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Kroki i kroczki
Uprzedzając zdziwienie Czytelników: tego wydania „Polskiej Piłki” wyjątkowo nie

otwiera tekst naszego szefa i przyjaciela w jednej osobie (kombinacja dziś nieczęsta,
prawda?) – Macieja Polkowskiego. Chwilową niemocą złożony, powróci jednak za
kilka tygodni na swoje miejsce – nie mamy co do tego żadnych wątpliwości, choć
najlepsze życzenia nie zawadzą. Spróbujemy jakoś Maćka zastąpić...

Choć już sporo dni minęło, trudno ochłonąć po bodaj najważniejszym w tym ro-
ku wydarzeniu w naszej piłce. Na cudownie bursztynowej PGE Arenie w Gdańsku
zremisowaliśmy z Niemcami. Niemała część mediów uderzyła w szloch – byliśmy
tak blisko sukcesu, dlaczego straciliśmy bramkę sekundy przed ostatnim gwizdkiem
sędziego? Spójrzmy na ostatnie dziesięciolecia: nasi zachodni sąsiedzi są mistrzami
w zdobywaniu najważniejszych goli w końcówkach najważniejszych prób (sami te-
go wcześniej doświadczaliśmy). Inni – to bardzo ludzkie – zerkają nerwowo na sta-
dionowy zegar, na arbitra (gwiżdż pan już!), witają się z gąską, a oni widzą tylko pił-
kę i bramkę rywali. A ile myśmy strzelili takich ważnych goli za sekundę dwunasta?
Wysilamy pamięć.... Jacek Krzynówek w wyjazdowym meczu eliminacji Euro 2008
z Portugalią i... pan prezes Grzegorz Lato, który uciekł wszystkim Brazylijczykom (in-
na sprawa, że gepard by go wtedy nie dogonił), puścił spokojnie piłkę obok bram-
karza i zapewnił nam trzecie miejsce w mistrzostwach świata 1974.

Jest jak jest. Nie przegraliśmy z jedną z trzech (jeszcze Hiszpania i może Holandia)
najmocniejszych dziś futbolowych nacji na świecie. Płakać to powinni Austriacy, któ-
rzy kilka dni wcześniej dostali łomot (2:6) od Niemców, mających po ośmiu me-
czach eliminacji Euro 2012 komplet 24 punktów i różnicę bramek 28-5. Cieszmy się!
Mamy powody! JEST PIERWSZY NAPRAWDĘ POWAŻNY SYGNAŁ, ŻE WYBRAŃCY
FRANCISZKA SMUDY NIE MUSZĄ USTĘPOWAĆ NAJLEPSZYM Z NAJLEPSZYCH!

Niemcy zbudowali swoją wielką reprezentację – jak to oni – do perfekcji meto-
dycznie. Stworzyli skuteczny system szkolenia od podstaw. I wspaniale, że PZPN chce
podążać podobną drogą (przypomnijmy o umowie z niemiecką federacją). Kopio-
wać dobre, sprawdzone wzory – to żaden wstyd.

Nie mamy jeszcze takiej infrastruktury sportowej, jak Niemcy, ale w całym kraju
powstają kolejne Orliki. I nie tylko. Prosimy zwrócić uwagę, ile miejsca w „Polskiej
Piłce” poświęcamy od dawna dzieciom i młodzieży: nowym boiskom, rozlicznym
turniejom, pucharom na wszystkich możliwych szczeblach, kursom trenerskim, za-
wsze z pełną frekwencją, pięknie rozwijającym się ośrodkom szkolenia – także dla
dziewcząt, którym zapewnia się naukę, internat... W wielu tych poczynaniach „ma-
cza palce” PZPN, co dostrzegają samorządy, dorzucając grosza.

Kropla drąży skałę. W tym numerze donosimy o sukcesach najmłodszych: wygra-
ny Turniej Syrenki (na dobre powrócił do Warszawy), polsko-ukraińskie zmagania
w Poznaniu. A także o mniejszych osiągnięciach, może tylko kroczkach, ale kropla...

Uzbroiwszy się w cierpliwość, kibicujmy teraz reprezentacjom... Włoch i Rosji. Je-
śli wygrają swoje grupy eliminacyjne Euro 2012, unikną barażów – zobaczymy je je-
sienią na naszych pięknych stadionach. Forza Italia! Maładcy!

No i oczywiście miłej lektury „PP”.
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BĘDZIE NOWA SIEDZIBA

Podpisane zostały umowy na wyko-
nanie projektu i budowę nowej siedzi-
by PZPN. Biurowiec z garażem pod-
ziemnym oraz towarzyszącą mu infra-
strukturą zostanie wybudowany przez
firmę Warbud S.A. na podstawie pro-
jektu architektonicznego opracowane-
go przez Konior Studio.

Zgodnie z umową Warbud S.A. zre-
alizuje inwestycję w ciągu 27 miesięcy
od dnia podpisania umowy. Na firmie
spoczywa zatem obowiązek komplek-
sowego wykonania usługi. Pierwszy
etap inwestycji obejmie wszelkie
uzgodnienia i uzyskanie prawomocne-
go pozwolenia na budowę. Drugi etap
obejmie postawiewnie budynku i za-
kończy się uzyskaniem prawomocnego
pozwolenia na jego użytkowanie.

Budynek na działce przy zbiegu ulic
Sobieskiego i al. Wilanowskiej swoją
formą nawiązuje do stadionu piłkar-
skiego. Będzie obiektem otwartym,
przyjaznym i wygodnym w użytkowa-
niu. Reprezentacyjne lobby wejściowe
zaprojektowano jako miejsce łączące
krajobrazowy charakter z przestrzenia-

mi biurowymi budynku. Ciekawym
elementem jest dynamiczna ściana
z wertykalnym ogrodem. Najwyższa
kondygnacja  przeznaczona będzie dla
zarządu.

W budynku zaprojektowano obszer-
ny hol z recepcją, salę audytoryjną z za-
pleczem i foyer, sklep, strefę ekspozycyj-
ną i wypoczynkową, powiązaną prze-
strzennie z częścią publiczną. W strefie
biurowej znajdą się pomieszczenia, któ-
re będzie można elastycznie aranżo-
wać, sale wielofunkcyjne i niezbędne
zaplecze socjalne oraz strefa VIP.

•  W marcu 2012 roku Międzynarodo-
wa Rada Piłkarska (IFAB) podejmie de-
cyzję, czy sędziowie będą mogli korzy-
stać z Goal-Line Technology – pozwalają-
cej na ustalenie, czy piłka przekroczyła li-
nię bramkową, za pomocą umieszczo-
nych w niej czujników. Jeżeli IFAB zgodzi
się na wprowadzenie nowej technolo-
gii, to prezydent FIFA Sepp Blatter ogło-
si, że krajowe ligi będą mogły z niej ko-
rzystać już od początku sezonu 2012/13.
Sternik światowego futbolu nie wyklu-
czył,  że możliwe jest także korzystanie
z Goal-Line Technology w trakcie mi-
strzostw globu 2014.

• FIFA wykluczyła Syrię z eliminacji
mistrzostw świata 2014. Powodem jest
występ nieuprawnionego zawodnika
w dwóch meczach rundy wstępnej kwa-
lifikacji z Tadżykistanem. Syria zostanie
zastąpiona przez Tadżykistan, z którym
wygrała w bilansie dwumeczu 6:1. Decy-
zja FIFA oznacza, że Tadżykistan trafi do
grupy C eliminacji w strefie azjatyckiej.
Tam zmierzy się z Japonią, Uzbekista-
nem i KRLD.

• FIFA przekazała Międzynarodowe-
mu Komitetowi Czerwonego Krzyża mi-
lion dolarów na pomoc humanitarną
Somalii. W wyniku suszy w tym kraju pa-
nuje największy od lat stan klęski głodu.
FIFA pomagała ostatnio ludności po-
krzywdzonej przez katastrofy w Japonii,
Pakistanie, Chile i na Haiti.

• FIFA dożywotnio zdyskwalifikowała
sześciu sędziów zamieszanych w skandal
z ustawieniem wyników dwóch towarzy-
skich meczów, które odbyły się w lutym
w Turcji. Kary dotyczą trzech Bośniaków
i trzech Węgrów. Jak głosi komunikat,
dożywotni zakaz angażowania się
w działalność dotyczącą piłki nożnej na
poziomie krajowym i międzynarodo-
wym dostali: Sinisa Zrnic, Kenan Bajra-
movic, Rizah Ridalovic, Kolos Lengyel,
Janos Csak i Krisztian Selmeczi. Wszczęte
w marcu postępowanie FIFA dotyczyło
sześciu sędziów głównych i asystentów,
podejrzanych o ustawianie wyników
meczów towarzyskich Łotwa – Boliwia
(2:1) i Estonia – Bułgaria (2:2), rozegra-
nych 9 lutego w tureckiej Antalyi.
Wszystkie gole, które zostały strzelone
w tych spotkaniach, padły po rzutach
karnych.



• Katarczyk Mohamed Bin Hammam,
który miał być rywalem Seppa Blattera
w wyborach na prezydenta Międzynaro-
dowej Federacji Piłki Nożnej, został doży-
wotnio wykluczony ze wszystkich struk-
tur futbolowych – postanowiła  Komisja
Etyki FIFA. Powodem jest afera z kupo-
waniem głosów w wyborach prezydenc-
kich w FIFA. Katarczyk był podejrzany
o to, że na początku maja przekazał
przedstawicielom Karaibskiej Unii Piłkar-
skiej łapówki po 40 tys. dolarów. Bin
Hammam był szefem Azjatyckiej Federa-
cji Piłkarskiej. W dużym stopniu przyczy-
nił się do wygranej Kataru w rywalizacji
o prawa gospodarza mistrzostw świata
w 2022 roku.

• Szwajcarski arbiter międzynarodo-
wy, Massimo Busacca, został wybrany
szefem wydziału sędziowskiego FIFA. 
– Jak już mówiłem przy kilku okazjach,
sędziowanie jest teraz priorytetem. Do-
świadczenie Massimo będzie bardzo
przydatne w naszej misji – powiedział
szef Międzynarodowej Federacji Piłki
Nożnej, Sepp Blatter. Głównym zada-
niem 42-letniego Szwajcara będzie pod-
niesienie poziomu sędziowania oraz
wprowadzanie w życie zmian i decyzji
podejmowanych przez komitet sędziow-
ski FIFA. Busacca  ma być również odpo-
wiedzialny za kwestie logistyczne oraz
organizowanie kursów dla arbitrów.

• Reprezentacja Polski awansowała
z 69. na 65. miejsce w sierpniowym ran-
kingu FIFA. Po raz pierwszy w historii li-
derem została Holandia, choć jej mecz
z Anglią został odwołany. Pomarańczowi
skorzystali jednak z porażki Hiszpanów
z Włochami 1:2.

• Mundial w RPA obejrzało 3,2 miliar-
da telewidzów, czyli o 8 procent więcej
niż w 2006 roku w Niemczech – poinfor-
mowała FIFA. Dane ogłoszono równo
rok po meczu finałowym afrykańskiego
turnieju. FIFA wzięła pod uwagę tylko
osoby oglądające co najmniej minutę
transmisji w swoich prywatnych do-
mach. Nie uwzględniono kibiców, którzy
oglądali mecze na telebimach w miej-
scach publicznych, w barach, restaura-
cjach, w internecie czy na telefonach ko-
mórkowych. – Średnia oglądalność

w prywatnych domach na całym świecie
wyniosła 188,4 mln telewidzów na
mecz. Maksimum zanotowano podczas
finału, który obejrzało 530,9 mln osób –
sprecyzowała FIFA. Zaznaczyła, że padły
rekordy oglądalności w wielu krajach,
m.in. w RPA i w Niemczech.

• Komitet Wykonawczy UEFA wybrał
organizatorów finałów europejskich pu-
charów w 2013 roku. Finał Ligi Mistrzów
odbędzie się na Wembley w Londynie, fi-
nał Ligi Europejskiej – w Amsterdamie
(ArenA). Nowością jest lokalizacja meczu
o Superpuchar Europy – w 2013 spotka-
nie o to trofeum odbędzie się w Pradze
(Synot Tip Arena). Zaskoczenie stanowi
decyzja o przyznaniu organizacji finału
LM Londynowi, który gościł finalistów
najważniejszych europejskich klubowych
rozgrywek w zakończonym sezonie. Jak
wytłumaczył Michel Platini – w drodze
wyjątku postanowiono uhonorować an-
gielską federację, która w 2013 będzie
obchodzić 150-lecie powstania. W obec-
nym sezonie mecze finałowe odbędą się
w Monachium (LM) i Bukareszcie.

• Saint-Étienne i Tuluza dołączyły do
grona miast-gospodarzy Euro 2016, któ-
re odbędzie się we Francji. Wcześniej
oba miasta zostały umieszczone przez
Francuski Związek Piłki Nożnej (FFF) na
liście rezerwowej. Poza wyżej wymienio-
nymi, finalistów Euro 2016 gościć będą:
Bordeaux, Lens, Villeneuve d’Ascq
(w okolicach Lille), Lyon, Marsylia, Nan-
cy, Nicea, Paryż oraz Saint-Denis.

• UEFA podzieliła sumę 150 milionów
360 tysięcy euro pomiędzy drużyny gra-
jące w poprzednim sezonie w Lidze Euro-
pejskiej, pochodzące z wpływów z roz-
grywek. UEFA potwierdziła, że zwycięzca
finału w Dublinie, FC Porto, otrzymał
7,837 mln euro. Drugi finalista, SC Bra-
ga, zarobił ponad 3 miliony euro mniej.
Braga do LE trafiła po grze w fazie grupo-
wej Ligi Mistrzów. Jedyny polski uczest-
nik fazy zasadniczej LE, Lech Poznań, do-
stał 2,939 mln euro.

• Komisja Apelacyjna UEFA odrzuciła
odwołanie Olympiakósu Vólou, dotyczą-
ce decyzji Komisji Kontroli i Dyscypliny
UEFA o naruszeniu artykułu 5. Przepisów
Dyscyplinarnych UEFA. Oznacza to, że
Olympiakós został zastąpiony przez FC
Differdange 03 z Luksemburga w bara-
żach Ligi Europejskiej w tym sezonie.

• Prezydent UEFA, Michel Platini spo-
tkał się z premierem Grecji, Jeoriosem
Papandreu i prezesem Greckiej Federacji
Piłkarskiej, Sofoklisem Pilavosem. Obie-
cał pomoc UEFA w zwalczaniu proble-
mów związanych z przemocą wśród kibi-
ców oraz ustawianiem meczów. – Na-
szym celem jest pomoc federacji w ten
sposób, aby skierować tę organizację na
właściwą drogę. Rozmowy były bardzo

konstruktywne – powiedział Platini. Do
Grecji przylecą cztery grupy delegatów
UEFA, które będą monitorować wydarze-
nia w tamtejszych rozgrywkach. Jednym
z ekspertów będzie szef sędziów euro-
pejskiej federacji piłkarskiej, Włoch Pier-
luigi Collina.

• 196 milionów euro otrzymają łącz-
nie uczestnicy przyszłorocznych piłkar-
skich mistrzostw Europy w Polsce i na
Ukrainie – postanowił Komitet Wyko-
nawczy UEFA. To 12 mln więcej niż przed
czterema laty w Austrii i Szwajcarii. Każ-
da z 16 drużyn otrzyma 8 milionów euro
za sam udział w turnieju. Później, w za-
leżności od wyników, suma ta będzie ro-
sła. Zwycięstwo w fazie grupowej będzie
warte milion euro, a remis – 0,5 mln.
Drużyna, która zajmie trzecie miejsce
w grupie i nie awansuje do fazy pucha-
rowej, wzbogaci się dodatkowo o mi-
lion. Ćwierćfinaliści otrzymają po 2 mln
euro, a półfinaliści – 3 mln. Premia dla
mistrza Europy wyniesie 7,5 mln euro,
a dla przegranego w finale – 4,5 mln.

• Kilku polskich arbitrów poprowadzi-
ło mecze w europejskich pucharach.
Spotkania IV rundy kwalifikacji Ligi Euro-
pejskiej sędziowali: Paweł Gil (Braga –
Young Boys Berno), Robert Małek (PAÓK
Saloniki – Karpaty Lwów) i Marcin Borski
(Stoke City – FC Thun 1898). Natomiast
Karolina Radzik-Johan  sędziowała mecz
eliminacjach Ligi Mistrzyń, Apollon FC 
– Progresem Niedercorn.

• Michał Listkiewicz – członek Komisji
Sędziowskiej FIFA, obserwator i egzami-
nator sędziów oraz Grzegorz Krzosek,
który od kilku lat odpowiada za przygo-
towanie fizyczne arbitrów – uczestniczyli
w mistrzostwach świata U-20, które od-
były się w Kolumbii.

A I UEFA
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LOSOWANIE WORLD CUP 2014

KAZIMIERZ

OLESZEK

rganizatorzy oraz FIFA
uznali, iż taka impreza po-
winna odbyć się tam,
gdzie można poczuć i zo-
baczyć piękny zakątek na-

szej planety. Losowanie przeprowadzo-
no w zatoczce Marina da Gloria, odle-
głej zaledwie o cztery kilometry od
słynnej plaży Copacabana. Z tego
miejsca doskonale widoczne jest jed-
no z najbardziej charakterystycznych
wzgórz Rio de Janeiro, z górującą
nad zatoką Baia de Guanabara, mie-
rzącą 396 metrów Pao de Acucar,
czyli Głową Cukru, a także pomni-
kiem Chrystusa Odkupiciela.

Tylko nie Hiszpania
Aż 203 zrzeszone w FIFA federacje, po-

cząwszy od Afganistanu, a na Zimbabwe
skończywszy, zgłosiły się do gry w kwalifi-
kacjach 20. już mistrzostw globu. To o trzy
więcej niż uczestniczyło w eliminacjach do

turnieju w RPA. Brazylia,
jako gospodarz, ma zapewniony start bez
gry. Natomiast Bhutan, Guam i Maureta-
nia, nie chcąc prawdopodobnie ryzykować
upokorzenia na arenie międzynarodowej,
odpuściły sobie najbliższe kwalifikacje. Z
kolei federacja Brunei Darussalam jest
wciąż zawieszona przez FIFA.

PZPN przysłał do Brazylii bardzo mocną
delegację. Prezesowi Grzegorzowi Lacie
towarzyszyli: sekretarz generalny Zdzi-
sław Kręcina, selekcjoner Franciszek Smu-
da, szef Sportfive Andrzej Placzyński oraz
dyrektor techniczny reprezentacji Konrad
Paśniewski. Jeśli chodzi o rywala z pierw-
szego koszyka, to wielu z nas marzyło
o Norwegii lub Grecji. Ale te teoretycznie
najsłabsze reprezentacje znalazły się w in-
nych grupach. Kulminacja losowania (rę-
kami wielkiego z nazwiska i niestety, tak-
że już z postury, Ronaldo oraz młodej
gwiazdy Santosu, Ganso) ułożyła się tak,
że mogliśmy trafić na Anglię lub Hiszpa-
nię. Zapewne w tym momencie, mając
w pamięci porażkę podopiecznych Fran-
ciszka Smudy z La Roja w czerwcu 2010 ro-
ku (0:6), wielu z nas powiedziało sobie:
z dwojga złego niech już będzie ekipa Al-
bionu. I tak też się stało.

Mogło być gorzej…
– Podoba mi się ta
grupa, bo mogło być

gorzej. Łatwiejsze-
go losowania, niż

w kwalifikacjach
do RPA, nie
można było
mieć, a mimo
to w grupie
wyprzedzili-
śmy tylko
San Marino.
Nie jest jed-
nak tak, że

w p a d a m y
w euforię. Mo-

gło być lepiej –
powiedział  Smu-

da. Bo rzeczywiście
bilans rywalizacji Pol-

ski z Anglią nie napawa
szczególnym optymizmem:

tylko raz wygraliśmy, zanoto-
waliśmy sześć remisów i aż dziesię-

ciokrotnie schodziliśmy z boiska pokona-
ni.   Znacznie lepiej szło nam z Ukrainą,
z którą do tej pory tylko raz przegraliśmy,
a po dwa razy wygrywaliśmy i remiso-
waliśmy. Po raz pierwszy natomiast Pol-
ska zmierzy się z Czarnogórą, która
członkiem FIFA została w 2007 roku.
W trwających kwalifikacjach ME zespół
prowadzony przez Chorwata Zlatko
Kranjcara spisuje się bardzo dobrze i ma
realną szansę, by w przyszłym roku za-
grać na obiektach Polski i Ukrainy. Z po-
zostałym rywalami, czyli San Marino
i Mołdawią, odnosiliśmy jedynie zwycię-
stwa. Z tym pierwszym  zespołem zano-
towaliśmy najwyższą wygraną w historii
(10:0).

Na Starym Kontynencie rywalizacja
o 13 miejsc będzie się toczyć w dziewię-
ciu grupach. Bezpośredni awans wywal-
czą zwycięzcy grup, a osiem najlepszych
zespołów spośród tych, które zajmą dru-
gie miejsca, utworzy cztery pary barażo-
we. Ich zwycięzcy także awansują do
mundialu. Czyli – wszystko po staremu.
Eliminacje rozpoczną się 7 września
2012, a zakończą 15 października rok
później. Baraże zaplanowano na 15 i 19
listopada 2013.

Wszystko po staremu

O

NASI RYWALE

Anglia
Ludność: 51 446 200, rok założenia federacji: 1863, prezydent federacji:
David Bernstein, selekcjoner: Fabio Capello, miejsce w rankingu FIFA (w
chwili losowania): 6., ostatni mecz z nami: 12.10.2005, Anglia – Polska 2:1.
Czarnogóra
Ludność: 672 180, rok założenia: 1931, prezydent: Dejan Savicević,
selekcjoner: Zlatko Kranjcar, miejsce w rankingu FIFA: 17., z Polską nigdy nie
grała.
Ukraina
Ludność: 45 706 126, rok założenia: 1991, prezydent: Hrihorij Surkis,
selekcjoner: Oleg Błochin, miejsce w rankingu FIFA: 45., ostatni mecz z nami:
4.9.2010, Polska – Ukraina 1:1.
Mołdawia
Ludność: 4 324 450, rok założenia: 1990, prezydent: Pavel Cebanu,
selekcjoner: Gavril Balint, miejsce w rankingu FIFA: 85., ostatni mecz z nami:
6.2.2011, Mołdawia – Polska 0:1.
San Marino
Ludność: 31 817, rok założenia: 1931, prezydent: Giorgio Crescentini,
selekcjoner: Giampaolo Mazza, miejsce w rankingu FIFA: 203., ostatni mecz z
nami: 1.4.2009, Polska – San Marino 10:0.

LOS TAK CHCIAŁ

Grupa A: Chorwacja, Serbia, Belgia, Szkocja, Macedonia, Walia
Grupa B: Włochy, Dania, Czechy, Bułgaria, Armenia, Malta
Grupa C: Niemcy, Szwecja, Irlandia, Austria, Wyspy Owcze, Kazachstan
Grupa D: Holandia, Turcja, Węgry, Rumunia, Estonia, Andora
Grupa E: Norwegia, Słowenia, Szwajcaria, Albania, Cypr, Islandia
Grupa F: Portugalia, Rosja, Izrael, Irlandia Płn, Azerbejdżan, Luksemburg
Grupa G: Grecja, Słowacja, Bośnia i Hercegowina, Litwa, Łotwa, Liechtenstein
Grupa H: Anglia, Czarnogóra, Ukraina, POLSKA, Mołdawia, San Marino
Grupa I: Hiszpania, Francja, Białoruś, Gruzja, Finlandia

Tylko, czy może aż, sześć lat upłynęło od chwili, gdy po raz ostatni Polska zmierzyła się w kwalifikacjach 

mistrzostw świata, bądź Europy, z Anglią. Ekipa, która w ostatnich dwudziestu latach najczęściej

krzyżowała nam szyki, znów trafiła do tej samej grupy, co biało-czerwoni. To najważniejsze wnioski 

z losowania grup kwalifikacji World Cup 2014, które pod koniec lipca odbyło się Rio de Janeiro.



właśnie krok w dobrym kierunku. Mu-
simy pokazać, że potrafimy być mocni
także na trybunach, że zasługujemy na
zaufanie, jakim nas obdarzyła piłkar-
ska społeczność Starego Kontynentu,
a Euro 2012 będzie kolejnym krokiem
w kierunku zmiany atmosfery i sposo-
bu kibicowania. Biało-czerwone barwy
zobowiązują!

Minione lato, jak kraj długi i szeroki, to
turnieje dzieci i młodzieży, których
większość organizuje Polski Związek Pił-
ki Nożnej. Wbrew obiegowym, nieprzy-
chylnym z reguły opiniom – bardzo
wiele zrobiono w szkoleniu najmłod-
szych. Przy okazji gdańskiego meczu
z Niemcami, w pięknie wydanym, dwu-
języcznym programie wspomnieliśmy
o umowie z DFB (Niemiecka Federacja
Piłki Nożnej) i nie bez satysfakcji zbiera-
liśmy słowa uznania od naszych kole-
gów zza Odry. Tam też nie zawsze było
różowo, ale systematyczna praca od
futbolowych podstaw daje dziś wspa-
niałe efekty. Teraz trzeba tylko czasu
i cierpliwości, aby doczekać się tego sa-
mego i u nas. Nie nastąpi to z dnia na
dzień. Jakakolwiek wykonana praca
musi zostać zbilansowana, aby można
ocenić miniony okres i zakres dokona-

nych zmian, musi pomóc w osiąganiu
sukcesów, a przecież po to pracujemy.

Dotyczy to także innych poletek codzien-
nej, piłkarskiej działalności. Bo można
i należy zmieniać nasze realia, ale drogą
ewolucji – a nie rewolucji! A kto nie wi-
dzi zmian w futbolowej centrali, nie tyl-
ko przy ulicy Bitwy Warszawskiej 1920
r., ten nie chce widzieć, słyszeć, rozu-
mieć – jak trzy słynne małpki! Mamy
stabilne struktury i coraz więcej zdol-
nych ludzi, którzy chcą tworzyć nowo-
czesny i solidny futbol nad Wisłą, zmie-
niać jego wizerunek, oderwać się od de-
monów przeszłości. W nowym, pięknym
logo związku nadal dominuje Orzeł,
dumny i piękny w swojej wyrazistości,
dla którego tysiące młodych zawodni-
ków na warszawskiej Agrykoli i w cho-
rzowskim parku, w Białymstoku i Lubi-
nie chce szlifować swoje umiejętności,
aby kiedyś zagrać z godłem na koszulce.
Przy konsekwentnej pracy – to nie może
się nie udać! Podstawą jest nieustanny
dialog – zawsze i wszędzie, ale wyłącz-
nie z tymi, którzy mają dobre intencje.
I powiem szczerze, fałszywych przyjaciół
polska piłka nie potrzebuje. A przyjacie-
le są potrzebni najbardziej wtedy, kiedy
się nie wygrywa!
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MACIEJ

POLKOWSKI

adrę mamy taką, jaką mamy
i nic lepszego ani Lato, ani
Smuda, ani żaden święty już
nie wymyśli. Trzeba zaufać
tym chłopakom, których dziś

mamy i wierzyć, że wiedzą, po co noszą
orzełka na piersi. Nie oczekujemy od
nich cudów, ale pracą i ambicją wiele
można zdziałać. Mieliśmy już w tym ro-
ku przeciwników z najwyższej półki i nie
widzę powodów do wstydu. Myślę
szczególnie o fascynującym spotkaniu
z Niemcami. Jeśli uda się skompleto-
wać zespół, wciąż nękany kontuzjami
i zagramy w optymalnym składzie, na-
wet najlepsi nie mogą spać spokojnie.
Gramy przecież u siebie, a z własnej ka-
riery zawodniczej wiem, jak potrafią
pomóc kibice.

To bardzo ważne! Powstał właśnie
Klub Kibica Reprezentacji Polski i wią-
żemy z nim ogromne nadzieje. Nie taki
kibic zły, jak go malują! Mamy wspa-
niałych fanów, którzy nie bacząc na
koszty i warunki, potrafią jeździć za na-
szą reprezentacją po całym świecie. Ta
większość, dobrze zorganizowana, sta-
nowi dwunastego gracza drużyny
w czasie meczu; mniejszość nie może
nią rządzić ani dominować. I KKRP to

Czas
liftingu
Przygotowania naszej reprezentacji 

do Euro 2012 wkraczają w kolejną

fazę. I w przeciwieństwie do

większości inwestycji, takich jak

autostrady, stadiony czy połączenia

kolejowe – nie jest to już faza

budowy, ale okres zwany 

w motoryzacji liftingiem.

SIÓDMA STRONA DLA PREZESA

K
fot. AAF PZPN/Sierakowski.
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byli w stanie tylko się bronić i właściwie
nie stworzyli bramkowej okazji, bo trud-
no za takie uznać parę strzałów odda-
nych przez najlepszego wtedy w pol-
skim zespole Ireneusza Jelenia. O wy-
stępie na Euro 2008, pod wodzą ulu-
bieńca mediów, Leo Beenhakkera, trud-
no napisać coś pozytywnego. Mimo he-
roicznych wysiłków Artura Boruca, skoń-
czyło się 0:2 i dobrze, że tylko tyle.

Piłkarze meczu
W Gdańsku Niemcy dwa razy częściej

posiadali piłkę, oddali więcej strzałów
i mieli więcej okazji do zdobycia gola.

Polacy natomiast często wyprowadzali
groźne kontrataki (trzykrotnie sam na
sam był Sławomir Peszko i zmarnował
wszystki okazje), no i dwukrotnie objęli
prowadzenie.

Za pierwszym razem, po świetnej ak-
cji Jakuba Błaszczykowskiego, Dariusza
Dudki i strzale najlepszego, obok Szczę-
snego oraz Thomasa  Müllera, zawod-
nika meczu – Roberta Lewandowskie-
go, który poczynił w Borussii Dortmund
olbrzymie postępy, nie tylko jako egze-
kutor. Peszko mógł pokonać bramkarza
Niemiec właśnie po podaniach „Lewe-
go”.

Po raz drugi Polacy wyszli na prowa-
dzenie w ostatniej minucie regulamino-
wego czasu gry po uderzeniu Błaszczy-
kowskiego z rzutu karnego, podyktowa-
nego za faul bramkarza na Pawle Broż-
ku, który wykorzystał nieporozumienie
w niemieckiej defensywie i przejął piłkę.

rytycy zaprotestują i podkreślą,
że gdyby nie świetne interwen-
cje Wojciecha Szczęsnego, to
mecz skończyłby się, jak wszyst-
kie poprzednie w ostatnich

trzydziestu trzech latach, czyli porażką
Polaków. Tyle że bramkarz to też czło-
nek zespołu, a ponadto biało-czerwoni
strzelili dwa gole, co wcześniej, w szes-
nastu konfrontacjach, zdarzyło im się
tylko raz (w 1934 roku, kiedy przegrali
2:5), a mieli jeszcze trzy inne stupro-
centowe okazje do zmiany wyniku.

Na mundialu 2006 w meczu z Niem-
cami (0:1) podopieczni Pawła Janasa

JAROS¸AW

KUDAJ

K

Rośnie kurs 
Pamiętając, że poprzednie dwa mecze z Niemcami były 

o punkty, a niedawna konfrontacja w Gdańsku „jedynie” 

o prestiż, trudno nie zauważyć, że tym razem nawiązaliśmy

walkę z zachodnim sąsiadem.

Interwencje Wojciecha Szczęsnego wielokrotnie uchroniły polski zespół od utraty bramki w meczach z Gruzją i Niemcami
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Występujący w Trabzonsporze 28-let-
ni Brożek coraz lepiej spisuje się w dru-
żynie narodowej. Kilka dni przed kon-
frontacją w Gdańsku, w meczu z Meksy-
kiem (1:1) w Warszawie pokonał bram-
karza rywali po świetnym podaniu ko-
legi klubowego, Adriana Mierzejew-
skiego, który byłby bohaterem spotka-
nia z mistrzami Ameryki Północnej,
Środkowej i Karaibów, gdyby wykorzy-
stał przy stanie 1:1 podanie… Brożka.

Kto Niemcem, kto Polakiem
Do odniesienia pierwszego w historii

zwycięstwa nad Niemcami zabrakło do-
słownie sekundy, tak jak do remisu re-
prezentacji Janasa na mundialu 2006.
Wtedy David Odonkor ograł po naszej
lewej stronie Dudkę, a Oliver Neuville
z bliska trafił do siatki. W Gdańsku, także
po polskiej lewej stronie, Müller wyko-
rzystał potknięcie zmęczonego ciągłym
gonieniem za rywalami Jakuba Wawrzy-
nika, a Cacau doprowadził do remisu.
Sędzia nawet nie wznawiał gry. – Czuli-
śmy się tak, jakbyśmy przegrali ten mecz
– powiedział Franciszek Smuda.

Na pięć goli strzelonych przez Niem-
ców w ostatnich trzech spotkaniach
z Polakami – jednego zdobył urodzony
w Szwajcarii Neuville, dwa – urodzony
w Polsce Lukas Podolski i wreszcie Ca-
cau, który na świat przyszedł w Brazylii,
a niemieckie obywatelstwo otrzymał

dwa lata temu. W Polsce wciąż są jed-
nak osoby, którym przeszkadza obec-
ność w narodowej kadrze potomków
polskich emigrantów…

Jeden z nich, 27-letni Damien Perqu-
is, na co dzień regularnie grający we
francuskim Sochaux, zadebiutował
z Orłem na koszulce w spotkaniu
z Niemcami i był to udany występ. Tak
samo, jak Eugena Polanskiego z Mainz,
w pierwszym w tym sezonie występie
reprezentacji Polski przeciwko Gruzji
(1:0) w Lubinie. Z Meksykiem i Niemca-
mi nie dostał szansy, bo był kontuzjo-
wany.

Dwukrotnie w dziesiątkę
Z kolei występujący w reprezentacji

Polski od dwóch lat Ludovic Obraniak
dał się sprowokować Meksykanom, do-
stał czerwoną kartkę i biało-czerwoni
przez ponad dwadzieścia minut musieli
grać w dziesięciu. Z Niemcami o połowę
krócej. Tym razem po całej serii fauli dru-
gą żółtą kartkę zobaczył Arkadiusz Gło-
wacki. Pierwszy kartonik dostał po tym,
jak sfaulował Müllera w polu karnym.
Sędzia podyktował jedenastkę i było 1:1.

W spotkaniach z Gruzją i Niemcami
gra w defensywie była najsłabszą pol-
ską stroną. Nic dziwnego, że trener
Franciszek Smuda czeka niecierpliwie
na powrót dwóch bocznych obrońców
z Bundesligi – Łukasza Piszczka (Borus-
sia Dortmund) i rekonwalescenta Seba-
stiana Boenischa (Werder Brema). Przy-
dałby się jeszcze stoper, niestety Laurent

Robert Lewandowski w 36 występach dla Polski strzelił już 11 goli i jako pierwszy od
czasów Zbigniewa Bońka w 1980 roku (1:2) pokonał bramkarza reprezentacji Niemiec

 Franka
W spotkaniu
z Gruzją Jakub
Błaszczykowski
trafił do siatki
po podaniu Ro-
berta Lewan-
dowskiego,
a z Niemcami
z karnego za
faul na Pawle
Brożku
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Koscielny z Arsenalu wciąż marzy o grze
w reprezentacji Francji. Londyńczyk
pewnie nie dałby się tak łatwo zwieść
Javierowi Hernandezowi z Manchesteru
United, który w Warszawie zdobył wy-
równującą bramkę dla Meksyku.

Coraz mniej niewiadomych
Najlepiej wygląda sytuacja na pozy-

cjach bramkarza i napastnika, gdzie wy-
stępują Szczęsny i Przemysław Tytoń (po-
prawny występ przeciwko Meksykowi)
oraz Lewandowski i Brożek, a miejmy na-
dzieję, że także Jeleń, który niedawno
przeszedł do mistrza Francji – Lille.

Duża rywalizacja toczy się o dwa
miejsca dla defensywnych pomocni-
ków: Dudka (dobra gra przeciwko Mek-

sykowi), Rafał Murawski (z Niemcami
dużo odbiorów, ale i dużo niecelnych
podań), Polanski oraz Adam Matusz-
czyk prezentują wyrównany poziom.

Konkurentów nie mają Błaszczykow-
ski i Mierzejewski, kluczowi pomocnicy
w akcjach ofensywnych reprezentacji
Polski. Oby żaden z nich nie zaczął re-
gularnie grzać ławki w swoim klubie.

Szczególnie Błaszczykowski ma z kim
rywalizować w Borussi Dortmund, mię-
dzy innymi z Mario Götze, który wystąpił
w Gdańsku. Kapitan reprezentacji Polski
był niewidoczny w pierwszej połowie,
ale asystą i golem po przerwie na pewno
wygrał pojedynek z 19-letnim Niemcem.

W spotkaniu z Meksykiem za Błaszczy-
kowskiego na całą drugą połowę wszedł

Patryk Małecki, ale nie pokazał niczego,
co by uzasadniało ciągłe nagabywanie
selekcjonera o powołania dla niego.

Przeciwko Niemcom z kolei Franci-
szek Smuda, zamiast pauzującego za
czerwoną kartkę Obraniaka wystawił
Sławomira Peszkę. To dwa różne typy
zawodników. Szkoda, że nie można po-
łączyć umiejętności technicznych
pierwszego z szybkością i dynamiką
drugiego. Byłby to niewątpliwie kandy-
dat na gwiazdę Euro.

I tak doszliśmy do selekcjonera na-
szej kadry, który mozolnie buduje ze-
spół,  a ten, jak pokazały mecze z Mek-
sykiem i Niemcami, potrafi nawiązać
walkę z najlepszymi i mimo, że wciąż
ma pod górę, nabiera wartości. 

6 września 2011, Gdańsk

POLSKA – NIEMCY 2:2

Bramki: Lewandowski 54, Błaszczykowski 90-k –
Kroos 68-k, Cacau 90+4
Sędzia: Daniele Orsato (Włochy).
POLSKA: Szczęsny – Wasilewski, Głowacki, Perquis
(72 Glik), Wawrzyniak – Błaszczykowski (90 Paw-
łowski), Dudka, Murawski, Mierzejewski (84 Ry-
bus), Peszko (65 Matuszczyk) – Lewandowski (80.
Paweł Brożek).
NIEMCY: Wiese – Träsch, Mertesacker, Boateng,
Lahm (46 Schmelzer) – Schürrle, Rolfes (77 Bender),
Kroos, Götze, Podolski (61 Müller) – Klose (46 Ca-
cau).
Czerwona kartka: Głowacki 81 (za drugą żółtą).
Żółte kartki: Głowacki – Kroos, Wiese.
Widzów: 38000.

2 września 2011, Warszawa

POLSKA – MEKSYK 1:1

Bramki: Paweł Brożek 27 – Hernandez 35.
Sędzia: Alexandru Deaconu (Rumunia).
POLSKA: Tytoń – Wasilewski, Głowacki, Jodłowiec
(90 Gol), Wawrzyniak – Błaszczykowski (46 Ma-
łecki), Dudka, Matuszczyk (71 Glik), Mierzejewski
(67 Rybus), Obraniak – Paweł Brożek (84 Peszko).
MEKSYK: Talavera – Juarez (74 Perez), Rodríguez,
Moreno, Salcido – Barrera, Molina (82 Castro),
Torrado, Zinha (65 Dos Santos), Guardado 
– Hernández (46 De Nigris).
Czerwona kartka: Obraniak 70.
Żółte kartki: Małecki – Salcido, Moreno.
Widzów: 18 000.

10 sierpnia 2011, Lubin

POLSKA – GRUZJA 1:0

Bramka: Błaszczykowski 36.
Sędzia: Andrij Szandor (Ukraina).
POLSKA: Szczęsny – Wojtkowiak, Głowacki, Jodło-
wiec, Wawrzyniak – Błaszczykowski (90 Rybus),
Polanski (75 Dudka), Murawski (86 Matuszczyk),
Mierzejewski (60 Peszko), Obraniak (80 Paw-
łowski) – Lewandowski (60 Paweł Brożek).
GRUZJA: Loria – Lobżanidze, Chubutia, Amisułasz-
wili (46 Grigalawa), Kaładze – Targamadze, Kan-
kawa (74 Dauszwili), Kobiaszwili (81 Kwirkwelia),
Grigałaszwili (62 Kaszia), Marcwaładze (62 Wa-
cadze) – Dwaliszwili (46 Guruli). 
Żółte kartki: Błaszczykowski – Targamadze, Ko-
biaszwili.
Widzów: 12 310.

Damien Perquis
jest kolejnym pił-
karzem, który ma
poprawić  jakość
polskiej defensy-
wy. Jego debiut

w meczu z Niem-
cami  należy uznać

za udany



Oceniając jednak obydwa mecze już
na chłodno, należy podkreślić, że spo-
tkania z Niemcami i Meksykiem stano-
wią przede wszystkim kolejny, w tym
przypadku bardzo bogaty i wartościo-
wy, materiał do analizy. Żałuję tylko, że
w tak ciężkich próbach nie mogliśmy
po raz kolejny skorzystać z kilku zawod-
ników, których widzę w składzie naszej
kadry na Euro. I nie chodzi tu wcale
o braki w składzie w tych konkretnych
spotkaniach i ich przełożenie na prze-
bieg rywalizacji i końcowe wyniki.
Znacznie istotniejsze jest, że ponownie
nie mogliśmy zagrać w ustawieniu zbli-
żonym do optymalnego, zwłaszcza
w newralgicznej formacji obrony.

Planując kolejne awaryjne powołania
zawodników defensywy, zmuszony by-
łem sięgać coraz mocniej w głąb listy re-
zerwowej. Plusem tej sytuacji jest możli-
wość testowania dublerów i wariantów
zastępczych. Jednak na obecnym etapie
przygotowywania drużyny do Euro wo-
lałbym, żeby powołania i skład wyjścio-
wej jedenastki były uwarunkowane

moimi decyzjami na bazie klasy
i formy sportowej zawodników,

a nie były wymuszane zdarze-
niami losowymi.

Do turnieju finałowego po-
zostało niecałe 300 dni i za-
ledwie kilka meczów towa-
rzyskich. Dlatego z utęsk-
nieniem czekam na zgru-
powanie, na którym miał-

bym do dyspozy-
cji choćby więk-
szość piłkarzy,
jakich chcieliby-
śmy zgrywać
i szlifować z ni-
mi rozwiązania

w ofensywie i grze
obronnej. Na razie

byliśmy zmuszeni ra-
dzić sobie bez: Piszczka, Wojtkowia-
ka, Boenischa, Sadloka, Wołąkie-
wicza, Polanskiego, Jelenia i Mu-
rawskiego (mecz z Meksykiem),
a także Obraniaka (spotkanie
z Niemcami). Kto to wytrzyma?

W takich okolicznościach bar-
dziej cieszy mnie postawa liderów

zespołu oraz atmosfera wewnątrz
drużyny, przepełniona jeszcze
większą motywacją, wolą walki
i determinacją. Kolejnym powo-
dem do optymizmu jest pomyślne
zakończenie sprawy z przyzna-
niem polskiego obywatelstwa Da-
mienowi Perquisowi. Został świet-
nie przyjęty przez nowych kole-
gów, a wierzę, że dzięki jego
umiejętnościom nasza linia obro-
ny zostanie solidnie wzmocniona.
Dziś mogę powiedzieć: dobrze
idzie, musi być lepiej…

ieliśmy też po raz drugi
możliwość zagrania na
jednym ze stadionów
przyszłorocznego tur-
nieju. Mecze w Warsza-

wie z Meksykiem (1:1, 2 września) oraz
Niemcami (2:2, 6 września w Gdańsku
na nowo otwartej PGE Arenie), to naj-
bardziej dotychczas wartościowe i zara-
zem najtrudniejsze dwie konfrontacje
od początku mojej pracy z kadrą. Zmie-
rzyliśmy się z przeciwnikami wysoko no-
towanymi, niepokonanymi od blisko
roku, mającymi w swych szeregach
wielu zawodników klasy świato-
wej.

Były to dwa doskonałe
sprawdziany naszej drużyny,
zakończone bardzo warto-
ściowymi remisami.
W obydwu meczach
w sumie trzykrotnie wy-
chodziliśmy na prowa-
dzenie, w obu łącznie
przez ponad pół go-
dziny graliśmy w dzie-
siątkę, w obu mieli-
śmy zarówno świet-
ne, jak i bardzo trud-
ne momenty w trak-
cie gry.

Największy niedosyt
odczuwałem w chwili,
gdy Niemcy strzelili nam gola na
2:2 w 94. minucie, a po kilku se-
kundach włoski arbiter zakoń-
czył mecz. Była bowiem olbrzy-
mia szansa na przełamanie wie-
loletniej niemocy i odniesienie
historycznego, pierwszego
w dziejach naszego futbolu zwy-
cięstwa nad zachodnim sąsia-
dem.

Bramkę Lewandowskiego, rzut
karny za faul na Brożku, zamienio-
ny przez Kubę Błaszczykowskiego
na gola, dającego nam prowadze-
nie 2:1 w 90. minucie, kapitalne
interwencje Wojtka Szczęsnego,
czy wreszcie wyrównującego gola
Cacau w ostatniej akcji meczu
oraz niezwykłe emocje towarzy-
szące temu spotkaniu – z pewno-
ścią jeszcze na długo pozostaną
w pamięci polskich kibiców.

Dobrze idzie!
Wrześniowe mecze reprezentacji Polski stanowiły kolejny ważny

krok na drodze naszych przygotowań do finałów Euro 2012.

W ciągu czterech dni rozegraliśmy dwa mecze z rywalami 

z najwyższej półki.

M
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W pierwszej jedenastce Widzewa,
jak w wielu innych klubach, nie-

rzadko występuje więcej ob-
cokrajowców niż Polaków.

Selekcjoner Franciszek
Smuda narzeka, że na nie-
które pozycje nie ma w eks-
traklasie kandydatów.

Kiedy pracowałem w szta-
bie reprezentacji,

p r o w a d z o n e j
przez Leo Been-
hakkera, było
tak samo. Wte-
dy Franciszek
Smuda prowa-
dził drużynę
klubową i też

korzystał z ob-
cokrajowców.

Rząd i samorządy twierdzą, że nie
mają pieniędzy.
Często wcale nie trzeba dodatko-

wych funduszy. Weźmy program Orlik.
Nie we wszystkich miejscach dostęp
do tych boisk jest taki, jak zakładano.
Wiem to od swoich dzieci. Często mu-
szą czekać po kilka godzin, aby poko-
pać piłkę na pobliskim Orliku, bo jakaś
grupa zarezerwowała sobie boisko czy
ma trening, co zdaje się, jest niezgod-
ne z przepisami. Do tego jakość sztucz-
nej murawy na Orlikach budzi moje
zastrzeżenia. Dobrze, że są, ale uwa-
żam, że popełniono błąd: nie budo-
wano ich przy klubach czy szkołach,
a więc instytucjach mających najlepiej
wykwalifikowaną kadrę do ich obsłu-
gi, którym najbardziej zależałoby na
prawidłowym wykorzystaniu boisk.
Nie łudźmy się, w Polsce nie doczeka-
my się nagle rozkwitu amatorskiego
futbolu. Szkolenie musi być więc opar-
te na klubach i szkołach, czyli do nich
powinna być kierowana większość
środków finansowych od rządu czy sa-
morządów. Jestem też zwolennikiem
łączenia szkolenia sportowego z na-
uką. Kopiące piłkę dzieci i młodzież
muszą mieć zapewnioną opiekę peda-
gogiczną, tak jak to jest w SMS Łódź,
gdzie pracowałem.

Niektóre kluby ekstraklasy pod-
ważają sens istnienia Młodej Eks-
traklasy, zwłaszcza że nowa umo-
wa o sprzedaży praw medialnych
podpisana przez Ekstraklasę S.A.
jest mniej korzystna od poprzed-
niej.
Młoda Ekstraklasa spełnia swoje

funkcje, jeżeli kluby właściwie do niej
podchodzą, a nie traktują jak przecho-
walni albo drużyny rezerw. Widzew na-
leży do grupy klubów, które przykłada-
ją wagę do zespołu Młodej Ekstraklasy
i zaczyna to przynosić efekty. Coraz wię-
cej młodych piłkarzy trafia do pierwszej
drużyny. Owszem, nadal pozyskujemy
obcokrajowców, ale muszą oni cały
czas udowadniać, że są lepsi od rodzi-
mych zawodników.

W CZTERY OCZY Z TRENEREM: RADOS¸AWEM MROCZKOWSKIM

Zacznijmy od szkół
Siedem punktów zdobytych w meczach z kandydatami do medali: Wisłą (1:1), Polonią (1:0) 

i Śląskiem (2:1) robi wrażenie. Odczuwamy satysfakcję, ale nie ekscytujemy się. 

Po kilku kolejkach trudno o daleko idące wnioski, ale wydaje się, że liga, jak w zeszłym sezonie, 

jest bardzo wyrównana. Niemal każdy może wygrać z każdym.

JAROS¸AW

KUDAJ

Selekcjoner temu nie zaprzecza.
Twierdzi, że presja na trenerów jest
tak duża, iż wolą przeciętnego, 
ale sprawdzonego obcokrajowca 
od utalentowanego, lecz niedo-
świadczonego polskiego piłkarza.
Tak pewnie jest w niektórych przy-

padkach, chociaż uważam, że najczę-
ściej chodzi o finanse. Obcokrajowcy są
tańsi od Polaków.

Mówi pan o zarobkach czy kwotach
transferowych, jakie trzeba za nich
zapłacić?
Oczywiście o kwotach transferowych.

Na przykład, latem z tego powodu Wi-
dzew zrezygnował z Mateusza Lewan-
dowskiego z Wisły Płock (piłkarz trafił
do Pogoni, a szczeciński klub miał zapła-
cić ponad ćwierć miliona złotych –
przyp. red.). Do tego dochodzi problem
małej liczby dobrze wyszkolonych pol-
skich piłkarzy.

Jakie zmiany wprowadziłby pan w na-
szym futbolu, aby było ich więcej?
Zacząłbym od szkół i wychowania fi-

zycznego, które jest tam na bardzo ni-
skim poziomie. Na to jednak środowi-
sko piłkarskie ma niewielki wpływ. Sku-
pię się więc na zmianach, które zależą
od związku, ekstraklasy i klubów. Podo-
ba mi się wprowadzony od tego sezonu
przez PZPN obowiązek gry dwóch mło-
dzieżowców w drużynach drugiej ligi
i jednego w zespołach pierwszej ligi. Ja
bym jeszcze zwiększył ich liczbę i nawet
wprowadził podobny przepis w najwyż-
szej klasie rozgrywkowej. W Młodej Eks-
traklasie powinien obowiązywać zakaz
gry obcokrajowców oraz piłkarzy, któ-
rzy nie są już młodzieżowcami. Za-
ostrzyłbym kontrolę PZPN nad Ośrod-
kami Szkolenia Sportowego Młodzieży
oraz kontynuował zwiększanie wymo-
gów licencyjnych dotyczących szkolenia
młodzieży w klubach ekstraklasy,
pierwszej i drugiej ligi. To najważniejsze
moje postulaty możliwe do wprowa-
dzenia w życie, oczywiście w niektórych
sprawach przy odpowiednim wsparciu
ze strony rządu i samorządów.
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Radosław Mroczkow-
ski, to między innymi
były selekcjoner repre-
zentacji Polski U-18, 
U-19 i U-21. 
Obecnie jest trenerem
łódzkiego Widzewa.
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teresowała się tym od wielu lat. To
również ukłon w stronę Koszalina, skąd
pochodzę. Dzięki temu biznesowi jest
teraz w tym mieście jakaś część mnie.
Dlatego częściej wracam do Koszalina
i mam możliwość spotykać się ze stary-
mi znajomymi.

Każdy kibic Śląska, który pojawi się
w restauracji z szalikiem tej drużyny
i akurat na pana trafi, dostanie
w prezencie 10 piw. Komuś już się
udało?

Jeszcze nie, ale bywam w Koszalinie
tylko w czerwcu oraz grudniu. Tylko
wtedy jest taka szansa. A w tym roku
było to tym bardziej utrudnione, że
mieliśmy tylko 10 dni wolnego, ze
względu na europejskie puchary.

Śląsk zanotował dobry start w roz-
grywkach ekstraklasy. Kibice chcieli-
by pewnie usłyszeć deklarację:
„Tak, walczymy o mistrzostwo Pol-
ski”, ale teraz to chyba nierealne.

Każdy może mówić że walczymy o naj-
wyższe cele i to jest normalna sprawa,
każdy jest tego świadomy. Ale tak na-
prawdę to bijemy się o trzy punkty
w każdym kolejnym spotkaniu, to jest
cel na trwający sezon. Mamy nadzieję,
że takie myślenie doprowadzi nas do
wielkiego sukcesu.

W rozmowie z portalem „Weszło!”
wspomniał pan, że lubi inteligentną
szyderę. Od tamtego czasu utkwiło
panu w pamięci coś godnego uwa-
gi?

Wie pan co, nie przypominam sobie,
ponieważ nie śledzę gazet i nie wcho-
dzę do Internetu. Po prostu nie mam
na to czasu. Nawet nie wiem, czy poja-
wiło się coś fajnego.

To jest tylko brak czasu, czy także
niechęć? Chciałem w dalszej części
rozmowy spytać, czy według pana
dziennikarze sportowi w naszym
kraju trzymają poziom.

Tak, jest grupa dziennikarzy, którzy faj-
nie wykonują swoją robotę,  rzetelnie
przedstawiają kibicom opinie i wiado-
mości na temat piłkarza i klubu. Ale
jest też kilku nieudaczników, którzy tyl-

ko żerują na tym, że mogą kogoś obra-
zić. W tej kwestii chyba nic się nie zmie-
niło. Zawsze tak było.

Powiedział pan niedawno, że ma
potencjał, by zostać w przyszłości
dziennikarzem. Może po zakończe-
niu kariery uda się go wykorzystać?

(śmiech) Nie mógłbym zostać dzienni-
karzem, ponieważ nie byłbym obiek-
tywny w stosunku do kolegów, z który-
mi występowałem na boisku i do klu-
bów, w jakich grałem. Zawsze starał-
bym się ich wychwalać, bo taki już je-
stem, i to by mi przeszkadzało, żeby wy-
konywać dobrze tę pracę. A poza tym
chyba nie czułbym się w niej najlepiej.

Nie ma pan wrażenia, że niektórym
dziennikarzom brakuje dystansu do
siebie?

Tak, to widać. Niektórzy nie potrafią
wykonywać swojej pracy z jajem – coś
fajnie przedstawić i mieć do tego dy-
stans, żeby zainteresować ludzi. Ktoś
sądzi, iż kupi kibica stwierdzeniem, że
Mila jest nieudacznikiem. To jest we-
dług niego sposób. Ja uważam,
że jest wielu dziennika-
rzy, którzy potrafią na-
pisać dobry artykuł,
niekoniecznie obra-
żając piłkarza. To jest
chyba najfajniejsze:
poprzez tekst po-
kazać dystans
także do sa-
mego sie-
bie.
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W CZTERY OCZY Z PI¸KARZEM: SEBASTIANEM MILÑ

Jaka była pana pierwsza myśl po
bramce przeciwko Rapidowi?

Że w końcu udało mi się strzelić w Ślą-
sku gola z rzutu wolnego. Czekałem na
to od dłuższego czasu i moja cierpli-
wość została nagrodzona, choć po me-
czu bramka nie cieszyła mnie już wcale
(Śląsk przegrał wtedy z Rapidem Buka-
reszt 1:3 – przyp. red.). Gdy biegłem do
kibiców, to sobie mówiłem w myślach:
„Znów strzelam w europejskich pucha-
rach z wolnego, fajnie”.

Od  dwumeczu z Groclinem przeciw
Manchester City minęło osiem lat.
Sebastian Mila jest dziś lepszym pił-
karzem niż wtedy?

Nie wiem, czy lepszym, ale na pewno
innym. Bardziej wszechstronnym i mą-
drzejszym na boisku. Przez te kilka lat
zebrałem doświadczenie i mam nadzie-
ję, że teraz to procentuje, że dzięki te-
mu daję radę.

Wszechstronności i mądrości w grze
nauczyła pana przygoda w zagra-
nicznych klubach?

Tak. Są to niektóre z rzeczy, jakich na-
uczyłem się za granicą. Doświadczenie
przyszło m.in. przez granie i trenowanie
z dużo lepszymi ode mnie zawodnikami.

A podejście do życia i zawodu piłka-
rza?

Zdecydowanie. Kiedy wyjechałem z do-
mu – niekoniecznie za granicę – swoje
zrobiły też lata. Nauczyłem się dystansu
do siebie i obecnie wyprowadzić mnie
z równowagi jakimiś uszczypliwościami,
czy sprowokować – jest bardzo trudno.

Powiedział pan: „Trenowałem z lep-
szymi od siebie zawodnikami”. To
szczere i odważne słowa.

Tak, przecież oni odchodzili do lepszych
klubów. Graliśmy razem w Austrii Wie-
deń, a oni trafiali np. do Glasgow Ran-
gers, więc to są lepsi piłkarze, tak? Ja
przeszedłem do Valerengi Oslo, dlate-
go tak mówię.

Skąd wziął się pomysł, by otworzyć
własną restaurację?

To był pomysł mojej mamy, która za-
wsze chciała mieć coś takiego, która in-

Pokazać dystans
– To jest chyba najfajniejsze: poprzez tekst pokazać dystans tak-

że do samego siebie – mówi kapitan Śląska Wrocław, Sebastian

Mila. Akurat jemu dystansu do swojej osoby oraz futbolu nigdy

nie brakowało.
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i czterech zagranicznych. W Nikozji było
odwrotnie – w zespole Holendra Roberta
Maaskanta znalazło się trzech Polaków
(Małecki, Radosław Sobolewski i Wilk)
oraz jedenastu obcokrajowców. Rezultat
był podobny – nie jest więc tak, że maso-
we zatrudnianie zagranicznych piłkarzy to
na pewno dobra droga do sukcesów
w europejskich pucharach.

Nagroda za skauting
Pokazała to Legia Warszawa, która

przynajmniej w tym sezonie stawia mniej
na obcokrajowców, za to od kilku sezo-
nów inwestuje, więcej niż Wisła, w szkole-
nie i pozyskiwanie młodych polskich za-
wodników. Krakowianie właściwie ogra-
niczają się do wypełniania mało wyma-
gających w tym zakresie przepisów licen-
cyjnych, wprowadzonych w życie jeszcze
za kadencji poprzedniego zarządu PZPN.
Dopiero w następnych sezonach, dzięki
uchwałom podjętym w zeszłym i bieżą-
cym roku, wszystkie kluby ekstraklasy bę-
dą musiały przeznaczyć większe środki na
infrastrukturę treningową oraz szkolenie
dzieci i młodzieży.

Aby znaleźć się w Lidze Europejskiej,
warszawianie musieli wyeliminować
dwa zespoły z lig uważanych za dużo
silniejsze od polskiej – tureckiej i rosyj-
skiej. Z Gaziantepspor wygrali na wy-
jeździe 1:0 i zremisowali u siebie 0:0;
ze Spartakiem Moskwa w Warszawie
było 2:2, a w rewanżu 3:2.

W stolicy Rosji Legia przegrywała już
0:2, ale Michał Kucharczyk, Maciej Rybus
i Janusz Gol zapewnili zwycięstwo druży-
nie Macieja Skorży, którego dymisji w ze-
szłym sezonie często domagali się liczni
dziennikarze i kibice. Kucharczyk i Rybus
to piłkarze pozyskani przez Legię w wieku
19 i 18 lat, dzięki największej w Polsce –
obok Lecha Poznań – sieci skautingu. Go-
la dla polskiego futbolu odkrył Jan Zło-
mańczuk z GKS Bełchatów, dzięki osobi-
stym koneksjom i obserwacjom.

Mniejsze pieniądze
Za grę w Lidze Mistrzów UEFA przekaza-

ła klubom w zeszłym sezonie 754 miliony
euro, za występy w Lidze Europejskiej –
pięciokrotnie mniej. Lech Poznań, który
awansował z fazy grupowej do 1/16,
otrzymał 2 miliony euro. Tymczasem Żili-
na, która wyeliminowała pogromcę Le-
cha – Spartę Praga, chociaż przegrała
wszystkie spotkania w fazie grupowej Ligi
Mistrzów, zarobiła 7 milionów euro, zale-
dwie o milion mniej niż zwycięzca Ligi Eu-
ropy – FC Porto.

Żeby podkreślić, jak olbrzymi dystans
finansowy dzieli polskie kluby od euro-
pejskiej elity, dodajmy, że finaliści Ligi
Mistrzów, FC Barcelona i Manchester
United, dostali od UEFA po ponad 50 mi-
lionów.

Wreszcie mamy duet
Po raz pierwszy w rozgrywanej od sezonu 2004/2005 fazie grupowej Pucharu UEFA 

– dziś Ligi Europy – wystąpią dwie polskie drużyny. Niestety, już piętnasty sezon z rzędu

niepowodzeniem zakończyła się walka o Ligę Mistrzów.

Patryk Małecki

WYNIKI POLSKICH DRUŻYN W ELIMINACJACH

Eliminacje Ligi Mistrzów
II runda: Skonto Ryga – Wisła 0:1 (Rode 40-sam.) i 0:2 (Małecki 51, Iliew 64); III
runda: Liteks Łowecz – Wisła 1:2 (Tom 45 – Lamey 19, Melikson 76) i 1:3 (Bodu-
row 68 – Melikson 42 i 56-k., Wilk 84); IV runda: Wisła – APOEL Nikozja 1:0
(Małecki 71) i 1:3 (Wilk 73 – Pareiko 29-sam., Ailton 54 i 87).

Eliminacje Ligi Europy
I runda: Jagiellonia Białystok – Irtysz Pawłodar 1:0 (Frankowski 80) i 0:2 (Couli-
baly 37, Malcew 43); II runda: Śląsk Wrocław – Dundee United 1:0 (Voskamp 75)
i 2:3 (Watson 2, Goodwillie 5, Daly 44-k. – Elsner 15, Dudek 74); III runda: Śląsk  
– Lokomotiw Sofia 0:0 i 0:0, karne 4-3; Gaziantepspor – Legia 0:1 (Radović 51)
i 0:0; IV runda: Śląsk – Rapid Bukareszt 1:3 (Mila 16 – Grigore 24, Roman 34,
Apostol 79) i 1:1 (Sobota 90 – Pancu 12); Legia – Spartak Moskwa 2:2 (Radović 3
i 69 – Ari 52 i 71) i 3:2 (Kucharczyk 28, Rybus 43 i Gol 90 – Kombarow 10 i 27-k.).

NIEUDANA PIERWSZA KOLEJKA LIGI EUROPY

Grupa C: PSV – Legia 1:0 (Mertens 21). W bramce gospodarzy wystąpił
Tytoń. Rewanż 15.12. Ponadto Legia zagra z Hapoelem Tel Awiw (29.9 dom i
15.12 wyjazd) i Rapidem Bukareszt (20.10 w i 3.11 d.
Grupa K: Wisła – Odense 1:3 (Kirm 54 – Johansson 35, Utaka 80, Jensen
90). W spotkaniu wystąpiło trzech Polaków, to mniej niż w meczu Ligi
Mistrzów Borussia – Arsenal (1:1). Rewanż z Odense 1.12. Ponadto Wisła
zagra z Twente (29.9 w i 14.12 d) i Fulham (20.10 d i 3.11 w).
Do 1/16 finału awansują dwie najlepsze drużyny z każdej grupy.

edyne nasze kluby, które zdołały
awansować do fazy grupowej Pu-
charu Europy – Ligi Mistrzów,
a więc najbardziej prestiżowych
i dochodowych rozgrywek klubo-

wych w świecie, to Legia Warszawa pod
wodzą Pawła Janasa w 1995 roku i Widzew
Łódź z Franciszkiem Smudą rok później.

Obcokrajowcy nie lepsi
Wisła Kraków, jako mistrz Polski, już po

raz szósty szturmowała Champions Le-
ague. Jak w 2005 roku, zabrakło jej
trzech minut do awansu. Wtedy, po zwy-
cięstwie nad Panathinaikosem Ateny 3:1
w Krakowie, w rewanżu krakowianie
utrzymywali wynik 1:2 do 87 minuty, kie-
dy stracili trzecią bramkę, a następnie
w dogrywce czwartą.

W IV rundzie obecnej edycji, w pierw-
szym spotkaniu z mającym w składzie kil-
ku klasowych Brazylijczyków APOEL Niko-
zja, Wisła wygrała 1:0 po strzale Patryka
Małeckiego, choć wynik mógł być od-
wrotny. W rewanżu w Nikozji, w przeci-
wieństwie do konfrontacji w Atenach
sprzed sześciu lat, dominacja gospodarzy
nie podlegała dyskusji. Mimo to, Cezary
Wilk zdołał trafić na 1:2, ale korzystny re-
zultat Wisła utrzymała ponownie tylko do
87 minuty.

W Atenach w drużynie Henryka Kasper-
czaka zagrało dziesięciu polskich piłkarzy
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ichał Probierz, pod wo-
dza, którego Jagiellonia
Białystok wywalczyła Pu-
char Polski i Superpu-
char w 2010 roku oraz

czwarte, premiowane startem w europej-
skich pucharach, miejsce w Ekstraklasie
w tym roku, ustąpił ze stanowisko, po od-
padnięciu zespołu już w I rundzie elimina-
cyjnej Ligi Europy z kazachskim Irtyszem
Pawłodar (1:0 i 0:2). Szkoleniowiec dłu-
go bez pracy nie pozostał, bo podjął się
trudnego zadania utrzymania w ekstra-
klasie – ŁKS.

Białostockie problemy
Nowego trenera Czesława Michniewi-

cza, który do Jagi trafił, po tym, jak nie
porozumiał się z władzami Widzewa
w sprawie przedłużenia kontraktu, czeka
trudne zadanie, aby powtórzyć osiągnię-
cia Probierza. Po zimowym wyjeździe Ka-
mila Grosickiego do Sivasspor, tego lata
do Genk odszedł reprezentacyjny bram-
karz Grzegorz Sandomierski, drużyny nie
wzmocni ł nikt znaczący. Do tego, władze
miasta i wykonawca nowego stadionu,
polsko-francuskie konsorcjum Eiffage jed-
nostronnie wypowiedziały umowę na
podstawie, której obiekt powinien być
obecnie gotowy w połowie (nie jest),
a oddany do użytku w przyszłym roku.

Co będzie, jak przestanie trafiać do siat-
ki 37-letni Tomasz Frankowski? W pierw-
szych dziewięciu pucharowych i ligowych
meczach Jagiellonii, na jedenaście goli
strzelonych przez białostocczan, on zdobył
siedem. Notę obniża mu niewykorzysta-
na jedenastka w przegranym 0:1 w Cho-
rzowie meczu z z Ruchem, którego współ-
właścicielem właśnie zostało Miasto, na-
bywając akcje za pół miliona złotych.

Kłopoty rodzinne w ŁKS
Już po pierwszej kolejce i porażce z Le-

chem 0:5, posadę stracił, oficjalnie na
własną prośbę z powodów rodzinnych,
trener ŁKS Andrzej Pyrdoł. Po łatwym

awansie do ekstraklasy, nawet koniecz-
ność rozgrywania meczów w roli gospo-
darza w Bełchatowie, nie była w stanie
zmącić dobrego samopoczucia w ŁKS

Tymczasem pierwszy punkt (w Gdań-
sku 0:0) łodzianie zdobyli dopiero
w czwartej kolejce pod wodzą asystenta
Pyrdoła - Dariusza Bratkowskiego. Od po-
czątku jednak, zastąpienia go kimś bar-
dziej doświadczonym domagali się kibice
i niektórzy działacze.

Po porażce z Legią (1:3), wybór Toma-
sza Wieszczyckiego, doradcy ds. sporto-
wych zarządu ŁKS, padł na Michała Pro-
bierza. Debiut miał udany, bo odniósł
prestiżową wygraną na boisku Cracovii
(1:0). Za porażkę, jak również wcześniej-
sze, zapłacił Tomasz Rząsa, który przestał
być dyrektorem sportowym krakowskie-
go klubu.

Porozumienie w GKS
Oficjalnie za obopólną zgodą, z GKS

Bełchatów rozstał się Paweł Janas. Zastą-
pił go dotychczasowy drugi trener Kamil
Kiereś, który, wcześniej nie prowadził dru-
żyny seniorów i nie ma jeszcze licencji
UEFA-Pro.

Mimo obecności w składzie piłkarzy,
jak Marcin Żewłakow, Dawid Nowak, Ka-
mil Kosowski i Jacek Popek zespół
w pierwszych pięciu kolejkach zdobył tylko
trzy punkty. Tyle, że, kiedy GKS po raz
pierwszy prowadził Janas, jesienią 2008
roku, bełchatowianie po pięciu spotka-
niach mieli zaledwie o punkt więcej, a za-
kończyli rok na piątej pozycji. Czemu no-
wemu prezesowi GKS Marcinowi Szym-
czykowi zabrakło cierpliwości poprzedni-
ka - Andrzeja Zalejskiego?

Nieoficjalnie, w GKS rozczarowani byli
nie tylko słabymi wynikami, ale także bra-

kiem zaangażowania przynajmniej nie-
których piłkarzy, a winny braku mobiliza-
cji miał być m.in. trener Janas.

Debiutantów jest więcej
37-letni Kiereś to nie jedyny debiutant

w T-Mobile Ekstraklasa. Widzew od po-
czątku sezonu prowadzi były selekcjoner
młodzieżowych reprezentacji Polski 44-
-letni Radosław Mroczkowski, a Koronę
Kielce 39-letni Leszek Ojrzyński, który
wcześniej pracował co najwyżej na zaple-
czu ekstraklasy - w Wiśle Płock i Odrze
Wodzisław.

W ich wypadku początek sezonu był
udany, bo po siedmiu kolejkach, właśnie
Widzew i Korona były jedynymi zespołami
bez porażki. Kielczanie zostali nawet lide-
rem, bo w przeciwieństwie do łodzian
częściej wygrywali niż remisowali mecze.

W tym czasie wpadkę zaliczył już każdy
z głównych kandydatów do medali: Legia
w Warszawie ze Śląskiem i Podbeski-
dziem (po 1:2), Lech w Zabrzu (1:2) i w Po-
znaniu z Wisłą (0:1), Wisła w Krakowie
z Lechią (0:1) i Śląsk we Wrocławiu z Wi-
dzewem (1:2). Legia dodatkowo, po po-
rażce z Podbeskidziem, za którą jej piłka-
rze zostali ukarani finansowo, przegrała
na Konwiktorskiej z Polonią (1:2). Dla ze-
społu Macieja Skorzy była to trzecia po-
rażka z rzędu, jeżeli wziąć pod uwagę pu-
charową konfrontację z PSV (0:1).

Piątym debiutantem jest 44-letni Ro-
bert Kasperczyk, który wprowadził Podbe-
skidzie Bielsko-Biała do ekstraklasy, co do-
tychczas jest jego największym sukcesem
w karierze trenerskiej. Podbeskidzie ma
kłopoty sportowe i organizacyjne, w wy-
niku których z funkcji prezesa ustąpił Ja-
nusz Okrzesik, a jego obowiązki przejął Je-
rzy Wolas.

Trenerzy
– saperzy

M

W rozgrywkach, chociaż pod

nową nazwą T-Mobile

Ekstraklasa, po staremu. Kilku

trenerów już straciło pracę. 

Pierwsza zmiana nastąpiła

jeszcze przed inauguracją.

Artiom Rudnev strzelając po trzy gole w meczach ŁKS – Lech 0:5 i GKS Bełchatów
– Lech 0:3 przyczynił się do dymisji trenerów Andrzeja Pyrdoła i Pawła Janasa.
Łotysz zdobył też hat-tricka w spotkaniu z Jagiellonią
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kowicz z ekstraklasy - Arka Gdynia.
Odejście szkoleniowca nie wpłynęło ne-
gatywnie na postawę drużyny ze Świ-
noujścia (prowadzi ją teraz Krzysztof
Pawlak), natomiast gdynianie zawo-
dzą. Tak samo, jak GKS Katowice pod
wodzą Rafała Góraka, który zastąpił
zmuszonego do odejścia, m.in. przez
kibiców, Wojciecha Stawowego. Kato-
wicom będzie pewnie trudniej wyjść
kryzysu niż Arce, bo zaległości finanso-
we wobec piłkarzy sięgają już kilka mie-
sięcy.

Wiosną, na nowym Stadionie Miej-
skim w Poznaniu, mecze Warty ogląda-
ło regularnie kilkanaście tysięcy wi-
dzów. Wejściówki, w ramach promocji
klubu, były wtedy za darmo. Teraz trze-
ba za nie zapłacić (najdroższe są po 15
złotych) i frekwencja spadła kilkakrot-
nie. Także z powodu słabszych od ocze-
kiwanych wyników. Trener Bogusław
Baniak jeszcze latem przeniósł się do
mającej pierwszoligowe aspiracje Mie-
dzi Legnica. Z kolei ze zdegradowanego
do II ligi KSZO Ostrowiec do Poznania
powrócił Czesław Jakołcewicz. Wytrwał

na stanowisku trenera Warty pięć kole-
jek. Po porażce z Piastem Gliwice 1:3
zastąpił go Płatek.

Nie ma pewniaków
Generalnie, w I lidze praca trenerów

jest jeszcze bardziej stresująca niż
w Ekstraklasie. Stabilność praktycznie
nie istnieje, bo jedynymi klubami, któ-
re rozpoczęły obecny sezon z tym sa-
mym szkoleniowcem, co poprzedni, są:
mający zadebiutować jeszcze w tej run-
dzie na nowym stadionie Piast Gliwice
(Marcin Brosz), beniaminek Olimpia
Grudziądz (Marcin Kaczmarek) i mający
duże kłopoty organizacyjne, w tym li-
cencyjne - Górnik Polkowice (Dominik
Nowak).

Posady na dłużej nikt nie może być
pewny (niedawno w Wiśle Płock Mie-
czysława Broniszewskiego zastąpił Li-
bor Pala), prezesi klubów nerwowo re-
agują na niepowodzenia, a o te łatwo
w niezwykle wyrównanej lidze. Weźmy
dla przykładu Bogdankę Łęczna (trener
Piotr Rzepka) i Termalicę Bruk-Bet (Du-
szan Radolsky) ze wsi Nieciecza koło
Tarnowa. W zeszłym sezonie drużyna
z Łęcznej była średniakiem, a zespół
z Niecieczy bronił się przed spadkiem.
Obecnie obydwa kluby walczą o miej-
sca w czołówce.

Rywalizacja w I lidze zapowiadała się przed sezonem pasjonująco, a rzeczywistość jeszcze przerosła

oczekiwania. Kilka renomowanych klubów walczy o awans, kilka innych, równie uznanych firm,

z niepokojem spogląda na koniec tabeli.

Zmiana goni zmianę

Marcin 
Sasal

Czesław Jakołcewicz

rzedsmak emocji miał miejsce
jeszcze przed rozpoczęciem
rozgrywek, kiedy to doszło do
kilku istotnych zmian w klu-
bach zapowiadających, mniej
lub bardziej otwarcie, walkę

o awans do ekstraklasy.

Jak na Zawiszy
Jedyny zespół, który w pierwszych

dziesięciu kolejkach nie poniósł porażki
to Zawisza Bydgoszcz. Właścicielem 95
procent akcji beniaminka został latem
znany menedżer piłkarzy Radosław
Osuch, a nowym trenerem Janusz Kubot,
były piłkarz Zagłębia Lubin i ojciec tenisi-
sty Łukasza. Decyzją o nominacji Kubota,
rozczarowany był Adam Topolski, który
w zeszłym sezonie wywalczył z Zawiszą
awans do I ligi. Nowego szkoleniowca
bronią jednak dotychczasowe wyniki.

Oprócz Kubota, Osuch ściągnął do
Bydgoszczy kilkunastu piłkarzy, część
młodych, część doświadczonych, jak
30-letni Wahan Geworgian. To zawod-
nik o nieprzeciętnych umiejętnościach,
którego kariera uległa jednak kilkakrot-
nie zahamowaniu przez jego niespor-
towy tryb życia, przede wszystkim zami-
łowanie do hazardu. W Zawiszy, mają-
cy polskie obywatelstwo Ormianin, na-
leży na razie - obok 21-letniego bram-
karza Andrzeja Witana, 33-letniego
obrońcy Łukasza Skrzyńskiego (wiosną
bez klubu) i skutecznego 20-letniego
Adriana Błąda (poprzednio Zagłębie
Lubin) - do najlepszych.

Z kolei w Pogoni Szczecin, po niespo-
dziewanym odejściu Artura Płatka, za-
trudniono Marcina Sasala, który w ze-
szłym sezonie prowadził Koronę Kielce.
Także z Korony, do Pogoni przybył, albo
jak kto woli powrócił, 37-letni Edi Andra-
dina i potwierdza renomę, którą zdobył
na boiskach ekstraklasy. Nowy szkole-
niowiec zaufał również niechcianemu
w Śląsku Wrocław i Jagiellonii Białystok
Vukowi Sotiroviciowi. Ten odpłacił się już
kilkoma golami, ale nie uchronił Por-
towców od porażek z innymi czołowymi
pierwszoligowcami - Piastem w Gliwi-
cach (1:1) i Flotą w Świnoujściu (0:1).

Poniżej oczekiwań
Przed sezonem, współtwórcę sukce-

sów Floty w poprzednich sezonach I ligi
- trenera Petra Nemeca ściągnął spad-

P
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dra Jagiełły, głową piłkę w siatce umieścił
Mariusz Stępiński. Chwila dekoncentracji
obrony biało-czerwonych kosztowała utra-
tę bramki. Po solowej akcji Savvas-Lam-
bros nie dał szans Oskarowi Pogorzelcowi.
Minutę później było już 2:1. Bardzo do-
brym uderzeniem zza pola karnego gola
zdobył piłkarz OKS Olsztyn, Karol Żwir. Od
tego momentu Polacy dominowali na bo-
isku, stwarzając sobie kolejne okazje,
a w bramce cudów dokonywał golkiper
przyjezdnych. W 62. minucie z wolnego
przymierzył Piotr Azikiewicz, ale piłka trafi-
ła w poprzeczkę, odbiła się tuż przed linią
i wyszła w pole. Pięć minut później piłkarz
Zagłębia Lubin był dokładniejszy i kolejny
rzut wolny zamienił na gola.

POLSKA – UKRAINA
Początek meczu był chaotyczny. Ukra-

ińcy, którzy wcześniej wygrali prestiżowy
i dobrze obsadzony turniej im. Banniko-
wa, nie potrafili narzucić swojego stylu.
W 9. minucie oddali jednak bardzo groź-
ny strzał, który obronił Pogorzelec. Z cza-
sem Polacy opanowali sytuację na bo-
isku i zaczęli zagrażać bramce rywala.
Dwa razy strzelał Włodarczyk, próbowali
Formella i Mariusz Stępiński. W drugiej
połowie na boisku dominowali biało-
-czerwoni, ale stuprocentową sytuację
pierwsi stworzyli goście. Biegnący sam
na sam z Pogorzelcem napastnik oddał
silny strzał, który nasz golkiper piękną in-
terwencją nogami wybił na rzut rożny.
Kwadrans przed końcem Mariusz Stępiń-
ski po solowej akcji trafił w słupek,
a dwie minuty przed ostatnim gwizd-
kiem po strzale Adriana Cierpki rywale
wybili piłkę z linii bramkowej. W serii rzu-

tów karnych bohaterem został Pogorze-
lec, broniąc strzał Lazarowycza. Ukraińcy
jeszcze dwukrotnie spudłowali i przegrali
spotkanie.

Polacy, zwyciężając w swej grupie, w fi-
nale zmierzyli się z Danią, zwycięzcą ubie-
głorocznego turnieju.

Polska – Dania 
Pierwsza połowa to wzajemne ataki

obu drużyn, bez uzyskania przewagi w po-
lu. Piłka krążyła w środkowej strefie bo-
iska, a gracze starali się strzelać z dystan-
su. W 10. minucie bramkarz rywali wybił
na róg dalekie uderzenie Azikiewicza,
później – Mariusza Stępińskiego. Tuż
przed przerwą napastnik Widzewa znalazł
się sam na sam z golkiperem, ale górą był
ten drugi. Wkrótce po przerwie, po ładnej
akcji biało-czerwonych tuż obok słupka
strzelił Karol Żwir. W 71. minucie dał o so-
bie znać najlepszy snajper polskiej druży-
ny  (do tego dnia 17 goli w 22 meczach ka-
dry) – Mariusz Stępiński. W sytuacji sam
na sam z Hagelskjaerem nie pozostawił
złudzeń rywalowi i dał Polsce prowadze-
nie. W doliczonym czasie gry na polu kar-
nym został sfaulowany Cierpka, a spra-
wiedliwość wymierzył Stępiński. Polski
snajper, wraz z dwoma innymi zawodni-
kami, został królem strzelców turnieju
z trzema golami.

Po meczu trener reprezentacji Polski,
Marcin Dorma, podkreślił, jak ważną rolę
w przygotowaniu zawodników do gry na
poziomie młodzieżowej reprezentacji peł-
nią trenerzy klubowi, a także szkoleniow-
cy pracujący w wojewódzkich związkach
oraz Ośrodkach Szkolenia Sportowego
Młodzieży.

W ubiegłym roku Międzynarodowy Turniej o Puchar Syrenki – jedna z największych i najważniejszych

młodzieżowych imprez piłkarskich w kategorii do lat 17 – wrócił na Mazowsze. W tym roku wróciło tu

także i główne trofeum, dzięki podopiecznym trenera Marcina Dorny.

Puchar Syrenki znowu nasz!

ierwszy turniej odbył się w 1986
roku w Warszawie, a jego zwy-
cięzcą została drużyna Francji,
w której występował m.in. Zi-
nedine Zidane. W ostatnich la-

tach kolejne edycje odbywały się w róż-
nych regionach Polski, m.in. w Nowym
Sączu, Bydgoszczy, Gdańsku, czy Łodzi.
W ubiegłym roku Syrenka powróciła na
Mazowsze, a w Płocku zwyciężyła Dania
– późniejszy finalista mistrzostw Europy
i tegorocznych meksykańskich mi-
strzostw świata U-17.

W tym roku, na stadionach Mławy,
Płońska, Przasnysza i Ciechanowa osiem
zespołów w dwóch grupach rywalizowało
o główną nagrodę XXVI turnieju – Puchar
Syrenki. Nasi siedemnastolatkowie
w grupowych meczach zagrali z Cyprem
i Ukrainą.

POLSKA – CYPR 
Młodzi Polacy od początku narzucili

swój styl gry i atakowali rywala na jego po-
łowie. W ósmej minucie bramkarza Cypru
przetestował Dariusz Formella, a sześć mi-
nut później po pięknym podaniu Aleksan-

DANIEL

OLKOWICZ

P
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POLSKA – CYPR 3:1 

Bramki: M. Stępiński 14, Żwir 28, Azikiewicz 67 – Savvas-Lambros 27
Żółte kartki:  Klemenz 78 – Pougioukkas 67
Sędziował: Łukasz Szczech
Przasnysz. Widzów 200
POLSKA: Pogorzelec – P. Stępiński, Łasicki, Horoszkiewicz, Azikiewicz – Budek 
(70 Klemenz), Żwir (75 Dziemidowicz), Jagiełło (61 Włodarczyk), Cierpka, Formella
(72 Porochnicki) – M. Stępiński (79 Frankowski).

POLSKA – UKRAINA 0:0, k. 3-1

Rzuty karne:
1-0 Cierpka (gol) – Kaczaraba (nad bramką); 1-1 Horoszkiewicz (obroniony) – Kara-
tin (gol); 2-1 Formella (gol) – Lazarowycz (obrona Pogorzelca); 3-1 Jagiełło (gol) 
– Zawijski (w poprzeczkę).
Sędziował: Sebastian Załęski
Ciechanów. Widzów 200
POLSKA: Pogorzelec – P. Stępiński, Łasicki, Horoszkiewicz, Azikiewicz – Klemenz
(76 Budek), Żwir (65 Porochnicki), Włodarczyk (61 Jagiełło), Cierpka, Formella 
– M. Stępiński.

POLSKA – DANIA 2:0

Bramki: M. Stępiński 71, 80-k
Sędziował: Radosław Trochimiuk
Ciechanów. Widzów 500
POLSKA: Aleksander Wandzel – P. Stępiński, Igor Łasicki, Gracjan Horoszkiewicz,
Piotr Azikiewicz, Konrad Budek (50 Lukas Klemenz), Arkadiusz Porochnicki 
(26 Karol Żwir, 79 Wojciech Dziemidowicz), Aleksander Jagiełło (67 Przemysław
Frankowski), Adrian Cierpka, Dariusz Formella (41 Rafał Włodarczyk, 80 Sebastian
Zieleniecki), Mariusz Stępiński.

Nasza U-17, triumfator Syrenki

Plakat promujący 
Puchar Syrenki



e zmiennym szczęściem grała
polska młodzieżówka w pierw-
szych dwóch spotkaniach eli-
minacji mistrzostw Europy
2013. Najpierw biało-czerwoni

pokonali na wyjeździe Albanię 3:0, ale
cztery dni później przegrali z Rosją 0:2.

W spotkaniu w Albanii Polacy mogli
objąć prowadzenie już w piątej minucie,
ale po strzale Michała Kucharczyka piłka
trafiła w poprzeczkę. Strzelanie rozpoczę-
ło się sześć minut po przerwie, kiedy do
siatki trafił Łukasz Teodorczyk. Ten sam
zawodnik podwyższył na 2:0 dziesięć mi-
nut przed końcem, a w doliczonym czasie
wynik ustalił Ariel Borysiuk. 

W kolejnym meczu w Kielcach rywal
było już znacznie bardziej wymagający.
Niestety Rosjanie potwierdzili swoją kla-
sę już w 13. minucie, kiedy bramkę zdo-
był Aleksander Kokorin. Wynik ustalił po
przerwie Denis Czeryszew. Wcześniej do-
skonałą okazję do wyrównania zmarno-
wał Michał Kucharczyk. – Jestem winny,
że nie wyrównaliśmy – powiedział na-
pastnik Legii Warszawa. Zabrakło nam
szczęścia. Nawet przy pierwszym golu dla
Rosji, kiedy piłka po rykoszecie trafiła do
rywali, strzał przeciwnika nawet nie był
mierzony, a futbolówka trafiła w słupek
i wpadła do siatki. Po stracie gola na po-
czątku było ciężko, ale zwłaszcza po prze-
rwie było widać, że bardzo chcieliśmy wy-
grać. Selekcjoner młodzieżówki Stefan

Majewski w następujący sposób podsu-
mował występ w Kielcach: – Zespół Rosji
wykorzystał wszystkie swoje okazje, a my
żadnej. Rosja to bardzo dobry zespół i na
pewno był lepszy. Szczęście dzisiaj było
po stronie Rosjan. W pierwszej połowie
było dużo walki, w drugiej nie mieliśmy
nic do stracenia i staraliśmy się wyrów-
nać. Nie udało się. 

Kolejne dwie serie meczów eliminacyj-
nych odbędą się na początku październi-
ka. Polska najpierw zagra na wyjeździe
z Portugalią, a później w Grudziądzu po-
dejmie Albanię. Spośród pięciu drużyn
grupy 6 cztery zespoły mają jak na razie
po trzy punkty na koncie, jednak Polska
i Albania rozegrały po dwa spotkania,
a Portugalia i Rosja po jednym.

ALBANIA - POLSKA 0:3 

Bramki: Teodorczyk 51 i 80, Borysiuk 90.
Polska:  Kurto – Olkowski, Krychowiak, Malarczyk
(35. Matras), Oleksy, Kupisz, Borysiuk, Salamon
(68. Możdżeń), Klich (58. Tymiński), Kucharczyk,
Teodorczyk.

POLSKA - ROSJA 0:2

Bramki: Kokorin 13, Czeryszew 70.
POLSKA: Kurto – Olkowski (77. Wichtowski), Ma-
larczyk, Krychowiak, Oleksy (89. Ałdaś) – Tymiń-
ski, Klich, Borysiuk, Kupisz – Kucharczyk, Teodor-
czyk (66. Przybecki).

REPREZENTACJA U-19
Podopieczni Władysława Żmudy przy-

gotowują się do listopadowego turnieju
eliminacyjnego mistrzostw Europy. Pol-
ska drużyna rozegrała towarzyski mecz
z Białorusią w Siedlcach, który wygrała
3:1. Bramki dla biało-czerwonych zdobyli
Arkadiusz Milik (2) i Michał Nalepa. Ry-
walami Polaków w grupie eliminacyjnej
są Turcja, Gruzja i Luksemburg.

REPREZENTACJA U-17
Zespół prowadzony przez Marcina Do-

rnę okazał się najlepszy w Pucharze Sy-
renki. Teraz reprezentacja U-17 przygoto-
wuje się do turnieju eliminacyjnego mi-
strzostw Europy, który w dniach 19-24
października odbędzie się w Czarnogó-
rze. Rywalami w grupie oprócz gospoda-
rzy są Malta i Hiszpania. Kolejnym eta-
pem przygotowań jest wrześniowe zgru-
powanie w Bielsku-Białej i dwumecz ze
Słowacją. Powołania otrzymali: Piotr Azi-
kiewicz, Konrad Budek, Adrian Cierpka,
Dariusz Formella, Gracjan Horoszkiewicz,
Aleksander Jagiełło , Lukas Klemenz, Ma-
ik Lukowicz, Igor Łasicki, Oskar Pogorze-
lec, Vincent Rabiega, Mariusz Stępiński,
Patryk Stępiński, Aleksander Wandzel,
Rafał Włodarczyk, Karol Żwir.

REPREZENTACJA U-20
Reprezentacja, prowadzona przez Ja-

nusza Białka, uczestniczy w kolejnej edy-
cji Turnieju Czterech Narodów. Pierwsze
dwa mecze zakończyły się porażkami 
– 2:4 z Niemcami na wyjeździe i 1:2
z Włochami u siebie.

Trzy punkty w dwóch pierwszych meczach eliminacji mistrzostw

Europy U-21 – to wrześniowy bilans reprezentacji Polski.

Zmienna forma

Z
Łukasz Teodorczyk, na co dzień piłkarz Polonii Warszawa

Ariel Borysiuk 
z Legii
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KOPIÑ PANIE

ROMAN

LASZUK

urnieje kwalifikacyjne, zgodnie
z nowym regulaminem Ligi Mi-
strzyń, rozegrano w połowie
sierpnia. Trzydzieści dwa zespoły
podzielono na osiem grup, z któ-

rych awans uzyskali zwycięzcy oraz dwie
drużyny z drugich miejsc, z najlepszym bi-
lansem. Mistrzynie Polski trafiły do grupy,
której gospodarzem był fiński PK-35 Van-
taa. Na pozostałych rywali los wyznaczył:
słowacki Slovan Bratysława oraz albański
ADA Velipoje.

Raciborzanki rozpoczęły przygotowa-
nia już 4 lipca, na własnych obiektach, na-
stępnie w Serbii, a później niemieckim
Wolfsburgu. Na Bałkanach unitki rozegra-
ły dwa mecze kontrolne z mistrzem kraju,
Spartakiem Subotica. W pierwszym zre-
misowały 2:2, w drugim zwyciężyły 2:1.
W Niemczech najpierw pokonały VfL Wol-
fsburg 2:1, by trzy dni później ulec w ta-
kim samym stosunku HSV Hamburg. Tuż
przed wylotem do Helsinek rozgromiły
Banik Ostrawa 12:0 i zremisowały z au-
striackim SV Neulenbach 2:2. 

Do Finlandii mistrzynie Polski wyjecha-
ły z nowymi zawodniczkami: Agatą Tar-
czyńską, Glorią Okoro Chinasa, Donatą
Leśnik, Natalią Chudzik, Leonardą Balog
i Alicją Pawlak. Niestety, pierwszy mecz
przegrały, mocno komplikując sobie
wcześniejsze założenia. – Wszyscy byliśmy
przekonani, że Słowaczki są do ogrania –
mówił trener Remigiusz Trawiński. –

Wskutek katastrofalnego błędu stracili-
śmy bramkę, dlatego w drugiej połowie
moje zawodniczki grały bardzo nerwowo,
czego efektem niespodziewana porażka.

W drugim spotkaniu zwyciężyły, a wła-
ściwie rozgromiły ADA Velipoje 8:0, po
trzech golach Agaty Tarczyńskiej, dwóch
Natalii Chudzik oraz po jednym Ivy Lande-
ki, Patrycji Pożerskiej i trafieniu samobój-
czym. A że Słowaczki uległy mistrzyniom
Finlandii 0:1, o tym, kto awansuje do 1/16
Ligi Mistrzyń – miało zadecydować spo-
tkanie Unii z PK-35 Vantaa. Gospodyniom
wystarczał remis, natomiast polskiej dru-
żynie niezbędne było zwycięstwo mini-
mum 2:1.

Remis 1:1 dał awans zespołowi fińskie-
mu, a Unia zajęła z czterema punktami

trzecią lokatę. Końcowa klasyfikacja sta-
nowi sporą niespodziankę, bowiem mi-
strzynie Polski były w grupie najwyżej roz-
stawionym zespołem.

– Jestem rozczarowany, ponieważ
byłem pewien, że awansujemy – z go-
ryczą w głosie komentuje trener Remi-
giusz Trawiński. – Dziś, spokojnie anali-
zując, potwierdzam starą prawdę, że
piłka nożna jest nieprzewidywalna.
W naszym przypadku wiele czynników
spowodowało, że końcowy wynik nie
był po naszej myśli. Przede wszystkim
zabrakło dwóch-trzech tygodni wspól-
nej pracy, by Unia zafunkcjonowała
tak, jak sobie wyobrażałem.

Konsekwencją odpadnięcia z Ligi Mi-
strzyń jest rezygnacja Remigiusza Trawiń-
skiego ze stanowiska trenera. Wcześniej
na każdym kroku podkreślał, że po zdoby-
ciu kolejnego tytułu na krajowym po-
dwórku interesują go wyłącznie europej-
skie rozgrywki, a gdy to się nie uda, wię-
cej czasu poświęci swojej firmie oraz za-
rządzaniu klubem.

– Na naszą ligę nie mam już zamiaru
się spinać, a żeby wreszcie skutecznie po-
walczyć o Ligę Mistrzyń, muszę zająć się
skonstruowaniem odpowiedniego bu-
dżetu. Jesienią piłkarki szkolić będzie An-
drzej Jasiński, a ja mu będę jedynie,
w miarę wolnego czasu, pomagał – wyja-
śnia powód swojej decyzji twórca sukce-
sów raciborskiej Unii.

Unia poza Ligą Mistrzyń
Niepowodzeniem zakończyła się tegoroczna próba awansu piłkarek Unii Racibórz do 1/16 finału 

Ligi Mistrzyń. W turnieju eliminacyjnym w Finlandii zajęły dopiero trzecie miejsce i odpadły 

z rozgrywek. 27 sierpnia, po ligowym meczu z Mitechem Żywiec, trener Remigiusz Trawiński 

przekazał szkoleniowe kompetencje swojemu wieloletniemu asystentowi, Andrzejowi Jasińskiemu.

T
Drużyna Unii przed decydującym 
meczem z mistrzem Finlandii

Walka o piłkę 
w meczu 
PK-35 Vantaa 
– Unia Racibórz
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tym roku mistrzostwa
odbyły się w Gdańsku
na plaży w Stogach. To
nowość, bo dotychczas
najczęściej rozgrywano

je w Ustce. Zaczęło się od Tomasz Iwan
Show, wielkiej imprezy, w trakcie której
na plaży w tej miejscowości Tomek za-
grał wraz ze swoimi kolegami z repre-
zentacji: Jerzym Dudkiem, Piotrem Reis-
sem, Piotrem Świerczewskim, Pawłem
Kryszałowiczem i innymi. To był sukces
marketingowy raczkującej w połowie
ostatniej dekady XX wieku dyscypliny.
Ale władze Ustki niezbyt przychylnym
okiem patrzyły na plażowy futbol. Na-
wet postać Tomasza Iwana, wychowan-
ka miejscowego Jantara, nie była w sta-
nie przekonać włodarzy miasta.

Dzisiaj były piłkarz reprezentacji stoi
na czele komisji do spraw piłki plażowej,
działającej przy PZPN. To właśnie zwią-
zek przejął od Polskiej Federacji Beach
Soccer organizację mistrzostw i kierowa-
nie reprezentacją Polski. A mistrzostwa
od dwóch lat są rozgrywane w Trójmie-
ście. Tegoroczne zmagania wreszcie oby-
ły się bez deszczu, który skutecznie po-
trafi wypłoszyć ludzi z trybun. Na plaży
w Stogach nie było takich zmartwień. Po
kilku latach zmienił się też układ sił
w czołówce.

Walce o mistrzostwo Polski ton nada-
wały cztery zespoły: KP Piórkowscy,
Grembach Łódź, Hotel Continental Kryni-
ca Morska i Team Słupsk, w 2011 wystę-
pujący jako Vacu Activ, mający w dorob-
ku tytuły wicemistrzowskie i brązowe
medale; odpadł jednak w tym roku
w ćwierćfinale. Jego miejsce zajęła Eta
Dąbrowa Górnicza. W finale tradycyjnie
już spotkały się Grembach i KP Piórkow-
scy. Oba kluby w ostatnich latach rządzą
w krajowym beach soccerze.

Początkowo w zmaganiach o mi-
strzostw Polski na plaży liczyły się druży-
ny, które miały doświadczenia z gry
w futsalu. Stąd o tytuły walczyły Drink
Team Szczecin i Clearex Chorzów. Zdetro-
nizowały je jednak kluby z Łodzi i okolic.
W 2008 roku mistrzostwo zdobył zespół
Grembach–Piórkowscy Łódź. W następ-
nym sezonie w finałach grały już dwa
oddzielne kluby. Niebieski Grembach

i zielono-żółci Piórkowscy zmierzyli się
w tegorocznym finale w Gdańsku. To by-
ło także starcie dwóch koncepcji:
w Grembachu grała niemal cała repre-
zentacja Polski, w KP Piórkowskich po-
stawiono na Brazylijczyków – przedsta-
wicieli kraju, który seryjnie wygrywa
w mistrzostwach świata. W składzie  po-
jawili się m.in. Rafael Amrori, Pedro Am-
rade, Bernardo Botelho (Brazylijczyk
z portugalskim paszportem), Daniel So-
uza. Nieprzypadkowo więc w finale
Grembach był dopingowany okrzykami
„Polska gola!”.

Zespół, prowadzony przez najlepsze-
go zawodnika w historii polskiego beach
soccera, Bogusława Saganowskiego,
wygrał po trudnym meczu 6:5.  Zmaga-
nia, transmitowane przez Orange Sport,
mogły zostać zapisane jako najdłuższy
spot reklamowy propagujący piłkę pla-
żową. Było wszystko, co potrzebne w do-
brym widowisku sportowym i do ostat-
nich chwil ważył się rezultat spotkania.
Bohaterem meczu był Marek Widzicki,
który zdobył trzy gole dla Grembacha.

A Saganowski rok może uznać za
szczególnie udany, bo oprócz udziału
w finałach klubowych mistrzostw świata
z portugalskim Sportingiem, zdobył ty-
tuł mistrza Polski jako trener.

Słabiej wyglądały w tym roku wyniki
reprezentacji kraju. Po Wojciechu Pola-
kowskim, szkoleniem kadry zajął się
Krzysztof Kuchciak, który już raz był tre-
nerem biało-czerwonych. Po drugim
miejscu w towarzyskim turnieju na Bia-
łorusi, przyszły przegrane w dwóch im-
prezach mających wpływ na postrzega-
nie reprezentacji. Nasi bez zwycięstwa
zakończyli zmagania Europejskiej Ligi
Beach Soccera w Rawennie we Wło-
szech. Bez zwycięstwa i z porażkami
w typowo polskim stylu, z honorem, tra-
cąc gole w meczach z Rumunią, Włocha-
mi i Szwajcarią dosłownie w ostatnich
sekundach.

Lepiej było w Hadze, gdzie po dwóch
przegranych przyszło zwycięstwo nad
Hiszpanią. Start w mistrzostwach świata
2006 w Brazylii i 11. miejsce, to – obok
trzeciej pozycji w ELBS, także w 2006 ro-
ku – największe jak dotychczas sukcesy
biało-czerwonych na plaży.

Beach soccer, jeśli jeszcze nie podbił serc kibiców, zrobi to niebawem. Rozwija się w Polsce

dynamicznie i oferuje atrakcyjne widowiska, zresztą z udziałem najlepszych piłkarzy na świecie.

Nawet nasze najsilniejsze kluby siatkarskie nie ściągają do swoich drużyn gwiazd z pierwszych stron

gazet. A zespoły beach soccera potrafią sprowadzić najlepszych z Brazylii. Ba, nawet jednak to nie

gwarantuje zdobycia tytułu mistrza Polski.

Najdłuższy spot

Ustka 2003. Jerzy Dudek także próbował swoich sił na plaży.
Wybrał jednak trawiastą odmianę

Z prawej Tomasz Iwan, z  lewej… tak, tak, Borys Szyc. 
I on próbował beach soccera. Z takim skutkiem, 
że przerzucił się na aktorstwo

Przy piłce Wojciech Polakowski, były trener reprezentacji
Polski, zawodnik i trener Team Słupsk
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FUTSAL

nie musiała wystarczyć tylko wygrana
z Węgrami, zresztą po raz pierwszy od
niemal dekady. Nie rokuje to najlepiej
przed włoskim turniejem eliminacyj-
nym. Niemniej dobrze się stało, że kie-
rownictwo polskiego futsalu zdecydo-
wało się na gruntowne odświeżenie
kadry zawodniczej. Tylko czy trener da
radę poukładać zespół w tak krótkim
czasie?

Pewne nadzieje można wiązać z za-
pleczem. Gdyby nie hurraoptymistycz-
ne nastawienie przed spotkaniem ze
Słowacją, po bardzo dobrym meczu
z Węgrami, zapewne młodzi Polacy
podnosiliby okazały puchar. Trochę po-
kory już na starcie kariery jednak się
przydaje i jest nadzieja, że była to
ostatnia podobnie żenująca wpadka.
Przynajmniej tak zapewnia trener Ge-
rard Juszczak, który szkoleniowo przy-
gotowuje nową falę polskiego futsalu.

– Trener Bartosek jest bezsprzecznie
dobrym fachowcem, jednak jakoś nie
może trafić do sfery mentalnej polskich
zawodników – mówi przewodniczący
Wydziału Futsalu, Andrzej Hendrzak. –
Liczymy, że relacje selekcjonera z „no-
wą” kadrą będą lepsze. Wiemy, że pol-
ski futsal to nie czołówka europejska,
jak rodacy trenera – Czesi, ale nie moż-
na tolerować trwającej od pewnego
czasu nierównej gry i braku mobilizacji
w ważnych momentach meczowych.
Z nadzieją spoglądamy na kadrę U-21
prowadzoną rozsądnie przez trenera
Juszczaka. Liczymy przy tym, iż UEFA
podczas najbliższego spotkania Komi-
tetu Wykonawczego na Cyprze podej-
mie bardzo ważną dla futsalu decyzję
o reaktywowaniu młodzieżowych mi-
strzostw Europy – podsumowuje prze-
wodniczący.

W cieniu turnieju następowały waż-
ne zmiany organizacyjne. Otóż siedziba
Wydziału Futsalu została przeniesiona
z Katowic do Warszawy. W odwrotnym
kierunku podążyła natomiast Spółka
Futsal Ekstraklasa. W zakończonym
procesie licencyjnym dla ekstraklasy
oraz I ligi okazało się, iż obie najwyższe
klasy rozgrywkowe będą mieć po 12 ze-
społów. Jest to liczba optymalna dla
polskiego futsalu, zakładając, że obie
ligi mają być profesjonalne.

Tradycyjny Turniej Państw Grupy Wyszehradzkiej (Polska, Czechy, Węgry, Słowacja) 

w futsalu rozgrywany był w tym roku w naszym kraju. 

Reprezentacje seniorskie oraz U-21 rywalizowały od 2 do 4 września w Krakowie i Tychach. 

Niestety, nie udało się naszym drużynom wygrać imprezy chociażby w jednej z kategorii.

Przesadna gościnność

Andrzej Hendrzak

eniorzy po nienajlepszej grze
uplasowali się na trzeciej pozy-
cji, młodzieżowcy byli drudzy.
Dwukrotnie najlepsi okazali
się Słowacy.

Trener Vlastimil Bartosek ma za za-
danie zbudowanie zespołu na grudnio-
we eliminacje mistrzostw świata, z dal-
szą perspektywą mistrzostw Europy
2014. Kontuzje podstawowych graczy –
Kusi oraz Kiełpińskiego, obowiązki za-
wodowe Marcinaka, niechęć do gry
w kadrze Krawczyka spowodowały, że
szkoleniowiec pilnie musiał łatać dziury
kadrowe.

Polski futsal jednak nie jest bogaty
w dobrych zawodników i na pociesze-

S Vlastimil Bartosek
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znajdą się w finałach. Podhale w tej samej
lidze zajmuje środkowe miejsce w niższej
klasie, czyli First Divison.

Mamy jeszcze w grze  Błyskawicę
(obecnie czołowy zespół w Major Division
w Premier Socccer League,  bazującej na
ośmiu boiskach Olympic Park w Schaum-
burgu – zachodnie przedmieście Chicago)
i Tarnovię. Poza tym siedem polonijnych
zespołów występuje w lidze oldboyów –
Il. Metropolitan A. H. Soccer League –
w over-30, over-40 i over-50 Division. Li-
ga założona została w 1972 roku. Najwię-
cej sukcesów na koncie odnotowały ze-
społy niemieckie; polskim teamom udało
się tylko trzykrotnie wygrać rywalizację
w najmłodszej grupie – over-30  (Royal-
-Wawel w 2001 roku,  Błyskawica w 2004
oraz Eagles w 2010). W tym roku Eagles
po przegranej z Concordią 1:2  zajęły dru-
gie miejsce. W Eagles over-30 występuje
m.in. były piłkarz ŁKS – Bogdan Żurowski,
od wielu lat przebywający w Chicago.

Tytuł obronili najstarsi, czyli Royal-Wa-
wel over-50. Zespół Jerzego Drewicza od
kilku lat dominuje w tej kategorii wieko-
wej. Występuje w nim m.in. Andrzej Tu-
recki, w latach 80. kapitan pierwszoligo-
wej Cracovii.

Bolączką naszych klubów – poza pro-
blemami  z utrzymaniem czy pozyska-
niem sponsorów – jest brak własnych
obiektów i lokali. Tylko Eagles mogą po-
szczycić się posiadaniem własnego bu-
dynku, przy 5844 N. Milwaukee,
a w nim obszernego lokalu. Wisła szkoli
młodzież aż w dziewięciu zespołach (za-
wodnicy w wieku od 7 do 17 lat). Akade-
mię Piłkarską prowadzą także Eagles
oraz – nastawiony  bardziej na amery-
kańskie środowisko – Polish National
Aliance. Polonijnej młodzieży szkoli się
sporo, ale później większość nie może ze
względów formalnych bronić macierzy-
stych barw, bo 90 procent pierwszego
zespołu stanowią gracze z college’ów.
Dopływ zawodników z Polski jest obec-
nie niemal równy zeru, zatem coraz wię-
cej zespołów ma problemy kadrowe.
Ale, mimo wszystko, jeszcze kopią…

KORESPONDENCJA

Z CHICAGO

WIES¸AW

KSIÑ˚EK

KOPIÑ ZA WODÑ

rzed kilkoma laty Liga przeniosła
rozgrywki na obiekty ze sztuczną
trawą – do Bensenville (zachod-
nie przedmieścia miasta, w po-
bliżu lotniska O’Hare)  i na 31th

Str & Central Ave w Cicero, na południo-
wych obrzeżach Chicago. W 2001 roku na
decydujące o tytule  mistrza PLP spotka-
nie Galaxy Club 40-tka z Polonią Mielec
zjawiło się w Schiller Park blisko 1000 ki-
biców – na warunki polonijne to liczba
wręcz oszałamiająca. Na ostatni w tym
sezonie, decydujący o tytule mecz pomię-
dzy Podlasiem i Stalą Mielec przyszło ich
raptem kilkudziesięciu…

Okres prosperity niestety już minął –
niektóre kluby z konieczności zawieszają
działalność. W stawce pozostało tylko 12
drużyn, a od następnego sezonu będzie
ich jeszcze mniej. Najlepszym zespołem
od kilku lat jest Podlasie – ma na koncie
cztery tytuły mistrzowskie i pięć zdobytych
Pucharów Ligi, do tego wygrany Turniej
Polonijny w Connecticut i dwa tak zwane
Superpuchary (mecze z mistrzem Ligi
Podhalańskiej). W zakończonym ostatnio
sezonie Podlasie w decydującym meczu
pokonało Stal Mielec 5:2, mimo iż 20 mi-
nut przed końcem przegrywało 1:2! Ten
zespół rutyniarzy, na czele z Robertem
Sztejnem, Piotrem Leszczykiem, Łuka-
szem Kluską, Januszem Jelonkowskim,
uzupełniony młodzieżą, która sztuki pił-
karskiej uczyła się już  w Stanach, pewnie
zdobywał kolejne laury.

Druga z polonijnych lig w Chicago  – Li-
ga Podhalańska, również przeżywa kłopo-
ty. W najlepszym okresie grupowała kilka-
naście zespołów, wywodzących się z wio-
sek na Podhalu – stąd Czarni Czarny  Duna-
jec, Szaflary, Ciche, Podczerwone, Ratułów,
Witów, Odrowąż  i inne. Kiedyś 90 procent
zespołów stanowili zawodnicy z jednej wsi,
później te proporcje uległy zmianie – pozy-
skuje się do gry cudzoziemców, bo z Podha-

la już coraz mniej dojeżdżają do Chicago. Li-
ga rozgrywa spotkania na południowych
przedmieściach, nie ma swojego obiektu,
od roku korzysta z boiska Serbów (o natu-
ralnej nawierzchni), położonego w Le-
mont. Najbardziej utytułowanym zespo-
łem w lidze byli Czarni Czarny Dunajec (6
triumf na koncie), ale przed  dwoma laty
przenieśli się do SSL. Od trzech sezonów
o tytuł walczą Odrowąż z Orawą. Tak było
i w tym sezonie. Trzecie miejsce zapewnił
sobie Ratułów. W stawce pozostało tylko
siedem zespołów.

A inni? Pozostałe polonijne zespoły wy-
stępują w amatorskich miejscowych li-
gach stanu Illinois – Wisła (rok założenia
1927) w National Soccer League, gdzie
gra ze zmiennym szczęściem, a Eagles
(rok założenia 1940) w Metropolitan Soc-
cer League, należąc do najlepszych dru-
żyn. Wisła dominuje w swej sekcji  Major
Division, ale od sierpnia pozostanie bez
najlepszych zawodników, bowiem będą
oni zobowiązani bronić barw swoich ze-
społów w college’ach (stypendia!). Dwa
zespoły w tej lidze ma także Warta, ale
bez większych sukcesów.

Przed rokiem Orły zdobyły tytuł mi-
strzowski w MSL, sprawiając piękny pre-
zent  swemu klubowi na 70-lecie istnienia.
W obecnym sezonie nieco obniżyły loty,
ale i tak plasują się w pierwszej trójce.
A Metropolitan powszechnie uważana jest
za najsilniejszą spośród amatorskich lig
w stanie Illinois. Klub prezesa Józefa Zyzdy
odnosi sukcesy na arenie amerykańskiej –
ma na koncie wygranie US Amateur Cup
(1989, Filadelfia), US Open Cup (1990, In-
dianapolis).  Trenerem zespołu był wów-
czas.... Henryk Apostel. Na początku XXI
wieku Eagles wygrały USASA Open Cup,
czyli amatorskie mistrzostwo Stanów. Póź-
niej jeszcze trzykrotnie dochodziły w tej ry-
walizacji do finału. W turnieju mistrzów
czterech regionów USA –  po raz piąty

Zakończyła rozgrywki Polska Liga Piłkarska, występująca od trzech

sezonów pod nazwą Stawski Soccer League. To jedna z niewielu

emigracyjnych lig na świecie. Powstała w 1998 roku i przez sporo

sezonów jej bazą były tak zwane pola kamberlandzkie, 

czyli Schiller Park, położony w sercu polonijnych dzielnic Chicago. 

Tutaj wytyczono cztery płyty, przywożono co niedzielę bramki 

i rozgrywki toczyły się od rana do późnego popołudnia.

Trudne chwile
polonijnej piłki

P
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JACEK

SOWA

Urodził się pan w Krakowie, ale ka-
riera artystyczna kojarzy się przede
wszystkim z Warszawą.
Do trzeciej klasy chodziłem już w sto-

licy; po prostu rodzice dostali angaż
w Warszawie. Trudno myśleć o innym
zawodzie, kiedy się ma ojca aktora,
mamę suflera, a wszystkie ciocie i wuj-
kowie to znani aktorzy. Mając dwana-
ście lat, wystąpiłem w radiu. Wtedy to
się mówiło – cudowne dziecko! Ale da-
łem radę, jako pacholę w „Marii” Mal-
czewskiego. U boku Barszczewskiej
i Glińskiego.

Radiowy Gienek Matysiak był pań-
skim wzorcem życiowym?
Na Gienka był konkurs głosowy, któ-

ry wygrałem. Dziś nazywają to castin-

giem… Byłem w tej roli przez 25 lat, aż
do stanu wojennego. Szczerze mówiąc,
to miałem go już dość, bo niemal stra-
ciłem własny życiorys. Cała Polska wie-
rzyła, że naprawdę jestem synem war-
szawskiego ślusarza z Powiśla, ale to
raczej ja byłem dla Gienka wzorcem.
Autorzy często przypisywali mu moje
szkolne sprawki, odzywki, wzloty
i upadki młodości. A było w czym wy-
bierać, oj, było…

Szkoła, praca, kariera – był gdzieś
sport po drodze?
Najpierw floret w Budowlanych, po-

tem trampkarze w Warszawiance, lecz
wszystko krótko i szybko. Ale przez cały
czas było kibicowanie: Wyścig Pokoju,
mecze lekkoatletyczne (Polska – USA!),

żużel – kiedy jeszcze był w Warszawie.
No i konie! Mieszkałem w pobliżu Słu-
żewca i znałem wejścia przez dziury,
a miła bufetowa częstowała głodnego
pasjonata koni darmową kromką chle-
ba z musztardą. Potem już było mnie
stać na bilet i kanapkę z kiełbasą.

Starsze pokolenie doskonale pamię-
ta pańskie poczucie humoru, pre-
zentowane głównie na antenie ra-
diowej z niezapomnianym Jona-
szem Koftą; zresztą radio było pań-
skim żywiołem…
I zostało, pomimo że istnieję tam

tylko w „Powtórkach z rozrywki”. Zo-
stał mi też „Złoty Mikrofon” i fanta-
styczne wspomnienia: „Dialogi na
cztery nogi”, „Fachowcy” „Serce Sło-
wianki”, czy „Opowieści Pepega z Gu-
my, nieślubnego wodza Azteków”. Ko-
fta, Janczarski, Kreczmar, profesor Sta-
nisławski – przepraszam, chyba się
wzruszyłem… Ale jak mówią czescy
bracia: to se ne wrati!

Jednak w dzisiejszych czasach tele-
wizja przydaje popularności, toteż
większość z nas z rozrzewnieniem
wspomina serialowe kłopoty Bed-
narskiego…
Mam to samo odczucie. Lubiłem bo-

hatera, zresztą nie tylko ja. Sprawdził
się jako facet w najtrudniejszych mo-
mentach naszej historii. To był facet
z fartem – zabili go i uciekł. I jeszcze ki-
wa palcem w bucie. Myślę, że po woj-
nie też dałby sobie radę…

A na co dzień jakie to były kłopoty
i jaką rolę odegrał w nich sport,
a głównie piłka nożna?
Jak każdy chłopak, marzyłem, żeby

być mistrzem. Stanąć na pudle i słuchać
hymnu, ale czasy były nietęgie. W wy-
ścigu o mistrzostwo szkoły pojechałem
na pożyczonym rowerze, ale 5 kilome-
trów przed metą spuchłem tak, że kum-
ple podciągali mnie na motorowerze.

STEFAN FRIEDMANN –  aktor filmowy (80 ról) i teatralny (Teatr Współczesny w Warszawie), satyryk

i publicysta, reżyser i autor. Ostatnio: książka dla dzieci – „Przygody podróżnika Pipsa”. Sportowiec

i kibic. Po ojcu, Marianie, zapewne odziedziczył specyficzne poczucie humoru, które towarzyszy mu

do dziś w pracy i w życiu prywatnym, bez względu na wiek i ustrój polityczny.
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Rozmowa z STEFANEM FRIEDMANNEM

Przydałaby się



kiem, Krzysztofem Mętrakiem czy Sta-
nisławem Dygatem. A ponadto, tak jak
kiedyś mój dziadek, kibicuję zaprzyjaź-
nionej z Polonią – Cracovii.

Drugiego września, w dniu pańskich
– nieważne, których, grunt że okrą-
głych – urodzin, nasza reprezentacja
zagrała w Warszawie dobry mecz
z Meksykiem (1:1). Czego pan się
spodziewa po biało-czerwonych i co
się nam urodzi za dziewięć miesięcy?
Wiek, to tylko liczba, a nam urodzi

się na pewno drużyna na Euro 2012,
ale z dziećmi – bywa różnie. Zdarzają
się zdolne, acz leniwe, trudne, choć mi-
lutkie. Mam dwóch synów i czwartego
wnuka w drodze, więc wiem coś na ten
temat… Gdy byłem młody, to o dobrym
piłkarzu mówiło się, że powinien być
„gibki, szybki i dobry na manianę”.

Spotkamy się na inauguracji mi-
strzostw Europy na stadionie
w Warszawie?
Nie miałbym nic przeciwko. Byłem na

słynnym meczu na Wembley, z biletem,
za który Daniel Olbrychski gotów był od-
dać konia. Jeździłem do Zakopanego na
treningi kadry Kazimierza Górskiego, ra-
zem z Agnieszką Osiecką i Władysła-
wem Komarem żegnałem w programie
telewizyjnym piłkarzy wyjeżdżających
na mistrzostwa do Niemiec. Ech, przy-
dałaby się powtórka z rozrywki!

Gdy była klasówka z matmy, startowa-
łem w spartakiadzie pływackiej; mało
się nie utopiłem…

Kopie pan do dziś – przypomnijmy
te amatorskie występy kolegów
Stefana Friedmanna z boiska…
Dawniej organizowano słynne me-

cze pomiędzy aktorami i dziennikarza-
mi. Kiedyś zdarzyło mi się zagrać z Adol-
fem Dymszą. Pamiętam – strzelił kar-
nego za dwunastym razem, a w bram-
ce stał Jerzy Turek, zaś w ataku Maniuś
Łącz. Hanka Bielicka wręczała tort. Od
dziesięciu lat jestem członkiem piłkar-
skiej reprezentacji artystów, w skrócie
RAP. Grałem nawet w meczach między-
państwowych, a to z Grekami w Ate-
nach, a to z Ukrainą w Zamościu, a to
z londyńskimi aktorami na Crystal Pala-
ce. W Hamburgu udało mi się nie strze-
lić karnego. Grywałem z Darkiem Dzie-
kanowskim, „Kosą” Koseckim, Tom-
kiem Iwanem, czy Czarkiem Kuchar-
skim; oni ze mną jakby trochę mniej…
Jest co wspominać!

Spotykamy się często, głównie na
stadionie Polonii. Ma pan tam wie-
lu sympatyków  – Czarne Koszule to
pański klub?
Ten klub i to miejsce – to wielkie tra-

dycje. Mam tam mnóstwo przyjaciół
i dobrze się czuję na Konwiktorskiej.
Przychodziłem z Gustawem Holoub-
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Stefan Friedmann wśród Orłów Górskiego, od lewej Lesława Ćmikiewicza,
Władysława Żmudy, Grzegorza Laty i Andrzeja Szarmacha.

powtórka



 * 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.

Micrograin Decograin

biały

białe 
aluminium Titan Metallic

brązowy

Golden Oak

Dark Oak

Brama 
Roku

2690 zł* cena 
bez 
VAT

Od

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

Drzwi 
Roku

3950 zł*Od

od 4859 zł (z 23% VAT)
od 4266 zł (z 8% VAT)

cena 
bez 
VAT

Partner piłkarskiej reprezentacji Polski
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HENRYK

JEZIERSKI

T
ytuł pozostaje wprawdzie w oczywistej sprzeczności ze znanym powiedzeniem
(tu winny jest kowal), lecz trafniej obrazuje sposób przedstawiania przez większość
mediów rzekomego konfliktu między Państwową Strażą Pożarną w Gdańsku,

a PZPN jako gospodarzem  meczu Polska – Niemcy na PGE Arena 6 września.

Nieodparcie nasuwa się analogia z „cyganieniem” odwracającym uwagę opinii pu-
blicznej od faktycznych przyczyn i sprawców zamieszania, w konsekwencji którego losy
poważnej imprezy międzynarodowej rozstrzygały się niemal do ostatniej chwili. Wypa-
da mieć nadzieję, że dziennikarze uczestniczący w tym procederze byli powodowani li
tylko naiwnością i bezkrytyczną wiarą w rzetelność deklaracji wygłaszanych przez repre-
zentantów inwestora oraz władz miasta.

Zacznijmy od kwestii podstawowej, czyli stanu zabezpieczenia przeciwpożarowe-
go 42-tysięcznego stadionu. Formalnie gdańska spółka BIEG 2012, jako inwestor, ni-
czego tu nie zaniedbał. Dla zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom obiektu za-
projektowano i wykonano wiele instalacji przeciwpożarowych z urządzeniami naj-
nowszej generacji. Znalazły się wśród nich m.in. system sygnalizacji pożaru, stałe
urządzenia gaśnicze (tryskaczowe, gazowe i parowe), specjalna sieć wodociągowa
zakończona hydrantami wewnętrznymi i zewnętrznymi, pompownia pożarowa,
urządzenia zapobiegające zadymieniu i usuwające dym, dźwiękowy system ostrze-
gawczy, oświetlenie awaryjne, a nawet specjalne dźwigi dla ekip ratowniczych.

R
zecz w tym, że wszystko, co zamontowane, powinno spełniać swoją  funkcję, czy-
li działać bezawaryjnie, zgodnie z przeznaczeniem i w sposób zapewniający jak
najszybszą reakcję na ewentualne zagrożenie. A na PGE Arena, niestety, pod tym

względem do stanu zadowalającego jeszcze daleko. Najbardziej bulwersujący przypa-
dek to system sygnalizacji pożaru. Tworzy go 1800 (słownie: tysiąc osiemset!) czujek
rozmieszczonych w całym stadionowym kompleksie, i podłączonych do centralki. Każda
powinna być przypisana do konkretnego, chronionego obiektu w sposób gwarantujący
dyspozytorowi błyskawiczne określenie miejsca pożaru.

Tymczasem obecnie czujki oznaczone są tylko… numerami. Konia z rzędem temu, kto
potrafi – zwłaszcza w sytuacji stresowej – odgadnąć, że czujka o numerze np.
720/II/C zainstalowana jest w szatni zawodników gości na poziomie 0, a nie na zaple-
czu punktu gastronomicznego zlokalizowanego trzy piętra wyżej. Dodajmy, że tylko po-
wierzchnia użytkowa obiektów składających się na tzw. infrastrukturę towarzyszącą liczy
w PGE Arena 34 tys. m kw. To nie domek jednorodzinny, który można obiec w kilkadzie-
siąt sekund.

Strażacy z oczywistych względów takiego stanu zaakceptować nie mogą. Podobnie
jak niesprawnego systemu oddymiania, nieszczelności przegród budowlanych, nie-
przejrzystego oznakowania dróg ewakuacyjnych i wielu innych, na szczęście mniejszego
kalibru, usterek.

D
laczego jednak dopuścili do rozegrania na PGE Arena dwóch meczów ekstrakla-
sy, których gospodarzami była Lechia, natomiast  zdecydowany sprzeciw wyrazi-
li dopiero wobec meczu międzypaństwowego, firmowanego przez PZPN? Czyżby

kilka tygodni temu było lepiej niż obecnie?
Starszy brygadier Wojciech Prusak, komendant miejski PSP w Gdańsku tak wyjaśnia

tę wątpliwość:
– Nasza zgoda na przeprowadzenie każdego z meczów Lechii Gdańsk wydawana by-

ła jednorazowo i warunkowo. Liczyliśmy, że w następnych tygodniach spółka Lechia
Operator, jako gospodarz obiektu, skutecznie wyegzekwuje od wykonawcy inwestycji
usunięcie wskazanych usterek. Jednak to, co zobaczyliśmy podczas trzydniowej kontroli
(od 29 do 31 sierpnia br. – przyp. red.), poprzedzającej wydanie decyzji w sprawie me-
czu Polska – Niemcy, wykluczało możliwość pozytywnego zaopiniowania. Ostatecznie
zmieniliśmy zdanie, lecz tylko dlatego, że już podczas naszej kontroli oraz w kolejnych
dniach tygodnia poprzedzającego mecz tempo prac na stadionie uległo znacznemu

przyspieszeniu, a PZPN naniósł poprawki
w dokumentacji, dotyczącej organizacji
spotkania. Podkreślam jednak, że jest to
również zgoda jednorazowa i warunko-
wa. Moim zdaniem, w obu przypadkach,
zarówno spółka Lechia Operator, jak
i PZPN powinny koncentrować się na
swojej podstawowej, sportowej działal-
ności. Doprowadzenie stadionu do peł-
nej funkcjonalności, włącznie z – najbar-
dziej nas interesującym – systemem
przeciwpożarowym, to obowiązek inwe-
stora, czyli spółki BIEG 2012 oraz pracują-
cych na jej zlecenie wykonawców.

T
ymczasem spółka BIEG 2012, korzy-
stając z pośrednictwa nad wyraz
życzliwych dziennikarzy, informuje

opinię publiczną, że to nie jej problem
gdyż już dokonała przekazania stadionu
jego gospodarzowi, czyli spółce Lechia
Operator. Ta z kolei odbija piłkę i zasłania
się obustronnie podpisanym harmono-
gramem prac, jaki wykonawcy inwestycji
zobowiązani są zrealizować do końca br.
Do smagania biczem krytyki pozostali za-
tem strażacy (bo czepiają się „drobia-
zgów”) oraz PZPN (bo nie raczył wyręczyć
inwestora i gospodarza PGE Arena w ich
obowiązkach!). Zupełnie, jak z Cyganem
i kowalem, tyle że na odwrót…

FELIETON

CYGAN ZAWINIŁ, 
KOWALA WIESZAJĄ…
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W
elitarnym gronie Przyjaciół Euro
znaleźli się między innymi dwaj
znakomici polscy piłkarze – Pa-

weł Janas i Włodzimierz Smolarek. –
Mam nadzieję, że teraz zacznie się era
mistrzostwa Europy – powiedział Janas,
który wprowadził reprezentację Polski do
mistrzostw świata w 2006 roku. –  Brali-
śmy udział w turnieju w Austrii i Szwajca-
rii, teraz mamy go u nas. Wierzę, że na
następnych turniejach również będzie-
my.

Janas został zapamiętany przez pol-
skich kibiców między innymi jako strzelec
samobójczej bramki na starym Stadionie
Dziesięciolecia. Miało to miejsce 17
kwietnia 1983 roku w spotkaniu z Finlan-
dią (1:1), w eliminacjach mistrzostw Euro-
py. – Później reprezentacja Polski na tym
obiekcie już nie zagrała. Zamknąłem ten
stadion, więc chciałbym go również
otworzyć po przebudowie – śmieje się Ja-
nas.

Co ciekawe, bramkę dla Polski w tym
spotkaniu strzelił Włodzimierz Smolarek,
który nominację na Przyjaciela Euro od-
bierał w tym samym dniu, co Janas. – To
dla mnie ogromne wyróżnienie – powie-
dział 60-krotny reprezentant Polski. –
Jakbym zdobył medal mistrzostw świata
albo Europy, chociaż na Euro nie grałem
i nigdy już nie zagram. Chciałbym teraz
pomóc każdemu, gdy zajdzie taka po-
trzeba. Piłka jest jak narkotyk. Skończy-
łem grać, ale nadal ciągnie mnie do fut-
bolu. Nie mogę w domu wysiedzieć, chcę
coś robić przy piłce.

Zakończyła się również seria konkur-
sów dla każdego, w których nagrodą było
przyjęcie do zaszczytnego grona Przyjaciół
Euro. Tym razem kibice mieli okazję do
wzięcia udziału w quizie, sprawdzającym
wiedzę z zakresu piłki nożnej. Specjalne
jury wybrało zwycięzców, którzy zostaną
zaprezentowani podczas jednego z wrze-
śniowych programów „Kawa czy herba-
ta?” w Telewizji Polskiej.

Na zakończenie projektu, który rozpo-
czął się rok temu w Łodzi, lokalny Komi-

tet Organizacyjny przygotował dla
wszystkich Przyjaciół EURO uroczysty
obiad w Gdańsku oraz wspólne ogląda-
nie meczu Polska – Niemcy z trybu nowo
wybudowanego stadionu.

W decydującą fazę wkracza inny
z bardzo dużych projektów UEFA Euro
2012 – wolontariat. Jeszcze do 30 wrze-
śnia można składać aplikacje na stronie
UEFA.com. Jednak już od pierwszego
weekendu września trwają pierwsze
rozmowy kwalifikacyjne. Będą się one
odbywać w jedenaście weekendów, do
połowy listopada, we wszystkich pol-
skich i ukraińskich miastach-gospoda-
rzach. Do końca roku kandydaci zosta-
ną powiadomieni, czy zostali przyjęci.

Łącznie w czasie czerwcowego tur-
nieju w Polsce i na Ukrainie pomagać
będzie około 5500 wolontariuszy.
W Warszawie  potrzeba około tysiąca,
natomiast w Gdańsku, Poznaniu i Wro-
cławiu po około 600–700. – Wolonta-
riusze będą pracować w ramach dwu-
dziestu obszarów operacyjnych – mówi
Kamila Czerwińska, menedżer ds. wo-
lontariatu.

Polski multimedalista olimpijski Ro-
bert Korzeniowski doskonale zna smak
wielkich imprez i niezwykle ciepło wspo-
mina współpracę z wolontariuszami: –
Nie zapomnę nigdy cudownego wolon-
tariatu z igrzysk olimpijskich w Sydney. To
między innymi dzięki ich wspaniałej pra-
cy mogłem zdobyć dwa złote medale
olimpijskie. Dziś w Parku Olimpijskim
przed stadionem specjalna artystyczna
instalacja upamiętnia każdego z nich.
Wierzę, że nasi wolontariusze nawiążą
do najpiękniejszych tradycji polskiej

i ukraińskiej gościnności, a uczestnicy tur-
nieju oraz kibice będą ich wspominać
równie ciepło, jak ja moich Australijczy-
ków.

Legendarny polski piłkarz Włodzimierz
Lubański również jest przekonany, że bez
wolontariatu nie można zorganizować
dużej imprezy sportowej. – Miałem oka-
zję być na czterech mistrzostwach świata
– mówi. – Za każdym razem widziałem
ludzi w żółtych, pomarańczowych lub
czerwonych kamizelkach. To byli wolon-
tariusze, którzy wskazywali kibicom
i dziennikarzom drogę na stadionowy
parking lub pomagali odnaleźć ich miej-
sca na trybunach. Zachęcam wszystkich
fanów futbolu do udziału w Oficjalnym
Programie Wolontariatu UEFA Euro
2012. To ogromna szansa, by aktywnie
uczestniczyć w tej wielkiej piłkarskiej
przygodzie.

W organizacji meczu Polska – Niemcy
w Gdańsku, w pracach biura prasowego,
po raz pierwszy pomagała grupa wolon-
tariuszy. To wstępny test tej formy współ-
działania przy dużej imprezie piłkarskiej
przed finałem mistrzostw Europy.

Rekrutacja do oficjalnego programu
tego przedsięwzięcia rozpoczęła się w po-
łowie czerwca br. i do tej pory wpłynęło
ponad 13 500 zgłoszeń, z tego ponad
połowa z Polski. Kolejna, weekendowa
faza rekrutacji potrwa do końca listopa-
da, aby do końca roku ostatecznie za-
kwalifikować 6000 wolontariuszy, którzy
wspierać będą pracowników UEFA na sta-
dionach i oficjalnych miejscach Euro
2012 w Polsce i na Ukrainie, czyli lotni-
skach, dworcach kolejowych, ulicach
i strefach kibica.

Przyjaciele w komplecie
W Polsce zakończono

nominowanie Przyjaciół UEFA

Euro 2012. Ostatnich z grona

osób publicznych

zaprezentowano w połowie

lipca, natomiast na początku

września rozstrzygnięto

konkurs dla wszystkich.

Kamila Czerwińska



O
jego atrakcyjności najlepiej
świadczy liczba gdańszczan, któ-
rzy zjawili się podczas 8-godzin-

nego „dnia otwartego” w sobotę, 6
sierpnia.  Organizatorzy spodziewali się
ok. 50 tys. gości, tymczasem na ul. Po-
koleń Lechii Gdańsk 1 – bo tak brzmi ofi-
cjalny adres PGE Arena – przybyło ich
o ponad 30 tys. więcej. Co ważne, tę  re-
kordową frekwencję stadion przetrzy-
mał bez specjalnych problemów, a opi-
nie wszystkich, którzy tu przybyli, spro-
wadzały się niemal wyłącznie do kom-
plementów. 

Nic dziwnego, gdański obiekt uchodzi
za jeden z najpiękniejszych na naszym
kontynencie. Zawdzięcza to udanej kon-
cepcji architektonicznej, nawiązującej
kształtem i kolorystyką do bursztynowych
tradycji grodu nad Motławą. To zresztą
daje się zauważyć już na pierwszy rzut
oka. 

Mniej widoczne, choć zdecydowanie
ważniejsze dla udanego przebiegu elimi-
nacji i ćwierćfinału Euro 2012, są tech-
niczno-użytkowe parametry inwestycji.
Na powierzchni 25,5 ha wybudowano

stadion o wymiarach 236 x 203 x 43
m z boiskiem liczącym 105 m długości i
68 m szerokości oraz trybunami dla 42
tys. osób, chronionych przez zadaszenie
o powierzchni 44 tys. m kw. To ostatnie
oparte jest na 82 dźwigarach, z których
żaden nie ogranicza widoczności kibi-
com.   

Imponujące są również parametry
tzw. infrastruktury towarzyszącej. Z 34
tys. m kw. powierzchni użytkowej PGE
Arena „wykrojono” aż 9 tys. m. kw. dla
handlu i usług oraz 3,5 tys. m kw. na stre-
fę biznesową. Funkcjonować tu będzie
m.in. Fan Pub o powierzchni 970 m kw.
oraz 24 kioski gastronomiczne. VIP-y bę-
dą miały do dyspozycji 40 lóż, w tym
osiem o powierzchni 60 m kw., a specjal-
na trybuna biznesowa liczy 1383 miejsca.
Z myślą o kibicach zmotoryzowanych wy-
budowano w bezpośrednim sąsiedztwie
stadionu parking na 2171 samochodów
osobowych oraz 74 autokary, natomiast
bilety będzie można nabyć w jednym ze
113 stanowisk kasowych.   

Po „dniu otwartym” kluczowym
sprawdzianem dla PGE Arena okazał się

inauguracyjny mecz ekstraklasy między
Lechią a Cracovią, rozegrany w niedzie-
lę, 14 sierpnia. Na trybunach zasiadło
ponad 34 tys. kibiców, czyli aż pięcio-
krotnie więcej niż wynosiła średnia li-
gowa na dotychczasowym stadionie Le-
chii przy ul. Traugutta. Wynik ten
wkrótce został poprawiony, podczas
meczu reprezentacji Polski z Niemcami
6 września, kiedy to PGE Arena gościła
38 widzów.

Prace kosmetyczne oraz wykończenio-
we wewnątrz obiektu będą trwać do
grudnia roku, lecz nie ma żadnych powo-
dów do obaw. 

Znacznie gorzej wyglądają kwestie
komunikacyjne, co ewidentnie wykazał
pierwszy mecz. Przepełniony i trudny
do opuszczenia szybciej niż w ciągu go-
dziny parking przy stadionie oraz tysią-
ce ludzi podążających do celu pieszo
(także nieczynnymi torami kolejowymi)
przekonują, że pod tym względem jest
do zrobienia najwięcej. Bez zmoderni-
zowanej linii tramwajowej, uruchomie-
nia dodatkowych linii autobusowych
oraz przywrócenia Szybkiej Kolei Miej-
skiej z przystankiem w rejonie stadio-
nu, kapitał w postaci ogólnego uznania
dla niewątpliwej urody i funkcjonalno-
ści PGE Arena może zostać szybko roz-
trwoniony.
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PGE Arena:
pozostały detale
Włączenie do eksploatacji kolejnego obiektu przyszłorocznego

turnieju finałowego Euro 2012 było bodaj najważniejszym

wydarzeniem jesieni dla sportowego Gdańska.
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4
września, to ważna data w historii
przebudowanego za około 700
milionów złotych obiektu przy ul.

Bułgarskiej. Piłkarze Warty Poznań
i Termaliki Bruk-Bet Nieciecza rozegrali
pierwszoligowy mecz (2:2). Przed,
w trakcie, ani po spotkaniu nikt nie na-
rzekał na stan nowej murawy, co było
normą w zeszłym sezonie.

Roczna gwarancja
Koszty modernizacji i wymiany insta-

lacji grzewczych, nawadniających, dre-
nażowych oraz ułożenia nowej murawy
pokrył organizator zawodów motocros-
sowych Red Bull X-Fighters, które odby-
ły się w zeszłym miesiącu na poznań-
skim stadionie. To właśnie z powodu tej
imprezy zespoły Lecha i Warty nie mo-
gły grać pierwszych meczów ligowych
przy Bułgarskiej. Mają za to nową mu-
rawę, z gwarancją na rok.

Poprzednio murawę na nowym sta-
dionie wymieniono pięciokrotnie w cią-
gu półtora roku. Pewnie dlatego dyrek-
tor Poznańskiego Ośrodka Sportu i Re-
kreacji, Maciej Mielęcki, asekuracyjnie
zastrzega: – Nie wiadomo, czy będzie
ona (nowa murawa – przyp. red.) wy-
korzystywana podczas Euro. Ta decyzja
leży już w gestii UEFA.

Za wysokim płotem
W Poznaniu odbędą się trzy mecze

Euro 2012 grupy C (10, 14 i 18 czerwca).
W okresie od 8 czerwca do 1 lipca na

placu Wolności (osiedle Stare Miasto)
w godzinach od 14 do północy oraz
w dniach meczowych od 12 w południe
do 2 w nocy będzie funkcjonować ogro-
dzona wysokim płotem strefa kibica.

Według wstępnych szacunków, strefę
ma codziennie odwiedzać około 18 tysię-
cy kibiców, a łącznie około pół miliona
osób. Porządek i bezpieczeństwo ma za-
pewnić trzystu ochroniarzy i policja. Strefa
będzie monitorowa całą dobę. Zamiast
toi-toi, ma być ustawionych 160 wygod-
niejszych kontenerów-sanitariatów.

Wyłoniony w przetargu operator
strefy będzie musiał również zbudować
scenę główną z telebimem o po-
wierzchni 100 metrów kwadratowych
i dwoma trybunami na tysiąc osób, trzy
dodatkowe telebimy (na wszystkich
czterech transmitowane będą mecze)
oraz stoiska gastronomiczne, informa-
cyjne i punkty dla sponsorów Euro.

Oprócz transmisji spotkań, w strefie
mają odbywać się koncerty, konkursy
oraz imprezy dla dorosłych, młodzieży,
dzieci i niepełnosprawnych. Mieszkań-
com strefy i prowadzącym w niej dzia-
łalność gospodarczą zostaną wydane
specjalne przepustki.

Rosyjski sprawdzian
Na placu Wolności, a więc w przy-

szłej strefie kibica, odbył się w zeszłym
miesiącu finał jednej z wielu imprez or-
ganizowanych w Poznaniu, związanych
z finałami mistrzostw Europy. Trzydzie-

ści jeden drużyn rywalizowało o zwycię-
stwo w Piłkarskiej Grze Miejskiej, w któ-
rej oprócz umiejętności czysto sporto-
wych, trzeba było wykazać się na przy-
kład zdolnościami dziennikarskimi, jak
komentowanie meczów. Wygrała ekipa
„Niemiec” przed „Włochami”, „Bośnią
i Hercegowiną” oraz „Rosją”.

Prawdziwa piłkarska reprezentacja
Rosji ma przyjechać do Poznania 15 li-
stopada na towarzyskie spotkanie
z biało-czerwonymi – pod warunkiem,
że zakwalifikuje się do Euro bezpośre-
denio, a więc nie będzie musiała roz-
grywać zaplanowanych na ten okres
barażów.

Dotychczas na nowym Stadionie
Miejskim w Poznaniu rozegrano jeden
mecz międzypaństwowy. W listopadzie
zeszłego roku Polska pokonała Wybrze-
że Kości Słoniowej 3:1, a spotkanie zgro-
madziło komplet 40 tysięcy widzów.

Poznań starał się o organizację nie-
dawnego spotkania z Meksykiem (1:1),
ale przegrał z Legią Warszawa. Prezes
Wielkopolskiego ZPN, Stefan Antko-
wiak, twierdzi, że z Rosją drużyna Fran-
ciszka Smudy na pewno zagra przy Buł-
garskiej, oczywiście jeśli mecz dojdzie
do skutku.

Byłby to najlepszy sprawdzian prac
i poprawek dokonanych na obiekcie
i wokół niego, wskazanych jako ko-
nieczne przez UEFA i PZPN, a dotyczą-
cych przede wszystkim bezpieczeństwa
kibiców.

Najpierw murawa,
teraz strefa
W Poznaniu piłkarze wreszcie grają na nowej, położonej na Stadionie Miejskim już po raz szósty,

murawie. A Urząd Miasta przygotowuje się do ogłoszenia przetargu na strefę kibica Euro 2012.



J
ej opinia jest niezbędna, aby prezy-
dent miasta, Rafał Dutkiewicz, dał
organizatorom imprezy masowej

zielone światło. Teoretycznie mógłby,
mimo negatywnej opinii policji, ale za-
rzekał się, że tego nie zrobi. – To po-
ważna impreza światowej rangi, dlate-
go wszystko musi być dobrze przygoto-
wane – stwierdził Dutkiewicz. Nawet
dzień otwarty areny, z udziałem piłka-
rzy Śląska Wrocław, trenujących na no-
wym obiekcie w obecności 15 tysięcy ki-
biców. Prace wykończeniowe trwają
również na ulicach dojazdowych do sta-
dionu oraz na obwodnicy.

Miasto ma teraz przyjemne zmar-
twienie – zastanawia się, kto zostanie
sponsorem stadionu. Kandydatów jest
czterech, a na czoło wyścigu wysunął
się duży zagraniczny koncern. Urzędni-
cy twierdzą, że rozmowy są już bardzo
zaawansowane, a do ustalenia pozo-
stały szczegóły – na przykład liczba re-
klam na bandach. Nikt nie chce puścić
pary z ust, o jaką firmę chodzi, ponie-
waż w grze są olbrzymie sumy. Miasto
zapewnia jednak, że niebawem pozna-
my nazwę zwycięskiej firmy.

Podczas pierwszych imprez na sta-
dionie będą potrzebni stewardzi.
W środku lata ruszyła ich rekrutacja.
Każdy z zatrudnionych przez miasto
pracowników będzie odpowiedzialny

m.in. za udzielanie informacji, pierw-
szej pomocy oraz reagowanie w sytu-
acjach zagrożenia. Stewardzi przejdą
specjalne, bezpłatne szkolenie. Urzęd-
nicy chcą, by większość zatrudnionych
w ten sposób ludzi pomagała także po
Euro 2012, w trakcie organizowanych
przez miasto „eventów”.

Podczas turnieju nie obędzie się tak-
że bez wolontariuszy. W samym Wro-

cławiu ich liczba zbliży się do 700. Ma-
ją pracować w ok. 40 specjalnych punk-
tach, a ich zadaniem będzie pomoc
dziennikarzom, turystom i mieszkań-
com miasta, którzy zechcą poznać pod-
stawowe informacje – jak dojechać
w określone miejsce, kupić tramwajo-
wy bilet lub gdzie można skorzystać
z internetu.

Żeby miasto nie straszyło podczas
przyszłorocznej batalii piłkarzy o mi-
strzostwo Europy, trzeba się pozbyć
dziur po inwestycjach, które nie zosta-
ną zamknięte na czas. – Na pewno nie
przykryjemy ich płachtami. To byłyby
zbyt wielkie koszty – mówi Hanna Do-
magała, dyrektorka wrocławskiego
biura ds. Euro 2012. Urzędnicy wymyśli-
li, że skorzystają z pomocy... artystów.
Miejsce dziur zajmą rozmaite instala-
cje, stworzone właśnie przez nich. – Po-
mysł jest taki, żeby młodzi artyści mogli
zaprezentować tam swoją sztukę – wy-
jaśnia Alicja Zakrzewska z firmy Fama
PR, która współpracuje z Wrocławiem
przy promocji imprezy. Pomysł całkiem
niezły, ponieważ Wrocław przypomina
na razie wielki plac budowy. Czasu jest
coraz mniej, więc jeśli miasto zdąży
przygotować się odpowiednio do roz-
poczęcia mistrzostw, rzeczywiście bę-
dzie to wielka sztuka. Ci urzędnicy to
jednak artyści.
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Miejscy artyści
3 września na wrocławskim stadionie miały straszyć wielkie

samochody przywiezione prosto z USA. Imprezę „Monster Jam”

przeniesiono jednak na październik, ponieważ zgody na jej

organizację nie wyraziła policja.

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

Naming rights, czyli p

Bardzo często umowy dotyczące na-
ming rights zawierają także świadcze-
nia, związane z ekspozycją reklam,
udostępnieniem powierzchni reklamo-
wych na koronie stadionu, na bandach
wokół boiska i wszystkich innych nośni-
kach, pozostających w dyspozycji wła-
ściciela obiektu. Standardowo również
w tego typu umowach dołączane są
pakiety hospitality, zawierające prawa
do korzystania przez sponsora z wła-
snej loży, sal konferencyjnych na sta-
dionie, zarówno podczas organizowa-
nych tam imprez, jak i we wszystkie po-
zostałe dni w roku. Takie umowy zawie-
rane są zazwyczaj na okres nie krótszy
niż 5 lat. Pozwalają więc właścicielowi
obiektu na stabilne, długoterminowe
planowanie budżetu, a sponsorowi na-
zwy dają szansę na trwałe zakorzenie-
nie się w świadomości odbiorców.

Historia naming rights rozpoczęła
się w USA na początku ubiegłego wie-
ku. Jednak najbardziej spektakularne
kontrakty zawierano dopiero w latach
90. Do dzisiaj jest to źródło znacznych
przychodów większości klubów sporto-
wych i federacji. Umowy opiewają na 5
do 30 lat, przynosząc nawet 20 milio-
nów dolarów przychodu każdego roku!

Wkrótce pojawili się kolejni sponso-
rzy. Prawo do nazwy Commerzbank
Arena dla stadionu we Frankfurcie
sprzedano za 3 mln euro rocznie. Za na-
zwę monachijskiej Allianz Arena ten
znany na całym świecie ubezpieczyciel
płaci 6 mln euro rocznie. A są jeszcze
Emirates Stadium w Londynie, Signal
Iduna Park w Dortmundzie i wiele in-
nych. Raport Sport Und Markt AG poda-
je, że w okresie od 1990 do 2011 roku
odnotowano w Europie ponad 120
transakcji sprzedaży praw do nazwy
obiektu sportowego.

W Polsce poszukiwania sponsorów
gotowych zapłacić za umieszczenie

Naming rights, to stosunkowo

nowa forma komunikacji,

która w Polsce obecna jest od

zaledwie kilku lat. Ta forma

sponsoringu polega na

sprzedaży praw do nazwy,

poprzez umieszczenie w niej

wskazania marki lub produktu

sponsora.

swojej marki w nazwie stadionu lub ha-
li sportowej rozpoczęto z chwilą po-
wstawania nowoczesnych obiektów.
Próby sprzedaży prawa do nazwy dla
stadionu miejskiego w Kielcach, zapo-
czątkowane w 2005 roku, skończyły się
niepowodzeniem. Jednak już w ciągu
kolejnych kilku lat swoich sponsorów
tytularnych znalazły Dialog Arena w Lu-
binie, Atlas Arena w Łodzi (5 mln zł za 5
lat), BGŻ Arena w Pruszkowie, Winiary
Arena w Kaliszu i hala Ergo Arena
w Gdańsku.

Największą jednak sensacją była
sprzedaż praw do nazwy nowobudowa-
nego stadionu na Euro 2012 w Gdań-
sku. Grubo ponad rok przed ukończe-
niem inwestycji, bo już w maju 2010 ro-
ku, stadion o roboczej nazwie Baltic
Arena przemianowany został na PGE
Arena. Państwowy potentat energe-
tyczny, zainteresowany budowaniem
klimatu społecznego w regionie, w któ-
rym znajdzie się najbardziej prawdopo-
dobna lokalizacja pierwszej polskiej
elektrowni atomowej, bardzo wysoko
zawiesił poprzeczkę wszystkim konku-
rentom i naśladowcom, chcącym wpro-

wadzić swoja markę do nazw kolejnych
powstających stadionów. PGE w ciągu
pięciu najbliższych lat zapłaci właścicie-
lowi stadionu aż 35 mln zł.

Po ogromnym sukcesie sprzedaży
praw do nazwy areny w Trójmieście,
również Stadion Narodowy w Warsza-
wie rozpoczął poszukiwania sponsora
tytularnego. Oficjalne ogłoszenie prze-
targu ostudziło tym samym spekulacje
co do tego, czy przy nazwie Stadionu
Narodowego będzie pojawiać się rów-
nież nazwisko któregoś ze słynnych i za-
służonych dla narodu Polaków. Oczeki-
wania finansowe Narodowego Cen-
trum Sportu odnośnie wysokości wkła-
du sponsora do Stadionu Narodowego
szacowane są na poziomie 10 mln zł
rocznie. Na razie jednak, z powodu
opóźnień w budowie obiektu, pierwsze
imprezy komercyjne zostały odwołane,
a prestiżowy mecz z reprezentacją Nie-
miec przeniesiono do Gdańska.

W ostatnich tygodniach, równolegle
z rozpoczęciem nowego sezonu T-Mobi-
le Ekstraklasy, KP Legia Warszawa, po
kilku miesiącach negocjacji ogłosił po-
zyskanie dla użytkowanego przez siebie



Bridge zostali zmuszeni przez kibiców
do zmiany planów.

Sponsorzy, liczący na wypromowanie
swoich marek przy okazji rozgrywanych
na polskich stadionach meczów Euro
2012, muszą także pamiętać, że
w okresie imprezy organizowanej przez
UEFA stadiony będą identyfikowane
wyłącznie z nazwami miast, w których
się znajdują, z całkowitym pominię-
ciem członów komercyjnych.

Kolejnym potencjalnym zagroże-
niem jest przyzwyczajenie kibiców do
używania nieoficjalnych nazw stadio-
nów. Baltic Arena może długo funkcjo-
nować w potocznej komunikacji. Jesz-
cze trudniej będzie przekonać wszyst-
kich odbiorców, na czele z unikającymi
komercyjnych akcentów w swoich rela-
cjach dziennikarzy, do rezygnacji z uży-
wania nazwy Stadionu Narodowego
w Warszawie.

Operatorzy polskich stadionów zmu-
szeni są do poszukiwania dodatkowych
środków. Liczba i dostępność imprez,
które mogłyby odbywać się na nowych
obiektach, jest ograniczona, zaś konku-
rencja ze strony innych operatorów i al-
ternatywnych lokalizacji „pod” imprezy
sportowe i rozrywkowe – ciągle rośnie.

Tylko najbardziej aktywni będą w sta-
nie na trudnym – i już wkrótce jeszcze
bardziej konkurencyjnym – polskim
rynku znaleźć sponsora dla nazwy swo-
jego stadionu i zamknąć w ten sposób
bezpiecznie budżet na utrzymanie efek-
townych, ale i niezwykle drogich obiek-
tów.

ciwiających się naruszaniu długoletnich
tradycji i ich przyzwyczajeń. Znane są
nieudane próby sprzedaży naming ri-
ghts na rynku brytyjskim, gdzie opera-
torzy stadionu Wembley oraz Stamford

i prawa do nazwy
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stadionu sponsora tytularnego, którym
została marka Pepsi. Tym samym
obiekt, znany wcześniej jako stadion
im. Wojska Polskiego przy ulicy Łazien-
kowskiej, dzięki kontraktowi wartemu
6 mln zł rocznie, stał się  Pepsi Areną.
Zamieszanie i nieporozumienia, które
powstały na tym tle pomiędzy mia-
stem, będącym właścicielem obiektu,
a klubem (jego dzierżawcą)  wynikały
z nieprecyzyjności zapisów umowy po-
między tymi podmiotami. Chodziło
o różnice w interpretacji: która ze stron
jest upoważniona do zaciągania zobo-
wiązań w zakresie sprzedaży praw do
nazwy stadionu oraz czerpania z tego
tytułu dochodów. Mamy dobry przy-
kład na to, że sprzedaż praw do nazwy
jest jeszcze ciągle nowym i niezbyt po-
wszechnie znanym u nas narzędziem
marketingowym.

Oprócz niewątpliwych zalet sprzeda-
ży praw do nazwy stadionów, związa-
nych z zasięgiem i prestiżem tego typu
komunikacji, narzędzie to ma także wa-
dy. Sponsora, chcącego wypromować
swoją markę w nazwie stadionu, spo-
tkać może opór ze strony kibiców sprze-



Thiago Alcantara 
najciekawszy pił-
karz turnieju
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EUROWIZJE

JERZY

ENGEL

KOMENTUJE Władze UEFA mocno zastanawiają się
nad przyszłością tego turnieju, coraz gło-
śniej słyszy się opinie o możliwej rezygnacji
z rywalizacji reprezentacyjnej na tym po-
ziomie rywalizacji. O wiele bardziej rozsąd-
ne jest utrzymanie rozgrywek U-19, gdyż
podczas turnieju finałowego jego uczestni-
cy będą mieć po 21 lat i wszystko będzie
wtedy zgodne z wiekiem młodzieżowca. 

Obserwując każdą wielką imprezę pił-
karską na przestrzeni kilkunastu ostatnich
lat stwierdzam, że podstawowy element
wyszkolenia zawodników, czyli technika,
ma decydujące znaczenie w odnoszeniu
sukcesów na arenie międzynarodowej. Ze-
społy Białorusi, Czech, Ukrainy, Anglii czy
Danii, mimo że znakomicie przygotowane
pod względem fizycznym i taktycznym, od-
biegały znacznie pod względem wyszkole-
nia technicznego od Szwajcarów czy Hiszpa-
nów i nie były w stanie osiągnąć ostatecz-
nego sukcesu. Poprzednie finały U-21, w
2009 roku w Szwecji, pokazały całej Euro-
pie znakomicie wyszkolonych technicznie
zawodników z Niemiec, w tym najlepsze-
go gracza mistrzostw – Mehuta Özila, kktó-
ry rok później, po mundialu w RPA, wylądo-
wał wraz z kolegą z obu reprezentacji Nie-
miec, Sami Khedirą, w Realu Madryt.

W Danii Niemców nie było, a na mi-
strzowskim podium stanęli młodzi Hiszpa-
nie, którzy prócz znakomitej, zespołowej or-
ganizacji gry, pokazali kilku bardzo utalen-
towanych zawodników – ich nazwiska war-
to zapisać sobie w pamięci. Thiago Alcanta-
ra, piłkarz FC Barcelona, został uznany za
najciekawszego gracza turnieju. Pokazał
umiejętności i charakter, jakie w dzisiejszym
futbolu okazują się najbardziej poszukiwa-
nym wyznacznikiem modelu piłkarza w Eu-
ropie. Zaraz po zakończeniu mistrzostw Bar-
celona podpisała nowy kontrakt z zawod-
nikiem, a jego odstępne wynosi 90 milio-
nów euro!!!

Różne oblicza młodej Europy

Zarówno Özil, jak i Alcantara nie są bo-
iskowymi atletami; raczej szczupli, zwinni,
średniego wzrostu, obdarzeni predyspozy-
cjami szybkościowymi, ze znakomitą koordy-
nacją. Bardzo dobrze wyszkoleni technicznie
i rozumiejący wszelkie potrzeby taktyczne ze-
społu. Co ciekawe, obydwaj zdecydowanie
lepiej posługują się lewą nogą, są liderami
swoich drużyn, lubią role wolnych elektro-
nów, poruszających się najczęściej w strefie
boiska za plecami napastnika. Obdarzeni
bardzo mocnym, celnym uderzeniem, potra-
fią zdobywać bramki z dalszej odległości
i kierować grą całego zespołu. Zawodnicy
sprytni, którzy nieszablonowym rozwiąza-
niem akcji zaskakują rywali. To ich autorstwa
jest większość podań bramkowych i dokład-
nie wykonywane stałe fragmenty gry.  Moż-
na powiedzieć, że obaj są piłkarsko bardzo
do siebie podobni, choć Alcantara częściej
podejmuje akcje indywidualne. Özil raczej
nie ryzykuje i szuka gry kombinacyjnej,
w oparciu o współpracę z partnerami.

Najlepszym strzelcem turnieju został
Hiszpan Adrian Lopez z pięcioma zdobyty-
mi bramkami. Warto zapamiętać też na-
zwiska takich graczy, jak: Ander Herrera, Ju-
an Mata, Alberto Botia, Martin Montoya,
Alvaro Dominguez, Didac Vila Rosello, Javi
Martinez czy Iker Muniain. Dobry zespół
musi mieć też wysokiej klasy bramkarza –
Dawid de Gea zdobył w 2010 Ligę Europy
z Atletico Madryt, a jeszcze przed finałowym
turniejem U-21 podpisał umowę z Manche-
ster United.

Mistrzostwa Europy w Danii pokazały
różne oblicza młodej piłkarskiej Europy. Z
jednej strony zespoły zdeterminowane
przede wszystkim na realizację ścisłych zało-
żeń taktycznych, piłkarze atletycznie zbudo-
wani, skupieni na obronie własnej bramki,
w miarę poprawnie wyszkoleni technicznie
i taktycznie, poszukujący swojej szansy
w kontrataku. A z drugiej strony drużyny
świetnie wyszkolone technicznie i taktycz-
nie, których zawodnicy podejmują próby
wyjścia daleko poza margines taktyki zespo-
łowej i w działaniach indywidualnych, po-
partych znakomitym wyszkoleniem tech-
nicznym, rozwiązują akcje ofensywne. Zwy-
ciężyła zdecydowanie druga opcja, co sta-
nowi najlepsze przesłanie tych finałów dla
wszystkich szkolących w Europie: w jakim
kierunku powinna rozwijać się piłka nożna.

O pierwsze miejsce w Europie zagrały
dwa najlepsze, bardzo dobrze wyszkolone

technicznie zespoły Hiszpanii i Szwajcarii.
Mecz finałowy był wspaniałym widowi-
skiem, udowadniającym, że można grać
ofensywnie i pięknie, a w przypadku repre-
zentacji Hiszpanii również skutecznie. Na
postawie obu drużyn widać było rękę szko-
leniowca. Chodzi nie tylko o wyszkolenie in-
dywidualne zawodników, ale przede
wszystkim selekcję piłkarzy oraz ich znajo-
mość taktyki gry w ataku i obronie. Warto
przypomnieć, że zespół hiszpański dyspono-
wał tak znakomitą grupą, że piłkarz tej kla-
sy, co Bojan Krkić, wchodził tylko z ławki re-
zerwowych i dostawał od trenera po kilka
lub kilkanaście minut gry

Znakiem szczególnym w grze obronnej
dwóch najlepszych drużyn był bardzo agre-
sywny, natychmiastowy pressing. Zawodni-
cy momentalnie starali się odzyskać straco-
ną piłkę, i to jak najdalej od własnej bram-
ki. Taki sposób gry wymagał znakomitego
przygotowania fizycznego i mimo że finały
mistrzostw Europy odbywają się w czerwcu,
a więc po sezonie, młodzi piłkarze nie mieli
żadnych problemów przeciążeniowych. To
pokazuje, że wszystkie zespoły pod tym
względem są już przygotowane podobnie,
również niewiele różnią się w znajomości
i stosowaniu elementów taktycznych, nato-
miast co zdecydowanie różni je między so-
bą, to wyszkolenie techniczne, pozwalające
na swobodę gry i nieszablonowe rozwiązy-
wanie akcji ofensywnych.

Poza stroną czysto piłkarską należy pod-
kreślić znakomitą organizację turnieju. Duń-
czycy wykorzystali mistrzostwa również edu-
kacyjnie, organizując kurs dla swoich trene-
rów na dyplom UEFA-B i UEFA-PRO. UEFA
Technical Study Group U-21/2011, do której
miałem  przyjemność być zaproszony, doko-
nała wielu analiz tych mistrzostw i nieba-
wem wszystkie nasze wnioski znajdą się na
krążkach DVD oraz w oficjalnej broszurze
UEFA, z której skorzystają także polscy szko-
leniowcy.

Czerwcowe finały mistrzostw Europy U-21 w Danii potwierdziły europejską dominację futbolu hiszpańskiego.
Finałowy turniej powinien być rozgrywany raczej pod egidą U-23, co rzetelniej obrazowałoby wiek uczestników.
Paradoksalny jest fakt, że trzy najlepsze w tym turnieju drużyny – Hiszpanii, Szwajcarii i Białorusi, uzupełnione
ekipą Wysp Brytyjskich, będą reprezentować Europę na igrzyskach olimpijskich w Londynie, lecz nie wystawią
tam większości piłkarzy, którzy wywalczyli awans. Nie pozwoli im już na to rok urodzenia zawodników.

UEFA Technical Study Group U-21/2011 (od
lewej): Gyorgy Mezey, Jerzy Engel, Peter
Rudbaek, Dusan Fitzel, Andy Roxburgh

Hiszpanie z pucharem mistrzostw Europy U-21/2011
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JACEK

SOWA

FELIETON

eby była jasność – to nie jest
moja opinia, to zdania wyję-
te z oficjalnego tekstu, au-
torstwa rządowej spółki ce-
lowej Ministerstwa Sportu

i Turystyki – PL.2012, koordynatora dzia-
łań 170 podmiotów, zajmujących się
przygotowaniami do zadań, wynikają-
cych z organizacji mistrzostw Europy
w naszym kraju. Na papierze wszystko
wygląda pięknie i nie ma powodu do
obaw. 730 kilometrów autostrad i 530
km dróg ekspresowych przez 90 obwod-
nic dowiezie tysiące kibiców futbolu na
wspaniałe, nowe stadiony, na widok
których Angolom i innym tifosom oczy
zbieleją. Wysiądą na zmodernizowa-
nych terminalach i dworcach, a na każ-
dej ulicy wolontariusze witać ich będą
euro maskotkami.

Kto jeździ po kraju – wie, jak wygląda
nasza irytująca rzeczywistość niespełna
250 dni przed piłkarskim świętem, które-
go Polsce i Ukrainie zazdrości niejeden
europejski land. Problemy na wschód od
Przemyśla pozostawmy naszym sąsia-
dom, sami zaś zajmijmy się własnym po-
dwórkiem, na którym bałagan taki, iż nie-
jeden zaułek warszawskiej Pragi czy Tar-
gówka to przy nim pałacowe patio.

Centralny punkt – Warszawa, to jedyna
bodaj europejska stolica, nie mająca ob-
wodnicy, a dojeżdżający do pracy do gro-
du Syreny z każdego kierunku codziennie
ulewają hektolitry żółci, nie szczędząc kry-
tyki tak zwanym ojcom, a raczej matkom,
miasta. Decydenci najczęściej pozostają
anonimowi, Chińczyk zawinił, ministra
wieszają; kogoś muszą. Chętnie przyłożył-
bym kolejarzom, ale na razie najbardziej
winny jest maszynista z wykolejonego In-
tercity. Na kolei i tak nie ma się do kogo
przyczepić, bo kolej należy nie do pań-
stwa, ale do spółek, a z tymi dojść praw-
dy jest trudniej, niż w procesie mafii pali-
wowej. Jednym kradną przewody trakcyj-
ne, bo nie dopilnowali tego drudzy; inni
ograniczają prędkość, bo komuś wygięły
się tory, na dworcu jest brudno, bo spółka
sprzątająca wygryzła z toalety babcię klo-
zetową. Kto nie wierzy, niech się przeje-
dzie koleją do Warszawy – z Krakowa pra-
wie 5 godzin, z Gdańska – 8, z Poznania –
4. Niech spróbuje kupić bilet kwadrans
przed odjazdem w jedynej czynnej kasie

na dworcu w Katowicach, gdzie zaduch
zwala z nóg, a w chwilę później w nowym
wagonie I klasy Eurocity konduktor nie-
mal wgniata w brudną podłogę pasaże-
ra, protestującego przeciw nieczynnej kli-
matyzacji. Byle do Euro…

Jeszcze do niedawna o stadionie PGE
Arena w Gdańsku mówiono i pisano en-
tuzjastycznie, bo faktycznie obiekt to wy-
jątkowej urody. Rysy na dotychczas gład-
kim i optymistycznym wizerunku najważ-
niejszej inwestycji Euro 2012 w grodzie
nad Motławą pojawiły się wiosną, gdy
nie doszło do zaplanowanego przekaza-
nia stadionu przez wykonawców. Niereal-
ne okazały się kolejne z wyznaczanych ter-
minów, aby ostatecznie, po zmaganiach
ze strażą pożarną, PGE Arena została po-
zornie oddana do użytku 19 lipca 2011 r.
Wskutek trzymiesięcznego opóźnienia ki-
bice stracili kilka szumnie zapowiadanych
imprez, m.in. mecze reprezentacji Polski
i Francji oraz Lechii Gdańsk z czołowym
klubem europejskim, a i wrześniowy
mecz z Niemcami był zagrożony.

Koniec końców prezydent Gdańska,
zresztą prominentna osoba projektu Eu-
ro, wydał kolejną, warunkową(?) zgodę
na przeprowadzenie imprezy. I tu rodzi się
pytanie: co kryje się pod pojęciem zgoda
warunkowa? Dopuszczenie do imprezy,
pod warunkiem, że nie będzie pożaru?
Dlaczego strażacy pozwolili grać na sta-
dionie drużynie Lechii – gospodarzowi

Kilka miesięcy przed Euro 2012 najważniejsze inwestycje znajdują się w fazie zaawansowanych 

budów... W obecnej fazie kluczowe znaczenie mają projekty organizacyjne oraz ich precyzyjna 

integracja z infrastrukturą.

Celowa zgoda warunkowa

obiektu, ale już reprezentacja Polski nie
może, bo gospodarzem jest PZPN? Dla-
czego jakaś spółka BIEG czy ZRYW nie wy-
konała zaleceń, narażając nas na pośmie-
wisko przed całą Europą i dlaczego inna
spółka – celowo celowa – celująco nie re-
aguje na tego rodzaju wpadki?

Z rządowego memoriału wynika, ze
celem wszystkich projektów jest uzyska-
nie pełnej gotowości ósmego czerwca
przyszłego roku. W porządku, poczekajmy
do czerwca, ale ze wszystkim, także z kry-
tyką naszych strażaków pod wodzą ognio-
mistrza Smudy. Nie mamy co prawda si-
kawkowego Kevina z Londynu, ale trudno
mieć coś przeciw fachowcom z Francji czy
Niemiec, skoro są polskimi strażakami
z dziada pradziada. Mają znacznie trud-
niejsze zadanie od konstruktorów scho-
dów ewakuacyjnych czy piroczujników
w stadionowych lożach – oni muszą za kil-
ka miesięcy ugasić pożar kibicowskich
serc, na widowniach warunkowo odda-
wanych do użytku stadionów za ciężkie
miliony.

Dajmy więc biało-czerwonym warun-
kową zgodę na eksploatowanie naszych
skołatanych nerwów choćby za to, że wal-
czą tak, jak potrafią, choć na razie ich
garstka.  Jak mówi nasz legendarny już,
90-letni Skrzetuski mikrofonu – Bohdan
Tomaszewski: Nie bójmy się tego, co jest
w naszej historii wspaniałe, choćby nie
było zwycięskie!

Ż

Stadion PGE Arena w Gdańsku.



egoroczne piłkarskie wakacje
uatrakcyjniły dwa wielkie tur-
nieje: Copa America i mistrzo-
stwa świata kobiet w Niem-
czech. Jak zwykle, były bacznie

obserwowane także przez naszych sę-
dziów i sędziny pod kątem poziomu arbi-
trażu. I oglądaliśmy mecze prowadzone
prawie bezbłędnie, lecz jako telewidzowie
byliśmy także świadkami decyzji rozjem-
ców, za które niechcący i nam przychodzi-
ło się rumienić.

A poruszam temat tylko dlatego, iż po-
gląd głoszący, że pomyłki arbitrów są
wkalkulowane w piłkarski mecz, wcale do
mitów nie należy. Inna kwestia, iż obec-
nym na stadionie trudno tę prawdę sobie
przyswoić. I rację mają w jednym wzglę-
dzie: sędzia nie powinien się mylić. Może
właśnie dlatego o wiele szybciej rozgrze-
sza się zawodnika nie trafiającego do pu-
stej bramki. No cóż, wiadomo, że los sę-
dziego jest dużo gorszy…

A propos Copa America. Swoistą cieka-
wostką dla naszych arbitrów był niestoso-
wany dotąd sposób ustawiania muru
w pobliżu pola karnego na odległość 9,15
przy egzekwowaniu rzutów wolnych. Po
prostu sędzia zaznaczał miejsce jakie mo-
gą zająć zawodnicy linią wykonaną przy
użyciu środka chemicznego – ulatniające-
go się szybko sprayu. Czy tego rodzaju no-
wość ma szansę szerszego zastosowania,
bądź też doczeka się odpowiedniego zapi-
su obowiązującego w praktyce boisko-
wej? Raczej nie – mówi Dariusz Stawicki
przewodniczący Komisji Szkoleniowej KS
PZPN.

Co do MŚ w Niemczech. Na dwa mecze
grupowe, w charakterze obserwatorów,

wybrały się polskie sędziny
pod okiem członków zarzą-
du KS. Jako że podróży i na-
uki nigdy nie za wiele, przy-
wiozły ze sobą – obok wra-
żeń turystycznych – sporo
spostrzeżeń odnoszących
się do sędziowskiej profesji.
Ponieważ Michał Listkie-
wicz pomógł im zdobyć
miejsca na VIP-owskiej try-
bunie, miały okazję sfoto-
grafowania się z kancle-
rzem Niemiec, panią Ange-
lą Merkel. To też niezapo-
mniana chwila…

Nowy sezon dla sędziów ekstraklasy
przynosi – co prawda, trochę samoistne
–  rozwiązanie istniejącego do niedawna
problemu arbitrów zawodowych. Do-
tychczas kontraktami objęto tylko sę-
dziów międzynarodowych, co mijało się
z intencjami UEFA i FIFA, a przede wszyst-
kim wywoływało nieporozumienia
wśród reszty sędziów tej klasy. I oto na-
reszcie są szanse uporządkowania spra-
wy. Zarząd PZPN powołał specjalny ze-
spół, który ma opracować nowe warunki
kontraktowe obejmujące już na przykład
czternastu arbitrów głównych; dotych-
czas było sześciu.

Polscy sędziowie nadal cieszą się dobrą
opinią UEFA, są delegowani na poważne
zawody i turnieje. Najwymowniej po-
twierdza to nominacja Tomasza Winiar-
czyka na sędziego mistrzostw świata
w piłce plażowej. Zdarzyło się to po raz
pierwszy w historii naszej organizacji. To
na pewno duży sukces samego arbitra,
ale jednocześnie całego pionu szkolenio-
wego, którym z ramienia zarządu KS kie-
ruje Jerzy Broński.

Zapaliło się światełko w tunelu sę-
dziowskim Euro 2012. Wszystko wskazuje,
że będziemy mieli swojego reprezentanta
na przyszłorocznych mistrzostwach. Janusz
Eksztajn – szef polskich arbitrów – po-
twierdza, że według posiadanych już infor-
macji, na liście sędziów powołanych na
Euro znajdzie się dwóch Polaków. Dodaj-
my jeszcze, że rozchwytywany jest także

trener naszych sędziów, Grzegorz Krzosek.
Jako przedstawiciel UEFA był delegowany
na MŚ U-20 w Kolumbii. Tam dbał o kon-
dycję powołanych na turniej arbitrów.

Na najbliższym posiedzeniu zarządu KS
dojdzie do wyboru kandydatów na sę-
dziów międzynarodowych. Nazwiska ich
mają być podane UEFA do 16 września,
a wcześniej muszą zostać zatwierdzone
przez zarząd PZPN. Czy spodziewane są ja-
kieś zmiany? – Na pewno – odpowiada
Janusz Eksztajn. – Nie będzie już w tym
gronie Marcina Szulca. Stracił miejsce
w ekstraklasie, a tym samym nie może
ubiegać się o nominację na arbitra FIFA –
UEFA. O innych ewentualnych zmianach
zdecyduje zarząd KS.

Nowe twarze pojawią się wśród obser-
watorów. Do grona profesorskiego po
długoletniej pracy sędziowskiej trafiają
Katarzyna Nadolska-Wierzbowska i To-
masz Mikulski, którzy zakończyli kariery
na boiskach. Na lipcowym seminarium
dla arbitrów ekstraklasy i asystentów
I grupy, za dotychczasową działalność,
godne reprezentowanie PZPN podzięko-
wał im bardzo serdecznie, wręczając pa-
miątkowe patery – Janusz Eksztajn. Niech
teraz powodzi im się w nowej roli.
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Polskie akcje w górę!
Niedługo trwały sędziowskie wakacje. Podobnie jak dla piłkarzy,

trenerów – przerwa letnia sprowadza się tylko do krótkiego

wypadu na wypoczynek. Resztę tzw. wolnego czasu od rozgrywek

zajmują już przygotowania do nowego sezonu…

T

KOMISJA PZPN

Na podstawie art. 34 § 1 pkt r) statutu Polskiego
Związku Piłki Nożnej, uchwałą Zarządu PZPN z 18
sierpnia 2011 r. powołuje się zespół roboczy do
przygotowania nowych zasad programu profe-
sjonalizacji sędziów piłkarskich oraz licencji dla
wszystkich arbitrów piłki nożnej w składzie:
RUDOLF BUGDOŁ – wiceprezes PZPN ds. organi-
zacyjno-finansowych, JANUSZ MATUSIAK – wice-
prezes PZPN ds. piłkarstwa profesjonalnego, EU-
GENIUSZ NOWAK – członek Zarządu PZPN, ZDZI-
SŁAW KRĘCINA – sekretarz generalny PZPN, JA-
NUSZ EKSZTAJN – przewodniczący Kolegium Sę-
dziów PZPN, ANDRZEJ WACH – dyrektor departa-
mentu prawnego PZPN oraz przedstawiciel Eks-
traklasy S.A
Nadzór nad pracami zespołu będzie sprawować
prezes PZPN GRZEGORZ LATO.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Dariusz 
Stawicki 

Jerzy Broński

Janusz Eksztajn
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e współczesnym spo-
rcie doping stanowi
drastyczne i podstępne
naruszenie kanonów
uczciwej i czystej rywa-

lizacji, zgodnej z zasadami fair play. Jest
to proceder haniebny w stosunku do ry-
wali, a zarazem zgubny i szkodliwy dla
zdrowia dopingującego się zawodnika.
Przyjmowanie zakazanych substancji far-
makologicznych lub stosowanie metod
dopingowych (np. przetaczanie krwi) na-
rusza równocześnie dobre imię klubu
oraz związku sportowego, sponsora fi-
nansującego zawodnika lub zespół,
a także pośrednio prawa kibiców do
oglądania czystego widowiska.

Wobec tego oszukańczego procederu,
wywołującego ujemne skutki w życiu
społecznym i sportowym, nie mogło po-
zostać obojętne i prawo. Po wielu latach
poszukiwań optymalnych rozwiązań jury-
dycznych dokonano uniformizacji i har-
monizacji norm prawnych stosowanych
w tym zakresie. 5 marca 2003 roku w Ko-
penhadze przyjęto Światowy Kodeks An-
tydopingowy. Jeszcze przed letnimi igrzy-
skami olimpijskimi w Atenach w 2004
roku dokument ten podpisała znakomita
większość międzynarodowych federacji
sportowych, w tym FIFA i UCI, negujące
początkowo zapisy dotyczące wysokości
sankcji dyscyplinarnych. Od tego czasu
postanowienia Kodeksu mają zastoso-
wanie do kontroli dopingowych przepro-
wadzanych w trakcie imprez międzynaro-
dowych, a także podczas zgrupowań i in-
nych konsultacji szkoleniowych zawodni-
ków reprezentacyjnych.

Jednakże fakt, iż regulacja kodeksowa
pochodzi bezpośrednio od Światowej
Agencji Antydopingowej (WADA), jako
fundacji prawa szwajcarskiego, mającej
siedzibę w Montrealu, nie pozwalał na
bezpośrednie jej wkomponowanie do

krajowych porządków prawnych. Tej nie-
doskonałości jurydycznej nie usunęła
także Światowa Konwencja Antydopin-
gowa z 19 października 2005 roku (raty-
fikowana m.in. przez Polskę), która wo-
bec sprzeciwu przedstawicieli amerykań-
skich lig zawodowych, nie uczyniła Ko-
deksu WADA aneksem do tej umowy
międzynarodowej lub innym załączni-
kiem stanowiącym jej integralną część,
mającym uniwersalną moc prawną.

W tej sytuacji Modelowe Reguły Anty-
dopingowe – opracowane niedawno
przez polską Komisję do Zwalczania Do-
pingu w Sporcie na bazie zrewidowane-
go w 2009 roku Kodeksu WADA – zawie-
rają samoistną regulację „przetwarzają-
cą”, za zgodą Ministerstwa
Sportu i Turystyki, unormo-
wania międzynarodowe
na prawo wewnętrzne. For-
malną podstawą prawną do
przyjęcia ta-
kich posta-
n o w i e ń
jest art. 13
ust. 1 pkt 2) usta-
wy o sporcie z 25
czerwca 2010 r. Statu-
uje on prawo każdego
polskiego związku sporto-
wego do wyłącznego usta-
nawiania oraz realizacji re-
guł sportowych, organizacyjnych
i dyscyplinarnych we współzawodnic-
twie organizowanym przez związek. Mie-
ści się w tym także uprawnienie do przy-
jęcia krajowej regulacji antydopingowej
w danej dyscyplinie sportu, zgodnej z tre-
ścią Kodeksu WADA, Światowej Konwen-
cji Antydopingowej oraz regulacjami FIFA
i UEFA.

* * *
Analizowany dokument zawiera

w pierwszym rzędzie definicję do-

pingu, wiążącego się z wystąpieniem
jednego lub więcej naruszeń przepi-
sów. Ma ono miejsce zarówno w przy-
padku wykrycia obecności zabronionej
substancji (np. efedryny) w organizmie
sportowca, jak również w razie użycia
lub próby użycia tej substancji, względ-
nie zabronionej metody przez zawodni-
ka, handlu nimi, a nawet tylko posiada-
nia. Sportowiec odpowiada także za
odmowę stawienia się lub nieuspra-
wiedliwione niestawienie, na kontrol-
ne badanie antydopingowe na zawo-
dach i poza nimi, nieprzedstawienie in-

formacji na temat miejsca
swojego pobytu oraz mani-

pulowanie lub próbę mani-
pulowania dowolnym ele-
mentem kontroli antydo-
pingowej.

Wreszcie – o dopingu
można mówić w przy-
padku podawania lub
próby podawania sub-

stancji zabronio-
nych, a także w ra-

zie pomagania, za-
chęcania, ułatwia-
nia, nakłaniania,
ukrywania i wszel-
kich innych form

Modelowe reguł
antydopingowe
18 sierpnia 2011 roku zarząd PZPN przyjął Modelowe Reguły Antydopingowe. Staną się one

prawem obowiązującym w polskiej piłce nożnej po upływie trzech miesięcy od podjęcia uchwały.

Wcześniej jednak ma nastąpić nowelizacja Regulaminu Dyscyplinarnego PZPN, pozwalająca na

skorelowanie sankcji orzekanych za praktyki dopingowe.

W
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◗ Zarząd na posiedzeniu 18 sierpnia
podjął uchwałę w sprawie zwołania
na 25 listopada (piątek) Walnego
Zgromadzenia Sprawozdawczego De-
legatów PZPN.

◗ W związku z tym powołano zespoły ro-
bocze ds.: organizacji zjazdu, opraco-
wania sprawozdania z działalności za-
rządu w 2011 roku i opracowania preli-
minarza budżetowego PZPN na rok
2012. Zarząd przyjął także informację
przewodniczącego Komisji Rewizyjnej –
Janusza Hańderka z prac Komisji
w pierwszym półroczu 2011. Wysłucha-
no sprawozdania Józefa Komandzika
z dotychczasowych prac Zespołu Statu-
towego, w trakcie których odbyły się
m.in. szczegółowe rozmowy z przedsta-
wicielami FIFA i UEFA w Zurychu. Podję-
te zostały uchwały w sprawach zasad
awansu i spadku sędziów ekstraklasy,
I i II ligi, sędziów asystentów oraz ob-
serwatorów szczebla centralnego,
a także sędzin ekstraligi i I ligi kobiet
oraz asystentek. Podobnie jak w do-
tychczasowych postanowieniach, sfor-
mułowano zapis, iż powyższe upraw-
nienia są przyznawane na okres jedne-
go sezonu i pozostają równoznaczne
z nadaniem licencji. W związku z po-
wyższym przyjęta została także infor-
macja, iż zarząd Podkarpackiego ZPN
anulował bezpodstawnie podjęte
w czerwcu br. uchwały w sprawie licen-
cjonowania sędziów z obszaru woje-
wództwa oraz obowiązku ubezpiecze-
nia swojej działalności. Równocześnie
zarząd PZPN powołał zespół roboczy ds.
przygotowania nowych zasad progra-
mu profesjonalizacji sędziów oraz licen-
cji dla wszystkich arbitrów piłki nożnej. 

◗ Dużą część obrad poświęcono spra-
wom szkolenia oraz piłki dzieci i mło-
dzieży. Podjęta została uchwała
w sprawie organizacji kursów kształ-

cenia trenerów piłki nożnej kategorii
PZPN C, UEFA B, UEFA A i UEFA-PRO,
a także regulaminów rozgrywek mło-
dzieżowych na sezon 2011/2012.
W związku z koniecznością dostoso-
wania polskich regulacji do unormo-
wań międzynarodowych, przyjęto
Modelowe Reguły Antydopingowe
(patrz str. 38).

◗ Podjęte zostały uchwały w sprawie li-
cencji trenerskich, uprawniających do
prowadzenia zespołów ekstraklasy, I,
II ligi i Młodej Ekstraklasy oraz nada-
nia diamentowych odznaczeń – Lesz-
kowi Snopkowskiemu oraz Polonii By-
tom. Powołana została reprezentacja
U-20.

◗ Zarząd PZPN zatwierdził ponadto
uchwały Komisji d.s. Nagłych w spra-
wach: wysokości nagród przysługują-
cych klubom z tytułu uczestnictwa
w rozgrywkach Pucharu Polski w se-
zonie 2011/2012, ekwiwalentów dla
sędziów, obserwatorów i delegatów
ds. bezpieczeństwa, wyznaczonych na
mecze o Puchar Polski w sezonie
2011/2011, dotyczących przekształce-
nia form prawnych klubów Podbeski-
dzie Bielsko-Biała, Miedź Legnica i KS
Polkowice oraz wyznaczenia miejsca
rozegrania meczu Polska – Meksyk
w Warszawie.

◗ Dokonano też zmian w składach Izby
d.s. Rozwiązywania Sporów Sporto-
wych (B. Tutiunik i K. Pietrasiak zastąpi-
li M. Gniatkowskiego i B. Urbańczyka),
Wydziału Piłkarstwa Młodzieżowego
(B. Dolański został powołany w miejsce
K. Słabika) oraz Wydziału Futsalu (R.
Reiner zastąpił Sz. Czeczko). Do składu
Zespołu Roboczego ds. Dialogu Spo-
łecznego dokooptowano W. Baryło, A.
Gilarskiego, M. Piętę oraz dyrektora
wykonawczego Spółki Ekstraklasa S.A.

OBRADOWA¸ ZARZÑD

WALNE – 25 LISTOPADA

uły

współdziałania w naruszeniu przepi-
sów antydopingowych lub próbie ich
naruszenia. W tym ostatnim przypadku
chodzi zazwyczaj o odpowiedzialność
osób z najbliższego otoczenia sportow-
ców, zwłaszcza lekarzy, fizjoterapeutów
czy trenerów, zaś orzekane sankcje dys-
cyplinarne są wówczas najsurowsze:
od 4 lat do kary dożywotniej dyskwali-
fikacji za pierwsze przewinienie, przy
czym ta druga sankcja jest orzekana
obligatoryjnie w razie podania zabro-
nionej substancji osobie małoletniej.
Podstawowa kara nakładana na za-
wodnika za pierwsze przewinienie do-
pingowe wynosi 2 lata dyskwalifikacji,
ale może ona podlegać zmniejszeniu
(od nagany do kary 2-letniego zakazu
startów w przypadku braku istotnej wi-
ny lub zaniedbania czy też lekkomyśl-
nego użycia zakazanej substancji nie
w celu poprawy wyników sportowych)
lub zwiększeniu do 4 lat w przypadku
np. wielokrotnego stosowania środ-
ków dopingujących, czy też uczestnicze-
nia w procederze handlu lub ich poda-
wania innym zawodnikom. Drugie na-
ruszenie przepisów antydopingowych
prowadzi do orzeczenia sankcji dyscy-
plinarnej ujętej w tabeli przy punkcie
10.7.2. Modelowych Reguł Antydopin-
gowych. Najczęściej są to kary dyscypli-
narne od 4 lat do dożywotniej dyskwa-
lifikacji, przy czym ta ostatnia sankcja
jest regułą przy trzecim przewinieniu
dopingowym.

Niezależnie od powyższego, należy
podnieść, iż w przypadku stwierdzenia
przewinienia dopingowego u więcej niż
dwóch zawodników zespołu w rywaliza-
cji drużynowej (także w piłce nożnej) or-
gan prowadzący rozgrywki będzie
uprawniony nałożyć określoną przez pol-
ski związek sportowy karę na zespół
w postaci np. utraty punktów, czy nawet
wykluczenia z rywalizacji. Od orzeczo-
nych prawomocnie kar dyscyplinarnych
związku zawodnik reprezentacyjny może
odwołać się do Trybunału Arbitrażowego
MKOl w Lozannie, a sportowcy występu-
jący tylko w zawodach krajowych – do
Trybunału Arbitrażowego PKOl.
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B
rzmi niepoważnie? Poważny jest
za to cel. Miedź z Andrzejem Da-
dełłą jako właścicielem klubu, jest

głównym kandydatem do awansu na
zaplecze ekstraklasy. Dadełło to założy-
ciel i główny akcjonariusz grupy kapita-
łowej wrocławskiej DSA Financial Gro-
up SA. Właścicielem Miedzi został
w styczniu 2011 roku, choć już kilka
miesięcy wcześniej sprowadził do Le-
gnicy Tomasza Jarzębowskiego (obec-
nie Arka). Znany z występów w ekstra-
klasie zawodnik miał pomóc w awansie
do I ligi. Ta sztuka podopiecznym ów-
czesnego trenera legniczan, Janusza
Kudyby, się nie udała głównie ze wzglę-
du na słabą końcówkę sezonu 2010/11.
Dadełły to nie zraziło. Wręcz przeciw-
nie, w letniej przerwie dokonał kilku
spektakularnych – jak na warunki II ligi
– wzmocnień. Tym samym dał jasno do
zrozumienia, że w nowych rozgrywkach
jego klub także będzie walczył o awans.

Wszystko zaczęło się od sprowadzenia
nowego trenera. Kudybę zastąpił Baniak
– szkoleniowiec doświadczony, mający za
sobą znakomitą rundę wiosenną na za-

pleczu ekstraklasy z Wartą Poznań. Póź-
niej do Legnicy trafił duet z Łodzi: Mariusz
Mowlik i Adrian Woźniczka. Razem z nimi
kontrakt podpisał Zbigniew Zakrzewski
z poznańskiej Warty. Języczkiem u wagi
stał się jednak transfer „ełkaesiaków”.
Obaj działają bowiem w Stowarzyszeniu
Profesjonalnych Piłkarzy i Amatorów,
mają sporo kontaktów. Mowlik pokazał
już w ŁKS, że żadnej pracy się nie boi.
Działał w marketingu, biegał razem z pa-
roma kolegami za licencją dla klubu, na
kilka dni stał się również jego… rzeczni-
kiem prasowym. O swojej obrotności
szybko przekonał także w Miedzi. To on,
wraz z Woźniczką, stał za ściągnięciem
„Zakiego”, a później maczał palce przy
kolejnych ruchach na rynku. W rezultacie
do Miedzi przyszli Piotr Madejski, Marcin
Nowacki i Mariusz Zasada. Z kolei Baniak
na bramkę „przytachał” z Poznania An-
drzeja Bledzewskiego.

53-letni szkoleniowiec to chodzący ory-
ginał. Udowodnił to w wielkopolskich Łę-
żeczkach, gdzie Miedź przebywała na
przedsezonowym zgrupowaniu. Pierwszy
przykład z brzegu to jego reakcja po spa-
ringowej porażce 0:2 ze Zniczem Prusz-
ków. Rywal okazał się nie tyle silniejszy pił-
karsko, co fizycznie. Mówiąc potocznie:
wdeptał legniczan w glebę. – Daliście im

się porozbijać. Zamiast reklamować faule,
zacznijcie z nimi walczyć! – krzyczał Baniak
do swoich podopiecznych. W tym samym
czasie w ośrodku KS Posnania przebywała
grupa zawodników trenujących sporty
walki. Baniak skorzystał więc z okazji, po-
rozmawiał z ich szkoleniowcem i zorgani-
zował drużynie trening… fighterski. Łuki
brwiowe całe? Kości na swoich miejscach?
To dawajcie na spływ. Regaty kajakowe na
zakończenie zgrupowania dostarczyły nie
mniej emocji niż dobry mecz. Zawodnicy
ścigali się na dystansie 1000 m w dwuoso-
bowych osadach. – Najlepsi okazali się
Marcin Orłowski i Tomasz Laskowski, czyli
dwaj bardzo silni mężczyźni. Kiedy zaczęli
wiosłować, to ruszyli jak motorówka! Gdy-
by nie chcieli grać w piłkę, to wypożyczymy
ich do klubu kajakowego – opowiadał
w swoim stylu po wyścigach. – Ci chłopcy
stanowią fajną drużynę, w której panuje
dobra atmosfera. A to służy wygrywaniu
spotkań – dodał.

Początek II-ligowego sezonu pokazał,
że Miedź rzeczywiście będzie bić się
o awans, choć niemal każde zwycięstwo
musi przeciwnikowi wyszarpać. Po tre-
ningach z fighterami nawet walka wręcz
na boisku nie powinna dla piłkarzy z Le-
gnicy stanowić większego problemu.

ŁUKASZ KMITA

Były
szkoleniowiec 
Warty Poznań

tym razem
jako trener

drugoligowej
Miedzi Legnica

KAJAKIEM PO AWANS
Wspólny grill, spacery, regaty kajakowe i trening 
sztuk walki – to wszystko, oprócz piłkarskich zajęć,
zafundował swoim graczom podczas przygotowań 
do sezonu nowy trener II-ligowej Miedzi Legnica,
Bogusław Baniak.
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Zbigniew 
Zakrzewski 

(z lewej) 
z poznańskiej

Warty podpisał
kontrakt 

z kandydatem 
do awansu 
na zaplecze 
ekstraklasy

Na Stadionie Olimpijskim 

we Wrocławiu odbyły się

ogólnopolskie finały rozgrywek

Playarena. W imprezie, którą

wspierał i współfinansował

Polski Związek Piłki Nożnej, 

po raz drugi z rzędu zwyciężył

Spartan Leśnica Wrocław.

G
ospodarze byli mało gościnni, bo-
wiem w finale zdeklasowali mi-
strza regionu Północ, ekipę Mania-

na Squad aż 6:1. Spartan obronił tytuł
mistrzów Polski w imponującym stylu.
Właściwie w każdym meczu przewyższał
rywali o klasę. Największe problemy
sprawił mu półfinał przeciwko Grajkom
Team Sieradz. Wrocławianie przegrywali
0:1, ale trzema kolejnymi golami zapew-
nili sobie awans do finału. Grajki uplaso-
wały się ostatecznie na najniższym stop-
niu podium, w spotkaniu o trzecie miej-

sce pokonując 2:0 Niebieski Basen Ruda
Śląska.

Turniej finałowy rozgrywek Playarena
obserwował z trybun trener reprezentacji
Polski do lat 21, Stefan Majewski. „Dok-
tor” miał kilka dni na to, by z zawodni-
ków biorących udział w imprezie wybrać
jednego, który otrzyma zaproszenie na
zgrupowanie prowadzonej przez niego
kadry. ŁK

PLAYARENA DLA SPARTANA
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KURDOWIE NA SZKOLENIU

zacyjne, koordynacyjne, szybkościowe
i sposoby kształtowania wytrzymało-
ści, doskonalenie taktyczno-techniczne
zawodników i organizacja szkolenia
młodzieży, a także nasz system rozgry-
wek). Goście z Iraku także sami prze-
prowadzili zajęcia praktyczne, otrzy-
mali certyfikaty przygotowane przez
PZPN oraz pamiątkowe koszulki repre-
zentacji Polski.

Na oficjalnym zakończeniu prezesi
Eugeniusz Nowak i Safeen Kanabe
podkreślili, że takie szkolenie i wymia-
na wiedzy przyniosły obustronne do-
świadczenie, a owocem dobrej współ-
pracy są wstępne rozmowy na przepro-
wadzenie kolejnego szkolenia, ale tym
razem dla sędziów piłkarskich z Iraku.

– Mimo pewnego doświadczenia
z kursami i kursokonferencjami, które
od wielu lat organizujemy w Kujawsko-
-Pomorskim ZPN, mieliśmy naprawdę
pewne obawy i oczywiście stres, który
towarzyszył nam do ostatnich dni szko-
lenia – mówił Eugeniusz Nowak. – To
była dla nas bardzo egzotyczna grupa,
ale podołaliśmy. Ponadto trzeba przy-
znać że trenerzy z Iraku byli zdyscypli-
nowani, przyjechali po wiedzę i chyba
się nie zawiedli. Z pewnością to wszyst-
ko byłoby niemożliwe, gdyby nie tre-
nerzy Ośrodka OSSM przy K-P ZPN, któ-
rzy czynnie uczestniczyli w zajęciach
teoretyczno-praktycznych oraz opieko-
wali się grupą z Iraku.

ANDRZEJ MAGOWSKI

T
renerzy z Kurdystanu zostali prze-
szkoleni podczas zajęć teoretycz-
no-praktycznych prowadzonych

przez trenerów Kujawsko-Pomorskiego
ZPN, pracujących na co dzień w Ośrod-
ku Szkolenia Sportowego Młodzieży.
Nad całością od strony organizacyjno-
-szkoleniowej czuwał Kazimierz Gurta-
towski (koordynator K-P ZPN), zajęcia
praktyczne prowadzili trenerzy: An-
drzej Magowski, Mariusz Modracki,
Maciej Marciniak, Patryk Zarosa, Sła-
womir Bigalke, Marcin Olejniczak, Le-
szek Olejnik, Łukasz Jankowski. Uczest-
niczyli w nich uczniowie Ośrodka,
a także trenerzy z Kurdystanu. Goście
mieli także spotkanie z tutejszym, by-
łym sędzią piłkarskim, Romanem Ko-
strzewskim.

Organizatorzy szkolenia zapewnili
Kurdom również obserwacje zajęć
praktycznych z zespołami seniorów Za-
wiszy, prowadzonych przez Adama To-
polskiego, oraz seniorami Wdy Świe-
cie, które prowadził Marcin Olejniczak.

Zajęcia szkoleniowe odbywały się na
obiektach Zawiszy oraz na boisku Spój-
ni Białe Błota i Wdy Świecie; były pro-
wadzone od godzin rannych do wie-
czora. W ostatnim dniu pobytu goście
mieli okazję zwiedzenia Bydgoszczy
i Torunia. Trzeba podkreślić że Kujaw-
sko-Pomorski ZPN na czele z prezesem
Eugeniuszem Nowakiem podjął się
bardzo odpowiedzialnego zadania
i w niespełna tydzień zorganizował
szkolenie dla trenerów z dalekiego Ira-
ku.

Raid Rachman, członek komisji tech-
nicznej federacji Iraku, podkreślał, że
przyjazd do Polski był możliwy tylko
dzięki ambasadorowi RP w Iraku, Sta-
nisławowi Smoleniowi oraz to, że
wszyscy jego uczestnicy w jakiś sposób
zasłużyli na ten wyjazd, który był na-
grodą za dotychczasową pracę i wyni-
ki. Federacja Regionu Kurdystanu ma
cztery drużyny w ekstraklasie irackiej,
a w ostatnich czterech latach jeden
z tych zespołów zdobywał mistrzostwo
ligi.

Kurdowie starali się aktywnie
uczestniczyć w zajęciach. W części ćwi-
czeń praktycznych sami brali udział
oraz zadawali dużo pytań (w szczegól-
ności interesowało ich przygotowanie
motoryczne, ćwiczenia siłowe-stabili-

Bydgoszcz gościła Kurdów, którzy przybyli z federacji piłkarskiej Regionu Kurdystanu, 
będącej częścią Irackiej Federacji Piłki Nożnej.
W skład 27-osobowej grupy weszli: prezes federacji, Safeen Kanabe oraz wiceprezes Serkar Alikham, 
23 trenerów (byłych piłkarzy), jeden sędzia oraz Raid Rachman, członek komisji technicznej federacji Iraku,
organizator wyjazdu i zarazem tłumacz.

Prezesi 
Eugeniusz Nowak
i Safeen Kanabe

KUJAWSKO

-POMORSKI
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CO S Y̧CHAå W REGIONACH

LUBELSKI

T
o jeden z piękniejszych obiektów
sportowych na Lubelszczyźnie, ale
wciąż nie tętni tam życie, choć mija-

ją kolejne terminy oddania stadionu do
użytku. Częściej widać gości, wśród któ-
rych byli już m.in. przedstawiciele naro-
dowych federacji piłkarskich z Belgii, Da-
nii, Grecji, Francji, Norwegii i Szkocji, lu-
strujący niektóre z rekomendowanych
ośrodków pobytowych w naszym kraju.

Przed dwoma laty, po dłuższych stara-
niach, podjęto decyzję o poważnej mo-
dernizacji stadionu. Zgodnie z zapisem

umowy, jaką prezydent Puław Janusz
Grobel podpisał z wygrywającym prze-
targ warszawskim Mostostalem, osta-
teczny termin oddania do użytku całego
obiektu ze stadionem, kompleksem wy-
poczynkowo-rekreacyjnym, aquapar-
kiem oraz zapleczem z drogami i zielenią
– przypadał na 30 czerwca tego roku.

Stołeczna firma formalnie obiekt prze-
kazała w wyznaczonym terminie, ale Za-
rząd Inwestycji Miejskich w Puławach,
będący inwestorem zastępczym przy bu-
dowie stadionu, dopatrzył się szeregu
usterek, m.in. na trybunach (membrana
dachu), na boisku oraz w przylegającym
budynku. Do końca lipca usterki miały zo-
stać usunięte, ale tak się nie stało i wy-
znaczono kolejny, sierpniowy termin.

Na przejęcie stadionu czeka Antoni Rę-
kas, dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu
i Rekreacji, który nie ukrywa zniecierpli-

wienia, podkreślając, że dla człowieka
sportu dziwny jest widok pustego stadio-
nu. Tym bardziej że piłkarski zespół miej-
scowej Wisły awansował do drugiej ligi
i mecze w roli gospodarza musi rozgry-
wać w nieodległej, mniejszej miejscowo-
ści, jaką jest Poniatowa.

Puławski obiekt posłuży nie tylko pił-
karzom, ale również lekkoatletom, a za-
wody mogą być rozgrywane także w go-
dzinach wieczornych, bo na stadionie za-
instalowano sztuczne oświetlenie. Próby
jupiterów okazały się udane.

Po dotychczasowych doświadcze-
niach wciąż nie podaje się konkretnej
daty oficjalnego otwarcia obiektu, ale
jak mówią wtajemniczeni – nastąpi to
dopiero w... październiku, a pierwszą
imprezą będzie drugoligowe spotkanie
piłkarzy Wisły.

ANDRZEJ SZWABE

SPÓŹNIONY
BLASK
PUŁAWSKICH
JUPITERÓW
Puławianie, wraz z mieszkańcami
Nałęczowa i Kazimierza Dolnego
nad Wisłą, wciąż mają nadzieję,
że któraś z ekip startujących
w Euro 2012 właśnie tu zdecyduje
się zamieszkać w czasie
przyszłorocznego turnieju. Atutem
Puław jest nowy, efektowny,
kameralny stadion z jupiterami.

WSPOMINAMY  ZDZISŁAWA BRZOZOWSKIEGO:
ELEGANCKI MĘŻCZYZNA

W
młodości piłkarz Motoru, nigdy
już nie zmienił barw. Z tym klu-
bem był kojarzony w całej Polsce

jako zawodnik, działacz, społecznik i sę-
dzia. Słusznie uważany za współtwórcę
największych sukcesów lubelskiego ro-
botniczego klubu. Kierownik pierwszej
drużyny, szef sekcji piłki nożnej, wicepre-
zes i wreszcie prezes Motoru. Od 1965 ro-
ku parał się jednocześnie sędziowaniem,
a w latach 1974-1980 był arbitrem drugiej
i pierwszej ligi. Pozostała pamięć…

Jerzy Figas (sędzia na szczeblu central-
nym w latach 1969-1982): – Nasza znajo-
mość, przyjaźń narodziła się na boisku.
Ściślej – w organizacji sędziowskiej.
Pierwsze spotkanie nastąpiło na jednym
z centralnych kursów szkoleniowo-kwalifi-

kacyjnych KS PZPN dla arbitrów  ligowych.
Wówczas zobaczyłem i poznałem bliżej
bardzo eleganckiego, a jednocześnie mi-
łego, uśmiechniętego, młodego mężczy-
znę. Wcześniej słyszałem już o nim, że to
dobry i zdolny sędzia, ma tak zwaną smy-
kałkę, że wyróżnia się w doborowym
wówczas gronie lubelskich arbitrów, któ-
remu  oczywiście przewodził „Dobek”,
czyli Dobrosław Stec. Nie było też zasko-
czenia,  gdy „Brzoza” szybko z drugiej ligi
wspiął się na najwyższy szczebel. Nasze
kontakty stały się coraz częstsze, kiedy Lu-
blin został stolicą makroregionu.

Dobrosław Stec (prowadził mecze
pierwszej i drugiej ligi w latach 1966-
-1978): – Zdzisio był najpierw u mnie linio-
wym, a potem prowadził zawody samo-

dzielnie. Był wyjątkowo utalentowanym
chłopakiem. Okazał się naprawdę bardzo
dobrym arbitrem. W pewnym momencie
sam doszedł do wniosku, iż praca w klu-
bie przeszkadza mu w zrobieniu większej
kariery sędziowskiej. Jednak przeważyła
miłość do miasta, środowiska, klubu. Był
bardzo dobrym kolegą – swobodny, we-
soły, lubił towarzystwo, kochał ludzi. Ko-
lekcjonował płyty i kasety, był bowiem
miłośnikiem muzyki lekkiej, łatwej i przy-
jemnej, zwłaszcza tej z lat sześćdziesiątych
i siedemdziesiątych. Wiele lat utrzymywa-
liśmy bliskie kontakty. Na początku maja
tego roku odwiedziłem go w Oblasach –
nawet mi przez myśl nie przeszło, że jest
to nasze ostatnie spotkanie…

MACPOL

Zmarł nagle, w jedenastym dniu lipca tego roku, w Oblasach nieopodal Janowca (naprzeciwko Kazimierza
Dolnego). Rozległy, morderczy zawał dopadł go podczas koszenia trawy. Tej trawy, na której uprawia się
dyscyplinę, jakiej był wierny podczas całego przebogatego, barwnego i nadzwyczaj pracowitego żywota. 
Swoista magia, symbolika, przeznaczenie? ZDZISŁAW BRZOZOWSKI, a dla wielu po prostu ZDZISIO, miał 79 lat…
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P
ogoń Szczecin, Cracovia, a przede
wszystkim Hutnik Kraków – to klu-
by, na których chcą się wzorować

działacze Stilonu. Wszystkie one mają
pogmatwaną historię. Cracovia i Pogoń
jeszcze nie tak dawno walczyły o prze-
trwanie, dziś rywalizują w ekstraklasie
i pierwszej lidze. – Nam najbliżej do
Hutnika. Pogoń i Cracovia to w swoim
miastach kluby z pierwszych stron ga-
zet. Hutnik jest w cieniu Wisły i Cracovii,
a jednak sobie radzi. My też znajdujemy
się w cieniu. W Gorzowie liczy się przede
wszystkim żużel i pogodziliśmy się
z tym. Jesteśmy jednak przekonani, że
w tak dużym mieście, z taką futbolową
tradycją jest miejsce dla ligowego klubu
piłkarskiego – mówi Leszek Sokołowski,
wiceprezes Stilonu, odpowiedzialny
między innymi za kontakty z mediami
i budowanie wizerunku klubu.

Stilon Gorzów od ponad dziesięciu lat
znajdował się w stanie likwidacji. Dawny
Stilon był  klubem wielosekcyjnym. Źle
zarządzany, zadłużył się na ponad półto-
ra miliona złotych. – Wystartowaliśmy
z czystą kartą. Likwidator spłacił zobowią-
zania, sprzedając grunt i hotel. Na nasz
wniosek zwołał walne zebranie, na któ-
rym wybraliśmy nowe władze i ustalili-
śmy strategię – opowiada Sokołowski.

Stilon po tak długiej przerwie powi-
nien był rozpocząć udział w rozgrywkach
ligowych od klasy B. W sierpniu przystąpił
jednak do rozgrywek czwartej ligi. Jak to
możliwe? – Mieliśmy trochę szczęścia. Do
czwartej ligi awansował KS Nowiny Wiel-
kie z okolic Gorzowa. Awans przerósł or-
ganizacyjne możliwości małego klubu,
który nie otrzymałby licencji. Zapropono-
waliśmy fuzję i grę pod szyldem Stilonu
Gorzów. Szybko doszliśmy do porozumie-
nia. Współpraca z miastem układa się
bardzo dobrze, otrzymaliśmy do dyspozy-
cji stadion, na którym grał ostatnio GKP.
Bazę treningową, jak na czwartoligowy
klub, mamy doskonałą – zapewnia Soko-
łowski.

Nowy zespół powstał w oparciu o za-
wodników Nowin Wielkich, piłkarzy z re-
gionu, juniorów GKP. Z bardziej znanych
zawodników są między innymi Adam
Więckowski i Robert Kozioła. Obaj grali
w GKP i pamiętają jeszcze czasy dawnego
Stilonu. Więckowski ma na koncie wystę-
py w ekstraklasie, w barwach Pogoni
Szczecin. – Naszym najbardziej doświad-
czonym zawodnikiem jest 39-letni Seba-
stian Żłobiński, pseudonim „Żywy”. Kon-

Po finansowym upadku i bankructwie GKP, trudnego zadania reaktywacji futbolu w Gorzowie Wlkp. podjęła
się grupa zapaleńców. Kilka tygodniu po wycofaniu z rozgrywek pierwszej ligi GKP, zorganizowali się i przy-
wrócili do życia Stilon Gorzów. Reaktywowany klub wystartował w czwartej lidze.

dycję ma doskonałą, ambicję ogromną.
Młodzież może brać przykład – mówi So-
kołowski.

Trenerem został zaledwie 26-letni,
miejscowy nauczyciel Paweł Wójcik. –
Stawiamy na swoich. Nie tylko piłkarzy,
ale i trenerów. Choć Wójcik jest młody, to
zajęcia prowadzi bardzo profesjonalnie –
zapewnia Sokołowski.

Plany działacze Stilonu mają ogrom-
ne. Oczami wyobraźni widzą w przyszło-
ści gorzowian w dużo wyższych ligach.
Nawet na zapleczu ekstraklasy. – Ale do
tej sprawy podchodzimy z wielkim spoko-
jem. Nie chcemy robić niczego na hurra.
Nie stawiamy przed drużyną w tym sezo-
nie zadania awansu do trzeciej ligi. Gdy
organizacyjnie będziemy mocni, na suk-
cesy sportowe przyjdzie czas. Teraz trzeba
zbudować mocne podwaliny – dodaje

Stilon utrzymuje się z kilku źródeł.
Funkcjonuje „Klub stu”. Należą do niego
drobni sponsorzy, najczęściej kibice, któ-
rzy na zasadzie dobrowolności wpłacają
co miesiąc jakąś kwotę, najczęściej sto
złotych. „Stilon biznes grup”, to kolejne
źródło utrzymania. Lokalni, drobni biz-
nesmeni w zamian za reklamę wpierają
Stilon nieco większymi wpłatami. Każdy
może też zakupić cegiełkę.

– Na razie wpływy wystarczają na po-
krycie wydatków. Kokosów nie ma, ale
jakoś dajemy radę. W przyszłości będzie-
my zabiegali o pomoc i dofinansowanie
ze strony miasta. Ale nauczeni błędami
popełnionymi przez GKP, nie chcemy na
tym opierać przyszłości Stilonu – deklaru-
je Sokołowski.

Zapału działaczom nie zabraknie. Tego
można być pewnym, obserwując ogrom-
ne zaangażowanie, z jakim zabrali się za
odbudowę starej, dobrej marki. Strony
internetowej Stilonu mogą pozazdrościć
kluby z dużo wyższych klas rozgrywko-
wych. Najważniejsze, że kibice dopisują.
Na pierwszych meczach doping był do-
skonały. A frekwencja na spotkaniach
wynosi zawsze… 999 kibiców. – Mecze
nie są zgłaszane jako imprezy masowe,
bo nie stać nas na opłacenie ochrony. Na
stadion możemy wpuścić tylko „tysiąc
minus jeden” osób i właśnie tylu kibiców
ogląda nasze mecze.

Podobne ograniczenia mają obowią-
zywać do końca roku. Wiosną, jeśli Stilon
będzie wygrywał, działacze będą musieli
znieść te ograniczenia, bo chętnych do
oglądania piłkarzy Stilonu w Gorzowie
na pewno będzie dużo więcej.

ANDRZEJ GROCHOWSKI

Trenerem Stilonu
został zaledwie 

26-letni, miejscowy
nauczyciel 

Paweł Wójcik

Radość młodych
piłkarzy Stilonu 
po zdobyciu gola
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N
owa mała hala ma stanąć obok
wielkiej Atlas Arena. Czy to kolej-
ny łódzki absurd? Nie – twierdzą

osoby orientujące się w politycznych
i biznesowych układach miasta. Hala
jest budowana dla koszykarzy ŁKS, któ-
rzy awansowali do ekstraklasy i siatka-
rek Organiki Budowlanych, które już
w niej występują. Oba kluby nie chcą
płacić za wynajem Atlas Areny. Władze
miejskie, zdominowane przez PO, są
więc gotowe zbudować im halę za 30
milionów złotych…

Relatywnie mała pojemność stadio-
nu też budzi kontrowersje. Prezes ŁZPN,
Edward Potok, słusznie jednak podkre-
śla, że „będzie można to przeżyć”, jeże-
li Widzew, z pomocą miasta, zbuduje
obiekt na przynajmniej 30 tysięcy. Tylko
czy zbuduje? Pierwsza łopata miała być
wbita już kilka lat temu.

Powszechnie wiadomo, że obecni
właściciele Widzewa i ŁKS są gotowi
sprzedać swoje udziały w spółkach. Ci

z ŁKS, to nieoficjalne informacje, za 10
milionów złotych, z Widzewa – za dzie-
sięć razy więcej. Widzew jest w lepszej
sytuacji, bo w zeszłym sezonie zanoto-
wał trzykrotnie wyższą sprzedaż bile-
tów od lokalnego rywala (przeciętnie 9
tys. do zaledwie 3 tys.), jego marka jest
wyżej ceniona na ogólnopolskim ryn-
ku, a przede wszystkim – ma gdzie
grać.

ŁKS rozgrywa teraz spotkania w Beł-
chatowie (po żmudnych negocjacjach
z udziałem władz miejskich Łodzi i Beł-
chatowa – ustalono cenę wynajmu na
około 20 tys. złotych za mecz). Pierw-
sze spotkanie na reanimowanym za po-
nad 2 miliony złotych starym stadionie
miejskim przy al. Unii ma się odbyć na
początku października (z Podbeski-
dziem Bielsko-Biała).

Ta wiadomość nie oznacza jednak,
że ŁKS będzie już zawsze mógł grać przy
al. Unii. Według niektórych urzędni-
ków, wykonawcy nowego stadionu

miejskiego nie będzie można zmusić do
budowy etapami. Jeżeli zdecyduje się
na całkowite zamknięcie obiektu, już
od wiosny 2012 ŁKS znów będzie bez-
domny, i to co najmniej na rok.

JAROSŁAW KUDAJ

Michał Probierz
– ostatnia
nadzieja 
kibiców ŁKS

Do końca tego miesiąca, jeżeli przetarg nie ulegnie przedłużeniu, poten-
cjalni wykonawcy mogą składać oferty na budowę stadionu miejskiego
przy al. Unii 2, czyli tam, gdzie znajduje się siedziba ŁKS. Obiekt powinien
pomieścić 16-18 tysięcy osób. Obok ma być hala sportowa z widownią na
3 tysiące kibiców. Łączny koszt projektu: 160-200 milionów złotych.

BEZDOMNI CZEKAJĄ NA STADION

Czy 36-letni Marcin Mięciel, jako piłkarz
doczeka nowego stadionu?

Widzew cały czas myśli o rozbudowie bazy treningowej i przykłada 
dużą wagę do zespołu Młodej Ekstraklasy. 

P
rowadzona przez Andrzeja Kretka
drużyna należy do czołówki, a kil-
ku zawodników ociera się o pierw-

szą kadrę klubu.

Odwrotnie – w ŁKS. Jednym z trene-
rów drużyny w Młodej Ekstraklasie jest
Jarosław Dziedzic, członek zespołu, któ-
ry spadł z ekstraklasy w 2000 roku. Pod

NA MŁODZIEŻOWYCH BOISKACH

– Jeżeli nie on, to nikt nie da rady
– to powszechna opinia 
w łódzkim środowisku piłkarskim
o Michale Probierzu, 
który podjął się uratowania ŁKS
przed degradacją.

P
robierz znany jest z twardej ręki
w prowadzeniu drużyn, a liczne pri-
madonny z al. Unii na pewno po-

trzebują dyscypliny. Tylko czy zaakceptują
nowego bossa? Teoretycznie nie mają
wyjścia, bo grozi im wszystkim sportowa
niesława, a nawet niebyt, ale nie od dziś
wiadomo, że wielu polskich piłkarzy my-

śli tylko o dniu dzisiejszym. Na razie Ma-
rek Saganowski, tak jak w zakończonym
dla ŁKS spadkiem sezonie 1999/2000,
narzeka na pozycje, na których jest wy-
stawiany

Probierza na konferencji przedstawił
Tomasz Wieszczycki, doradca ds. sporto-
wych zarządu ŁKS. – Oczywiście konsulto-
wałem ją, ale wybór Michała, to moja
decyzja – powiedział. Dodał też: – Jeżeli
chodzi o przyszłe transfery, to do ŁKS tra-
fią tylko ci zawodnicy, których zaakceptu-
je trener. Cieszę się zresztą, że wreszcie
dostanę wsparcie w tym zakresie, bo Mi-
chał ma duże rozeznanie na rynku piłka-
rzy, nie tylko w Polsce.

Jako piłkarz Probierz  przyczynił się do
degradacji łodzian w sezonie
1999/2000. W kluczowym spotkaniu
Górnik Zabrze – ŁKS (3:1) asystował przy
wszystkich bramkach gospodarzy. Z kolei
jako trener Polonii Bytom, wiosną 2008
roku, wygrał wyścig z Widzewem o utrzy-
manie się w ekstraklasie, m.in. zwycięża-
jąc w Łodzi 4:2 (4:1).

W pierwszych po sześcioletniej prze-
rwie derbach Łodzi w najwyższej klasie
rozgrywkowej (jesienią 2006) prowa-
dzony przez Probierza Widzew wygrał
z ŁKS 2:1 (2:0), w rewanżu padł remis
0:0. Przy al. Unii liczą, że tym razem bę-
dzie odwrotnie. JK

PROBIERZ NA RATUNEK

jego wodzą drużyna ME w pierwszych
sześciu kolejkach zdobyła dwa punkty.
Przede wszystkim brakuje jej piłkarzy.
Dziwne więc, że nowi właściciele ŁKS
obchodzą szerokim łukiem SMS Łódź,
jeden z czołowych w Polsce ośrodków
szkolenia dzieci i młodzieży. JK
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M
ałopolska pokonała w grupie
Śląsk (2:0), zremisowała z Ło-
dzią (2:2) i zwyciężyła Wielko-

polskę (3:0). Po dogrywce dramatycz-
nego finału z Pomorzem wciąż był bez-
bramkowy remis, ale tylko Małopola-
nie bezbłędnie egzekwowali rzuty kar-
ne (5-4).

Trenerem zespołu jest od czterech lat
Jerzy Smoter, od kilku dekad mający

znakomite wyniki w pracy z młodzieżą.
Wydatnie pomagał szkoleniowo Michał
Wiącek; ponoć rodzi się nowy talent
trenerski. A nie do przecenienia było
rola, jaką odgrywał kierownik Wiesław
Gawlik.

MAŁOPOLSKA: Mateusz Zając, Bartło-
miej Skrobowski, Jakub Bartosz, Kamil
Kuczak, Mateusz Mlostek, Jakub Mor-
dec, Paweł Stolarski (wszyscy Wisła Kra-

DOBRY ROCZNIK 1996

ków), Dawid Janczarzyk, Konrad Koło-
dziej, Piotr Nowak, Bartosz Nowakow-
ski, Dariusz Porębski, Przemysław Sza-
rek (wszyscy Sandecja Nowy Sącz), Mar-
cin Koper, Jakub Dziubas (Hutnik Kra-
ków), Adam Buksa (Garbarnia Kraków),
Patryk Pilch (Górnik Wieliczka), Krzysz-
tof Szewczyk (Krakus Nowa Huta).

Kto z nich zajdzie wysoko w senior-
skiej piłce? JC

Spośród czterech reprezentacji Małopolski uczestniczących w centralnych finałach krajowych trampkarzy
i juniorów, trzy spisały się wyraźnie poniżej oczekiwań. Chwalebny wyłom uczyniła drużyna rocznika 1996,
która nie miała sobie równych w Pucharze Jerzego Michałowicza.

Dzień Dziecka od ładnych kilku

lat przebiega w Krakowie tak

samo. Na Suchych Stawach

regularnie pojawia się młodzież,

aby pograć sobie w piłkę.

I
lościowo sprawa wygląda imponują-
co: kilkadziesiąt drużyn (ostatnio 76),
kilkuset chłopców, choć dziewczyny

też się pojawiają (w sumie 628 uczestni-
ków). Jakość imprezy też jest niczego so-
bie. Młodzież ma do dyspozycji mnóstwo
miniboisk, każdy mecz jest prowadzony
przez sędziów. Na koniec są nagrody
i upominki dla wszystkich uczestników.
A najważniejsze, iż na twarzach dziecia-
ków naturalnie gości uśmiech. Lista orga-
nizatorów i sponsorów jest długa. Pierw-
szą część rejestru zawsze otwiera Alek-
sander Hradecki. Przecież turniej to
w końcu jego „dziecko”...

Trener Hradecki (83 lata) doskonale
pamięta przedwojenny Stanisławów,
gdzie się urodził. Generałowie Bernard
Mond i Stanisław Sosabowski, aktor Zbi-
gniew Cybulski. znany dziennikarz Tade-
usz Olszański, reprezentant Polski w piłce
nożnej Kazimierz Trampisz... Ten ostatni
grał podczas wojny w barwach Spartaka,
Hradecki występował w Dynamie. Po
wojnie trafił do Jarocina, tam mieszkało
wujostwo. Zasilił szeregi miejscowej Po-
lonii, ale temat kariery został definityw-
nie zamknięty z powodu kontuzji więza-
deł krzyżowych.

Podjął studia na WSWF w Krakowie,
na trzecim roku wcielono go do wojska.
Po krótkim pobycie w Jeleniej Górze wró-
cił do Krakowa, konkretnie do Wawelu,

ALEKSANDER HRADECKI
ZAWSZE BLISKO MŁODZIEŻY

który akurat w 1953 został wicemistrzem
Polski. Pracę magisterską pisał u Zyg-
munta Jesionki. A tak w ogóle miał szczę-
ście do stykania się ze znakomitymi tre-
nerami. Poza Jesionką, byli to Ryszard
Koncewicz, Wacław Kuchar, Władysław
Stiasny, Artur Woźniak czy Artur Walter.
W Wawelu miał m.in. styczność ze świet-
ną drużyną koszykarek, ówczesnych mi-
strzyń Polski. Z kolei jedną z najlepszych
gimnastyczek Wawelu była bratanica, Te-
resa Hradecka.

On jednak przede wszystkim kochał
futbol. W 1963 młoda drużyna Wawelu
prowadzona przez Aleksandra Hradec-
kiego została mistrzem Krakowa. Później
zajął się seniorami klubu, gdzie nie bra-
kowało klasowych piłkarzy (Ryszard Sar-
nat, Andrzej Spiżak, Janusz Sputo, Jan
Burmer, Tadeusz Gładysz, Andrzej Borow-
ski, Konrad Bajger, czy... Robert Gado-
cha, który nie zawsze miał miejsce
w podstawowym składzie). Trudno po-
jąć, jakim sposobem ta bardzo mocna
drużyna nie odzyskała dla Wawelu dru-
goligowych szlifów.

W 1967 trener trafił do Śląska Wro-
cław, którego barw bronili później Zyg-
munt Kalinowski, czy Janusz Sybis.
W połowie lat 70. Hradecki miał pod ku-
ratelą w poznańskim Lechu tak znanych
piłkarzy, jak Roman Jakóbczak, Jan Kar-
wecki, Teodor Napierała, Włodzimierz
Wojciechowski, Józef Szewczyk. Już jako
szkoleniowiec Cracovii był bliski awansu
z piłkarzami do II ligi. Później znów Wa-
wel, a po nim Gościbia Sułkowice, Piast
Gliwice, Chrobry Głogów i jeszcze raz
Wawel. Ale jak w raju poczuł się na Su-
chych Stawach, w Hutniku, gdzie do
pracy z młodzieżą zawsze przykładano
dużą wagę.

Od dawna przebywa na emeryturze,
jako major WP. Los chciał, że nominację
na trenera klasy mistrzowskiej oraz wiele
lat później Krzyż Kawalerski Orderu Odro-
dzenia Polski odbierał z rąk Aleksandra
Kwaśniewskiego (najpierw ministra
sportu, a wówczas już prezydenta RP).

Czy jako emeryt ma dużo wolnego cza-
su? Kto zna trenera, nigdy w to nie uwie-
rzy. Społecznie udziela się w strukturach
Małopolskiego Związku Piłki Nożnej, nie-
ustannie rzuca nowe pomysły i je realizu-
je. Tak jest w przypadku rokrocznych tur-
niejów żaków, ostatnio rozegrano 7. edy-
cję imprezy. Kiedy zaś po długiej przerwie
przywrócono do sportowego kalendarza
Krakowa tradycyjne biegi przełajowe ju-
niorów na Błoniach, początkowo były
spore problemy z należytą frekwencją. Aż
do tej wiosny, kiedy sprawy wziął w swo-
je ręcer Hradecki. Pojawiło się aż 256
uczestników i żaden z nich nie krzywdo-
wał. Przeciwnie, pobiegali sobie z przy-
jemnością i od tego standardu już nie bę-
dzie odwołania.

I wcale nie chodzi o to, żeby ktoś komu
wydawał rozkazy...

JERZY CIERPIATKA
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S
tadion przy ulicy Łazienkowskiej 3
został ukończony, gości coraz więk-
szą liczbę kibiców, otwiera podwoje

dla biznesu. Uruchomienie trybuny za-
chodniej zwieńczyło budowę obiektu.
W miejscu dawnej trybuny krytej po-
wstało miejsce, nie mające w naszym
kraju odpowiednika.

Trybuna jak biurowiec
– Otwarcie tej trybuny ma wymiar

symboliczny, jest równoznaczne z za-
kończeniem budowy Pepsi Areny. Try-
buna zachodnia była zdecydowanie
najbardziej skomplikowaną częścią pro-
jektu. To właściwie pięciopiętrowy biu-
rowiec, przy czym każdy poziom pełni
inną funkcję – twierdzi Marek Drab-
czyk, członek zarządu Legii. – Znajduje
się tu klub biznesowy oraz loże, obsza-
ry dotychczas niespotykane na polskich
stadionach. Stworzyliśmy kompletnie
nowy sposób uczestnictwa w meczach
piłkarskich, a także oddaliśmy do użyt-
ku wyjątkowe miejsce do pozameczo-
wego wykorzystania konferencyjnego
i bankietowego.

Klub biznesowy, to część trybuny za-
chodniej – niezwykle przestronna, wyło-
żona orzechem amerykańskim sala z wi-
dokiem na boisko. Bez problemów może
pomieścić 1700 osób, bo tyle miejsc liczy
trybuna VIP. Powierzchnię da się podzie-
lić przy pomocy przesuwnych ścian
z mlecznego szkła, wyposażonych
w drzwi. Stwarza to możliwość uzyskania
pięciu niezależnych przestrzeni, w tym
trzech sal bankietowych.

Wyjątkowość klubu biznesowego pole-
ga również na tym, że mogą być w nim or-
ganizowane różnego rodzaju imprezy tak-
że poza dniami meczowymi. Możliwości są
ogromne, począwszy od najmniejszych
spotkań, nawet rodzinnych, po imprezy fir-
mowe, szkolenia czy konferencje. – Jeste-
śmy w stanie zorganizować przyjęcie na-
wet dla 1500 osób. Sposobność podziele-
nia sali sprawia, że przy okazji mniejszych
imprez goście nie mają poczucia pustki.
Mniejsze powierzchnie doskonale spraw-
dzają się dla 150-250 osób. Na potrzeby
imprez możemy wykorzystywać całą infra-
strukturę stadionu, w tym oświetlenie, te-
lebimy i bandy reklamowe, co cieszy się
dużym zainteresowaniem firm. Oferujemy
obsługę gastronomiczną na poziomie pię-
ciogwiazdkowego hotelu. Każda z sal wy-
posażona jest w bar, gdzie wykwalifikowa-
ni barmani serwują nawet najbardziej wy-
szukane napoje.

– Bogatą ofertę klubu biznesowego
uzupełnia Skybox, którego ogromnym
atutem jest w pełni przeszklona ściana,
z imponującym widokiem na stadion.
Z tego miejsca w pełni można poczuć
moc tego wspaniałego obiektu. Biorąc
pod uwagę standard obsługi, a także lo-
kalizację i charakterystykę stadionu, wol-
no nam uznać, że jesteśmy bezkonkuren-
cyjni – mówi Maciej Szewczyk, menedżer
w legijnym dziale sprzedaży konferencji.

Poziomy trzeci i czwarty mają najbar-
dziej ekskluzywny charakter, mieszczą się
na nim loże biznesowe wraz z zapleczem.
Loża ugości 12 osób, które mają zagwa-
rantowaną indywidualną, profesjonalną

obsługę serwującą do stołu wykwintne
posiłki. Każda posiada aneks barowy,
a także ekran, na którym można śledzić
wydarzenia z boiska. Loże pozostają do
dyspozycji najemców także poza dniami
meczowymi, pełniąc funkcję eleganckiej
i niestandardowej sali konferencyjnej.

Stadion nominowany!
Organizacja Stadium Business Summit

rozdała nagrody „Stadium Business
Awards 2011”. O zwycięstwo w jednej
z kategorii – „New Venue of the year” –
walczył także stadion Legii, a znalazł się
w doborowym  towarzystwie. O wygraną
rywalizował z kilkoma obiektami, wśród
których były: AVIVA Stadium w Dublinie –
i on okazał się zwycięzcą w tej kategorii,
a także Galatasaray Stambuł – Turk Tele-
kom Arena, Empire Field Stadium w Van-
couver, New Meadowlands Stadium
w New Jersey, Estadio Omnilife, a także
MMArena w Le Mans. Galę zorganizowa-
no na tarasie klubu biznesowego stadio-
nu Camp Nou w Barcelonie. Chociaż nie
udało się zdobyć pierwszej nagrody, to
sama nominacja dla stadionu Legii jest
olbrzymim wyróżnieniem.

OGÓLNE WRAŻENIE: stara-nowa Legia
to dziś już kawałek Europy, to stadion,
który śmiało może konkurować w swej
kategorii z najlepszymi obiektami tego
typu nie tylko na naszym kontynencie. To
obiekt godny najlepszych drużyn, na któ-
rym, być może, stolica wreszcie doczeka
się mistrzostwa Polski. Ale to już w rę-
kach, a raczej w nogach piłkarzy Legii.

JACEK SOWA

EUROPA NA ŁAZIENKOWSKIEJ
Mecz reprezentacji z Meksykiem zapisał kolejną kartę w historii nowego stadionu Legii. Przy okazji meczów
z Argentyną i Francją mieliśmy pierwszy komplet widzów, pierwszą wygraną i porażkę. We wrześniowym
spotkaniu z Meksykiem – pierwszy remis, sportowy bilans jest więc zrównoważony.
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Z
jazd z autostrady A4, nieistotne czy
jadąc od Wrocławia czy od Katowic,
kieruje po dwóch kilometrach do czy-

stego, porządnego śląskiego miasteczka.
Każdy z nas ma pewnie gdzieś taki swój
Gogolin, czyli miejsce śliczne jak na pocz-
tówce, czy na obrazku w internecie – z ko-
lorowymi  zabudowaniami, ogródkami
pełnymi kwiatów, nowymi i starymi budy-
neczkami z firankami w oknach; jak w ja-
kiejś bajce. Miejsce po prostu cudowne,
może nawet  aż cukierkowe…

Zakręt w lewo, pod górę i za  kościo-
łem jeszcze 500 metrów – mały ośrode-
czek sportowy. MKS Gogolin dzierżawi
ten teren od gminy.  Klub w żółto-czar-
nych barwach funkcjonuje w tym miejscu
od 1947 roku, od chwili powstania. Jest
stadion, trybunka na ok. 600 miejsc, po-
łowa z zadaszeniem. Z korony, na ze-
wnątrz przechodzi się do małego amfite-
atru, a nieco dalej funkcjonuje basen.
Poza głównym boiskiem jest drugie, też
z zadbaną murawą, a spory, dobrze wy-
równany teren pomiędzy boiskami może
służyć jako kolejny plac treningowy.

Północną część zajmuje Orlik, oświetlo-
ny, z wyjątkowo dobrze trzymającą się
sztuczną trawą. Budynek klubowy, tuż
przy wjeździe, jest pokaźny: szatnie, biu-
ra, kawiarenka; ze cztery zespoły zmiesz-
czą się tu naraz. – A ten teren obok, od
ogrodzenia do parkingu, graniczący z na-
szym klubowym pawilonem to miejsce
na przyszły hotelik, taki na 30-40 miejsc –
stwierdza na powitanie prezes MKS, An-

DOKĄD POSZŁA
KAROLINKA?

drzej Prefeta. Grał kiedyś w juniorską pił-
kę, teraz pomimo 49 lat jeszcze czasem
pokopie w drugiej drużynie. Dla zdrowia,
zabawy i dobrego klimatu w klubie…

Ten pomysł z hotelikiem ma duże szan-
se realizacji. Burmistrz i rada miasta my-
ślą o środkach. Obok stadionu  jest „Ka-
rolinka” – kompleks szkoleniowo-gastro-
nomiczny. Można w przyszłości stworzyć
tu nawet niemały ośrodek treningowy.
Taki ładny jak cały Gogolin będzie ten
ośrodek!  Funkcjonalny, przynoszący do-
chód klubowi.

Pięć piłkarskich sekcji, jest futbolowa
akademia dla najmłodszych, trenuje tu
prawie 200 dzieciaków i nieco starszych
piłkarzy, są też pływacy. – Potrzeba po-
nad 100 tysięcy złotych rocznie na wszyst-
kie wydatki naszych drużyn, na wyjazdy
i opłaty, na wszystko. Gmina zasila, po
spełnieniu konkursowych warunków,
kwotą ponad 80 tysięcy. Trzeba się sta-
rać, pozyskiwać darczyńców – mówi pre-
zes. Dodaje jeszcze, że amfiteatr też zo-
stanie przebudowany tak, aby i większe
imprezy rozrywkowe i koncerty można
było organizować w ośrodku MKS.

Kilka miesięcy temu w opolskiej prasie
czytaliśmy o „futbolowej wojnie” w gmi-
nie Gogolin. Dwaj działacze MKS odeszli
z klubu, bo twierdzili, że burmistrz nie chce
z nimi współpracować. Nie ma nigdzie in-
formacji o tym, po czyjej stronie racja. Bur-
mistrz  Joachim Wojtala – jak przekonuje
prezes Prefeta – sprzyja  klubowej polityce.
MKS ma plany, rozwija się…

20 km od Gogolina działa w Prószko-
wie Wojewódzki Ośrodek Szkolenia Mło-
dzieży w Piłce Nożnej. Dziś ćwiczy tam
150 uczniów w sześciu klasach sporto-
wych, na gimnazjalnym i licealnym po-
ziomie. Nieco dalej ma opolska piłka
świetny kampus sportowy w Kluczborku.
Ośrodek „Stobrawa” zdobył już uznanie
w kraju. Teraz idzie pora na Gogolin.

Gdy pojawia się wiceprezes  MKS,  Ad-
rian   Kowolik, jeszcze czynny zawodnik
pierwszej drużyny grającej w opolskiej
okręgówce – musi być rozmowa o…„ka-
rolinkach”, czyli piłkarkach klubu. – Za-
częło się w gimnazjum, 5 lat temu, dzię-
ki nauczycielowi Łukaszowi Wojtkiewi-
czowi. Uczennice szkoły dostały zgodę
na treningi w sali gimnastycznej, zapro-
siły koleżanki z Krapkowic, powstała 20-
-osobowa grupa. My  mamy te nasze
„karolinki” od trzech lat. Finanse na
działalność dostają dziewczyny z gminy
i ze szkoły, ale  są naszą sekcją, więc
grają i trenują tutaj. II liga śląska to po-
ważne wyzwanie – dodaje Kowolik.

Na drugim boisku toczy się mecz
trampkarzy MKS ze Stalą Zawadzkie.
Dość pokaźna grupka  kolegów ogląda
poczynania młodziutkich piłkarzy.

Za skrzyżowaniem kolorowa, nowo-
czesna hala sportowa. Napis na świetnie
prezentującym się budynku: „Hala spor-
towa  im. Bernarda i Zygfryda Blautów –
szkoła podstawowa nr 3 im. Jana Brze-
chwy w Gogolinie”. Nic dodać, nic ująć.

JERZY GÓRA

Jak to dokąd? Do Gogolina
oczywiście. Popularna śląska
piosenka każe jeszcze za Karolinką
wędrować Karliczkowi. Co prawda,
nie z piłką, lecz z flaszeczką wina,
ale do Gogolina…



48
POLSKA pi∏ka | Nr 4 (48) 2011

CO S Y̧CHAå W REGIONACH

T
o wystarczyło, by stać się wiernym
członkiem Resovii i jej zawodnikiem
– tak opisywał akces do rzeszow-

skiego klubu znakomity Włodzimierz
Maurer, który miał był piłkarzem Resovii
przez pięć sezonów. Później z pozycji łącz-
nika strzelał gole dla Tarnovii, Pogoni
Lwów, Garbarni Kraków (tytuł mistrzow-
ski w 1931), Legii Warszawa i Brygady
Częstochowa.

Maurer nigdy nie zagościł w drużynie
narodowej, ale inni resoviacy – choć
w barwach kolejnych klubów – przy-
wdziewali trykot z Białym Orłem. Doty-
czy to Spirydiona Albańskiego (bram-
karz), Stanisława Barana, Tadeusza Ho-
gendorfa, Mariana Łącza, Jana Domar-
skiego, Mariana Kozerskiego, Wiesła-
wa Ciska, Jerzego Podbrożnego (na-
pastnicy) i Macieja Nalepy (bramkarz).
Czasem u progu kariery, niekiedy u jej
schyłku.

Różnili się od siebie. Albański impono-
wał doskonałym refleksem między słup-
kami, Baran potężnie strzelał, Łącz po-
szedł „w aktory”, atutem Kozerskiego by-
ła szybkość, Hogendorf też grywał na
skrzydle, Domarski i Podbrożny to snaj-
perzy wyborowi, Cisek równie dobrze ra-
dził sobie w obronie, Nalepę rzuciły pił-
karskie losy do Lwowa i Charkowa. Każdy
z nich, łącznie z seniorem w tym gronie,
Albańskim, był młodszy od Resovii, której
początki sięgają może 1905 roku. Spra-
wa od dawna budzi kontrowersje wśród
historyków sportu i na tym należy po-
przestać.

Pewne jest natomiast, że aż do wybu-
chu II wojny światowej grała Resovia
w lwowskiej klasie A, odpowiedniku dzi-
siejszej I ligi. Raz nawet, w 1937, otarła
się o ekstraklasę. Pierwszy awans do II li-
gi został wywalczony w 1977, w drama-
tycznym meczu z Cracovią. Ta ostatnia
non stop atakowała, bo musiała wygrać.
Resovii wystarczał remis i osiągnęła ten
cel. Warto wiedzieć, że trenerem gości
był Witold Szyguła, wcześniej jeden z naj-

CI WSPANIALI
RESOVIACY...

lepszych bramkarzy ligowych w barwach
sosnowieckiego Zagłębia.

Resovia nieprzerwanie spędziła w II li-
dze aż 17 lat, w połowie 1983 była do-
słownie o włos od awansu do ekstrakla-
sy. Lecz kiedy wypadła za burtę, znikąd
nie doczekała się koła ratunkowego. Ale
sprawy miały wyglądać jeszcze gorzej –
w 2004 spadli resoviacy do ligi IV. Trzy la-
ta później, po wyraźnym wyprzedzeniu
Siarki Tarnobrzeg, wrócili do III ligi. Po se-
zonie 2008/09 podopieczni Tomasza Tu-
łacza zostali drugoligowcami. Rok póź-
niej, gdy drużynę prowadził Mirosław
Hajdo, zabrakło jej punktu, aby zamiast
Kolejarza Stróże awansować do zaplecza
ekstraklasy. Rozgrywki ostatniego sezonu
zakończono dokładnie w środku stawki.
Niedawno, w miejsce Artura Łuczyka, tre-
nerem zespołu został Marcin Jałocha.

Resovia to klub wielosekcyjny. Pierw-
szym olimpijczykiem z Rzeszowa był za-
mordowany później w Katyniu Józef Ba-
ran-Bilewski, jego brat Jan to znakomity
średniodystansowiec. W latach 70. rewe-
lacyjnie spisywali się siatkarze (Bronisław
Bebel, Marek Karbarz i Włodzimierz Ste-
fański zostali nawet mistrzami olimpijski-
mi 1976 w Montrealu; ogromna szkoda,
że nie było to dane Stanisławowi Gości-
niakowi). Ich sukcesorzy, już jako Asseco
Resovia SA, dwukrotnie awansowali do

Final Four Pucharu Europy Mistrzów Kra-
jowych. Siatkarze wywalczyli cztery tytuły
mistrza, koszykarze – tylko jeden (1975).
Ale jak wymazać z pamięci kapitalne wy-
stępy podopiecznych Mieczysława Raby,
wśród których wodzili rej Andrzej Klee,
Zdzisław Myrda, Franciszek Niemiec, Ry-
szard Niemiec czy Andrzej Pasiorowski.
Dwie dekady wcześniej mistrzynią świata
w łucznictwie została Katarzyna Wi-
śniowska. A już w czasach nam bardziej
bliskich bezbłędnie licytował szlemiki
i szlemy brydżysta, arcymistrz światowy
Krzysztof Martens.

W świetle tego pasma sukcesów wy-
niki futbolistów muszą blednąć. Nie ten
pułap, nie te schody... – To moja druga
poważna praca. W Niecieczy byłem 4 la-
ta. Tam było łatwiej, bo nie przychodzi-
łem do klubu w trakcie sezonu. Kiedy ma
się czas w zimie czy w lecie, można moc-
niej wpłynąć na zespół. To oczywistość,
ale podjąłem się pracy w Resovii. Nie
jest lekko, lecz zrobię wszystko, aby dru-
żyna wyszła na prostą – powiedział Mar-
cin Jałocha wkrótce po objęciu funkcji
trenera.

Oby piłkarze, obecnie w dolnych re-
jonach drugoligowej tabeli, wyszli na
tę prostą tak, jak to czynił w zamierz-
chłych czasach niezapomniany Jan Ba-
ran-Bilewski... JERZY CIERPIATKA

Jerzy Podbrożny

Rzeszów, rok 1921. Zaciąg odbył
się szybko i bez ceremonii.
Ulubieńcem młodzieży był w tym
czasie Pieciu Walenia – prawy
pomocnik, który jednym małym
powiedzonkiem zapędził nas 
do Resovii. – Ciarachy –
przemówił do nas – dosyć tej
zabawy. Jutro chcę was tu
wszystkich widzieć na treningu!

PODKARPACKI
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P
rzed wyjazdem na turniej finałowy
powiedziałem chłopakom, że są
w stanie wywalczyć mistrzostwo –

wspomina trener Artur Woroniecki.  –
Pracowałem z nimi już trzy lata i mocno
wierzyłem w ich umiejętności. Dwa lata
temu zajęli trzecie miejsce w rozgryw-
kach juniorów młodszych, a w drodze do
finału pokonali silne ekipy Arki Gdańsk
i OKS 1945 Olsztyn.

Mistrzostwa Jagiellonia rozpoczęła od
ciężko wywalczonej w ulewnym deszczu
wygranej z Zagłębiem Lubin 2:1.  W pierw-
szej połowie miała kilka dobrych okazji do
zdobycia gola, a najlepsza była ta, gdy po
strzale Damiana Kędziora zmierzająca do
pustej bramki piłka zatrzymała się w kału-
ży. Przewagę udokumentowali Podlasianie
dopiero golem Grzegorza Arłukowicza, na
który rywale odpowiedzieli jednak wyrów-
naniem z rzutu karnego.  Końcówka meczu
należała do jagiellończyków, którzy minutę
przed końcem zdobyli gola na wagę wygra-
nej. Jego autorem był Piotr Józefiak, a na
uwagę zasługiwała też dobra dyspozycja
Grzegorza Nowajczyka w bramce.

W drugim meczu naprzeciw drużyny
z Białegostoku stanął główny pretendent
do mistrzowskiego tytułu, czyli Górnik
Zabrze.  W pierwszym fragmencie spo-
tkania białostoczanie mieli dwie dosko-
nale okazje, ale w obu spudłował mający
już za sobą występy w ekstraklasie Jan
Paweł Pawłowski. Po pół godzinie gry
groźnie kontrujący piłkarze ze Śląska ob-

jęli prowadzenie po strzale Damiana Mi-
chalika, a kilka minut później od straty
kolejnego gola „Jagę” uratował Adrian
Butkiewicz. W 60 min. Sebastian Budnik
wykorzystał podanie Pawłowskiego
i mecz zakończył się remisem.  A że Bałtyk
Koszalin, po wcześniejszej wysokiej prze-
granej (0:6) z Górnikiem, niespodziewa-
nie pokonał Zagłębie 2:0, wiadomo by-
ło, że Jagiellonia ma przed ostatnim spo-
tkaniem zapewniony jeden z medali.

Białostoczanie od początku narzucili
swoje warunki gry, ale dopiero  po prze-
rwie sytuację sam na sam z bramkarzem
wykorzystał Pawłowski. Również ten za-
wodnik skutecznie zakończył w ostatnich
minutach jeden z kontrataków „Jagi” i ta
zwyciężyła mający przed pierwszym
gwizdkiem sędziego nadzieje na złoty
medal Bałtyk 2:0. Gdy dotarła do piłka-

rzy wiadomość, że Górnik uległ Zagłębiu
1:3, gromko zaśpiewali: „Mistrzem Polski
jest Jaga! Jaga najlepsza jest!”. W ten
sposób świętowali czwarty tytuł dla żół-
to-czerwonych. Wcześniej juniorzy spod
znaku Jagielloni zdobywali mistrzostwo
w 1988, 1992 i 2004 roku.

Tytuł wywalczyli: bramkarze – Grzegorz
Nowajczyk i Piotr Lipka, obrońcy – Adrian
Butkiewicz, Tomasz Porębski, Piotr Józe-
fiak, Norbert Zawadzki, Przemysław
Siuchno i Mateusz Nikitin, pomocnicy –
Paweł Grudziński, Damian Kędzior, Grze-
gorz Arłukowicz, Rafał Bujnowski, Michał
Szóstko i Marcin Kurcewicz oraz napastni-
cy – Jan Paweł Pawłowski, Kamil Zapol-
nik, Karol Mackiewicz i Sebastian Budnik.
Trenerowi Arturowi Woronieckiemu w ich
szkoleniu pomagał Krzysztof Zalewski.

ROMAN LASZUK

„JAGA” NAJLEPSZA JEST!
Dwa tytuły mistrzów Polski zdobyli w tym roku młodzi piłkarze z Podlasia: juniorzy starsi Jagiellonii Białystok
oraz reprezentacja województwa trzynastolatków. To pierwszy tego typu przypadek w historii podlaskiej piłki.

TRZYNASTOLATKOWIE ŚLADAMI JUNIORÓW
Ze złotymi medalami powrócili też piłkarze z rocznika 1998.

Reprezentacja Podlaskiego ZPN okazał się najlepsza w turnieju

finałowym Pucharu Kazimierza Górskiego, rozgrywanym na

boiskach w Zielonej Górze i Krośnie Odrzańskim.

Zostali mistrzami 
Polski 
nie przegrywając
w finałach 
ani jednego 
meczu

W
decydującym spotkaniu pod-
opieczni trenerskiego duetu: To-
masz Kulhawik – Wojciech Sokół

wygrali z Wielkopolską 3:0, a gole zdoby-
li: Kamil Bujnowski – dwa oraz Mateusz
Ostaszewski.

Finał poprzedziły spotkania grupowe.
Najpierw białostoczanie zremisowali bez-
bramkowo z reprezentacją Kujawsko-Po-
morskiego ZPN, by następnego dnia wy-
grać z Lubuskim ZPN 3:0, po dwóch bram-
kach Przemysława Mystkowskiego i jed-
nym Krystiana Samojluka. O tym, czy pod-
lascy piłkarze zagrają o złoto, miał zadecy-

dować ich mecz ze Śląskiem. Mało tego,
wygrana musiała być jak najbardziej efek-
towna, by ekipa z Kujaw i Pomorza nie
mogła ich zdystansować. I zadanie zostało
zrealizowane. Podlasianie zdemolowali
Śląsk aż 6:0, a strzeleckim łupem podzieli-
li się: Krystian Samojluk i Przemysław
Mystkowski – po  dwa gole, Kamil Kossa-
kowski i Patryk Koncewicz – po jednym.

– Nasz zespół wyraźnie dominował
w całym turnieju – powiedział po decy-
dującym meczu trener Tomasz Kulhawik.
– Ale nie tylko wynik napawa radością.
Równie ważne jest też to, że nasza gra

stała na wysokim poziomie i daje nadzie-
je na przyszłość. Z Zielonej Góry, poza zło-
tymi medalami, przywieźliśmy jeszcze
dwa wyróżnienia indywidualne. Bartek
Żynel został uznany za najlepszego bram-
karza, a Przemek Mystkowski – za najlep-
szego zawodnika.

Mistrzowski skład reprezentacji Podla-
sia: Kamil Bujnowski, Piotr Kalisz, Patryk
Koncewicz, Kamil Kosakowski, Mateusz
Maliszewski, Przemysław Mystkowski,
Mateusz Oksieńczuk, Mateusz Ostaszew-
ski, Dawid Śliwowski, Damian Toczy-
dłowski i Bartłomiej Żynel z BSP Jagiello-
nia Białystok, Kamil Dobreńko,  Daniel
Łęczycki, Krystian Samojluk i Kacper Ste-
fanowicz z MOSP Jagiellonia Białystok,
Paweł Kaczmarczyk z Orła Kolno, Marcin
Pigiel z Dębu Dąbrowa Białostocka oraz
Tomasz Zaręba z Olimpii Zambrów.
Bramkarzy szkolił Piotr Grzybko. RL



50
POLSKA pi∏ka | Nr 4 (48) 2011

CO S Y̧CHAå W REGIONACH

POMORSKI T
aki debiut daje podstawy do prze-
konania, że wraz z nabywaniem
pierwszoligowego obycia, młode

gdynianki będą szturmować (a raczej
sztormować) boiska z równą skutecz-
nością, jak robiły to dotychczas w mi-
strzostwach juniorów. A jest się czym
pochwalić. Do tytułów mistrza (sezon
2008/2009) i wicemistrza (sezon
2009/2010) Polski juniorów młod-
szych (U-17), dziewczęta z Gdyni dorzu-
ciły w sezonie 2010/2011 brązowy me-
dal mistrzostw Polski juniorek (U-19),
niejako przy okazji w cuglach wygrywa-
jąc „dorosłe” rozgrywki II ligi grupy
wielkopolskiej, premiowane awansem
do I ligi grupy północnej.

Nikt wprawdzie nie zakłada, że prze-
skok do kobiecej ekstraklasy nastąpi już
po sezonie obecnym lecz zarówno szko-
leniowcy, jak i same dziewczęta ani my-
ślą zadowolić się I-ligowym statusem
dłużej niż jest to uzasadnione kadro-
wym i finansowym potencjałem klubu.
Dwa, trzy lata pracy powinny okazać się
wystarczające. Nie są to bynajmniej
prognozy zbyt daleko idące, zważywszy
choćby dotychczasową historię doko-
nań klubu. Stowarzyszenie „Sztorm”

GDYNIANKI „SZTORMUJĄ”

powstało w Gdyni zaledwie siedem lat
temu. W intencji jego założycieli, miało
zagospodarować dziewczęta nie widzą-
ce dla siebie żadnej innej dyscypliny
sportu poza piłką nożną. Rychło okaza-
ło się, że był to strzał w dziesiątkę. Już
po czterech latach trenersko-mene-
dżerskiej pracy Krzysztofa Własnego
(dziś prezes klubu) i Grzegorza Lewic-
kiego (dyrektor), wzmacnianej wielkim
zaangażowaniem rodziców, Sztorm
Gdynia mógł poszczycić się szeroką, 60-
-osobową kadrą zawodniczek oraz
pierwszymi sukcesami na arenie ogól-
nokrajowej.

Oprócz medali mistrzostw Polski ju-
niorek, wymownie dokumentują je po-
wołania do kadry narodowej. Uznanie
selekcjonera reprezentacji Polski U-19
znalazła Karolina Strzępek, natomiast
zaproszenia na tegoroczne zgrupowa-
nie U-17 otrzymały Marta Cichosz, Kin-
ga Bużan i Angelika Pawelczyk.

Od pół roku trenerem pierwszego ze-
społu Sztormu jest Robert Chałaszczyk
(na zdjęciu). Z dumą podkreśla, że za-
równo medale mistrzostw Polski junio-
rek, jak i awans do I ligi zostały wywal-
czone wyłącznie przez wychowanki klu-

Efektowne 3:0 w pierwszoligowym debiucie to wynik zawsze godny
uznania. Wzrasta jednak ono niepomiernie, gdy dodamy, że sprawczyniami
tak wysokiego zwycięstwa nad zespołem Victorii Sianów były reprezentantki
Sztormu Gdynia, liczące… od 15 do 18 wiosen.

bu. Ich młody wiek oraz zapał do tre-
ningów pozwala z optymizmem wyzna-
czać kolejne cele. A jeśli uda się jeszcze
wzmocnić materialną bazę Sztormu
(na razie najwięcej wnoszą tutaj Urząd
Miasta Gdyni oraz rodzice piłkarek),
wówczas odpadnie obawa przed eks-
portem najbardziej utalentowanych
dziewcząt do innych, możniejszych klu-
bów. Zapewnienie „sztormiankom”
możliwości realizowania sportowych
ambicji w macierzystym klubie, to klu-
czowe  zadanie na najbliższe lata, zgod-
nie formułowane przez działaczy, szko-
leniowców i rodziców.

HENRYK JEZIERSKI

Trener pierwszego zespołu Sztormu,
Robert Chałaszczyk
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D
ziś miejski samorząd włada więk-
szością sportowej infrastruktury,
przeprowadzane są remonty, bu-

duje się nowe obiekty. Będą stadiony,
miejsca dla dzieci i młodzieży, kluby zaj-
mą się szkoleniem i prowadzeniem
sportowej rywalizacji i rozpocznie się
marsz w górę, po sukcesy – dodaje pre-
zes. Stadion Miejski Raków, to wizytów-
ka miasta. Główna płyta, cztery trenin-
gowe, pełnowymiarowe boisko ze

BUDOWANIE PIRAMIDY
sztuczną nawierzchnią, hala sportowa,
korty. Trenują tu i grają piłkarze Rako-
wa, UKS Raków, Victorii i Skry. Przyjeż-
dżają Olimpia Truskolasy i Unia Rędzi-
ny. LKS-y, Sparta, Naprzód, Płomień,
Oksza, Grom. I inni. Buduje się w Czę-
stochowie nowy obiekt dla Skry, przy
ulicy Loretańskiej, z widownią dla 2200
osób, położony niedaleko centrum.
A piłkarki nożne? UKS Gol  grywa swoje
mecze zazwyczaj na Rakowie, ale zda-
rza się też, że i na płycie Areny.

Prezes Bzowy pokazuje na przykładzie
miasta, jak buduje się podstawę pod pi-
ramidę. Ale tak dzieje się nie tylko w sto-
licy regionu. Ot,   Krzepice – niewielkie
miasteczko przy drodze na Wieluń, za
Kłobuckiem.  MG LKS Liswarta nigdy nie
awansował do czwartej ligi. Najwyższa
klasa, w jakiej grał, to okręgówka. Dziś

jest tu A-klasa, wierni kibice i stadion, pa-
miętający początek lat 50.

W gminie rozwiązano problem prze-
budowy i w małych Krzepicach powsta-
je baza na miarę obecnych czasów. Kil-
kanaście lat temu w rozgrywkach Pu-
charu Polski Liswarta wygrała z LZS Ligo-
ta Sternalicka 41:0.  Dziś nie chodzi o ta-
kie wyniki. Ważne, że będzie gdzie grać
i wygrywać. Taką szansę dostaje druży-
na seniorów i zespoły trampkarzy.

Ktoś powie, że i w Krzepicach, i sa-
mej Częstochowie nie ma ciśnienia na
sukces ligowy. Ani za rok, ani dwa nie
będzie tu ekstraklasy. Można budować,
naprawiać, trenować, nie ma wyści-
gów  po licencje. Pewnie to prawda.
Ale można też zazdrościć. Bo jak powie-
dział Jan Bzowy: spokojnie budujemy
w regionie piłkarską piramidę.

– Za kilka lat pomyślimy
o większych piłkarskich
sukcesach nad Wartą i Liswartą
– mówi prezes częstochowskiego
okręgu piłkarskiego w Śląskim
ZPN, Jan Bzowy.

A
le bywało, że pod budynek klubo-
wy podjeżdżała furgonetka pełna
kulinarnych atrakcji, były też bu-

telki i kieliszki. My po treningu, mecz
w niedzielę rano, a to był piątek… Nie
korzystałem z tych alkoholowych okazji,
dbałem o formę, uciekałem zawsze do
domu, do matki. Ona wychowywała
mnie sama, nie znałem swojego ojca,
była tylko ona i ja, miałem wymówkę.
Zresztą mama chorowała, traciła
wzrok, a ja zatrudniony już w kopalni
jako młodociany, byłem jedynym żywi-
cielem rodziny.

Zaczynał na prawdziwym placu przed
kopalnią, a jego i innych chłopców wy-
patrzył trener Marian Podgórski, zapi-
sał do Górnika Kazimierz. Przychodził
do domu i przekonywał mamę Zbyszka
o tym, że chłopak nadaje się do piłki.
Potem były świetne czasy w Zagłębiu,
Niwce i znów Zagłębiu, trzy występy
w reprezentacji Polski. U Ryszarda Kule-
szy debiutował w meczu w Maroku,
przegranym 0:1, w lutym 1980 (wtedy
też debiutowali Andrzej Pałasz, Andrzej
Buncol i Marek Motyka). Uwielbiali go
kibice, zwłaszcza z Niwki,  za dziesiątki
bramek strzelonych głową.

I oto po latach, w swoim gazetowym
felietonie reżyser Janusz Zaorski (ten od
„Piłkarskiego pokera”) napisał, że Zby-

JAK KOT NA CZTERY ŁAPY
szek Mikołajów umarł, bo utopił swoje
piłkarskie życie w kieliszku. Pomylił go
z innym piłkarzem (o nazwisku zaczyna-
jącym się też na literę M), grającym rów-
nież w Zagłębiu, tyle że z innego miasta.
Zbyszek zniósł wiadomość o swojej „po-
alkoholowej śmierci” bardzo dzielnie. Po-
traktował to zdarzenie w kategoriach
ludzkiej pomyłki, wrócił do wspomnień…

– Nie chciałem nigdy wyjeżdżać z So-
snowca, miałem matkę pod opieką, od-
rzucałem propozycje innych klubów. Mia-
łem już tyle lat zatrudnienia w kopalni…
Kiedyś, gdy był remont Ludowego w So-
snowcu, graliśmy mecz z Lechem w Cze-
ladzi. Przychodzi do mnie Andrzej Jarosik
i mówi: „Obiecali, że jak wygramy, to do-
stanę zgodę na wyjazd na Zachód”.  Zwy-
ciężyliśmy 2:0, strzeliłem bramkę, Jaro-
sik wyjechał. Najpierw Jarosik, a potem
Jerzy Dworczyk  i Włodzimierz Mazur –
partnerzy Zbyszka w ataku Zagłębia,
o których mówiło się nie inaczej jak „trzej
muszkieterowie”.  Mikołajów  czekał na
wrzutki, fruwał ponad obrońców rywali
i walił głową, gdzie chciał. I trafiał.

Mówi się, że w tamtych i nieco  póź-
niejszych czasach, królowali w polu kar-
nym: Jerzy Wilim trafiający głową z 16
metrów, świetny Józef Gałeczka, nieco
później Marian „Ecik” Janoszka i Zbyszek
Mikołajów. – Patrząc sobie teraz na piłkę,
zastanawiam się, jak to jest z ruchową
koordynacją dzisiejszych graczy. Piłka-
rzem jesteś wtedy, gdy masz wrodzone
cechy. Z tym musisz przyjść na świat. Jak
upuścisz kota, to on zawsze spadnie na
cztery łapy. Ja tak zawsze spadałem, no
i bramkę zdążyłem strzelić, nim spadłem.

JERZY GÓRA

– Mieliśmy kiedyś prezesa, który potrafił w przerwie meczu strofować
w niewybredny sposób piłkarzy, a i trenerowi wydawać polecenia, 
co do zdjęcia tego czy innego zawodnika z boiska – tak zaczyna
wspomnienia Zbigniew Mikołajów (na zdjęciu), były piłkarz
sosnowieckiego Zagłębia, znany też z występów w AKS Niwka. 



– Kielce mają duże doświadczenie
w organizacji spotkań międzynarodo-
wych. Jestem przekonany, że i tym razem
wszystko będzie zapięte na ostatni guzik
– mówił przed meczem z Rosją trener na-
szej  reprezentacji, Stefan Majewski.
I chyba się nie pomylił.

Po cichu w polskim obozie liczono na
zwycięstwo. Niestety, wygrali goście,2:0
(1:0), bo po prostu byli lepsi i skuteczniej-

si. Na kieleckiej Arenie zasiadły blisko 4
tysiące widzów, rekrutujących się zwłasz-
cza z młodzieży. Większej frekwencji tro-
chę przeszkodziło olbrzymie zaintereso-
wanie rozgrywanym w tym samym dniu
w Gdańsku spotkaniem Polska – Niemcy.
Mimo tego delegat UEFA, Oleg Harłam-
ski z Estonii, był zadowolony. – To stosun-
kowo liczna publiczność. Spotkania dru-
żyn młodzieżowych ściągają mniej wi-

dzów. Odbywają się też w mniejszych
ośrodkach, na małych stadionach. Tym-
czasem Kielce mogły zaimponować.

– Wszystko nam się udało, z wyjątkiem
wyniku – powiedział prezes Świętokrzy-
skiego ZPN, Mirosław Malinowski. – Ale
to już nie od nas zależało. Dwa lata temu
mecz naszej drużyny U-21 z Holandią
oglądało blisko 11 tysięcy fanów, co sta-
nowi absolutny rekord Polski.

A już zawładnęła Kielcami radosna at-
mosfera, związana z finałami turnieju
o Puchar Wielgusa. Przyjadą najlepsi pił-
karze i piłkarki  w swojej kategorii wieko-
wej. Na kieleckim rynku zostanie rozłożo-
ne boisko ze sztuczną nawierzchnią, na
którym  przez kilka dni rywalizować będą
uczniowie szkół podstawowych i gimna-
zjów. MC – AS
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ÂWI¢TOKRZYSKI I
na tej pozycji dotrwał do końca karie-
ry zawodniczej. W sierpniu 2004
przeżył – jak sam mówi – jeden z naj-

piękniejszych dni w życiu: Wierna
awansowała do III ligi. Rok później
świętował już tę rocznicę jako prezes
klubu. Do dziś Wierna jest mu wierna,
a on – jej.

Oto w największym skrócie sportowy
życiorys 45-letniego Sławomira Tryba-
ka (na zdjęciu), rodowitego mieszkań-
ca Małogoszczy. – Prezes to nie jest ła-
twa funkcja. Codziennie trzeba się
zmierzać z rozmaitymi kłopotami, zała-
twiać sprawy w urzędzie, w sklepie,
w przychodni zdrowia. A tu jeszcze ze-
branie, posiedzenie, narada. Należy
wpaść na stadion  i zobaczyć, co dzieje
się na treningu. Ale ja to lubię, jakoś
sobie radzę – mówi pan Sławomir.

Przejmował władzę w klubie, mając
cztery drużyny. Teraz jest siedem: III li-
ga, klasa B i młodzieżowe, występujące
m.in. w świętokrzyskiej lidze juniorów,
okręgówce trampkarzy. – Gramy
z udziałem chłopców od rocznika 2002
w górę. Tak musi być, jeśli chcemy szko-
lić i opierać się na własnych piłkarzach.
Stąd w III lidze jedna trzecia zawodni-
ków to nasi wychowankowie. I jak 33
lata istnieje klub, jeszcze nigdy żadna
drużyna nie spadała do niższej klasy –
podkreśla z dumą prezes.

Wyżej, niż III liga, nie zamierzają się
wspinać. Dla pięciotysięcznego mia-

steczka wystarczy. Natomiast cieszy się,
kiedy jego zawodnicy wypływają na
głębsze wody. Na przykład Rafał Grzyb,
występujący w Jagiellonii Białystok;
Krzysztof  Kiersz, który przyszedł do Ma-

WIERNA PREZESOWI
Miał dziesięć lat, kiedy trafił do klubu Wierna Małogoszcz. Zaczął
kopać piłkę jako trampkarz. Jeszcze nie skończył piętnastu lat, a już
zagrał w pierwszej drużynie. Upodobał sobie rolę obrońcy.

łogoszczy, spisywał się bardzo dobrze
i wylądował w kieleckiej Koronie.

Skąd biorą pieniądze na sport?
Przede wszystkim z gminy. Prezes ma
orędownika piłki w burmistrzu – Janie
Głogowskim. Dobrą  wizytówką może
być okazały stadion. A niebawem wyro-
śnie tam jeszcze budynek socjalny. – Ale
my też pomagamy miastu. Latem, zimą
organizujemy liczne imprezy sportowe
dla młodzieży i dorosłych. Za to zbiera-
my dodatkowe profity np. z Urzędu Mar-
szałkowskiego – z funduszy Unii Europej-
skiej. Opanowaliśmy dobrze sztukę szu-
kania i pozyskiwania pieniędzy – wtrąca.

Sportowe CV prezesa rozszerza się
jeszcze na działalność na tzw. szcze-
blach. Członek zarządu Świętokrzyskie-
go ZPN, delegat na Walne Zgromadze-
nie PZPN… – W domu na szczęście ja-
koś mnie tolerują i nawet pomagają:
żona – nauczycielka klas I-III w SP Ma-
łogoszcz, córka Anita – studentka III ro-
ku prawa na KUL, syn Błażej – uczeń
drugiej klasy LO w Jędrzejowie. Też bie-
ga za piłką na chwałę klubu Wierna.

Rozmawiamy znowu o piłce święto-
krzyskiej. Pan Sławomir jest zadowolo-
ny z poprawy infrastruktury. – Kiedyś
Małopolska, z którą prowadzimy roz-
grywki III ligi, wyraźnie nas wyprzedza-
ła pod względem bazy. Teraz te dyspro-
porcje poważnie zmalały. Istotne rów-
nież, że obiekty, które powstają, są le-
piej wykorzystywane. Nadal musimy
jednak podnosić poziom szkolenia.

Długo można by jeszcze  prowadzić
ciekawą dysputę ze Sławomirem Tryba-
kiem, fanatykiem sportu i piłki.

JERZY FIGAS

ATRAKCJE DLA KIBICÓW
Dwie duże imprezy przygotowano w tym miesiącu dla świętokrzyskich
kibiców piłki nożnej: na Arenie w Kielcach 6 września zmierzyły się
reprezentacje U-21 Polski i Rosji w ramach młodzieżowych mistrzostw
Europy, a w drugiej połowie, od 16 do 18 tego miesiąca stolica
regionu będzie gościła uczestników finałów ogólnopolskiego turnieju
o Puchar Wielgusa.
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inałowy turniej OOM, stanowiący za-
kończenie ogólnokrajowej rywalizacji
o Puchar Kazimierza Deyny, rozegra-

no w Płocku. Chłopcy z Warmii i Mazur
rozpoczęli od grupowej wygranej z Po-
morskim ZPN 3:1. W drugim meczu rywa-
lem podopiecznych Adama Łopatko, któ-
remu pomaga Zbigniew Wodniak, była
reprezentacja Małopolski. Ponowny suk-
ces w takich samych rozmiarach zapewnił
możliwość walki o medale – na drodze do
finału stanęła ekipa Śląskiego ZPN. A że
drużyna nadal grała z regularnością
szwajcarskiego zegarka, po raz trzeci zwy-
ciężyła 3:1. We wszystkich spotkaniach ka-
pitalną formą błysnął Karol Żwir, który do
bramki rywali trafił aż sześć razy i został
królem strzelców. Pozostałe gole zdobyli:
Piotr Wypniewski, Paweł Dawidowicz
i Patryk Kun.

O złoto warmińsko-mazurskim piłka-
rzom przyszło się zmierzyć z reprezenta-
cją Dolnośląskiego ZPN, która w swojej
grupie pokonała Lubelskie 4:1, Zachod-
niopomorskie 2:0 i bezbramkowo zremi-
sowała z Mazowszem.  Po zaciętej walce
zwycięstwo 1:0 odniósł zespół z zachod-
niej części Polski, a jego finałowemu ry-
walowi, oprócz srebrnych medali, przy-
padł jeszcze puchar fair play.

SREBRNI Z 1995

BRANIEWO TUŻ ZA CZECHAMI

W srebrnej drużynie występowali: Bar-
tosz Bartkowski z Warmii Olsztyn, Bartosz
Borawski i Patryk Rynkiewicz z Błękitnych
Orneta, Krystian Burzyński, Patryk Kun
i Arkadiusz Mroczkowski z Vęgorii Węgo-
rzewo, Paweł Dawidowicz i Damian Mia-
necki z Sokoła Ostróda, Bartosz Dzikow-
ski, Wojciech Dziemidowicz, Bartosz Ma-
ternik, Piotr Wypniewski i Adrian Żukie-
wicz z OKS 1945 Olsztyn, Dariusz Gawryś
z DKS Dobre Miasto, Karol Żwir z MKS
Korsze, Patryk Nowak z Zamku Kurzętnik
oraz Mateusz Musiński z Polonii Pasłęk.
Czternastu z nich przez trzy lata uczyło się
piłkarskich podstaw w Gimnazjalnym
Ośrodku Szkolenia Sportowego Młodzie-
ży, a o jeden więcej kontynuować będzie

naukę w Licealnym Ośrodku Szkolenia
Sportowego Młodzieży w Olsztynie.

– Słowa uznania za wyszkolenie i przy-
gotowanie młodych piłkarzy do gry w re-
prezentacji województwa należą się tak-
że trenerom: Pawłowi Oliwie, Mariuszo-
wi Niedziółce, Jarosławowi Sankowskie-
mu, Tomaszowi Wojewodzie, Tomaszowi
Kułakowskiemu, Karolowi Łasińskiemu
i Marcinowi Goniszewskiemu – mówi
Adam Łopatko. – Dzięki dobrej współpra-
cy działaczy naszego związku z klubami
oraz rodzicami zawodników, przez kadrę
przewinęło się ich w ciągu ostatnich lat
aż dwustu trzydziestu. Wszystkim im oraz
kierownikowi drużyny, Mariuszowi Ka-
weckiemu, serdecznie dziękuję.

W
wielkim finale wzięło udział
osiem zespołów z województwa
warmińsko-mazurskiego, po

cztery w każdej kategorii wiekowej, wyło-
nione z trwających od września ubiegłego
roku eliminacji. O zwycięstwie wśród orli-
ków (rocznik 2000 i młodsi) zadecydował
ostatni mecz, w którym drużyna ze stolicy
Warmii i Mazur pokonała GKS Wikielec
2:1. Wcześniej olsztynianie wygrali 2:0
z Granicą Kętrzyn oraz zremisowali 4:4
z Concordią Elbląg; a ich finałowy prze-
ciwnik miał na koncie dwa zwycięstwa –
3:1 nad Concordią i 6:1 nad Granicą.

W rywalizacji o rok młodszych żaków
najwięcej punktów zgromadził Jeziorak
Iława, pokonując 2:1 DKS Dobre Miasto,
3:2 Naki Olsztyn i remisując 3:3 z Olimpią
Elbląg. O jego zwycięstwie zadecydował

dopiero jednak mecz drużyny z Dobrego
Miasta z Olimpią. Wygrana DKS 3:1 unie-
możliwiła elblążanom prześcignięcie ry-
wali z Iławy.

Składy zwycięskich drużyn: Warmia –
Dawid Pietkiewicz, Kornel Pórzycki, Mate-
usz Jońca, Kacper Balcerowicz, Jakub Jur-
czak, Aleks Fabisiak, Marcin Piwoński, Da-
niel Makoski, Partyk Gąsiorowski, Kry-
stian Chwała i Wojciech Stańczak;

Jeziorak – Marek Kornowski, Jakub
Przytuła, Emil Brejdakowski, Szymon Brej-
dakowski, Dominik Szwed, Paweł Kam-
rowski, Igor Szczypski, Krystian Klinicki, Re-
migiusz Próchniewski, Michał Woźniak,
Mateusz Raźniewski, Jakub Olszewski, Fi-
lip Witkowski i Kacper Osmański. Olszty-
nian szkolą Antoni Smoliński i Andrzej Ko-
walczyk, a iławian – Przemysław Gajewski.

Zwieńczeniem młodzieżowego turnie-
ju był International 7 Wonders Cup 2011,
do którego zaproszono amatorskie zespo-
ły z całej Europy.  Ostatecznie w Braniewie
pojawili się Czesi, Niemcy, Rosjanie i Ukra-
ińcy, a stawkę uzupełniło siedem polskich
zespołów. Piłkarze nie tylko grali, ale tak-
że wspierali mazurskie jeziora – jedynego
polskiego kandydata w konkursie na sie-
dem cudów natury.

Już po pierwszych meczach do grona
największych faworytów zaliczono ekipy
z Czech, Braniewa i Fromborka. I taka by-
ła też końcowa kolejność. Pierwsze dwie
drużyny zgromadziły taką samą liczbę
punktów, ale w spotkaniu między nimi
wygrali nasi południowi sąsiedzi 4:2 i to
oni otrzymali puchar marszałka woje-
wództwa warmińsko-mazurskiego, Jacka
Protasa. Za najlepszego zawodnika tur-
nieju uznano Marcela Cudraka z Czech,
a królem strzelców został Kamil Zalewski
z Braniewa, autor 23 goli.

ROMAN LASZUK

Reprezentacja Warmińsko-Mazurskiego Związku Piłki Nożnej z rocznika 1995 kontynuuje rozpoczętą 
trzy lata temu znakomitą passę. Po zajęciu drugiego miejsca w Pucharze Leszka Jezierskiego w 2008 r. 
oraz trzeciego rok później w Pucharze Wacława Kuchara, tym razem wywalczyła podczas XVII
Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży wicemistrzostwo piętnastolatków.

Karol Żwir 
– król strzelców
turnieju 
w Płocku.

EMIL MARECKI/SPORT.WM.PL
Reprezentacja regionu po zdobyciu wicemistrzostwa Polski.

Turniej Mazury 7 Wonders Cup dobiegł końca. Wśród orlików zwyciężyła
Warmia Olsztyn, natomiast wśród żaków – Jeziorak Iława. O ich
triumfach zadecydowały jednak dopiero spotkania kończące rozgrywki.
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WIELKOPOLSKI W
tym roku zawody odbyły się
w dniach między 2, a 7 sierpnia,
zaś ich gospodarzem był Po-

znań. Również piłkarze odnieśli sukces,

PIĘKNE EURO PRZED EURO
Już od siedmiu lat w Polsce i na Ukrainie rozgrywany jest wielki 
międzynarodowy turniej „Euro pokolenie 2012”. Idea imprezy 
zrodziła się w chwili, gdy nasze kraje ubiegały się o przyznanie praw 
do organizacji przyszłorocznych mistrzostw Europy.

zwyciężając w spotkaniu o pierwsze miej-
sce reprezentację Gdańska 1:0.

Turniej „Euro pokolenie 2012” wspa-
niale zapisał się w kalendarzu polskich
i ukraińskich wydarzeń piłkarskich. Od
początku miał na celu integrację mło-
dzieży obu narodów, a także popularyza-
cję futbolu i wyszukiwanie talentów.
W jakim stopniu spełnił już swoją rolę,
najlepiej przemawia fakt, że w pierwszej
edycji, w Krakowie, w reprezentacji War-
szawy wystąpił … Wojciech Szczęsny. Tak,
mowa o obecnym bramkarzu drużyny
narodowej i Arsenalu Londyn. Możemy
już poinformować o kolejnej doniosłej
inicjatywie: turniej ma być kontynuowa-
ny po zakończeniu Euro 2012.

Do Poznania przyjechały reprezentacje
Chorzowa, Gdańska, Krakowa oraz War-
szawy, Wrocławia i Poznania, zaś z Ukra-
iny - Charkowa, Dniepropietrowska, Do-
niecka, Kijowa oraz Lwowa I i Lwowa II.
Razem 260 zawodników. Drużyny, po-
dzielone na cztery grupy (po trzy zespo-
ły), rywalizowały z niezwykłym zaanga-
żowaniem o wejście do półfinału. Osta-
tecznie do rozgrywek o medale zakwalifi-
kowały się ekipy z Krakowa, Warszawy,
Gdańska i Poznania. Czwarte miejsce za-
jął Kraków, trzecie Warszawa (mecz za-
kończył się wygraną 4-2 w rzutach kar-
nych przez młodych piłkarzy ze stolicy),
a po złoty medal sięgnął Poznań, zdoby-
wając jedyną bramkę w ostatnich minu-

tach spotkania. Dalsze miejsca zajęli
Dniepropietrowsk, Donieck, Lwów II,
Wrocław, Lwów I, Chorzów, Charków i Ki-
jów.

Turniej rozgrywano na boiskach
MOSIR Poznań i GOSiR Komorniki  w Ple-
wiskach. Został oceniony bardzo wysoko
przez zawodników i zaproszonych gości.
Zakończenie imprezy miało uroczystą
oprawę. Wszyscy uczestnicy otrzymali pu-
chary i nagrody, a wręczali je m.in. wice-
prezes PZPN, Adam Olkowicz i prezes
Wielkopolskiego ZPN, Stefan Antkowiak.

Jak zawsze, młodzi zawodnicy (z rocz-
ników 1997-98) mieli okazję do licznych
spotkań i rozmów podczas zwiedzania
Wielkopolski, uczestnictwa w imprezach
rekreacyjnych, o co zadbali organizato-
rzy: Urząd Miejski w Poznaniu, Polski
Związek Piłki Nożnej, Wielkopolski ZPN,
Urząd Marszałkowski oraz partnerzy: Adi-
das i Coca-Cola. Patronat nad turniejem
objęli minister sportu i turystyki Adam
Giersz oraz prezydencja Polski w Radzie
Unii Europejskiej.

JERZY FIGAS

W ZWYCIĘSKIM
ZESPOLE GRALI: 

Filip Oleśków
Michał Dymarski
Jakub Drozdowski
Aleks, Sieradzki
Beniamin Bednarz
Adam Urbański
Bartosz Klinicki
Tobiasz Jarczak
Jakub Mańczak
Wiktor Patrzykąt
Kamil Szubertowski
Jakub Krzyżostaniak
Adam Robaszyński
Mateusz Stempin
Michał Połeć
Karol Fręś
Patryk Kosmowski
Fabian Mandecki.

Trenerzy: 
Wojciech 
Tomaszewski
Łukasz Stachowiak 
Michał Goderski. 

Kierownik ekipy 
Maciej Maciejewski.

Wiceprezes PZPN, Adam Olkowicz
wręcza dyplom młodemu piłkarzowi

Pamiątkowe 
zdjęcie 

zwycięzców 
turnieju

Nie brakowało parad bramkarskich w stylu Wojtka Szczęsnego

Powitanie wszystkich
uczestników turnieju



LIGA ORLIKA
W ZZPN myśli się także o najmłod-
szych adeptach futbolu. Najlepiej
świadczy o tym nowy projekt pod
nazwą Liga Orlika. Rozgrywki dla
chłopców z całego województwa,
urodzonych w 2001 roku i młod-
szych, mają wystartować w poło-
wie września.

T
o nasz pomysł na zagospodaro-
wanie Orlików, których w woje-
wództwie jest już bardzo dużo –

wyjaśnia prezes Bednarek. – Przed ni-
kim nie zamykamy jednak drzwi. Żeby
wziąć udział w lidze, klub nie musi ko-
niecznie posiadać Orlika. Wprawdzie
mecze mają odbywać się głównie na
tego typu obiektach, ale jeżeli klub nie
ma takiego boiska, jego drużyna może
rozgrywać mecze na „ćwiartce” zwykłe-
go boiska. W ostateczności zespoły mo-
gą grać tylko na wyjazdach – mówi
Marcin Łazowski, trener ZZPN, pomy-
słodawca i główny organizator Ligi.

Pierwsza część rywalizacji odbędzie
się w powiatach, na zasadzie turnie-
jów. Następnie, po rozegraniu kilku tur-
niejów (ich dokładna liczba zależy od
liczby zgłoszonych drużyn), zwycięski
zespół awansuje do finałowych rozgry-
wek już jako reprezentacja powiatu.

– Zwycięska ekipa będzie mogła do-
bierać do składu najlepszych zawodni-
ków z pokonanych ekip. Dzięki takiemu
systemowi rozgrywek nie umknie nam
żaden utalentowany chłopiec – zapew-
nia Łazowski. Po rozegraniu turnieju
powołana zostanie kadra ZZPN w naj-
młodszej grupie wiekowej. Liga Orli-
ków ma między innymi za zadanie uła-
twienie pierwszej selekcji.

ANDRZEJ GROCHOWSKI
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o efekt systematycznej pracy w na-
szym centrum piłkarskim przy ul.
Hożej – zapewnia Jan Bednarek,

wiceprezes PZPN do spraw piłki ama-
torskiej, pełniący także funkcję prezesa
ZZPN. Triumf juniorów młodszych Che-
mika Police, którzy na turnieju w Gdyni
zdobyli mistrzowski tytuł, jest osiągnię-
ciem nie tylko polickiego futbolu, ale

także Zachodniopomorskiego Związku
Piłki Nożnej. – Nie byłoby tego sukcesu,
gdyby nie systematyczne treningi, pro-
wadzone dwa razy dziennie przez pięć
dni w tygodniu. I to już od czterech lat.
Tak komfortowe warunki mieliśmy za-
pewnione tylko dzięki temu, że niemal
wszyscy z zespołu uczęszczali do Gimna-
zjalnemu Ośrodka Szkolenia Sportowe-

MEDALOWO – NIE DO POBICIA
go Młodzieży przy Hożej w Szczecinie.
W czasie całego roku szkolnego mieli
tam w ramach lekcji wf dwie godziny
treningu dziennie. Teraz chłopcy są już
uczniami Licealnego Ośrodka Szkolenia
Sportowego Młodzieży, który zapewnia
im dalszą edukację szkolną i rozwój pił-
karskich umiejętności – twierdzi trener
złotych medalistów, Maciej Mateńko.

Patronat nad obiema szkołami spra-
wuje Zachodniopomorski Związek Piłki
Nożnej. PZPN i ZZPN wraz z Minister-
stwem Sportu współfinansują funkcjono-
wanie szkół. Podobne ośrodki działają
w każdym okręgu, ale w Szczecinie przy-
noszą najbardziej wymierne efekty.

W Policach wszyscy piłkarze to jedna rodzina. Z sukcesu juniorów Chemika (górny rząd) cieszyli się też
zawodnicy młodszych grup wiekowych

Bodaj żaden inny okręg nie miał tego lata tylu sukcesów w młodzieżowej
piłce, co ZZPN. Piłkarze Chemika Police zostali mistrzami Polski juniorów
młodszych, natomiast juniorzy Bałtyku Koszalin zdobyli w swoich
mistrzostwach brązowe medale. Niejako na dokładkę reprezentacja ZZPN
do lat 16 była trzecia w finałowym turnieju o Puchar Kazimierza Deyny.

SKŁAD ZŁOTEJ
DRUŻYNY
CHEMIKA POLICE 

(wytłuszczone nazwi-
ska piłkarzy uczęszcza-
jących do Ośrodka
Szkolenia Sportowego
Młodzieży):
Bramkarze 
Krystian Rudnicki 
Michał Borowik 
Obrońcy 
Damian Karczmarski
Patryk Domin 
Paweł Szewczykowski
Łukasz Michalak 
Remigiusz Piotrowski
Krzysztof Kropidłowski
Błażej Szczupaczyński 
Pomocnicy
Mateusz Sowała 
Mateusz Jaroszewicz
Patryk Galoch 
Emil Andrzejewski
Bartosz Sasin 
Przemysław Górski 
Jakub Karpiński 
Jacek Mruk 
Napastnicy
Norbert Neumann
Sylwester Trepkowski
Patryk Skowron

REGION NIE STRACIŁ
Złote medale piłkarzy Chemika,
a zwłaszcza to, że zdecydowana
większość z nich jest uczniami
naszych szkół, potwierdza sens
prowadzenia Ośrodka Szkolenia
Sportowego Młodzieży. 

P
artycypowanie w kosztach utrzy-
mania szkół na pewno wszystkim
się opłaci. Do tych ośrodków tra-

fiają piłkarskie talenty, gdzie poddawa-
ne są przez fachowców systematycznej
obróbce. Z poziomem sportowym na-
szej młodzieży wcale nie jest źle – cieszy
się Jan Bednarek. – Przecież oprócz
Chemika Police, w tym roku cieszyliśmy
się także z brązowych medali mi-
strzostw Polski juniorów starszych, wy-
walczonych przez Bałtyk Koszalin. Ża-
den inny związek w Polsce w tym roku
nie może poszczycić się takim medalo-

wym osiągnięciem – podkreśla Bedna-
rek, który z trybun w Gdyni dopingował
piłkarską młodzież Chemika. – Tak zna-
czącego sukcesu w młodzieżowej piłce
dawno w naszym regionie nie święto-
waliśmy. Mam nadzieję, że to dopiero
początek waszej długiej, obfitującej
w liczne sukcesy, przygody z futbolem –
dodał.

Po turnieju w Gdyni ze złotej drużyny
Chemika Police odeszło tylko dwóch za-
wodników. O stracie dla regonu nie mo-
że być jednak mowy, bowiem Damian
Kaczmarski i Krystian Rudnicki przeszli
do Pogoni Szczecin. Młodzi policzanie
rozpoczęli już regularne treningi z zespo-
łem seniorów Chemika. W pierwszym
składzie  grał Paweł Szewczykowski, na
ławce rezerwowych zasiedli natomiast:
Patryk Skowron, Patryk Domin, Emil An-
drzejewski, Patryk Galoch, Norbert Neu-
mann i Mateusz Sowała. Wszyscy nie
mają jeszcze skończonych 17 lat.



hodzi o malutki klub Sparta Ka-
zimierza Wielka, który jest du-
mą i chlubą lokalnej społeczno-
ści. W 2011 r. obchodziła jakże
podniosły jubileusz 90-lecia ist-

nienia, będąc przy tym jednym z najstar-
szych w regionie.

Genezę powstania klub łączy z migra-
cją młodzieży do szkół i uczelni w całej
Polsce: Warszawy, Krakowa, Kielc czy Po-
znania, w latach dwudziestych ubiegłego
wieku. Wtedy to młodzi chłopcy pobiera-
jący naukę w dużych miastach zapragnę-
li sprowadzić nowinki sportowe, głównie
piłkarskie, do swej rodzinnej Kazimierzy
Wielkiej.

W 1921 roku, zafascynowani futbolem,
zakładają klub sportowy o nazwie Nidzi-
ca, na cześć przepływającej przez błonia,
na których trenowali – rzeki.  Pierwszym
prezesem zostaje Leon Czekay, obdarzo-
ny wyjątkowym zmysłem organizacyj-
nym, dusza klubu i drużyny, wzorowy go-
spodarz, kierownik, kapitan i bramkarz
w jednej osobie.

Od samego początku klub intensyw-
nie się rozwijał. Młodzi adepci sztuki pił-
karskiej coraz liczniej zjawiali się na tre-
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KOCHAJMY MA¸E KLUBY

PRZEMYS¸AW

PODKOWA
Małe jest piękne  – tę

maksymę znają wszyscy. Czy

pasuje jednak ona do małego

klubu, z małego miasta?

Mieszkańcy sześciotysięcznej

Kazimierzy Wielkiej w woje-

wództwie świętokrzyskim

jednym głosem odpowiedzą,

że jak najbardziej. Owszem,

małe jest piękne, tak jak

piękna jest historia klubu.

ningach. Pierwszymi rywalami kazimie-
rzan były zespoły z okolicznych miejsco-
wości: Proszowic, Skalbmierza, Nowego
Brzeska czy Koszyc. Okres ten aż do wojny
był czasem turniejów pucharowych i me-
czów towarzyskich rozgrywanych prze-
ważnie w weekendy.

Wybuch wojny gwałtownie zastopo-
wał rozwój piłki nożnej w Kazimierzy
Wielkiej. Mimo tego już w połowie 1945
roku klub się reaktywuje. Tym razem pod
nazwą Polonia Kazimierza Wielka pozy-
skuje w swoje szeregi grających przed
wojną w pierwszym zespole krakowskiej
Wisły Henryka Serafina i Mieczysława
Rupę (obaj przechodzą w 1947 roku do
Legii Warszawa). W tym czasie na mecze
przychodziły całe rodziny. W mieście da-
wało się wyczuć atmosferę wielkiego wy-
darzenia, kiedy na boisko wybiegali kazi-
mierscy sportowcy.

Latem 1946 roku klub przyjął nową
nazwę – Łubna, od działającej w Kazi-
mierzy Wielkiej cukrowni, będącej naj-
większym ośrodkiem przemysłowym
regionu. W ten sposób w miasteczku
powstał klub z prawdziwego zdarzenia,
z perspektywicznym planem rozwoju
na kolejne lata. W 1947 rozpoczęto bu-
dowę stadionu. Staraniem i wysiłkiem
wszystkich mieszkańców miasta, dyrek-
cji Cukrowni Łubna oraz lokalnych rze-
mieślników i kupców – powstał obiekt
zespołu z Kazimierzy Wielkiej, na któ-
rym miejscowa drużyna rozgrywa swo-
je mecze do dziś. Po licznych zmianach
nazwy (Związkowiec, Unia, Spójnia)
klub przemianowuje się na Sparta Kazi-
mierza Wielka (w 1955) i pozostaje przy
tej nazwie po dzień dzisiejszy.

Największe sukcesy osiąga w dru-
giej połowie lat 50. XX wieku. Na me-
cze Sparty, grającej wtedy w III lidze,
przychodzi po kilka tysięcy kibiców z ca-
łej gminy. W kolejnych latach, między
innymi z powodu kulejących finansów,
klub ma słabe wyniki, grając w ligach
okręgowych lub wojewódzkich. Sta-
gnacja kazimierskiej piłki trwa aż do ro-
ku 1996, kiedy to Sparta awansuje do
IV ligi.

C

Sparta
to my!

6 października
1982 r. Zawody
towarzyskie
Sparta Kazimie-
rza Wielka 
– Wisła Kraków
(1:2). Rzut karny
przeciwko Spar-
cie wykonuje
Zdzisław Kapka,
bramki broni Jó-
zef Biernacki.
Obroniony przez
niego karny, wy-
konany przez za-
wodnika I-ligo-
wej Wisły, kibice
pamiętają do
dziś

Oprócz dobrej gry piłkarzy, kibice
oczekują modernizacji starzejącego się
z roku na rok stadionu. Niestety, klub
jest zbyt biedny, aby sfinansować samo-
dzielnie taką inwestycję a władze samo-
rządowe – mimo kilku konkretnych de-
klaracji – nie są w stanie wyłożyć pienię-
dzy na ten cel. Obecnie stadion może
pomieścić tylko 500 kibiców. Do remon-
tu nadaje się budynek klubowy, trybu-
ny, nawierzchnia boiska oraz cała infra-
struktura stadionowa.

W jubileuszowym sezonie 2011/2012
Sparta gra w świętokrzyskiej IV lidze, zaj-
mując obecnie drugie miejsce w tabeli
z czterema wygranymi i jedną porażką.
W meczu inaugurującym obchody 90-le-
cia drużyna zremisowała 3:3 z Granatem
Skarżysko-Kamienna. Oprócz zespołu se-
niorów, działają też sekcje juniorów
młodszych i trampkarzy młodszych kulty-
wujących tradycje piłkarskie w Kazimierzy.

Prezesem klubu jest od 2009 roku Zbi-
gniew Lech, zabiegający, gdzie to tylko
możliwe, o rychły remont stadionu. Być
może kolejne miesiące (oby nie lata)
przyniosą konkretne rozstrzygnięcia.
Wiadomo, że w miejscowym magistracie
gotowy jest już projekt modernizacji bu-
dynku klubowego i trybun stadionu przy
ul. Głowackiego. Brakuje, niestety, fun-
duszy na realizację.

Duch sportowy mieszkańców miasta,
mimo wszelkich trudności, nie słabnie.
Pierwsze, co się słyszy na ulicy w ponie-
działek rano – to pytanie: czy nasi wygra-
li?, Jak tam nasi? Wedle hasła mieszkań-
ców Kazimierzy Wielkiej – Sparta to my!

23 kwietnia 1996 r. Lider w klasie okręgowej – Sparta na boisku w Kazimierzy
Wielkiej przed kończącym sezon spotkaniem ze Skałą Tumlin
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19 czerwca 2011 r. mecz rozpoczynający
obchody jubileuszu 90-lecia klubu po-
między Spartą Kazimierza Wielka
a Granatem Skarzysko-Kamienna (3:3)
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mienia się strona wizualna na-
szej witryny. Uważnie wsłuchu-
jąc się w głosy użytkowników,
staramy się, by okna odsyłające
w inne miejsca były bardziej

przejrzyste i widoczne tuż po wejściu do
portalu. Bardzo uważnie śledzimy
wszystkie komentarze. I chcemy, by było
ich jak najwięcej. Tylko dzięki nim może-
my odkryć niedociągnięcia, poznać Wa-
sze oczekiwania. Z dnia na dzień obser-
wujemy coraz większy ruch na naszych
forach, a o chęci dzielenia się opiniami
świadczą obszerne komentarze, pojawia-
jące się pod artykułami i wywiadami.

No właśnie, i tu dochodzimy do sed-
na. Bo jednym z głównych założeń Klu-
bu Kibica była ekskluzywność wiadomo-
ści, na którą mogą liczyć członkowie. Ja-
ko pierwsi w Polsce podaliśmy skład na-

szej reprezentacji na mecze z Meksy-
kiem i Niemcami. Z informacji, które
uzyskują nasi dziennikarze, korzysta Pol-
ska Agencja Prasowa. Witryna staje się
coraz bardziej istotnym miejscem zdo-
bywania wiadomości o kadrze.

Dzięki naszym dziennikarzom dowie-
dzieliście się, co działo się w hotelu,
w którym spała reprezentacja podczas
legnickiego zgrupowania. Tylko im uda-
ło się wejść z kamerą do kuchni i spraw-
dzić, co będą jeść kadrowicze. Do tego
dochodziły codzienne raporty ze zgru-
powań, kolejne wywiady na wyłącz-
ność, najświeższe zdjęcia i filmy. Pod-
czas meczu Polska – Gruzja zapropono-
waliśmy relację na żywo tym będącym
daleko od telewizorów. Z reprezentacją
jesteśmy za pan brat! Na naszej stronie
były już sylwetki, między innymi, Ludovi-

ka Obraniaka, Wojciecha Szczęsnego,
Grzegorza Sandomierskiego, Jakuba
Wawrzyniaka, Adama Matuszczyka,
Franciszka Smudy, czy Jacka Kazimier-
skiego. Poznacie lada dzień kolejnych
bohaterów zgrupowań i meczów towa-
rzyskich. Przybliżonych językiem niespo-
tykanym w innych mediach i innych
wortalach. Przypominamy również hi-
storię kolejnych finałów Euro oraz nietu-
zinkowe postacie polskiej piłki

To wciąż dopiero początek i jedynie
dodatek do możliwości, które daje kar-
ta Klubu Kibica. Jedyna, spersonalizo-
wana, już teraz zapewniająca sporo
możliwości. Niebawem ten kawałek
plastiku z czipem otworzy więcej drzwi,
a przede wszystkim – bramy kolejnych
stadionów. Nie może Ciebie na nich za-
braknąć!

Milion odsłon zobowiązuje
Za nami już więcej niż miesiąc od inauguracji działalności Klubu Kibica RP. To wstępny etap.

Można pokusić się o pierwsze wnioski. Były trudności, ale są też sukcesy. A każdy tydzień to kolejne

dziesiątki tekstów dla tysięcy odwiedzających nasz portal kibiców reprezentacji. Ich wizyty są coraz

dłuższe, lektura musi więc być coraz ciekawsza... Milion odsłon zobowiązuje…

Z
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A jeśli chcesz mieć okolicznościową
koszulkę i pamiątkowy szalik, które ofe-
rujemy przed meczem lub w jego prze-
rwie, by po drodze do domu wszyscy,
których miniesz, wiedzieli gdzie byłeś.
Jak kupić taką koszulkę bądź szalik?
Szukaj specjalnych punktów na stadio-
nie. Później sprawa jest już prosta – wy-
bierasz, płacisz i masz! A jeśli zabrakło
na stadionie? Druga i ostatnia szansa
to internetowy sklep KK RP. Zajrzyj tam
koniecznie po powrocie z meczu. Znaj-
dziesz wszystko, co jest niezbędne sym-
patykowi narodowej drużyny i już nigdy
więcej nie będziesz musiał z zazdrością
spoglądać na sąsiada z krzesełka obok.
Może nawet to on będzie na Ciebie pa-
trzył wilkiem, gdy włożysz okoliczno-
ściową koszulkę, a na Twojej szyi będzie
oryginalny szalik.

Tam są nie tylko te dwie rzeczy. Do-
stępna jest cała gama produktów, któ-
rych zakup podkreśli Twoje przywiąza-
nie do reprezentacji Polski nie tylko na
stadionie, ale także w życiu codzien-
nym. Pewnie się zastanawiasz, czy to
prawda. Weźmy pierwszy przykład
z brzegu – rozpoczął się rok szkolny,
więc dla uczniów świetnym zakupem
może być klubowy plecak i długopisy.

Dzięki tym ostatnim żaden sprawdzian
lub kartkówka nie będą trudne.

Z pewnością wakacyjne wojaże
utrwaliłeś obiektywem swojego apara-
tu. Lato pozostanie na długo nie tylko
w Twoich wspomnieniach. Zdjęcia moż-
na bowiem zapisać w przenośnej pa-
mięci USB sygnowanej logiem KK RP.

Zrobi się wkrótce chłodno i będziesz
zmagał się z jesiennymi słotami. Nic le-
piej przed nimi Ciebie nie ochroni jak
gustowny, klubowy parasol. Do niego
może być klubowa czapka lub chustka.
A kiedy przyjdą chłody, niezbędny może
okazać się szalik. Każdy będzie wie-
dział, że ma do czynienia z kibicem dru-
żyny narodowej. Są też tacy, którzy ma-
ją problemy z punktualnością. W takim
przypadku najlepiej kupić zegar Klubu
Kibica Reprezentacji Polski. Z nim nie
spóźnisz się na żadne spotkanie, nie tyl-
ko na stadionie.

A jeśli po zakończonym meczu chcesz
jeszcze poczytać i powspominać? Mo-
żesz oddać się lekturze książki „Drużyna
marzeń”, w której znajdziesz portrety
najlepszych polskich piłkarzy w historii.
Później możesz zestawić zespół… swo-
ich marzeń. Roku 2012.

Te i inne gadżety kupisz w naszym
sklepie na www.klubkibicarp.pl

Bilet, szalik i książka
Drogi kibicu, masz już przedarty bilet na to arcyciekawe spotkanie

i przeszedłeś przez bramkę, powoli wtapiasz się w biało-czerwony

szpaler, który wznosi okrzyki wspierające reprezentację Polski.

Drużynę, z której wszyscy chcemy być dumni. Zaraz, zaraz, ale czy

coś Cię wyróżnia w tym tłumie? Masz już to Coś? Widzisz różnicę?

Oni mają podróbki z leżaka przy ulicy, takie same od lat, a Ty

masz oryginalne rzeczy z klubowego magazynu. Różnisz się, bo

odwiedziłeś już sklep Klubu Kibica Reprezentacji Polski.
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entralny system komputerowy, wdrażany w związ-
ku pod nazwą ExtranetPZPN, ma na celu przenie-
sienie większości dotychczas wykonywanych zadań
za pośrednictwem dokumentów papierowych, li-
stów i faksów – w świat technologii komputero-

wych, w świat internetu. Wdrażanie, rozpoczęte w 2005 roku,
obejmuje w obecnym sezonie blisko pół miliona zawodni-
ków; 6,5 tysiąca klubów oraz całą strukturę rozgrywek. Stwo-
rzona w ten sposób baza danych jest unikatowym w skali na-
szego kraju kompendium wiedzy na temat piłki nożnej.

Kolejny moduł systemu stanowi właśnie projekt marketin-
gowy, czy też raczej projekt partnerski. Jego nadrzędnym ce-
lem jest stworzenie społeczności np. zawodników, umożliwie-
nie wymiany opinii, emocji, ale także relacji z różnych spotkań
i innych wydarzeń. Również budowanie i umacnianie pozy-
tywnego wizerunku polskiej piłki nożnej wśród osób związa-
nych z nią zawodowo.

System ma zapewnić użytkownikom dostęp nie tylko do
funkcjonalności, związanej z rejestrowaniem wszelkich wyda-
rzeń piłkarskich, ale też do aktualnych i historycznych danych
zawodnika, statystyk, wiedzy eksperckiej, części społeczno-
ściowej i komercyjnej. A wszystko to spersonalizowane i przy-
gotowane pod kątem każdego użytkownika, to znaczy
uwzględniając jego wiek, miejsce zamieszkania i funkcje peł-
nione w związku.

Dla przykładu – z poziomu zawodnika portal będzie docelo-
wo oferował następującą funkcjonalność:

Tak więc przykładowy zawodnik będzie mógł zobaczyć wyniki
sportowe swoje i swojej drużyny, ale także porównać je z wynika-
mi innych piłkarzy oraz drużyn, w tym przede wszystkim bezpo-
średnich przeciwników. Otrzyma dostęp do ekskluzywnych treści
eksperckich, porad i informacji niezbędnych do prawidłowego roz-
woju i planowania kariery. Wymieni poglądy z innymi użytkowni-
kami systemu, zamieści zdjęcia i filmy. Będzie miał też możliwość
bezpośredniego zakupu akcesoriów piłkarskich lub innych produk-
tów od sponsorów i partnerów projektu, a wszystko to na specjal-
nych warunkach lub w specjalnej cenie.

Oferta komercyjna partnerów projektu będzie skierowana nie
tylko do osób (zawodników, trenerów, sędziów, delegatów, obser-
watorów, pracowników etc.), ale również do instytucji, a więc klu-
bów, związków i stowarzyszeń. Dodatkowo zostanie podzielona
nie tylko na kategorie, ale także ze względu na zasięg terytorialny,
to znaczy pozyskiwani będą zarówno partnerzy ogólnopolscy, jak
i regionalni. Już teraz możemy się pochwalić przygotowaniem
oferty specjalnej związanej z branżą produktów sportowych, hote-
larskich, lotniczych i telekomunikacyjnych.

Co bardzo istotne, zysk osiągnięty ze współpracy ze sponsorami
i partnerami zostanie przeznaczony na kontynuację procesu kom-
puteryzacji związku oraz informatyzacji zachodzących w nim proce-
sów, a tym samym jego unowocześnienie i profesjonalizację.

Już dziś zapraszamy wszystkich członków PZPN do korzystania
z przygotowywanego projektu. Wkrótce za pośrednictwem strony
pzpn.pl, jak również maili i infolinii systemu ExtranetPZPN infor-
mować będziemy o dokładnej dacie startu i sposobie uzyskania
dostępu do systemu.

Na przełomie września i października tego roku Polski Związek Piłki Nożnej uruchomi projekt

partnerski, skierowany do wszystkich członków organizacji, a więc ponad pół miliona osób. Każdy

zawodnik, sędzia, pracownik klubu czy związku będzie miał możliwość pozyskania produktu lub

usługi partnerów projektu na specjalnych warunkach. Jest to kolejny krok we wdrożeniu systemu

ExtranetPZPN.

ExtranetPZPN Treści
i zawartości

Elementy
społecznościowe

Zawartość
komercyjna

Dane uczestnika

Statystyki piłkarskie
uczestnika

Artykuły i treści
multimedialne

Treści z PZPN i UEFA

Treści publikowane
przez redakcję

Zawartość ekspercka

Porady i opinie związane
z piłką nożną

Wyciągi z profili
uczestników

Edycja danych
zawodnika

Komunikacja z PZPN

Informacja o klubach
i drużynach

Informacja o meczach
i drużynach

Dedykowany profil uczestnika

Publikacja profilu zawodnika

Forum

Blogi uczestników

Wymiana wiadomości 
pomiędzy uczestnikami

Video, zdjęcia, muzyka

Wyszukiwanie użytkowników

Publikacja ogłoszeń (np. o pracę)

Sklep internetowy

Powierzchnia reklamowa

Newsletter

Oferty specjalne

Konkursy i promocje sms/on-line

Program partnerski

Ankiety marketingowe

Direct mailing

Projekt partnerski: ExtranetPZPN

C
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tym roku Departament
Spraw Zagranicznych,
Marketingu i PR wyszedł
z inicjatywą zachęcenia
męskiego grona pracow-

ników biura do zgłoszenia drużyny do
profesjonalnych rozgrywek dla amato-
rów – „Ligowiec”, który istnieje od dzie-
sięciu lat i zajmuje się organizacją roz-
grywek piłkarskich dedykowanych dla
firm i instytucji, oraz drużyn amator-
skich. Obecnie skupia ponad sto zespo-
łów, w których co tydzień rywalizuje kil-
ka tysięcy zawodników.

Swój akces zadeklarowali między in-
nymi: Grzegorz Faberski, Piotr Gołos,
Przemysław Masztaler, Paweł Matu-
siak, Krzysztof Murawski, Sebastian Ob-
liński, Grzegorz Stefanowicz, Łukasz
Wachowski. Drużyna pracowników biu-
ra posiliła się przedstawicielami spon-
sorów (Nike – Tomasz Markuciński, Ję-
drzej Andrzejewski i Orange – Maciej
Koprowicz) oraz zaprzyjaźnionymi oso-
bami ściśle współpracującymi z federa-
cją piłkarską (Dominik Szymański i Ar-
tur Beck – członkowie zarządu Fundacji
Piłkarstwa Polskiego).

Sezon był wyjątkowo krótki:  rozpo-
czynał się w kwietniu, a kończył
w czerwcu, co okazało się raczej ko-
rzystne dla drużyny PZPN, gdyż można
było zatuszować braki w przygotowa-
niu kondycyjnym...

Początek rozgrywek był bardzo uda-
ny dla pracowników piłkarskiej centrali
– drużyna zanotowała dwa zwycięstwa
z rzędu. W meczu otwarcia rozgrywek
pracownicy biura PZPN, po bardzo za-
ciętej walce, pokonali zespół Naszej Le-
gii, a następnie pewnie wygrali z 997
Śródmieście.

Po tych zwycięstwach nastąpił kryzys.
Pięć kolejnych porażek z rzędu spowo-
dowało zjazd w tabeli „Ligowca”, ale
trzy ostatnie spotkania przyniosły suk-
ces.

Bilans końcowy: 5 zwycięstw, 5 pora-
żek. Cieszy też fakt wysokiej skuteczno-
ści pracowników PZPN, gdyż w dziesię-
ciu meczach zdobyli 53 gole, a najlepsi
strzelcy to:

15 bramek – Dominik Szymański
11 bramek – Piotr Gołos
7 bramek – Grzegorz Faberski i Prze-

mysław Masztaler

Oprócz uczestnictwa w rozgrywkach,
drużyna pracowników została zaproszo-
na do udziału w turnieju VIP UEFA Gras-
sroots Day, który był rozgrywany 26
maja pod Pałacem Kultury i Nauki
w Warszawie. Po zmaganiach przed-
szkolaków na boisko wybiegły drużyny
zaproszone przez organizatorów, a były
to – oprócz pracowniczej reprezentacji
PZPN – zespół dziennikarzy, reprezen-
tacja Olimpiad Specjalnych, Zespół
„Sprawni Razem”, zespół Street Socce-
ra oraz Sekcja Piłki Nożnej Kobiet dzia-
łająca przy Uniwersytecie Warszaw-
skim.

Zespół PZPN zajął drugie miejsce,
przegrywając jedynie mecz finałowy
po serii rzutów karnych z zeszłorocz-
nym zwycięzcą VIP UEFA Grassroots
Day – reprezentacją Olimpiad Specjal-
nych. Doskonała organizacja, wspania-
ła atmosfera oraz fantastyczna pogoda
przyczyniły się do sukcesu tego wyda-
rzenia. Plany? Od jesieni zespół pra-
cowników biura PZPN chce również
wziąć udział w rozgrywkach ligi bizne-
su, mając nadzieję na dobry rezultat
końcowy.

Zgłoszenie drużyny, składającej się z pracowników, ma na celu ich integrację poprzez dzielenie

emocji na boisku i wspólne przeżywanie razem z kolegami swojej zawodowej i prywatnej pasji,

jaką jest dla nas wszystkich piłka nożna.

Na zdjęciu od lewej: Grzegorz Stefanowicz, Przemysław Masztaler, Krzysztof Murawski, Robert Szlosek, Piotr Gołos, Dominik
Szymański, Sebastian Obliński

W

Krótko, ale dobrze



W
poprzednim felietonie „Chór
wujów” między innymi napi-
sałem: „Rzecz jasna w takim

towarzystwie nie mogło zabraknąć
Kazimierza podkarpackiego Grenia.
Ten to dopiero bredzi, opowiada bania-
luki i wypisuje chore kawałki. Jego
przypadłość już dość dawno zdiagnozo-
wano, jest nią: »nieuleczalna niena-
wiść do Grzegorza Laty«. Facet, który
do niedawna nie odróżniał ping-pon-
gówki od futbolówki, raptem uwierzył,
iż ma jakąś szczególną misję do speł-
nienia. Działalności tego gościa – byłe-
go wodzireja harców, zabaw i pikników
na rzeszowskich osiedlach – warto się
bliżej przyjrzeć…

J
est faktem, że obywatel K.G.
(ksywka „Rosołek”) przez wiele
miesięcy konfabulował, roztaczając
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nimb głównego rozgrywającego w kampanii wyborczej Grzegorza Laty – żyjemy bo-
wiem w wolnym kraju i każdy może, w granicach prawa, czynić, co mu się podoba,
co więcej – może to czynić na forum publicznym. Jak najbardziej. Wszakże co się ko-
mu roi w łepetynie, co się komu kołacze w mózgownicy – a to już jest jak najbardziej
jego prywatna sprawa. Można jedynie domniemywać, iż zanim Kazimierza G. dopa-
dła ciężka przypadłość nienawiści do prezesa Laty, oczekiwał – prawem kaduka – so-
witej rekompensaty(?!). Rzecz nawet nie w finansowych apanażach (których nota-
bene wielmoży z Rzeszowa nie szczędzono, z opłacaniem jego nadzwyczaj częstych
przelotów do i ze stolicy włącznie), ale w splendorze i zaszczytach. No, coś się mu ro-
iło od dawna, skoro (wedle Wikipedii) już 18 stycznia 2007 roku (sic!) zgłosił swoją
kandydaturę na… prezesa PZPN.

Można powiedzieć: z chłopa król i trudno się dziwić, iż na łamach prasy zyskał
przydomek Nikodema Dyzmy polskiej piłki. Jak z powyższego wynika, udział w wy-
borach przyszłego prezesa PZPN miał być dla Grenia jedynie odskocznią do kariery,
wielkiej kariery. Marzyło mu się – a to bycie dyrektorem reprezentacji, a to sekreta-
rzem generalnym, a to wreszcie osobistym doradcą prezesa. Greniowa kombinacja
była prosta, niczym konstrukcja cepa i jak jego OHP-owski życiorys: Lato będzie „za-
bieganym, wiecznie zajętym szefem”, a de facto związkiem, ba, całą polską piłką bę-
dzie kierował on – Kazimierz Greń!!! Ot, klasyczne sterowanie z tylnego fotela. Kie-
dy się tak jednak nie stało, bo nie mogło – to się wściekł i zaprzysiągł Lacie zemstę…
Postanowił wcielić się w rolę futbolowego watażki, który nie spocznie, dopóki Laty
nie zniszczy. Nie dosypia, nie dojada i popada w coraz większe szaleństwo…

A
ostrzegano już przed kilku laty (2008) na łamach jednej z polskich gazet: „To
nazwisko warto zapamiętać, bo zanosi się na to, że w najbliższych latach ten
człowiek będzie miał w polskiej piłce (za) dużo do powiedzenia. Szef podkar-

packiego związku piłki nożnej… Niestety pan Greń ma też ciemną stronę natury… Na
Podkarpaciu jest panem i władcą, chciałby rządzić nie tylko tamtejszym futbolem.
Najbardziej haniebnie zachował się przy okazji powrotu działaczy z meczu Ukraina –
Polska. Kiedy służba celna zatrzymała autokar do obowiązkowej kontroli Greń
wpadł w szał. Znieważał celników, groził wyrzuceniem z pracy powołując się głów-
nie na znajomości z prezydentem Rzeszowa Tadeuszem Ferencem. Służba celna nie
przestraszyła się lokalnego bonzy i przygotowano wniosek do prokuratury. Greń naj-
pierw wszystkiego się wypierał, ale potem publicznie przeprosił celników”.

Wedle zgodnych opinii, Greń jest nadzwyczaj czuły na punkcie własnej osoby. Wy-
starczy chociażby przypomnieć, iż w monografii wydanej z okazji 60-lecia rzeszow-
skiego piłkarstwa prezes Kazimierz widnieje na 25 fotografiach z wszystkich 29 za-
mieszczonych! Na zakończenie wspomnianego artykuł w „SE” pada pytanie; „A mo-
że by tak żonie w sex-shopie pomóc, a piłkę zostawić w spokoju?”.  Panie Greń, weź
pan to pod uwagę!

Bodaj największy adwersarz panagreniowych poczynań, były wiceprezes podkarpackiej piłki –
Wincenty Morycz – swego czasu oceniał: „Bardziej dyktatorskich rządów niż Grenia w podkarpac-
kiej piłce nie widziałem. To już na Kubie jest większa demokracja!”. Coś jest na rzeczy, skoro ostat-
nio Greń zaczął częstować swoich gości… kubańskimi cygarami!

Ś
piewać każdy może – zachęcał przed laty Jerzy Stuhr. Skoro tak, to i nasz zuch
z Podkarpacia postanowił przekonać się, jak wypadnie w roli wokalisty. No,
Krzysztofem Cugowskim lub jego imiennikiem, Krawczykiem raczej już nie bę-

dzie, ale… przecież ambitne zamierzenia przenoszą ponoć nawet góry. A zatem
w piwnicznej izbie nagrał wspólnie z kompanami płytę z dwunastoma znanymi
przebojami. To – jak podkreślają – kompakt darmowy, do własnego użytku. Rzecz
w tym, by uniknąć opłat za tantiemy… Greń, jako zapiewajło, za sztandarowy utwór
uważa piosenkę Formacji Nieżywych Schabuff „Lato”. Oświadcza: „To nie był przy-
padek, że nagraliśmy tę piosenkę. Lato był najgorszym kandydatem na prezesa
związku”. Po cytowanej wyżej wypowiedzi Greń (konieczne przypomnienie – uważa-
jący się za szefa kampanii wyborczej Laty) jawi się jako osobnik, przy którego stanie
umysłu medycyna zdaje się być bezradna. A z pewnością jako facet, z którym na
pewno nie weszłoby się do jednego okopu…

Kazimierz G. rubasznie żartuje: „Jak z piłką i polityką skończymy, to zaczniemy
grać na weselach”. Nasza bezpłatna porada – nie marnuj pan talentu, zacznij pan
grać na tych weselach od zaraz… Najlepiej jako „Rosołek Band(a)” i przyjaciele…

„ROSOŁEK” PODKARPACKI






