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Oczekiwania…
PIĄTE WYDANIE „POLSKIEJ PIŁKI” UKAZUJE SIĘ W MOMENCIE, KTÓRY MOŻNA

UZNAĆ ZA WAŻNY Z CO NAJMNIEJ KILKU POWODÓW…
Pod koniec listopada (25) doroczne Zgromadzenie Sprawozdawcze PZPN. Już po

raz trzeci w tej kadencji zarząd przedstawi delegatom  „jak się mają sprawy”. A jest
co przedstawiać i o czym dyskutować. Z przeprowadzonych przez PZPN badań (za-
praszamy na str. 33 – opracowanie Piotra Gołosa) wynika, że najwyżej w jego pra-
cy oceniane są takie aspekty, jak organizacja i promocja UEFA Euro 2012, poprawa
infrastruktury stadionowej, zabiegi marketingowe – w tym wprowadzenie nowej
identyfikacji wizualnej – oraz komunikacja za pośrednictwem strony internetowej
PZPN. Wysoko notowana jest działalność Klubu Kibica. Jednak najważniejszą dla
ogólnej oceny związku jest obecnie sfera związana z korupcją i pracą sędziów.

A skoro mowa o identyfikacji wizualnej, to można powiedzieć, że ogólnonaro-
dową dyskusję wywołało nowe logo drużyny narodowej – unikalny symbol stylizo-
wanego orła w koronie. Ale wobec siły takiej tradycji…

Wzorem innych, PZPN otwiera się na skuteczne działania marketingowe; także
przez nowy wygląd nośników elektronicznych, wciąż doskonaloną szatę graficzną
i zawartość merytoryczną własnych wydawnictw. Bierze czynny udział w wielu ak-
cjach o szerokim wydźwięku społecznym – wszystko to są elementy przemian, ja-
kie zachodzą w naszym związku. Dowodem stabilizacji jest także fakt, że wreszcie
doczekaliśmy się budowy nowej siedziby. Czynimy to bodaj jako ostatnia federacja
w Europie – i chyba każdy przyzna, że już najwyższy czas!

Chcąc określić kierunki rozwoju piłki nożnej w Polsce, zarząd związku podjął de-
cyzję o stworzeniu strategicznego planu swoich działań na lata 2012-2019. Skorzy-
stano z pomocy specjalistów oraz ekspertów FIFA i UEFA, przystępując do Progra-
mu Rozwoju Zarządzania FIFA, który umożliwia profesjonalizację działalności
w dziedzinie strategii, finansów, zamówień, systemów informatycznych, komuni-
kacji i zarządzania kontaktami z partnerami. Program został wdrożony z powodze-
niem w wielu federacjach. Jego powstanie jest także odpowiedzią na zarzuty tych
wszystkich, którzy uważają, iż działalność PZPN dotyczy wyłącznie tego, co dzisiaj
i najwyżej jutro. A to, co ma się wydarzyć pojutrze, zostawia się innym.

Jak zauważa prezes Grzegorz Lato (str. 7): „Z pewnością  problem bezpieczeń-
stwa jest i będzie dla nas priorytetem. Chociaż już wielokrotnie powtarzałem, iż
bez wsparcia innych związek temu nie podoła. Jak wykazały niedawne wydarzenia
na ulicach stolicy, to sprawa nas wszystkich. Natomiast chciałoby się, żeby zawsze
panowała taka atmosfera, jak na niedawnych meczach ekstraklasy w Poznaniu,
Gdańsku, Warszawie, czy we Wrocławiu. Może fakt posiadania tak wielu nowocze-
snych, przepięknych stadionów, nie tylko w wymienionych przeze mnie miastach,
złagodzi obyczaje?”.

Jedno jest pewne: do Euro 2012 coraz bliżej – nadchodzące miesiące będą cza-
sem marzeń, nadziei i oczekiwań… jakich, to zależy między innymi od naszych Czy-
telników, którym na razie życzymy – jak zwykle – przyjemnej lektury.
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CO SŁYCHAĆ W FIFA 
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LATO UHONOROWANY

NAJBEZPIECZNIEJ 

W KIELCACH

8 listopada, już po raz jedenasty, od-
była się zorganizowana przez PZPN
wspólnie z Targami Kielce międzynaro-
dowa konferencja „Bezpieczny stadion”.
Bezpieczeństwo na meczach piłkarskich
– główny temat podejmowany przez
prelegentów – jest szczególnie ważny
przed zbliżającym się polsko-ukraińskim
Euro. Prelegentami byli przedstawiciele
Wydziału Bezpieczeństwa PZPN, spółki
Euro 2012 Polska, przedstawiciele rządu
i policji, a także zaproszeni eksperci z Au-
strii i Niemiec.

POMÓC POTRZEBUJĄCYM

Polski Związek Piłki Nożnej we
współpracy z firmą Mitkom oraz Fun-
dacją Ewy Błaszczyk “AKOGO?” zorga-
nizował zbiórkę używanych telefonów
komórkowych. Akcja, z której pienią-
dze przeznaczone zostaną na budowę
kliniki dla dzieci po ciężkich urazach
mózgu, rozpoczęła się 31 października.
Odbyła się
między innymi
podczas me-
czów reprezen-
tacji Polski
z Włochami
we Wrocławiu
oraz Węgrami
w Poznaniu.
Spośród osób,
które oddadzą
niepotrzebny
telefon, zosta-
ną rozlosowane trzy podwójne zapro-
szenia na mecz reprezentacji Polski,
który odbędzie się w lutym 2012 roku.
Telefony będzie można również oddać
w klubach i wojewódzkich związkach
piłki nożnej, które zdecydowały się
wziąć udział w akcji. PZPN od wielu lat
angażuje się w działalność charyta-
tywną i akcje związane ze społeczną
odpowiedzialnością. Od października
2010 roku wsparto około 240 wyda-
rzeń.

Grzegorz Lato i Borisław Michajłow
otrzymali nagrodę UEFA dla byłych
i obecnych europejskich zawodników,
którzy zagrali w stu lub więcej meczach
w barwach reprezentacji narodowej.

Były bramkarz reprezentacji Bułga-
rii, a obecnie prezes Bułgarskiego
Związku Piłki Nożnej oraz były napast-
nik reprezentacji Polski otrzymali pa-
miątkowe czapki i medale z rąk prezy-

denta UEFA, Michela Platiniego pod-
czas ceremonii w cypryjskim Limassol.

109 europejskich piłkarzy rozegrało
sto lub więcej meczów w reprezentacji
na poziomie seniorskim. Ceremonia
miała miejsce przed wrześniowym spo-
tkaniem Komitetu Wykonawczego
UEFA. W spotkaniu wzięli udział preze-
si i sekretarze generalni wszystkich fe-
deracji członkowskich UEFA.

•  W wieku 76 lat zmarł były król strzel-
ców mistrzostw świata i Europy, Walen-
tin Iwanow. Wraz z reprezentacją ZSRR
był mistrzem (1960) i wicemistrzem
(1964) Europy, a także triumfował na
igrzyskach olimpijskich (1956). Iwanow
całą karierę spędził w Torpedo Moskwa
(2 mistrzostwa i Puchar ZSRR).

• Brazylia, gospodarz finałów mi-
strzostw świata w 2014 roku, ma proble-
my nie tylko z budową stadionów i lot-
nisk. Sekretarz generalny FIFA Jerome
Valcke (na zdjęciu) wezwał władze pań-
stwa do zmian w prawie, które umożli-
wią piłkarskiej centrali odpowiednie
funkcjonowanie w kraju kawy. – Mamy
opóźnienie i nie powinniśmy już marno-
wać kolejnych dni. Musimy teraz zacząć
wspólnie pracować, albo nie zaczniemy
nigdy – powiedział Valcke na spotkaniu
z parlamentarzystami. Zmiany mają za-
bezpieczyć prawa handlowe oficjalnych
sponsorów FIFA, a także dotyczą między
innymi zasad sprzedaży alkoholu. Do
wprowadzenia odpowiednich przepisów
Brazylia zobowiązała się składając ofertę
na organizację mistrzostw. Parlamenta-
rzyści obawiają się jednak, że FIFA otrzy-
ma zbyt dużo władzy. Brazylijczycy ocze-

kują między innymi, że piłkarska centrala
zgodzi się na wprowadzenie tańszych bi-
letów na mecze dla studentów i osób,
które ukończyły 60 lat. Valcke nie zajął
wyraźnego stanowiska w tej sprawie, ale
podkreślił, że jednym z priorytetów FIFA
jest zapobieżenie procederowi odsprze-
daży wejściówek na czarnym rynku i dla-
tego nie mogą one być zbyt tanie i tra-
fiać w niewłaściwe ręce.

• FIFA uwzględniła apelację Birmań-
skiego Związku Piłki Nożnej i tamtejsza
reprezentacja będzie mogła wziąć udział
w eliminacjach mistrzostw świata 2018
roku. Jednak wszystkie mecze w roli go-
spodarza rozegra na neutralnym terenie.
Wcześniej FIFA wykluczyła Birmę z kwali-
fikacji do dwóch najbliższych mundiali
w związku z nagannym zachowaniem ki-
biców w spotkaniu Birma – Oman w 2.
rundzie eliminacji do mundialu 2014
w Brazylii.

• Grupa ekspercka FIFA na czele
z Franzem Beckenbauerem (na zdjęciu)
uważa, że złagodzeniu powinien ulec re-
gulamin w sprawie karania czerwonymi
kartkami za faule popełnione w polu

JACKOWI SOWIE

Najserdeczniejsze wyrazy współczucia

z powodu śmierci

MAMY
składają

Kierownictwo PZPN

Zespół redakcyjny „Polskiej Piłki”



karnym. Postulują też zmianę przepisu
o spalonym. Zdaniem Beckenbauera, ka-
ra za przewinienie w polu karnym – czer-
wona kartka i rzut karny – jest zbyt wyso-
ka. Powinna zostać zastąpiona w wielu
przypadkach – zdaniem Niemca – żółtym
kartonikiem, a jedynie wówczas, gdy faul
był popełniony z premedytacją, zawod-
nik byłby karany wykluczeniem z gry.

– Zwykły faul, gdy obrońca jest po pro-
stu wolniejszy od napastnika, powinien
być karany żółtą kartką i oczywiście jede-
nastką, jeśli został popełniony w polu
karnym. Jeśli atak jest agresywny, to
czerwona kartka należy się jak najbar-
dziej w polu karnym i poza nim. Przepis
o spalonym aktywnym i pasywnym nie
jest czytelny. Kiedy grałem, wszystko było
jasne – ofsajd to ofsajd. Myślę, że powin-
niśmy dążyć do uproszczenia definicji
i wrócić do tego, co było dawniej – po-
wiedział Beckenbauer.

Międzynarodowy sędzia, Szwajcar
Massimo Busacca, biorący również
udział w dyskusji ekspertów stwierdził, że
zmiana w przepisach pozwoliłaby unik-
nąć sytuacji, z którą sam miał do czynie-
nia podczas MŚ w RPA w meczu gospo-
darzy z Urugwajem. Ukarał czerwoną
kartką bramkarza gospodarzy, Itumelen-
ga Khune za faul na Luisie Suarezie w po-
lu karnym. Jak pokazały powtórki telewi-
zyjne, arbiter dał się oszukać symulujące-
mu przewinienie Suarezowi, gdyż Khune
zaledwie dotknął Urugwajczyka. Podyk-
towany rzut karny na drugą bramkę za-
mienił Diego Forlan. Urugwaj wygrał
3:0. 

• Prezydent FIFA Sepp Blatter (na
zdjęciu) przedstawił, podczas obrad Ko-
mitetu Wykonawczego, plan walki z ko-
rupcją. Obiecał m.in. zmiany wewnątrz
organizacji i w jej statucie. Wystąpienie
Blattera, który w czerwcu został wybrany
na kolejną kadencję, to reakcja na ujaw-
niane w ostatnich miesiącach przypadki
korupcji w FIFA. – Nasza organizacja nie

jest skorumpowana, ale być może nie-
którzy jej członkowie tak – przyznał
Szwajcar. Zapowiedział m.in. stworzenie
nowego dobrego komitetu zarządzające-
go, w którego skład mieliby wejść ludzie
spoza FIFA – np. przedstawiciele klubów,
lig, sędziów i futbolu kobiecego. Poza
tym trzy niezależne komisje mają za za-
danie poprawić statut FIFA, wprowadzić
zmiany w Komisji Etyki oraz uczynić tę or-
ganizację bardziej przejrzystą i transpa-
rentną.

• Firma Continental AG została kolej-
nym sponsorem mistrzostw Europy 2012.
Continental AG jest niemieckim produ-
centem ogumienia, systemów hamulco-
wych, systemów kontroli stabilności po-
jazdu oraz innych części dla przemysłu
motoryzacyjnego i transportu. Firma ma
także sponsorować Euro 2016, które od-
będzie się we Francji.

• Menedżer reprezentacji Niemiec,
Olivier Bierhoff, poinformował, że za
zwycięstwo w przyszłorocznych mistrzo-
stwach Europy każdy z członków kadry
otrzyma po 250 000 euro. Podobne na-
grody przewidziano dla zawodników Jo-
achima Löwa za zwycięstwo w mistrzo-
stwach świata w RPA. Bierhoff stwierdził,
że kwota nie została zwiększona, ponie-
waż federacja zmuszona była wpłacić
większe fundusze do UEFA, związane z or-
ganizacją turnieju finałowego.

• Prezydent UEFA Michel Platini za-
apelował o wsparcie rządów europej-
skich w ochronie pewnych kluczowych
wartości i w walce ze zjawiskami zagraża-
jącymi piłce nożnej. Na nieformalnym
spotkaniu z ministrami Unii Europejskiej
w Krakowie, które jest kontynuacją dialo-
gu UEFA z europejskimi władzami poli-
tycznymi, Michel Platini podkreślił rolę fe-
deracji w walce z ustawianiem meczów,
środków finansowych fair play UEFA oraz
kluczową rolę reprezentacji narodowych.
Wezwał rządy do podjęcia odpowiednich
działań, aby pomóc UEFA w zapewnieniu
dobrej przyszłości. – Ustawianie meczów
to ewidentny atak na porządek publiczny
– powiedział Michel Platini. – Dlatego in-
terwencja władz publicznych jest tu
w pełni uzasadniona. Osiągnęliśmy
punkty w którym sytuacja wymaga dzia-
łania strategicznego, opartego na krymi-
nalizacji oszustw w sporcie i uznania mie-
nia praw własnościowych organizatorów
rozgrywek.

– Nie proszę tutaj o legislację – zauwa-
żył. – Po prostu nawołuję o sprawiedliwe
przestrzeganie praw. Praw europejskiej
piłki nożnej, która może stać się ofiarą,
jeśli nie niewolnikiem, zakładów online
i przestępczości zorganizowanej.

• Na mistrzostwach Europy w Austrii
i Szwajcarii (2008) nie było żadnego sta-
dionu, który dorównywałby obiektom

w Gdańsku czy Doniecku – powiedział dy-
rektor operacyjny UEFA Events S.A. Mar-
tin Kallen (na zdjęciu) podczas międzyna-
rodowej konferencji poświęconej obiek-
tom piłkarskim. Jak podkreślił, poprzed-
nie Euro było rozgrywane na stadionach
wysłużonych, a przyszłoroczny turniej go-
ścić będzie na ośmiu nowoczesnych are-
nach. Kallen przyznał, że nie wszystkie są
jeszcze gotowe, ale przygotowania wkra-
czają na ostatnią prostą. – Stadion
w Warszawie będzie oddany do użytku
w przyszłym miesiącu, zaś obiekty
w Gdańsku, Wrocławiu i Poznaniu oraz
w Kijowie, Lwowie, Doniecku i Charkowie
są już gotowe – poinformował. Jak przy-
pomniał, UEFA miała największe obawy
odnośnie stadionu we Lwowie. – Nie
wierzyłem, że zdążą, aż sam zobaczyłem.
Szwajcar przyznał, że najsłabszym ele-
mentem przygotowań do Euro 2012 jest
transport i organizatorzy liczą na korzyst-
ne pod tym względem losowanie grup
turnieju finałowego, czyli by Niemcy gra-
li w sąsiadującej z nimi Polską, Rosja bli-
sko swojej granicy z Ukrainą, a Szwecja
i Dania w pobliżu położonego nad Bałty-
kiem Gdańska.

• Michał Listkiewicz jako delegat UEFA
obserwował mecz Ligi Europejskiej, Spor-
ting Braga – NK Maribor.

• Kazimierz Oleszek jako delegat UEFA
był na meczu kwalifikacji Euro 2012, Hisz-
pania – Szkocja.

• Dwóch polskich sędziów prowadziło
spotkania 3. kolejki piłkarskiej Ligi Euro-
pejskiej. Robert Małek był arbitrem me-
czu Stade Rennes z Celtikiem Glasgow,

a Paweł Gil poprowadził konfrontację FC
Zurich z Lazio Rzym. Małek debiutował
w tym sezonie w fazie grupowej tych roz-
grywek, zaś Gil był już sędzią meczu Mal-
moe FF – Austria Wiedeń. Obaj prowa-
dzili również po dwa spotkania w kwalifi-
kacjach.

• Karolina Radzik-Johan prowadziła
mecz eliminacyjny mistrzostw Europy ko-
biet pomiędzy Turcją i Rumunią w Izmi-
rze. Jej asystentkami były Kinga Seniuk-
-Mikulska i Anna Dąbrowska. Dawid Pia-
secki poprowadził natomiast mecz elimi-
nacyjny mistrzostw Europy U-21 Malta –
Szwecja w Paola. Asystowali mu Maciej
Wierzbowski i Marcin Lis. Sędzię technicz-
nym był Marcin Borski

KO

I UEFA
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I PO ELIMINACJACH

JAROS¸AW

KUDAJ

Szesnastka na Euro 2012 gotowa
Losowanie czterech grup 

finałowego turnieju Euro 2012

odbędzie się 2 grudnia 

w Kijowie. 

Szesnaście drużyn podzielono

na cztery koszyki.

przynależności do koszyka decyduje miejsce
w rankingu UEFA (nie mylić z rankingiem FIFA),
w którym brane są pod uwagę wyniki z elimina-
cji oraz turniejów finałowych Euro 2008 i mun-
dialu 2010 oraz eliminacji Euro 2012.

Wyjątek stanowią gospodarze przyszłorocznego turnieju fi-
nałowego – Polska i Ukraina, które zostały rozstawione
w pierwszym koszyku, obok mistrza Europy i świata – Hiszpa-
nii oraz wicemistrza świata – Holandii.

Ranking UEFA jest precyzyjny. Spoza pierwszej szesnastki
w finałowym turnieju nie zagra tylko Serbia – 16. pozycja,
a weźmie udział Polska – 28. Drugi gospodarz  – Ukraina –
jest sklasyfikowany na 15. miejscu.

O

KOSZYK I

Polska (28. w rankingu UEFA)
Liczba mieszkańców: 38 441 588
Liczba zarejestrowanych piłkarzy: 
535 884
Liczba klubów: 6950.

Ukraina (15.)
Liczba mieszkańców: 45 134 707
Liczba zarejestrowanych piłkarzy: 692 317
Liczba klubów: 8991.

Hiszpania (1.)
Liczba mieszkańców: 46 754 784
Liczba zarejestrowanych piłkarzy: 
1 653 190
Liczba klubów: 18 190
W eliminacjach w grupie I – 1. miejsce (8
meczów/24 pkt.) przed Czechami (13),
Szkocją (11), Litwą (5) i Lichtensteinem
(4).

Holandia (2.)
Liczba mieszkańców: 16 847 007
Liczba zarejestrowanych piłkarzy: 1 138
860
Liczba klubów: 4856
W eliminacjach w grupie E – 1. miejsce
(10 meczów/27 pkt.) przed Szwecją (24),
Węgrami (19), Finlandią (10), Mołdawią
(9) i San Marino (0).

KOSZYK II

Niemcy (3.)
Liczba mieszkańców: 81 471 834
Liczba zarejestrowanych piłkarzy: 6 749
788
Liczba klubów: 25 727
W eliminacjach w grupie A – 1. miejsce
(10 meczów/30 pkt.) przed Turcją (17),
Belgią (15), Austrią (12), Azerbejdżanem
(7) i Kazachstanem (4)

Włochy (4.)
Liczba mieszkańców: 61 016 804
Liczba zarejestrowanych piłkarzy: 1 513
596
Liczba klubów: 16 697
W eliminacjach w grupie C – 1. miejsce
(10 meczów/26 pkt.) przed Estonią (16),
Serbią (15), Słowenią (14), Irlandią Płn.
(9) i Wyspami Owczymi (4).

Anglia (5.)
Liczba mieszkańców: 52 415 831
Liczba zarejestrowanych piłkarzy: 1 485
910
Liczba klubów: 42 490
W eliminacjach w grupie G – 1. miejsce (8
meczów/18 pkt.) przed Czarnogórą (12),
Szwajcarią (11), Walią (9) i Bułgarią (5).

Rosja (6.)
Liczba mieszkańców: 138 739 892
Liczba zarejestrowanych piłkarzy: 846
736
Liczba klubów: 14 329
W eliminacjach w grupie B – 1. miejsce
(10 meczów/23 pkt.) przed Irlandią (21),
Armenią (17), Słowacją (15), Macedonią
(8) i Andorą (0).

KOSZYK III

Chorwacja (7.)
Liczba mieszkańców: 4 483 804
Liczba zarejestrowanych piłkarzy: 109 799
Liczba klubów: 1464
W eliminacjach w grupie F – 2. miejsce (10
meczów/22 pkt.) za Grecją (24), a przed
Izraelem (16), Łotwą (11), Gruzją (10) i Mal-
tą (1). W barażach z Turcją 3:0 wyjazd
i 0:0.

Grecja (8.)
Liczba mieszkańców: 10 760 136
Liczba zarejestrowanych piłkarzy: 359 221
Liczba klubów: 5768
W eliminacjach w grupie F – 1. miejsce (10
meczów/24 pkt.) przed Chorwacją (22),
Izraelem (16), Łotwą (11), Gruzją (10) i Mal-
tą (1).

Portugalia (9.)
Liczba mieszkańców: 10 760 305
Liczba zarejestrowanych piłkarzy: 132 734
Liczba klubów: 2748
W eliminacjach w grupie H – 2. miejsce (8
meczów/16 pkt.) za Danią (19), a przed
Norwegią (16), Islandią (4) i Cyprem (2).
W barażach z Bosnią i Hercegowiną 0:0
wyjazd i 6:2.

Szwecja (10.)
Liczba mieszkańców: 9 088 728
Liczba zarejestrowanych piłkarzy: 552 939
Liczba klubów: 4236
W eliminacjach w grupie E – 2. miejsce (10
meczów/24 pkt.) za Holandią (27), a przed
Węgrami (19), Finlandią (10), Mołdawią
(9) i San Marino (0). Najlepszy z wicemi-
strzów grup, awans bezpośredni.

KOSZYK IV

Dania (11.)
Liczba mieszkańców: 5 529 888
Liczba zarejestrowanych piłkarzy: 301 333
Liczba klubów: 2383
W eliminacjach w grupie H – 1. miejsce
(8 meczów/19 pkt.) przed Portugalią
(16), Norwegią (16), Islandią (4) i Cy-
prem (2).

Francja (12.)
Liczba mieszkańców: 65 312 249
Liczba zarejestrowanych piłkarzy: 
1 794 940
Liczba klubów: 20 062
W eliminacjach w grupie D – 1. miejsce 
(10 meczów/21 pkt.) przed Bośnią i Herce-
gowiną (20), Rumunią (14), Białorusią
(13), Albanią (9) i Luksemburgiem (4).

Czechy (13.)
Liczba mieszkańców: 10 190 213
Liczba zarejestrowanych piłkarzy 686 257
Liczba klubów: 4108
W eliminacjach w grupie I – 2. miejsce (8
meczów/13 pkt.) za Hiszpanią (24), a przed
Szkocją (11), Litwą (5) i Lichtensteinem (4).
W barażach z Czarnogórą 2:0 dom i 1:0.

Irlandia (14.)
Liczba mieszkańców: 4 670 976
Liczba zarejestrowanych piłkarzy 252 844
Liczba klubów: 5828
W eliminacjach w grupie B – 2. miejsce (10
meczów/21 pkt.) za Rosją (23), a przed Ar-
menią (17), Słowacją (15), Macedonią (8)
i Andorą (0). W barażach z Estonią 4:0 wy-
jazd i 1:1.

Dane na podstawie CIA Factbook (liczba mieszkańców), FIFA.com i federacji finalistów Euro 2012 (liczba zarejestrowanych piłkarzy i klubów). Liczba
piłkarzy uwzględnia także piłkarki.



Z czego jest pan najbardziej, a z czego

najmniej zadowolony, jeżeli chodzi

o działalność w minionych dwunastu

miesiącach?

Jestem bardzo zadowolony ze stanu przy-
gotowań do Euro 2012 i z oceny, jaką
przedstawił podczas niedawnej wizyty
prezydent UEFA, Michel Platini. Cieszy tak-
że fakt, iż rozpoczynamy budowę nowej,
własnej siedziby związku. Czynimy to bo-
daj jako ostatnia federacja w Europie. Był
zatem najwyższy czas!
Niezadowolenie i niepokój budziły sytu-
acje, tak zwane zadymy z kibicami. Jeśli
chodzi o porozumienie, początki zostały
zrobione, ale czeka nas jeszcze mnóstwo
wspólnej pracy. Z pewnością  problem
bezpieczeństwa jest i będzie dla nas prio-
rytetem. Chociaż już wielokrotnie powta-
rzałem, iż bez wsparcia innych związek te-
mu nie podoła. Jak wykazały niedawne
wydarzenia na ulicach stolicy, to sprawa
nas wszystkich. Natomiast chciałoby się,
żeby zawsze panowała taka atmosfera,
jak na niedawnych meczach ekstraklasy
w Poznaniu, Gdańsku, Warszawie, czy we
Wrocławiu. Może fakt posiadania tak
wielu nowoczesnych, przepięknych sta-
dionów, nie tylko w wymienionych przeze
mnie miastach, złagodzi obyczaje?

W tym roku powstał, między innymi,

bardzo ważny dokument, jakim jest

plan strategiczny – proszę o kilka

szczegółów.

Chcąc określić kierunki rozwoju piłki noż-
nej w Polsce, zarząd PZPN podjął decyzję
o stworzeniu strategicznego planu swoich
działań na lata 2012-2019. Skorzystaliśmy
z pomocy specjalistów oraz ekspertów FI-
FA i UEFA, przystępując do Programu Roz-
woju Zarządzania FIFA, który umożliwia
profesjonalizację naszej działalności

w dziedzinie strategii, finansów, zamó-
wień, systemów informatycznych, komu-
nikacji i zarządzania kontaktami z naszymi
partnerami. Program ten z powodzeniem
został wdrożony w wielu federacjach pił-
karskich. Chcemy wykorzystać dobre prak-
tyki i wypracowane na świecie standardy.
Dodam, iż powstanie tego planu jest tak-
że odpowiedzią na zarzuty tych wszyst-
kich, którzy uważają, iż działamy wyłącz-
nie z myślą o tym, co dzisiaj i najwyżej ju-
tro. A to, co ma się wydarzyć pojutrze, zo-
stawiamy innym.

Orzeł, a sprawa reprezentacji Polski?

Ująłbym to tak. Bardzo mocne argumen-
ty biznesowe i marketingowe, ale jeszcze
silniejsza tradycja...

Rozpoczął się finisz przygotowań do

Euro 2012 – imprezy, jakiej w historii

naszego kraju jeszcze nie było i z pew-

nością długo nie będzie.

Zgadza się – Euro 2012 jest wydarze-
niem bez precedensu w historii Polski.
Jak już wspomniałem, podczas ostatniej
wizyty Michel Platini był bardzo zadowo-
lony. Trudno się więc dziwić, że i mnie
udzielił się dobry nastrój prezydenta
UEFA. Trzeba powiedzieć jasno, iż przy
organizacji tak olbrzymiej imprezy za-
wsze wynikają jakieś problemy, ale ge-
neralnie będziemy przygotowani na sto
procent! Już teraz można stwierdzić, że
mamy infrastrukturę sportową i pobyto-
wą na światowym poziomie. A co do
reszty – zrobiono mnóstwo, jednak nie
było takiej możliwości, żeby w kilka lat
nadrobić zaległości z dziesięcioleci. Ale
i tak, nie tylko moim zdaniem, dzięki Eu-
ro 2012 Polska, jak długa i szeroka, bar-
dzo się odmieniła. Naprawdę nie mamy
czego się wstydzić.
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MACIEJ

POLKOWSKI

Panie prezesie, proponuję powrócić

do chwil sprzed trzech lat. Bez żadnej

przesady można powiedzieć tak: pił-

karski świat przyjął pański wybór na

szefa PZPN niemal jako oczywistość,

a zdecydowanie najwięcej przeciwni-

ków pojawiło się w kraju.

Powiedzmy wprost – nie byłem fawo-
rytem bardzo silnej grupy mediów, po-
lityków, działaczy. Przypomina pan
chyba sobie przedwyborcze wystąpie-
nia niektórych? A skoro ich „wybra-
niec” przegrał, od pierwszej chwili ro-
biono niemal wszystko, żeby mi utrud-
nić start na nowym stanowisku, a po-
tem uniemożliwić normalne funkcjo-
nowanie, nie tylko mnie jako prezeso-
wi, ale i całemu związkowi. Przecież
„cała Polska widziała”, byliśmy świad-
kami bezprecedensowej, totalnej na-
gonki na PZPN. W tamtym okresie
wszystkie chwyty były dozwolone –
podważanie kompetencji, te różne boj-
koty, te rzekomo oddolne inicjatywy
i tak dalej; to nie brało się z niczego.
Taki naiwny nie jestem…

Bodaj jako jedyna organizacja – na

mocy statutu – postanowiliście rok-

rocznie poddawać się ocenie zjazdo-

wych delegatów. Czy to nie przesada,

bo przecież tak krótki odcinek czasowy

nie sprzyja chyba długofalowym za-

mierzeniom?

Z pewnością tak, jesteśmy wyjątkiem
spośród wszystkich stowarzyszeń i organi-
zacji. Co ciekawe, otrzymanie absoluto-
rium, bądź nie, i tak o niczym nie przesą-
dza, bo kadencja trwa. Poprzednie wła-
dze PZPN za bardzo ustąpiły politykom –
w rezultacie mamy to, co mamy… Oczywi-
ście, nie sprzyja to rzetelnej ocenie długo-
falowych zamierzeń.

Najważniejsze
bezpieczeństwo!

SIÓDMA STRONA DLA PREZESA

To już trzy lata od momentu, kiedy Grzegorz Lato został 

wybrany prezesem Polskiego Związku Piłki Nożnej. 

Czas, jaki minął, z pewnością nie został zmarnowany, 

a jak obfite przyniesie owoce – przekonamy się 

już w przyszłym roku. Roku niezwykłym nie tylko 

dla naszego futbolu, ale także całej Polski…
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GRA¸A REPREZENTACJA

a Białoruś lubimy patrzeć
z góry, tymczasem w dwóch
poprzednich meczach z re-
prezentacją tego kraju biało-
-czerwoni strzelili dwa gole,

a stracili siedem, po 1:4 w Mińsku
w meczu eliminacyjnym mundialu
2002 oraz 1:3 w Grodzisku Wielkopol-
skim w towarzyskim spotkaniu w 2005
roku.

Ciężki mecz w Seulu
Korea Południowa, to uczestnik

wszystkich turniejów finałowych mi-
strzostw świata od 1986 roku i czołowy
zespół Azji. Na zeszłorocznym mundialu
Koreańczycy awansowali do 1/8 finału
(porażka z Urugwajem 1:2), a w tego-
rocznych mistrzostwach Azji zajęli trze-
cie miejsce (w półfinale porażka
z triumfatorem turnieju, Japonią 2:2,
karne 0:3 i wygrana o brąz z Uzbekista-
nem 3:2).

Nie jest prawdą, co sugerowały nie-
które media i internetowi komentato-
rzy, że reprezentacja Korei zagrała prze-
ciw Polsce w rezerwowym składzie.
Owszem, nie było najbardziej znanego
obecnie koreańskiego piłkarza Park Ji-
-Sunga z Manchesteru United, ale tylko
dlatego, że na początku 2010 roku...
zakończył reprezentacyjną karierę.
Z osiemnastki zawodników, którzy
zmierzyli się z biało-czerwonymi, dwu-
nastu kilka dni później zagrało w elimi-
nacyjnym meczu mundialu 2014 z re-
prezentacją Zjednoczonych Emiratów
Arabskich (2:1).

Pierwsza połowa spotkania w Seulu
była wyrównana i zakończyła się pro-
wadzeniem Polaków po skutecznej do-
bitce Roberta Lewandowskiego. Jed-
nak po przerwie Koreańczycy, jak przy-
znał Franciszek Smuda, dali jego wy-
brańcom solidną lekcję futbolu totalne-
go. Polacy zostali zepchnięci do defen-
sywy, a Park Chu-young dwukrotnie po-
konał swojego kolegę klubowego z Ar-
senalu, Łukasza Fabiańskiego. Remis

uratował Jakub Błaszczykowski, także
współautor pierwszej bramki dla Pola-
ków, który wykorzystał moment dekon-
centracji w obronie rywali.

Polskie Wiesbaden
Błaszczykowski i Lewandowski, obok

nieobecnego w Seulu i Wiesbaden Woj-
ciecha Szczęsnego, to indywidualności
reprezentacji. Trudno wyobrazić sobie
jej ofensywną grę bez duetu z Borussi
Dortmund. W trzech kolejnych spotka-
niach, z Niemcami (2:2), Koreą i Biało-
rusią, strzelili wszystkie sześć goli, a do
tego mieli po jednej asyście. W Wiesba-
den Polacy dominowali niemal przez
cały mecz,  oddając prawie trzykrotnie
więcej strzałów (11-4) i wykonując
znacznie więcej rzutów rożnych (6-1).
Wygrana z Białorusią była piątym me-
czem kadry narodowej bez porażki
(z Gruzją 1:0, Meksykiem 1:1, Niemcami
i Koreą). Białorusini nie zakwalifikowali
się do finałowego turnieju Euro 2012,
ale w dwumeczu ze zwycięzcą grupy D,
Francją, zdobyli aż cztery punkty (1:0
w Paryżu i 1:1 w Mińsku). Zgubiły ich
spotkania z Bośnią i Hercegowiną (0:2
w Mińsku oraz 0:1 w Zenicy). W Wiesba-
den Białorusini wystawili mocny skład:
Żewnow (8 występów z 10 eliminacyj-
nych meczów do Euro) – Szytow (9),
Martynowicz (8), Wierchowcow (5),
Omeljańczuk (8) – Kałaczew (6), Kulczij
(9), Kisljak (10), Rudik (1), Trubiło (4) –
Kornilenko (7), żeby wymienić tylko za-
wodników z wyjściowej jedenastki. Nie
było sławnego Aleksandra Hliba (m.in.
Stuttgart, Arsenal, Barcelona, Birming-
ham, a obecnie Wolfsburg), ale on z po-
wodu kontuzji i innych przyczyn po raz
ostatni wystąpił w zespole narodowym
ponad rok temu.

Reprezentacja rozegrała na wyjeź-
dzie dwa mecze z trudnymi rywalami
i uzyskała w nich dobre rezultaty. To
chyba wystarczający powód do zado-
wolenia.

Remis reprezentacji Polski z Koreą Południową (2:2) i zwycięstwo

nad Białorusią (2:0) nie odbiły się większym echem w naszym 

kraju, głównie chyba dlatego, że to mecze wyjazdowe. 

Z Koreą Południową była to dopiero druga konfrontacja Polaków

w historii. Pierwszą przegraliśmy 0:2 w Pusan na mundialu 2002.

Trudne wyjazdy,
niezłe wyniki

7 sierpnia 2011, Seul

KOREA POŁUDNIOWA – POLSKA 2:2

Bramki: Park Chu-young 66, 76 – Lewandowski 29, Błaszczykowski 83.
Sędzia: Nawaf Abdulla Ghayyath Shukralla (Bahrajn).

Korea Południowa: Jung Sung-ryong – Lee Jae-seong, Kwak Tae-hwi, Hong 
Jeong-ho (80 Cho Byung-kuk), Hong Chul (88 Choi Hyo-jin) – Ji Dong-won, 
Ki Sung-yueng (58 Koo Ja-cheol), Yoon Bit-garam (46 Lee Yong-rae), Nam 
Tae-hee (58 Seo Jung-jin), Park Chu-young (81 Lee Keun-ho) – Lee Dong-gook
(46 Son Heung-min).

Polska: Fabiański – Wasilewski, Wojtkowiak, Perquis, Wawrzyniak - Błaszczy-
kowski (86 Komorowski), Dudka (79 Peszko), Polanski (63 Matuszczyk), Mu-
rawski (90 Jodłowiec), Rybus (71 Adrian Mierzejewski) – Lewandowski (68
Paweł Brożek).

Żółte kartki: Ki Sung-Yueng – Rybus, Wasilewski, Peszko.
Widzów: 66 000.

JAROS¸AW

KUDAJ

11 sierpnia 2011, Wiesbaden (Niemcy)

BIAŁORUŚ – POLSKA 0:2

Bramki: Błaszczykowski 31, Lewandowski 69.
Sędzia: Peter Sippel (Niemcy).
Białoruś: Żewnow (46 Wieriemko) – Szytow 
(46 Woronkow), Wierchowcow (46 Płaskonnyj),
Martynowicz, Omeljańczuk – Kałaczew (88 Bycze-
nok), Kulczij, Kislak, Rudik (88 Kriwiec), Trubiło 
– Kornilenko (80 Bordaczow).

Polska: Fabiański – Piszczek, Wasilewski, Perquis
(79 Dudka), Wawrzyniak – Błaszczykowski, Polan-
ski, Murawski (73 Jodłowiec), Mierzejewski (61
Rybus), Peszko (88 Gol) – Paweł Brożek (60 Le-
wandowski).

Żółte kartki: Szytow, Kornilenko, Kałaczew.
Widzów: 5000.

N

Robert Lewandowski zdobył po golu w meczach z Koreą 

i Białorusią, a w następnych wypracował karnego przeciwko

Włochom i udział przy zwycięskiej bramce przeciwko Węgrom.
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GRA¸A REPREZENTACJA

ytuł tekstu zawiera dozę opty-
mizmu, bo sugeruje, że repre-
zentacja Polski osiągnie taki po-
ziom. Czy już na Euro 2012?
Śmieszyły wypowiedzi niektó-

rych „znawców”, utrzymujących, że Fran-
ciszek Smuda powinien pracować nad
wyszkoleniem technicznym swoich wy-
brańców. Choćby mógł z nimi ćwiczyć sie-
dem dni w tygodniu po dwadzieścia czte-
ry godziny na dobę, to i tak nasi reprezen-
tanci nie dorównają w tym elemencie gry
Włochom, Francuzom (0:1 w Warszawie
w czerwcu 2011) czy Hiszpanom (0:6
w Murcii w czerwcu zeszłego roku).

Lata zaniedbań
Są tego przyczyny obiektywne, na

przykład klimat (w Polsce dzieci i mło-
dzież nie mogą się uganiać za piłką ca-
ły rok), ale i spowodowane latami za-
niedbań w szkoleniu. Wreszcie zaczęto
to zmieniać, ale na efekty trzeba będzie
poczekać. Jak długo? Selekcjoner re-
prezentacji Polski U-15, Mirosław Dawi-
dowski, który wielokrotnie zjechał kraj
wzdłuż i wszerz, aby wybrać zawodni-
ków, jacy zanotowali w niedawnym
dwumeczu z Niemcami zwycięstwo
(5:3) i remis (2:2), przyznał: – Jeżeli
chodzi o wyszkolenie techniczne, to już
w tym wieku Niemcy reprezentują wyż-
szy od naszych zawodników poziom,
lepsza jest siła i jakość ich podań, lep-
sze panowanie nad piłką.

Powyższe uwagi nie oznaczają, że Fran-
ciszek Smuda ma rozłożyć ręce i liczyć tyl-
ko na szczęśliwe losowanie grup Euro. Nie
robi tego, bo o wyniku w futbolu decydu-
je przecież nie tylko wyszkolenie technicz-
ne. W spotkaniu z Włochami nasi zawod-

nicy popełnili jednak zbyt dużo błędów,
aby choć zremisować.

Błędy do uniknięcia
Przy pierwszym straconym golu, po

pół godzinie gry, Ludovic Obraniak źle
podał piłkę na własnej połowie, zwykle
niezawodny Wojciech Szczęsny zbyt da-
leko wyszedł z bramki i Mario Balotelii
(Manchester City) niemal z trzydziestu
metrów przelobował naszego bramka-
rza, zdobywając pierwszego gola
w drużynie narodowej. Pikanterii doda-
je fakt, że przed spotkaniem nasz golki-
per żartował sobie z Balotellego. Cóż,
lekcja pokory jeszcze nikomu nie za-
szkodziła.

Do momentu straty bramki mecz był
wyrównany, biało-czerwoni nawet prze-
ważali, obie strony miały szanse na zmia-
nę wyniku, przy czym lepsze – Włosi. Po
zdobyciu gola goście w pełni wykorzysta-
li swoje świetne wyszkolenie techniczne
i poruszanie się bez piłki, okresami grając
z Polakami w tak zanego dziada. – Bar-
dzo długo utrzymywali się przy piłce i nie
mieliśmy pomysłu, jak im tę piłkę zabrać,
a co dopiero strzelić bramkę – szczera wy-
powiedź Adriana Mierzejewskiego do-
brze obrazuje sytuację na boisku we Wro-
cławiu.

Spalony i karny
W 60. minucie rywale zdobyli drugą

bramkę. Po płaskim podaniu piłka minę-
ła kilku polskich zawodników, w tym sto-
jącego najbliżej Giampaolo Pazziniego –
Arkadiusza Głowackiego. Napastnik gości
pokonał Szczęsnego strzałem między je-
go nogami. W momencie podania Pazzi-
ni był na spalonym, ale to wykazały do-

piero powtórki telewizyjne, a biało-czer-
woni nie protestowali po stracie gola.
Z takimi sytuacjami należy się liczyć rów-
nież podczas Euro.

Spośród zawodników reprezentacji Pol-
ski, Włosi wyróżnili Roberta Lewandow-
skiego. To właśnie za faul na nim w koń-
cówce spotkania sędzia podyktował rzut
karny. Jakub Błaszczykowski, który w 90.
minucie wrześniowego meczu z Niemca-
mi wygrał wojnę nerwów z golkiperem,
tym razem strzelił lekko i płasko, niemal
w środek bramki. Jeden z najlepszych
bramkarzy w historii futbolu, Gianluigi
Buffon, nie dał się pokonać.

To druga jedenastka zmarnowana
przez biało-czerwonych za kadencji Fran-
ciszka Smudy. Poprzednio karnego nie
strzelił Lewandowski za faul na… Błaszczy-
kowskim w meczu z Australią (1:2 w Krako-
wie we wrześniu ubiegłego roku). – My-
ślę, że na Euro wszystkie dzisiejsze wpadki
nam się nie przydarzą – stwierdził zaraz po
meczu we Wrocławiu Franciszek Smuda.

Jeszcze
nie ta
półka
Po pięciu meczach bez porażki,

reprezentacja Polski przegrała

z Włochami 0:2. Biało-

-czerwoni, mimo poczynionych

postępów, nie reprezentują

jeszcze poziomu najlepszych

europejskich drużyn.

11 listopada 2011, Wrocław

POLSKA – WŁOCHY 0:2

Bramki: Balotelli 30, Pazzini 60.
Sędzia: Laurent Duhamel (Francja).

Polska: Szczęsny – Piszczek, Perquis (69 Wasilew-
ski), Głowacki, Wawrzyniak – Błaszczykowski, Po-
lanski (65 Matuszczyk), Murawski (80 Dudka),
Obraniak (56 Paweł Brożek), Peszko (65 A. Mie-
rzejewski) – Lewandowski.

Włochy: Buffon – Abate, Ranocchia, Chiellini, Cri-
scito (77 Ogbonna) – De Rossi (46 Motta), Monto-
livo (62 Nocerino), Pirlo (46 Pepe), Marchisio (61
Matri) – Balotelli, Pazzini (62 Aquilani).
Żółte kartki: Polanski – Ogbonna.
Widzów: 43 000.
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KUDAJ
óżnica poziomu, prezentowa-
nego przez włoskich i węgier-
skich zawodników, jest bardzo
duża, ale cieszy sportowa złość
biało-czerwonych po przegra-

nej i ich rosnąca pewność siebie. Wy-
starczy już frazesów: że każdego rywala
należy szanować (to oczywiste) lub że
o wyniku zadecyduje dyspozycja dnia
(to już mniej oczywiste). Z przeciętnymi
zespołami, takimi jak Węgry czy Biało-
ruś (2:0), Polacy, obojętnie w jakim
składzie, powinni wygrywać, jeżeli ma-
my się liczyć w walce o wyjście z grupy
podczas Euro.

Zasłużone prowadzenie
Od początku do końca spotkania

w Poznaniu dominowali nasi. Najpierw
okazje do zmiany wyniku mieli Adrian
Mierzejewski i Paweł Brożek. Do trzech
razy sztuka… Po nieco ponad 30 minu-
tach gry i mocnym strzale Mierzejew-
skiego z dystansu, węgierski bramkarz
odbił piłkę przed siebie i Brożek, z kilku
metrów, skierował ją do siatki.

Mierzejewski walczy o miejsce
w pierwszej jedenastce między innymi
z Ludovicem Obraniakiem. Trudno po-
równywać występy piłkarzy przeciwko
różnym rywalom. Przeciw tym samym
– Mierzejewski lepiej wypadł od Obra-
niaka w spotkaniu z Meksykiem (1:1),
kiedy asystował przy golu… Brożka oraz
był motorem napędowym wielu akcji
polskiego zespołu.

Podobnie było w meczu z Węgrami.
– Problemem Obraniaka jest to, że ma-
ło gra w swoim klubie (Lille – przyp.
red.)  – powiedział Franciszek Smuda,
który, niewykluczone, że na Euro w wyj-
ściowej jedenastce postawi zarówno na
Mierzejewskiego, jak i Ludo.

Problemem Mierzejewskiego jest
nieskuteczność. Powinien był zapewnić
nam zwycięstwo w spotkaniu z Meksy-
kiem, także z Węgrami. Oprócz okazji
z pierwszej połowy, w drugiej zmarno-
wał kolejną. W jego ślady poszedł Le-
wandowski, kiedy pojawił się na bo-
isku. Cieszy natomiast, że Mierzejewski
i – szczególnie – Lewandowski, tak czę-
sto dochodzą do pozycji strzeleckich.

W obronie nerwowo
Formacja obrony rozpoczęła spotka-

nie w częściowo rezerwowym składzie,
a po kolejnych zmianach i roszadach
w drugiej połowie zaczęła się gubić. Po
odbiciu piłki przed siebie przez Łukasza
Fabiańskiego i starciu Arkadiusza Gło-
wackiego z rywalem, goście domagali
się podyktowania karnego.

Od meczu z Niemcami (2:2) Głowac-
ki jest jednym z najczęściej, jeżeli nie
najczęściej krytykowanym przez media
i kibiców zawodnikiem reprezentacji.
Ta krytyka powinna być jednak częścio-
wo rozłożona na jego partnerów
z obrony i pomocy, którzy jeśli nie gu-
bią piłki na własnej połowie, to nie zdo-
łają przeciąć podania czy zablokować
dośrodkowania rywali.

W Poznaniu Głowackiego nie było
już na boisku, kiedy ograny został Grze-
gorz Wojtkowiak, a niepilnowany
Tamás Priskin z bliska wyrównał.

Akcja kapitana
Do końca spotkania było zaledwie

dwanaście minut i zrobiło się niecieka-
wie, zwłaszcza że chwilę później Fa-

biański uratował Polaków przed stratą
drugiej bramki w spotkaniu, w którym
biało-czerwoni powinni już wtedy mieć
zapewnioną wygraną.

O zwycięstwie zadecydowała indywi-
dualna akcja kapitana reprezentacji,
Jakuba Błaszczykowskiego i nieustępli-
wość Lewandowskiego, który zmusił
węgierskiego obrońcę do błędu, czyli
wbicia piłki do własnej bramki. Kilka-
krotnie pisaliśmy już, że duet z Borussii
Dortmund to indywidualności naszej
reprezentacji, co obaj udowodnili
w trudnym dla niej momencie.

Po spotkaniu Franciszek Smuda na-
rzekał na brak skuteczności i chaos
w obronie w drugiej połowie. W grze
defensywnej biało-czerwoni zrobili naj-
mniejsze postępy, ale „królestwo dla
tego”, kto wskaże lepszych obrońców
od przynajmniej niektórych, jacy są
obecnie w kadrze.

Mecz z Węgrami był ostatnim, jaki
reprezentacja Polski rozegrała w tym
roku u siebie. W połowie grudnia ka-
dra, ale tylko w krajowym składzie,
pojedzie na zgrupowanie do Turcji,
gdzie prawdopodobnie zmierzy się
z którąś z reprezentacji państw byłej
Jugosławii.

Dotrzymali słowa
Po porażce z Włochami piłkarze reprezentacji Polski obiecali

zwycięstwo nad Węgrami. Robert Lewandowski powiedział

nawet, że na Węgrach on i jego koledzy odbiją sobie

niepowodzenie we Wrocławiu.

15 listopada 2011, Poznań

POLSKA – WĘGRY 2:1

Bramki: Paweł Brożek 37, Vanczák 85-s 
– Priskin 78.
Sędzia: Hannes Kaasik (Estonia).

Polska: Fabiański – Wojtkowiak (84 Gol),
Wasilewski, Głowacki (59 Piszczek), Komorowski
– Błaszczykowski, Matuszczyk (46 Murawski),
Dudka (65 Jodłowiec), A. Mierzejewski (73
Obraniak), Rybus – Paweł Brożek (66
Lewandowski).

Węgry: Bogdán – Varga, Vanczák, Juhász, Laczkó
– Koman Jr, Sándor (46 Hajnal), TŒzsér (46 Elek),
Gera, Dzsudzsák – Priskin (81 Feczesin).
Żółte kartki: TŒzsér, Varga.
Widzów: 7500.
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W Poznaniu Paweł Brożek zrobił

swoje, czyli pokonał bramkarza.

O zwycięstwie nad Węgrami

zadecydowała indywidualna akcja

Jakuba Błaszczykowskiego.
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konferencji pomeczowej w Seulu widać
było wielkie zaskoczenie Koreańczyków,
którzy przekonali się, że przyjechał zespół
potrafiący zupełnie zneutralizować poczy-
nania gospodarzy ich własną bronią.

Przede wszystkim pierwsza połowa
spotkania w wykonaniu biało-czerwonych
była wyśmienita. Wtedy w destrukcji,
zwłaszcza w linii pomocy, zagraliśmy bar-
dzo blisko przeciwnika, na pograniczu fau-
lu, z olbrzymią determinacją, nie dając
rozwinąć skrzydeł Koreańczykom. Dokła-
dając do tego kolejny świetny występ
w ofensywie Roberta Lewandowskiego
i naszego kapitana, Jakuba Błaszczykow-
skiego – można było wywieźć z gorącego
terenu korzystny rezultat i pozostawić po
sobie dobre wrażenie.

Na mecz z Białorusią nasi gracze wy-

szli z wysoko podniesionymi głowami,
pewni swoich umiejętności, pokrzepieni
udanym występem w Korei (do składu
wrócił na lewą obronę Łukasz Piszczek,
a na środku obrony, obok Perquisa, za-
grał Marcin Wasilewski). Już w szatni
przed meczem czuć było bojowy nastrój,
a chęć i wola zwycięstwa wypisana była
na twarzach polskich zawodników, dlate-
go też od pierwszego gwizdka arbitra nie
miałem obaw o wynik. W spotkaniu,
w którym nawet przez moment przeciw-
nik nie był w stanie zagrozić poważnie na-
szej bramce, odnieśliśmy jak najbardziej
zasłużone zwycięstwo.

Z Włochami był okres, że przeważali-
śmy na boisku, graliśmy bez kompleksów,
a do dobrego wyniku zabrakło trochę
i szczęścia i tak zwanego cwaniactwa bo-
iskowego, w czym Włosi są mistrzami.
Pierwsze 30 minut spotkania było udane
w naszym wykonaniu, gdyż zgodnie
z ustaleniami graliśmy wysoko pressin-
giem zmuszając Włochów do błędów, wy-
pracowaliśmy sobie kilka dogodnych po-
zycji do zdobycia bramki. Dopiero po golu
Balotelliego Włosi odzyskali pewność sie-
bie i pokazali nam, jak należy być przygo-
towanym fizycznie podczas finałowego
turnieju Euro 2012. My przed tym spotka-
niem mieliśmy trudne testy wydolnościo-
we i po godzinie gry po prostu zabrakło
przysłowiowej pary. Szkoda, ale do chło-
paków nie mam pretensji. Mam jedynie
nadzieję, że ta lekcja zaprocentuje już
wkrótce jeszcze lepszymi występami na-
szej reprezentacji.
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Z ¸AWKI SELEKCJONERA

o kolejnych sprawdzianów

z Koreą i Białorusią przystępo-
waliśmy z pewną obawą
i ostrożnością. Wiadomo do-
skonale, co może się dziać

w głowach piłkarzy i jakie niebezpieczeń-
stwa potrafi to nieść ze sobą. W paździer-
nikowych meczach mieliśmy zagrać
z przeciwnikami, którzy przynajmniej we-
dług obiegowych, często powierzchow-
nych ocen mediów, wyglądali na zdecy-
dowanie mniej wymagających od na-
szych poprzednich rywali. Perspektywa
dwóch spotkań poza Polską, w dalekiej
Korei i niewielkim Wiesbaden, mogła nie
ułatwić maksymalnej mobilizacji, jaką wi-
dzieliśmy choćby w ostatnim meczu
z Niemcami w Gdańsku.

Najistotniejszym zadaniem było jed-

nak to, aby na niezłym poziomie rozegrać
kolejne spotkania. Po bardzo dobrych,
wrześniowych występach, zakończonych
wartościowymi wynikami, gdy gra często-
kroć mogła zadowolić nawet najwybred-
niejszych kibiców – zagrać jeśli nie lepiej,
to przynajmniej podobnie. Mimo pewne-
go niedosytu, spowodowanego porażką
z Włochami, zawodnicy  nie zawiedli i do
wszystkich spotkań podeszli mocno skon-
centrowani, pełni woli walki i chęci reali-
zowania wyznaczonych zadań i założeń
taktycznych. Oczywiście, nie obeszło się
bez kłopotów. Po raz kolejny z różnych po-
wodów nie zawsze mogłem skorzystać
z usług ważnych, kluczowych dla drużyny
piłkarzy. Dotyczyło to prawie wszystkich:
Wojciech Szczęsny, Przemek Tytoń, Arek
Głowacki, Łukasz Piszczek, Sebastian Bo-
enisch, Adam Matuszczyk, Ludo Obra-
niak, Ireneusz Jeleń, Sławek Peszko. Albo
nie mogli zagrać wcale, albo tylko w nie-
których meczach. Najbardziej poszkodo-
wana była nasza defensywa.

Przeciw Korei, chcąc nie chcąc, znów

trzeba było eksperymentować z zupełnie
nową linią obrony (Fabiański, Wasilew-
ski, Wojtkowiak, Perquis, Wawrzyniak)
i liczyć na to, że grając po raz pierwszy
w tym zestawieniu, zawodnicy podołają
zadaniu i wywiążą się przynajmniej po-
prawnie z wyznaczonych obowiązków.
Wiedzieliśmy, że nasi przeciwnicy są ze-
społem dobrze wyszkolonym technicznie,
grającym bardzo niewygodnie dla prze-
ciwnika, szybko, agresywnie, z wielką de-
terminacją i wolą zwycięstwa. Dopiero na

D

Umiarkowany optymizm
Najważniejszym celem jesiennych spotkań reprezentacji było nie tylko osiągnięcie kolejnych korzystnych

wyników, ale także – a może przede wszystkim – pokazanie sobie i kibicom, że jej gra w poprzednich

meczach – co do jakości, stylu i zaangażowania – nie była dziełem przypadku.

Mecz z Węgrami był dla nas ostatnim
poważnym sprawdzianem w tym składzie
i w tym roku. Nasi zawodnicy wyszli na to
niby spotkanie przyjaźni maksymalnie
skoncentrowani i pokazali na murawie
całą swoja sportową złość po surowej lek-
cji włoskiego. Zaowocowało to przekony-
wującymi występami zmienników, którzy
swoją postawą dali wyraźny sygnał, iż cią-
gle można na nich liczyć. Gra którą zapre-
zentowaliśmy zwłaszcza w akcjach ofen-
sywnych powinna dać nam zwycięstwo
w okazalszych rozmiarach.

Do finałowego turnieju Euro 2012 co-

raz mniej czasu. Martwią oczywiście kon-
tuzje poszczególnych zawodników i fakt,
że nie wszyscy grają regularnie w swoich
klubach, ale z drugiej strony – pozytywów
i powodów do radości jest znacznie wię-
cej. Co najważniejsze: mimo różnych, tak-
że pozastadionowych, zawirowań, at-
mosfera w zespole jest wyśmienita, lide-
rzy  drużyny pomagają kreować pozytyw-
ny wizerunek i są przywódcami zarówno
na boisku, jak i poza nim. Piłkarze po-
twierdzili, że potrafią ze stuprocentowym
zaangażowaniem, w pełni skoncentrowa-
ni i bez oglądania się na niedogodności,
medialny klimat czy fatalną murawę (jak
to było w Poznaniu!), wyjść na płytę i wal-
czyć o zwycięstwo. Oby to było dobrą za-
powiedzią występów w przyszłorocznym
turnieju. OPRACOWANIE: TOMASZ RZĄSA



z nami i Wisła, i Lech. Ale to był, jak się
okazało, tylko puchar. Czułem, podświa-
domie, że w lidze będzie inaczej, koledzy
trenerzy ostrzegali: wybij sobie z głowy,
że już coś osiągnąłeś, ekstraklasa cię
zweryfikuje. No i zweryfikowała!

Zapaliło się panu światło ostrzegaw-

cze już po pierwszym meczu z Jagiel-

lonią?

Oj, zapaliło. Może raczej tylko zabły-
sło. Przegrywaliśmy 0:2, zdołaliśmy zre-
misować. Ale już pogrom w Bełchato-
wie to była betonowa ściana, liga spoj-
rzała na nas swoimi prawdziwymi ocza-
mi, realnie.

Czy wtedy czegoś pan żałował, do-

szedł do wniosku, że popełnił błędy,

że nie dobrał odpowiednich zawod-

ników?

Każdy piłkarz ma określone predys-
pozycje. Trener jak krawiec, kroi i szyje
tym, czym dysponuje. Wiedzieliśmy
wcześniej w Bielsku, na co nas stać, a na
co nie. I nikt nie obiecywał gruszek na
wierzbie. Zarząd nie deklarował Bóg
wie czego, ja nie obiecywałem samych
zwycięstw, a ceny za niektórych zawod-
ników podawano nam już nie astrono-
miczne, raczej odlotowe. Ale wie pan,
jak to jest, po piłkarsku rzecz ujmując,
pogoniliśmy Lecha i Wisłę i wydawało
się niektórym, że Pana Boga już trzyma-

my za kolana.

Może za kolana nie, ale tak za pięty to

chyba trzymacie? Podbeskidzie do tej,

teraz tak szybko tworzonej, medialnej

historii piłki już przeszło. Wygrać, bę-

dąc debiutantem, na boiskach w War-

szawie i Krakowie to jest coś, zgadza

się pan?

Faworyt, zwłaszcza taki stu-, dwustu-
procentowy ma zwykle u siebie ciężkie
przeprawy z niedoświadczonymi, ale am-
bitnymi zespołami. Nie pozwoliliśmy roz-
winąć rywalowim skrzydeł, ot co. Dodać
do tego trochę przemyśleń i wyszło.

Przemyśleń, powiedział pan. Jakie to

przemyślenia, skąd biorą się pomysły,

skąd wzory?

Chce pan wiedzieć, co mnie inspiru-
je, na kim postanowiłem się wzorować?
Mam trzy trenerskie wzorce. Najpierw
ten, o którym się mówi „piłkarski król
Midas”, bo czegokolwiek się dotknie, to
zamienia w futbolowe złoto, czyli: Guus
Hiddink. Holandia, Korea Południowa,
Australia, PSV Eindhoven, Rosja, Chel-
sea, Turcja, jeszcze Real, mam wyliczać

Teraz nastał w ekstraklasie dla Podbe-

skidzia czas w miarę spokojny, Zapew-

ne wygrane na Legii i Wiśle przyczyni-

ły się do tego, ale początek, zgodzi się

pan ze mną, był fatalny w waszym

wykonaniu.

Tak, to było straszne, zderzyłem się ze
ścianą. Z pierwszej ligi do

ekstraklasy nie wcho-
dzi się ot tak, bo się

a w a n s o w a ł o .
W y ko n a l i ś my
w c z e ś n i e j
w Bielsku ka-
wał dobrej ro-

boty i na nasze
n i e s z c z ę ś c i e ,
przyszły pucharo-

we sukcesy, które
zamgliły rzeczywi-

sty obraz. Poległy

jego sukcesy? Jest następnie mistrz fut-
bolowego grania dołem. Zdziwił się
pan, że tak określam trenera?  To pro-
ste. Gra górą, długimi podaniami, zdo-
bywanie terenu tak zwaną wysoką piłką
to nie taka sztuka, jak precyzyjne granie
po ziemi, po trawie, dokładne, centy-
metrowe. Tak od lat gra Arsen Wenger.
No i ma fenomenalną rękę do wprowa-
dzania w piłkarski świat młodych, nie-
doświadczonych zawodników. Jest
wreszcie  ten trzeci, genialny Jose Mo-
urinho. Chciałbym choć raz wejść w jego
umysł, zobaczyć sposoby układania tak-
tyki. Zakładam, że pewnie okazałoby
się, iż ten jego patent na piłkarską ge-
nialność, to rzecz nie do skopiowania.
To się ma i już. Czytam czasem Łysiaka,
jak opisuje decyzje i genialne posunię-
cia Napoleona, który także  dostawał
kilka informacji, oceniał rozkład sił prze-
ciwnika, wydawał kilka rozkazów i wy-
grywał bitwy. Też widać miał to coś. Po-
lecam panu Łysiaka…

Coś na łączy, panie Robercie. Ostat-

nio zaglądałem do „Asfaltowego

salonu”; też lubię czytać pana Wal-

demara. Ale skoro tak światowo,

europejsko się zrobiło w trakcie na-

szej rozmowy, chcę zapytać pana

o reakcję na wizytę w Krakowie tre-

nera Anglików Fabio Capello i jego

decyzję o stworzeniu sobie przygo-

towawczej bazy na Euro 2012 na

obiektach Hutnika i na to, że piłka-

rze angielscy właśnie Kraków wy-

brali jako miejsce pobytu.

Najpiękniejsze zawodnicze lata spędzi-
łem w Hutniku. Co prawda, był też okres
w Kielcach, w Błękitnych. Tam, powiem
jako ciekawostkę,  w milicyjnym mundu-
rze pozowałem do fotografii po przysię-
dze; to był okres wojskowej służby, mili-
cyjnej – w moim przypadku. Zresztą
mundur był za mały, pożyczony – takie
były czasy. Ale Hutnik to piękna, boisko-
wa przygoda, mistrzostwo Polski  junio-
rów w 1985 roku,  lubię ten stadion. Te-
raz jest kapitalna szansa, aby obiekt zy-
skał, aby go wyremontować i dać mu pły-
tę do gry taką na miarę marzeń każdego
piłkarza. Anglicy dodadzą temu obiekto-
wi impetu, setki kibiców będą przycho-
dzić na treningi i sparingi na Hutnika.
Świetnie, bardzo to przyjemne, cieszę się.
No i ile „kasy” zostawią w Krakowie. Mo-
że nasza paka z tamtych czasów też się
skrzyknie. Wtedy Janusz Wójcik był na-
szym trenerem… Właśnie jadę do Krako-
wa, mam rodzinną uroczystość. Przejadę
i zerknę na Suche Stawy…

W CZTERY OCZY Z TRENEREM: ROBERTEM KASPERCZYKIEM

Zderzyłem się ze ścianą

JERZY

GÓRA
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Pana wrażenia po powrocie z dalekiej

Korei?

Zacznijmy od tego, że lubię podróże,
więc długi lot do Seulu nie był dla mnie
powodem do zmartwień. Wrażenia z wy-
prawy mam pozytywne. Poznałem nie
tylko nowy kraj, ale miałem kolejną oka-
zję obejrzeć z bliska, z bardzo bliska – bo
z ławki rezerwowych – występ naszej re-
prezentacji.

No właśnie, na koncie ma pan już

sześć występów w biało-czerwonych

barwach, ale tylko przeciwko Mołda-

wii selekcjoner dał panu szansę roze-

grania pełnego meczu. Czuje się pan

nieco zawiedziony?

Każdy piłkarz w Polsce traktuje powoła-
nia do reprezentacji jako zaszczyt i speł-
nienie marzeń. Nie inaczej jest ze mną,
a przypomnę, że przygodę z kadrą rozpo-
cząłem w styczniu 2010 roku, w turnieju
o Puchar Króla w Tajlandii. W meczu z go-
spodarzami zagrałem przez ostatnie sie-
dem minut, w kolejnym spotkaniu, prze-
ciwko Singapurowi pojawiłem się już na
boisku w drugiej połowie. Mój pełny wy-
stęp, a zwłaszcza wygrana z Mołdawią
na pewno sprawiły dużo satysfakcji
i mimo że w konfrontacjach z Nor-
wegami, Meksykanami i Bia-
łorusinami mój udział był
mniej niż śladowy, to zapew-
niam, że nadal nie brakuje mi
motywacji. W każdej formacji,
zaczynając od bramkarzy, panuje duża ry-
walizacja, a Franciszek Smuda stworzył
już pewien szkielet zespołu, wypracował
określony styl gry, do którego dopasowu-
je jeszcze poszczególne elementy, dlatego
cierpliwie czekam i w każdym ligowym
meczu staram się udowadniać selekcjo-
nerowi, że zasługuję na kolejne powoła-
nia.

W trakcie tych kilku zgrupowań miał

pan już okazję osobiście przedstawić

się selekcjonerowi, porozmawiać

z nim w cztery oczy?

Owszem, otrzymałem kilka wskazówek
i zachęt, ale i bez tego dobrze wiem, że na
obecnym etapie moich występów w re-
prezentacji nie jest istotne, czy gram pięć
czy dwadzieścia minut. Najważniejsze, że-

bym stale pokazywał się z jak najlepszej
strony w zespole klubowym. Od pewnego
czasu można zaobserwować, że w repre-
zentacji tworzy się bardzo zgrana paczka
młodych ludzi. W kadrze nikt nie robi z sie-
bie gwiazdy. Większość chłopaków to na-
dal perspektywiczni, grający w zagranicz-
nych klubach piłkarze, którzy z każdym ko-
lejnym meczem coraz lepiej ze sobą
współpracują, coraz pewniej czują się na
boisku. Miejmy nadzieję, że eksplozja ich
talentów nastąpi już niebawem, w fina-
łach Euro 2012.

Nikt panu nie mówił, że przesadna

skromność nie zawsze pomaga w fut-

bolowych realiach?

To moja wrodzona cecha, którą
szczególnie cenię. Tym bardziej
że rodzice od najmłodszych lat
uczulali mnie, że trzeba być

uczciwym i mieć w sobie dużo pokory. Jak
dotąd jest mi z tym bardzo dobrze, biorąc
pod uwagę, że jeszcze trzy i pół roku temu
byłem piłkarzem trzecioligowej Sparty
Świdnica. Nie tak dawno debiutowałem
w ekstraklasie jak zawodnik GKS Bełcha-
tów, a dziś gram już w warszawskiej Legii.
To tyle wspomnień, bo powiem panu
szczerze… bardzo nie lubię rozmawiać
o Januszu Golu.

Zatem pozostańmy przy golach,

zwłaszcza że ostatnio strzela pan

w najważniejszych albo w końco-

wych fragmentach meczów. Ma pan

końskie zdrowie?

Na pewno uczciwie przepracowałem
letni okres przygotowawczy i pod wzglę-
dem fizycznym czuję się świetnie. Czasami
zdarzają się słabsze momenty, ale też ze
względu na udział Legii w europejskich
pucharach gramy średnio co trzy dni. Na
pewno nie czuję się bohaterem, bo w sy-
tuacjach, po których strzelałem bramki
Spartakowi na Łużnikach, czy ŁKS i kra-
kowskiej Wiśle, po prostu pojawiałem się
w odpowiednim miejscu i skutecznie koń-
czyłem akcje wypracowane przez partne-
rów. Postęp jest rzeczywiście widoczny, bo
w trakcie dwóch i pół roku występów
w Bełchatowie zaliczyłem trzy trafienia,
tyle samo, ile teraz w rundzie jesiennej,
grając na Łazienkowskiej.

Nadal jednak musi pan walczyć

o miejsce w wyjściowej jedenastce.

Trener Maciej Skorża jeszcze się nie

przekonał do pana umiejętności?

Rzeczywiście, okres aklimatyzacji
w stołecznym zespole nieco się wy-
dłużył, ale złożyło się na to kilka czyn-
ników. Przede wszystkim zbyt późno

dołączyłem zimą do drużyny, dlatego
trener z początku dozował obciążenia
i wpuszczał na boisko w końcowych
fragmentach spotkań. W Legii, podob-
nie jak w reprezentacji, jest również du-
ża konkurencja, ale i tak uważam się za

szczęśliwca, bo trafiłem do jednego
z najlepszych polskich zespołów, który
w każdym meczu jest poddawany ol-

brzymiej presji. Z drugiej strony odczu-
wam wielką przyjemność, mogąc grać
na wypełnionym stadionie i świetnie do-
pingującej widowni. W Bełchatowie
miałem luz, bo zespół też chciał wygry-
wać, ale nie było aż tak wielkich oczeki-
wań wobec piłkarzy. W Warszawie każdy
mecz jest najważniejszy i każdego prze-
ciwnika trzeba pokonać. Uczciwie po-
wiem, że dla mnie to doskonała szkoła
życia. Legia jest jednym z kandydatów
do zdobycia tytułu mistrza, chcemy też
ponownie zdobyć Puchar Polski, a na
pewno nie powiedzieliśmy jeszcze ostat-
niego słowa w Lidze Europejskiej. Sporo
tego, ale wierzę, iż spełnimy oczekiwa-
nia naszych kibiców.
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W CZTERY OCZY Z PI¸KARZEM: JANUSZEM GOLEM

Eksplozja talentu
Wśród trenerów ma opinię solidnego defensywnego pomocnika,

który potrafi nie tylko odebrać piłkę, ale również rozegrać ją 

i włączyć się do akcji ofensywnej. W bieżącej rundzie piłkarz

warszawskiej Legii często trafia do bramki, jak choćby w Moskwie,

w konfrontacji ze Spartakiem.
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wywalczeniu przez Wisłę Kraków mistrzo-
stwa kraju, Roberta Maaskanta zaczęto
stawiać za wzór dla innych trenerów, za-
pominając, że w naszej niezwykle wyrów-
nanej ekstraklasie o sukcesie lub przegra-
nej często decydują: szczęście, przypadek
i błędy sędziów.

Na arbitrów w tym sezonie Wisła
akurat nie może narzekać. Ma dzięki
nim kilka punktów ekstra, ale i tak nie
uratowało to Holendra. Krakowianie
nie tylko nie odnieśli sukcesu na arenie
międzynarodowej, ale i zaczęli przegry-
wać w lidze, w tym ulegli w derbach
Cracovii (0:1), prowadzonej od wrze-
śnia przez Dariusza Pasiekę (w zeszłym
sezonie w Arce Gdynia). Właśnie po
tym meczu Maaskanta zastąpił jego
asystent, Kazimierz Moskal. W klubie
pozostał jednak dyrektor sportowy, Ho-
lender Stan Valckx, odpowiedzialny za
masowe sprowadzanie zagranicznych
piłkarzy. Twierdzi, że dalej będzie podą-
żał w tym kierunku, bo polscy zawodni-
cy są rzekomo za drodzy.

Sukces czy ucieczka?
Odejście Michała Probierza z ŁKS do

Arisu Saloniki jest z reguły przedstawiane
w pozytywnym świetle. Wskazuje się, że
to obecnie jedyny polski trener, który pro-
wadzi renomowany zagraniczny klub. To
prawda, tyle że grecka liga zmaga się
obecnie z kryzysem finansowym i aferą
korupcyjną, a Arisowi bliżej do końca ta-
beli niż czołówki.

Co więc mogło skusić Probierza do
podjęcia takiej decyzji? Prawdopodobnie
fatalna sytuacja organizacyjna ŁKS, skry-
wana do czasu za zręcznym PR. W klu-
bie wcale nie jest lepiej, niż za czasów Da-
niela Goszczyńskiego, tyle że on gotów
był zastawiać własne firmy, by zdobyć pie-
niądze na transfery i wypłaty dla piłkarzy.
Obecni właściciele tego nie zrobią, za to
negocjują sprzedanie swoich akcji, ku
przerażeniu przynajmniej części kibiców
biało-czerwono-białych, z Andrzejem Gra-
jewskim włącznie.

Trenerskie powroty
Probierza w ŁKS zastąpił Ryszard Tara-

siewicz z jednomeczową przerwą na po-
rażkę z Ruchem 0:4, kiedy łódzką drużynę

prowadził doradca zarządu ŁKS ds. spor-
towych, Tomasz Wieszczycki. Tarasiewicz
nazwisko w trenerskim środowisku wyro-
bił sobie wprowadzając Śląsk Wrocław do
drugiej ligi w 2005 roku i do ekstraklasy
w 2008. Posadę we Wrocławiu stracił
w rundzie jesiennej zeszłego sezonu.

Lechię Gdańsk, zamiast Tomasza Kafar-
skiego, będzie prowadził Rafał Ulatowski,
który po zwolnieniu z Cracovii, na satys-
fakcjonującą go propozycję, podobnie jak
Tarasiewicz, czekał ponad rok.

Jedyny nowy trener w ekstraklasie, to
w Zagłębiu Lubin 42-letni Czech Pavel Ha-
pal, który w 2010 roku zdobył z MSK Żilina
mistrzostwo Słowacji i awans do fazy gru-
powej Ligi Mistrzów, co spośród polskich
szkoleniowców udało się tylko Pawłowi
Janasowi (z Legią w 1995 roku) i Francisz-
kowi Smudzie (z Widzewem w 1996).
W drodze do Ligi Mistrzów Żilina wyelimi-
nowała Spartę Praga, która okazała się
lepsza od Lecha Poznań. Hapal zajął miej-
sce Jana Urbana, pod wodzą którego
mocne finansowo Zagłębie znalazło się
w strefie spadkowej, czyli dużo poniżej
ambicji klubu.

Mistrzowska Pogoń
W pierwszej lidze żaden klub nie unik-

nął wpadek. Ostatecznie na pierwszym
miejscu tegoroczne rozgrywki zakończyła
Pogoń Szczecin, czyli jeden z kandydatów
do awansu. Z wyjątkiem Termaliki Bruk-
-Bet Nieciecza, która wmieszała się do
czołówki, sytuacja w pierwszej lidze przy-
pomina tę sprzed roku. Wtedy największe
aspiracje zgłaszały ŁKS, Podbeskidzie Biel-
sko-Biała i Piast Gliwice, a teraz Pogoń,
Zawisza Bydgoszcz i… Piast, który gra już
na nowoczesnym stadionie.

luby, które wykazują cierpliwość
lub z innych powodów dają nie-
co dłużej popracować swoim tre-
nerom, niejednokrotnie dobrze
na tym wychodzą, czego najlep-

szym przykładem jest Legia Warszawa.
Dymisji Macieja Skorży domagali się w ze-
szłym sezonie niektórzy działacze, media
i kibice. Od tego czasu stołeczny zespół
zdobył pod wodzą Skorży Puchar Polski,
brązowy medal ekstraklasy, awansował
do 1/16 Ligi Europejskiej i liczy się w walce
o mistrzostwo kraju. Całkiem nieźle jak na
trenera do… zwolnienia.

Cienka linia
W polskim futbolu od uwielbienia do

wyszydzania jest bardzo krótka droga. Po

JAROS¸AW

KUDAJ

K

GRA¸A EKSTRAKLASA

W poprzedniej „Polskiej Piłce” pisaliśmy o zmianach trenerów 

w Jagiellonii Białystok, ŁKS i GKS Bełchatów. Minęły zaledwie

dwa miesiące i ponownie mamy innych szkoleniowców w ŁKS, 

oraz w Wiśle Kraków, Zagłębiu Lubin, Lechii Gdańsk i Cracovii.
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Nihil novi

Kazimierz 

Moskal

Michał Probierz

„wyemigrował”

do Grecji.



DANIEL

OLKOWICZbowiem jest to aktualny mistrz świata
i Europy seniorów. – W ostatnich dzie-
sięciu latach Hiszpanie na poziomie U-
-17 przegrali osiem czy dziewięć me-
czów, wliczając w to spotkania z cyklu
mistrzostw Europy i świata – podkreśla
Dorna. – Fajnie, że zmierzyliśmy się
z nimi mając już pewny awans.
W pierwszej połowie rywale byli czę-
ściej przy piłce, ale nie stwarzali wielu
sytuacji pod naszą bramką. Po przerwie
zabrakło nam trochę świeżości po prze-
łożonym spotkaniu z Czarnogórą
i w efekcie straciliśmy dwa gole.

Dla reprezentacji Polski U-17 wywal-
czony w Czarnogórze awans to kolejny
sukces po udanych występach w turnie-
ju Bannikowa i zwycięstwie w Pucharze
Syrenki. – W piłce młodzieżowej wynik
nie ma być celem samym w sobie, ale
efektem – zaznacza Dorna. – Nasz triumf
w Pucharze Syrenki i awans w mistrzo-
stwach Europy, to efekt dobrej gry. Mie-
liśmy ostatnio okazję zmierzyć się z na-
prawdę silnymi rywalami – Czechami,
Rosją, Ukrainą czy Danią. Wszystkie te
zespoły w eliminacjach awansowały do
rundy Elite z pierwszych miejsc, bo nie
miały w grupie Hiszpanii…

Losowanie drugiej fazy eliminacji,
która odbędzie się wiosną, zaplanowa-

no na 29 listopada. – Fajnie byłoby
awansować do finałów, ale to bardzo
trudne zadanie – podkreśla Dorna. – Z
czterozespołowej grupy awansują tylko
zwycięzcy. Chcemy jednak przerwać
niekorzystną passę, bowiem Polska już
jakiś czas nie grała w juniorskich fina-
łach mistrzostw Europy. Nie zapominaj-
my jednak też, że wynik sportowy w pił-
ce młodzieżowej to nie wszystko. Celem
jest również promocja zawodników,
miejmy nadzieję, że któryś z nich trafi
kiedyś do dorosłej kadry.

Mimo dobrego występu na czarno-
górskich boiskach, trener Dorna nie za-
mierza wystawiać indywidualnych ocen
zawodnikom: – Jestem od tego daleki,
bowiem udział każdego piłkarza jest
tak samo ważny. Nawet ostatni zawod-
nik w hierarchii stanowi o sile tej druży-
ny. Na indywidualne oceny jeszcze
przyjdzie czas, na pewno nie może to
być po jednym turnieju.

Reprezentacja Polski do lat 17 wywalczyła awans do rundy Elite eliminacji

mistrzostw Europy. Zespół, kierowany przez Marcina Dornę, na turnieju 

w Czarnogórze zajął drugie miejsce, ustępując jedynie faworyzowanej Hiszpanii.

Trzy i pół do awansu

olacy rozpoczęli od zwycięstwa
nad Maltą 3:0, a później na ra-
ty rozgrywali mecz z gospoda-
rzami. Spotkanie, które rozpo-
częło się w planowanym termi-

nie, zostało przerwane przez delegata
UEFA ze względu na silne opady desz-
czu. Ostatecznie mecz odbył się następ-
nego dnia, a biało-czerwoni wygrali
2:0. W ostatnim spotkaniu Polacy prze-
grali z Hiszpanią 0:2.

– Jesteśmy przede wszystkim zado-
woleni, że gramy dalej – mówi trener
Marcin Dorna. – Grupa nie była łatwa.
Hiszpania to przecież odwieczny kandy-
dat do złotego medalu, Czarnogóra
prezentuje wysoki poziom, a nawet
niedoceniana Malta zmusiła nas do
wysiłku. Turniej był dla nas trochę nie-
typowy ze względu na przerwany mecz
z Czarnogórą. Było to kluczowe spotka-
nie, które wygraliśmy i dzięki temu za-
pewniliśmy sobie awans. Jednak z dru-
giej strony mecz kosztował nas sporo
wysiłku, mieliśmy jeden dzień mniej
przerwy i w efekcie w ostatnim spotka-
niu z Hiszpanią nieco zabrakło sił. Tak
naprawdę rozegraliśmy w Czarnogórze
trzy i pół meczu.

Nasi piłkarze mieli okazję zmierzyć
się z Hiszpanią, prawdziwą potęgą
w piłce młodzieżowej, ale nie tylko, al-

P

TURNIEJ ELIMINACYJNY U-17 
W CZARNOGÓRZE

Polska – Malta 3:0 (Stępiński 42-k i 56, Rabiega 51)

Czarnogóra – Polska 0:2 (Cierpka 70, Żwir 75)

Polska – Hiszpania 0:2

Awans: Hiszpania i Polska

Marcin Dorna

GRA¸A M¸ODZIE˚
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Jesienną część eliminacji mło-

dzieżowych mistrzostw Europy re-

prezentacja Polski zakończyła na

trzecim miejscu w grupie 6. Cie-

niem na ocenie wszystkich me-

czów kładzie się porażka u siebie

z Mołdawią.

W
pięciu spotkaniach eliminacji
mistrzostw Europy U-21 prowa-
dzona przez Stefana Majewskie-

go reprezentacja zdobyła zaledwie sie-
dem punktów, jednak wciąż ma szanse
na baraże. Z każdej grupy wychodzi zwy-
cięzca oraz cztery drużyny z drugich
miejsc z najlepszym bilansem. – Gramy

jeszcze z Portugalią u siebie oraz z Rosją
i Mołdawią na wyjeździe – mówi Ma-
jewski. – Komplet punktów w spotka-
niach z Portugalią i Mołdawią jest real-
ny, trudniej może być w Rosji. Walczymy
do końca, choć awans będzie zależał też
od sytuacji w innych grupach.

Ostatni mecz jesiennej części elimi-
nacji we Wronkach z Mołdawią zakoń-
czył się niespodziewaną porażką 0:1. –
Żeby odnosić sukcesy w piłce młodzieżo-
wej, trzeba mieć mentalność zwycięzcy
– podkreśla Majewski. – Wygrywamy
3:0 z Albanią na wyjeździe, a potem
męczymy się z tym rywalem u siebie.
Remisujemy na wyjeździe z Portugalią
w dziesiątkę, a potem przegrywamy
z Mołdawią. To się rozgrywa w głowach

zawodników. Widocznie nie wszyscy
traktują występy w tej drużynie poważ-
nie i muszę nad tym pracować. W każ-
dym meczu trzeba dążyć do zwycięstwa,
bez względu na klasę przeciwnika.

Na korekty selekcjoner młodzieżówki
ma dużo czasu, bowiem trzy pozostałe
mecze zostaną rozegrane w czerwcu i we
wrześniu. – Poza wpadką z Mołdawią
i nieszczęśliwą porażką z Rosją, ta druży-
na grała dobrze – mówi Majewski. –
Mecz z Mołdawią wywiera jednak duży
wpływ na końcową ocenę jesiennych eli-
minacji. Druga w tabeli Portugalia ma
tylko punkt przewagi nad nami, więc
wszystko jest jeszcze do odrobienia. Mam
nadzieję, że nasi zawodnicy będą grać na
miarę swoich umiejętności.

Wpadka z Mołdawią



yjazd do Amsterdamu był
wymarzoną, wyczekiwa-
ną z niecierpliwością na-
grodą główną w tego-
rocznej, XI edycji turnieju

„Z podwórka na stadion” o Puchar Tym-
barku.  Zwycięzcy – dziewczęta z woje-
wództwa lubelskiego i chłopcy z woje-
wództwa śląskiego – mogli obejrzeć nie
tylko słynny stadion Ajaksu Amsterdam
i mecz mistrzów Holandii z Alkmaarem,
ale uczestniczyli także w treningu szkółki

Ajaksu. To właśnie treningi okazały się dla
dziesięciolatków najważniejsze, zwłaszcza
że znani holenderscy szkoleniowcy – Ar-
nold Muhren i Casimir Westerveld – bar-
dzo wysoko ocenili ich umiejętności pił-
karskie.

– Myślę, że w przyszłości wielu z tych
chłopców będzie z powodzeniem repre-
zentować wasz kraj w międzynarodowych
rozgrywkach. Mocną stroną drużyny jest
zespołowy styl gry, w którym widać ra-
dość, jaką daje zawodnikom futbol, co tak

naprawdę, moim zdaniem, jest najistot-
niejsze na tym etapie szkolenia – powie-
dział Arnold Muhren. Drugi z trenerów –
obecny szkoleniowiec reprezentacji Ajak-
su U-13 – po zajęciach z zespołem dziew-
cząt również był pod wrażeniem ich umie-
jętności: – W drużynie dostrzegłem wiele
prawdziwych talentów. Te dziewczęta wy-
różniają się dużymi umiejętnościami
technicznymi i niesamowitą motywacją
do ciężkiej pracy na treningach. Pomimo
że tego typu trening był dla nich nowym
doświadczeniem, wykonywały ćwiczenia
z instynktowną perfekcją.

Uzyskane podczas treningów wska-
zówki przyniosły efekty już podczas me-
czów rozgrywanych z holenderskimi ró-
wieśnikami z drużyny FC Amsterdam.
Oprócz efektownych dryblingów, parad
bramkarskich i koronkowo wykańczanych
akcji, można było zauważyć typowe dla
holenderskiego stylu zachowania: gra
z pierwszej piłki, krótkie podania i przej-
mowanie inicjatywy w grze. Po zaciętej
walce, w której holenderski bramkarz do-
konywał niemal cudów, wielokrotnie ra-
tując swoją drużynę z opresji, mistrzowie
Polski U-10 zasłużenie pokonali rówieśni-
ków z Holandii 1:0. Dziewczynkom z Lu-
belszczyzny, pomimo ambitnej i wyrów-
nanej walki, nie udało się powtórzyć suk-
cesu kolegów i mecz zakończył się wyni-
kiem 0:2.

Zadowoleni z międzynarodowego
sprawdzianu umiejętności swoich pod-
opiecznych byli także trener drużyny
chłopców, Bartłomiej Cieślak i trener
dziewcząt, Grzegorz Starczynowski.

– Jestem bardzo zadowolony zarówno
z wyniku, jak i umiejętności, które zapre-
zentowali moi zawodnicy. Byliśmy zdecy-
dowanie lepsi technicznie, panowaliśmy
nad piłką i przede wszystkim graliśmy ze-
społowo. Trening w szkółce Ajaksu będzie
dla chłopców wielką motywacją do dal-
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szego rozwoju. Niektóre metody holen-
derskich szkoleniowców postaram się
wprowadzić do mojej pracy z młodzieżą.
Nasza przygoda w Amsterdamie jest do-
skonałym ukoronowaniem drogi, jaką
pokonaliśmy z podwórka na stadion, zdo-
bywając Puchar Tymbarku – skomento-
wał Bartłomiej Cieślak.

Także trener Grzegorz Starczynowski
nie krył satysfakcji, komentując na gorąco
występ dziewczynek: – Na treningu i pod-
czas meczu dały z siebie wszystko. Jestem
dumny z ich postawy. Moje podopieczne
wiedzą już, że aby osiągnąć sukces, mu-
szą ciężko pracować i nieustannie się roz-
wijać. Niektóre ze „złotych zawodniczek”
z mojej drużyny będą mogły wziąć udział
w kolejnej edycji turnieju, dlatego już te-
raz myślimy o tym, co zrobić, aby powtó-
rzyć nasze wielkie osiągnięcie.

Stadion Amsterdam ArenA zrobił na
uczestnikach wyprawy ogromne wraże-
nie, ale nie mniejsze emocje wywołała
możliwość dopingowania z trybun piłka-
rzy legendarnego Ajaksu. Obserwowanie
w piłkarskim spotkaniu takich tuzów fut-
bolu jak Siem de Jong, Christian Eriksen,
Bruno Barone Silva, Josmer Altidore, czy
Ruud Boymans – na pewno pozostawi
w pamięci dzieci niezatarte wrażenia.

Zabawa w Gdańsku
26 października w hali Akademii Wy-

chowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku

odbył się Wielki Festiwal Piłkarski dla
Dzieci, impreza organizowana przez PZPN
jako uzupełnienie inicjatyw ogólnopol-
skich, podejmowanych z myślą o dziesię-
cio – i jedenastolatkach – turniejów im.
Marka Wielgusa i „Z podwórka na sta-
dion” o Puchar Tymbarku.

Ten Festiwal przeznaczony jest dla
przedszkolaków i najmłodszych uczniów
szkół podstawowych.  – W przypadku dzie-
ci najważniejsze jest, aby piłka nożna koja-
rzyła im się z ruchem, radością, uśmie-
chem i dobrą zabawą – mówi Tomasz Za-
bielski, organizator festiwalu i koordyna-
tor programu UEFA Grassroots w Polsce. –
Taka formuła imprezy sportowej, łączącej
zabawę z grą w piłkę nożną, znakomicie
się sprawdza, może naprawdę zachęcić do
częstszego kontaktu z piłką i w ogóle do
uprawiania sportu. W tym roku na festi-
walu bawiło się około tysiąca dzieci. Mali
uczestnicy imprezy zaczęli pojawiać się na
terenie gdańskiej AWFiS już godzinę przed
jej oficjalnym rozpoczęciem. Przed wej-
ściem na halę wolontariusze wręczali każ-
demu koszulkę z festiwalowym logo i od
razu zapraszali na trybuny, gdzie dzieci
uczyły się, jak kibicować na prawdziwym
meczu. Dla przedszkolaków przygotowano
piłkarskie konkurencje – tor przeszkód,
bramkę celnościową i z kręglami oraz kon-
kursy, w których mogły otrzymać drobne
upominki. Starsze dzieci rozgrywały w tym
czasie miniturnieje na specjalnie przygoto-

wanych boiskach. Wszyscy z zapartym
tchem podziwiali pokaz freestyle’u w wy-
konaniu medalistów mistrzostw świata
i Europy, a potem chętnie uczestniczyli
w interaktywnym spektaklu, wymagają-
cym nie tylko pewnej zręczności, ale i wie-
dzy. Prawdziwą radość sprawiło dziecia-
kom spotkanie z piłkarzami Lechii Gdańsk,
którzy przyprowadzili ze sobą żywą ma-
skotkę – Lwa Lechitę. Piłkarze rozdawali
swoje zdjęcia z autografami i cierpliwie
odpowiadali na pytania.

Na zakończenie festiwalu przedstawi-
cielom każdej szkoły wręczono piłki i książ-
ki, a wszyscy uczestnicy otrzymali pamiąt-
kowe dyplomy. – Każda inicjatywa, która
ma na celu przekonanie dzieci do upra-
wiania sportu, a w szczególności piłki noż-
nej, jest dla nas cenna – podsumował To-
masz Bocheński, dyrektor Akademii Pił-
karskiej Lechia Gdańsk. – W dzisiejszych
czasach młodzież ma wiele alternatyw-
nych zajęć, które w skuteczny sposób od-
ciągają od uprawiania sportu, co bez wąt-
pienia jest bolączką wszystkich klubów.
Mamy nadzieję, że nasza obecność na tak
sympatycznej imprezie sprawi, że malu-
chy po powrocie do domu namówią swo-
ich rodziców do przyjścia na trening w Le-
chii…

krotny reprezentant Polski – Michał Gębura. Jak na piłkarzy
przystało, pierwsze miejsce zajął ŚZPN.

Następnego dnia, w sobotę, zmagania rozpoczęły dzieci. Na
starym stadionie Korony, przy ulicy Szczepaniaka, emocje towa-
rzyszyły każdemu spotkaniu. Zwycięzcy poszczególnych grup za-
grali o miejsca medalowe. Za piłką biegało blisko 500 dziecia-
ków z 32 klubów całej Polski. W finale piłkarze Zagłębia Lubin
ograli Włocławek 5:1. W kategorii dziewcząt triumfował Stilon
Gorzów, wygrywając z Sokołem Sokołów 3:1. Spośród drużyn re-
gionu świętokrzyskiego, w kategorii chłopców piąte miejsce za-
jęła Kondycja Kielce. Dziewczętom z Integro Staszów zabrakło
jednego gola, by wyjść z grupy eliminacyjnej. – Organizacja im-
prezy była doskonała. Od pierwszej chwili do ostatniej – chwali
turniej Wiesław Wojno, opiekun drużyny z Lubina. – Pokazaliście

się ze znakomitej strony. Mieliśmy wycieczkę do Muzeum Zaba-
wek, mieliśmy kapitalny przemarsz przez ulice miasta. Ja i moje
dzieciaki są zauroczone Kielcami. Widać, że miasto żyło imprezą.

Przypomnijmy, że Memoriał Marka Wielgusa traktowany jest
jako mistrzostwa Polski 11-latków. Organizatorzy  przez cały czas
robili wszystko, aby dzieciaki były zadowolone. Umożliwili im
oglądanie hitowego meczu kolejki ekstraklasy, Korony Kielce
z Lechią Gdańsk, a dziewczęta i chłopcy zostali przedstawieni sze-
rokiej publiczności zasiadającej  wtedy na trybunach kieleckiej
Areny. Z młodymi piłkarzami spotkali się: znany niegdyś zawod-
nik, dziś trener – Stefan Majewski, srebrny medalista z Barcelo-
ny 1992 – Dariusz Gęsior i rzeczniczka PZPN – Agnieszka Olejkow-
ska. Zwycięzcy turnieju w nagrodę udadzą się na mecz Borussi
Dortmund i spotkają z grającymi w tym klubie Polakami, a jed-
nocześnie reprezentantami naszej drużyny narodowej. Planowa-
ne jest także rozegranie meczu z niemieckimi  rówieśnikami.

– Wypadliśmy  faktycznie bardzo dobrze jako współorgani-
zatorzy – podsumował wiceprezes ŚZPN, Paweł Rybus. – Udo-
wodniliśmy, że jeżeli się czegoś podejmujmy, robimy to jak
najlepiej. JERZY FIGAS
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Zachęcono mnie wówczas, bym właśnie
ja zajęła się nową drużyną, której trene-
rem został Tadeusz Maślak.

Poprzez „Lato z radiem” dowiedziała
się, że w Polsce kobiece drużyny piłkarskie
istnieją jeszcze w Garbarni Kraków, Broni
Radom, Telkomie Bydgoszcz, Checzy Gdy-
nia i Karolince Jaworzyna Śląska. Rozpo-
częły się sportowe kontakty, które z cza-
sem postanowiono sformalizować.

– Pojechałam do PZPN, lecz ówczesny
sekretarz generalny odesłał mnie do
okręgowego związku w Katowicach –
opowiada pani Irena. – Tam z kolei usły-
szałam, że w okręgu pracuje tylko jedna
kobieta, na dodatek sekretarka, i najle-
piej, by sprawą się zajął sosnowiecki pod-
okręg. Ot, taka typowa spychologia. Wró-
ciłam więc tam, skąd ruszyłam, i tu bar-
dzo mi pomógł Maurycy Wieczorek.
W wydziale sportu urzędu wojewódzkie-
go załatwiłam etat dla dodatkowej osoby
w związku i wreszcie coś się zaczęło w pił-
ce kobiecej dziać.

Pierwszy mecz o mistrzostwo kraju
miał się odbyć w Warszawie w 1980 r.
Niestety, piłkarki Czarnych nie doczekały
się rywalek z Gdyni. Konfrontacja odbyła
się rok później, 3 maja w Częstochowie.
„Czarne” zdobyły swoje pierwsze mistrzo-
stwo Polski.

– Jeszcze przed finałem PZPN otrzymał
zaproszenie z Włoch, trzeba było więc
szybko, zaraz po meczu, utworzyć repre-
zentację Polski – mówi pani Irena. – Nie-
stety, ministerstwo sportu nie wyraziło
zgody i dopiero interwencja Włochów
oraz opłacenie przez nich kosztów podró-
ży spowodowało, że wyjazd doszedł do
skutku. Przegrałyśmy 0:3,  a ja po raz
pierwszy pełniłam obowiązki kierownika
reprezentacji.

Dziś łatwo wyliczyć, że minęło od tego
czasu już trzydzieści lat. Pani Irena jest je-
dyną osobą, która budowała polską piłkę
kobiecą i trwa w niej aktywnie do dzisiaj.
– Bez niej nie potrafiłabym żyć. Marzę, by
wreszcie nasza babska reprezentacja lub
klub znalazły się w czołówce międzynaro-
dowych rozgrywek. Cieszy ją jednak, że
ostatnie lata to powrót dziewcząt na bo-
iska, głównie za sprawą coraz większej ich
liczby oraz organizowanych różnego ro-
dzaju rozgrywek. Sama jeździ na turnieje
i wyszukuje talenty. – Martwi mnie brak
ostatniego szlifu, by reprezentacja Polski
znalazła się w europejskiej czołówce –
podkreśla Irena Półtorak, chlubiąca się
potrójnym pseudonimem „siostra, ma-
ma, koleżanka”.
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ochodzi z Lipna koło Torunia. Oj-
ciec był przed wojną urzędnikiem
w Urzędzie Skarbowym. Zginął
w 1942 roku – po łapance Niem-
cy pocięli go żywcem. Zostali bra-

cia i mama. Starszy brat w czasie wojny,
to był już 1944 rok, pracował w zespole
stolarzy, którzy pod Toruniem wykładali
drewnem okopy. Miał 11 lat. Matka przy-
gotowywała smalec i chleb, który wiozła
bratu. Znajomy maszynista zatrzymywał
pociąg. Jechała kawał drogi, a potem
jeszcze musiała iść trzy kilometry.

– Miałam twardą szkołę życia i do dziś
trwa we mnie chęć przewodzenia, poka-
zywania celu i właściwej drogi, taka już je-
stem od najmłodszych lat – wspomina
pani Irena. – Po wojnie robiłam prawo
jazdy w tajemnicy przed mamą, bo to był
wtedy „obciach”, żeby dziewczyna jeździ-
ła  na motocyklu… Śpiewałam i tańczy-
łam w zespole ludowym „Drogowiec”,
a koncertowało się różnie, na przyczepie
traktora, na słomianej macie.

Mało brakowało, by młoda, smukła
dziewczyna z długim, jasnym warko-
czem, dostrzeżona przez Mirę Zimińską-
-Sygietynską, trafiła do słynnego „Ma-
zowsza”. Wyjazdowi była przeciwna ma-
ma, a niedługo po tym poznała Czesła-
wa Półtoraka, obrońcę miejscowego
klubu Płomień, w którym sama zresztą
uprawiała łyżwiarstwo i tenis stołowy.
Ale to futbol pochłonął ją bez reszty i nie
zdarzyło się już jej opuścić choćby jedne-
go meczu na lipnickim stadionie. Do
dnia, w którym oboje przeprowadzili się
do Sosnowca, rodzinnego miasta męża.
Na Śląsku zatrudniono ją w odlewni sta-
liwa, która opiekowała się Czarnymi So-
snowiec.

W 1974 roku, kiedy reprezentacja pro-
wadzona przez Kazimierza Górskiego za-
jęła trzecie miejsce w świecie, wiele pań
zaczęło się zastanawiać, dlaczego w na-
szym kraju nie ma kobiecego futbolu.
W listach do Polskiego Związku Piłki Noż-
nej, do związków wojewódzkich, do klu-
bów były gratulacje, życzenia dalszych
sukcesów, były opisywane radości po
bramkach Laty, Deyny czy Szarmacha.
I padały pytania: gdzie dziewczęta mogą
grać w piłkę nożną, gdzie w Polsce można

zacząć trenować, do kogo trzeba się zgło-
sić, żeby założyć drużynę? Większość
z tych listów trafiała do Kazimierza  Gór-
skiego. Trener dał wtedy impuls, urucho-
mił myślenie „na poważnie” o kobiecym
futbolu, bo przecież wcześniej dziewczęta
kopały piłkę, ale były to gry w rodzaju
„wasz plac na nasz plac” albo przypadko-

we, pokazowe mecze z okazji sportowych
świąt lub spartakiad. W sosnowieckich
„Wiadomościach Zagłębia” opublikowa-
no ankietę: „Czy chce pani grać w piłkę
nożną i gdzie?”. Przyszło 113 odpowiedzi:
dziewczęta, a nawet całkiem dojrzałe pa-
nie chciały! Co było robić? Urząd Miasta
zainteresował sprawą Czarnych. To był
wielosekcyjny górniczy klub, więc przypi-
sano mu  kobiecą piłkę.

– Razem ze mną w odlewni pracował
Maurycy Wieczorek, społecznie działacz
w sosnowieckim podokręgu piłkarskim –
wspomina Irena Półtorak. – Na początku
września w Czarnych zorganizowano spo-
tkanie, na które przybyło blisko sto kobiet.

Siostra, mama, koleżanka
W 1974 roku tworzyła podstawy pod polską piłkę nożną kobiet i

do dziś jest jej wierna. Niedawno minęło trzydzieści lat, od kiedy

Irena Półtorak została kierownikiem reprezentacji. Obecnie –

nawet dwóch: U-15 oraz U-17.

P

Irena Półtorak ze śląskimi siedemnastolat-

kami: Pauliną Hyjek i Dżesiką Jaszek



Do drugiej rundy awansowała rów-
nież drużyna prowadzona przez Zbi-
gniewa Witkowskiego, która mijający
rok może uznać za udany. Wiosną,
w drugiej rundzie eliminacji do waka-
cyjnych finałów tegorocznych mi-
strzostw zajęła miejsce tuż za Islandią,
co dało jej szóstą lokatę na Starym Kon-
tynencie, by pół roku później kolejny
raz zakwalifikować się do szesnastki
najlepszych.

Pierwsze mecze turnieju na połu-
dniowym Podlasiu kończyły się wynika-
mi, jakie nieczęsto padają nawet
w konfrontacjach hokeistów. Polska
wygrała z Łotwą 6:0, by w drugim spo-
tkaniu pokonać Gruzję 12:0. Jeszcze wy-
żej gromiły te same rywalki Szwajcarki.
Wyniki 17:1 z Gruzją i 15:0 z Łotwą nie
wymagają komentarza. O tym, która ze
zwycięskich drużyn uzyska awans
z pierwszego miejsca, miał zadecydo-

wać ich mecz. Po ciekawej i stojącej na
wysokim poziomie grze Szwajcarki po-
konały Polki 2:1. Dwa dni później oka-
zało się jednak, że również biało-czer-
wone znalazły się w gronie szesnastu
drużyn, które będą walczyć wiosną
przyszłego roku o awans do finału. Za-
decydowało o tym zwycięstwo Szwecji
nad Węgrami 5:0. Do drugiej rundy
kwalifikowali się bowiem zwycięzcy
dziesięciu grup eliminacyjnych, cztery
zespoły z drugich miejsc (w tym Polska)
oraz najwyżej klasyfikowane w Europie
reprezentacje Niemiec i Holandii.

Do drugiej rundy zakwalifikowała się
też reprezentacja do lat 19. Podopieczne
trenera Wojciecha Basiuka wygrały z go-
spodyniami turnieju – Estonią 4:2 oraz
Cyprem 5:0, by w spotkaniu o pierwsze
miejsce ulec Czechom 0:1. Do kolejnej
fazy eliminacji awansowały razem z po-
łudniowymi sąsiadkami.
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22 października w Nowym Sączu  Po-
lki pokonały Grecję 2:0. Jeśli na meczu
byli wśród kibiców tacy, którzy pierwszy
raz oglądali w akcji naszą kobiecą re-
prezentację, na pewno  zapamiętają
zdobywczynię dwóch bramek, Annę Że-
lazko.

26 października w Sosnowcu:  druga
wygrana i to aż 4:0, choć wcale nie by-

ło łatwo. Na Stadionie Ludowym,
w obecności blisko tysiąca widzów, bia-
ło-czerwone ograły Bośnię i Hercegowi-
nę. Dlaczego nie było łatwo? Do prze-
rwy zaledwie 1:0 prowadziły Polki. Wie-
le, nawet składnych, akcji kończyły
w polu karnym albo nieco przed,
i z ogromnym szczęściem broniła bo-
śniackiej bramki Trako. Jednak widać
było, że zdecydowanie lepsze Polki
ograją rywalki i osiągną cel. Bohaterką
spotkania okazała się znów Anna Żelaz-

Najpierw był mecz z Rosją,

przegrany 0:2, ale  drugie 

i trzecie spotkanie eliminacji

mistrzostw Europy okazały się

dla piłkarek trenera Romana

Jaszczaka zwycięskie.

Nie
udało
się...

ko, która strzeliła dwie bramki. Trafiały
też Winczo i Stobba.

19 listopada nasze panie stanęły do
rozgrywki z Włoszkami – z dziwnych po-
wodów w niepełnym składzie, a wiado-
mo, że Winczo to niemal połowa naszej
drużyny. Poległy 0:5 i lepiej tego faktu
nie komentować! W grupie na czele są
Włoszki z dwunastoma punktami. 23 li-
stopada Polki grają na wyjeździe z Ma-
cedonią. Ale to już chyba nie ma więk-
szego znaczenia…

Dobry rok nastolatek
Zwycięstwem Szwajcarii zakończył się rozgrywany w Białej Podlaskiej i Radzyniu Podlaskim turniej

kwalifikacyjny mistrzostw Europy kobiet do lat 17. 

Sześć goli w turnieju zdobyła

Ewa Pajor (nr 6).



Grupa C

PSV Eindhoven (grał Tytoń) – Legia Warszawa 1:0 (Mertens 21) i Hapoel Tel
Awiw – Rapid Bukareszt 0:1; Legia – Hapoel 3:2 (Ljuboja 67, Komorowski 72-k,
Radović 89 – Tamuz 34, Al. Lala 78) i Rapid – PSV (bez Tytonia, którego, kontu-
zja wykluczyła także z udziału w następnych spotkaniach) 1:3;  Rapid  – Legia
0:1 (Radović 89) i Hapoel – PSV 0:1; Legia – Rapid  3:1 (Radović 54 i 68, Kuchar-
czyk 90 – Teixeira 65) i PSV – Hapoel 3:3; 30 listopada: Legia – PSV i Rapid –
Hapoel; 15 grudnia: Hapoel – Legia i PSV – Rapid.

1. PSV 4 10 8–4
2. Legia 4 9 7–4
3. Rapid  4 3 3–7
4. Hapoel 4 1 5–8

Grupa K

Wisła Kraków – Odense 1:3 (Kirm 54 – Johansson 35, Utaka 80, Jensen 90)
i Fulham – Twente 1:1; Twente – Wisła 4:1 (L. de Jong 32, Janko 45 i 57, Janssen
80 – Biton 9) i Odense – Fulham 0:2; Wisła – Fulham 1:0 (Biton 60) i Odense –
Twente 1:4; Fulham – Wisła 4:1 (Duff 5, Johnson 30 i 57, w przeszłości ten 30-
-letni zawodnik polskiego pochodzenia rozpatrywał możliwość gry w reprezen-
tacji Polski, Sidwell 79 – Kirm 9) i Twente – Odense 3:2; 1 grudnia: Odense –
Wisła i Twente – Fulham; 14 grudnia: Wisła – Twente i Fulham – Odense.

1. Twente 4 10 12–5
2. Fulham 4 7 7–3
3. Odense 4 3 6–10
4. Wisła 4 3 4–11
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ecze Legii z PSV Eindho-
ven w Warszawie i Hapo-
elem w Tel Awiwie zade-
cydują, czy zespół trene-
ra Macieja Skorży awan-

suje z pierwszego czy drugiego miejsca.
Wisła musi wygrać w Odense i u siebie
z Twente, a do tego liczyć, że Fulham nie
zdobędzie w dwóch spotkaniach przynaj-
mniej dwóch punktów.

Pod wodzą kadrowiczów
Największą indywidualnością Legii

w meczach pucharowych tego sezonu jest
Miroslav Radović, który w spotkaniach eli-
minacyjnych i grupowych strzelił siedem
goli (odpowiednio trzy i cztery). Wraz
z bardziej defensywnym Chorwatem Ivicą
Vrdoljakiem stanowi o sile gry drugiej linii
stołecznej drużyny.

Obaj piłkarze trafili do Warszawy za du-
że pieniądze (szacuje się, że łącznie transfe-
ry te kosztowały 2 miliony euro), z renomo-
wanych klubów byłej Jugosławii: Partizana
Belgrad i Dinama Zagrzeb. Takie transfery
zagranicznych, nie zgranych, ale znanych
już piłkarzy mają sens (Radović przyszedł
do Legii w wieku 22 lat, a Vrdoljak – 27),
zwłaszcza że Legia inwestuje też w szkole-
nie i pozyskiwanie polskich zawodników.

– Strzeliłem najwięcej goli, ale bez
wsparcia ze strony innych zawodników Le-
gii nie byłoby to możliwe. Polska ma uta-
lentowanych piłkarzy, choćby Żyro (kom-
plet czterech występów w fazie grupowej,
0 goli – przyp. red.), Rybusa (4/0), Bory-
siuka (4/0) i Wolskiego (2/0) – powiedział
Radović po dającym Legii awans zwycię-
stwie nad Rapidem Bukareszt (3:1) – i nie
była to tylko kurtuazyjna wypowiedź.

Obok zawodników z dawnej Jugosławii,
to byli lub aktualni reprezentanci Polski
odgrywają w Legii kluczową rolę. Aż czte-
rech z nich: Jakub Wawrzyniak (4/0), Mar-
cin Komorowski (4/1), Janusz Gol (4/0)
i Maciej Rybus zostało powołanych na nie-
dawne mecze z Włochami i Węgrami.

Tylko jedna wygrana
W polskim, bądź zagranicznym skła-

dzie, Wisła nie może odnieść sukcesu na
arenie międzynarodowej od sezonu
2002/2003, kiedy w dobrym stylu awan-
sowała do 1/8 Pucharu UEFA (dzisiejsza Li-
ga Europejska), eliminując po drodze kla-
sowe drużyny, jak Parma (1:2 i 4:1)
i Schalke (1:1 i 4:1), a odpadając po wy-
równanej batalii z Lazio (3:3 i 1:2).

W tym sezonie tylko początek rozgry-
wek Wisła miała udany, zarówno na kra-
jowych boiskach, jak i w pucharach. Mi-
nuty dzieliły ją od Ligi Mistrzów… W Lidze
Europejskiej wprawdzie odniosła presti-
żowe zwycięstwo nad zespołem angiel-
skiej ekstraklasy, Fulham (1:0), ale
w trzech pozostałych spotkaniach nie zdo-
była punktu, strzeliła trzy gole, a straciła
aż jedenaście.

Słabe wyniki spowodowały, że trener
Robert Maaskant został zwolniony. Trud-
no było zachwycać się decyzjami kadro-
wymi Holendra, ale wydaje się, że naj-
większym problemem Wisły jest polityka
jej właściciela, Bogusława Cupiała. Wisła
wydaje dużo na doświadczonych piłkarzy,
ale nie inwestuje w szkolenie młodzieży,
ani rozwój bazy treningowej. Efekt jest ta-
ki, że na ławce rezerwowych Wisły jest
niewielu zawodników, którzy byliby w sta-
nie zastąpić kontuzjowanych, pauzują-
cych za kartki, czy wreszcie znajdujących
się w słabszej formie piłkarzy podstawo-
wego składu. Żadnego polskiego klubu
nie stać na zakupienie 25 klasowych za-
granicznych i rodzimych zawodników. Na
T-Mobile Ekstraklasa, gdy dopisuje szczę-
ście i zdrowie, czternastu dobrych piłkarzy
może wystarczyć, ale na zmagania na kil-
ku frontach – już nie. Argument, że Wisła
ma trudniejszą od Legii grupę, pewnie
jest prawdziwy, ale nie umniejsza to suk-
cesu warszawian, ani nie usprawiedliwia
wysokich porażek krakowian.

Legia za dotychczasowe zwycięstwa
i awans do 1/16 finału dostanie od UEFA
około miliona sześćset tysięcy euro, do te-
go dwa mecze w Warszawie obejrzało 52
tysiące kibiców. Dwa spotkania w Krako-
wie – 29,5 tysiąca.

Legia na plusie,
Wisła na minusie
Legia Warszawa powtórzyła osiągnięcia Lecha z sezonów 2010/11

oraz 2008/09 i zakwalifikowała się do 1/16 finału Ligi Europejskiej. 

Wisła ma już tylko teoretyczne szanse na awans do następnej 

rundy. Do zakończenia fazy grupowej pozostały dwie kolejki.

Miroslav Radović brylował 

nie tylko w meczu z Rapidem Bukareszt M
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Garażowa brama segmentowa RenoMatic z napędem i drzwi RenoDoor w drewnopodobnej okleinie -Golden Oak-

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

Teraz taniej! 
Nawet do 30 % **

 * 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. 

W promocyjnej ofercie: 

Drzwi 
Roku

3950 zł* cena 
bez 
VAT

Od

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

Brama 
Roku

2790 zł*Od

od 3432 zł (z 23% VAT)
od 3013 zł (z 8% VAT)

cena 
bez 
VAT

Partner piłkarskiej reprezentacji Polski

Dark Oak

Micrograin Decograin

Titan Metallic
białe 
aluminium

biały

brązowy

Golden Oak
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Niezmiennie podkreśla pan swoje podhalańskie korzenie.

Tak, jestem z nich dumny i nigdy się ich nie wypierałem. Ba,
powiem więcej – gdyby tak było, byłbym pretensjonalnym dup-
kiem. Proszę tego nie wykreślać…

Podhale kojarzyło się między innymi z hokejem – jaki był

pański stosunek do sportu w młodzieńczych latach?

Hokej w tamtych czasach to było całe nasze życie i oczywiście
nie mogło mnie tam zabraknąć. Jako licealiści graliśmy w Star-
cie Nowy Targ, a była to druga na Podhalu hokejowa siła, pod
wodzą znanego trenera hokejowego i piłkarskiego, Jana Ma-
ciejki. Toczyliśmy wyrównane boje z drugoligową wówczas Cra-

covią, a pamiętam taki mecz z Górni-
kiem Wieliczka, który wygraliśmy 33:1
i sam strzeliłem wtedy parę goli. Żal mi
ich było, bo nawet rękawic nie mieli,
a kilka kijów hokejowych sami im poży-
czyliśmy. Mam też pamiątkę z hokejo-
wych treningów – ubytek w szczęce, i to
samobójczy!

A w lecie? Był jeszcze czas na kopa-

nie piłki pomiędzy liceum, a szkołą

muzyczną?

Jan Kanty Pawluśkiewicz pochodzi z Nowego Targu, którego jest Honorowym

Obywatelem. Od lat związany z Krakowem, architekt z zawodu, kompozytor 

z powołania. Twórca wielu dzieł, zwłaszcza muzyki poważnej i sakralnej, filmowej 

i teatralnej. Laureat wielu nagród, trzykrotnie nominowany do muzycznego

Fryderyka i Kompozytora Roku. Góral, któremu zawsze coś w duszy gra…
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Rozmowa z JANEM KANTYM PAWLUŚKIEWICZEM

Zawsze mu coś
w duszy gra

Niechętnie patrzono na kopanie piłki na
placu gimnazjalnym – szyby w szkolnych
oknach dostojnego C.K. budynku były
dość spore, woleliśmy nie ryzykować.
W piłkę grało się więc w nowotarskim
parku, na tak zwanym kole. Było mi to
bardzo na rękę, bo tuż obok mieściła się
szkoła muzyczna, do której rodzice mnie
posyłali, a ja pilnie do niej uczęszczałem,
zwłaszcza latem. Czasem się tylko dziwi-
li, gdy wracałem z lekcji muzyki trochę
spocony i nieco zakurzony. Gwoli spra-
wiedliwości ująłbym to tak: zostawało
jeszcze trochę czasu na naukę. A to i tak
się opłaciło, bo sprawność fizyczna i kon-
dycja zawsze jest potrzebna, szczególnie
w muzyce.

Lata sześćdziesiąte i siedemdziesiąte

w Krakowie, to chyba najważniejszy

okres w życiu Jana Kantego?

Tak, to był bardzo istotny początek –
studiowałem przede wszystkim dla… ro-
dziców, którzy pokładali ogromne nadzie-
je w najstarszym synu. Ukończyłem Wy-
dział Architektury na Politechnice Krakow-
skiej, ale i tak widziałem swoją przyszłość
w muzyce. Mozolne próby, przetarcie
w Piwnicy, pierwsze sukcesy z Anawą
i Markiem Grechutą, z którymi przetrwa-
łem do 1980 roku. Piwnica Pod Barana-
mi, Teatr STU, muzyka do filmów czoło-
wych reżyserów, jak Agnieszka Holland,
Kazimierz Kutz czy Jerzy Stuhr. Telewizyjne
przebitki zrobiły chyba wrażenie i uspoko-
iły po pewnym czasie, zwłaszcza mamę,
że Jasiek na ludzi wyjdzie.

Błyszczały też wtedy i Orły Górskiego –

pamięta pan ten czas piłkarskich unie-

sień?

W epoce pana Kazimierza często oku-
powało się telewizor, a uniesienia po-
meczowe trwały czasem do rana, ale
udało mi się na żywo zobaczyć mecz
z Walią w Chorzowie, we wrześniu 1973
roku. Najbardziej zapamiętałem wtedy
takiego gościa z brodą, podobną do
mojej, może dlatego, że nazywał się
Hockey. Wściekły Walijczyk, gdy wyspia-
rze stracili drugiego gola po główce La-
ty, brzydko sfaulował, wyleciał z boiska
przed przerwą, a my im dołożyliśmy
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3:0. A miesiąc później było Wembley,
które na swój sposób przeżyliśmy i bo-
daj jedyna płyta muzyczna na świecie,
naszej Anawy, ma na okładce projektu
Jana Sawki datę słynnego meczu. Wią-
że się z tym niezapomniane dla mnie
przeżycie. Otóż kiedyś, bodaj na przeło-
mie lat osiemdziesiątych i dziewięćdzie-
siątych, mieszkałem obok byłego piłka-
rza krakowskiego, Janusza Sputo (który
odnosił później sukcesy z juniorami Cra-
covii – dwukrotnie mistrzostwo Polski
1990/91 – przyp. red.). Pewnego popo-
łudnia, przy grillu za płotem, dość żywo
perorował z charakterystycznym akcen-
tem i swadą ktoś, kogo głos wydawał
mi się znajomy. Podejrzałem przez szpa-
rę i serce zabiło mi mocniej – za płotem
podgryzał kiełbaskę nie kto inny, tylko
Kazimierz Górski! Porwałem naszą rze-
czoną płytę i pobiegłem z nią do sąsia-
dów, choć mnie tam przecież nikt nie za-
praszał! Pan Kazimierz ze zdumieniem
obejrzał krążek i skomentował: – Nu
rzeczywiście, takiej jeszcze nie spotka-
łem! Podpisał się na okładce i z roztar-
gnienia wpisał datę… meczu na We-
mbley!

Był też czas politycznej i ekonomicznej

transformacji państwa, ba, całego na-

rodu – to okres apogeum pana twór-

czości…

O tak! Wtedy powstały moje ukocha-
ne „Nieszpory Ludźmierskie” – ich pre-
miera odbyła się w 1992 roku, a słowa
do tego oratorium ułożył Leszek Aleksan-

der Moczulski, którego proszę nie mylić
z pewnym politykiem z Brzezin. „Nieszpo-
ry” nazwałbym dziękczynieniem za dar
wolności – to chyba najważniejsza pozy-
cja w moim dorobku artystycznym, a jest
on spory.

Mistrzu, bo tak można z powodze-

niem pana tytułować, czy chciałby

pan podobnie zwrócić się do Francisz-

ka Smudy po ewentualnym pomyśl-

nym dla nas zakończeniu finałów Euro

2012?

Sam się czuję może wicemistrzem,
więc jeśli nasz selekcjoner osiągnie dobry
wynik, w zupełności wystarczyłoby: panie
Franciszku, gratuluję! Tak będzie skrom-
niej, a i też godnie.

A jeżeli nie będzie sukcesu, zostanie

nam coś z tych mistrzostw?

Smutek, żal i tęsknota – na pewno.
Oby tylko te drogi pokończono…

Euro 2012, na przykład dla Bohdana

Łazuki, Maryli Rodowicz…?

Myślałem, ale krótko; niestety nikt nie
poparł tego zamówieniem. A najlepiej
będzie, jeśli wysłuchamy naszego hymnu
w klasycznym wydaniu i oby więcej, niż
trzy razy!

Wybrałby się pan na finałowy mecz

z naszym hymnem?

Tak, o ile byłby w Krakowie, który jed-
nak nie znalazł uznania w oczach decy-
dentów, a szkoda, bo to między innymi
nasza narodowa kolebka futbolu. Coś
w tym musi być, gdyż Henryk Walezy też
się tu źle czuł. Anglicy bardzo sobie chwa-
lą wawelski gród. Może gdyby Platini był
Anglikiem, inaczej by się to ułożyło…
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P
ierwszym etapem trzydniowej wi-
zyty prezydenta Platiniego w na-
szym kraju był Gdańsk. Towarzy-

szyli mu: Gianni Infantino – sekretarz
generalny UEFA, David Taylor – dyrek-
tor wykonawczy UEFA Events SA, Franti-
sek Laurinec – członek Komitetu Wyko-
nawczego UEFA, przewodniczący Komi-
sji UEFA ds. Stadionów i Bezpieczeń-
stwa, Martin Kallen – dyrektor opera-
cyjny UEFA Events S.A. i Jacques Jam-
bert – komisarz UEFA Euro 2012oraz
prezes PZPN, Grzegorz Lato.

Po PGE Arenie gości odprowadzał prezy-

dent Gdańska, Paweł Adamowicz, który
powiedział: – Poprzednio pan Platini był
w naszym mieście w lecie 2009 roku.
Wtedy to miejsce, na którym się obecnie
znajdujemy, stanowiło plac budowy
i nasz gość był trochę sceptycznie nasta-
wiony, czy z tą wielką inwestycją zdążymy
na czas. Jak powiedział kiedyś klasyk:
melduję gotowość do odbycia UEFA Euro
2012!
W odpowiedzi szef UEFA pochwalił nie
tylko gdański stadion, ale i rozwój same-
go miasta: – Przez te dwa lata pan się nie
zmienił, natomiast bardzo zmieniła się ta
okolica. I mam na myśli nie tylko stadion,
ale również lotnisko, drogi dojazdowe
i całą infrastrukturę. Jestem bardzo zado-
wolony z tego, co miałem dotychczas
okazję zobaczyć.

Z Gdańska prezydent Platini udał się do

Wrocławia. – Kiedy byłem tu ostatni raz
w 2009 roku, otaczały mnie błoto i ka-
mienie – powiedział szef UEFA. – Teraz
widzę przed sobą wspaniały stadion, któ-
ry jest wyjątkowy i fantastyczny. Po tym,
jak zobaczyłem bardzo ładne lotnisko
i podróżowałem równie ładnymi droga-
mi, to trzeba powiedzieć, że ta część Pol-
ski jest bardzo piękna. Skoro gotowa jest
już infrastruktura, to należy teraz pomy-
śleć o obsłudze mistrzostw. Chodzi mi
o organizację wszystkiego, co jest związa-
ne między innymi z przyjazdem kibiców,

którzy być może zostaną w danym mie-
ście nawet kilka tygodni.
Minister sportu i turystyki, Adam Giersz,
przyznał, że jeszcze dwa lata temu każda
wizyta Platiniego wiązała się z obawą co
do stanu przygotowań do finałów mi-
strzostw Europy w Polsce. – Dzisiaj może-
my powiedzieć, że jesteśmy przygotowa-
ni i zorganizujemy je dobrze.  Wierzymy,
że będą to najlepsze mistrzostwa w histo-
rii – mówił szef polskiego sportu.

Trzecim etapem podróży delegacji UEFA

po Polsce był Poznań. Podobnie, jak
Gdańsk i Wrocław, także stolica Wielko-
polski została pochwalona przez dostoj-
nego gościa: – Widać, że sporo się zmie-
niło od mojej ostatniej wizyty. Dwa lata
temu poznański stadion był jedynym
w Polsce, który był bliski ukończenia.
Bardzo mi się on podoba, także kolory-
styka. Niebieskie krzesełka nawiązują do
narodowych barw mojego kraju – po-
wiedział nieco żartobliwie Michel Plati-
ni.  Jeśli chodzi o spotkanie z władzami

Poznania, to miało typowo roboczy cha-
rakter. Najwięcej uwagi poświęcono
trwającej rozbudowie Portu Lotniczego
Ławica oraz infrastrukturze drogowej
między lotniskiem a areną Euro 2012. 
– Widzę, że jeszcze trwają prace, zarów-
no na lotnisku, jak i przed stadionem,
ale mamy zapewnienia prezydenta Po-
znania, że wszystko jest pod kontrolą.
Pan Grobelny zagwarantował nam, że
roboty zostaną zakończone przed turnie-
jem – dodał Platini.

W Warszawie, gdzie była meta objazdo-

wej trasy, prezydent UEFA pokusił się
o krótkie podsumowanie: – Były górki
i dołki. Ale nigdy nie było wątpliwości, że
Polska wywiąże się ze swoich zobowią-
zań. W pewnym momencie dość poważ-
ne problemy pojawiły się na Ukrainie. Za-
stanawialiśmy się, czy nie będzie koniecz-
ności rozgrywania meczów na dwóch sta-
dionach. W ostatnim czasie Ukraińcy bar-
dzo się jednak postarali i większość pro-
blemów została pomyślnie rozwiązana.
Na pytanie o opinię o warszawskim
obiekcie, Platini rozejrzał się wokół, po-
tem przez chwilę zatrzymał wzrok na be-
tonowej płycie, na której w przyszłości
rozłożona zostanie murawa i odparł: –
Poczekajmy na murawę. We Wrocławiu
miałem okazję wejść na boisko i strzelić
dwa gole. To jeszcze nie stadion. Dla
mnie stadion to boisko, którego tu jesz-
cze brakuje. Ale bądźmy dobrej myśli.
W stolicy prezydent Platini spotkał się

także z premierem Donaldem Tuskiem. –
UEFA jest zadowolona z naszych wysił-
ków, co wiele dla nas znaczy  – stwierdził
premier. – Pamiętam, że po decyzji przy-
znającej Polsce i Ukrainie zorganizowa-
nie UEFA Euro 2012 ludzie w Polsce nie
byli równie optymistyczni, co prezydent
Platini. Dzisiaj wiemy, że on miał rację.

ROBOCZA WIZYTA PREZYDENTA UEFA

Michel Platini:
Jest dobrze
– Po obejrzeniu czterech stadionów i czterech lotnisk, a także

infrastruktury mogę powiedzieć, że jestem szczęśliwym

prezydentem i jestem przekonany, że turniej przebiegnie

pomyślnie – powiedział szef UEFA, Michel Platini, podczas

ostatniego pobytu na Stadionie Narodowym.
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października Śląsk Wrocław

zainaugurował występy na no-
wym obiekcie, potem grała tu

reprezentacja. Arena przyszłorocznych
zmagań najlepszych piłkarzy Europy ma
więc za sobą pierwszy poważny test. Co
prawda wcześniej odbyła się tu walka
Witalija Kliczki z Tomaszem Adamkiem,
koncert dał George Michael, a po mura-
wie jeździły monster trucki, ale przecież
w czerwcu przyszłego roku to zmagania
piłkarzy ma obserwować z trybun ponad
40 tysięcy kibiców.

I właśnie tyle oglądało niedawny mecz
ekstraklasy. – Zawodnicy zaprezentowali
poziom okręgówki, ale doping spowodo-
wał u mnie ciarki na plecach – mówił Ra-
fał, 20-letni student AWF, który spotka-
nie Śląska oglądał pierwszy raz w życiu. –
Czy wrócę tu na mecz z Wisłą Kraków? Ja-
sne, choćby dla atmosfery na trybunach.
Była niesamowita. Podobnych opinii nie
brakowało. Dla wielu fanów magnesem,
który przyciągnął ich na mecz, okazał się
stadion. Jednak mimo euforycznego
przyjęcia, obiekt nadal wymaga wielu
prac, przede wszystkim w zakresie infra-
struktury. Choćby po to, aby rzeczywiście
wyglądał tak jak na wizualizacjach.

– Chcemy być na budowie stadionu

jak najkrócej – przekonywał w paździer-
niku Jan Wawrzyniak, rzecznik budującej
stadion niemieckiej spółki Max Boegl.
Już od kilku miesięcy było wiadomo, że
nowy wykonawca (Max Boegl zastąpił
Mostostal – przyp. red.) nie zdąży do 30
czerwca. Zgodnie z podpisaną umową,
właśnie wtedy miał oddać stadion do
użytku. Niewykluczone, że z tego powo-

du będzie musiał zwrócić prawie 25 mi-
lionów złotych. Te pieniądze zostały wy-
płacone przez spółkę Wrocław 2012 za
wprowadzone na budowie nowe techno-
logie, które miały umożliwić niemieckiej
firmie zakończenie robót zgodnie z pla-
nem. – Nieoficjalnie mogę powiedzieć,
że jest duża szansa na odzyskanie tej
kwoty – zdradza Magdalena Malara ze
spółki Wrocław 2012. – Do wykończenia
zostały drogi dojazdowe, parkingi dla au-
tokarów, a także niektóre pomieszczenia
techniczne. Te prace pozostaną bez istot-
nego wpływu na organizację zaplanowa-
nych na stadionie imprez – zapewnia.

Spornych kwestii jest więcej. Jedną

z nich stanowi budowa płyty postojo-
wej przy nowym terminalu na lotnisku.
Konkretniej, dotyczy ona... brzozowego
zagajnika, który rośnie obok miejsca ko-
łowania samolotów. Za wycinkę drzew
Urząd Miejski naliczył 400 tysięcy zł, ale
spółka zarządzająca lotniskiem twierdzi,
że płacić nie powinna. Sprawa wylądo-
wała w Samorządowym Kolegium Od-
woławczym. – Jeżeli w ciągu kilku dni
nie rozwiążemy sprawy polubownie, to
nie skończymy płyty w tym roku. Nie
zdążymy przed mrozami wykonać prac
ziemnych. Trzeba będzie wznowić je

wiosną – przekonuje Jarosław Wró-
blewski, wiceprezes portu. Takie rozwią-
zanie oznaczałoby, że płyta postojowa
byłaby gotowa... dopiero tuż przed mi-
strzostwami.

Problemów z przyjęciem kibiców

z pewnością nie będzie miała „Panora-
ma Racławicka”. Jeszcze w październiku
postarała się o wygodniejszy w obsłudze
system nagłośnienia. Dzięki temu zagra-
niczni turyści, którzy w przerwach między
meczami nabiorą ochoty na zwiedzanie
miasta i akurat zdecydują się na „Pano-
ramę”, będą mogli wysłuchać komenta-
rza w swoim języku. – Jesteśmy najlepiej
przygotowaną do Euro 2012 instytucją
kultury w Polsce – zapewnia Romuald
Nowak, kierownik „Panoramy Racławic-
kiej”. – Już teraz w systemie można wy-
słuchać lektora w 14 językach (polski, an-
gielski, niemiecki, francuski, rosyjski,
hiszpański, włoski, niderlandzki, japoń-
ski, koreański, chiński, czeski, esperanto
i duński – przyp. red.). Jeśli podczas gru-
dniowego losowania grup okaże się, że
we Wrocławiu zagra drużyna, której języ-
ka nie mamy, to oczywiście komentarz
będzie gotowy na czerwiec następnego
roku – dodał Nowak.

Szkoda, że oznak tak perspektywicz-

nego myślenia nie widać u tych, którzy
zarządzają głównymi inwestycjami. Kibic
nie przyjedzie, aby zwiedzać zabytki, ale
przede wszystkim dopingować swoich
piłkarzy. Wyląduje na lotnisku, zamieszka
w hotelu, a za mekkę obierze stadion, na
który będzie chciał sprawnie dojechać.
I w każdym z tych miejsc ma się czuć kom-
fortowo.

Podobnie jak w innych miastach-gospodarzach, piłkarskie mistrzostwa Europy spędzają sen 

z powiek wrocławskim urzędnikom, dolnośląskim policjantom, pracownikom lotniska, 

a nawet... kustoszom „Panoramy Racławickiej”. Jednak w ostatnich tygodniach wszystkie oczy były

zwrócone na wrocławski stadion.

To jeszcze nie komfort



E
fekty tych działań w wielu obsza-
rach są imponujące. Do programu
wolontariatu UEFA w ciągu pięciu

tygodni zgłosiły się 2202 osoby (poło-
wa to kobiety, a około trzystu – obco-
krajowcy), tymczasem potrzeba ich
„tylko” 603. Listy zostały już zamknię-
te, a decyzje, kto zostanie woluntariu-
szem w Poznaniu, mają być ogłoszone
w grudniu.

Wolontariusze UEFA będą pełnić
swoje funkcje głównie na obiektach, na
których odbywać się będzie sportowa
część Euro. W strategicznych punktach
miasta, jak dworce i lotniska, będą dy-
żurować woluntariusze miejscy, których
rekrutacja jeszcze się nie zakończyła.

Milion na stadionie
Konkurs „Milion na stadionie” zwią-

zany jest z dużą popularnością Stadio-
nu Miejskiego przy ulicy Bułgarskiej,
który od momentu oficjalnego otwar-
cia 20 września 2010 roku odwiedziło
blisko milion osób.

Najważniejszy obiekt Euro w Pozna-
niu był już tematem wielu konkursów.
Tym razem przez dwa tygodnie na dwu-
dziestu „rollboardach” w całym mie-
ście przedstawione zostaną zdjęcia sta-
dionu podczas różnych wydarzeń, które
się na nim odbyły. Zadaniem uczestni-
ków konkursów jest odnalezienie jak
największej liczby plakatów i sfotogra-
fowanie się na ich tle. Najlepsze zdjęcia
wskażą internauci. Zwycięzca otrzyma
piłkę z autografem Michela Platiniego,
a także wybierze wycieczkę po najbar-
dziej interesujących go częściach sta-
dionu.

A propos: ponownie trzeba wspo-
mnieć o jego murawie. Przed meczem
Polska – Węgry zmieniano ją po raz
siódmy i zapewne nie ostatni. Problem
nie leży w samej murawie, jak począt-
kowo sądzono, ale w zadaszeniu obiek-
tu, które nie przepuszcza światła oraz
w podłożu. W takich warunkach zaleca-
na pielęgnacja murawy byłaby bardzo
kosztowna (szacuje się, że same ra-
chunki za prąd wzrosłyby do 100 tysię-
cy złotych miesięcznie), a użycie boiska

– ograniczone do kilku godzin tygo-
dniowo.

Zrozumieć przyjezdnych
Program bezpłatnego kursu języka

angielskiego jest prowadzony pod ką-
tem kontaktów z zagranicznymi kibica-
mi, którzy przyjadą do Poznania i oko-
licznych miejscowości na Euro.

Objęci są nim przede wszystkim tak-
sówkarze, kierowcy komunikacji miej-
skiej, konduktorzy, kasjerki PKP oraz
pielęgniarze z karetek pogotowia; łącz-
nie blisko sześćset osób. Aby zachęcić
zagranicznych kibiców do przyjazdu do
Poznania, powstał półminutowy film
promujący miasto, który obejrzeli już
angielscy, hiszpańscy, holenderscy, nie-
mieccy i włoscy fani. Ponadto gratula-
cje z okazji awansu, wraz zaproszeniem
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Konkursy, kursy i hotele
Piłki z autografem prezydenta UEFA, Michela Platiniego 

dla osób biorących udział w konkursach, bezpłatna nauka

angielskiego dla pracowników sektora usług oraz całe zestawy

darmowych gadżetów – to tylko niektóre elementy działań,

przeprowadzanych w Poznaniu, aby każdy mieszkaniec tego

miasta poczuł się współgospodarzem Euro 2012.

do Poznania, można było przeczytać
w tak prestiżowych czasopismach, jak
hiszpańskie „AS”, „El Pais” i „Marca”,
niemieckie „Der Spiegel” i „Kicker”
oraz włoskie „Corriere dello Sport”, „La
Gazzetta dello Sport” i „La Repubbli-
ca”. Pomysł filmu i zaproszenia gene-
ralnie przypadł do gustu poznaniakom,
natomiast są wątpliwości co do czasu
emisji filmu i publikacji zaproszenia.
Według radnego i szefa komisji sportu,
Jakuba Jędrzejewskiego, należało po-
czekać do losowania grup Euro, które
odbędzie się 2 grudnia, bo wtedy kon-
kretnie będzie wiadomo, jakie repre-
zentacje zagrają w Poznaniu.

Hiszpańska wizytacja
Niepokój w Wielkopolsce wywołał

fakt, że czołowe europejskie reprezen-
tacje na swoje siedziby zamierzają wy-
brać Kraków (Anglia, Holandia i Wło-
chy) albo Gdańsk (Hiszpania i Niemcy).
Na poprzednich turniejach Euro kibice
z reguły rezerwowali noclegi w pobliżu
ich reprezentacji.

Na liście centrów pobytowych UEFA
Euro znajdują się hotel Remes w Opale-
nicy i centrum Olandia w Prusimiu. Re-
mes liczy na Chorwatów, a Olandia na
Portugalczyków albo Szwedów i mimo
wszystko Hiszpanów, bo asystent trenera
Vicente del Bosque odwiedził Opalenicę.
Z kolei w Grodzisku Wielkopolskim zakła-
dano pobyt naszej kadry, tymczasem ta
raczej wybierze Józefów koło Warszawy.
Prowadzone są więc negocjacje z Rosja-
nami. Ostateczne decyzje zapadną po lo-
sowaniu grup Euro, a więc już w grudniu.
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asz zespół poprowadził były selek-
cjoner reprezentacji, Andrzej Strej-
lau. – Chciałem wziąć udział w tym

wydarzeniu, a jednocześnie podziękować
wszystkim osobom zaangażowanym
w budowę  stadionów, bo to wskutek ich
ciężkiej pracy powstają obiekty na Euro.
Wszyscy zasługują na uznanie, stadiony,
takie jak ten w Gdańsku, są wspaniałe –
powiedział. Zachwytu nie krył również
Stanisław Koczubyński, były kapitan Dy-
nama Kijów, który w Gdańsku wystąpił
w roli trenera ukraińskiego zespołu. – Je-
stem pod dużym wrażeniem – powie-
dział. – Stadiony, drogi, mosty i hotele
budowane na Euro 2012 oznaczają nie-
zwykły rozwój dla obydwu krajów. Chciał-
bym podziękować wszystkim osobom za-
angażowanym w powstawanie tych sta-
dionów, a zwłaszcza robotnikom. To oni
zbudowali te stadiony.

Na mecz przyjechali również inni byli
selekcjonerzy reprezentacji Polski, Jerzy
Engel i Antoni Piechniczek, a także znany
komentator sportowy i Przyjaciel Euro,

Dariusz Szpakowski. Spotkanie sędziował
były prezes PZPN, Michał Listkiewicz. –
Dobrze, że dochodzi do takich wydarzeń,
bo można się spotkać i poznać przed
wielkim turniejem – powiedział prezy-
dent Gdańska, Paweł Adamowicz. – Na-
szym celem jest budowa pozytywnych re-
lacji między dwoma krajami.

Na stadionech nie palimy
Euro 2012 będzie turniejem bez papie-

rosów. UEFA wydała zakaz palenia, sprze-
dawania i promocji tytoniu podczas
wszystkich meczów. Będzie obowiązywać
wewnątrz i na zewnątrz wszystkich sta-
dionów. UEFA ustanowiła ten zakaz przy
współpracy ze Światową Organizacją
Zdrowia (WHO), Światową Federacją
Serca (WHF), Europejską Siecią Zdrowych
Stadionów, lokalnymi komitetami orga-
nizacyjnymi w Polsce i na Ukrainie oraz
lokalnymi grupami wspierającymi zdro-
wy tryb życia.

– Wolne od tytoniu Euro 2012 szanuje
zdrowie naszych widzów i wszystkich
osób zaangażowanych w turniej – po-
wiedział prezydent UEFA, Michel Platini.
– Podtrzymujemy najwyższe standardy
zdrowia, bezpieczeństwa i komfortu na
naszym kluczowym turnieju, a tytoń do
takich standardów nie należy.

Androulla Vassiliou, członkini Komisji
Europejskiej odpowiedzialna za sport,
jest zachwycona decyzją UEFA i podkreśla
jej potencjalnie szerszy wpływ: – Euro
2012 będzie magnesem dla milionów
widzów i kibiców, więc to mocny sygnał.
Ponadto wolne od tytoniu Euro 2012
tworzy standardy dla innych wydarzeń
sportowych na kontynencie.

Continental także sponsorem
Continental został dziesiątym sponso-

rem Euro 2012 w Polsce i na Ukrainie.
Oprócz tej niemieckiej firmy, przyszło-
roczny turniej wspierają globalnie: Adi-
das, Canon, Carlsberg, Castrol, Coca-Co-
la, Hyundai Kia, McDonald’s, Orange
i Sharp.

Dyrektor marketingu UEFA Events SA,
Guy-Laurent Epstein powiedział: – Wspa-
niale znowu powitać Continental w rodzi-
nie sponsorów UEFA Euro. Continental
aktywnie wspierał piłkę nożną przez wie-
le lat. To duże osiągnięcie dla UEFA, że
partnerem turnieju jest tak duża i zaufa-
na firma.

Nikolai Setzer, członek rady nadzorczej
departamentu opon Continental, powie-
dział: – Po całkowicie satysfakcjonują-
cych doświadczeniach z Euro 2008 w Au-
strii i Szwajcarii chcieliśmy jeszcze
wzmocnić naszą pozycję na runku euro-
pejskim, dzięki tym dwóm umowom
sponsorskim. Takie cechy, jak pasja, pre-
cyzja i duch drużyny wyrażane są szcze-
gólnie dobrze na światowych turniejach
piłkarskich. To idealnie pasuje do nas, ja-
ko do marki premium oraz generalnie ja-
ko do marki Continental.

Szansa dla studentów
UEFA stworzyła program, mający na

celu danie utalentowanym studentom
szansy zdobycia podczas mistrzostw Euro-
py doświadczeń, dotyczących nauki na
kierunkach: media, dziennikarstwo i za-
rządzanie sportem. W Polsce do udziału
w projekcie UEFA zaprosiła Uniwersytet
Warszawski, Akademię Wychowania Fi-
zycznego we Wrocławiu, Uniwersytet
Adama Mickiewicza w Poznaniu i Uni-
wersytet Gdański.

250 kandydatów brało udział w rekru-
tacji w ciągu czterech dni w czterech pol-
skich miastach-gospodarzach – Gdańsku,
Poznaniu, Warszawie i Wrocławiu. Z tego
grona UEFA wyłoniła 125 polskich stu-
dentów, którzy będą pracowali podczas
turnieju Euro 2012 w trzech dziedzinach
związanych z transmisjami telewizyjny-
mi: TV & Video Production, HB Logistics
i Broadcaster Servicing. Dla polskich kan-
dydatów z UEFA Euro 2012 HB Talent Pro-
gramme uczelnie stworzyły doskonałe
i profesjonalne warunki, dzięki czemu
w czasie rekrutacji zostały spełnione wy-
magane standardy, mające wesprzeć
UEFA. Sześciu jej pracowników, którzy
przeprowadzali rozmowy kwalifikacyjne,
było pod wrażeniem jakości, zaangażo-
wania i motywacji studentów. Program
oficjalnie rozpoczął się 1 listopada.

W połowie października na stadionie w Gdańsku odbył się

niecodzienny mecz piłkarski. Naprzeciwko siebie stanęły drużyny

Polski i Ukrainy, złożone z pracowników firm zaangażowanych 

w budowę obiektów na UEFA Euro 2012. Wygrali 1:0 goście, 

a na kwiecień zaplanowano rewanż w Kijowie.

Budowlańcy testowali
PGE Arenę



Wielopasmowe,

jednokierunkowe jezdnie oraz

bezkolizyjne skrzyżowania 

– to sposób na eliminowanie

drogowych zatorów tyleż

skuteczny, co kosztowny. Cóż

jednak zrobić, gdy brakuje setek

milionów złotych na inwestycje,

a problem tysięcy samochodów

poruszających się w godzinach

szczytu z prędkością zbliżoną 

do osiągów pieszego

nabrzmiewa coraz bardziej?

D
oświadczeni kierowcy znają odpo-
wiedź na to pytanie: zapewnić
maksymalną płynność ruchu w ra-

mach już istniejącej infrastruktury drogo-
wej. W Gdańsku rozwiązaniem wycho-
dzącym naprzeciw tym oczekiwaniom
przez wiele lat była „zielona fala”, czyli
taka synchronizacja sygnalizacji świetl-
nej, aby kierowca jadący z przepisową
prędkością główną arterią miasta – Al.
Zwycięstwa i Al. Grunwaldzką – mógł po-
konywać kolejne skrzyżowania bez korzy-
stania z hamulca. Realizację tej koncepcji
ułatwiał „wioskowy” (długi i wąski)
układ zabudowy miasta, wymuszony
ograniczeniami w postaci morza z jednej
i wzgórz morenowych z drugiej strony.

Od kilkunastu lat to już jednak prze-

szłość. Morze pozostało wprawdzie nie-
naruszone, lecz budowlana ekspansja
deweloperów na wzgórza morenowe
wymusiła rozbudowę sieci dróg po-
przecznych, na których nie da się zsyn-
chronizować ruchu pojazdów przy pomo-
cy archaicznej „zielonej fali”. Tymczasem
problem pogarszającej się przepustowo-
ści gdańskich ulic nabrzmiewa coraz bar-
dziej. Zwłaszcza że Euro 2012 już nieba-
wem, a inwestycje drogowe związane
z tą imprezą stanowią kroplę w morzu
potrzeb. Kompromisowym, relatywnie
tanim i szybkim w realizacji pomysłem na
zwiększenie drożności układu komunika-
cyjnego Gdańska będzie,  już opracowa-
ny, nowatorski w skali kraju, Zintegrowa-

ny System Zarządzania Ruchem TRISTAR.
Jego zasadnicza funkcja sprowadza się

do optymalnego wykorzystania istnieją-
cej infrastruktury drogowej, efektywne-
go zarządzania transportem publicznym
oraz poprawy bezpieczeństwa ruchu
miejskiego. TRISTAR to kilkanaście połą-
czonych ze sobą systemów, każdy o klu-
czowym znaczeniu dla poprawnego funk-
cjonowania całości. Oprócz systemu ste-
rowania ruchem UTCS (Urban Traffic Con-
trol System), tworzą go systemy odpo-
wiedzialne m.in. za nadzór wizyjny i me-
teorologiczny, pomiar  ruchu, informację
dla kierowców i pasażerów komunikacji
miejskiej, identyfikację pojazdów oraz re-
jestrację wykroczeń (głównie przejazdów
na czerwonym świetle i przekroczeń
prędkości)

TRISTAR będzie wdrażany etapowo

i w obszarze miasta Gdańska obejmie
tak zwaną Trasę Średnicową (od Traktu
Świętego Wojciecha w południowej
dzielnicy o tej samej nazwie do końca Al.
Grunwaldzkiej przy granicy z Sopotem)
oraz ciągi ulic: Małomiejska, Świętokrzy-
ska, Armii Krajowej, Hucisko, Nowe
Ogrody, Kartuska, Podwale Przedmiej-
skie, Siennicka, Elbląska, Wały Piastow-
skie, Jana z Kolna, Marynarki Polskiej,
Wolności, Al. gen. J. Hallera, Miszewskie-
go, Wyspiańskiego, Al. Legionów, Jaśko-
wa Dolina, Gen. De Gaulle’a, Słowackie-
go, Al. Wojska Polskiego, Wita Stwosza,
Opata Rybińskiego, Stary Rynek Oliwski,

Spacerowa. Ponadto sukcesywnie będą
włączane do systemu nowe ulice, wybu-
dowane w ramach inwestycji związanych
z Euro 2012.

Na stworzenie systemu TRISTAR dla ca-
łego Trójmiasta, a więc również Sopotu
i Gdyni, przygotowano kwotę 180 milio-
nów złotych. W przetargu na jego wyko-
nanie wzięło udział siedem firm. Rozpię-
tość złożonych ofert sięga od 246 do 134
milionów. Zanosi się zatem na znaczne
obniżenie zakładanych kosztów, a pierw-
sze dobrodziejstwa nowatorskiego roz-
wiązania mieszkańcy Wybrzeża i goście
odczują jeszcze przed rozpoczęciem Euro
2012.
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TRISTAR, czyli gdański
sposób na korki
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to w meczu Polonia Warsza-
wa – Górnik Zabrze arbiter
Wojciech Krztoń – debiutant
w ekstraklasie – nie do-
strzegł, jak zawodnik gości

zagrał piłkę ręką, co pozwoliło mu na opa-
nowanie futbolówki i posłanie jej – już no-
gą, do siatki warszawiaków. Gol przyniósł
Górnikowi remis (2:2) i cenny punkt. Ujął
natomiast dwa punkty – bowiem do tej
chwili prowadzili 2:1 – gospodarzom,
a wiele wskazywało, że taki rezultat mógł
się utrzymać do końca.

Niechlubnym bohaterem stał się na-
stępnie Adam Lyczmański – rozjemca spo-
tkania Wisła Kraków – Jagiellonia Biały-
stok. Uznał gola dla krakowian, gdy
bramkarz gości został wepchnięty do
bramki.

Z kolei podczas łódzkich derbów arbi-
ter pospieszył się rzekomo z drugą żółtą
kartką dla piłkarza Widzewa i zespół był

zmuszony grać w dziesiątkę, co zmniejszy-
ło jego szanse na ewentualny sukces.
I rzeczywiście, ŁKS wygrał 1:0. Istotne –
nie wszyscy eksperci upatrują w tamtej sy-
tuacji pomyłki sędziego.

Niestety, wedle zasady łańcuszka, sę-
dziowskie błędy pojawiły się w również
w jedenastej kolejce ekstraklasy. Szczegól-
nie głośno było po meczu Wisła  – ŁKS,
gdy Robert Małek zasugerował się sygna-
lizacją o spalonym swojego asystenta
(notabene międzynarodowego) i jedne-
go z najlepszych – Krzysztofa Myrmusa.

I natychmiast zrodziła się teoria spi-
skowa: sędziowie pomagają krakowskiej
Wiśle. Jeszcze dalej w domysłach poszedł
minister sportu, dopatrując się nieczy-
stych kontaktów na linii arbitrzy – bukma-
cherzy. Dobrze się stało, że takiej opcji na-
tychmiast oparł się PZPN. Po prostu w ra-
mach (już kilkuletniej) współpracy z UEFA
w ujawnianiu korupcji, zwrócił się do eu-
ropejskiej federacji o stosowny raport.
I okazało się, że ani jednego z „podejrza-
nych” spotkań nie można łączyć z ma-
tchfixingiem. Ale co się zagotowało na ca-
łego, to się zagotowało!

Nie mógł, a przede wszystkim nie chciał
pozostać bierny wobec tych wydarzeń prezes
PZPN, Grzegorz Lato. Zarządził zwołanie ze-
brania Kolegium Sędziów i zapowiedział
w nim swój udział, do czego doszło 24 paź-
dziernika. Prezes – wbrew temu, czego nie-
którzy się spodziewali – z dużym spokojem
i rozwagą zwrócił uwagę na zaistniały pro-
blem. – To, z czym mamy teraz do czynienia –
mówił –  szkodzi wizerunkowi związku,  mnie
jako szefowi PZPN, a przede wszystkim pol-
skim arbitrom. Pomyłki w sędziowaniu są
i będą – co, jako były zawodnik i trener, uwa-
żam za element wkomponowany wistotę pił-
karskiego spotkania. Ostatnio jednak pomy-
łek jest za dużo. Trzeba coś zrobić, aby przeciw-
stawić się temu zjawisku. Chcę usłyszeć, co
proponuje Kolegium Sędziów.

Zarząd KS był na to przygotowany. Na
8 listopada  zostało wyznaczone drugie
w tym sezonie seminarium szkoleniowe.

Analizie zostały poddane przede wszyst-
kim ostatnie pomyłki w tak zwanym sen-
sie przyczynowo-decyzyjnym. KS zamie-
rza przyśpieszyć proces profesjonalizacji
sędziów, licząc przy tym na szybką reali-
zację zaleceń specjalnej komisji powoła-
nej niedawno w tym celu przez PZPN. Za-
rząd KS przyjrzy się też bliżej ocenom wy-
stawianym sędziom przez obserwato-
rów. Noty są podstawowym czynnikiem
decydującym o awansach. Ale od nie-
dawna elementem składowym jest także
ranking, prowadzony przez Kolegium Sę-
dziów. – A gdyby do tego dodać jeszcze
ranking na koniec sezonu, z udziałem
przedstawicieli klubów ekstraklasy – za-
proponował Grzegorz Lato. – Można
i warto spróbować – zgodzili się członko-
wie Zarządu KS.

Dwa dni później sprawę poruszono pod-
czas posiedzenia zarządu PZPN. Padł nawet
wniosek w kwestiach zmian personalnych.
Zdecydowana większość członków zarządu
uznała jednak, że to nie jest lekarstwo na cho-
robę. Lekiem mogą być właśnie środki zarad-
cze zaproponowane przez zarząd KS. Ale po-
trzebne są tu także rozwiązania natury syste-
mowej. Na przykład zaostrzenie selekcji i kry-
teriów przy awansach.

Za wyjątkowo nietrafną uznano nato-
miast propozycję, aby mecze w polskiej eks-
traklasie powierzyć sędziom zagranicznym.
Na szczęście, sami prezesi klubów wyhamo-
wali ten pomysł jednym pytaniem: – A gdzie
gwarancja, że oni nie będą się mylili? Należa-
ło się jeszcze zastanowić, skąd na to wziąć pie-
niądze, skoro brakuje ich na profesjonalizację
polskich arbitrów.

Zarząd KS przeniósł Wojciecha Krztonia
z ekstraklasy do pierwszej ligi.  Adam Lycz-
mański został zawieszony w prowadzeniu
zawodów na szczeblu centralnym do koń-
ca jesiennych rozgrywek. Te kary powinny
być swego rodzaju ostrzeżeniem i w każ-
dym razie mogą zmobilizować pozosta-
łych arbitrów do lepszego przygotowania
się do meczów, do większej koncentracji
na tym, co dzieje się na boisku. Oby tak
rzeczywiście się stało.
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Łańcuszek pomyłek
W piłkarskich konfrontacjach najczęściej nie ma spokoju pod 

oliwkami. Kiedy zaś przekroczone zostają reguły gry, do akcji 

wkraczają arbitrzy. Każda  ich decyzja spotyka się natychmiast 

z pozytywną lub negatywną oceną przedstawicieli rywalizujących 

ze sobą drużyn, czyli zawodników, trenerów, prezesów. 

Niejednokrotnie sędziowska pomyłka wywołuje lawinę protestów,

krytycznych dziennikarskich komentarzy. I tak właśnie się stało 

po dziesiątej kolejce rozgrywek w najwyższej klasie.
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Jesienią członkowie zarządu spotykali się trzykrotnie,

główniew celu przygotowaniu Walnego Zgromadzenia

Sprawozdawczego 25 listopada br.

Omówiono zmiany statutowe, opracowane przez komi-

sję pod kierunkiem Józefa Komandzika i Andrzeja Wa-

cha. Zaproponowano ponad 150 poprawek, które są

związane m.in. z koniecznością dostosowania statutu do

nowej ustawy o sporcie.Przyjęte zostały projekty po-

rządku obrad i regulaminu Walnego Zjazdu, a także

plan strategiczny PZPN na lata 2012-2019, opracowany

przez zespół, kierowany przez Rudolfa Bugdoła. Zarząd

zapoznał się również z projektem budżetu na rok

2012.Przygotowano sprawozdanie z działalności zarządu

w poprzednim okresie, oraz stan realizacji uchwał. Spo-

ro uwagi poświęcono sprawom sędziowskim. Zarząd

upoważnił Janusza Matusiaka do podjęcia działań, ma-

jących poprawić poziom sędziowania w najwyższych kla-

sach rozgrywkowych. Powołany został zespół roboczy

ds. przygotowania propozycji w zakresie funkcjonowa-

nia CBDK i kart kibica.Uchwałą Zarządu utworzono I kla-

sę gimnazjalnego ośrodka szkolenia sportowego mło-

dzieży w Dzierżoniowie, a także III centralną klasę gim-

nazjalną, która ma być jednocześnie reprezentacją Pol-

ski U-15.Adam Olkowicz przedstawił stan przygotowań

do EURO.Powołano sztab PZPN ds. EURO 2012 oraz ze-

społy ds. mistrzostw w wojewódzkich związkach piłki

nożnej, na terenie których odbędą się mecze finało-

we.Z uwagi na konieczność wprowadzenia nowych prze-

pisów antydopingowych znowelizowano Regulamin

Dyscyplinarny. Decyzją Zarządu, PZPN będzie ubiegać

się o organizację turniejów finałowych mistrzostw Euro-

py: mężczyzn U-19 w sezonach 2013/2014 i 2014/2015

oraz kobiet w sezonie 2015/2016.  (kw)
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otyczy to na przykład możliwo-

ści pełnienia przez daną osobę

funkcji prezesa polskiego
związku sportowego przez
dwie kadencje. Dlatego począt-

kowo wydawało się, że zmiany statutowe
analizowane przez delegatów na Walne
Zgromadzenie Sprawozdawcze PZPN
w dniu 25.11.2011 roku ograniczą się tylko
do kilku punktów. Miały one w szczegól-
ności dotyczyć przekazania do kompeten-
cji najwyższej władzy związku uprawnie-
nia do uchwalania regulaminu dyscypli-
narnego czy też wykluczenia możliwości
wybrania na członka zarządu PZPN osoby
prowadzącej działalność gospodarczą
związaną bezpośrednio z realizacją przez
związek jego zadań statutowych.

Tymczasem – konieczność skorelowa-
nia statutu PZPN z przygotowywanym
równolegle Planem Strategicznym związ-
ku na lata 2011-2019, a także celowość
dalszego dostosowania jego treści do sta-
le modyfikowanego Statutu Wzorcowego
FIFA  (przyjmowanego przez coraz więk-
szą liczbę narodowych federacji piłkar-
skich) wymusiły daleko idące zmiany
w obowiązującej regulacji statutowej. Zo-
stały one szczegółowo przeanalizowane
i przedyskutowane podczas spotkań
prawników FIFA i UEFA  oraz PZPN w War-
szawie i Zurychu, a także zaakceptowane
przez zarząd PZPN. Ze względu na dużą
liczbę poprawek jego członkowie zapro-
ponowali w projekcie regulaminu obrad

Walnego Zgromadzenia elektroniczne
głosowanie zmian statutowych.

Przygotowane propozycje zmierzają

w pierwszym rzędzie do istotnego roz-

szerzenia celów statutowych PZPN. Kon-
centrują się one nie tylko na organizacji
międzynarodowych i krajowych rozgry-
wek piłkarskich, czy opracowywaniu reguł
oraz przepisów dotyczących piłki nożnej,
ale również m.in. na zapobieganiu wszel-
kim metodom i praktykom zagrażającym
uczciwości meczów. Celem statutowym
PZPN ma być także zapewnienie prze-
strzegania przez wszystkich członków
związku statutów, przepisów, wytycznych
i decyzji FIFA, UEFA i związku krajowego.
Dlatego dokładnie mają być określone za-
sady przyjmowania nowych członków
oraz prawa i obowiązki organizacji człon-
kowskich.

Przychylając się do wniosku Wydziału
Piłkarstwa Amatorskiego, zarząd PZPN
nie przyjął sugestii prawników FIFA i UEFA
odnośnie odmiennego uregulowania sta-
tusu prawnego okręgów i podokręgów.
Według przedstawionej propozycji, miały
one być terytorialnymi jednostkami ad-
ministracyjnymi wojewódzkich związków
piłki nożnej, z prawami i obowiązkami
określonymi w statutach tych związków,
zatwierdzonych przez zarząd PZPN.

Proponowane  rozwiązania zakłada-

ją odmienny status delegatów na Wal-

ne Zgromadzenie. Mandat delegatów
i zastępców delegatów wojewódzkich
związków piłki nożnej oraz stowarzy-
szeń: trenerskiego i sędziowskiego ma
być ważny przez okres całej kadencji, tj.
przez 4 lata. Delegaci klubów ekstrakla-
sy i I ligi mają być wybierani corocznie,
co wiąże się z systemem licencyjnym
oraz cyklicznymi zasadami awansów
i spadków. Sugerowane są także zmiany
w strukturze organów PZPN. Funkcję
Związkowego Trybunału Piłkarskiego
ma przejąć Najwyższa Komisja Odwo-
ławcza, Wydziału Dyscypliny – Komisja
Dyscyplinarna, zaś w miejsce dotychcza-
sowych wydziałów i komisji mają działać
komisje i zespoły jako organy doradcze
zarządu PZPN. W pierwszej instancji
czynności ma podejmować tylko jedna
komisja ds. licencji klubowych. Przewod-
niczącymi i wiceprzewodniczącymi komi-
sji będą mogli zostać także członkowie
zarządu PZPN. Kandydaci na prezesa
PZPN, członków zarządu oraz Komisji Re-
wizyjnej mają być zgłaszani do Biura
PZPN na 30 dni przed wyborami, a ich
nazwiska powinny zostać przekazane de-
legatom na 20 dni przed Walnym Zgro-
madzeniem Sprawozdawczo-Wybor-
czym związku. W pierwszej turze głoso-
wania wybór tych osób ma następować
większością bezwzględną (50 procent
+1) oddanych i ważnych głosów. W dru-
giej turze głosowania decydowałaby już
zwykła większość głosów.

Znaczna część proponowanych zmian

statutowych dotyczy rozstrzygania spo-

rów piłkarskich, co wiąże się zarówno
z faktem nieuregulowania sposobu ich
załatwiania przez ustawę o sporcie, jak
i z konsekwencjami pozwania Europej-
skiej Unii Piłkarskiej do sądu cywilnego
przez szwajcarski FC Sion. Stąd też przyj-
muje się wyraźnie, iż międzynarodowe
spory piłkarskie, których stroną jest FIFA
lub UEFA, mogą być kierowane jedynie do
Trybunału Arbitrażowego do Spraw Spor-
tu w Lozannie, z wyłączeniem drogi są-
dów państwowych. Decyzje dyscyplinar-
ne i regulaminowe organów jurysdykcyj-
nych PZPN mogą być natomiast zaskarżo-
ne do niezależnego sądu arbitrażowego,
działającego w Polsce, a w razie jego bra-
ku – do lozańskiego trybunału.

PROPOZYCJE ZMIAN W STATUCIE PZPN

OBRADOWA¸ ZARZÑD

Elektroniczne
głosowanie
Uchwalona 25 czerwca 2010 roku ustawa o sporcie przewiduje

24-miesięczny okres dostosowania do jej treści regulacji

statutowych polskich związków sportowych. Statut PZPN

zawiera już jednak niektóre zapisy odpowiadające

imperatywnym unormowaniom ustawowym.

D



Niewielu młodych trenerów zdaje so-
bie sprawę, że możliwy brak sukcesów
w pierwszej pracy na najwyższym pozio-
mie rozgrywek skutkuje później długim
oczekiwaniem na kolejną propozycję. Dla-
tego ważne jest, aby coraz większa szyb-
kość naszego codziennego życia nie wpły-
nęła negatywnie na jasność myślenia
i kariery zawodowe młodych ludzi, a jak
podkreśla w swoich wykładach jeden z
najlepszych edukatorów UEFA – Anglik
Howard Wilkinson, tylko wtedy staniesz
się dobrym, uczciwym trenerem, kiedy je-
steś w stanie powiedzieć ludziom dokład-
nie wszystko, o czym naprawdę myślisz.
I w takiej sytuacji nie należy posługiwać
się żadnymi skrótami słownymi. Zwycza-
jowymi skrótami, znakomicie dla nas
wszystkich zrozumiałymi, jest potoczne
operowanie nazwami UEFA czy PZPN.

Gdyby jednak poprosić dowolnie wy-
braną osobę, aby wymieniła kilka nazwisk
osób pracujących w tych instytucjach, po-
dałaby pewnie dwa lub trzy najbardziej
popularne nazwiska i na tym znajomość
tematu się kończy. Między innymi z tego
powodu zdecydowano w Nyon (Szwajca-
ria), aby szeroko otworzyć bramy UEFA dla
jak największej grupy trenerów z całej Eu-
ropy. Aby każdy, kto może się poszczycić
posiadaniem dyplomu sygnowanego
przez UEFA, wiedział, jak wygląda miejsce,
w którym te dyplomy są produkowane.

Przyjazd do siedziby UEFA jest dla każ-
dego członka rodziny piłkarskiej w Euro-
pie dużym przeżyciem. Szczególnie jed-
nak dla trenerów, którzy zdają sobie spra-
wę, że wszelkie nowinki dotyczące szkole-
nia płyną do nich właśnie z centrali euro-
pejskiego futbolu. Trenerzy, biorący
udział w doszkoleniach odbywających się
na obiektach sportowych UEFA, od pierw-
szego dnia pobytu w sercu europejskiej
piłki nożnej robią sobie zdjęcia na tle
wszystkiego, co tam zobaczą. Widząc en-

tuzjazm, jaki towarzyszy pobytowi przed-
stawicieli wszystkich szkół trenerów przy
piłkarskich federacjach piłki nożnej na
kontynencie, edukatorzy UEFA zdecydo-
wali się nawet wyjść poza Europę i w paź-
dzierniku przyjąć na podobny kurs grupę
czterdziestu szkoleniowców z Chin.

Dzięki naszym trenerom działającym
w strukturach szkoleniowych UEFA Polacy
są tam dobrze postrzegani. Edukacja
w naszej szkole oceniana jest bardzo pozy-
tywnie i dlatego między innymi polscy tre-
nerzy mieli możliwość skorzystać z doszka-
lania się w siedzibie UEFA jako jedni
z pierwszych w Europie. Mimo że ten
projekt powstał całkiem niedawno, swoje
doszkolenia, prócz trenerów z Polski, mia-
ły już grupy ze Szkocji, Czech, Danii, Szwe-
cji, Norwegii, Finlandii, Kazachstanu, Cy-
pru, Mołdawii i Białorusi.

Dyrektor techniczny UEFA, Andy Ro-
xburgh, podkreśla, aby nie traktować
tych spotkań w kategoriach rywalizacji.
Ma to być doszkalanie, korzystanie z wie-
dzy innych, zbieranie doświadczeń od naj-
lepszych edukatorów oraz wymiana myśli
szkoleniowej między trenerami z różnych
krajów. Niby wszyscy przyjmują słowa dy-
rektora ze zrozumieniem, ale jest natural-
ne, że każda szkoła chce pokazać się z jak
najlepszej strony na międzynarodowym
forum.

Ocena naszych trenerów wypadła po-
zytywnie szczególnie pod względem wie-
dzy o treningu piłkarskim oraz swobody,
z jaką poruszają się w obsłudze nowocze-
snych piłkarskich programów komputero-
wych. Pozytywnie pokazali się również
prowadząc zajęcia praktyczne na boisku.
Słabsze punkty w edukacji naszych trene-
rów, to ich posługiwanie się językami ob-
cymi oraz  przygotowanie fizyczne i tech-
niczne do zajęć z piłką. Dyrektor polskiej
szkoły trenerów zareagował po tym do-
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szkoleniu natychmiast i zdecydowano
o wprowadzeniu praktycznych egzami-
nów wstępnych na kursy dla trenerów za-
wodowych UEFA B, A, i PRO, co stało się
jednym z podstawowych wymogów Kon-
wencji Trenerskiej UEFA.

Oceniając kondycję szkoleniową pol-
skich trenerów, jako dowód słabości szkół
trenerskich w Polsce przedstawiane są czę-
sto argumenty, że tylko pojedynczy polscy
szkoleniowcy mają propozycje pracy za
granicą. Tymczasem na podstawie wymia-
ny doświadczeń grup trenerów z jedena-
stu krajów, które odbyły szkolenia w UEFA,
wszyscy wspominają o identycznych pro-
blemach w ocenie swojej pracy we wła-
snych krajach. Szkoleniowcy nie zakładają
z góry, że będą opuszczać swój kraj i pra-
cować gdzieś w Europie czy na świecie.
Dlatego miejsce urodzenia i zamieszkania,
a co za tym idzie lokalna kultura szkolenia
jest dominująca w selekcji trenerów do
klubów w poszczególnych krajach europej-
skich. Kraje rosyjskojęzyczne mają proble-
my, aby wychylić głowę poza swoją grani-
cę, trochę łatwiej jest Skandynawom,
wśród których język angielski jest popular-
ny, ale niewielu trenerów z tych krajów
pracuje poza macierzystymi granicami.

Jeśli ktokolwiek ma do wyboru trenera
ze Szkocji, Holandii, Polski, Francji czy
Szwecji, to pewnie wybierze Holendra lub
Francuza, bo jak się wydaje zatrudniają-
cemu, powinni oni gwarantować najlep-
sze wyniki. Ale czy tak jest na pewno?

Niedawno były prezes PZPN Michał
Listkiewicz wypowiedział się, kogo brał
pod uwagę w miejsce Pawła Janasa na
objęcie funcji selekcjonera reprezentacji
Polski. Jak się okazało byli to Niemiec,
Serb, Czech i Holender. Największe alibi
dla zatrudniającego daje ktoś z Holandii,
bo wszyscy trenerzy z tego kraju są po-
strzegani przez sukcesy Guusa Hiddinka
i dlatego nie było zaskoczeniem dla śro-
dowiska trenerskiego, że odpowiedzial-
ność za losy reprezentacji Polski oddano
w ręce Holendra. Szkolenia w Nyon są
wielką szansą dla naszych trenerów, aby
pokazać międzynarodowej rodzinie tre-
nerskiej poziom zawodowy prezentowa-
ny przez szkoleniowców w Polsce, bo nie
ma nic bardziej nośnego na rynku mię-
dzynarodowym, jak uznanie i pochwała
ze strony ludzi z własnego środowiska.

Żyjemy w czasach, w których wdrażanie do codziennego życia skrótów myśli i słów robi niebywałą

karierę. Prócz tego, młodzi ludzie – goniąc za sukcesem – robią wszystko, aby skrócić też czas na

zbieranie doświadczeń, koniecznych do radzenia sobie  na szczycie zawodowej kariery.
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ednakże dopiero znaczna ekspan-
sja zakładów bukmacherskich
w rozgrywkach spowodowała
zwrócenie przez federacje między-
narodowe i krajowe większej uwa-

gi na czystość  meczów.  Od 2007 roku
władze UEFA, na czele z nowo wybranym
prezydentem, Michelem Platinim, głośno
i zdecydowanie wypowiadają się w tej
wstydliwej dla sportu sprawie. – Ustawia-
nie meczów to rak, którego musimy się
pozbyć  –  stwierdził Platini .

Dla wszystkich jest rzeczą oczywistą, iż
zarówno federacja europejska, jak i fede-
racje krajowe, nie posiadają wyspecjalizo-
wanego aparatu ścigania zdolnego do
wykrywania korupcji w piłce nożnej. Na
szczęście, we wszystkich krajach europej-
skich korupcja jest przestępstwem ściga-
nym z urzędu i dlatego również tą sporto-
wą  zajmują się krajowe policje i prokura-
tury. Właśnie te organy mają największe
prawne i faktyczne możliwości zbierania
dowodów, które w przyszłości mają  po-
służyć do ukarania sprawców prze-
stępstw.

UEFA od kilku lat ma własny system
wykrywania i monitorowania oszustw
bukmacherskich. W każdym sezonie mo-
nitorowanych jest około 30 000 spotkań,
w tym wszystkie mecze UEFA oraz wszyst-

kie w dwóch najwyższych klasach roz-
grywkowych w 53 krajach członkowskich
UEFA. Monitorowanie ma na celu spraw-
dzenie, czy nie dochodzi do nieprawidło-
wości przy typowaniu wyników.

W przypadku zaobserwowania, iż jakiś
mecz wzbudza szczególnie nietypowe za-
angażowanie finansowe obstawiających,
natychmiast zawiadamiana jest o tym po-
licja danego kraju oraz właściwa federa-
cja. Na przykład w eliminacjach LM
w 2010 roku bezpośrednio przed jednym
ze spotkań bukmacherzy, przede wszyst-
kim w Azji, przyjęli zakłady na kwotę oko-
ło 12 milionów euro na dwubramkowe
zwycięstwo gospodarzy; faktycznie mecz
zakończył się wynikiem 3:1. W sprawie tej
prowadzone jest śledztwo przez prokura-
turę,  a federacja tego kraju czeka na
ustalenia końcowe, by podjąć reakcje dys-
cyplinarne.

Nikt już nie ma żadnych wątpliwości, iż
w tej dziedzinie działa międzynarodowa,
dobrze zorganizowana i bardzo liczna
grupa przestępcza. Dzięki  monitoringowi
zakładów bukmacherskich oraz właściwej
współpracy z policją, ujawniono w ostat-
nich latach wiele nieprawidłowości  ko-
rupcyjnych w toku rozgrywek piłkarskich
w Belgii, Słowenii, Macedonii, Chorwacji,
Włoszech, Szwajcarii, Węgrzech, Niem-

czech, także w Grecji i Turcji. Procedury
prawa państwowego i federacyjnego
w tych krajach pozwoliły na w miarę szyb-
kie podjęcie decyzji dyscyplinarnych  wo-
bec winnych. Można wspomnieć o karze
ośmioletniego zakazu gry w europejskich
pucharach, nałożonej na mistrza Mace-
donii, FK Pobeda, karze degradacji o trzy
klasy rozgrywkowe orzeczonej wobec
greckich klubów Kavala i Olympiakos Vo-
lou czy też ostatnio wykluczenie z rozgry-
wek Ligi Mistrzów tureckiego Fenerbahce.

W marcu tego roku Komitet Wykonaw-
czy UEFA podjął decyzję o powołaniu sieci
Integrity Officers  (inspektorów ds. czysto-
ści gry) we wszystkich federacjach krajo-
wych. Ich  głównym celem jest walka z ko-
rupcją, a wydaje się, że bardziej właści-
wym określeniem byłoby –  walka ze skut-
kami korupcji. Do ich podstawowych za-
dań należy, przy współpracy z krajową po-
licją i prokuraturą, zbieranie i przygotowy-
wanie dowodów popełnienia przekup-
stwa i doprowadzenie do wymierzenia
winnym kar dyscyplinarnych.

Duże znaczenie ma również szybkie
przeciwdziałanie w sytuacji, gdy pojawi
się jeszcze przed meczem uzasadnione
podejrzenie, że wynik meczu nie będzie
rezultatem sportowej rywalizacji lecz
wcześniejszych ustaleń pozaboiskowych.
W tej działalności Inegrity Officers winni
mieć przyznane przez macierzyste federa-
cje pełnomocnictwa do podejmowania
samodzielnych i daleko idących decyzji.

W dniach 13–15 września w siedzibie
UEFA w Nyon odbyła się pierwsza konfe-
rencja Integrity Officers wszystkich piłkar-
skich  federacji europejskich.  W toku wy-
stąpień przedstawicieli UEFA, policji i pro-
kuratury  przekazywano uczestnikom in-
formacje na temat form i sposobów uzy-
skiwania  dowodów popełnienia prze-
kupstwa sportowego, zabezpieczania
tych dowodów i przekazywania ich wła-
ściwym organom dyscyplinarnym. W pa-
nelowych dyskusjach przedstawiciele fe-
deracji dzielili się swoimi doświadczenia-
mi z dotychczasowej działalności. Duże
znaczenie miało też bezpośrednie zapo-
znanie się przez poszczególnych Integrity
Offcers, wymiana danych umożliwiają-
cych  nawiązywanie kontaktów  i zobo-
wiązania do udzielania sobie  pomocy
w przypadku zaistnienia takiej potrzeby.
Kierownictwo UEFA przywiązuje ogrom-
ną wagę do ich działalności i stawia
przed nimi znaczne wymagania, co kilku-
krotnie podkreślali w swoich wystąpie-
niach w toku konferencji prezydent UEFA,
Michel Platini oraz sekretarz generalny
UEFA, Gianni Infantino.

W aspekcie międzynarodowym, korup-
cja w polskiej piłce jest naszą wewnętrzną
sprawą, niemniej pilne i pełne rozliczenie
całego środowiska z tej patologii jest prio-
rytetowym zadaniem wszystkich orga-
nów dyscyplinarnych PZPN.

Europa kontra
bukmacherzy
Podejrzenia o niesportową postawę w trakcie meczów,  

przede wszystkim  zawodników  i  sędziów, pojawiały się od wielu lat 

w różnych krajach i na różnych szczeblach rozgrywek piłkarskich.

J



36
POLSKA pi∏ka | Nr 5 (49) 2011

MARKETING NA STADIONIE

odobnie jak większość na-
szych obywateli, włącznie
z Prezydentem Rzeczpospoli-
tej, wszyscy byliśmy zbulwer-
sowani chuligańskimi wyda-

rzeniami, które położyły się cieniem na
świętowaniu Dnia Niepodległości.
Wśród jego uczestników znalazły się
osoby, odwołujące się do symboliki sta-
dionowej. Charakterystyczne biało-
-czerwone barwy i godło państwowe są
coraz częściej wykorzystywane  jako
atrybuty grup, dokonujących aktów
bandytyzmu. Ubolewamy nad tym fak-
tem i z całą stanowczością potępiamy
te agresywne zachowania, zarówno na
ulicy, jak i na stadionach. Naszym ce-
lem jest, aby piłka nożna stała się bez-
pieczną rozrywką dla całych rodzin, kie-
rowaną do jak najszerszej grupy od-

biorców i w oparciu o nich chcemy bu-
dować nową kulturę kibicowania.

* * *
Podzielamy opinię o prawie do wła-

snego sposobu manifestowania patrio-
tyzmu, z poszanowaniem odrębności
i tolerancji indywidualnej ekspresji,
o których mówił prezydent Bronisław
Komorowski podczas obchodów tego-
rocznego Dnia Niepodległości. Niech
przybierają różną formę i symbolikę,
której elementem mogą być: godło
państwowe, flaga, czy okolicznościowy
kotylion.

Polski Związek Piłki Nożnej do identy-
fikacji naszej drużyny narodowej stwo-
rzył unikalny symbol stylizowanego orła
w koronie, wpisanego w piłkę otoczoną
szarfami. Nawiązuje do tej samej trady-
cji, co godło państwowe, jednocześnie
dostał nowoczesną, przestrzenną for-
mę. Ma być kojarzony z dynamizmem
i walecznością – wartościami charakte-
rystycznymi dla dyscypliny sportu, którą
reprezentujemy. Stosowanie nowego
symbolu reprezentacji daje nam szereg
nowych możliwości i nie wiąże się
z ograniczeniami prawnymi, jak w przy-
padku godła państwowego.

Podobną strategię własnego logo dla
drużyny narodowej wybrało już 43 z 53

federacji piłkarskich zrzeszonych
w UEFA. Warto zwrócić przy tym uwagę,
że występy zawodników bez godła pań-
stwowego są praktyką stosowaną też
przez inne związki sportowe w Polsce,
które w oficjalnych występach miały na
strojach wyłącznie wskazania sponsor-
skie. Z formalnego punktu widzenia
używanie godła państwowego przez
stowarzyszenia sportowe jest ich przy-
wilejem, lecz nie obowiązkiem. Z go-
dłem, opisanym w konstytucji RP, iden-
tyfikują się przede wszystkim instytucje
rządowe i podmioty państwowe. Nie
jest to jednak regułą. Spektakularnym
przykładem identyfikacji idei nowocze-
snej Polski jest logo naszej prezydencji
w Unii Europejskiej. Także Prezydent
Rzeczpospolitej, jako zwierzchnik dowo-
dzi Wojskiem Polskim, które posiada
swoje odrębne logo. O zrozumieniu dla
tego trendu niech świadczy fakt, że kan-
celaria prezydencka prowadzi obecnie
konkurs na logo Prezydenta RP.

* * *
Polski Związek Piłki Nożnej, jako nie-

zależna organizacja pozarządowa,
w całości swoją działalność statutową
finansuje z samodzielnie pozyskanych
na rynku środków. Nie jest dotowany
z budżetu państwa. We współczesnym
świecie działanie związku w katego-
riach marketingowych jest niezbędne
dla skutecznej realizacji zadań statuto-
wych. Wśród nich, oprócz zapewnienia
warunków funkcjonowania pierwszej
reprezentacji, jest także finansowanie
kilkunastu reprezentacji młodzieżo-
wych, kobiet, i turniejów dziecięcych,
w których każdego roku występuje kil-
kadziesiąt tysięcy dziewcząt i chłopców
z całej Polski.

Obecnie stoimy przed przełomowym
wyzwaniem i szansą, jaką będzie UEFA
Euro 2012. Naszym celem jest osiągnie-
cie jak najlepszego wyniku sportowego
oraz współpraca ze wszystkimi podmio-
tami, odpowiedzialnymi za organizację
tej historycznej dla Polaków imprezy.
W takiej chwili ogólnonarodowa bata-
lia o symbol sprawia wrażenie szukania
przez media tematu zastępczego; na-
wet najpiękniejsze logo na jedwabnych
koszulkach nie przyczyni się do osią-
gnięcia sukcesu sportowego i organiza-
cyjnego, a to jest dla nas cel najważ-
niejszy. Dochodzimy do niego powoli,
lecz systematycznie, czego dowodem
jest coraz lepsza gra reprezentacji Pol-
ski, której ta cała wrzawa na pewno nie
służy.

W cieniu orła
Ogólnonarodowa wrzawa

w sprawie wizerunku Orła 

na reprezentacyjnych koszul-

kach naszych piłkarzy zdomi-

nowała media, usuwając

w cień inne, ważniejsze dla

kraju wydarzenia.

P



ostatnim tygodniu paź-
dziernika została zreali-
zowana druga faza ba-
dań opinii na temat wi-
zerunku i oceny działań

PZPN. Wzięło w nich udział 2248 przed-
stawicieli środowiska piłkarskiego. Naj-
liczniej reprezentowani byli kibice, rekru-
towani z grupy osób, które w okresie
ostatnich trzech miesięcy kupiły bilety na
mecze reprezentacji Polski. Na pytania,
zawarte w kwestionariuszu interneto-
wym, odpowiadali także przedstawiciele
mediów, klubów, wojewódzkich związ-
ków piłki nożnej, instytucji rządowych,
trenerów i sponsorów.

Wszystkie grupy badanych jako naj-
istotniejsze dla ogólnej oceny pracy PZPN
wskazały zagadnienia takie, jak walka
z korupcją, praca sędziów oraz poziom pił-
ki młodzieżowej. W tym zakresie nastąpi-
ła wyraźna zmiana w stosunku do wyni-
ków uzyskanych w analogicznym badaniu
przeprowadzonym przed rokiem o tej sa-
mej porze. Wówczas za najważniejszy ob-
szar, mający wpływ na ocenę pracy PZPN,
uznano poziom gry reprezentacji. Aspekt
ów został w tym roku sklasyfikowany do-
piero na szóstym miejscu, co świadczyć
może o rosnącej akceptacji dla pracy szta-
bu reprezentacji po uzyskanych w ostat-

nich miesiącach obiecujących wynikach
z silnymi przeciwnikami. Z badań wynika,
że dla dziennikarzy głównym źródłem
wiedzy o pracy PZPN jest strona interne-
towa www.pzpn.pl (79%) oraz rzecznik
prasowy (69%).

W ocenie poszczególnych aspektów
wpływających na ogólną ocenę PZPN
dziennikarze najwyżej ocenili organizację
i promocję UEFA Euro 2012 (60% ocen
bardzo dobrze i raczej dobrze), poprawę
infrastruktury stadionowej, działania
marketingowe – w tym wprowadzenie
nowego logo – oraz komunikację poprzez
stronę internetową związku (po 58 %).

Kibice zostali zapytani również o wska-
zanie kilku czynników mających najwięk-
szy wpływ na zadowolenie z udziału na ży-
wo w meczu reprezentacji. Zdecydowanie
najwięcej wskazało na atrakcyjność prze-
ciwnika (62%), następnie na nowoczesną
infrastrukturę i komfort oglądania meczu
(56%), cenę biletu (41%), zorganizowany,
głośny doping (41%) oraz bezpieczeństwo
na stadionie i w okolicy (37%)

Szczególnie skrupulatnej ocenie zosta-
ły poddane inicjatywy powołania oficjal-
nego Klubu Kibica Reprezentacji Polski
oraz zmiany identyfikacji wizualnej PZPN.

Powstanie Klubu Kibica zostało ocenio-
ne pozytywnie przez 55% (suma ocen

W
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bardzo dobre i raczej dobre) kibiców bio-
rących udział w badaniu, czyli o 15 proc.
więcej w stosunku do wyniku uzyskanego
w zeszłorocznym badaniu samego wów-
czas jeszcze konceptu. Pozytywnie działa-
nia wprowadzonego w życie w sierpniu
br. projektu Klubu Kibica pozytywnie oce-
niło także 84% przedstawicieli mediów
oraz 67% osób z „otoczenia” PZPN. Tylko
25% kibiców ustosunkowało się negatyw-
nie (suma ocen raczej źle i bardzo źle) do
działalności Klubu Kibica.

Bardzo wysoko została oceniona zmia-
na logo związku oraz logo reprezentacji.
Estetyka nowej identyfikacji wizualnej
PZPN „zdecydowanie” lub „raczej podo-
bała się” 65% kibiców biorących udział
w badaniu. Negatywnie (zdecydowanie
mi się nie podoba, raczej mi się nie podo-
ba) oceniona została przez tylko 12% kibi-
ców. Jeszcze lepiej ocena ta wygląda
w grupie dziennikarzy, wśród których no-
we logo zostało pozytywnie ocenione
przez 70% respondentów, a negatywnie
przez 16% – oraz w grupie „otoczenia”
PZPN, gdzie pozytywnie nowe logo oceni-
ło 73%, a negatywnie tylko 13%.

Wszystkie badane grupy wyraźnie
uznały, że zmiana logo PZPN była koniecz-
na i jeszcze bardziej jednoznacznie oceni-
ła nowy logotyp jako bardziej atrakcyjny
niż stary. Nowy logotyp bardziej podobał
się 61% kibiców, 73% dziennikarzy oraz
69% reprezentantów „otoczenia” PZPN.

Z przeprowadzonych przez PZPN badań wynika, że najwyżej w jego pracy oceniane są takie aspekty, jak

organizacja i promocja UEFA Euro 2012, poprawa infrastruktury stadionowej, działania marketingowe 

– w tym wprowadzenie nowej identyfikacji wizualnej – oraz komunikacja za pośrednictwem strony 

internetowej związku. Wysoko została oceniona działalność Klubu Kibica. Jednak najważniejszą 

dla ogólnej oceny związku jest obecnie sfera związana z korupcją i pracą sędziów.

Klub i logo – wysokie oceny

W takich strojach

nasza reprezentacja

zagrała 27 maja

1992 w Jastrzębiu

Zdroju z Czechosło-

wacją (1:0), a także

9 września 1992 ro-

ku w Mielcu z Izra-

elem (1:1). W obu

meczach wystąpił

Roman Szewczyk

(na zdjęciu)...



Stadion Narodowy 

w Warszawie.
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towe wyniki naszych reprezentacji w ry-
walizacji międzynarodowej. Na użytek
optymalizacji głosów dyskusyjnych na
walnym zgromadzeniu, podejmuję pró-
bę wyspecyfikowania siedmiu grzechów
głównych naszego futbolu, nad którymi
czas się twórczo pochylić…

1. Błędem kluczowym, ciążącym od
pięciu lat nad strukturami kierowniczy-
mi naszego piłkarstwa, pozostaje mit Eu-
ro 2012. W tym czasie nastąpiło tak da-
lekie uzależnienie losu dyscypliny od te-
go jednego turnieju, że gotowi jesteśmy
świadomie dopuszczać do wielu zanie-
dbań, zaniechań i odstępstw od przyję-
tych zobowiązań, w imię nadoptymi-
stycznej prognozy wyniku reprezentacji
pod wodzą Franciszka Smudy! Praktyka
podporządkowana filozofii „po Euro
choćby potop” jest samobójcza. Polega
na tym, że jeśli piłkarze osiągną sukces
(wyjście z grupy lub otarcie się o strefę
medalową), społeczeństwo wybaczy
nam nawet najgorsze przewiny. W prze-
ciwnym wypadku scenariusz przewiduje
kadrowe tsunami, więc dziś starać się i
tak nie ma sensu… To bardzo nihili-
styczna filozofia, wielce demobilizująca,
tym bardziej że polska piłka nie kończy
się w roku przyszłym!

2. Mimo rozlicznych przedsięwzięć 
i środków zaradczych, grupą szczególnej
troski pozostają ligowi sędziowie. Nie do-
prowadziły go do oczyszczającej prze-
miany etycznej ani ogólnopolska weryfi-
kacja kadr, ani nawała prokuratorskich li-

stów przewozowych do Wrocławia, ani
kontredans szefów Wydziału Sędziow-
skiego. To niewiarygodne, jednakże –
powszechnym odczuciem – wśród przed-
stawicieli tego zawodu(?) dominuje sil-
ne przekonanie o niesprawiedliwo-
ściach i krzywdzie, jakie ich od paru lat
spotykają. Aliści to nie tylko niedostatek
pokory czyni polskich sędziów niewydol-
nym segmentem dyscypliny. U podsta-
wy takich postaw leżą skutki odebranej
sędziom pełnej autonomii, jaką cieszyli
się od lat. Nie  ma więc sensu, aby
trwać przy ocenie z roku 1997, na pod-
stawie której Polskie Kolegium Sędziów
zostało integralnym wydziałem PZPN, a
jego wewnętrzną samorządność wybor-
czą przekształcono w metodę mianowa-
nia. To rozwiązanie, stosowane również
w niektórych terenowych strukturach
związku, najwidoczniej wyczerpało swą
wydolność. Dlatego pewnie warto prze-
dyskutować szanse na powrót do sta-
tus quo; upodmiotowienie PKS nie tylko
wzmocni skalę jego odpowiedzialności,
ale też zdejmie z zarządu PZPN i jego
wojewódzkich agend odium nieumiejęt-
ności zarządzania ciałem wciąż nieprze-
szczepialnym, jak się okazuje.

3. Całkowicie zaniedbane są rela-
cje pomiędzy żywiołem właścicielsko-
-inwestorskim piłkarstwa zawodowe-
go, a szeroko rozumianym interesem
piłki reprezentacyjnej. Właściciele naj-
większych klubów, mimo upływu lat,
ciągle nie czują się zintegrowani z eto-
sem dyscypliny, jakby zastygli w roli
surowych, nieczułych recenzentów

Spotykamy się na kolejnym zjeździe sprawozdawczym PZPN…

Od chwili rozpoczęcia polskiej wojny futbolowej, datowanej na

17 lutego 1998 roku (w tym dniu prezes GKKFiS Jacek Dębski

przedstawił kierownictwu związku ultimatum), zwoływanie zjaz-

dów stało się jedyną metodą rozwiązywania napięć pomiędzy

resortem, a związkiem.

Siedem
grzechów
głównych…

oroczna częstotliwość zbiera-
nia się delegatów została na
PZPN wymuszona podczas ne-
gocjacji mających zażegnać
kolejną rundę nacisków, inicjo-

wanych dziesięć lat później przez innego
zbawcę polskiej kultury fizycznej, wywo-
dzącego się z Łodzi ministra – Mirosła-
wa Drzewieckiego. Negocjatorzy z ra-
mienia związku, niestety, oddali pole bez
walki i gwoli wybrania mniejszego zła
pozwolili na takie korekty statutu, z
których wynika konieczność corocznego
zjazdu. Na nim członkowie zarządu po-
zostają bezwolnymi, biernymi persona-
mi, bez prawa głosu w randze delega-
tów! Ponadto każdy z nich ma przejść
upokarzający proces uzyskiwania wotum
zaufania drogą głosowania…

Ponieważ w trakcie trzynastu lat
działalności kolejnych zarządów środo-
wisko zaliczyło 12 zjazdów, w tym po-
łowa to nadzwyczajne, ich dewaluacja
jakościowa postępuje w rytmie jedno-
stajnie przyśpieszonym. Pogłębia się ba-
nalizacja i jałowość debaty, doraźność i
miałkość wypracowywanych wniosków i
uchwał, dokonują się rozpaczliwe próby
omijania rygorów statutu. Doszło do
tego, że procedury formalne zajmują
gros obrad, które i tak okazują się stra-
tą czasu, jako że zjazd ostatni de facto
pozostał bytem prawnie wirtualnym, z
powodu niezdolności przyjęcia uchwały
końcowej!

Tymczasem szybko nawarstwiają się
bardzo realne problemy, czekające na
podjęcie i rozwiązanie. Wszystkie sumu-
ją się syntetycznie na końcowy rezultat
pracy środowiska, jakim pozostają spor-

RYSZARD

NIEMIEC
DELEGAT

MA¸OPOLSKIEGO
ZPN

D

DELEGATOM POD ROZWAG¢



ry złożonej z kilku wizytatorów z nie-
zbędnym autorytetem.

6. W trosce o stan posiadania pol-
skiej piłki, zagrożony bardzo widocznie
przez skutki kryzysu ekonomicznego, na-
kazem chwili staje się pogłębienie współ-
pracy z jednostkami samorządu teryto-
rialnego. Zwłaszcza w odniesieniu do
klubów segmentu amatorskiego, ale nie
tylko, będą one wciąż perspektywicznym
i niezawodnym fundamentem material-
nej egzystencji dyscypliny. Z ducha tej
intencji wypływa m.in. pomysł, aby na
meczu otwarcia centralnego stadionu w
Warszawie gośćmi zaproszonymi przez
kierownictwo PZPN była mocna grupa
reprezentantów samorządów lokalnych z
całej Polski.

7.. Od czasów tak zwanego zjazdu
poświęconego problematyce etycznej
naszego futbolu, kiedy przyjęto specjal-
ny kodeks etyczny, jako futbolowy deka-
log, tematyka ta ożywa wyłącznie w
chwilach słuchania komunikatów Proku-
ratury Rejonowej we Wrocławiu! Tym-
czasem złożoność procesów korupcyj-
nych w naszej dyscyplinie nakazuje in-
tensyfikację zabiegów profilaktycznych, a
także konsekwencję w karaniu czynów
korupcyjnych, sięgających również niż-
szych szczebli wyczynu piłkarskiego. Tym-
czasem zdarzają się jeszcze przypadki
braku należnej reakcji, bagatelizowania
zjawiska i nadmiernej tolerancji, zaś
pełnomocnicy do spraw etyki w terenie
nie dają sygnałów o swej aktywności…

działań centrali piłkarskiej. Wielkiej,
przyjaznej dorady, a nawet perswazji,
wymaga dotychczasowa polityka ka-
drowa właścicieli, ograniczająca pol-
skim zawodnikom, potencjalnym kan-
dydatom do kadry narodowej, szanse
na grę w ligowych zespołach, gdzie
jest miejsce na selekcję. Trudna do
zaakceptowania jest również coraz
szybciej obracająca się karuzela kadro-
wa, z której trenerzy spadają jak je-
sienne liście. Praktyka ta nie służy dłu-
gofalowym planom opartym jednak na
szkoleniu własnych wychowanków,
godnych podjęcia rywalizacji z konku-
rentami zagranicznymi. Związek musi
znaleźć sposoby na uruchomienie dia-
logu społecznego z właścicielami naj-
silniejszych klubów po to, aby z ich
strony pojawiały się mcniejsze impulsy
do podejmowania współodpowie-
dzialności za wyniki reprezentacji. Taki
swoisty solidaryzm, ograniczający ego-
izm i koncentrację wyłącznie na mak-
symalizacji zysku i poziomu sportowe-
go drużyny klubowej, musi zostać po-
stawiony na porządku dnia i poprze-
dzony wzajemnym zrozumieniem na
linii PZPN – Ekstraklasa SA – właścicie-
le klubów. Niczego nie da się załatwić
na drodze administracyjnego dyktatu,
dlatego potrzebna jest dobra wola
wszystkich stron, zrozumienie racji
partnera, wysoka kultura dialogu.
Związek te umiejętności musi zdobyć
jak najszybciej…

4. Euro 2012 powinno być począt-
kiem dobrze przemyślanej ofensywy

polskiej dyplomacji futbolowej. Musi
ona wynikać z długofalowej polityki
zagranicznej, której dalekosiężnym ce-
lem może zostać zadanie wprowadze-
nia w skład Komitetu Wykonawczego
UEFA przedstawiciela PZPN. Oczywi-
stym musi być dążenie do pomnoże-
nia, adekwatnego do realnej siły or-
ganizacyjno-sportowej naszej dyscypli-
ny, liczby działaczy w strukturach fede-
racji światowej i europejskiej. Pod tym
kątem warto ich wyprzedzająco przygo-
towywać i rekomendować, w cyklach
kadencji władz rzeczonych podmiotów.

5. Wdrażany od kilku lat system
szkolenia młodzieży piłkarskiej domaga
się intensywnego doskonalenia i po-
święcenia mu priorytetowej uwagi na
każdym szczeblu. Szczególną troską na-
leży otoczyć wojewódzkie ośrodki szko-
lenia młodzieży. Poprzez kierowanie do
pracy w nich byłych, wybitnych piłka-
rzy (działa to na wyobraźnię gimna-
zjalistów!), wyposażonych w najwyż-
sze kwalifikacje, a także poprzez ro-
snącą dbałość o bazę szkoleniową i
warunki socjalne wychowanków. Aby
tak się stało, postulat automatycznego
wzrostu nakładów na te cele o 20
procent w budżecie PZPN nie powi-
nien pozostać pobożnym życzeniem.
Rysująca się perspektywa wzrostu do-
chodów PZPN winna sprzyjać tak posta-
wionemu rozwiązaniu. Konieczność
stałego monitoringu jakości procesów
dydaktycznych i wychowawczych w
WOSM zmusza do powołania w ra-
mach Wydziału Szkolenia PZPN struktu-
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B
oisko w Głogowie – piłkarze szykują
się do zajęć. Dziś będą ćwiczyć ina-
czej niż zwykle. Do poprzeczek przy-

wiązane są taśmy, na murawie leżą spe-
cjalne piłki. Widać, że za chwilę zacznie
się trening. Ale można odnieść wrażenie,
że to wcale nie będzie trening piłkarski.
Za moment Łukasz Piwkowski i Wojciech
Kosendiak zagonią zawodników do pra-
cy, przy udziale m.in. taśm TRX, które
stworzono na potrzeby szkolenia amery-
kańskich żołnierzy marines. Nietypowe
metody są efektem współpracy z ATP Te-
am Energy.

– Najpierw zobaczyłem film. Bardzo
mi się spodobał, więc nawiązaliśmy kon-
takt. Wystarczyło mi kilka treningów, że-
bym stał się zwolennikiem tych metod –
opowiada trener Chrobrego, Ireneusz
Mamrot (na zdjęciu). Co ten specyficzny
trening daje piłkarzom? Otóż wzmacnia
mięśnie, ich przyczepy, a także więzadła.
Przekładając to na normalny język:
zmniejsza ryzyko odniesienia kontuzji,
a przy okazji kształtuje motorykę. Na ra-
zie piłkarze Chrobrego trenują w ten spo-
sób raz w tygodniu. Od stycznia, kiedy
rozpoczną przygotowania do rundy wio-
sennej, podobne zajęcia będą się odby-
wać dużo częściej. Jesienią natomiast
udowodnili, że musi się z nimi liczyć każ-
dy zespół w drugiej lidze.

Najlepiej spojrzeć na tabelę. Po osiem-
nstu kolejkach (jesienią rozegrano 20,
w tym trzy z wiosny) Chrobry zajmował
trzecie miejsce. Przed nim znajdowali się
tylko kandydaci do awansu – GKS Tychy
i Miedź Legnica. Od 10 września głogo-
wianom przydarzyła się zaledwie jedna
przegrana – 0:2 na wyjeździe, właśnie
z GKS. W czym można upatrywać tak zna-
komitej gry beniaminka? Najłatwiej
wskazać na skład. Mieszankę rutyny
z młodością. Z jednej strony 35-letni Zbi-
gniew Grzybowski, napastnik, który
w najlepszym momencie swojej kariery
strzelał bramki w ekstraklasie. Z drugiej –
grupa utalentowanych, młodych zawod-
ników, którzy czekają na szansę w praw-
dziwym futbolu. Albo takich, którzy już
próbowali, skreślono ich, więc chcą udo-

wodnić, że ktoś za wcześnie postawił na
nich krzyżyk. Niektórzy klucza do sukcesu
upatrują jednak gdzie indziej. W osobie
trenera. Nie mają wątpliwości, że tego-
roczne rezultaty to w dużej mierze efekt
pracy Ireneusza Mamrota.  

Mamrot, to postać znana głównie na
Dolnym Śląsku. Jako zawodnik występo-
wał w regionalnych klubach, ale nigdy nie
udało mu się zaistnieć w poważnej piłce.
Już w trakcie – bo tak trzeba to nazwać –
przygody z futbolem myślał o trenerce.
W Wulkanie Wrocław i Polonii Trzebnica
pełnił rolę grającego trenera. Prowadząc
Wulkan, awansował z nim do trzeciej ligi.
Z Polonii – tułającej się w dole tabeli –
uczynił zespół, który mógł śmiało atako-
wać drugą ligę. W obu klubach cały czas
miał na głowie dodatkowy problem,
przez który nie mógł dokończyć misji. Brak
pieniędzy. Kiedy sięgnął po niego Chro-
bry, wreszcie mógł odetchnąć i skupić się
tylko na pracy trenera. – Każdy, kto pro-
wadzi zespół z ławki, powinien być przede
wszystkim pasjonatem – przekonuje
Mamrot. – Trener, który wcześniej grał
w piłkę, ma lepszy start. Zna klimat szat-
ni, łatwiej mu rozmawiać z zawodnikami.
No i potrafi w konkretnej sytuacji na bo-
isku poczuć to samo, co jego piłkarz. 

W Głogowie na pewno czuli dumę,
kiedy w 1/16 Pucharu Polski Chrobry
zmierzył się z Lechem Poznań. Ambicji
wystarczyło na cały mecz, ale zabrakło
umiejętności. Chrobry przegrał 0:3, jed-
nak Jose Mari Bakero, Hiszpan prowa-

dzący Lecha, o grze rywala wypowiadał
się w miły sposób. – Chciałem gorąco po-
gratulować trenerowi Chrobrego. Obser-
wowaliśmy jego zespół w spotkaniu z Tu-
rem Turek i widzieliśmy, że są to ludzie,
którzy chcą grać w piłkę nożną i starają
się to robić. Tym większe gratulacje, że
z podobnym założeniem przystąpili do
meczu z nami. Gra przeciwko takiemu ry-
walowi sprawiła mi bardzo dużo przy-
jemności. 

Ile było w tym prawdy, a ile kurtuazji,
trudno stwierdzić. Ale są tacy, którzy przy
okazji meczu z Lechem mówili poważnie:
Mamrot niedługo będzie tam, gdzie teraz
jest Bakero. Na ławce trenerskiej w ekstra-
klasie. Dlaczego? Bo to pracowity i skrom-
ny facet. Nawet po sukcesie nie nosi głowy
w chmurach. Na razie mocno pracuje na
sukces z Chrobrym. – Do tej pory mój naj-
krótszy pobyt w jednym klubie trwał dwa
lata. Jeśli chcemy coś wspólnie budować,
to muszę mieć czas. Jaki cel chcę zrealizo-
wać? W Głogowie nikt nie ukrywa, że to
awans do pierwszej ligi. 

Pytanie, czy tego czasu mu wystarczy.
I czy nie zabraknie pieniędzy, bo zespół
jest świeżo po debiucie w drugiej lidze,
więc budżet klubu również przeżył spory
szok. Jeśli Chrobry odłoży starania
o awans do – dajmy na to – kolejnego se-
zonu, to może zacząć go bez trenera. Ale
skoro Korona wyciągnęła z Nielby Wągro-
wiec Leszka Ojrzyńskiego, to dlaczego
ktoś miałby nie sięgnąć po Mamrota?

ŁUKASZ KMITA

Kiedy Chrobry Głogów zaczynał

grę w drugiej lidze, stanowił

wielką niewiadomą. Dziś

beniaminek jest rewelacją

rozgrywek. Wielka to zasługa

także trenera drużyny.
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I JEGO 
„MARINES”



NAPRAWDĘ BEZPIECZNY STADION

weryfikowała jego przydatność do prze-
prowadzania meczów piłkarskich, nie
wnosząc uwag uniemożliwiających ich
rozgrywanie. Przed i po spotkaniu Lech –
Legia rozegrano tam co najmniej kilka-
dziesiąt spotkań, w tym mecz reprezenta-
cji Polski z Kanadą (1:0) dwa lata temu
oraz finał Pucharu Polski Jagiellonia –
Pogoń (1:0) w 2010 roku.

Obecny w Bydgoszczy Chris Whalley
z angielskiego związku piłki nożnej,
w którym jest odpowiedzialny za sprawy
bezpieczeństwa na stadionach, zauwa-
żył, że wiele z obecnych polskich rozwią-
zań, mających zapewnić porządek na
obiektach sportowych, z powodzeniem
zostało zastosowanych w Anglii. Jedno-

cześnie Whalley podkreślił: – Za kamera-
mi i innymi technicznymi urządzeniami
na stadionach musi stać odpowiednie
prawo. Można mieć najlepsze kamery na
świecie, ale jeśli ze zdjęciami nikt nic nie
robi, to jest strata czasu. Z tezą Anglika
zgodzili się wszyscy uczestnicy spotkania,
w tym Michał Listkiewicz, koordynator
UEFA ds. Euro, Henryk Janus z Minister-
stwa Sportu i Turystyki oraz Sławomir
Szymański, zastępca komendanta miej-
skiego policji w Bydgoszczy. Nie zmienia
to jednak faktu, że z egzekwowaniem
prawa bywa u nas różnie. Nie omówiono
też spóźnionej reakcji służb porządko-
wych, w tym policji, podczas feralnego fi-
nału Pucharu Polski. JAROSŁAW KUDAJ

P
o wspomnianym meczu niektóre in-
stytucje i media sugerowały, że win-
ny zajściom był PZPN, ponieważ nie

powinien powierzyć organizacji tego spo-
tkania Bydgoszczy. Jako argument przy-
taczano między innymi fakt, że policja
wnioskowała o odwołanie spotkania.

Do tamtych wydarzeń odniósł się pod-
czas konferencji prezydent Bydgoszczy,
Rafał Bruski, który powiedział: – Gdyby
mecz się nie odbył, byłaby to porażka nas
wszystkich. To, co się wydarzyło, nie po-
winno oczywiście się stać, ale też nie ma
w Polsce obiektu, który wytrzymałby
tłum chuliganów wdzierających się na
murawę. Nie będziemy przecież budo-
wać fosy i stawiać płotów. Podstawowy
problem to złamanie anonimowości
tych, którzy przychodzą na mecze.

Przypomniano też, że bydgoski sta-
dion został zmodernizowany w 2008 ro-
ku, ma kompleksowy system monitorin-
gu oraz kołowroty. Policja wielokrotnie

Pół roku po gorszących

wydarzeniach na stadionie

w Bydgoszczy podczas meczu

finału Pucharu Polski Lech – Legia,

w listopadzie na tym samym

obiekcie odbyła się konferencja

„Bezpieczne Stadiony”.

KUJAWSKO

-POMORSKI
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P
olonia przewodzi ligowej stawce.
Mimo to, jak poinformował prezes
klubu Przemysław Napierała,

w ostatnim okresie kilku sponsorów za-
przestało wspierać bydgoszczan. Ponow-
nie więc na pomoc ruszyli fani klubu ze
Stowarzyszenia Pomagamy Polonii. Jed-
ną z form pomocy jest organizacja me-
czów, w których ligowa drużyna gra prze-
ciwko zespołowi złożonemu z osób, które

na konto klubu wpłaciły przynajmniej sto
złotych. Wśród ochotników znaleźli się
między innymi prezydent miasta Rafał
Bruski i żużlowiec Szymon Woźniak, dru-
żynowy mistrz Polski juniorów. JK

POMAGAJĄ POLONII

Z
awisza przez dłuższy czas przewodził
ligowej stawce, miał jednak słaby fi-
nisz. Olimpia dobrze spisywała się

w meczach z drużynami z czołówki tabe-
li, ale gorzej z rywalami także walczącymi
o utrzymanie. Z kolei po porażce w przed-
ostatniej tegorocznej kolejce z przed-
ostatnią w tabeli Nielbą Wągrowiec (0:1
w Toruniu), Elana straciła miejsce
w pierwszej piątce. Wszystkie kluby za-
chowały jednak realne szanse na zreali-
zowanie swoich planów wiosną. JK

SŁABY FINISZ
LIGOWCÓWPolonia Bydgoszcz, piąty zespół

ekstraklasy w 1960 roku, 

klub reprezentanta Polski z okresu

międzywojennego – Władysława

Przybysza, uczestnika igrzysk

olimpijskich w Rzymie (1960) 

– Mariana Norkowskiego, ojca

Zbigniewa Bońka – Józefa 

oraz Janusza Turowskiego

i kolejnego reprezentanta Polski 

– Grzegorza Mielcarskiego 

– gra obecnie w klasie okręgowej.

Trzy czołowe zespoły ligowe

z regionu kujawsko-pomorskiego

podzieliły się w tym sezonie

rolami. Zawisza Bydgoszcz walczy

o awans do ekstraklasy, drugi

beniaminek – Olimpia Grudziądz

o utrzymanie się w pierwszej lidze,

a Elana Toruń o mistrzostwo grupy

zachodniej drugiej ligi.

Szymon

Woźniak,

drużynowy

mistrz Polski

juniorów.
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LUBELSKI

W
1969 roku juniorzy Lublinianki
byli wicemistrzami kraju, nato-
miast największymi sukcesami

seniorów były awans do ćwierćfinału Pu-
charu Polski w edycji 1969/70 (w którym
po remisie u siebie 1:1 i porażce 2:5 w Za-
brzu wyeliminowani zostali przez Górni-
ka) oraz jedenaście sezonów występów
na zapleczu ekstraklasy.

W ostatnim dziesięcioleciu piłkarzom
Lublinianki wiodło się znacznie słabiej.
Klub po tym, jak przestał być wojskowy,

borykał się z kłopotami finansowymi, co
doprowadziło m.in. do utworzenia
z części grup młodzieżowych nowego
stowarzyszenia o nazwie Wieniawa.
Wieniawa, bo to dzielnica miasta,
w której od blisko sześćdziesięciu lat jest
stadion Lublinianki.

Wieniawa Lublin, po trzech zaledwie
sezonach gry w kategorii seniorów,
awansował do czwartej ligi, w której
w poprzedniej edycji (2010/2011) zajął
jedenaste miejsce i występował obok
stojącej na skraju bankructwa, czwartej
w końcowej klasyfikacji Lublinianki. Po
powrocie stabilnej finansowo Wieniawy
na łono Lublinianki powstał formalnie
nowy twór – spółka, która w prostej linii
nie jest wprawdzie kontynuatorką, ale
odwołuje się i stara się nawiązywać do
90-letniej tradycji. Krzysztof Gil, prezes

Lublinianki-Wieniawy chce marketingo-
wo i wizerunkowo wykorzystać te histo-
ryczne akcenty, przygotowując imprezy
z udziałem dawnych gwiazd polskiego
futbolu, w tym byłych piłkarzy klubu
z Wieniawy.

Najlepszą promocją są jednak znako-
mite rezultaty, uzyskiwane przez czwarto-
ligową drużynę, prowadzoną przez wy-
chowanka Lublinianki, Marka Sadow-
skiego. W dwunastu pierwszych kolej-
kach odniosła komplet zwycięstw z impo-
nującą zdobyczą bramkową (52 gole,
z których 17 strzelił Erwin Sobiech, a 12
Łukasz Gromba). Dopiero trzynasta seria
spotkań okazała się feralna (porażka na
własnym boisku z Orlętami Łuków 1:3),
ale i tak Lublinianka-Wieniawa już wcze-
śniej zapewniła sobie pozycję lidera na
półmetku rozgrywek. ANDRZEJ SZWABE

LUBLINIANKA
ODŻYWA
Pierwszym klubem z sekcją

piłkarską, który powstał na

Lubelszczyźnie, był w 1921 roku

Wojskowy Klub Sportowy Lublin,

który rok później przyjął nazwę

Lublinianka. Jeszcze przed drugą

wojną światową zmieniono

nazwę na Wojskowy Klub

Sportowy Unia i to właśnie

juniorzy Unii sprawili wielką

sensację, wygrywając 4 czerwca

1939 roku w stolicy z krakowską

Wisłą 3:2 w meczu decydującym

o mistrzostwie Polski juniorów 

za rok 1938.

ZACZYNALI W HRUBIESZOWIE

N
ajbardziej jednak znany i popular-
ny jest grający już dziewiętnasty
rok na boiskach ekstraklasy, były

reprezentant kraju i obecny legionista –
Tomasz Kiełbowicz, który występował
w Siarce Tarnobrzeg, Rakowie Często-
chowa, Widzewie Łódź, zdobył Puchar
i Superpuchar Polski w barwach Polonii
Warszawa, a także po dwa mistrzostwa
kraju i Puchary Polski, jeden Superpu-
char i raz Puchar Ligi jako piłkarz sto-
łecznej Legii. – Tomek utrzymuje stałe
kontakty z rodzinnym miastem, tu zain-
westował m.in. w pensjonat o nazwie
Cooltura. Zaczynał jako napastnik, naj-
dłużej grał w pomocy, a teraz jest
obrońcą – mówi prezes Unii Hrubie-
szów, Bogusław Lachowicz.

Kolejnym wychowankiem hrubieszow-
skiej Unii, który dostąpił zaszczytu wystę-
powania w pierwszej reprezentacji kraju,
jest też napastnik Dawid Nowak, siódmy
już sezon (i to w jednym klubie – Bełcha-
towie) grający na boiskach ekstraklasy.
Na jej zapleczu dobrze sobie niegdyś ra-
dzili bramkarz Andrzej Kamiński w Hutni-
ku Warszawa oraz Artur Marciniak w Sta-
li Rzeszów.

– Bardzo wielu naszych wychowanków
grało i gra w zespołach trzecioligowych,
bo w Hrubieszowie mamy problemy z ich
utrzymaniem Przed tym sezonem nawet
baliśmy się, czy przystąpimy do rozgry-
wek w zamojskiej klasie okręgowej, przez
co praktycznie nie było okresu przygoto-
wawczego i wyniki są dosyć mizerne,

choć spadek raczej nie grozi. Najważniej-
sze, że nadal szkolimy młodzież i wciąż
mamy kilku chłopaków trafiających do
kadr województwa różnych kategorii
wiekowych – dodaje prezes Lachowicz.

Z racji przygranicznego położenia, nie-
jako przygotowaniem do wspólnej orga-
nizacji Euro 2012 były organizowane
w Hrubieszowie turnieje i mecze naszych
drużyn z ukraińskimi. Tu przyjeżdżali dzia-
łacze PZPN z Adamem Olkowiczem oraz
ukraińskiej federacji przygotowujący
wspólne wystąpienie o organizację mi-
strzostw Starego Kontynentu.

Teraz trwa modernizacja stadionu, a na
jego otwarcie działacze Unii zamierzają,
w przededniu Euro 2012, zorganizować
atrakcyjne spotkanie piłkarskie. AS

Unia Hrubieszów grała najwyżej w czwartej (dawnej) lidze, ale kilku jej wychowanków dostąpiło zaszczytu

występowania w najwyższej w kraju grupie. Jako pierwszy do ekstraklasy trafił napastnik Janusz Rybak,

będący zawodnikiem Radomiaka w sezonie 1984/85. Rok późnej – też na jeden sezon w dawnej

pierwszej lidze – piłkarzem Stali Mielec został skrzydłowy Krzysztof Marchewka.Tomasz Kiełbowicz
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P
olonia Słubice, to drugi – obok GKP
Gorzów – klub z województwa lu-
buskiego, który w tym roku popadł

w tarapaty. Problemy zespołu ze Słubic
na dobrą sprawę zaczęły się od sukcesu,
jakim był awans do drugiej ligi. W sezo-
nie 2007/2008 Polonia zajęła 6. miejsce
w trzeciej lidze, co – wobec reorganizacji
rozgrywek – dało jej promocję. 

– Zapanowała euforia, która jednak
szybko przygasła – przyznaje Artur Smo-
leński, od lat związany z klubem, obecnie
zajmujący się sprawami organizacyjny-
mi. – Kibiców na trybunach było coraz
mniej, nie ustawały problemy finanso-
we. Klub nie działał na zdrowych zasa-
dach – sprowadzano zawodników z ze-
wnątrz, choć mamy i mieliśmy sporo uta-
lentowanej młodzieży. Zespół w drugiej
lidze radził sobie przeciętnie. W pierw-
szym sezonie na tym szczeblu zajął ostat-
nie miejsce, ale utrzymał się dzięki wyco-
faniu innych ekip. Rok później było znacz-
nie lepiej – 12. miejsce i jeden z najwięk-
szych sukcesów w dziejach klubu, czyli
awans do 1/16 Pucharu Polski. Polonia
wyeliminowała m.in. GKS Katowice
i w spotkaniu o 1/8 finału zmierzyła się
z Piastem Gliwice, grającym wtedy w eks-
traklasie. Na trybunach stadionu w Słubi-
cach zasiadło około tysiąca widzów, a go-
spodarze ulegli Ślązakom po wyrówna-
nej walce 1:2. 

Następny sezon, to coraz większe pust-
ki w klubowej kasie i początek proble-
mów ze wsparciem ze strony miasta. –
W poprzednich latach Polonia otrzymy-
wała z budżetu 300-400 tysięcy złotych
rocznie. Propozycja lokalnych władz na
rok 2011 wyniosła połowę tej kwoty. Na
dodatek klub zaczął tracić sponsorów
i w takiej sytuacji najwłaściwszą decyzją
było wycofanie się z rozgrywek drugiej li-
gi. Rundę wiosenną poprzedniego sezo-
nu Polonia spędziła w okręgówce, gdzie
grała w miejsce występujących tam re-
zerw. Formalnie klub zdegradowano
o dwie klasy i w tym sezonie rywalizuje
w czwartej lidze. 

– Z zespołu odeszli niemal wszyscy,
niezwiązani z miastem zawodnicy. Rozje-
chali się po klubach drugiej i trzeciej ligi.
Wcale im się nie dziwię, bo nie mogliby
liczyć w Polonii na jakiekolwiek pienią-
dze, a z czegoś muszą przecież utrzymy-
wać rodziny jako zawodowi piłkarze –
twierdzi Smoleński. – Teraz niemal wszy-
scy nasi zawodnicy mają status amatora.
Wyjątkiem jest Brazylijczyk Robson More-
ira, który musi być zatrudniony ze wzglę-

Polonia Słubice w ciągu ośmiu miesięcy grała w trzech różnych ligach. Powód? Problemy finansowe klubu

z przygranicznego miasta. Jeszcze przed rokiem drugoligowy zespół, walczy teraz o awans w czwartej lidze

w składzie złożonym głównie z młodzieżowców. I radzi sobie bardzo dobrze.

dów formalnych i nie ukrywam, że chce-
my go sprzedać z zyskiem po sezonie –
dodaje. 

Na problemach Polonii skorzystały in-
ne kluby: w odnoszącym ostatnio sukce-
sy w Pucharze Polski Gryfie Wejherowo
gra dwóch zawodników wypożyczonych
ze Słubic. Są to Mateusz Toporkiewicz
i Adrian Kochanek. – Coraz częściej otrzy-
mujemy zapytania w sprawie ich wyku-
pienia. Nie chcemy się ich na razie pozby-
wać, choć być może zmusi nas do tego
sytuacja finansowa. A ta nie jest wcale
różowa. Miasto na ten rok przekazało
nam 35 tysięcy złotych – śmieszna kwo-
ta. Na koniec listopada mamy zaplano-
wane spotkanie z przedstawicielami mia-

sta w sprawie wsparcia na kolejny rok.
Wciąż rozmawiamy też z potencjalnymi
sponsorami. Znacznie lepiej Polonia ra-
dzi sobie pod względem sportowym. Ze-
spół złożony niemal z całości z młodzie-
żowców zajmuje obecnie drugie miejsce
w czwartej lidze. 

– Przystępując do rozgrywek, chcieli-
śmy dać szansę tym młodym chłopakom.
Po cichu marzyłem, że włączą się do wal-
ki o awans i jak widać, nie myliłem się.
Przede wszystkim jednak chciałbym, aby
klub funkcjonował na zdrowych zasa-
dach. Ewentualna gra w trzeciej lidze, to
kolejne koszty, związane z podpisaniem
kontraktów zawodowych. Dlatego już te-
raz zabiegamy o zabezpieczenie budżetu
na przyszły rok – zapewnia Smoleński. 

Z ambitnym zespołem ze Słubic pracu-
je trener Roberto Albanir Szymański, Bra-
zylijczyk polskiego pochodzenia. Do klu-
bu trafił przed rokiem, wraz z Andrzejem
Grajewskim, który zajmował się sprowa-
dzaniem zawodników z Kraju Kawy do
Polonii. – Roberto jest bardzo pracowity
i wkłada wiele serca w rozwój tych chło-
paków. Całkiem nieźle mówi po polsku
i bez problemów dogaduje się z młodymi
piłkarzami – twierdzi jego zwierzchnik.

Właśnie praca z młodzieżą jest teraz
języczkiem uwagi w Polonii Słubice. Klub
dysponuje bardzo przyzwoitym zaple-
czem, składającym się z czterech boisk
treningowych, w tym jednym ze sztuczną
nawierzchnią i oświetleniem.

– Bardzo byśmy chcieli, aby zawodnicy
ze Słubic i okolicznych miejscowości zro-
bili karierę. Dlatego kiedyś stworzono tu
akademię piłkarską, a teraz pragniemy,
by zawodnicy w niej wychowani grali na
wysokim poziomie – twierdzi Artur Smo-
leński. 

Polonia, to nie jedyny klub z Lubu-
skiego, który zmaga się z problemami
organizacyjnymi. W Zielonej Górze i Go-
rzowie liczy się inny sport. – Nasz region
żużlem stoi i przez to brakuje pieniędzy
na piłkę nożną. Sponsorów w tym woje-
wództwie nie ma zbyt wielu i każdy jest
na wagę złota. Liczymy, że uda się pozy-
skać kilku do Polonii – kończy działacz ze
Słubic.

ANDRZEJ GROCHOLSKI

Radość po bramce 

Patryka Czeredy (w środku) 

z lewej Robson 

z prawej Maciej Stefanowicz.

FOT. SŁAWOMIR TOMUSIAK
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O
bok Krakowa, będziemy jedynym
polskim miastem, w którym nie
zostaną rozegrane mecze Euro

2012, ale będzie można obejrzeć puchar
mistrzostw – poinformował prezes ŁZPN,
Edward Potok. – Decyzja o ekspozycji do-
piero co zapadła, ale już wespół z Urzę-
dem Miasta Łodzi i Urzędem Marszał-
kowskim przystąpiliśmy do organizacji
imprezy. Chcemy, aby atmosferę Euro po-
czuło jak najwięcej łodzian, dlatego naj-
lepiej będzie, jeżeli wystawę zorganizuje-
my w Manufakturze.

Manufaktura to największe w Polsce
i jedno z największych w Europie centrów
handlowo-usługowo-rozrywkowych, od-
wiedzanych codziennie przez tysiące
osób nie tylko z Łodzi. – Na pewno na
ekspozycję zostaną zaproszeni najwybit-
niejsi piłkarze, którzy w przeszłości odno-
sili sukcesy z reprezentacją Polski, jako za-
wodnicy łódzkich klubów, a mamy kim
się chwalić – dodał prezes ŁZPN.

Ambasadorem Euro, wybranym przez
UEFA, jest Zbigniew Boniek, a wśród

przyjaciół Euro znaleźli się Józef Młynar-
czyk i Włodzimierz Smolarek. Wszyscy
trzej, będąc piłkarzami Widzewa, wywal-
czyli dla Polski trzecie miejsce na mistrzo-
stwach świata w 1982 roku. Inny zawod-
nik tamtej drużyny – Marek Dziuba, wte-
dy ŁKS – jest obecnie trenerem reprezen-
tacji młodzieżowych ŁZPN. Jednym z bo-
haterów meczu na Wembley i członkiem
kadry Kazimierza Górskiego na mundial
w 1974 roku był stoper ŁKS, Mirosław Bul-
zacki, teraz szkoleniowiec młodzieży
spod szyldu ŁKS. Jana Tomaszewskiego
nie trzeba przypominać; niestety dziś jest
on wrogiem wszystkiego i wszystkich.

W 2008 roku, w jedynych finałach mi-
strzostw Europy, w których uczestniczyła
reprezentacja Polski, wystąpił Łukasz
Garguła z GKS Bełchatów, a z innych ka-
drowiczów: Paweł Golański i Marek Sa-

ganowski to wychowankowie ŁKS, Jacek
Krzynówek – LZS Chrzanowice (wieś
w województwie łódzkim); Euzebiusz
Smolarek urodził się w Łodzi, a Jakub
Wawrzyniak w Kutnie.

Łódź przystąpiła do konkursu na orga-
nizację meczów Euro 2012, ale jej wnio-
sek był niepełny i słabo umotywowany.
Odpowiedzialnością obarczono ówcze-
snego szefa łódzkiego sportu Mieczysła-
wa Nowickiego, ale według nieoficjal-
nych informacji, miał on co najwyżej kil-
ka dni na przygotowanie wniosku, bo
władze miasta, z prezydentem Jerzym
Kropiwnickim i wiceprezydentem Włodzi-
mierzem Tomaszewskim na czele, nie
wierzyły, że Polsce i Ukrainie zostanie
przyznana organizacja finałowego tur-
nieju mistrzostw Europy.

JAROSŁAW KUDAJ

Jakub 

Bartkowski 

z Widzewa.

Dotychczas mogli go obejrzeć

z bliska tylko mieszkańcy

miast-gospodarzy Euro 2012.

W kwietniu najważniejsze piłkarskie

trofeum na Starym Kontynencie,

puchar mistrzostw Europy, zostanie

zaprezentowany także w Łodzi.

EURO TAKŻE W ŁODZI

Konsorcjum Mostostal

Zabrze/Budus Katowice 

ma największe szanse wygrania

przetargu na budowę 

Stadionu Miejskiego w Łodzi, 

na co miasto chce przeznaczyć

202 miliony złotych 

(oprócz stadionu, 

ma też powstać 3-tysięczna hala).

K
onsorcjum (Mostostal zadaszał
Stadion Śląski, a Budus wybudo-
wał obiekt Cracovii) wyceniło

koszty budowy na 218,3 miliona zło-
tych. To o ponad 100 milionów mniej,
niż wycena dwóch innych oferentów –
Hydrobudowy Polska/Remaxbud (mo-
dernizowała obiekt w Poznaniu) i Max
Boegl (kończył budowę stadionu we
Wrocławiu).

OFERTY 
NA STADION

G
dyby przed meczami ktoś powie-
dział mi, że dwukrotnie zremisuje-
my, to wziąłbym te wyniki w ciem-

no – przyznał Mirosław Dawidowski, se-
lekcjoner reprezentacji U-15, która w Ko-

łobrzegu wygrała z Niemcami 5:3 i zre-
misowała 2:2. Dawidowski to łodzianin,
przez lata związany z ŁKS i Szkołą Mistrzo-
stwa Sportowego im. Kazimierza Gór-
skiego w Łodzi. W obu spotkaniach prze-
ciwko Niemcom zagrało dwóch zawodni-
ków UKS SMS – środkowy obrońca Da-
mian Dudała (pełne mecze) i pomocnik
(napastnik) Adrian Buszta (w pierwszym
spotkaniu wszedł na boisko w 75. minu-
cie, a w drugim w 24.).

W Brzegu, w meczu U-20 Polska –
Niemcy 1:0 w reprezentacji, kierowanej
przez Janusza Białka, wystąpiło czterech
piłkarzy z województwa łódzkiego: po-
mocnik Piotr Mroziński (do 59. minuty)
i obrońca Jakub Bartkowski (od 46.) z Wi-
dzewa oraz obrońca Filip Modelski (cały
mecz) i pomocnik Leszek Nowosielski (do
46. minuty) z GKS Bełchatów. Wszyscy
mają już na koncie mecze w ekstraklasie.
Bartkowski urodził się w Łodzi i jest wy-
chowankiem LZS Różyca. Reszta została
wypatrzona przez skautów Widzewa
i GKS poza województwem łódzkim. JK

LEPSI OD NIEMCÓW

Wśród ambasadorów i przyjaciół Euro są Zbigniew Boniek, Józef Młynarczyk

i Włodzimierz Smolarek, którzy jako piłkarze Widzewa wywalczyli dla Polski trze-

cie miejsce na mundialu w 1982 roku.

W ciągu pięciu dni (8-12 listopada)

młodzieżowe reprezentacje Polski

(U-15 i U-20) rozegrały trzy mecze

z rówieśnikami z Niemiec,

z których dwa wygrały i jeden

zremisowały.
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W
tedy uroczystość uświetnił swą
obecnością Grzegorz Lato,
krótko przed elekcją na stano-

wisko prezesa PZPN, a także wieloletni
szef MZPN, Ryszard Niemiec – główny
inicjator powołania placówki. Wydat-
nie wspierali go w tej misji Wiesław
Biernat, Michał Królikowski, Jan Nowak
i Tadeusz Wurst.

Bilans trzech lat? Michał Królikowski:
– Są pierwsi maturzyści. Czterech z nich
zdało na AWF. Dwóch następnych do-
stało się na inne studia stacjonarne.
Czyli nie można mówić, że tu nie ma
nauki, że nie ma dydaktyki, że jest niski
poziom. Z drugiej strony patrząc, spor-
towo, absolwenci, bądź chłopcy nieco
młodsi pokazali się z jak najlepszej stro-
ny. Mariusz Stokłosa jest zawodnikiem
drugoligowej Garbarni, już jako jej pod-
stawowy zawodnik. A w szerokiej ka-
drze seniorów i jako wiodący junior wy-
stępuje Bartłomiej Kasprzak, swego
czasu triumfator ogólnopolskiego kon-
kursu Nike. W trzecioligowym Górniku
Wieliczka gra Piotr Górecki. W tym sa-
mym klubie dobrze sprawował się
w poprzednim sezonie Sebastian Bator.
Warto pamiętać o takich zawodnikach,
jak Alan Uryga (Wisła) czy Marcin By-
szewski, który obecnie jest zawodni-
kiem Lecha Poznań. Zaś Wojciech Miś-
kiewicz znajduje się w szerokiej kadrze
Korony Kielce. Tak, że kilka postaci po-
jawiło się tutaj, wyszkoliło...

Sprawy dydaktyczne prowadzi od
trzech lat dyrektor Stanisława Szymczy-
cha. Zastępcą dyrektora ds. sportowych
i trenerem koordynatorem jest Marek
Kusto. Grono szkoleniowców tworzą:
Leszek Bednarski, Grzegorz Dąbrowski,
Robert Mazanek, Maciej Musiał, Kry-
stian Pać, Łukasz Terlecki, Michał Wią-
cek i Piotr Wrześniak. Dobrym zwycza-
jem szkoły jest składanie w Dniu Eduka-
cji Narodowej uroczystego ślubowania
na sztandar MZPN przez nowych
uczniów. Tak było również 14 paździer-
nika tego roku. Zwracając się do zebra-
nych, prezes Niemiec złożył podzięko-
wania kadrze pedagogicznej za jej wy-
siłek, który już zaowocował bardzo wy-
sokimi notowaniami wśród podobnych
placówek w kraju.

A przecież praca z młodzieżą piłkar-
ską jest specyficzna, wymaga dużej
cierpliwości  To bardzo ważne, aby
adepci nabywali w szkole wysokie
umiejętności i dzięki temu spróbowali
sięgnąć po jak najwyższe cele. Młodzież

SKAZANI NA SUKCES

ma się na kim wzorować. Byłoby wska-
zane, by na przykład poszła śladem wi-
cedyrektora WOSSM, Marka Kusty, któ-
ry trzykrotnie reprezentował Polskę
w finałach mistrzostw świata. I takie
zresztą jest marzenie prezesa PZPN,
Grzegorza Laty. Dążenie do kunsztu pił-
karskiego pozostaje niewątpliwie bar-
dzo ważne, lecz młodzież nie może za-
pominać o języku polskim, matematy-
ce, historii. Koniecznie musi być zacho-
wana równowaga między physis i psy-
che; jedność ciała i umysłu.

Władze Małopolskiego ZPN na jubi-
leuszu reprezentowali ponadto: czło-
nek zarządu PZPN i wiceprezes ds. spor-
towych MZPN, Zbigniew Lach oraz prze-
wodniczący Wydziału Szkolenia i trener
koordynator MZPN, Lucjan Franczak.
Tadeusz Wurst podziękował młodzieży
za liczny udział w niedawnej konferen-
cji, którą w salach krakowskiej AWF
poświęcono ponad wiekowym trady-
cjom futbolu w Galicji. Każdy nowy
uczeń szkoły otrzymał pamiątkową ko-
szulkę MZPN, natomiast uczniowie kla-
sy 1 G, której wychowawczynią jest Be-
ata Burliga, zademonstrowali pokaz
żonglerki i slalomu z piłką. Bo akurat
w tej szkole bez piłki ani rusz...

JERZY CIERPIATKA

Czas upływa błyskawicznie – od otwarcia Wojewódzkiego Ośrodka Szkolenia Sportowego Młodzieży 

w Krakowie-Nowej Hucie minęły już trzy lata. 1 września 2008 placówka powołana 

przez Małopolski Związek Piłki Nożnej rozpoczęła działalność.

ROTA - ŚLUBOWANIE UCZNIÓW

My, uczniowie Szkoły Sportowej Piłki Nożnej
Wojewódzkiego Ośrodka Szkolenia Sportowe-
go Młodzieży, działającego 
przy Małopolskim Związku Piłki Nożnej, zebra-
ni na Akademii z okazji Dnia Edukacji Narodo-
wej ślubujemy:

�godnie reprezentować barwy naszych klu-
bów i Małopolskiego Związku

�swą postawą być przykładem sumienności,
uczciwości i pracowitości wśród rówieśników

�szanować swoich nauczycieli i wychowa-
wów, trenerów, a także sędziów i rywali
z boiska

�obowiązki ucznia traktować z należytym
szacunkiem

FOT. JACEK SOWA (4)

Wieloletni szef MZPN, Ryszard Niemiec

(z lewej) – główny inicjator powołania

placówki w rozmowie z wicedyrektorem

WOSSM, Markiem Kustą

14 października

w Dniu Edukacji

Narodowej

nowi uczniowie

złożyli roczyste 

ślubowanie 

na sztandar 

MZPN.
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W
finale zespół Warszawy,
prowadzony przez trenera
Łukasza Chmielewskiego,

pokonał reprezentację Radomskiego
OZPN 5:1. W stołecznym zespole wystą-
pili: Marcin Bawolik, Paweł Barzyc, Filip

Białoruski, Piotr Cybulski, Michał Ko-
zaczkow, Szymon Maciąg, Mikołaj Neu-
man, Błażej Niezgoda, Jakub Sinior, Ka-
mil Szczepański, Szymon Śmieciński,
Oskar Trzciński, Bartłomiej Wiśniewski,
Nikodem Zawistowski, Piotr Żuk oraz

Mikołaj Czaplicki – najlepszy zawodnik
turnieju. Była to jedna z wielu imprez,
uświetniających jubileusz 90-lecia pił-
karstwa na Mazowszu.
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Jest pan ojcem dwóch sławnych pił-

karzy, rozpiera pana duma ?

Hmm, w dalszym ciągu czuję się ojcem
i kocham jak swoich (śmiech).

Kiedy ujawnił się u synów piłkarski

potencjał?

Na początku to była dla nich zabawa.
Grali na podwórku, jak wszyscy chłopcy,
ale gdy zaczęli trenować w Marymoncie,
Krzysio Branicki  powiedział: „Zobaczysz,
oni z piłki będą żyli” – mieli wtedy po
dwanaście lat. On jako pierwszy zauwa-
żył ich talent.

Jak wyglądała ich dalsza przygoda

z piłką?

Gdy trener Marymontu, Smoliński wy-
jechał do USA, drużyna zaczęła się rozpa-
dać. Synowie zapałali wtedy wielką miło-
ścią do warszawskiego klubu Sarmata
i chcieli zmienić barwy. W tym czasie
przyjechał trener Polonii i w zamian za
przejście do Czarnych Koszul obiecał wy-
jazd na turniej  Dania Cup. Śmiać mi się
chciało, bo chłopaki od razu zamienili
obiekt swoich uczuć; wyjazd do Danii to
było coś!

Przypomina sobie pan jakąś śmiesz-

ną historię z ich dzieciństwa?

Michał i Marcin zawsze byli bardzo po-
dobni, czasem trudno ich było odróżnić,
a oni potrafili to świetnie wykorzystywać.
Za czasów szkolnych jeden podchodził za
drugiego do odpowiedzi, w zależności od
umiejętności z danego przedmiotu.
Uzgodnili sobie nawet taryfikator tych
usług… Zabawne sytuacje zdarzały się
również na boisku. Pamiętam, grali z Fa-
lą Kazuń. Michał nawymyślał sędziemu
liniowemu, przebiegał obok Marcina

i bach! od sędziego głównego Marcin do-
staje czerwoną kartkę. Po zawodach
zwróciłem uwagę arbitrowi, że popełnił
błąd. Sędzia się oburzył, na co zawoła-
łem chłopaków, kazałem im ściągnąć ko-
szulki i pytam: – Kto zasłużył na czerwo-
ną kartkę? Sędzia wytrzeszczył oczy, bo…
nie był w stanie ich rozróżnić.

Kiedy wyfrunęli spod skrzydeł ojca?

Myślę, że to wiązało się z ich wyjaz-
dem za granicę, który im odradzałem.
Chciałem, aby najpierw skończyli studia,
oni jednak mieli inne zdanie i wyjechali
na testy do Beveren. Przeszli je pozytyw-
nie, spodobali się trenerowi i zostali.

A okres reprezentacji, jak pan odbie-

rał?

Pierwsze powołanie Michała do kadry
odebrałem z wielkim śmiechem, a to
dlatego, że zbierali wtedy piłkarzy niemal
spod budki z piwem; kto był zakontrakto-
wany – ten jechał i grał. Ich gra w repre-
zentacji, ta prawdziwa,  rozpoczęła się od
powołania na mecz z ówczesnym mi-
strzem świata – Francją. Byłem wtedy
w Paryżu. Gdy zobaczyłem, jak wychodzą
obaj w pierwszym składzie, byłem dum-
ny i szczęśliwy, cały świat leżał mi u stóp.
Tego się nie da opisać. W tym okresie ca-
ły czas byłem z nimi mentalnie, śledziłem
ich postępy na bieżąco. Każdy mecz re-
prezentacji oglądałem kilkanaście razy,
analizowałem i wałkowałem na wszyst-
kie strony, a później dzieliłem się z chło-
pakami swoimi refleksjami, wytykałem
błędy. Z czasem okazało się, że Michał
stał się podstawowym zawodnikiem dru-
żyny Jerzego Engela, Marcin zaś nie wy-
chodził z ławki. U następnych trenerów
Marcin też nie znalazł uznania… Należy
jednak przyznać, że jak do tej pory są je-

dynymi braćmi w Polsce , którzy w sumie
rozegrali w reprezentacji 127 meczów,
z czego Michał 102. Marcin ćwiartkę – on
bardziej poszedł w tatusia (śmiech).

Czy jest pan ich mentorem?

Bo ja wiem… raczej nie. Teraz to oni
sami potrafią dużo lepiej zadbać o siebie.
Przez te trzynaście lat za granicą mentor
nie był im potrzebny, udowadniali to
swoją grą na boisku i osiągnięciami.
W tej chwili to swoim mentorstwem chy-
ba mógłbym im tylko zaszkodzić. Im wy-
pada teraz, by pomogli młodym zdolnym
piłkarzom odnaleźć się w świecie futbolu
i rozwijać swoje talenty.

Czy synowie  odziedziczyli po panu

poczucie humoru?

Michał jest taki sam, jak ja. Pełen hu-
moru i dowcipu. Dzięki temu był lubiany
przez starszych piłkarzy i dopuszczany do
środowiska. Marcin jest bardziej zrówno-
ważony i stonowany, ale potrafi się mo-
mentalnie dostosować, porozmawiać
i z pijakiem, i z księdzem. Michał nato-
miast już w rozmowie z księdzem miewał
pewne problemy.

Jaki jest pana wkład w sportowe suk-

cesy synów?

Oni na swojej sportowej drodze spo-
tkali tylu wspaniałych ludzi, którzy im po-
magali, że powinienem się cieszyć z tego,
że nie przeszkadzałem.

ROZMAWIAŁA EWA PIOTROWSKA

CIESZĘ SIĘ, ŻE NIE PRZESZKADZAŁEM
GABRIEL ŻEWŁAKOW. Warszawiak z krwi i kości, bardziej znany jako... ojciec

piłkarzy – Michała i Marcina. Wielkie poczucie humoru, na każdy podjęty 

temat ma gotowy dowcip lub zabawną anegdotę, a sypie nimi jak z rękawa.

WARSZAWIANIE NAJLEPSI
W Miętnem koło Garwolina rozegrano turniej młodzików U-12 

o Puchar Prezesa Mazowieckiego ZPN z udziałem drużyn

okręgowych związków Mazowsza oraz gościnnie reprezentacji

Małopolski. 
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P
omiędzy starostą opolskim,
a Opolskim Związkiem Piłki Noż-
nej zawarto wtedy porozumienie,

które reguluje zasady funkcjonowania
ośrodka. Sprawy wychowawcze należą
do Kuratorium Oświaty,   natomiast
OZPN nadzoruje proces szkolenia pił-
karskiego. Dotacje na działalność
WOSSM pochodzą też z Ministerstwa
Sportu i PZPN. Zapewniają uczniom
sprzęt, ubiory i prowadzenie zajęć tre-
ningowych. Wszyscy gimnazjaliści nie-
odpłatnie zaopatrywani są w sportowy
sprzęt: futbolówkę i piłkarskie buty –
jedną parę na boisko, jedną do hali. Ci,
którzy mieszkają w internacie, mają ca-
łodobowe wyżywienie; za mieszkanie
w ośrodku muszą jedynie ponieść dwa-
dzieścia procent kosztów.

Dla wszystkich chętnych:  kandydaci
do Publicznego Gimnazjum Sportowe-
go i Publicznego Liceum Sportowego po
złożeniu właściwych dokumentów nie-
zbędnych do przyjęcia do szkoły (wszel-
kie informacje są na stronie interneto-
wej WOSSM) mają na przełomie czerw-
ca i lipca próby sprawności  fizycznej –
o przyjęciu decyduje liczba punktów za
oceny i inne osiągnięcia odnotowane
na   świadectwie szkolnym oraz punkta-
cja z testu sprawnościowego.

Jeśli komuś dłużyć się będzie jazda
autostradą z Wrocławia do Katowic al-
bo w odwrotnym kierunku, niech
w okolicach zjazdu na Opole zwróci
uwagę na skręt do Prószkowa. Spacer
po rozległym parku dobrze zrobi, a przy
okazji  obejrzeć można  zadbane i two-
rzące prawdziwy sportowy kompleks
obiekty: pełnowymiarowe boisko tra-
wiaste na lekkoatletycznym stadioniku,
też pełnowymiarowe oświetlone boisko
ze sztuczną nawierzchnią oraz szutrowe,
nieco mniejsze do trenowania i wielo-
funkcyjne boisko pomocnicze do gier ze-
społowych o sztucznej nawierzchni. Bu-
dynek internatu dla 150 osób ma na
każdym piętrze nowoczesny węzeł sani-
tarny, jest świetlica i stołówka.

Sala gimnastyczna o wymiarach 20x10
m ma niedaleko siłownię oraz gabinety
odnowy biologicznej i fizjoterapii. Są jesz-
cze dwa korty i dwie sale komputerowe.

WYBIERZ
PRÓSZKÓW!

Ze strony internetowej WOSSM:
„…trener Tomasz Bardjan: – Jakie były
twoje początki w OSSM Prószków i co
z nich wspominasz najbardziej? –
Pierwsze lata to ciężka praca nad sobą
jako trenera i nauczyciela. Wiele pora-
żek ale i sukcesy które dawały solidne-
go „kopa” i motywowały do dalszej
pracy nad sobą…

Całością prac kieruje Wiesław Korek,
koordynator procesu szkolenia
w WOSSM. Specjalistyczne szkolenie
prowadzone jest zgodnie z trzyletnim
planem opracowanym przez PZPN.
W klasach sportowych realizowany jest
12-godzinny cykl szkoleniowy tygodnio-
wo. Dochodzą do tego 4 godziny spe-
cjalistyczne, finansowane przez OZPN.

Kadra szkoleniowa Prószkowa:
– trener koordynator: Wiesław Korek
– trenerzy: Tomasz Bardjan, Aleksan-

der Kalbron, Adam Berbelicki,
– trener bramkarzy: Przemysław Kru-

pa,
– fizykoterapeuta: Jakub Kraska”.
Wszystkie klasy mają zajęcia treningo-

we podzielone na formacje i zajęcia dla
bramkarzy. Przygotowanie teoretyczne
też jest ważne – przepisy gry w piłkę noż-

ną, jej historia, systemy taktyczne, ana-
tomia człowieka, urazy piłkarskie, fizjo-
logia, obowiązki zawodników.

Nauka i szkolenie, to poziom gimna-
zjum i liceum. Blisko 150 osób uczy się
w sześciu klasach. W 3-letnim procesie
szkoleniowym chodzi o to, aby wszech-
stronnie nauczyć pod względem tech-
nicznym, motorycznym, taktycznym
tych zawodników, którzy na bardzo do-
brym poziomie będą uczestniczyć w roz-
grywkach kadry wojewódzkiej, a potem
kadry narodowej w różnych katego-
riach wiekowych.

Ze strony internetowej WOSSM:
„Zwycięski 1998!!! W dniu 12.10.2011
(środa) na pięknym stadionie przy ul.
Sportowej 1 w Brzegu pierwsze zwycię-
stwo w swojej historii gier reprezenta-
cyjnych o punkty odniósł zespół roczni-
ka 1998 prowadzony przez trenerów
Michała Jędrę i Tomasza Bardjana.
Spotkanie z Lubuskim ZPN zakończyło
się zwycięstwem Opolskiego ZPN 2:1!
Zwycięską bramkę zdobył zawodnik
WOSSM Prószków Michał Sypek”.

A więc? Masz kilkanaście lat? Miesz-
kasz na Opolszczyźnie? Nie zastanawiaj
się – wybierz Prószków! JERZY GÓRA

Wojewódzki Ośrodek Szkolenia

Sportowego Młodzieży 

w piłce nożnej w Prószkowie

istnieje w Zespole Szkół 

imienia Józefa Warszewicza 

już ponad siedem lat. Prószków ma

powód do dumy:

kompleks

sportowy 

z prawdziwego

zdarzenia.

Sala gimnastyczna o wymiarach

20x10 m ma niedaleko siłownię

oraz gabinety odnowy biologicznej

i fizjoterapii.
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W
łókniarz, z początkiem lat 50.
ubiegłego wieku, przecierał dru-
goligowe szlaki. Trzy następne

nazwy odnosiły się już do okresu 1957-
-1964 i bez wątpienia były to piękne cza-
sy dla krośnieńskiego futbolu. Pod wo-
dzą niezmiernie zasłużonego trenera,
Antoniego Chmury, juniorzy Krośnianki
sięgnęli po wicemistrzostwo Polski, prze-
grywając w zielonogórskim finale 1:2
z Lechią Gdańsk. Seniorzy też mieli czym
się chwalić. Zarówno poziomem gry, jak
i postaciami, które wysoko plasowały
krośnieński klub w piłkarskiej hierarchii.

To właśnie im dedykował Stanisław
Fryc monografię zatytułowaną: „W krę-
gu Karpat”. Prawdziwą opokę w bramce,
podobnie jak później Bogusław Brągiel,
stanowił Zbigniew Kilar. Jednym tchem
można było recytować klasyczny skład
obrony: Trzeciak – Sulik – Wnęk. W cen-
trum uwagi tkwił stoper Paweł Sulik, któ-
ry do Karpat zawitał z chorzowskiego
AKS. „Ambitny, pracowity i zdyscyplino-
wany, dysponujący nienaganną techni-
ką, po dawnemu dobrze się ustawiał

PRZYWRÓCIĆ BLASK KARPATOM
i twardo wchodził w napastników, tak że
ciągle był dla nich zaporą nie do przej-
ścia” – pisał kronikarz. Ogromną popu-
larnością cieszyli się bracia Matelowscy:
Adam, Andrzej i Tadeusz. Nawet poświę-
cono im reportaż w ogólnopolskim tygo-
dniku „Sportowiec”. Skoro rzecz działa
się w Krośnie, w drużynie musiał znaleźć
się Stanisław Zajdel, bo to bardzo popu-
larne nazwisko w mieście. Precyzją wyko-
nywania rzutów wolnych, później zresztą
również w Odrze Opole, imponował Sta-
nisław Mielniczek. O rozwinięcie wątku
krakowskiego zatroszczył się choćby Jan
Przeworski, wcześniej zawodnik Cracovii.
To właśnie on strzelił w Poznaniu zwycię-
skiego gola w meczu ze świeżo zdegra-
dowanym z ekstraklasy Lechem, ale i tak
obie drużyny znalazły się wkrótce na trze-
cioligowej bocznicy.

Na początku frapującej trenerskiej ka-
riery akurat w Karpatach pracował po-
chodzący z Sanoka Orest Lenczyk. Powrót
krośnian na centralny trakt nastąpił pod
koniec lat 80. Po krótkiej nieobecności
w drugiej lidze zdawało się, że Karpaty
będą w niej odgrywać wiodącą rolę. Zaś
aspiracje ówczesnego sponsora klubu,
Zbigniewa Zarębskiego, sięgały jeszcze
wyżej, zwłaszcza że jesienią 1992 Karpaty
dotarły do 1/16 Pucharu Polski i wpraw-
dzie odpadły po emocjonującym meczu
z Legią (1:3), ale piękne było to, że spo-
tkaniu – oglądanym także przez ówcze-
sną Miss Polski, Ewę Wachowicz – towa-
rzyszyła niesamowita frekwencja: 12 ty-
sięcy widzów. 

Niestety, sen o potędze trwał krótko.
Niebawem, o czym informował z ogrom-

nym smutkiem Paweł Sulik, w klubie od-
cięto prąd i gaz. A to dlatego, że sponsor
sam wpadł w nieliche tarapaty... Sezon
1994/95 był do tej pory ostatnim poby-
tem Karpat w II lidze. Za mecz poprzed-
niej dekady zgodnie uznano konfrontację
ze Stalą Sanok w sezonie 2007/08. Kar-
paty świeżo wróciły z piątoligowej ot-
chłani, Stal jeszcze w poprzednim sezo-
nie występowała w trzeciej lidze. Ale to
krośnianie podyktowali warunki, choć
jeszcze niespełna pół godziny przed koń-
cem przegrywali 0:1. Wręcz niesamowita
była końcówka spotkania, już w przedłu-
żonym o trzy minuty czasie gry. Najpierw
pod poprzeczkę bramki sanoczan trafił
Lech Czaja. A po nim Paweł Ruszała jak
należy sfinalizował kontrakcję i w Krośnie
zapanowała duża radość.

Od 1 stycznia 2010 trenerem Karpat
jest ich wychowanek, Tomasz Wacek. Ja-
ko piłkarz był kojarzony przede wszystkim
z Cracovią, w której barwach odnotował
ponad 60 występów w ekstraklasie. Jako
absolwent AWF zadebiutował w roli tre-
nera Victorii Kobierzyn i w tym peryferyj-
nym krakowskim klubie wykonał kawał
świetnej roboty. Na tyle zwrócił na siebie
uwagę, aby usłyszeć z Krosna hasło:
„wracaj!”. Wacek, człek nadzwyczaj uło-
żony, o mocnym kręgosłupie moralnym
i zarazem czuły na sentymenty, nie wahał
się. Po remisie z Tomasovią Tomaszów
Lubelski strata do otwierającej tabelę
Siarki Tarnobrzeg nadal nie jest duża, jak
najbardziej do zniwelowania, choć kon-
kurencja złożona z kilku rywali wydaje się
mocna. Może jednak druga liga znów za-
wita do Krosna... JERZY CIERPIATKA

Od 1 stycznia

2010 trenerem

Karpat jest 

ich wychowanek,

Tomasz Wacek.

Krosno marzy o powrocie 

do drugiej ligi, choć w obecnej

strukturze rozgrywek nie stanowi

ona zaplecza ekstraklasy. A takie

usytuowanie wcale nie było obce

ukochanym Karpatom, zresztą

występującym pod różnymi

szyldami: Włókniarza, Legii,

MZKS i właśnie Karpat.

PODKARPACKI
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W
fatalnej sytuacji klub z Sokółki
znajdował się już od wielu mie-
sięcy. Latem z powodu zaległo-

ści finansowych zespół opuściło kilkuna-
stu zawodników, których zastąpili głów-
nie piłkarze z niższych lig. Na początku
października cierpliwość skończyła się
także zatrudnionemu w końcu lipca tre-
nerowi, Sławomirowi Kopczewskiemu –
przed meczem ze Zniczem Pruszków zło-
żył na ręce prezesa klubu dymisję.

– Nie widzę sensu dalszej pracy, gdy
piłkarze od kilku miesięcy czekają na pie-
niądze, a zarząd poprzestaje jedynie na
obietnicach – tłumaczył powody decyzji.
Jednak nadal trenował drużynę, bo jego
rezygnacja nie została przyjęta, a jedno-
stronnie kontraktu zerwać nie mógł.
O pozostanie w klubie poprosiły go sa-
morządowe władze powiatu i miasta,
deklarując pomoc w szukaniu sposobów
wyjścia Sokoła z kryzysu, czyli w pozyski-
waniu sponsorów i spłacaniu długów.

Agonia pierwszej drużyny została wy-
dłużona tylko o ponad dwa tygodnie.
Spotkania ze Świtem Nowy Dwór Ma-
zowiecki działacze Sokoła już nie zorga-
nizowali, kilka dni wcześniej przesyłając
do PZPN dokumenty w sprawie wycofa-
nia zespołu z II ligi. Podpisał się pod ni-
mi Zdzisław Sidorowicz, który podjął się

ratowania klubu w wakacje tego roku.
O objęcie stanowiska prezesa poprosił
go burmistrz. W klubie zajmował się do
tej pory wyłącznie szkoleniem zarówno
seniorów, jak i grup młodzieżowych, ni-
gdy nie będąc nawet członkiem zarzą-
du. Liczył, że znajdzie firmę, która zde-
cyduje się wspierać Sokoła większą
kwotą i zostanie jego głównym sponso-
rem, ale jedynymi wspomagającymi
pozostały urząd miasta i starostwo po-
wiatowe. Bez pomocy innych samorzą-
dy nie są w stanie utrzymać drugoligo-
wego klubu.

– Niestety, druga liga okazała się za
droga – mówi prezes. – Po przeanalizo-
waniu kwestii finansowych uznaliśmy, że
wycofujemy się z rozgrywek. Nie chcieli-
śmy powiększać i tak niemałego już za-
dłużenia. W klubowej kasie brakuje dwu-
stu tysięcy złotych.

Na zlikwidowanie długu prezes daje
sobie i pozostałym członkom zarządu pół
roku, choć ma świadomość, że będzie

bardzo trudno. Sen z powiek spędzają
mu również piłkarze. Liczy na to, że zgo-
dzą się rozwiązać za porozumieniem
stron obowiązujące do połowy przyszłe-
go roku kontrakty oraz na rozłożenie na
raty finansowych zobowiązań wobec
nich. Co ważne, prezes nie ma zamiaru
uciekać z tonącego okrętu. – Chcę dopro-
wadzić do powrotu do normalności
i wkrótce dojdzie do spotkania z lokalny-
mi biznesmenami, którzy mogą wspo-
móc Sokół finansowo – deklaruje. Bez
strategicznego sponsora i pokaźnego
miesięcznego dochodu nie ma co się po-
rywać na drugą ligę.

Nadzieją piłkarskiego środowiska
w Sokółce jest pięć grup młodzieżowych
oraz występujące w klasie okręgowej re-
zerwy. To w nich graliby wiosną zawodni-
cy, którzy w klubie pozostaną. Od nowe-
go sezonu znaleźliby się w czwartej lidze,
do której – zgodnie z przepisami – Sokół
zostanie zdegradowany.

TEKST I FOT. ROMAN LASZUK

SOKÓŁ 
OBNIŻA LOTY
Przegrana Sokoła Sokółka

z Motorem w Lublinie była ostatnim

meczem podlaskiej drużyny

w drugiej lidze. Zaraz po nim

władze klubu podjęły decyzję

o wycofaniu się z rozgrywek.

Dotychczasowe wyniki spotkań

z udziałem Sokoła anulowano.

BLIŻEJ GRODNA
Podlaski Związek Piłki Nożnej zawarł porozumienie o współpracy

z prowadzącą rozgrywki na terenie Białorusi Grodzieńską Federacją

Piłkarską. Dokument podpisali: prezes podlaskiego związku, 

Witold Dawidowski oraz Frantz Jozefowicz Letiago.

Ostatnim sukcesem  Sokoła był awans do 1/32 Pucharu Polski, między innymi 

po lipcowym wyjazdowym zwycięstwie nad Podlasiem II Biała Podlaska.

P
orozumienie ma na celu szerszą wy-
mianę grup młodzieżowych. Repre-
zentacjom Podlaskiego ZPN ułatwi

organizowanie obozów szkoleniowych na
terenie województwa grodzieńskiego,
a zawodnikom zza wschodniej granicy –
na obszarze działania naszego związku.

Jeszcze w tym roku planowane są trzy
turnieje. W największym z nich wezmą

udział reprezentacje Podlasia we
wszystkich rocznikach, występujące
w rozgrywkach o Puchar Kazimierza
Górskiego, Kazimierza Deyny, Jerzego
Michałowicza i Wacława Kuchara, a tak-
że ich rówieśnicy z województwa gro-
dzieńskiego. Ponadto przewidziana jest
impreza dla dzieci oraz młodzieżowy

turniej futsalu. Zawarte porozumienie
daje również możliwość korzystania
z funduszy Unii Europejskiej, przezna-
czonych na współpracę transgraniczną
(EWT), a także organizowania wspól-
nych konferencji, kursów oraz szkoleń
dla trenerów i menedżerów sportu.

Pierwsza z takich imprez jest plano-
wana na początku przyszłego roku,
a kilka miesięcy później podlascy i gro-
dzieńscy działacze zamierzają reakty-
wować Ligę Północnobałtycką, w któ-
rej uczestniczyłyby klubowe drużyny
z Polski i Białorusi, a w przyszłości
także Litwy i Ukrainy. RL
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K
rzyżem Oficerskim Orderu Odrodze-
nia Polski uhonorowano Romana
Korynta (na zdjęciu trzeci od pra-

wej), Krzyż Kawalerski tego samego or-
deru przyznano Romanowi Rogoczowi
(pierwszy z lewej), natomiast Złote Krzy-
że Zasługi RP otrzymali: Zdzisław Pusz-
karz (drugi od lewej), Bogdan Adamczyk
(w środku) oraz Hubert Kusz (pierwszy od
prawej).

Odznaczenia, przyznane przez prezy-
denta RP, Bronisława Komorowskiego,
wręczał sekretarz stanu w jego kancelarii,
Sławomir Nowak (trzeci od lewej) w to-
warzystwie prezesa zarządu Lechii, Macie-
ja Turnowieckiego (drugi z prawej). Mini-
ster Nowak podkreślił szczególne zasługi
piłkarskich weteranów i życzył im jak naj-
dłuższego dawania dobrego przykładu
obecnym reprezentantom Lechii.

Wyróżniony najwyższym odznacze-
niem, 82-letni Roman Korynt (na zdjęciu
z lampką wina), to nie tylko jeden z naj-

ZASŁUŻENI – ODZNACZENI

wybitniejszych piłkarzy wybrzeżowych,
ale także postać o wyjątkowo barwnych
i – co tu ukrywać – dramatycznych kole-
jach losu. Rodowity tczewianin piłkarską
przygodę rozpoczynał w Gromie Gdynia
(1946-48). W ówczesnej pierwszej lidze
zadebiutował 2 września 1951 roku (Le-
gia Warszawa), by od sezonu 1953 aż do
zakończenia kariery w 1967 roku pozo-
stać wiernym gdańskiej Lechii.

Stadion PGE Arena był 30 września – przed meczem Lechii Gdańsk

z GKS Bełchatów (0:0) – miejscem uroczystego wręczenia wysokich

odznaczeń państwowych pięciu piłkarzom, zasłużonym dla

gdańskiego klubu oraz futbolu Wybrzeża.

Utalentowany obrońca szybko znalazł
uznanie trenerów kadry narodowej.
W biało-czerwonych barwach zadebiuto-
wał 25 maja 1952 roku, mając łącznie 35
występów i czterokrotnie dostępując za-
szczytu pełnienia funkcji kapitana druży-
ny. Jego reprezentacyjna kariera została
gwałtownie przerwana w 1959 roku,
a powodem stał  się bynajmniej nie po-
ważny uraz, lecz… list napisany do znajo-
mego w Niemczech, w którym Korynt
przyznał się do 300-złotowych gratyfika-
cji otrzymywanych za występy w kadrze
narodowej. Znajomy wykorzystał tę in-
formację w sposób wyjątkowo perfidny,
choć typowy dla nadgorliwych „folksdoj-
czów” – sprzedał ją mianowicie jednemu
z niemieckich brukowców, a ten ochoczo
upublicznił kulisy PRL-owskiego futbolu,
przedstawianego na zewnątrz jako całko-
wicie amatorski. Z oczywistych względów
– zwłaszcza w epoce rządów Władysława
Gomułki – taka wylewność reprezenta-
cyjnego piłkarza nie mogła pozostać bez
konsekwencji. Romanowi Koryntowi po-
zostało jedynie bronienie barw klubo-
wych. Skuteczne i nienaganne, o czym
świadczy ranga ostatniego z otrzyma-
nych odznaczeń. HENRYK JEZIERSKI

Ponad pół tysiąca przedszkolaków

i najmłodszych uczniów szkół

podstawowych (klasy od 1 do 3)

uczestniczyło w Wielkim Festiwalu

Piłkarskim dla Dzieci,

przeprowadzonym 26 października

w hali AWFiS w Gdańsku.

I
mpreza, zorganizowana po raz trzeci
przez PZPN, stanowi element progra-
mu UEFA Grassroots mającego na ce-

lu wspieranie rozwoju piłki amatorskiej
oraz zjednywanie futbolowi jak najwięk-
szej rzeszy dzieci i młodzieży. Znaczna
rozpiętość wieku uczestników (od 4 do 8
lat) znalazła odbicie w doborze festiwa-
lowych zajęć. Reprezentacje szkół pod-
stawowych rywalizowały w turnieju na

specjalnie przygotowanych boiskach,
a małolatom z przedszkola zaaplikowa-
no liczne formy zabawy, z piłką w roli
głównej. Wspólne dla wszystkich było
natomiast śpiewanie piosenek połączo-
ne z „meksykańską falą”, pokaz piłkar-
skiej żonglerki, spotkanie z zawodnikami
Lechii Gdańsk oraz wiele innych atrakcji.
Po minach dzieci widać było, że całkowi-
cie „kupiły” przesłanie imprezy. HJ

CZYM SKORUPKA...

FOT. HENRYK JEZIERSKI

FOT. ARCHIWUM LECHII GDAŃSK
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P
owstały przed 47 laty w wyniku fuzji
okolicznych klubów górniczych
ROW dziś znany jest głównie z żużla.

Niestety, od blisko dwudziestu lat futbol
w Rybniku stanowi tylko dodatek do czar-
nego sportu. Jak wygląda dziś sytuacja
tutejszej piłki? Ano, nie najlepiej. Druży-
na Energetyka na zakończenie rundy je-
siennej ugrzęzła w dole drugoligowej ta-
beli w zachodniej grupie, z dorobkiem
kilkunastu punktów i zaledwie trzema
wygranymi meczami. Co jest przyczyną
takiego stanu rzeczy w drużynie, z awan-
sem której pokładano wielkie nadzieje?
Która ma do dyspozycji ładny, oświetlony
(1200 luksów) obiekt na ponad 10 tysię-
cy miejsc, z krytą trybuną, zapleczem,
strategicznego sponsora i wiernych kibi-
ców. Obiecywano sobie po grze w run-
dzie jesiennej trochę więcej…

– Prowadzenie drużyny w drugiej lidze
powierzyliśmy nowemu trenerowi.  Ry-
szard Wieczorek, to szkoleniowiec z du-
żym doświadczeniem z ekstraklasy.
Wprowadził trochę inny model zajęć, ale
przede wszystkim nie obawiał się odważ-
nych decyzji – mówi urodzony rybnicza-
nin, prezes Grzegorz Janik (na zdjęciu). –
Trzeba być realistą. Na pewno nie myśli-
my o awansie. W zimie kilku zawodni-
kom kończą się kontrakty, choć teraz nie
czas jeszcze rozmawiać na temat perso-
nalnych zmian; na pewno nie będzie
zmiany trenera. Gramy w oparciu o wła-
snych wychowanków, być może nie są to
jakieś supergwiazdy, ale trzeba z nimi po-
pracować. W zespole jest miejsce dla na-
stępców Mowlika czy Lercha… Klub ma
szkołę mistrzostwa sportowego, którą
prowadzi w klasach gimnazjalnych i lice-
alnych. Młodzieżowcy w naszej drużynie
są właśnie z tej szkoły, cała szóstka. Ma-
my kilku starszych wychowanków, a pię-
ciu z nich występuje w zespołach ekstra-
klasy, więc młodzież dostaje tutaj szanse
rozwoju. Staramy się stworzyć jak najlep-
sze warunki. Wiemy, że nie da się sportu
robić bez pieniędzy. Ale poczyniliśmy już
jeden krok do przodu – stworzyliśmy bar-
dzo dobrą bazę sportową.

– Następny krok – mamy szkołę mi-
strzostwa sportowego, ale pracujemy
z dziećmi od piątego roku życia; odbywa-
ją się  już regularne zajęcia w grupach,
oczywiście u tych najmłodszych roczni-
ków jest to forma zabawowa. Zrobiły się
modne takie szkółki Barcelony czy Bolto-
nu. Chcemy współpracować z Schalke

RYBNIK – MIASTO REALISTÓW
Siedem sezonów w ekstraklasie, dziewięć na drugim szczeblu, finał Pucharu Polski, 

międzynarodowe puchary, wielu znakomitych wychowanków, jak: bramkarz Piotr Mowlik, 

Stanisław Sobczyński, Henryk Wieczorek i supersnajper Eugeniusz Lerch – to najjaśniejsze 

w historii karty klubu, który dziś stanowi przedmiot troski 150-tysięcznego Rybnika.

04, byliśmy już tam na obozach, oni też
byli u nas i będziemy to kontynuować.
W Polsce wielkie kluby traktują te mniej-
sze po macoszemu. My robimy pierwszą
fazę selekcji, przygotowujemy chłopców
do gry, ale za tym muszą iść też i dla nas
jakieś profity. Dopóki tego nasi mocarni
nie zrozumieją, będziemy podpisywali
umowy z niemieckimi klubami, które
mają bardziej profesjonalne podejście do
tego typu współpracy.

– ROW Rybnik ma swoje tradycje,
a ponieważ magia Górnika Zabrze jest tu-
taj nadal bardzo duża, więc z nim trochę
współpracujemy na zasadach wymiany.
Ale to nie może być tylko taka współpra-
ca, że ja gram w ekstraklasie, ja dostaję
6 milionów z Canal Plus i wszystko mi
wolno. Nie może być tak, że się płaci gro-
sze i bierze utalentowanego nastolatka.
Jeżeli tego nie uregulujemy i nie będzie
ze strony PZPN twardych zasad: „masz
dług – nie masz licencji”, to nasza piłka
szybko z dołka nie wyjdzie.

Plany są takie, żeby powalczyć
o awans, ale zdajemy sobie sprawę, że
bez większych pieniędzy, które nie wpły-
ną do piłki, to się na pewno nie uda. Je-
żeli nie będzie na tym stadionie 5–6 ty-
sięcy ludzi, to trzeba się zastanowić, czy
warto. Czy nie poprzestać tylko na piłce
młodzieżowej i najlepszych zawodni-
ków odsyłać gdzieś do klubów wyż-
szej ligi, gdzie przychodzi więcej
kibiców.

– Trzeba oczywiście szukać
też takiego sponsora, który
chciałby zainwestować
w sport. Rybnik jest dużym,

150-tysięcznym miastem, które się rozwi-
ja, tylko proszę mi wskazać jedną firmę
w okolicy, która zatrudnia tysiąc osób
i ma siedzibę zarządu na miejscu. Elek-
trownia Rybnik naprawdę bardzo nam
pomaga i jest takim sponsorem, na któ-
rego zawsze można liczyć, ale to spółka
francuska. Innych sponsorów trochę jest,
ale to wszystko za mało. Tutaj naprawdę
twardo stąpamy po ziemi. Zobaczymy,
mówi się o największej inwestycji na po-
łudniu Polski – o budowie bloku energe-
tycznego wartości czterech miliardów eu-
ro; ta decyzja ma  zapaść lada chwila. Je-
żeli te miliardy zostaną w Rybniku zain-
westowane, przyciągną wiele firm, które
na pewno wtedy zainteresują się jakąś
większą promocją na  tym terenie, a nie
ma lepszej promocji, niż przez sport.

– Jesteśmy w okolicy postrzegani jako
bardzo solidny klub. Może nie płacimy
najwięcej, nie mamy niebotycznych kon-
traktów, ale jesteśmy wypłacalni. Nie
ma zaległości w ZUS, Urzędzie Skarbo-
wym czy wobec zawodników – wszystko
jest na bieżąco regulowane. U nas sport
nie może być kojarzony z jakimś oszu-
stwem, z lewizną. Dlatego przestrzegam
twardej reguły – płać tyle, ile możesz,
ale nie obiecuj złotych gór! To jest trzecia
klasa rozgrywkowa, jesteśmy zespołem

półzawodowym, płacimy na sty-
pendia dla młodych zawodni-

ków oraz za to, że codziennie
trenują, poświęcając swój

wolny czas.
WYSŁUCHAŁA

KINGA RZEPECKA
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ÂWI¢TOKRZYSKI

OFENSYWA MŁODZIEŻY Z OSTROWCA

K
lub, zgodnie z systemem organizacji
szkolenia dzieci i młodzieży opraco-
wanym przez PZPN, trenuje chłop-

ców we wszystkich kategoriach wieko-
wych. Młodzi adepci piłkarskiego kunsztu
w MKS KSZO-Junior podzieleni są na dzie-
sięć grup wiekowych – od żaków do junio-
rów starszych. Drużyny biorą udział w roz-
grywkach Młodzieżowej Ligi Świętokrzy-
skiej, prowadzonej przez Świętokrzyski
Związek Piłki Nożnej w Kielcach, we
wszystkich kategoriach wiekowych.

Mecze odbywają się na boiskach pił-
karskiego ośrodka treningowego przy
ulicy Kolejowej w Ostrowcu Świętokrzy-
skim. Znajdują się tam dwa pełnowy-
miarowe boiska, jedno ze sztuczną, dru-
gie z naturalną nawierzchnią, a także ca-
łe wymagane zaplecze socjalne. Dzięki
wynikom, jakie osiągają zespoły KSZO-
-Junior, ośrodek ten jest jednym z najlep-
szych klubów w województwie, szkolą-
cych piłkarską młodzież; taki tytuł wy-
walczył właśnie w sezonie 2010/2011.
A tak przedstawiają się jego aktualne
wyniki.

Mistrzowie województwa świętokrzy-
skiego:

Ośrodek, znany jako

Stowarzyszenie Kultury Fizycznej 

– Miejski Klub Sportowy 

KSZO-Junior Ostrowiec

Świętokrzyski powstał 

w 2003 roku, kontynuując

tradycje SPN KSZO. Dziś uchodzi 

za jeden z najlepszych w kraju.

�juniorzy starsi rocznik 1992/93, tre-
nerzy: Waldemar Domagała, Ma-
riusz Kadela – awans do 1/16 mi-
strzostw  Polski

�juniorzy młodsi rocznik 1994/95, tre-
nerzy: Rafał Barański, Marek Krajew-
ski – awans do 1/16 mistrzostw Polski

�trampkarze  starsi rocznik 1996, tre-
ner: Marcin Wróbel

�młodzicy młodsi rocznik 1999, trener:
Sławomir Góra
Wicemistrzowie województwa święto-

krzyskiego:
�trampkarze młodsi rocznik 1997, tre-

ner: Piotr Stańczyk
�młodzicy starsi rocznik 1998, trener:

Rafał Borek
�orliki młodsze rocznik 2001, trener:

Aleksander Gałka
Trzecie miejsce w województwie świę-

tokrzyskim:
�orliki starsze rocznik 2000, trener:

Aleksander Gałka.
Pracowicie spędzają najmłodsi piłka-

rze z Ostrowca okres przygotowawczy,
uczestnicząc w turniejach o zasięgu woje-
wódzkim i ogólnokrajowym, a także mię-
dzynarodowym, między innymi na Ukra-
inie. Rozgrywają wiele spotkań kontrol-
no-sparingowych, a także przygotowują
się do rozgrywek na obozach sporto-
wych.

Od kilku lat klub organizuje również
cykliczne zajęcia piłki nożnej dla dzieci
niezrzeszonych w MKS KSZO-Junior w ra-
mach akcji „Wakacje i ferie z futbolem”.
Zajęcia mają na celu popularyzację piłki
nożnej w tym usportowionym mieście,
co nierzadko owocuje wprowadzeniem
do drużyn młodzieżowych klubu nowych

adeptów najpopularniejszej dyscypliny
sportu. Należy również zaznaczyć, że na-
bór do klubu trwa nieustannie przez cały
rok. Chłopcy, którzy ukończą wiek juniora
starszego, mają możliwość kontynuowa-
nia kariery piłkarskiej w seniorskim KSZO
S.S.A. Wychowankowie często trafiają
również do klubów z najwyższej klasy roz-
grywkowej, jak: Lech Poznań, Widzew
Łódź, Legia Warszawa, Wisła Kraków.

W Ostrowcu Świętokrzyskim istnieją
Ośrodki Szkolenia Sportowego Młodzie-
ży na bazie gimnazjum i liceum. Funkcjo-
nują tam klasy o profilu piłka nożna, do
których uczęszczają najzdolniejsi zawod-
nicy z całego województwa świętokrzy-
skiego. Gimnazjalny Ośrodek Szkolenia
Sportowego Młodzieży (jeden z szesna-
stu w Polsce) rozpoczął działalność
w kwietniu 2004 roku, natomiast Liceal-
ny Ośrodek Szkolenia Sportowego Mło-
dzieży (jeden z dziesięciu w kraju) funk-
cjonuje od 1 września 2008.

Klub z Ostrowca jest organizatorem
wielu meczów i turniejów piłkarskich
o zasięgu wojewódzkim i ogólnopolskim.
Zawody odbywają się na tutejszych
obiektach MOSiR. Kilkakrotnie organizo-
wano m.in. mistrzostwa Polski juniorów,
eliminacje powiatowe, finały wojewódz-
kie, półfinały krajowe i finał krajowy naj-
większego w Polsce turnieju piłkarskiego
Coca-Cola Cup, turnieje „Z podwórka na
stadion” (finały powiatowe i wojewódz-
kie), turnieje im. Marka Wielgusa, a tak-
że Międzynarodowy Turniej Przyjaźni
z udziałem drużyn z Hiszpanii oraz wiele
spotkań mistrzowskich i towarzyskich we
wszystkich kategoriach wiekowych.

ROMAN BINENSZTOK
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WARMI¡SKO-
-MAZURSKI

S
tadion otworzyli marszałek Warmii
i Mazur, Jacek Protas oraz burmistrz
Ostródy, Olgierd Dąbrowski, dla

którego inwestycja była sensem życia
w ostatnich kilkunastu miesiącach. –
Kompleks od początku do końca, to mój
pomysł. Wielu wydawał się nierealny
i pukali się w czoło, gdy o nim mówiłem.
Twierdzili, że jestem szkodnikiem oraz że
roztaczam nadzieje niemożliwe do zreali-
zowania. Ktoś powiedział nawet, że jak
wszystko zakończy się sukcesem, to prze-
niesie mnie na plecach przez całą Ostró-
dę. Ale z uwagi na to, że ważę sto kilogra-
mów, po chrześcijańsku mu na łamach
„Polskiej Piłki” daruję.

W komplementowaniu ostródzkiego
kompleksu nie ma cienia przesady. Głów-
nym elementem obiektu, którego wybu-
dowanie kosztowało około 36 milionów
złotych (z czego miasto wydało niewiele
ponad 10 milionów, a resztę pokryła UE),
jest piękny stadion. W skład kompleksu
wchodzą ponadto: sześć kortów (w tym
dwa kryte), ścianka wspinaczkowa, cało-
roczne lodowisko, pełnowymiarowe bo-
isko ze sztuczną nawierzchnią i oświetle-
niem oraz park z zestawem różnego ro-
dzaju boisk i miejsc zabaw dla dzieci.

– Zależy nam na tym, by w czasie, gdy
pan domu będzie oglądać mecz, a jego
żona z dziećmi, choć mają wstęp wolny,

OSTRÓDA MYŚLI O EURO

LEKARZ WARMII I MAZUR

nie wyrażą na to ochoty – mogli korzy-
stać z wszelkiego rodzaju atrakcji – doda-
je prezes Sokoła, Jerzy Sarnecki. – Orga-
nizowane przy sztucznym oświetleniu
mecze cieszą się o wiele większą niż po-
przednio frekwencją, w czym duży udział
mają nasi piłkarze, będąc na dobrej dro-
dze do powrotu po dwudziestu latach do
trzeciej ligi. Od kilku lat filozofia władz
miasta i naszego klubu jest identyczna –
najpierw stworzenie bazy, a dopiero póź-
niej silnej drużyny. Dziś mówimy o awan-
sie do trzeciej ligi, a myślimy już o dru-
giej. Przy takim burmistrzu, jak Olgierd
Dąbrowski – wszystko jest możliwe.

By osiągnąć kolejne cele, w mieście
duży nacisk kładzie się na pracę z mło-

dzieżą. Od trzech lat w szkołach istnieją
klasy sportowe o profilu piłkarskim,
a najlepsi adepci są kierowani do klubu.
Dziś Sokół jest wiarygodnym partnerem
dla współpracujących z nim podmiotów,
a w zespole dwie trzecie składu to wy-
chowankowie.

W Ostródzie myśli się także o Euro
2012. Kompleks spełnia wszystkie wymo-
gi UEFA i przez wielu uważany jest za je-
den z najlepszych, jeżeli nie najlepszy
ośrodek w Polsce dla którejś z reprezen-
tacji. – Lobbujemy, aby ktoś do nas przy-
jechał – mówi burmistrz Dąbrowski. – Je-
żeli się na to zdecyduje, gwarantuję, że
„wsiąknie” w Ostródę na kolejne lata.

ROMAN LASZUK

Z
ainteresowanie sportem przejawiał
od najmłodszych lat. W liceum  zapi-
sał się do drużyny piłki ręcznej Victorii

Bartoszyce i jako reprezentant tej dyscypli-
ny i bramkarz AZS Białystok świętował
swoje największe sukcesy. Ma na koncie
złoty i srebrny medal mistrzostw Polski aka-
demii medycznych. Po skończeniu studiów
przyjechał do Olsztyna, gdzie został leka-
rzem miejscowych Budowlanych. Klub był
wielosekcyjny, a główne skrzypce odgry-
wali w nim bokserzy, zapaśnicy i rugbiści.

W końcu lat 70. minionego wieku po-
znał słynnego w tamtym czasie trenera,
Józefa Łobockiego, który zaproponował
mu opiekę medyczną nad zawodnikami
Stomilu. W klubie tym piłka nożna po-
chłonęła go bez reszty i razem z drużyną
przebył drogę z trzeciej ligi do ekstrakla-
sy; pozostał tam kierownikiem grup na-

borowych. Dziś nikt z tych grup nie wystę-
puje poniżej czwartej ligi, a Piotr Klepcza-
rek z ŁKS Łódź i Grzegorz Lech z Korony
Kielce nawet na poziomie ekstraklasy.
W piłkę grają też jego dwaj synowie –
młodszy Piotr w Polonii Bytom, a starszy
Grzegorz jest kapitanem trzecioligowego
Huraganu Morąg. Jego żona, Czesława,
była reprezentantką Polski w gimnastyce
sportowej. Swego czasu przymierzano
go, i to dosłownie, do wyjazdu na igrzy-
ska w Barcelonie, jako lekarza… badmin-
tonistów i kajakarzy. Człowieka „z pro-
wincji” w ostatniej chwili zastąpił jednak
ktoś z centrali, a jemu z przymiarek pozo-
stał tylko olimpijski dres. Przez osiem lat
zajmował się także siatkarzami AZS Olsz-
tyn oraz kadrą tenisa stołowego.

– Jeżdżę swoim samochodem po ma-
lutkich wioskach i badam młodych chłop-

ców, żeby mogli uczestniczyć w rozgryw-
kach. A posiadając licencję PZPN, repre-
zentuję Jezioraka Iława, gdzie swoje obo-
wiązki pełnię społecznie, a także Olimpię
Elbląg. U obu drugoligowców jestem za-
równo lekarzem klubowym, jak i tym ob-
sługującym mecze. Mam drugi stopień
specjalizacji z chirurgii urazowo-ortope-
dycznej. W Olsztynie przyjmuję zawodni-
ków z kontuzjami, bądź urazami.

Jako delegat Stomilu, otrzymał popar-
cie znacznej części środowiska i został wy-
brany do zarządu W-MZPN. Zasiada
w nim już trzecią kadencję. – Zgodziłem
się kandydować, bo lubię pomagać in-
nym – dodaje Piotr Kulpaka. – To my,
działacze jesteśmy dla zawodników i klu-
bu, a nie kluby dla napuszonych działa-
czy. Na widok dzisiejszego, pełnego ego-
izmu i brutalności świata scyzoryk mi się
w kieszeni otwiera. Kiedyś działacze byli
mocno związani ze środowiskiem, a klub
funkcjonował jak rodzina. Dziś kult pie-
niądza zabija często całe piękno sportu,
w tym piłki nożnej. RL

Piłkarze czwartoligowego Sokoła Ostróda wreszcie wrócili na stary obiekt. A właściwie – nowy, 

bo we wrześniu oddano do użytku kompleks, którego nie powstydziłoby się żadne polskie miasto.

Wstęgę przecina

marszałek 

Jacek Protas, 

za nim burmistrz

Olgierd Dąbrowski.

Piotr Kulpaka od trzech kadencji jest członkiem zarządu

W-MZPN. Bez niego piłkarze Jezioraka Iława i Olimpii

Elbląg nie  graliby w drugiej lidze.
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WIELKOPOLSKI

WIELKI DZIEŃ
MARIANA K.

P
rzyjemna aparycja, zwykle
uśmiechnięta twarz, sportowa syl-
wetka. Tonacja gwizdka zawsze

donośna, ostra, zdecydowana. Jakby
oznajmiająca; człeku, nie ma odwrotu –
faul i rzut wolny dla rywali. Można się też
było przy nim zawsze uśmiać do woli. Ka-
walarz co się zowie.

Maryś zaczynał jako zawodnik poznań-
skiego Drukarza (lata 1946 – 1947), jesz-
cze trochę kopał w innych klubach, lecz
już w 1957 roku został sędzią rzeczywi-
stym, natomiast w 1965 roku arbitrem li-
gowym. Wkrótce – po niespełna trzech
latach, – na jego sędziowskim uniformie

widniał już emblemat FIFA. Jeździł więc
po Europie i świecie, prowadził prestiżo-
we zawody ligowe, międzypaństwowe,
turnieje. I oto wreszcie w 1976 roku dostą-
pił zaszczytu powołania na igrzyska olim-
pijskie w Montrealu. Tam sędziował mecz
otwarcia i trzy spotkania turniejowe. Ka-
riera niczym z bajki. Ale to wszystko po-
twierdza tylko wielki talent Kustonia.

Miał też Marian nie tylko tak zwany sę-
dziowski nos. Posiadał również zdolności
organizacyjne i żyłkę nieprzeciętnego
działacza. Trzy kadencje dowodził po-
znańskim  Kolegium ędziów, a na czwar-
tą, już nie pozwolono. Został  wybrany na

stanowisko prezesa OZPN. W tym sa-
mym czasie, a także później, pełnił odpo-
wiedzialne funkcje w zarządzie PZPN, Ko-
misji Szkoleniowej.

Ładna laurka? Bo też okazja ku temu wy-
jątkowa; Marian 24 października tego roku
skończył (dopiero) 80 lat! Jubilatowi wła-
dze Wielkopolskiego ZPN  i KS zorganizo-
wały uroczyste spotkanie. Obok sędziów,
przybyli Stefan Antkowiak, członek zarządu
PZPN i prezes wielkopolskiego związku
oraz Zdzisław Kręcina, sekretarz generalny
PZPN. Marian Kustoń odebrał odznakę dia-
mentową, najwyższe odznaczenie związku.
Zasłużył sobie na to. JERZY FIGAS

Marian Kustoń otrzymuje odznaczenie z rąk Stanisława Antkowiaka. 

Obok – Zdzisław Kręcina.

L
ech Conference ma dać odpowiedź
na nurtujące pytania i przybliżyć
najlepsze praktyki stosowane w in-

nych federacjach piłkarskich. – W Polsce
nie brakuje talentów, lecz przede
wszystkim profesjonalnego systemu
szkolenia młodzieży. Na Euro 2012 nie
zdążymy, ale fantastyczna atmosfera
wokół tej imprezy jest dobrym momen-
tem na budowanie podwalin silnej pol-
skiej piłki na przyszłe dekady. Organizu-
jąc Lech Cup i Lech Conference, chcieli-
byśmy się przyczynić do realizowania tej
misji – mówi Andrzej Kadziński, prezes
zarządu Lecha Poznań.

W ramach konferencji odbędą się wy-
kłady, dyskusje oraz sesje treningowe,
które pokażą, że sukces nie jest darem,
lecz wypadkową czynników, nad którymi
mamy kontrolę. Wśród prelegentów
znajdą się m.in. szkoleniowcy FC Barcelo-

na, Sportingu Lizbona i Bayeru Leverku-
sen. Gościem specjalnym będzie słynny
niemiecki piłkarz i trener – Lothar
Matthäus.

Potem na boisko wybiegną następcy
Lionela Messiego i Cristiano Ronaldo.
Podczas Lech Cup 2011 zmierzą się ze so-
bą kluby, których drużyny seniorskie na
co dzień występują w Lidze Mistrzów i Li-
dze Europejskiej, a jednocześnie słyną ze
znakomitego szkolenia młodzieży.
Udział potwierdzili: FC Barcelona, Spor-
ting Lizbona, Tottenham Hotspur, Bayer
Leverkusen, Dinamo Zagrzeb, Paris Sa-
int-Germain i obrońca tytułu – Hertha
Berlin. Ponadto pierwszy raz do Pozna-
nia przyleci zespół brazylijski – Atletico
Paranaense.

– Dla polskich trenerów i piłkarzy, to
świetna okazja do podpatrzenia warsz-
tatu zagranicznych gości. Rozgrywki sto-
ją na bardzo wysokim poziomie i elek-
tryzują tym bardziej że być może, jeste-
śmy świadkami narodzin przyszłych
gwiazd światowej piłki – mówi Krzysztof
Rutkowski, dyrektor Lech Cup i Lech
Conference.

LECH CONFERENCE I LECH CUP
Od 9 do 11 grudnia w poznańskiej hali Arena odbędzie się 

II Konferencja Trenerów Piłki Nożnej (Lech Conference) oraz Lech Cup

2011, turniej dla chłopców do lat 12, na który i w tym roku zjadą się

tuzy międzynarodowego futbolu.

Jeszcze wciąż brzmi w uszach

wielu fanów głos spikerów:

„grają… a sędziuje  Marian Kustoń

z Poznania”. I wówczas bardzo

często rozlegały się oklaski. 

Nie było to tylko zwyczajowe

powitanie (a na marginesie 

– jaki był to miły i kulturalny gest), 

ale w tym konkretnym przypadku

także dowód szacunku 

oraz uznania dla Mariana.

Słynny niemiecki

piłkarz i trener 

– Lothar Matthäus.
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ZACHODNIO-
POMORSKI

J
eżeli tak się stanie, poinformuję
o tym podczas tradycyjnego memo-
riału mojego taty – Stefana, który po

raz jedenasty organizować będę w grud-
niu w Świdwinie.

W czerwcu minie 20 lat od debiutu
Moskalewicza w szczecińskiej barwach
Pogoni. Gdy po raz pierwszy pojawił się
na ligowym boisku, miał niespełna 18
lat. Razem z nim z debiutancką tremą
walczyli w tym samym spotkaniu tak zna-
ni piłkarze, jak Maciej Stolarczyk czy Ra-
dosław Majdan. – Pamiętam tamten
mecz z Ruchem Chorzów, jakby to działo
się najwyżej kilka lat temu. Inne spotka-
nia ulatują z pamięci, ale o debiucie nie
sposób zapomnieć – wspomina Moska-
lewicz, który jeszcze niedawno marzył,
żeby po raz czwarty awansować z Pogo-
nią do ekstraklasy. – To byłoby piękne
zwieńczenie kariery i spięcie jej klamrą.
Chciałem zaliczyć w Szczecinie jubileuszo-
wy występ numer 350 w piłkarskiej eli-
cie. Niestety, obecni działacze morskiego
klubu okazali się wobec mnie bardzo nie
w porządku. W przerwie zimowej trener
Artur Płatek oświadczył mi, że ze wzglę-
du na zawansowany wiek, w jego zespo-
le mogę być tylko zmiennikiem. Na takie
dictum z ich strony nie mogłem przystać
– mówi 37-letni Moskalewicz, który zimą
rozwiązał z morskim klubem kontrakt, za
porozumieniem stron.

Decyzja Płatka była zaskakująca, choć-
by z tego względu, że jesienią ubiegłego
roku Olo był kapitanem zespołu i roze-
grał w nim niemal wszystkie mecze
pierwszej rundy. – Nigdy  nie byłem pupi-
lem działaczy. Nie zabiegałem o ich
względy i podobnie było ostatnio w Po-
goni. Gdy w klubie przy Twardowskiego
udzielać się zaczął obecny prezes, Jaro-
sław Mroczek, czułem, że mogą dla mnie
nadejść trudne chwile. Nie sądziłem jed-
nak, że będzie mi się wypominać lata.
Nie brak przecież piłkarzy będących
w moim wieku i grających w najwyższych
ligach. Nie chcę się do nikogo porówny-
wać i nie będę podawać nazwisk. Wszy-
scy je doskonale znamy. W Pogoni z wiel-
kim powodzeniem gra piłkarz, który nie
jest ode mnie młodszy. Powinno to być
uzależnione od aktualnej formy, a nie od
metryki – dodaje Moskalewicz, obecnie
zaangażowany w piłkarski projekt za-
wodników, z którymi stawiał pierwsze li-
gowe kroki.

„Akademia 14” to piłkarska szkółka
należąca do duetu Majdan – Stolarczyk.
Działa na wzór podobnych w Polsce, pro-
wadzonych przez znanych piłkarzy, Piotra

Reissa, Grzegorza Nicińskiego czy Macie-
ja Żurawskiego. – Byłem pewien, że po
zakończeniu kariery będę pracował w Po-
goni. Znam się na piłce i moje doświad-
czenie do czegoś by się niewątpliwie
przydało. Z obecnymi działaczami jest to
jednak niemożliwie. Praca z najmłodszy-
mi adeptami futbolu może być jednak
równie pasjonująca – dodaje.

„Olo” przez lata był pupilem kibiców.
Nie tylko w Szczecinie. Cenili go fani fut-
bolu w Krakowie, gdzie z Wisłą sięgał po
najwyższe trofea i w Gdyni, gdzie przez la-
ta grał w Arce. Kibice doceniali jego zaan-
gażowanie i zawsze sportową postawę.
Moskalewicz grał przez dwie dekady,

w których w polskiej piłce szalała korup-
cja. Nigdy nie miał jednak postawionych
żadnych zarzutów, choć kluby, w których
występował, nie zawsze grały fair. – Inte-
resowało mnie wyłącznie tylko to, co się
dzieje na boisku. Nigdy nie wchodziłem
z działaczami w żadne układy. Uczciwość
nie tylko w czasie spotkań jest dla mnie
bardzo ważna – dodaje piłkarz, który dał
się poznać z tego, że także w życiu poza-
sportowym wyznaje jedynie przejrzyste
reguły.

OLO SIĘ ŻEGNA?

Po latach przyznaje, że wpływ na je-
go postawę zawsze miała wiara. – Ni-
gdy się z nią specjalnie nie obnosiłem,
bo to przecież bardzo intymna sfera ży-
cia. Głęboką wiarę wyniosłem z domu,
jako nastolatek byłem nawet mini-
strantem. W rodzinnym Świdwinie rów-
nie często, co na boisko, biegałem do
kościoła. Papież to dla mnie najważ-
niejszy w historii Polak. Udziału w mszy
świętej nie uważam za obowiązek, ale
za przyjemność. Zawsze byłem blisko
kościoła i Boga. Na pewno pomogło mi
to przejść przez kilka zakrętów, na któ-
rych znalazłem się na swojej piłkarskiej
drodze.

Wiele wskazuje na to, że wychowanek
Pogoni wybiegł już na ostatnią piłkarską
prostą. – Nie chciałbym jeszcze finiszo-
wać, ale jeżeli nie otrzymam zadowalają-
cej mnie propozycji, zakończę przygodę
z futbolem, bo karierą nie chciałbym te-
go nazywać. Przez prawie dwadzieścia
lat profesjonalnego uprawiania sportu
przywykłem do poważnego traktowania
futbolu i samego siebie. Dlatego nie
przyjmę propozycji poniżej pierwszej ligi
– wyjawia Moskalewicz. DARIUSZ JACHNO

Olgierd Moskalewicz rozegrał w ekstraklasie 340 spotkań. Wszystko wskazuje na to, że licznik, który zatrzymał się

w maju 2009 roku, nie posunie się już do przodu. Popularny Olo jest o krok od podjęcia decyzji o zakończeniu kariery.

Olgierd

Moskalewicz
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istoria piłki nożnej w Opato-
wie (województwo święto-
krzyskie) sięga początku lat
20. ubiegłego wieku. To
w okresie 1923-1925 kształto-

wała się futbolowa świadomość wśród
młodzieży grającej pierwsze mecze na
miejscowym targowisku. Prekursorami
zorganizowanego sportu w Opatowie
byli m.in.: Włodzimierz Terpiłowski, Ste-
fan Wójcik i Zygmunt Korzeniowski, któ-
rzy założyli sekcję piłkarską Opatowia, fi-
nansując ją z własnych pieniędzy. W 1925
roku przyjęto nazwę Opatowski Klub
Sportowy, która pozostała po dzień dzi-
siejszy.

Od samego początku klub przyciągał
młodych sportowców szukających od-
skoczni od codziennych obowiązków.
W 1933 roku zarząd, w skład którego we-
szli: Jarosław Siekierzyński, Stanisław Or-
natkiewicz, Władysław Skoczek, Wojciech
Skoczek, por. Rogowski i Wojciech Kra-
sowski, zdecydował o założeniu nowych
sekcji sportowych. Oprócz istniejącej już
sekcji piłkarskiej utworzono także lekko-
atletyczną, koszykówki, siatkówki oraz
strzelectwa sportowego. Okres okupacji
niemieckiej nic nie zmienił w funkcjono-
waniu klubu, odbywały się normalne tre-
ningi na opatowskiej targowicy. Jednak
wskutek wzmożonego terroru hitlerow-
skiego, w połowie 1943 roku zaniechano
działalności sportowej. W tym czasie wie-
lu zawodników OKS uczestniczyło w miej-
scowym ruchu oporu. Zaraz po wycofaniu
się wojsk hitlerowskich, w 1945 roku klub
wznowił swoją działalność.

Wielokrotnie zmieniano nazwę na:
OKS – Strażak, OKS – Związkowiec, OKS –
Budowlani. Zmiany te podyktowane były
względami finansowymi oraz polityczny-
mi. W owym czasie bardzo ciężko było
uzyskać stałe, pewne źródło finansowa-
nia klubu, dlatego szukano różnych roz-

wiązań problemu pośród miejscowych
spółdzielni, przedsiębiorstw i zakładów
pracy. Rozwiązaniem okazała się pomoc
Federacji Sparta z Kielc oraz PKKF Opa-
tów, udzielona klubowi w 1957 roku.
Dzięki niej OKS się usamodzielnił, a no-
wym prezesem został Stefan Wróblew-
ski. Wtedy sekcja piłkarska została zgło-
szona do OZPN w Kielcach, rozgrywając
swoje mecze w klasie C, aby już niedługo
awansować wyżej, do klasy A.

Efektem dobrej organizacji oraz niezłej
gry drużyny było ogromne zainteresowa-
nie miejscowej młodzieży piłka nożną
i utworzenie zespołu juniorów. Od tego
czasu w klubie kładziony jest ogromny na-
cisk na pracę z młodzieżą. W latach 60.
został uporządkowany i ogrodzony opa-
towski stadion, wybudowano pawilon
sportowy z natryskami, szatniami, po-
mieszczeniami gospodarczymi i świetlicą.
Przy ogromnym zaangażowaniu honoro-
wego prezesa Leona Rutkowskiego, dru-
żyna z Opatowa awansowała do ligi okrę-
gowej i pozostała w niej przez cztery kolej-
ne sezony.

Rok 1972 wnosi do Opatowa duże zmia-
ny. Dobra postawa kilku czołowych piłka-
rzy powoduje odejście ich do mocniejszych
zespołów z wyższych lig, a OKS spada
w hierarchii. Następuje stagnacja opatow-
skiej piłki, zespół rywalizuje ledwie na bo-
iskach ligi międzypowiatowej oraz B-kla-
sowej. Długo  piłkarzom z Opatowa nie
udaje się zadomowić w wyższej klasie.
W 1991 roku dochodzi do zmiany zarządu,
a prezesem zostaje Zbigniew Batugowski.
Klub zaczyna odnosić znaczące sukcesy.
W 1993 roku kibice świętują awans do ligi
okręgowej a już w 1995 roku wielki sukces
– promocję do czwartej ligi. Jest to naj-
większe osiągnięcie w całej historii klubu.

Niestety, rzeczywistość okazała się dla
opatowian bardzo brutalna. Wysoki po-
ziom sportowy osiągnięty przez drużynę
spowodował zwiększone wymagania fi-
nansowe, którym działacze nie byli w sta-
nie sprostać i w 1998 roku OKS żegna się
z czwartą ligą. Następują liczne zmiany
trenerów, działaczy i sportowców. Proble-
my finansowe nękają klub przez kilka lat,
a sytuacja poprawia się dopiero w 2002
roku.

W 2004 świętowany jest ponowny
awans i w jubileuszowy rok 2005 OKS
wchodzi jako uczestnik rozgrywek ligi
okręgowej. Hucznie obchodzone 80.
urodziny klubu zwieńczone zostały me-
czem towarzyskim z ekstraklasowym
Górnikiem Łęczna. Kolejne dwa sezony
OKS spędza w „okręgówce”, a w sezonie
2007/2008 pod wodzą Roberta Tomczy-
ka awansuje do nowej czwartej Ligi. Tam
gra tylko jeden sezon i spada do klasy
okręgowej. W sezonie 2009/2010 broni
się przed spadkiem grając głównie
w oparciu o wychowanków i juniorów.
Dziś w A-klasowym OKS, oprócz drużyny
seniorskiej, którą stanowią niemal wy-
łącznie wychowankowie klubu,  trenują
i grają trzy grupy młodzieżowe w katego-
rii: junior starszy, trampkarz starszy oraz
młodzik młodszy. Nad prawidłowym
kształceniem młodzieży pracują trenerzy:
Mariusz Kadela, Paweł Pater oraz Robert
Gubernat, a czynnie uprawiających piłkę
nożną w 6-tysięcznym miasteczku na Wy-
żynie Sandomierskiej jest 170 zawodni-
ków. Oznacza to, że co czterdziesty opato-
wianin na co dzień kopie futbolówkę
w miejscowym klubie, lecz starsi miesz-
kańcy twierdzą, że przed wojną było ich
więcej. Prezes OKS, Rafał Sapała, jest
przekonany, że już niebawem udowodni,

W Opatowie
rządzi młodzież
Praca z młodzieżą 

od początków istnienia była

czynnikiem rozwojowym Opa-

towskiego Klubu Sportowego. 

To właśnie wychowankowie od

zawsze stanowili o jego obliczu.

H



Mercedes klasy A 

– nagroda główna.

Informacje na temat członkostwa i działalności Klubu Kibi-
ca Reprezentacji Polski uzyskać można po numerem tel. (22)
862 88 62 albo pisząc na adres e-mail: info@KlubKibicaRP.pl

lub pomoc@KlubKibicaRP.pl

Dodatkowych informacji przedstawicielom mediów udziela
Jacek Kalinowski, rzecznik prasowy Klubu Kibica RP,  email:
Jacek.Kalinowski@KlubKibicaRP.pl tel.: 722 21 00 12.

agrodami w Wielkim Kon-
kursie SMS Klubu Kibica RP
są: Mercedes klasy A lub 60
tys. złotych (nagroda głów-
na), iPad 2 lub iPhone 4 lub

2000 zł (nagrody tygodnia) oraz uni-
kalne piłki Nike z autografami zawodni-
ków reprezentacji Polski (nagrody
dzienne). Aby wziąć udział w konkursie
należy wysłać SMS na numer
7306 o treści KIBIC; koszt SMS
– 3,69 zł z VAT.

Konkurs z zakresu wiedzy
piłkarskiej jest dostępny
w portalu Klubu Kibica
RP od 8 listopada do 8
grudnia 2011 roku. Może
wziąć w nim udział każ-
dy, kto wyśle SMS o treści
KIBIC na numer 7306.
Uczestnicy konkursu wysyła-
ją odpowiedzi poprzez SMS na
kolejne pytania. Poprawne od-
powiedzi nagradzane są punk-
tami konkursowymi. Osoby,
które zgromadzą najwięcej
punktów w systemie dziennym, tygo-
dniowym i miesięcznym otrzymują sto-
sowne nagrody. W konkursie przewi-
dziane są nagrody dzienne w postaci pi-

łek Nike z autografami graczy reprezen-
tacji, nagrody tygodnia w postaci iPa-
dów 2, iPhone 4 lub 2 tys. złotych oraz
nagroda miesiąca, samochód Mercedes
klasy A lub 60 tys. złotych. Regulamin
Wielkiego Konkursu SMS Klubu Kibica
Reprezentacji Polski dostępny jest
w portalu klubu:  http://klubkibi-

carp.pl/p/wielki-konkurs-sms-

-klubu-kibica

Odpowiadaj na py-
tania z zakresu wie-

dzy piłkarskiej
i sprawdzaj swo-
je miejsce
w rankingu!

Klub Kibica
Reprezentac j i
Polski, za po-

średnictwem por-
talu internetowego

www.KlubKibicaRP.pl,
dostarcza kibicom aktu-

alnych informacji o piłkar-
skiej reprezentacji Polski,
a także umożliwia pierw-

szeństwo w zakupie biletów na jej me-
cze, atrakcyjne zniżki na akcesoria kibi-
ca oraz nowoczesne usługi interaktyw-
ne i produkty multimedialne.

Od wtorku, 8 listopada tego roku trwa quiz wiedzy piłkarskiej, 

czyli Wielki Konkurs SMS Klubu Kibica, który jest dostępny 

w portalu Klubu Kibica Reprezentacji Polski www.KlubKibicaRP.pl

do 8 grudnia. Sponsorem nagród dziennych jest firma 

Nike Poland sp. z o.o., która ufundowała oryginalne piłki 

z unikalnymi podpisami graczy reprezentacji Polski.

N
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Rusza wielki konkurs SMS:
Mercedes, iPody, iPhony, piłki czekają!

Piłka NIKE

– nagroda dzienna.

iPad 2 lub iPhone 4

– nagroda tygodnia.



K
IEDY ZDECYDOWAŁEM SIĘ NA

NADTYTUŁ MOJEGO FELIETONU,
nawet przez ułamek sekundy nie

przyszło mi na myśl, iż już niebawem
będzie miał – dla mnie – całkiem do-
słowne, realne znaczenie. Od kilku ty-
godni jestem skazany na stały (można
określić – monitorowany) kontakt
z kardiologami. Skoro, z niemałym tru-
dem, odzyskuję siły, pora podzielić się
kilkoma refleksjami z jakże bolesnej
perspektywy… szpitalnego łóżka. Szpi-
tal w Polsce zasługuje na całkiem od-
rębną opowieść, a o pobycie tam chce
się jak najszybciej zapomnieć. Kiedy
człowiek, zwany pacjentem, tak leży
i leży, przewijają się – niczym na filmo-
wej taśmie – obrazy rodzimego, piłkar-
skiego piekła…

TO WINA LATY I PZPN… takie odczu-
cie towarzyszy mi od pierwszej chwili
wyboru Grzegorza Laty na prezesa Pol-
skiego Związku Piłki Nożnej. Istnieje,
działa i ma się całkiem dobrze grupa,
która nigdy nie pogodziła się z faktem,
iż na czele najpotężniejszej organizacji
sportowej w naszym kraju stanął czło-
wiek, który „nie przeszedł obok” żad-
nego z meczów rozegranych w klubo-
wych barwach, a co najważniejsze –
w biało-czerwonym stroju – i jest jed-
nym z najwybitniejszych zawodników
w historii naszego futbolu. Kto ma ja-
kiekolwiek wątpliwości, niech obejrzy
nagrania, zwłaszcza te z lat siedem-
dziesiątych. Krew mnie zalewa, kiedy
osobnicy, którzy dla polskiej piłki nie
uczynili jednej setnego tego, co Lato –
wydają opinie, plotą dyrdymały, a na
dodatek pouczają. To taka powszech-
na, a nawet w pewnych kręgach mod-
na tendencja, by dostrzegać i wyolbrzy-
miać wyłącznie negatywy. Im gorzej,
tym lepiej? Piekło po polsku.

POZIOM KRETA NA ŻUŁAWACH… tak
mniej więcej – z nielicznymi wyjątkami
– można ocenić stan rodzimych me-
diów. Prawdziwych dziennikarzy jak na
lekarstwo – większość to dyspozycyjni
i bezrefleksyjni pracownicy redakcji,
którzy nawet nie otarli się o podstawy
tego pięknego, ale jakże trudnego za-
wodu. Pojęcie profesjonalizmu prak-
tycznie nie istnieje, bo i nikomu nie jest
potrzebne. Co gorsza, odnoszę wraże-
nie, iż młodzi ludzie, stawiający de fac-
to pierwsze kroki w zawodzie, nie mają
poczucia oraz świadomości, iż są cze-
ladnikami i tylko niektórzy z nich – po
latach – sięgną po mistrzowskie papie-
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ry. Tupetem, bezczelnością, pewnością siebie pokrywają rozliczne nieporadności.
Wiedzą wszystko i nie odczuwają potrzeby dowiedzenia się od innych czegokolwiek.
Na takie osobnicze karykatury, dziwadła żurnalistyki natykamy się wszędzie. Tak na
dobrą sprawę mogą zająć się każdym tematem, a nim to uczynią, mają już gotową
tezę. Dla akceptacji w tym towarzystwie wzajemnej adoracji wystarczy być zawsze
na „nie”. Jest bowiem oczywiste, iż coś dobrego, pozytywnego, normalnego po pro-
stu się nie sprzedaje. No i w dobrym tonie jest nie lubić piłki oraz ludzi! Taki totalny
brak życzliwości. Piekło po polsku.

POLITYCY BUCIORAMI… od wielu lat starają się wkroczyć w środowisko polskiej pił-
ki nożnej, a PZPN w szczególności. Kilkakrotne próby dokonania swoistego zamachu
stanu poprzez wprowadzenie komisarza kończyły się totalną kompromitacją kolej-
nych ekip rządowych. Nie mogło być inaczej, skoro zarówno władze FIFA, jak i UEFA
prezentują niezmienne, jednoznaczne stanowisko – jakiekolwiek zakusy ingerowania
władz w działalność autonomicznych związków sportowych nie były, nie są i nie bę-
dą tolerowane! Wydawałoby się, że tylko kompletny tuman nie jest w stanie tego
zrozumieć, a jednak… Podczas niedawnych wyborów parlamentarnych w Polsce
znów mieliśmy do czynienia (po części) z selekcją negatywną. Mówiąc dosadnie – ko-
lejny raz cywilizacji splunięto w twarz! W efekcie już jesteśmy i będziemy świadkami
histerii nawiedzonych, którym marzą się wypróbowane, bolszewickie metody. Po-
krzykują ci, którzy dają dowód, że ich (to cytat): „aparat mowy nie ma w ogóle kon-
taktu z korą mózgową”. Przyjdzie nam więc wysłuchiwać kolejnych bredni o koniecz-
ności wprowadzenia do PZPN ludowych nadzorców(!), dzięki którym zapanuje wresz-
cie w naszej piłce powszechna szczęśliwość, ład i porządek. Z dnia na dzień, jak za do-
tknięciem czarodziejskiej różdżki, odmieni się wszystko – w coś takiego wierzą jedy-
nie oszołomy mające patent na prawo i sprawiedliwość. Jednym słowem, szykuje
nam się w czystym, takim populistyczno-patriotycznym wydaniu – piekło po polsku.

MICHEL PLATINI… dla wielu działalność oraz częste pobyty prezydenta UEFA w na-
szym kraju stanowią  olbrzymi problem. W czym rzecz? Ano w tym, iż podczas każdej
z kolejnych wizyt nasz dostojny i mile widziany gość sypie garściami komplementów
– pod adresem władz rządowych, ale także – a często przede wszystkim – sporto-
wych. Platini chwali głośno i dobitnie; jeżeli nawet coś zgani, to raczej po cichu i tak
bardziej dyskretnie, by nie powiedzieć dyplomatycznie. Jednym słowem – te jego po-
czynania i wypowiedzi nie pasują do krzywego obrazka Euro 2012 – jakże wdzięczne-
go tematu wiecznych utyskiwań, krytyki, narzekań. Tygodniami, miesiącami wali się
– niczym w bęben – w Grzegorza Latę, jego bliższych i dalszych współpracowników
oraz PZPN, a tu pojawia się „taki jeden gość” i wszystko psuje. Aż nie chce nam się
wierzyć, ale wygląda na to, iż monsieur Platini nie słyszał o polskim piekle.

PIEKŁO PO POLSKU






