj-
nych, że kluby to także swego rodzaju
szkoły, które nauczają i wychowują,
a jednocześnie walczą z patologiami.

Ostatnim problemem, poruszonym
podczas panelu, była budowa pełnowy-
miarowych boisk ze sztuczną nawierzch-
nią. – Obecnie mamy trzy takie obiekty:
w Kielcach, Ostrowcu i Ożarowie – wyli-
cza  Kowalczyk.  W przyszłym roku kończy
się program „Orlik”. Jak najszybciej musi-
my  więc wprowadzić w życie nowy pro-
jekt – powstawania jak największej liczby
pełnowymiarowych, sztucznych boisk.
Poparcia nie brakuje.

Wyciągnięty z wody
Takich ludzi, jak Ryszard Binensztok,

jest w polskim sporcie niewielu.
Kilka lat temu w Danii organizatorzy

jednego z największych turniejów pił-
karskich na świecie, Solsidens Cup, za-

Równo dziesięć
lat temu na
stadionie w
Starachowicach
Michał
Listkiewicz
wręczył
Superpuchar
krakowskiej
Wiśle po
zwycięstwie 4:3
z Polonią
Warszawa.
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ÂWI¢TOKRZYSKI

KLUB JAK SZKOŁA
Piłka nożna jest zdecydowanie najpopularniejszą dyscypliną sportu 
na Kielecczyźnie! Takie wnioski można wyciągnąć po panelu dyskusyjnym,
który zorganizował Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego.

prosili  łączoną ekipę ostrowiecko-opa-
towską na  wycieczkę nad Morze Pół-
nocne.  Młodym futbolistom nie chcia-
ło się wejść do chłodnej wody. Zupełnie
inaczej zachował się szef grupy, pan
Ryszard.  Nie zważając na nic, zrzucił
z siebie ubranie, by po kilku minutach
znaleźć się daleko od brzegu. Po wyj-
ściu z wody dzisiejszy prezes MKS KSZO
Junior oznajmił: – Pracowałem jako
hutnik, ale człowiekiem ze stali nie je-
stem. Mimo wszystko, huta to dosko-
nała szkoła życia i przetrwania w eks-
tremalnych warunkach… Dobrze zrobi-
ła mi taka kuracja.

Jako młody chłopak kopał piłkę bez
opamiętania.  Gdy w KSZO powstała sek-
cja piłki wodnej,  zaczął uprawiać tę dys-
cyplinę. – Waterpolo hartuje człowieka
niesamowicie. Nie dość, że musisz mieć
płuca jak miechy, to jeszcze konkretne
decyzje podjąć  w ułamku sekundy. To
jest sport dla ludzi twardych –- potwier-
dza, jakby chciał przekonać, że on do ta-
kich należy.

Po zakończeniu kariery też długo cią-
gnęło wilka do lasu. Traf chciał, że w po-
łowie lat dziewięćdziesiątych w Ostrow-
cu, właśnie dzięki miejscowej hucie, po-
wstawała wielka piłka nożna. Jako prze-
wodniczący związków zawodowych,
a przede wszystkim gorący, sympatyk
sportu i futbolu – nie stał obok, lecz rzu-
cił się w wir prac organizacyjnych. Dzięki
wsparciu związków, zarząd huty rozpo-
czął sponsorowanie klubu. – To najpięk-
niejsze dni mojego życia sportowego –
wspomina awans piłkarzy do ekstraklasy.
Co  to było za święto dla miasta i regio-
nu! Nie ukrywa wzruszenia i radości, gdy
kolejne pokolenia wychowanków awan-
sują do pierwszej drużyny, osiągają suk-
cesy, tytuły mistrzów.

Kiedy w klubie trafił do pionu młodzie-
żowego, jego przygoda z futbolem na-
brała innego wymiaru.  Wkrótce został
prezesem MKS KSZO Junior i obecnie
prowadzi ostrowiecką młodzież do sukce-
sów regionalnych i krajowych. Od 2005
roku jest także członkiem Wydziału Pił-
karstwa Młodzieżowego PZPN, obsługu-
je wiele turniejów w kraju i za granicą. –
Zawsze podkreślam, że młodzież to na-
sza przyszłość. Że powinniśmy mieć jak
najwięcej kontaktów zagranicznych, pro-
wadzić współpracę z różnymi szkołami
piłkarskimi. Dzięki temu możemy nie tyl-
ko uczyć się gry w piłkę, ale też podglą-
dać dobre wzorce, przenosić je na nasz
grunt, wspólnie organizować szkolenia –
kończy Ryszard Binensztok. – Uważam,
że w świętokrzyskim, w pracy z piłkarską
młodzieżą, naprawdę mamy się czym
pochwalić. JERZY FIGAS
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WARMI¡SKO-
-MAZURSKI

15 lipca 1945 roku w Olsztynie
rozegrano pierwszy po wojnie
oficjalny mecz piłkarski. Naprzeciw
siebie stanęli pracownicy
spółdzielni „Społem” oraz
kolejarze. Wkrótce potem na bazie
obu drużyn powstały w mieście
kluby – OKS i Warmia. Dziś
pierwszy z nich gra w drugiej lidze,
zaś drugi chyli się ku upadkowi.

S
ytuacja jest tragiczna. By wyjść z dłu-
gów, musieliśmy sprzedać działkę
nad jeziorem, nad którym od po-

czątku istnienia klubu mieliśmy przystań
– mówi Wojciech Linow, prezes Warmii.
Problemem jest wybudowany na począt-
ku lat 50. w czynie społecznym stadion.
Obecnie koszty utrzymania obiektu przy
ulicy Sybiraków spadły na Warmię. – Kło-
poty z tym związane ciągną się już ponad
czternaście lat – mówi prezes.

Prezydent Olsztyna deklarował przeję-
cie stadionu. W ubiegłym roku miasto
dofinansowało konserwację boisk. Klub,
aby opłacić media i dzierżawę obiektu od
PKP, zmuszony jest prowadzić działalność
gospodarczą, wynajmując część budyn-
ków oraz halę i boiska, ale uzyskiwane
kwoty nie zaspokajają podstawowych
potrzeb. Warmia stanęła na skraju ban-
kructwa – padła sugestia rozwiązania
klubu. Prezydent Olsztyna przesłał pismo
z informacją, że nie ma pieniędzy zarów-
no na przejęcie stadionu, jak i na pomoc
finansową na jego utrzymanie.

– Jesteśmy małym pionkiem na olsz-
tyńskiej szachownicy – z rezygnacją do-
daje Wojciech Linow. Niemymi świadka-
mi unicestwiania zasłużonego (pięć se-
zonów w drugiej lidze, wicemistrzostwo
Polski juniorów, dwóch wychowanków
w finałach mistrzostw świata – Bohdan
Masztaler i Janusz Kupcewicz) klubu jest
około dwustu trenujących w ośmiu ze-
społach zawodników. Najlepsi, widząc,
co się dzieje, przechodzą do OKS 1945.
Jeden z wychowanków – Tomasz Weł-
nicki – gra obecnie w austriackiej Bun-
deslidze. Czy na tym ma jednak polegać
powrót olsztyńskiej piłki nożnej do
świetności?

– Problemem Olsztyna jest to, że wła-
dze myślą jedynie o dniu dzisiejszym,
a nie o tym, co będzie za kilka lat. Prze-
cież na naszych boiskach trenują rów-
nież piłkarze z wojewódzkiego ośrodka
szkolenia sportowego. Zresztą o ostat-
nich latach walki o stadion Warmii moż-
na by napisać dobry kryminał – kończy
prezes.

NA SKRAJU BANKRUCTWA

Całe życie z Warmią
Wojciech Linow jest jedną z nielicznych

osób związanych przez całe życie tylko
z jednym olsztyńskim klubem. Gdy po raz
pierwszy pojawił się na stadionie, miał
dwanaście lat. A że w gronie rówieśni-
ków zdecydowanie się wyróżniał, już
cztery lata później zadebiutował w druży-
nie seniorów Warmii. Grał w niej do koń-
ca piłkarskiej kariery, czyli do początku lat
70.; najpierw w ataku, następnie jako
obrońca. W połowie lat 60. minionego
wieku przez dwa sezony występował na-
wet w drugiej lidze. W trakcie sportowej
kariery, pracując w Wydziale Kultury Fi-
zycznej i Turystyki Urzędu Wojewódzkie-
go, rozpoczął studia na warszawskiej
AWF, które ukończył w 1973 roku. Będąc
studentem, zaczął szkolić młodzież, by
w 1971 roku, za namową swojego szefa
zgodzić się na kierowanie środowiskiem
trenerów z województwa olsztyńskiego.
Czynił to do 1981 roku, kiedy musiał zre-
zygnować ze względu na objęcie stano-
wiska dyrektora wydziału.

Przez kilka lat był też trenerem mło-
dzieżowej reprezentacji województwa,
z sukcesami w postaci medali rozgrywek
o Puchar Michałowicza. W latach 1973-81
i 1991-2000 pełnił funkcję wiceprezesa
OZPN Olsztyn ds. szkolenia, a od 1999 ro-
ku jest trenerem-koordynatorem W-
-MZPN. Do 2008 roku łączył pracę zawo-
dową ze społeczną funkcją przewodni-
czącego Wydziału Szkolenia. Obecnie jest
też członkiem zarządu WMZPN.

– Marzę, by jak najwięcej chłopców
z Warmii i Mazur trafiało do drużyn ligo-
wych i dobrze się w nich prezentowało –
mówi Wojciech Linow. – Najlepiej w dru-
goligowych klubach z naszego regionu,
czyli w OKS 1945 Olsztyn, Jezioraku Iława
i Olimpii Elbląg. Niestety, nasze wojewódz-
two jest w kraju najbiedniejsze, brakuje
znaczących zakładów przemysłowych,
przez co bardzo trudno znaleźć sponsora
i najlepsi zawodnicy opuszczają region.
Martwi mnie to, bo ja cały czas byłem i je-
stem wierny tylko jednemu klubowi.

„Mazury 7 Wonders Cup”
Ponad tysiąc zawodników przystąpiło

we wrześniu ubiegłego roku do turnieju
„Mazury 7 Wonders Cup”, którego orga-
nizatorami są Warmińsko-Mazurski Zwią-
zek Piłki Nożnej oraz Urząd Marszałkow-
ski w Olsztynie. Siedemdziesiąt jeden
drużyn tworzą orlicy, a więc chłopcy
z rocznika 2000 i młodsi, a czterdzieści
dziewięć – żacy z rocznika z 2001 i młod-
si. To o blisko czterdzieści więcej niż w po-
przedniej edycji.

Po kilku jesiennych i wiosennych elimi-
nacjach na placu boju pozostało dwu-
dziestu dziewięciu ćwierćfinalistów, któ-
rzy – podzieleni na osiem grup – walczyli
o kwalifikację do półfinałów. Awans uzy-
skali tylko zwycięzcy. Wielki finał z udzia-
łem najlepszych ekip orlików i żaków ro-
zegrano 11 czerwca  w Braniewie.

ROMAN LASZUK

Od 1999 roku
Wojciech Linow
pełni funkcję 
trenera
-koordynatora
W-MZPN

Niechciany przez miasto stadion Warmii

FOT. OKS 1945 OLSZTYN
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WIELKOPOLSKI W
ielkopolski futbol szczyci się
przede wszystkim osiągnięciami
w szkoleniu dzieci i młodzieży.

Reprezentacje regionu zajęły pierwsze
miejsca w mistrzostwach Polski chłop-
ców (rocznik 97 – Puchar Kazimierza Gór-
skiego), dziewcząt (rocznik 2000 – Pu-
char Tymbarku) oraz trzecią lokatę w MP
(chłopcy rocznik 96 – Puchar Wacława
Kuchara). Wielkopolska, we współza-
wodnictwie ogólnokrajowym, zajęła
w kategorii młodzieży piłkarskiej (chłop-
cy) także wysokie, trzecie miejsce. Były
i inne sukcesy. Wymieńmy dla przykładu
wicemistrzostwo Polski juniorów star-
szych i czwarte miejsce juniorów młod-
szych drużyn KKS Lech. Reprezentacja Po-
znania (rocznik 1996) wywalczyła trzecie
miejsce w międzynarodowym turnieju
„Pokolenia 2012”.

Ambasador Juskowiak
Podobnie jak w roku ubiegłym, we

Lwówku przez 10 dni podnosiło umiejęt-
ności piłkarskie 40 chłopców z rocznika
2000. W Błażejówku przez 3 dni przeby-
wało na konsultacjach 80 młodych za-
wodników z całej Wielkopolski. Rozwija
się nadal prawidłowo praca w gimnazjal-
nym i licealnym Ośrodku Szkolenia Spor-
towego w Poznaniu. Funkcjonują tam
wszystkie klasy grupujące łącznie 144 za-

PO PIERWSZE – MŁODZIEŻ
Czerwiec 2011, to w Wielkopolskim Związku Piłki Nożnej czas walnego zgromadzenia sprawozdawczego.
Działania związku w 2010 roku zostały opisane w obszernym dokumencie, który udostępniono delegatom.

wodników. Dobre rezultaty przynosi
współpraca z Dolnosaksońskim Związ-
kiem Futbolu (wymiana drużyn, trene-
rów, sędziów).

Pożyteczną, nową inicjatywą okazała
się europejska akcja skierowana do
dzieci i amatorów – Grassroots Day. Im-
preza ściągnęła w tym i ubiegłym rokui
liczną gromadę uczniów szkół podsta-
wowych i średnich. Przeprowadzono dla
nich wzorcowe zajęcia, które bardzo się
spodobały. Ogromną liczbę autografów
rozdał w 2010 roku ambasador akcji,
były reprezentant Polski, Andrzej  Jusko-
wiak. Komisja ds. licencji wydała do-
tychczas ponad 1050 takich uprawnień.

Pionem szkolenia kieruje z dużym za-
angażowaniem wiceprezes związku,
Andrzej Mroziński, a koordynatorami
poszczególnych działań są Mirosław

Jankowski (dyrektor sportowy) i Ry-
szard Dorożał (trener związkowy).
W grudniu, w Poznaniu i Racocie zorga-
nizowano dwie kursokonferencje dla
prawie 500 szkoleniowców. Wykła-
dowcami byli zaproszeni z Niemiec
prof. dr Jurgen Freinwald oraz trener
Hannover 96 – Edward Kowalczuk. Pol-
ską myśl trenerską prezentowali m.in.
prof. Aleksander Stuła, Czesław Mich-
niewicz, Robert Śliwowski.

Frajda dziadka prezesa
Jedenaście  lat na stanowisku prezesa

Sparty Konin. Przejmował drużynę futbo-
lową, kiedy grała w okręgówce i chyliła
się do klasy A. Pierwszy awans święto-
wał, wspinając się z zespołem do MLS.
Dziś piłkarze są beniaminkiem czwartej
ligi. Utrzymanie mają zapewnione i to
w środku tabeli. – Jest się z czego cieszyć
– mówi prezes Sparty, Marek Pingot,
człowiek szczególnie mocno zbratany
z futbolem.

Pochodzi z Liskowa, oddalonego trzy-
dzieści kilometrów od Kalisza. Tam rów-
nież zaczął się  jego piłkarski życiorys.
Tam zaprzyjaźnił się ze Zbyszkiem Ple-
śnierowiczem, utalentowanym wówczas
napastnikiem. Później razem podjęli dal-
szą edukację zawodniczą w miejscowym
UKS Budowlani. Ale ich sportowe drogi
się rozeszły; Marek poszedł do Calisii,
a Zbyszek ( potem w Lechu okazał wspa-
niałym bramkarzem) – do Włókniarza
Kalisz.  Calisia występowała w klasie mię-
dzywojewódzkiej. Zgodnie z regulami-
nem, w zespole musiał być junior. I wy-
brano Marka. W 1979 roku obowiązkowa
służba wojskowa – przyjechał do Konina.
Znalazł tam żonę i został. Efekty jego
działań  w klubie są widoczne – pięć dru-
żyn: trzecioligowa dziewcząt, juniorów
i trampkarzy młodszych, żak – orlik, no
i czwarta liga seniorów; ponad 150 za-
wodniczek i zawodników.

W Koninie są warunki i atmosfera dla
uprawiania futbolu. Przyjazne są też wła-
dze administracyjne i samorządowe. Po
długich staraniach udało  się wreszcie za-
dbać o modernizację stadionu w dzielni-
cy Gosławice. – To  dla nas bardzo istotne
– zaznacza prezes. – Mamy klub  całkowi-
cie amatorski, a główne źródło finanso-
wania stanowi dotacja z budżetu miasta
oraz darowizny pieniężne i rzeczowe od
firm, instytucji, bądź osób prywatnych.
Największe jednak  wsparcie, to społecz-
na praca członków i sympatyków Sparty,
której wartości nie sposób ani zmierzyć
czy przeliczyć.

Marek Pingot dalszych sukcesów Spar-
ty upatruje we współpracy miejscowych
klubów, trzecioligowego Górnika Konin
i drugoligowego Tura Turek. – Bo my
w Koninie chcemy wygrywać. Prezes po
cichu myśli o trzeciej lidze, ale zaznacza:
– Nic na siłę, a więc awans w oparciu
o własny narybek. W klubie grają dwaj
moi synowie.  Teraz  dorósł do tego już
mój wnuczek… Wielka  to frajda dla pre-
zesa dziadka.

JERZY FIGAS



Choć Andrzej Miązek ma 47 lat,
jeszcze w tym sezonie był ostoją
defensywy. Wprawdzie „tylko”
w klasie okręgowej, ale kondycji
i formy zazdroszczą mu piłkarze,
którzy z powodzeniem mogliby
być jego synami.
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ZACHODNIO-
POMORSKI

S
tworzenie nowego klubu poparła
duża część środowiska piłkarskie-
go i lokalne władze. Początkowo

mecze miano rozgrywać w Nowogar-
dzie. Później działacze zdecydowali się
jednak na remont zrujnowanego
obiektu w niedalekim Wierzbięcinie. –
Stadion był w opłakanym stanie. Po-
przedni klub piłkarski przestał istnieć
przed trzydziestu laty. Na początku sa-
mi nie wierzyliśmy, że wszystko uda się
doprowadzić do tak dobrego stanu –
mówi Roman Golema, wiceprezes
Olimpii.

Początkowo prace przy stadionie
prowadzili sami działacze, piłkarze oraz
mieszkańcy wioski. Materiały budowla-
ne pozyskiwano od sponsorów. Efekty
zostały szybko dostrzeżone przez wła-
dze gminy, które na rozwój klubu prze-
znaczyły pierwsze środki z budżetu. Dziś
klubowy budynek nie przypomina ru-
dery sprzed trzech lat. Nowe i czyste
szatnie, łazienki w kafelkach i ciepła
woda. Przy stadionie powstało boczne
boisko.

W klubie postawiono także na roz-
wój sportowy. Seniorski zespół po
pierwszym sezonie awansował do

A klasy. Skazywany przez niektórych na
walkę o utrzymanie, radził sobie cał-
kiem nieźle. Ostatecznie ukończył roz-
grywki na siódmym miejscu. W bieżą-
cym sezonie jest dużo lepiej. Olimpia
zajmuje pierwsze miejsce w swojej gru-
pie i jest na najlepszej drodze do awan-
su do klasy okręgowej. – Sami nie spo-
dziewaliśmy się tak dobrych wyników.
Apetyt rośnie w miarę jedzenia. Jesie-
nią chcielibyśmy się sprawdzić na bo-
iskach okręgówki – zapowiada Gracjan
Wnuczyński, kapitan Olimpii.

W seniorskim zespole występują pił-
karze z całej gminy Nowogard oraz Do-
bra. Trenerem jest były kapitan Pomo-
rzanina, Marcin Miklas: – Staram się
przekazać chłopakom swoje boiskowe
doświadczenie. Dysponujemy najmłod-
szą kadrą w naszej A klasie. Średnia
wieku zespołu, to zaledwie 21 lat. Przy-
szłość jest właśnie przed tymi zawodni-
kami. Klub ma także cztery drużyny
młodzieżowe: dwie grupy juniorskie,
trampkarskie i orlików. W zajęciach bio-
rą udział dzieci z całej gminy. Często
zdarza się, że trenerzy dowożą je z jej
drugiego końca. Ich szkoleniowcami są
osoby w młodym wieku.

NOWOGARDZKI ENTUZJAZM
– Bez szkolenia młodzieży są małe

szanse na sukces. Mamy kilku  napraw-
dę utalentowanych chłopców. Współ-
pracujemy również z miejscową szkołą
podstawową – mówi Marcin Nieradka,
pierwszy prezes klubu. Niespełna 30-
-letni pomysłodawca i współzałożyciel
Olimpii jesienią ubiegłego roku został
radnym i zrezygnował z szefowania klu-
bem. – Wyniki są istotne, ale dla nas
najważniejsza jest radość, jaką widzimy
u piłkarzy podczas spotkań i treningów.
Entuzjazm u wszystkich jest ogromny
i nie możemy go zmarnować – dodaje
Nieradka. ANDRZEJ GROCHOWSKI

W
ystępy w Morzycku Moryń, któ-
re jest liderem w klasie okrę-
gowej i pewnie zmierza do pią-

tej ligi, to dla niego jedynie dodatkowe
piłkarskie zajęcie. Na co dzień jest tre-
nerem trzecioligowego Energetyka Gry-
fino. A w wolnych chwilach kopie jesz-
cze w zespole JS Team w Amatorskiej Li-
dze Piłkarskiej, której rozgrywki toczą
się w jednej ze szczecińskich hal.

– Andrzej, dawaj na boisko! – w Gryfi-
nie kibice nie raz już tak wołali w stronę
siedzącego na trenerskiej ławce Miązka.
Jego podopieczni grający w Energetyku
na stoperze, czyli Bogusław Kostrubiec
i Dariusz Bielecki, mogliby się jeszcze wie-
le na boisku nauczyć od swojego trenera.
Ale trzeba się na coś zdecydować…

Starsi kibice pamiętają go doskonale.
W latach świetności Pogoni Szczecin był
wyróżniającym się obrońcą. Jak niegdyś
Andrzej Szarmach, potrafił włożyć głowę
tam, gdzie inni cofali nogę. Prawie nigdy
nie imały się go kontuzje. W ciągu 15 lat
w barwach Pogoni w samej tylko ekstra-
klasie rozegrał aż 257 meczów. Spotkań

w niższych klasach rozgrywkowych nie
sposób zliczyć, ale na pewno było ich gru-
bo ponad tysiąc; obecny sezon jest dla nie-
go 28. w seniorskiej karierze. Mimo że nie-
bawem stuknie mu pięćdziesiątka, wcale
nie myśli o zakończeniu kariery. – Energe-
tyk jest oczywiście najważniejszy. W Mo-
rzycku namówili mnie jednak, abym po-
mógł drużynie w awansie. Nie wyobrażam
sobie życia bez piłki – śmieje się defensor.

Dobrze radzi sobie Morzycko Moryń,
nie tylko w lidze, ale także w Pucharze
Polski, gdzie z Miązkiem na stoperze do-
tarło do ćwierćfinału rozgrywek na szcze-
blu okręgu.  W Szczecinie każdy może
spróbować piłkarskich umiejętności w ry-
walizacji z Miązkiem. HALP i SLS to jedne
z największych w Polsce ligowych rozgry-
wek amatorskich. W każdej edycji bierze
w nich udział ponad 150 zespołów, które
zimą rywalizują na sztucznej trawie w ha-
li, a latem na otwartym boisku. Miązek
od lat występuje w zespole JS Team. To
wielokrotny mistrz rozgrywek. W tym se-
zonie zmierza po kolejny tytuł.

AG

NIE DO ZDARCIA

4 kwietnia minęły trzy lata od czasu, gdy Olimpia Nowogard została 
zarejestrowana w strukturach Zachodniopomorskiego Związku Piłki Nożnej.
Klub szybko się rozwija, a piłkarze marzą o awansie do klasy okręgowej.

Piłkarze Olimpii Nowogard są na najlepszej drodze do awansu
do klasy okręgowej



56
POLSKA pi∏ka | Nr 3 (47) 2010
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JERZY

GÓRA
Niektóre tutejsze drzewa 

pamiętają 1930 rok 

– wtedy nastąpiło otwarcie

kameralnie położonego 

stadioniku w Mikołowie.

rawie nic się nie zmieniło – zmiany
widać wokół, poza stadionem.
A tu? Centralna trybunka, zadaszo-
na co prawda, malutka, na 200
osób. Obok stare stopnie dawnej

widowni, krzywe krawężniki, przechylone
betonowe podpory, zdewastowane przej-
ścia, błoto. Płyta boiska dziurawa, zużyta.

Mecz czwartej ligi z Naprzodem to kolej-
ne, czwarte dziś rozgrywane spotkanie. – Tu
trawa nie ma czasu, żeby się podnieść – sły-
szę od starszego kibica. Obok budowa, jest
już Orlik, będą korty, parking, zaplecze.
Wtedy główna gra przeniesie się na nowy
obiekt, z bieżnią lekkoatletyczną, szatniami.

Dariusz Prus, kierownik drużyny, to
pierwszy żywy dowód na to, jak kocha się
swój mały klub, swoje sportowe miejsce
w życiu. Grał w AKS  Mikołów w latach sie-
demdziesiątych. Zaczynał od piłki ręcznej,
ale gdy podczas meczu – jako młodemu
chłopakowi – wybito kilka zębów, rodzice
sportu zakazali. Mówił potem w domu, że
idzie z kolegami do „Mikołowianki”, na pi-
wo. A naprawdę chodził tutaj, na AKS,
i grał w piłkę. Dziś jego dwaj synowie, Ro-
bert (22 lata) i Tomasz (20), noszą  te sa-
me, biało-zielone barwy.

Prezes klubu, Krzysztof Brysz, dopowia-
da wprost: – To miłość,  miłość do klubu,
do piłki. To nas trzymie. To klub, w którym
zawodnicy są dziećmi tych, którzy tworzą
zarząd, którzy zupełnie amatorsko trakto-
wali wcześniej grę, a teraz też nie zarabiają
tu na życie. Rodzinny klub, dzieci grają, bo
nauczyliśmy naszych synów  miłości do pił-
ki. Do naszego małego AKS. Dopowiedz-
my: AKS 1923 Mikołów.

Ambicje – na miarę możliwości. Jest
czwarta liga, ale tylko to jedno boisko. Gra
na nim osiem drużyn. – Gdy przybędzie bo-
isk, możemy pokusić się o sportowy awans
– mówi prezes. Klub dostaje sporą pomoc
ze strony MOSiR, który jest teraz zarządcą
terenu. W imieniu miejskiej rady urządza
nowy obiekt, nadzoruje budowy, płaci za
ciepło i prąd, dostarcza autokary na wyjaz-
dy drużyn AKS.

Zaglądamy na budowany obiekt. Za-
kończyło się właśnie układanie murawy.
Przywieziono ją w rolkach ze Szczecinka.
Musi się „zadomowić”, związać z podło-
żem. Za trzy miesiące mam zjawić się na
którymś z meczów nowych rozgrywek…

Dziś jeszcze funkcjonują stare pomiesz-
czenia, ale niebawem znikną, zostaną zbu-

rzone. W ich miejscu będą korty i zaplecze,
ale dziś czuje się ich duszę, lata sześćdzie-
siąte…Ten niepowtarzalny klimat klubo-
wych świetlic, z dużym, długim stołem po-
środku, z pucharami na półkach, propor-
czykami, mnóstwem zdjęć oprawionych
i nie. Na ceratowym obrusie jeden z działa-
czy stawia mi szklankę z kawą. Sypaną,
„z gruntem”, po śląsku…

Oglądam dyplomy, wzruszam się. Mam
drugi, mocny dowód na to, że małe piłkar-
skie kluby trzeba kochać. Szukam starego
telewizora w rogu, na makatce. Już go nie
ma, ale jest nadal stare radio, ze szkolnej
świetlicy, takie samo. Tu w Mikołowie je-
stem w świecie z młodzieńczych lat. Miko-
łów to miasto kibiców chorzowskiego Ru-
chu. Kiedyś kochano tu i Ruch, i Górnika.

Dziś młodzież wybiera Niebieskich… Czę-
ste są więc wizyty piłkarzy i trenerów z Cho-
rzowa,  powodują większe zainteresowa-
nie piłką. I wielką, i mniejszą. – Zawodnicy
najpierw grają w AKS,  studiują, zostają tre-
nerami. Kończą – także dzięki pomocy mia-
sta,  MOSiR – kursy i szkolenia. Też trzeba
o nich powiedzieć: miłośnicy-zapaleńcy.
Dostają za trenerską pracę 300 złotych
brutto. Fakt, miasto dopłaca za licencje, te
drugiej klasy, PRO i inne. Ale mimo wszyst-
ko, co to za kasa?  To musi być miłość – mó-
wi  prezes Brysz.

Też ma dwóch synów, też grają tutaj. Za-
rząd i działacze to rodzice zawodników. Za-
stanawia się nad rozmachem przebudowy
tonącego w zieleni stadioniku. Bo przecież
trzeba by na „już” poprawić ogrodzenie,
które się sypie, wyrównać i utwardzić par-
king. To trudne, ale o wiele lepiej zbudować
nowe, lepsze niż bez końca wkładać tyle
grosza w poprawki i remonty. Nowy, zielony
dywan murawy za budynkami szatni jest
śliczny, aksamitny. Pada deszcz, więc lśni...

A na ścianach stare dyplomy, nie tylko pił-
karskie. 1961 – zdjęcia koszykarzy, 1971 – mi-
strzostwa Polski wszermierce, 2000 – hono-
rowy, brązowy medal Polskiego Związku
Szachowego dla AKS Mikołów, 1975 – baraż
o drugą ligę tenisa stołowego; jest też 1936
rok – Helmut Zbigniew Wala i finał biegu na
100 metrów – 11,4 sekundy…

Za oknem skończył się mecz z Naprzo-
dem Rydułtowy. Jeszcze palą się żaróweczki
na tablicy wyników. Tablica jest na dachu,
przytwierdzona do długiego komina. Ni-
gdzie takiego rozwiązania pewnie już dziś
nie zobaczycie. AKS 1923 Mikołów wygrał…

P

M jak Mikołów,
AKS Mikołów...

Od góry:
stadion piłkarski
w Mikołowie;
w środku: wyjście
drużyn AKS 1923 
– Naprzód
Rydułtowy 
na płytę boiska; 
u dołu: wynik
meczu na tablicy
świetlnej 
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dy na Stadion Olimpijski przy-
szło 50 tysięcy, to było pewne,
że 30 tysięcy tylko dla Janusza –
mówi Aleksander Papiewski,
były trener WKS. – Kochali go

wszyscy: generałowie, złodzieje, cinkcia-
rze, księża, partyjni i klasa robotnicza –
dodaje jego kolega z boiska, a zarazem
przyjaciel, Tadeusz Pawłowski.

– Te dwa zdania najlepiej oddają sza-
cunek, jakim Sybisa darzą sympatycy
wrocławskiego klubu. Nie chodzi tylko
o to, że w zielonych barwach rozegrał
prawie 600 spotkań i zdobył 110 bramek.
A w reprezentacji Polski 18 meczów. Ja-
nusz, bo tak o nim wszyscy mówią, to
prostu „swój” chłop. Ciepły, szczery i za-
wsze uśmiechnięty. W dodatku opowie-
ściami ze swojego barwnego życia mógł-
by obdzielić kilku innych kolegów. Wła-
śnie dlatego ci, którzy słyszą, że nieba-
wem o Sybisie powstanie książka, już za-
cierają ręce. Doskonale bowiem wiedzą,
że będzie co poczytać.

Pomysł, żeby spisać życie Sybisa i pu-
ścić w świat, zrodził się w głowie Pawła
Kościółka, dziennikarza sportowego
z Wrocławia. Do współpracy namówił ko-
legę po fachu, Łukasza Haraźnego. –
Pewnego dnia pojawiłem się w klubo-
wym budynku i zobaczyłem, jak Sybis
spaceruje korytarzem. Podszedłem do
niego i zapytałem, czym zajmuje się te-
raz tak wielki piłkarz – opowiada Kośció-
łek. Ze zwykłej rozmowy wyszło jedno py-
tanie: czy ktoś zaproponował kiedykol-
wiek legendzie Śląska napisanie książki
biograficznej? – Sybis pokręcił głową, ale
dodał, że chętnie by o sobie poczytał –
wspomina pomysłodawca, dla którego
słowa byłego napastnika Śląska za-
brzmiały jak wyzwanie. Przyjął je.

Przez kilka tygodni obaj dziennikarze
regularnie odwiedzali głównego bohate-
ra. Zbierali archiwalne materiały – wycin-
ki, zdjęcia, trofea, ale przede wszystkim
słuchali. – Sybis nie mówi językiem po-
ety, nie jest intelektualistą, ale uwielbia
o sobie opowiadać. Ma świadomość, że
jest kimś wyjątkowym. Jeśli dodać do te-
go poczucie humoru, słucha się go z wiel-
ką przyjemnością – mówi Kościółek.

Te właśnie opowieści będą stanowić
sól książki. Sybis w trakcie nagrywania
materiału sypał nimi jak z rękawa. Dykta-
fon nie zdążył się dobrze rozgrzać, a on już

Strach przed kurami

zaskoczył swoich gości. Stwierdził, że do
spotkania nie powinno w ogóle dojść, po-
nieważ po jednym ze zdarzeń w dzieciń-
stwie omal nie stracił życia. Gdy chodził
do pierwszej klasy podstawówki, jeden
z kolegów skoczył mu na nogę. Efekt –
otwarte złamanie w dwóch miejscach.
Wypadek tak przeraził małego Janusza,
że ten schował się w pomieszczeniu woź-
nej. Za chwilę jednak stracił przytomność.
Co gorsza, nikt nie wiedział o kontuzji,
więc chłopca nie szukał. Odkryła go woź-
na i natychmiast zadzwoniła po karetkę,
która odwiozła go do szpitala. – Gdybym
był nieprzytomny jeszcze ze dwie lub trzy
godziny, to kto wie, czy w ogóle bym się
obudził – wspomina Sybis. Lekarze po-
składali mu nogę tak umiejętnie, że po-
tem „wiązał nią krawaty”.

Ze Śląskiem zdobył Puchar Polski, wi-
cemistrzostwo kraju oraz jedyny w histo-
rii klubu tytuł mistrzowski. Kto wie, czy
sprawy nie potoczyłyby się inaczej, gdyby
nie... zbyt duże buty. Sybis był wysporto-
wanym dzieckiem. Uprawiał koszyków-
kę, piłkę ręczną, siatkówkę, tańczył rów-
nież w balecie – miał ponoć do niego nie-
zły dryg. Ze świetnie zapowiadającej się
kariery wyszły jednak nici.

Podczas jednego z poważnych wystę-
pów chciał wywinąć coś na wzór „kujawia-
ka”, a wywinął niezły numer. Za duże buty
spadły z jego stóp i trafiły kogoś z widow-
ni. Sybis tak się zawstydził, że w popłochu
zbiegł ze sceny i uciekł. Do tańca nigdy nie

wrócił. Tańczył później, już na boisku,
w starciach z obrońcami. Wysoki czy niski,
szczupły czy zbudowany, nie miało to dla
niego znaczenia. Nie bał się piłkarskich
gladiatorów, wielkich, napakowanych
mężczyzn, za to ogromnie lękał się… kur.

Takich historii i smacznych kąsków jest
dużo więcej. Wszyscy muszą uzbroić się
w cierpliwość, ponieważ książka ma po-
wstać na jesieni. – Czy będzie dobra? To
nie jest prosta sprawa. Nie żyłem w jego
czasach, nie widziałem go w akcji. Poza
tym, między mną, a bohaterem książki,
jest trochę lat różnicy – mówi Kościółek.
– Ale skoro nikt nie próbował, to może
wyjść fascynująca pozycja. Będę mógł
spojrzeć na pewne sprawy obiektywnie
i stwierdzić, czy rzeczywiście Janusz był
tak wielki, jak się o nim mówi.

Niewykluczone, że w pracę nad książką
zaangażuje się sam profesor Jan Miodek,
znany i ceniony językoznawca, wielki fan
futbolu. – To byłby dla mnie wielki za-
szczyt. Podobnie jak zaszczytem jest to, że
mogę opisać swoje życie oraz karierę pił-
karską, i przekazać to wszystko następnym
pokoleniem – przyznaje szczerze legendar-
ny zawodnik. Czy pochwalił się już swoim
przyjaciołom i znajomym, że niebawem
mnóstwo anegdot, które znają pewnie ze
wspólnych spotkań, znajdzie w wersji dru-
kowanej? – Niektórzy już wiedzą. Natych-
miast powiedzieli, że książki nie kupią.
Mam ją im osobiście podarować – uśmie-
cha się Janusz Sybis.

G

KARTKI Z HISTORII

Jeśli przez rzesze kibiców jesteś uważany za najlepszego zawodnika w historii ich ukochanego klubu, 

to nie masz wyjścia. W końcu musisz napisać autobiografię. A jeśli nazywasz się Janusz Sybis, to powodów,

by to zrobić, jest jeszcze więcej. Sybis dla fanów Śląska Wrocław to ktoś więcej niż tylko legenda.
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FELIETON OD SERCA

MACIEJ

POLKOWSKI

D
ość często zaglądam do najlepiej
sprzedającego się tygodnika,
w którym pisuje Henryk Martenka.

Aliści jakiś czas temu posmutniałem, bo-
wiem wszystko wskazuje, że chłopa – cho-
ciaż napisał o „snopie czarnego światła”
– dopadła znana przypadłość, czyli po-
mroczność jasna. Szkoda, ponieważ zda-
rzają się Henrykowi M. całkiem udane ka-
wałki. Ceniłem go za niezależność sądów,
oryginalność opinii – ale tym razem oka-
zało się, iż felietoniście Martence, jak te-
mu żołnierzowi, wszystko kojarzy się z…
PZPN. Tym samym – chcąc, a może nie
chcąc – dołączył do chóru wujów…

K
iedy na wielu stadionowych trybu-
nach rozbrzmiewało tygodniami,
miesiącami, a nawet latami obrzy-

dlistwo: „Jebać PZPN”, to żaden, literal-
nie żaden z polityków – najwyższego,
średniego, najniższego szczebla – nie wy-
raził dezaprobaty. Nawet tak pryncypial-
nemu, wygadanemu, wielopartyjnemu
(byłemu kandydatowi na prezesa
PZPN?!) Richardowi Czarneckiemu jakoś
dziwnie, w tym jednym, jedynym przy-
padku, odjęło wzrok, słuch oraz mowę.
Bo w innych już nie: „o ile mi wiadomo,
to Polska nie jest niemieckim landem” –
ironizował nasz wszędobylski i wszech-
wiedzący eurosalonowiec na temat no-
wego logo PZPN. Prawda że śmieszne,
nic, tylko boki zrywać. No i ten poziom –
poziom kreta na Żuławach…

C
o martwi, a raczej mocno zadziwia,
że politycy (włącznie z tymi z tak
zwanego zdrowego pnia), którzy

powinni doskonale wiedzieć, na czym
polegają reguły demokracji – nijak nie
chcą przyjąć do wiadomości (świadomo-
ści), czy raczej pogodzić się z faktem, że
piłkarska centrala działa właśnie literalnie
wedle demokratycznych reguł. Co gorsza,
kilkakrotne próby narzucenia rządów ko-
misarzy ludowych kończyły się totalną
kompromitacją – nie tylko w oczach opinii
krajowej, ale i zagranicznej. Pokusa jest
jednak tak wielka, iż, wydawałoby się, na-
wet najracjonalniej myślącym osobom
odbierała rozum. Do zamordyzmu – od
dawien dawna nawołuje pewien były
bramkarz, ale już po słynnym meczu na
Wembley koledzy z zespołu wypytywali
go, czy został kopnięty w rękę, czy raczej
w głowę. Pytanie retoryczne…

J
eden z najwyższych rangą funkcjona-
riuszy publicznych odpowiadających
za spokój i bezpieczeństwo w naszym

kraju wyraził zdziwienie, że po ekscesach

w Bydgoszczy „związek przerzuca piłkę, bo według ustawy za bezpieczeństwo na stadio-
nie odpowiada organizator. Policja wkracza, gdy jest proszona o pomoc”. Jednym sło-
wem – walczące ze sobą watahy mogą się powyrzynać do ostatniego, a jeżeli nikt nie po-
prosi policji o pomoc to ona nie wkroczy.
Albo czegoś do końca nie rozumiem, albo wspomniana ustawa była nie pierwszym (za-
pewne nie ostatnim) prawnym bublem wyprodukowanym przez naszych niesłychanie
zdolnych (do wszystkiego) parlamentarzystów. A do czego są skłonni się posunąć, przy-
pomniano na łamach jednego z dzienników – posiłkując się wypowiedzią właściciela Le-
gii, Mariusza Waltera. Politycy praktycznie każdej opcji zabiegali co najmniej o życzliwość
ze strony grup zwanych dzisiaj kibolami. Co więcej, po zatrzymaniu ponad 700 chuliga-
nów w 2009 roku organizowali konferencje w sprawie szykanowania (prześladowania)
kibiców!!! Przekonywali, że podległa MSWiA policja nadużyła władzy. No cóż, przecież
chociaż to kibol, ale nasz pan – czytaj: potencjalny wyborca. Nawet takie okazje wykorzy-
stuje się do politycznej walki, a raczej rozróby. Tylko do licha, co wspólnego z tymi pokręt-
nymi wygibasami ma PZPN?

D
zisiaj już niemal kompletnie zapomniany, były poseł z Lubelszczyzny – Janusz Pa-
likot swego czasu także dołączył do chóru wujów: kiedy przytargał do telewizyj-
nego studia świński ryj. Oczywiście rozchichotanemu prowadzącemu program na-

wet nie drgnęła powieka, kiedy się okazało, iż ów ryj jest prezentem dla kierownictwa
PZPN. No, proszę państwa, ubaw po pachy! Co więcej, lubelski poseł przedstawił defini-
cję typowego działacza piłkarskiej centrali. Ponieważ była wielce oryginalna więc zapa-
miętałem ze szczegółami. Otóż jest to: facet spocony, w skórzanej kurtce, z łańcuchem na
szyi. Powtarzam: nic, tylko boki zrywać ze śmiechu. Gorsze, iż znam kilku takich, co kie-
dyś nawet w Palikotowe brednie wierzyli. No, ale przecież nie takie kretynizmy z upodo-
baniem rozpowszechniają media…

R
zecz jasna, w takim towarzystwie nie mogło zabraknąć Kazimierza podkarpackie-
go Grenia. Ten to dopiero bredzi, opowiada banialuki i wypisuje chore kawałki.
Jego przypadłość już dość dawno zdiagnozowano: jest to „nieuleczalna nienawiść

do Grzegorza Laty”. Jak się dowiedzieliśmy „rozpoczął intensywne poszukiwania nowe-
go kandydata na włodarza polskiej piłki”. Na jakiej zasadzie – diabli wiedzą, bo przecież
nikt Grenia o to nie prosił. Facet, który do niedawna nie odróżniał pingpongówki od fut-
bolówki, raptem uwierzył, iż ma jakąś szczególną misję do spełnienia. Wzorując się na
niektórych politykach, głosem nie znoszącym sprzeciwu obwieszcza, że na przykład dla
niego pan Adam Giersz nie jest ministrem. Jednym słowem, ten tylko działa legalnie, ko-
go uzna były wodzirej harców, zabaw i pikników na rzeszowskich osiedlach. Działalności
gościa warto się bliżej przyjrzeć …

P
rzyjmując konwencję tych panów – a szczególnie wyrafinowane kalambury nieja-
kiego Jana T. – aż korci zakończyć powszechnie znaną słowną zabawą: taki oto
mamy chór wujów, czyli – wór…

CHÓR WUJÓW…






