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JEDZIEMY 
DO FRANCJI!

Polskie eliminacje 
mistrzostw Europy 2016 w pigułce

Czas na starcia z Islandią i Czechami
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MAMY 
prawdzIwą 
drużynę!
P amiętam, kiedy dwa lata temu prezentowałem Adama Nawałkę, jako selekcjonera 

reprezentacji Polski. Na zakończenie konferencji zrobiliśmy zdjęcie i podaliśmy  
sobie ręce. Obaj mieliśmy na twarzach uśmiech. Dziś mam tę satysfakcję,  
że mogę uśmiechnąć się w ten sam sposób. Awansowaliśmy na mistrzostwa Europy 

we Francji i Adamowi należą się wielkie gratulacje!
Uważam, że selekcjoner wykonał świetną robotę. Potrafił nadać drużynie narodowej  
twarz i charakter. Mam przekonanie, że jest to zespół, kolektyw i dlatego potrafiliśmy 
wygrywać. Robert Lewandowski gra w biało-czerwonych barwach jak w Bayernie.  
Nie ma wokół siebie kolegów z Monachium, ale trener i drużyna potrafią stworzyć mu 
odpowiednia warunki, żeby wykorzystać jego potencjał. Gdy byłem na oficjalnym treningu 
przed meczem z Irlandią, widziałem podobną akcję, po której Grzegorz Krychowiak strzelił 
gola, dającego nam prowadzenie w ostatnim starciu. Tu nie było przypadku. Nasza drużyna 
ciężko pracowała, cały czas chciała się doskonalić i dlatego pojedzie do Francji.  
Wyjść z tej grupy wcale nie było tak łatwo. Mistrzowie świata, dwie drużyny z Wysp 
Brytyjskich... Wykonaliśmy naprawdę dobrą robotę, a najbardziej cieszy to, że daliśmy  
wiele radości kibicom i przywróciliśmy im wiarę w drużynę narodową. 
To reprezentacja nas wszystkich! 
Chciałbym podziękować wszystkim pracownikom, którzy działają przy reprezentacji.  
Jest nowy dyrektor sportowy, nowy rzecznik prasowy czy kitman. Dziękuję także  
ludziom z ŁączyNasPiłka.pl, którzy przybliżyli kibicom tę reprezentację.
Ktoś kiedyś powiedział, że zarządzanie porażką jest bardzo trudne, ale zarządzanie sukcesem 
– czasami jeszcze trudniejsze. Nie będziemy się zachłystywali. Owszem, cieszymy się  
z awansu, ale myślimy już o kolejnych spotkaniach i jak najlepszym przygotowaniu się  
do mistrzostw Europy we Francji. Jeszcze za wcześnie mówić o celach na EURO 2016.  
Czekamy na losowanie grup. Na pewno nie chcielibyśmy skończyć turnieju na trzech meczach, 
jak to było ostatnio. Wszyscy marzymy o sukcesie. Na razie wykonaliśmy pierwszy krok.
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Reprezentacja Polski w ostatnim meczu eliminacji 
mistrzostw Europy 2016 pokonała na Stadionie 
Narodowym w Warszawie Irlandię i zapewniła  
sobie awans na EURO we Francji! Bramki  
dla biało-czerwonych zdobyli Grzegorz Krychowiak  
i niezawodny Robert Lewandowski!  
To była szalona noc!  
Magiczny 11 października!

Kocham Cię jak Irlandię!
Polska – Irlandia 

2:1 (2:1)

Bramki: Grzegorz Krychowiak 13, Robert 
Lewandowski 42 – Jon Walters 16 (k) 

POLSKa: Łukasz Fabiański – Łukasz Piszczek, 
Kamil Glik, Michał Pazdan, Jakub Wawrzyniak  
– Paweł Olkowski (63. Jakub Błaszczykowski),  
Grzegorz Krychowiak, Karol Linetty, Krzysztof 
Mączyński (78. Łukasz Szukała), Kamil Grosicki  
(85. Sławomir Peszko) – Robert Lewandowski. 
Irlandia: Darren Randolph – Séamus Coleman, 
Richard Keogh, John O'Shea, Robbie Brady – Jon 
Walters, James McCarthy, Glenn Whelan (58. Aiden 
McGeady), Jeff Hendrick, James McClean (73. Wes 
Hoolahan) – Shane Long (55. Robbie Keane).

Żółte kartki: Glik, Peszko – O'Shea, Whelan, Walters.
Czerwona kartka: John O'Shea (90. minuta, Irlandia, 
za drugą żółtą).
Sędziował: Cüneyt Çakır (Turcja).

1. Niemcy 10 22 24-9 7 1 2
2. POLSKA 10 21 33-10 6 3 1
3. Irlandia 10 18 19-7 5 3 2
4. Szkocja 10 15 22-12 4 3 3
5. Gruzja 10 9 10-16 3 0 7
6. Gibraltar 10 0 2-56 0 0 10

Eliminacje ME 2016 GRUPA D

Kolejno: pozycja, drużyna, mecze, punkty, gole, zwycięstwa, remisy, porażki

Oprócz reprezentacji Polski poznaliśmy już  
19. uczestników przyszłorocznych mistrzostw 
Europy we Francji. Do obsadzenia zostały jeszcze 
tylko cztery miejsca, które wyłonią baraże. 
Sprawdźcie, z kim możemy zagrać na EURO 2016!

Gospodarz: Francja
Awans z kwalifikacji: POLSKa, Słowacja, Rosja, 
Niemcy, albania, Rumunia, Włochy, Belgia, 
Walia, Islandia, Czechy, anglia, austria, 
Portugalia, Irlandia Północna, Hiszpania, 
Szwajcaria, Chorwacja, Turcja.

Baraże o EURO 2016
�Norwegia – Węgry 12 listopada, godz. 20:45.

Rewanż: 15 listopada, 20:45.

�Bośnia i Hercegowina – Irlandia 13 listopada, 20:45.
Rewanż: 16 listopada, 20:45.

�Ukraina – Słowenia 14 listopada, 18:00.
Rewanż 17 listopada, 20:45.

�Szwecja – Dania 14 listopada, 20:45.
Rewanż: 17 listopada, 20:45.

Te ZesPoły Zagrają 
Na misTrZosTwach  
euroPy we FraNcji
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Kocham Cię jak Irlandię!

2014
KOLEjKa 1 – 7 września

gruzja – irlandia 1:2 (1:1)
Bramki: Tornike Okriaszwili 38 – Aiden McGeady 
23, 90

Niemcy – szkocja 2:1 (1:0)
Bramki: Thomas Mueller 18, 70 – Ikechi Anya 66

gibraltar – Polska 0:7 (0:1)
Bramki: Kamil Grosicki 11, 48, Robert Lewandowski 
50, 53, 86, 90, Łukasz Szukała 58
 
KOLEjKa 2 – 11 października

irlandia – gibraltar 7:0 (3:0)
Bramki: Robbie Keane 6, 14, 18 (k), James McClean 
46, 53, Jordan Perez 52 (s), Wesley Hoolahan 56

szkocja – gruzja 1:0 (1:0)
Bramka: Akaki Chubutia 28 (s)

Polska – Niemcy 2:0 (0:0)
Bramki: Arkadiusz Milik 51, Sebastian Mila 88
 
KOLEjKa 3 – 14 października

Niemcy – irlandia 1:1 (0:0)
Bramki: Toni Kroos 71 – John O'Shea 90

gibraltar – gruzja 0:3 (0:2)
Bramki: Nika Gelaszwili 9, Tornike Okriaszwili 19, 
Dżaba Kankawa 69

Polska – szkocja 2:2 (1:1)
Bramki: Krzysztof Mączyński 11, Arkadiusz Milik 76 
– Shaun Maloney 18, Steven Naismith 57
 
KOLEjKa 4 – 14 listopada

gruzja – Polska 0:4 (0:0)
Bramki: Kamil Glik 51, Grzegorz Krychowiak 71, 
Sebastian Mila 73, Arkadiusz Milik 90

Niemcy – gibraltar 4:0 (3:0)
Bramki: Thomas Mueller 12, 29, Mario Goetze 38, 
Yogan Santos 67 (s)

szkocja – irlandia 1:0 (0:0)
Bramka: Shaun Maloney 75
 
2015
KOLEjKa 5 – 29 marca

gruzja – Niemcy 0:2 (0:2)
Bramki: Marco Reus 39, Thomas Mueller 44

szkocja – gibraltar 6:1 (4:1)
Bramki: Shaun Maloney 18 (k), 34 (k), Steven Fletcher 
29, 77, 90, Steven Naismith 39 – Lee Casciaro 19

irlandia – Polska 1:1 (0:1)
Bramki: Shane Long 90 – Sławomir Peszko 26

KOLEjKa 6 – 13 czerwca

Polska – gruzja 4:0 (0:0)
Bramki: Arkadiusz Milik 62, Robert Lewandowski 89, 90, 90

irlandia – szkocja 1:1 (1:0)
Bramki: Jon Walters 38 – John O'Shea 47 (s)

gibraltar – Niemcy 0:7 (0:1)
Bramki: André Schürrle 28, 65, 71, Max Kruse 47, 81, 
İlkay Gündoğan 51, Karim Bellarabi 57

KOLEjKa 7 – 4 września

gruzja – szkocja 1:0 (1:0)
Bramka: Waleri Kazaiszwili 37

Niemcy – Polska 3:1 (2:1)
Bramki: Thomas Mueller 12, Mario Goetze 19,82 
– Robert Lewandowski 37

gibraltar – irlandia 0:4 (0:1)
Bramki: Cyrus Christie 26, Robbie Keane 49, 51 (k), 
Shane Long 79

KOLEjKa 8 – 7 września

Polska – gibraltar 8:1 (4:0)
Bramki: Kamil Grosicki 8, 15, Robert Lewandowski 18, 
29, Arkadiusz Milik 56, 72, Jakub Błaszczykowski 59 (k), 
Bartosz Kapustka 73 - Jake Gosling 87

szkocja – Niemcy 2:3 (2:2)
Bramki: Mats Hummels 28 (s), James McArthur 43 
– Thomas Mueller 18, 34, İlkay Gündoğan 54

irlandia – gruzja 1:0 (0:0)
Bramka: Jon Walters 69
 
KOLEjKa 9 – 8 października

gruzja – gibraltar 4:0 (3:0)
Bramki: Mate Wacadze 30, 45, Tornike Okriaszwili 35 (k), 
Waleri Kazaiszwili 87

szkocja – Polska 2:2 (1:1)
Bramki: Matt Ritchie 45, Steven Fletcher 62 
– Robert Lewandowski 3, 90

irlandia – Niemcy 1:0 (0:0)
Bramka: Shane Long 70

KOLEjKa 10 – 11 października

Polska – irlandia 2:1 (2:1)
Bramki: Grzegorz Krychowiak 13, Robert Lewandowski 42 
– Jon Walters 16 (k)

Niemcy – gruzja 2:1 (0:0)
Bramki: Thomas Mueller 49 (k), Max Kruse 79 – Dżaba 
Kankawa 53

gibraltar – szkocja 0:6 (0:2)
Bramki: Chris Martin 25, Shaun Maloney 39, Steven 
Fletcher 52, 56, 85, Steven Naismith 90

wyNiki wsZysTkich mecZów gruPy D
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Zapraszamy Was do... środka! Zobaczcie, jak biało-czerwoni 
fetowali zwycięstwo nad Irlandią w szatni na Stadionie 
Narodowym! Kadrowiczów i selekcjonera Adama Nawałkę 
odwiedził po meczu Prezydent RP Andrzej Duda.

Tak Polacy w szatni fetowali awans 
w towarzystwie... Prezydenta
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Tak Polacy w szatni fetowali awans 
w towarzystwie... Prezydenta

foto: paula duda
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Po końcowym gwizdku 
sędziego w meczu z Irlandią 
cała Polska oszalała z radości! 
Instytut medialny podał,  
że podczas całego spotkania  
w internecie powstało na jego 
temat aż 185 446 wpisów! 
Emocje rosły z minuty  
na minutę. Przedstawiamy 
najoryginalniejsze reakcje  
w mediach społecznościowych 
po biało-czerwonym awansie! 

Sprawdź reakcje po awansie polski na portalach społecznościowych 
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Sprawdź reakcje po awansie polski na portalach społecznościowych 



10 | Nr 3 (10) listopad 2015 POLSKApiłka www.laczynaspilka.pl

łą
c

z
y

 n
a

s
 p

ił
k

a



11 POLSKApiłka   Nr 3 (10) listopad 2015 | 

Je
d

zie
m

y
 d

o
 Fra

n
cji!

Mecz z Irlandią trzymał w napięciu  
do ostatnich sekund, a później Stadion 
Narodowy eksplodował z radości.  
Dla takich chwil warto żyć!
to było trudne, energetyczne spotka-

nie i prawdziwa męska walka. Nikt nie od-
stawiał nogi, staraliśmy się kontrolować sy-
tuację i przyszły tego efekty. to była zażarta 
walka o awans na EuRo 2016. Mieliśmy kom-
pletny plan na spotkanie – zarówno w kwe-
stii personaliów, jak i planu taktycznego. 
Wszystko się udało. Jesteśmy bardzo zado-
woleni z wyniku, a co za tym idzie – z awan-
su. fantastyczna sprawa! Zawodnicy wyko-
nali wspaniałą pracę jako zespół. Zapew-
niam, że nie powiedzieliśmy jeszcze ostat-
niego słowa. Jestem przekonany, że ta dru-
żyna osiągnie wynik, który będzie nas satys-
fakcjonował. ten zespół ma bowiem bardzo 
duży potencjał, choć są elementy, nad któ-
rymi trzeba jeszcze popracować.

„Pamiętam, kiedy dwa lata temu 
prezentowałem adama Nawałkę,  
jako selekcjonera reprezentacji Polski.  
Na zakończenie konferencji zrobiliśmy 
zdjęcie i podaliśmy sobie ręce. Obaj 
mieliśmy na twarzach uśmiech. Dziś mam 
tę satysfakcję, że mogę uśmiechnąć się  
w ten sam sposób” – powiedział Zbigniew 
Boniek, prezes PZPN.
praca w roli selekcjonera jest dla mnie 

wielkim wyróżnieniem. presja wyniku była 
bardzo duża, ale to też fantastyczna moty-
wacja, by jeszcze ciężej pracować i wydo-
być potencjał. plan był skrupulatnie realizo-
wany. Czułem wsparcie prezesa Zbigniewa 
Bońka, świetnie się rozumieliśmy. to był dla 
mnie duży komfort! Wszyscy jesteśmy bar-
dzo szczęśliwi, że wykonaliśmy plan, któ-
ry zakładaliśmy.

Co Pańskim zdaniem było kluczem  
do awansu?
determinacja, waleczność i taktyka sta-

ły na bardzo wysokim poziomie. postawili-
śmy stempel na naszym awansie. W pierw-
szej mierze to ogromna zasługa zawodni-
ków. drużyna była budowana przez dwa lata, 
ale udało nam się wytworzyć ducha zespo-

adam nawałka: 
nie powiedzieliśmy jeszcze 
ostatniego słowa
„ADAM NAWAŁKA” – niosło się po Stadionie Narodowym w Warszawie 
tuż po zakończeniu meczu z Irlandią. Uradowani biało-czerwoni kibice  
skandowali nazwisko selekcjonera, który stworzył prawdziwą drużynę.  
– To dla mnie bardzo istotne, że przywróciliśmy wiarę w reprezentację.  
Mój zespół ma bardzo duży potencjał i zapewniam, że nie powiedzieliśmy jeszcze  
ostatniego słowa – powiedział selekcjoner reprezentacji Polski.

łu. Wszyscy czuli się, jak jedna wielka rodzi-
na. W momentach, gdy trzeba było stanąć 
razem, potrafiliśmy wyjść z opresji. W trud-
nych chwilach rzucaliśmy się z furią na prze-
ciwnika i zbieramy tego plony. Bardzo dużą 
uwagę przykładaliśmy do sfery mentalnej, 
żeby odbudować zawodników. prowadzili-
śmy rozmowy indywidualne. Staraliśmy się 
scalić drużynę. Mieliśmy zajęcia alternatyw-
ne, jeździliśmy na strzelnicę, graliśmy w gol-
fa. Najważniejsze są jednak zwycięstwa, to 
one budują atmosferę. powolnymi, spokoj-
nymi krokami szliśmy do przodu. trzeba 
swoje przegrać, zremisować, żeby na koń-
cu się cieszyć.

Fantastyczną formę w końcówce eliminacji 
osiągnął także kapitan reprezentacji  
– Robert Lewandowski.
lewandowski jest najlepszą klasyczną 

dziewiątką na świecie. poprowadził tę re-
prezentację na EuRo 2016. Błysk jego ge-
niuszu bardzo nam pomógł, ale podkre-
ślam, że najważniejsza była i jest drużyna. 
to, że Robert strzela w reprezentacji, jest za-
sługą całego zespołu. udało nam się pew-
ne schematy rozegrania piłki zautomaty-
zować. Staraliśmy się wykorzystać zacho-
wania Roberta, które zaobserwowaliśmy 
w klubie. potrafi się świetnie poruszać, ma 
idealny timing. Czuje się liderem. Wie, że 
jest mocny. Zespół na tym korzystał. Wie-
dział, że to nasz atut.

W tych eliminacjach powstał również 
niezwykle silny kręgosłup drużyny.  
Ze świetnej strony pokazali się i Wojciech 
Szczęsny, i Łukasz Fabiański. W obronie 
wręcz nie do przejścia był Kamil Glik,  
a w środku pola dzielił i rządził Grzegorz 

Krychowiak. Idealny duet z Lewandowskim 
stworzył zaś arkadiusz Milik.
Wykorzystujemy maksymalnie potencjał 

zawodników, których mamy. Każdemu nale-
żą się brawa! Warto podkreślić także, że co-
raz wyższy poziom prezentuje nasza Ekstra-
klasa. Mamy przypływ młodych, gniewnych 
graczy. Nie byłoby też tego sukcesu, gdyby 
nie świetne warunki stworzone przez pZpN. 
dla mnie bardzo ważne są detale, a te na bo-
isku i poza nim dopięte były na ostatni guzik. 
Wielkie słowa uznania należą się wszystkim, 
którzy pracowali przy reprezentacji. Wszyscy 
byli w gotowości przez 24 godziny na dobę.

Wróciła także moda na reprezentację. 
Stadiony na każdym meczu były zapełnione 
po brzegi!
to dla mnie bardzo istotne, że kibice 

są szczęśliwi, że mogliśmy dać im radość 
i przywrócić wiarę w drużynę narodową. 
dziękujemy za wsparcie! Wszyscy przeży-
liśmy wspaniałe chwile na Stadionie Naro-
dowym po meczu z Irlandią. to był piękny 
wieczór i piękna noc! Wykonaliśmy fanta-
styczną pracę i taki reset był nam potrzeb-
ny. teraz myślimy już jednak o samym tur-

nieju we francji i chcemy przygotować się 
do niego jak najlepiej.

Ilu pewniaków ma Pan już w kadrze  
na mistrzostwa Europy we Francji?
powołania do reprezentacji to wybór już 

od dawna przeze mnie przemyślany. przez 
dwa lata pracy sprawdziliśmy w kadrze wielu 
zawodników i wiem dokładnie, na co kogo 
stać. ta grupa piłkarzy, która wywalczyła 
awans na mistrzostwa Europy, sprawdziła 
się w bardzo ciężkich bojach i zasłużyła na 
moje zaufanie. dążymy do stabilizacji i wy-
krystalizowaliśmy bardzo mocny kręgosłup 
drużyny narodowej, ale nie chcę teraz wy-
mieniać nazwisk pewniaków. powtarzam 
to od początku mojej pracy z reprezentacją 
i raz jeszcze oświadczam – drzwi do kadry 
są cały czas otwarte. Czekamy na pozytyw-
ne sygnały. Kluczowym momentem będzie 
marzec. oczekuję, że zawodnicy będą mie-
li wtedy pewne pozycje w klubach i będą 
się wyróżniali.

PAWEŁ DRAŻBA

”To dla mnie bardzo istotne, że kibice są szczęśliwi, że mogliśmy dać im 

radość i przywrócić wiarę w drużynę narodową. Dziękujemy za wsparcie! 

Wszyscy przeżyliśmy wspaniałe chwile na Stadionie Narodowym po meczu  

z Irlandią. To był piękny wieczór i piękna noc! 
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Król Robert! To się nazywa dominacja!
Jeżeli ktoś zostaje królem strzelców eliminacji, wyrównuje rekord 
liczby strzelonych goli w meczach o mistrzostwa Europy, a 
dodatkowo znajduje się w najlepszej jedenastce wybranej przez 
UEFA, to musi być głównym kandydatem do najważniejszej 
indywidualnej nagrody kwalifikacji. Tak jest! Robert Lewandowski 
został ogłoszony najlepszym piłkarzem eliminacji EURO 2016!

K apitan biało-czerwonych zdo-
był w meczu z Irlandią bram-
kę numer 13 w spotkaniach  
o EuRo 2016. dzięki temu wy-
równał rekord, który wcześniej 

należał do napastnika reprezentacji...  
Irlandii północnej. david Healy zaliczył  
w eliminacjach EuRo 2008 13 trafień, 
jednak potrzebował do tego dwóch me-
czów więcej od polaka. 

– polska strzeliła w eliminacjach 33 
gole i była najskuteczniejszym zespo-
łem rozgrywek. trener adam Nawałka 
powiedział: „Błysk wielkiego talentu Ro-
berta dodał blasku drużynie, ale drugie 
miejsce w grupie to sukces całego zespo-
łu, a nie jednego zawodnika” – przypo-
mina na swojej oficjalnej stronie uEfa.

Nie ulega jednak wątpliwości, że to 
właśnie napastnik Bayernu Monachium 
był wyróżniającą się postacią eliminacji. 
Był kapitanem i prawdziwym liderem re-
prezentacji polski. 13 goli i 4 asysty w 10 
spotkaniach, to bilans którym mogą po-
chwalić się tylko najlepsi. Nie bez powo-
du selekcjoner adam Nawałka, ale też 
Martin o'Neill, przy okazji meczu na Sta-
dionie Narodowym w Warszawie, podkre-
ślali, że lewandowski to najlepsza „dzie-
wiątka” na świecie, którą można stawiać 
umiejętnościami w jednej linii z takimi 
gwiazdami, jak Cristiano Ronaldo i leo 
Messi. polak doleciał na inną futbolową 
planetę. osiągnął kosmiczny poziom!

tytuł najlepszego piłkarza całych kwa-
lifikacji, korona króla strzelców i nomina-
cja do jedenastki eliminacji EuRo 2016. 
obok polaka w ataku zostali ustawieni 
Gareth Bale, a także thomas Mueller. 
Z kolei na ławce rezerwowych znalazł 
się Kamil Glik. 

Kosmiczną formę lewandowskiego 
potwierdza nominacja do nagrody „Złotej 
piłki” fIfa i niemiecki tabloid „Bild”, któ-
ry poinformował o tym, że kapitan re-
prezentacji polski trafi do Księgi Rekor-
dów Guinnessa. 27-latek ma zostać wy-
różniony za pamiętny mecz szóstej ko-
lejki Bundesligi z Wolfsburgiem, które-
mu zapakował pięć goli w odstępie za-
ledwie dziewięciu minut! polski snajper 
zostanie wpisany do księgi za zdobycie 
w najszybszym czasie trzech, czterech, 
pięciu goli, a także jako pierwszy zawod-
nik, który dokonał tego wchodząc z ław-
ki rezerwowych!

CEZARY JEŻOWSKI

NajskuTecZNiejsi 
sTrZelcy elimiNacji 
misTrZosTw euroPy:

El. EURO 2016 
ROBERT LEWANDOWSKI  – 13 goli
El. EURO 2012 
Klaas-Jan Huntelaar (Holandia)  – 12 goli
El. EURO 2008 
David Healy (Irlandia Północna)  – 13 goli
El. EURO 2004 
Ermin Sijak (Słowenia)  – 9 goli
El. EURO 2000 
Raul (Hiszpania)  – 11 goli
El. EURO 1996 
Davor Suker (Chorwacja)  – 12 goli
El. EURO 1992 
Darko Pancev (Jugosławia)  – 10 goli
El. EURO 1988 
Nico Claesen (Belgia)  – 7 goli
El. EURO 1984 
Karl-Heinz Rummenigge (RFN)  – 7 goli
El. EURO 1980 
Kevin Keegan (Anglia)  – 7 goli
El. EURO 1976 
Don Givens (Irlandia)  – 8 goli
El. EURO 1972 
Gerd Mueller (RFN)  – 6 goli
El. EURO 1968
Luigi Riva (Włochy)  – 6 goli

”

Nie bez powodu 

selekcjoner Adam Nawałka,  

ale też Martin O'Neill, przy okazji meczu  

na Stadionie Narodowym w Warszawie,  

podkreślali, że Lewandowski  

to najlepsza „dziewiątka” na świecie...
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atomowa główka „Lewego”! 
piłka szybsza od Bolta, 
warszawskiego metra 
i... łodzi podwodnej!
Bramkę Roberta lewandowskiego z meczu z Irlandią wspominać 
będziemy jeszcze przez długi czas. Gol ten analizowany był już na 
wszelkie sposoby. obliczono, że piłka po uderzeniu naszego ka-
pitana poszybowała do siatki z zawrotną prędkością... 86 kilome-
trów na godzinę! atomowy strzał głową „lewego” wzbudził za-
chwyt wśród kibiców w polsce i na świecie.
By uzmysłowić Wam, jak szybko leciała futbolówka po główce na-
szego kapitana, przygotowaliśmy okolicznościową grafikę.

okazało się, że maksymalna prędkość osiągana przez usaina Bol-
ta, lwa, wagon warszawskiego metra, czy... łódź pod-

wodną nie umywa się do strzału le-
wandowskiego! przypominacie 

sobie podobne strzały głową 
w światowej piłce?

PIOTR 
DUMANOWSKI

Król Robert! To się nazywa dominacja!

13 GOLI – roBerT lewaNDowski (Polska)
  9 goli – Thomas Mueller (Niemcy)
  8 goli – Artiom Dziuba (Rosja), Zlatan Ibrahimović (Szwecja)
  7 goli –  Gareth Bale (Walia), Edin Džeko (Bośnia i Hercegowina) 

Steven Fletcher (Szkocja), Marc Janko (Austria),  
Kyle Lafferty (Irlandia Północna), Wayne Rooney (Anglia)

  6 goli –  Arkadiusz Milik (Polska), Milivoje Novakovič (Słowenia), 
Ivan Perišić (Chorwacja), Gylfi Sigurðsson (Islandia), Danny Welbeck (Anglia)

NajlePsi sTrZelcy 
elimiNacji euro 2016
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duet, który postraszył eliminacje
Kiedy selekcjoner Adam Nawałka powołał Arkadiusza Milika na pierwszy mecz 
eliminacji mistrzostw Europy 2016 z Gibraltarem, wielu ekspertów  
zastanawiało się, czy ma to sens. Sugerowano, że powinniśmy grać  
jednym napastnikiem, a Milik bardziej przydałby się kadrze  
do lat 21 na ostatni mecz kwalifikacji EURO 2015  
z Grecją, który był rozgrywanym w tym samym czasie.  
Rację miał jednak Nawałka. To w Faro narodził się  
duet napastników, który był postrachem  
wszystkich drużyn w eliminacjach.

L ewandowski jest na ustach kibiców na całym świecie od kilku lat, 
strzela piękne gole w Bundeslidze i w lidze Mistrzów. teraz osią-
gnął kosmiczną formę, wszedł na najwyższy poziom. Milik dopie-
ro w ubiegłym sezonie wspiął się na wyżyny. Zaczęło się właśnie 
od pierwszego meczu eliminacji mistrzostw Europy 2016 z Gibral-

tarem. Co prawda arek nie strzelił jeszcze gola w tym starciu, ale zaliczył 
asystę przy drugiej bramce Kamila Grosickiego i zaprezentował kilka cie-
kawych akcji z „lewym”, który rozegrał prawdziwy koncert i zdobył czte-
ry bramki. to w faro narodził się zabójczy duet napastników, który bardzo 
szybko znalazł wspólny język.

przewidywano, że w starciu z Niemcami w Warszawie w ataku zagra 
tylko lewandowski. Selekcjoner Nawałka za jego plecami ustawił jednak 
Milika, który został jednym z największych bohaterów. to za jego spra-
wą objęliśmy prowadzenie, a później Sebastian Mila wykorzystał świet-
ne podanie „lewego” i przypieczętował historyczną wygraną. Stadion 
Narodowy oszalał z radości!

trzy dni później, w spotkaniu ze Szkocją, ponownie skutecznością bły-
snął Milik, który wyrównał wynik na 2:2. Napastnik ajaxu amsterdam nie 
zamierzał zwalniać tempa i w październikowym meczu z Gruzją w tbilisi 
strzelił kolejnego gola (piłkę dograł lewandowski) i zaliczył asystę przy 
trafieniu Mili. Koledzy gratulowali mu występu.

po czerwcowym meczu z Gruzją na Stadionie Narodowym w Warsza-
wie owacją na stojąco był z kolei żegnany lewandowski. długo nie mógł 
się odblokować, ale w końcówce spotkania popisał się hat-trickiem, które-
go skompletował w zaledwie cztery minuty. Nie byłoby jednak tych goli, 
gdyby nie Milik. 21-letni napastnik zaliczył dwie piękne asysty. Wcześniej 
sam zaś trafił do siatki i otworzył wynik, dzięki czemu reprezentacji grało 
się już łatwiej. – Cieszymy się z kolejnego zwycięstwa i tego, że Robert się 
odblokował. to może mu pomoc – mówił po spotkaniu Milik i... miał rację. 

lewandowski strzelił pięknego gola w wyjazdowym starciu z Niem-
cami, ale nie dał on punktów. przegraliśmy 1:3, ale biało-czerwoni byli 
bardzo chwaleni za swoją postawę. długimi momentami grali, jak rów-
ny z równym.

W meczu z Gibraltarem na Narodowym oglądaliśmy kolejny koncert 
naszego duetu. I lewandowski, i Milik zdobyli po dwie bramki i zaliczy-
li po asyście (arek podawał Robertowi), a biało-czerwoni wygrali aż 8:1.

decydujące momenty eliminacji, to już wielka dominacja kapitana re-
prezentacji polski, który strzelił dwa bardzo cenne gole ze Szkocją, dają-
ce nam remis 2:2, a także zdobył decydującą bramkę w starciu z Irlandią 
na Stadionie Narodowym (2:1). Napastnik ajaxu amsterdam nie mógł za-
grać w tym drugim spotkaniu z powodu kontuzji, ale na Hampden park 
w Glasgow fantastycznie dograł do „lewego” przy pierwszym trafieniu.

duet lewandowski – Milik był postrachem całych eliminacji. Najle-
piej potwierdza to klasyfikacja kanadyjska. polacy znajdują się na sa-
mym szczycie!

PAWEŁ DRAŻBA

1. ROBERT LEWANDOWSKI (POLSKA)
 17 pkt (13 goli + 4 asysty)

2. ARKADIUSZ MILIK (POLSKA) 
 12 pkt (6 goli + 6 asyst)

3. Thomas Mueller (Niemcy) 
 11 pkt (9 goli + 2 asysty)

PoDium klasyFikacji  
kaNaDyjskiej  
elimiNacji euro 2016
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duet, który postraszył eliminacje
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1.  Który z reprezentantów Polski 
rozegrał w eliminacjach pełne 
900 minut?

       Kamil Grosicki

       Grzegorz Krychowiak

       Robert Lewandowski

       Kamil Glik

2.  W ilu spotkaniach 
eliminacyjnych biało-czerwoni 
jako pierwsi zdobywali bramkę?

       10

       8

       7

       9

3.  Ile sekund potrzebował Robert 
Lewandowski, żeby strzelić 
klasycznego hat-tricka w meczu 
z Gruzją?

       301

       263

       242

       158

4.  Ile bramek dla biało-czerwonych 
w walce o EURO 2016 zdobył 
duet napastników Robert 
Lewandowski – Arkadiusz Milik?

       19

       17

       20

       21

5.  Ile bramek zdobyła w sumie  
reprezentacja Polski 
w pierwszych połowach spotkań 
ze Szkocją?

       4

       3

       1

       2

[QuIz]: Co wiesz o awansie Polski na EURO 2016?
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Przez długie trzynaście miesięcy 
reprezentacja Polski walczyła o awans 
na mistrzostwa Europy 2016.  
Od pierwszego spotkania z Gibraltarem 
w Faro do ostatniego z Irlandią w Warszawie 
wydarzyło się bardzo wiele. 
Pamiętacie wszystkie momenty? 
Sprawdź swoją wiedzę, 
wypełniając nasz quiz. Podpowiedzi znajdziesz  
w biało-czerwonych liczbach eliminacji.  

6.  Ile asyst w eliminacjach 
mistrzostw Europy 2016 zaliczył 
Arkadiusz Milik?

       5

       7

       6

       4
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[QuIz]: Co wiesz o awansie Polski na EURO 2016?
7.  Który z reprezentantów 

miał w tych kwalifikacjach 
najwięcej podań?

       Grzegorz Krychowiak

       Krzysztof Mączyński

       Arkadiusz Milik

       Kamil Glik

8.  Ile bramek w eliminacjach 
zdobyła reprezentacja Polski?

       33

       28

       30

       31

9.  Ile meczów w bramce reprezentacji 
Polski rozegrał w tych 
kwalifikacjach Łukasz Fabiański?

       5

       4

       6

       10

10.  Kto zdobył pierwszą bramkę 
dla reprezentacji Polski 
w meczu Gruzja – Polska?

       Arkadiusz Milik

       Kamil Glik

       Robert Lewandowski

       Kamil Grosicki
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Przeżyjmy to jeszcze raz! Specjalnie dla Was przedstawiamy 
najważniejsze momenty biało-czerwonych meczów 
w eliminacjach mistrzostw Europy 2016 na zdjęciach. 
Zaczęliśmy od wysokiego zwycięstwa z Gibraltarem, 
w którym narodził się złoty duet napastników Robert 
Lewandowski-Arkadiusz Milik. Następnie odnieśliśmy 
historyczne zwycięstwo z Niemcami na Stadionie 
Narodowym w Warszawie, które dało drużynie  
wiele wiary i pewności. Do końca eliminacji już się  
nie zatrzymaliśmy, regularnie punktowaliśmy  
i jedziemy na EURO 2016 we Francji!

najważniejsze momenty eliminacji na zdjęciach!

7 września 2014, Faro gibraltar – Polska 0:7

14 października 2014, Stadion Narodowy w Warszawie Polska – szkocja 2:2

11 października 2014, Stadion Narodowy w Warszawie Polska – Niemcy 2:0 11 października 2014, Stadion Narodowy w Warszawie Polska – Niemcy 2:0

11 października 2014, Stadion Narodowy w Warszawie Polska – Niemcy 2:0

11 października 2014, Stadion Narodowy w Warszawie Polska – Niemcy 2:0

11 października 2014, Stadion Narodowy w Warszawie Polska – Niemcy 2:0
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najważniejsze momenty eliminacji na zdjęciach!

29 marca 2015, Dublin irlandia – Polska 1:1

13 czerwca 2015, Stadion Narodowy w Warszawie Polska – gruzja 4:0

11 października 2015, Stadion Narodowy w Warszawie Polska – irlandia 2:1

11 października 2015, Stadion Narodowy w Warszawie Polska – irlandia 2:1

7 września 2015, Stadion Narodowy w Warszawie Polska – gibraltar 8:1

8 października 2015, Glasgow szkocja – Polska 2:2

13 czerwca 2015, Stadion  
Narodowy w Warszawie,  
 Polska – gruzja 4:0 4 września 2015, Frankfurt nad Menem Niemcy – Polska 3:1

14 listopada 2014, Tbilisi gruzja – Polska 0:4
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Najwięcej zdobytych bramek: 

33
 

Król strzelców: 

ROBERT LEWANDOWSKI

13 goli

Średnia zdobytych bramek: 

ROBERT LEWANDOWSKI

1,3 na mecz

Najwięcej strzałów na bramkę:

ROBERT LEWANDOWSKI

25
Najwięcej asyst: 

ARKADIUSZ MILIK

6 
Najwyższe zwycięstwo: 

POLSKA – GIBRALTAR 

8:1
Najszybciej zdobyty hat-trick: 

ROBERT LEWANDOWSKI 

z Gruzją
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Rekordowe eliminacje reprezentacji Polski! Biało-czerwone liczby
To były piękne, długie i dramatyczne kwalifikacje reprezentacji Polski. 
Biało-czerwoni zachwycili kibiców nie tylko w Polsce, ale i w całej Europie. 
Podopieczni selekcjonera Adama Nawałki nie mają sobie równych  
w kilku kategoriach! Sprawdź „polskie liczby” w drodze do Francji!

 Biało-czerwone naj:



21 POLSKApiłka   Nr 3 (10) listopad 2015 | 

Je
d

zie
m

y
 d

o
 Fra

n
cji!

Rekordowe eliminacje reprezentacji Polski! Biało-czerwone liczby

2 
MIEJSCE W GRUPIE D 

(6 zwycięstw, 3 remisy, 1 porażka)

33 
ZDOBYTE GOLE  

we wszystkich meczach

Liczby reprezentacji Polski 
w eliminacjach EurO 2016:

BRAMKI
Robert Lewandowski  13
Arkadiusz Milik  6 

Kamil Grosicki  4
Sebastian Mila  2
Grzegorz Krychowiak  2
Bartosz Kapustka  1
Sławomir Peszko  1
Jakub Błaszczykowski  1
Krzysztof Mączyński  1
Łukasz Szukała  1
Kamil Glik  1

ASYSTY:
Arkadiusz Milik  6
Robert Lewandowski  4
Kamil Grosicki  4
Krzysztof Mączyński  4
Grzegorz Krychowiak  2
Jakub Błaszczykowski  1
Kamil Glik  1

242 sekundy potrzebował Robert lewandowski, żeby 
strzelić klasycznego hat-tricka w meczu z Gruzją (4:0)

162  oddane strzały na bramkę przez biało-czerwonych w 10.
meczach eliminacyjnych, co daje średnią 16,2 na mecz

79 uderzeń w światło bramki 
(25 oddał Robert lewandowski)

58 strzałów niecelnych

25 strzałów zostało zablokowanych

3857   
podań wykonanych przez polaków

 3337 podań zakończonych powodzeniem, 
co daje skuteczność 87%

52 rzutów rożnych zostało przyznanych 
reprezentacji polski

18 razy polacy wpadali w pułapkę ofsajdową

140 fauli popełnili podopieczni adama Nawałki 
(najwięcej Robert lewandowski – 17)

26 razy był faulowany Robert lewandowski

4 żółte kartki Kamila Glika

NAJWIęCEJ PODAń: 
Grzegorz Krychowiak  (597, skuteczność 89%)
Łukasz Szukała  (371, skuteczność 95%)
Kamil Glik  (337, skuteczność 93%)

WYSTęPY I MINUTY SPęDZONE NA BOISKU:

Grzegorz Krychowiak  (10 meczów, 900 minut)
Robert Lewandowski  (10 meczów, 876 minut)
Kamil Glik  (9 meczów, 810 minut)
Arkadiusz Milik  (9 meczów, 745 minut)
Kamil Grosicki  (9 meczów, 735 minut) 
Łukasz Szukała  (9 meczów, 732 minuty)
Maciej Rybus  (8 meczów, 632 minuty)
Krzysztof Mączyński  (8 meczów, 586 minut)
Łukasz Piszczek  (7 meczów, 583 minuty)
Łukasz Fabiański  (6 meczów, 540 minut)
Paweł Olkowski  (6 meczów, 384 minuty)
Jakub Wawrzyniak  (5 meczów, 373 minuty)
Wojciech Szczęsny  (4 mecze, 360 minut)
Tomasz Jodłowiec  (6 meczów, 331 minut)
Michał Pazdan  (3 mecze, 270 minut)
Jakub Błaszczykowski  (5 meczów, 225 minut)
Artur Jędrzejczyk  (3 mecze, 186 minut)
Sławomir Peszko  (4 mecze, 164 minuty)
Sebastian Mila  (5 meczów, 135 minut)
Waldemar Sobota  (3 mecze, 101 minut)
Karol Linetty  (2 mecze, 94 minuty)
Mateusz Klich  (1 mecz, 71 minut)
Bartosz Kapustka  (1 mecz, 28 minut)
Piotr Zieliński  (1 mecz, 24 minuty)
Filip Starzyński  (1 mecz, 12 minut)
Michał Kucharczyk  (1 mecz, 2 minuty)
Michał Żyro  (1 mecz, 1 minuta)
Marcin Komorowski  (1 mecz, 1 minuta)

Źródło: www.uefa.com
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Mila jak Lewandowski
po zdobyciu pamiętanych 5. bramek w 9 minut przez Roberta 
lewandowskiego, Sebastian Mila napisał na swoim twitterze: „lewy 
to mój kolega”. Nie minęło wiele czasu, a inni piłkarze pewnie chętnie 
przyznaliby „Mila to mój kolega”. dlaczego? otóż reprezentant polski 
znalazł się w zaszczytnym rankingu uEfa „the best” kwalifikacji w kategorii 
„cytat eliminacji”. Złotousty Sebastian został nagrodzony za tę wypowiedź:  

Nie będzie Zlatana na EURO 2016? 
Nie oglądam!
Zlatan Ibrahimović zapytany o szanse Szwecji w barażach mistrzostw 
Europy 2016, odpowiedział: „Nie chcę opuścić EuRo 2016. taki turniej 
beze mnie, to byłoby coś niewyobrażalnego”. Cytat iście w zlatanowskim 
stylu. Z pewnością pamiętacie jego słynne zdanie po porażce w meczu 
barażowym z portugalią: „Jedno jest pewne, beze mnie na mundialu  
nie będzie czego oglądać, dlatego nie warto czekać na mistrzostwa  
świata”.

Remis o smaku zwycięstwa
Za takie remisy kochamy futbol. Remisy, które dają awans do 
prestiżowego turnieju czy wielki sukces. po prostu „zwycięskie remisy”! 
Jak ten sprzed 42 lat, kiedy biało-czerwoni zdobyli ważny punkt w meczu 
z faworyzowaną anglią i awansowali na mundial. Niezwykle ważny był 
również wywalczony w ostatnich sekundach remis na Hampden park  
ze Szkocją, który także znacznie pomógł w kwalifikacji na EuRo 2016.  
to, jak wyjątkowy był to mecz, doskonale opisał selekcjoner  
adam Nawałka podczas pomeczowej konferencji prasowej.  
to zdanie zapamiętamy na długo. 

nawałka, Mila, zlatan 
– co łączy tych panów? 
Tajemniczy ranking TOP 5

Turcja na krawędzi
Reprezentacja turcji jako jedyna drużyna awansowała na turniej  
we francji z trzeciego miejsca. Zadecydowały o tym bramka w 89. minucie 
w meczu z Islandią i korzystny wynik w spotkaniu Kazachstan – Łotwa. 
Sytuację turcji w tych eliminacjach doskonale określił  arda turan,  
który stwierdził: „W sześciu meczach graliśmy z pętlą na szyi.  
to nie było łatwe. Jednak turcja po raz kolejny znalazła sposób”.

Maszyna do strzelania goli?
Nazwisko 
lewandowski, 
zwłaszcza w końcówce 
eliminacji, odmieniane 
było przez wszystkie 
przypadki. Nic 
dziwnego skoro 
„lewy” został królem 
strzelców i wybrano 
go do najlepszej 
jedenastki eliminacji 
EuRo 2016. dobrą 
postawę napastnika 
reprezentacji polski 
doceniali dziennikarze 
z całego świata.  
to, jakie wrażenie wywarł na nich Robert lewandowski, dobrze oddaje 
cytat fredrika Jönssona: „polak jest w tym momencie prawdopodobnie 
najskuteczniejszą maszyną do strzelania goli na świecie”.  

                                       I oby tak zostało do końca EuRo 2016!

MAŁGORZATA BIENIEK

Jakie cytaty z tych eliminacji zapamiętamy na długo? Sebastian Mila w tej kategorii nie ma sobie równych.  
Przyznała to UEFA,  wybierając jego wypowiedź po meczu z Niemcami za cytat eliminacji EURO 2016.  
Podobnych perełek było więcej. Przedstawiamy nasz subiektywny ranking TOP 5.
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Prawdziwi 
pasjonaci
W materiałach wideo, które tworzymy na ŁączyNaspiłka.pl, mam pokusę walczenia ze 

stereotypami, które przez lata powstały na temat piłkarzy. Że gwiazdorzą, fochują, lenią 
się. Że wolą grać w zagranicznych klubach niż z orłem na piersi. tam mają pieniądze, tutaj 
tylko się frustrują. Czy oni mogą być normalni, skoro są młodocianymi milionerami? Czy 
szajba im nie odbiła? Czy woda sodowa nie uderzyła do głowy? takich pytań usłyszałem 

mnóstwo. I jak to wszystko odkręcić? Skoro moja własna mama, która mecze ogląda albo rzadko, albo 
wcale, żali mi się, że „ten lewandowski dla Niemców to strzela, a w kadrze to nic”. „Mamo ale przecież 
on strzelił najwięcej goli w całych eliminacjach, ze wszystkich napastników, w całej Europie! Więcej się 
zwyczajnie nie dało!”.  

Jako rówieśnik tych chłopaków i człowiek, który spędził z tą kadrą ostatnie dwa lata, mogę już kilka 
rzeczy napisać. Ci goście są przede wszystkim bardzo profesjonalni. Znane są opowieści o Krychowiaku 
i lewandowskim, więc nie będę ich powielać. dzisiaj kadrowicze wyglądają jak sportowcy na światowym 
poziomie pod względem przygotowania fizycznego. presja zdrowego i atletycznego wyglądu jest 
na tyle silna, że nawet ja z moim operatorem, Kubą Rejmoniakiem, mocno zaczęliśmy pracować nad 
własnymi sylwetkami. Z uwzględnieniem budowania formy na poszczególne zgrupowania. Wiem, że 
to absurdalne, ale chyba nikomu nie szkodzi. Skoro my mamy taką potrzebę, to co muszą czuć młodzi 
piłkarze, którzy przyjeżdżają na reprezentację?

Są pasjonatami. o piłce można z nimi gadać godzinami. Interesują ich różna aspekty futbolu. także 
te związane z dziennikarstwem. tak jak ja, ty i wielu naszych rówieśników, przesiadują na twitterze 
i Youtubie. oglądają te same filmy i seriale. Słuchają podobnej muzyki. Śmieszą ich podobne żarty. 
W pewnym sensie mają podobne problemy. Jestem człowiekiem z zupełnie innego środowiska, 
a jakoś się w tej grupie odnalazłem. a to oznacza, że każdy by potrafił. I nie ma znaczenia, że na naszych 
kontach nie widnieją podobne liczby zer, a w naszych garażach stoją samochody z innej półki. piłkarze 
są normalnymi ludźmi, którzy żyją w określonych warunkach. pewne rzeczy, które z zewnątrz wydają 
się dziwne, w środku zaczynają wydawać się naturalne. Mogę to napisać z czystym sumieniem, a czy 
mi uwierzycie? to już Wasza sprawa.
 ŁUKASZ WIŚNIOWSKI

W studiu TVP info  
Marek Czyż zapytał mnie 
kilka tygodni temu,  
czy w swojej pracy  
nie mamy pokusy 
pudrowania rzeczywistości  
i zamiatania  
niewygodnych kwestii  
pod dywan.  
Nie analizowałem 
wcześniej możliwego 
scenariusza rozmowy,  
ale na myśl przyszło mi  
coś zupełnie przeciwnego.
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Reprezentacja Polski zagra na mistrzostwach Europy 2016! Przedstawiamy wszystkich piłkarzy, którzy pojawili się  
w kadrze selekcjonera Adama Nawałki w tych kwalifikacjach i przyczynili się do awansu na turniej we Francji. 
Dziękujemy i gratulujemy!

To oni awansowali do Francji!

kamil glik 

(Torino FC)

rafał janicki 

(Lechia Gdańsk)

artur jędrzejczyk 

(FK Krasnodar)

Tomasz kędziora 

(Lech Poznań)

marcin komorowski 

(Terek Grozny)

Paweł olkowski 

(FC Koeln)

 artur Boruc 

(AFC Bournemouth)

łukasz Fabiański 

(Swansea City)

wojciech szczęsny 

(AS Roma)

Przemysław Tytoń 

(VfB Stuttgart)

łukasz Broź 

(Legia Warszawa)

Thiago cionek 

(Modena FC)
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michał Pazdan 

(Legia Warszawa)

łukasz Piszczek 

(Borussia Dortmund) 

maciej sadlok 

(Wisła Kraków)

łukasz szukała 

(Osmanlispor FK)

jakub wawrzyniak 

(Lechia Gdańsk)

grzegorz wojtkowiak 

(Lechia Gdańsk)

jakub Błaszczykowski 

(ACF Fiorentina)

ariel Borysiuk 

(Lechia Gdańsk) 

maciej gajos 

(Lech Poznań)

kamil grosicki 

(Stade Rennais)

Tomasz jodłowiec 

(Legia Warszawa)

Bartosz kapustka 

(Cracovia)

mateusz klich 

(1. FC Kaiserslautern)

grzegorz krychowiak 

(Sevilla FC)

michał kucharczyk 

(Legia Warszawa)

karol linetty 

(Lech Poznań)

krzysztof mączyński 

(Wisła Kraków)

sebastian mila 

(Lechia Gdańsk)

sławomir Peszko 

(Lechia Gdańsk)

maciej rybus 

(Terek Grozny)

waldemar sobota 

(FC St. Pauli)

Filip starzyński 

(KSC Lokeren) 

Piotr Zieliński 

(Empoli FC)

michał żyro 

(Legia Warszawa) 

robert lewandowski 

(Bayern Monachium) 

arkadiusz milik 

(AFC Ajax Amsterdam)

artur sobiech 

(Hannover 96)

łukasz Teodorczyk 

(Dynamo Kijów)

kamil wilczek 

(Carpi FC 1909)

mateusz Zachara 

(Henan Jianye)
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Sztab reprezentacji polski
Urodzony 23 października 1957 roku w Krakowie. 
Wychowanek  Wisły Kraków, 34-krotny reprezentant 
Polski, uczestnik mistrzostw świata 1978.  
Był szkoleniowcem wielu klubów Ekstraklasy,  
m.in. Wisły Kraków, Jagiellonii Białystok  
i Górnika Zabrze. Drugi trener reprezentacji Polski  
za czasów Leo Beenhakkera. Pozycję selekcjonera 
kadry objął 26 października 2013. 

pawEł  

PTAK

Masażysta

pawEł

KOSEDOwSKI

Kierownik 
techniczny

TOMASZ 

LEśnIaK 

Kucharz

BarTłOMIEj  

SpałEK

fizjoterapeuta

wOJCIECh  

hERMAN

Masażysta

TOMASZ 

IwAN

dyrektor 
reprezentacji

BOgDAN 

zająC

II trener

ADAM 

nawałKa

Selekcjoner

jarOSław  

TKOCZ

trener bramkarzy

JACEK

JAROSZEwSKI

lekarz

REMIgIUSZ  

RZEPKA

trener 
przygotowania
 fizycznego

DAwID 

zająCzKOwSKI

analityk-statystyk

JAKUB  

KwIATKOwSKI

Rzecznik prasowy

ROBERT 

góRALCZYK

trener-asystent

hUBERT

MałOwIEjSKI

Szef 
banku informacji
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Była zabawa 
  i dużo  
 się działo

Parafrazując słowa 
refrenu piosenki 
„Bałkanica”, zespołu 
Piersi, który często 
słyszeliśmy na Stadionie 
Narodowym  
w Warszawie, można 
najlepiej podsumować 
zakończone właśnie 
eliminacje EURO 2016  
w wykonaniu 
reprezentacji Polski. 
Faktycznie przez 
ostatnie 14 miesięcy 
wydarzyło się bardzo 
wiele. Na pierwszy plan 
wysuwa się oczywiście 
ubiegłoroczne 
zwycięstwo z mistrzami 
świata, Niemcami.  
W mojej ocenie było 
ono fundamentem  
w budowie siły, 
zwłaszcza mentalnej, 
naszej drużyny.

P
amiętam bardzo dobrze zgrupowanie, które poprzedzało konfrontację z mistrzami świata. W pamięci 
utkwiła mi zwłaszcza atmosfera, jaka panowała w drużynie. Wśród piłkarzy nie było widać oznak żadnej 
tremy lub strachu przed Niemcami. Czuć było pozytywny stres i emocje poprzedzające mecz z tak wielkim 
rywalem. przeważała raczej wiara we własne umiejętności i przeświadczenie, że naszą reprezentację na 
pewno stać na walkę z mistrzami świata. Wiara biła przede wszystkim od największych gwiazd reprezentacji. 

lewandowski, Krychowiak, piszczek, Glik czy Szczęsny co tydzień grają w najsilniejszych ligach świata i z presją 
spotykają się na co dzień. dzięki temu doświadczeniu łatwiej im było unieść ciężar emocji i odpowiedzialności, 
a mając takich piłkarzy na boisku, ta pewność siebie udzielała się także mniej doświadczonym zawodnikom. 

po tym zwycięstwie, a także późniejszym triumfie z Gruzją, drużyna nabrała zdecydowanej pewności, że stać ją 
na awans. Na pewno dużo pozytywnej energii przyniosło zwycięstwo w tbilisi. 4:0 na bardzo trudnym terenie, 
gdzie żadnej z pozostałych drużyn grupy d nie udało się odnieść tak przekonującego zwycięstwa, napędziło 
drużynę jeszcze bardziej. Zwłaszcza, że wynik ten fałszuje nieco obraz meczu, bo wszyscy pamiętamy, jak trudna 
była pierwsza połowa. Mimo wszystko po przerwie biało-czerwoni zdecydowanie dominowali i wbili cztery gole.

przerwa to w ogóle był charakterystyczny moment każdego z meczów eliminacyjnych. Jeśli przyjrzymy się 
statystykom, to w sześciu spotkaniach schodziliśmy po 45 minutach remisując (czterokrotnie) bądź przegrywając 
(dwukrotnie). W trzech z tych meczów w drugiej połowie wyszliśmy na prowadzenie i wywalczyliśmy trzy punkty. 
tak było w Warszawie z Niemcami i dwukrotnie przeciwko Gruzinom. Natomiast w obu konfrontacjach ze Szkocją 
doprowadziliśmy do remisów 2:2. tylko raz, we frankfurcie, nie udało nam się wywalczyć punktów. W sumie we 
wszystkich meczach w drugich połowach zdobyliśmy 22 bramki, a więc ponad 65% całego dorobku. ta statystyka 
dowodzi olbrzymiej przemiany, jaka dokonała się w drużynie narodowej.

Konsekwencja i dążenie do końcowego zwycięstwa do ostatnich minut. Walka na całego. Bez takiego zaangażowania 
i wiary w końcowy sukces pewnie nie byłoby fantastycznego hat-tricka Roberta lewandowskiego przeciwko Gruzji 
czy też jednego z najważniejszych punktów w tych kwalifikacjach, tego wyszarpanego w ostatniej sekundzie 
meczu w Glasgow. Remis wywalczony w takich okolicznościach smakował prawie tak samo – a może i lepiej – 
niż zwycięstwo. przy toczonym równolegle pojedynku Irlandii z Niemcami, który niespodziewanie zakończył się 
triumfem zawodników z Zielonej Wyspy, ten punkt ze Szkocją nabrał kluczowego znaczenia. pozwolił przede 
wszystkim zachować psychologiczną przewagę nad kadrą Martina o’Neilla.

Mecz z Irlandią był fantastycznym zwieńczeniem tych eliminacji. Kapitalna atmosfera wypełnionego po brzegi 
Stadionu Narodowego i decydujący o awansie mecz. Emocje były ogromne. Zwłaszcza ostatnim 45 minutom 
towarzyszyły olbrzymie nerwy z uwagi na świadomość ryzyka utraty bramki. prowadzenie 2:1, a mimo wszystko 
wynik był równy remisowi, bo strata gola oznaczała triumf Irlandii. do tego doszło jeszcze pięć niezwykle wolno 
płynących minut doliczonego czasu gry, które obserwowaliśmy stojąc obok ławki rezerwowych. dopiero 
materiały wideo na ŁączyNaspiłka.pl uświadomiły mi, jak bardzo denerwowałem się podczas ostatnich minut. 
Kiedy usłyszeliśmy gwizdek tureckiego arbitra, nastąpiła nieopisana euforia. Koniec! Wybuchła naturalna i szczera 
radość całej drużyny oraz kibiców.

Sport niesie ze sobą przede wszystkim emocje i te emocje było właśnie widać na murawie oraz trybunach Stadionu 
Narodowego. dlatego nieco dziwią mnie późniejsze komentarze dotyczące zbyt ekspresyjnego fetowania awansu. 
to była autentyczna i szczera radość wszystkich osób, które przez ostatnie dwa lata pracowały na ten wynik. 
oczywiście zdajemy sobie sprawę, że to dopiero koniec pewnego etapu. Jednak, aby dokonać wielkich rzeczy, 
najpierw trzeba zrobić pierwszy krok, który przypieczętowany został w niedzielny październikowy wieczór na 
Stadionie Narodowym. Były to niezapomniane chwile dla wszystkich z nas, którzy mieli to szczęście towarzyszyć 
tej drużynie przez ostatnie dwa lata. Kosztowało to nas dużo energii, poświęceń i wyrzeczeń, ale nikt ani przez 
chwilę nie zwątpił w sens tej pracy. Vive la pologne!
 
 JAKUB KWIATKOWSKI
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