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CHWAŁA POKONANYM

Niemcy – Polska 1:0. Artur Boruc bronił
fenomenalnie,ale 120 sekund przed
końcem pokonał go Oliver Neuville.

Jeśli dziś Ekwador choć zremisuje 
z Kostaryką,Polska definitywnie straci

szanse na awans do 1/8 finału
mistrzostw świata
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7. Bastian Schweinsteiger

1.Artur Boruc

4. Marcin Baszczyński

19. Bartosz Bosacki

6. Jacek Bąk

14. Michał Żewłakow

7. Radosław Sobolewski

15. Euzebiusz Smolarek

8. Jacek Krzynówek

8.Torsten Frings

19. Bernd Schneider

20. Lukas Podolski

11. Miroslav Klose

Polska –Niemcy
POMECZOWE

STATYSTYKI PIŁKARZY

Sędziował Louis Medina Cantalejo (Hiszpania). 
Widzów 65 tys.

90 minut
1 raz faulowany
1 żółta kartka
5 strzałów obronionych
1 strzał nieobroniony

90 minut
1 faul
4 razy faulowany

Rezerwowi
18. MARIUSZ LEWANDOWSKI
13 minut

17. DARIUSZ DUDKA
7 minut

23. PAWEŁ BROŻEK
1 minuta

90 minut
1 faul

90 minut
2 faule
1 raz faulowany

83 minuty
1 strzał
3 razy faulowany

75 minut
3 faule
2 żółte kartki
1 czerwona kartka

90 minut
1 spalony
2 faule
4 razy faulowany

90 minut
3 strzały
1 strzał celny
1 raz faulowany
1 podanie kluczowe

Żurawski

Boruc
Bąk

Bosacki

Smolarek

Lahm
Metzelder

Ballack

Podolski
Schweinsteiger

Frings

Mertesacker
Schneider

Klose

Lehmann

Sobolewski

Radomski

Krzynówek

Jeleń

Baszczyński

Żewłakow

77 minut
1 strzał
2 faule
1 raz faulowany
1 żółta kartka

90 minut
5 strzałów

1 poprzeczka
2 strzały celne

4 faule
3 razy faulowany

1 podanie kluczowe

70 minut
3 strzały

1 strzał celny
1 spalony

3 faule
1 podanie kluczowe

90 minut
1 strzał

1 spalony
3 faule

2 razy faulowany
2 podania kluczowe

77 minut
2 strzały

1 spalony
1 faul

2 razy faulowany
1 podanie kluczowe

90 minut
1 strzał

1 strzał celny
1 faul

1 raz faulowany
4 podania kluczowe

90 minut
2 faule

1 raz faulowany
1 żółta kartka

90 minut
1 strzał

1 faul
1 raz faulowany

64 minuty
1 faul

1 raz faulowany

90 minut
3 strzały 

obronione

Friedrich

1. Jens Lehmann

3.Arne Friedrich

17. Per Mertesacker

21. Christoph Metzelder

16. Philipp Lahm

9. Maciej Żurawski

Rezerwowi
22. DAVID ODONKOR

26 minut, 1 asysta, 1 faul
1 żółta kartka, 1 podanie kluczowe

10. OLIVER NEUVILLE
20 minut, 1 gol, 2 strzały

2 strzały celne, 2 spalone

18. TIM BOROWSKI
1 strzał, 1 podanie kluczowe

21. Ireneusz Jeleń
89 minut
2 strzały

2 strzały celne
1 spalony

2 faule
4 razy faulowany

1 podanie kluczowe

13. Michael Ballack
90 minut
3 strzały
1 poprzeczka
1 spalony
1 faul
4 razy faulowany
1 żółta kartka
1 podanie kluczowe

16.Arkadiusz Radomski

90 minut
3 faule
1 raz faulowany

90 minut
2 strzały
2 faule

1 raz faulowany
1 podanie 
kluczowe
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1:0

Jens Lehmann
Arne Friedrich
(64. David Odonkor)
Christoph Metzelder
Per Mertesacker
Philipp Lahm
Bernd Schneider
Torsten Frings
Michael Ballack
Bastian
Schweinsteiger
(77. Tim Borowski)
Lukas Podolski
(70. Oliver Neuville)
Miroslav Klose

Artur Boruc
Marcin Baszczyński
Jacek Bąk
Bartosz Bosacki
Michał Żewłakow
(83. Dariusz Dudka)
Jacek Krzynówek
(77. Mariusz
Lewandowski)
Arkadiusz Radomski
Radosław Sobolewski
Ireneusz Jeleń
Maciej Żurawski
(90+1. Paweł Brożek)
Euzebiusz Smolarek

Neuville (90+1.) 
po podaniu Odonkora

1-4-4-2 1-4-4-1-1

Klose 5, Ballack 3,
Podolski 3

Klose 4, Schneider 3,
Podolski 3

Sobolewski 3,
Radomski 3

Żurawski 3

Sobolewski (75.)
faul
Krzynówek (3.)
faul
Sobolewski (28.)
faul
Boruc (89.)
opóźnianie gry

Ballack (58.) faul
Odonkor (68.)
łapanie za koszulkę
Metzelder (70.) faul

GOL

KARTKI

SKŁADY

CELNE STRZAŁY

STRZAŁY

FAULE

Ballack 4, Klose 3 Baszczyński 4,
Smolarek 4, Jeleń 4,
Żewłakow 3

FAULOWANI

SPALONE

RZUTY ROŻNE

Lehmann 3/3 Boruc 5/6

SKUTECZNOŚĆ BRAMKARZY

SŁUPKI I POPRZECZKI
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POLSKANIEMCY

83%100%

Sędziował Medina Cantalejo z Hiszpanii.
Widzów 65 tys.

Neuville 2

Neuville 2, Klose 2 Jeleń 2

Lahm 4

PODANIA KLUCZOWE13 2

ROBERT BŁOŃSKI
DARIUSZ WOŁOWSKI, MICHAŁ POL
DORTMUND

Dwie minuty przed golem
Neuville’a wydawało się, że
opatrzność czuwa nad he-
roicznie walczącymi Pola-
kami. Najpierw Klose, a po-

tem Ballack trafiali w poprzeczkę
bramki Boruca, który chwilami bro-
nił jak w transie. Wcześniej w ideal-
nych sytuacjach pudłowali dwaj gra-
cze polskiego pochodzenia – Klose
(20. i 50. min) oraz Podolski (46.). Ten
pierwszy z wściekłości kopał nawet
w słupek bramki Boruca. Obaj strze-
lali, jakby dotarły do nich zaklęcia
polskich fanów, że „Bozia będzie
prowadzić nogi Klosego i Podolskie-
go tak, by krzywdy naszym nie zro-
bili”. I nie zrobili. Rozzłościło to
Jürgena Klinsmanna, który w koń-
cu zdjął z boiska Podolskiego i wpro-
wadził Neuville’a. Asystę przy golu
miał inny rezerwowy – szybkobie-
gacz Odonkor, który wyprzedził Da-
riusza Dudkę (zmienił wyczerpane-
go Michała Żewłakowa). Polska bro-
niła się wtedy w dziesiątkę, bo po
bezmyślnym faulu drugą żółtą kar-
tkę dostał Radosław Sobolewski. By-
ła 74. min, a Polacy przeżywali aku-
rat na boisku w Dortmundzie mo-
ment dający nawet pewną nadzieję
na sensacyjne zwycięstwo nad gos-
podarzami. 

W dziesiątkę o wygraną nie dało
się już bić, gracze Janasa bronili więc
remisu. Skutecznie i szczęśliwie do
60 sekund przed ostatnim gwizd-
kiem. Niemcy znowu jednak wygra-
li po niemiecku, tak jak kiedyś, gdy
byli bardzo silni potrafili zadawać
decydujące ciosy w końcówce.

Po meczu polscy piłkarze padli na
boisko, na którym większość z nich
zostawiła tak wiele sił i serca. Od-
kryciem spotkania byli rezerwowi
Bartosz Bosacki i Ireneusz Jeleń.
Pierwszy wspaniale zastąpił Jopa,
niemal nie popełniał błędów, drugi
nękał niemiecką obronę swoją wi-
talnością i szybkością. Znowu za-
wiódł tylko ten, który miał być gwia-
zdą reprezentacji w tych mistrzo-
stwach – cofnięty do pomocy Ma-
ciej Żurawski tracił dużo piłek, da-
jąc Niemcom okazje do kontrataku.

Od pierwszych minut widać było,
że mecz z Niemcami jest dla Pola-
ków okazją do rehabilitacji za poda-
rowane trzy punkty Ekwadorowi
w Gelsenkirchen – w obecności
40 tys. wspaniałych polskich fanów.
Wczoraj na trybunach dominowali
rzecz jasna Niemcy, ale Polaków by-
ło jakieś 15 tys. i choć przede wszyst-
kim w grę wchodziły mundialowe
szanse, to i ta rehabilitacja drużyny
była ważna. – To jest mundial, tu gra
się dla Polski. My przyjechaliśmy
tu dla nich, niech oni zagrają dla nas
– mówili kibice.

I zagrali. Gdyby polscy piłkarze
włożyli tyle serca w mecz z Ekwa-
dorem, ten mundial na pewno by
się dla nich nie kończył. Tyle że to,

niestety, specjalność naszych graczy
– postawić się pod ścianą i dopiero
wtedy zacząć się bić naprawdę.

Już pierwsze zagrania piłki zapo-
wiadały, że zespół Janasa dotrzyma
obietnic danych fanom i charakteru
mu nie zabraknie. Polacy nie odsta-
wiali nogi, wchodzili twardo, ale co
najważniejsze, gdy już odebrali ry-
walom piłkę – potrafili wymyślić, co
z nią zrobić. Reprezentacja Polski nie
miała takich okazji jak Klose i Podol-
ski niemogący trafić do bramki z czte-
rech metrów, ale potrafiła utrzymać
piłkę na połowie Niemców i Boruc
nie mógł się skarżyć, że przeżywa nie-
ustanne oblężenie. Ostra, zdecydo-
wana gra na granicy faulu w 27. min
przyniosła Sobolewskiemu pierwszą
żółtą kartkę. Polak kopnął Ballacka
z tyłu i musiał być ukarany.

Niemcy nacierali częściej, groźniej
i do pewnego momentu mogło się wy-
dawać, że panują nad sytuacją, a gol dla
nich jest kwestią czasu. W drugiej po-
łowie, gdy wszyscy liczyli się z tym, że
Polakom może zabraknąć sił, złapali
wiatr w plecy i poszli do przodu po
zwycięstwo. Nie tracili piłki, rozgrywa-

li albo kontrowali. A Odonkor i Metzel-
der dostali żółte kartki po faulach na
Jeleniu. Gdy Polak wrzucał piąty bieg,
mknął skrzydłem, będąc nie do dościg-
nięcia. Smolarek walczył w ataku z ta-
kim samym zapałem jak obrońcy wy-
grywający sporo pojedynków indywi-
dualnych z niemieckimi napastnikami.

Niemcy zaczynali rozumieć, że
z każdą chwilą zwycięstwo wymyka
im się z rąk. Parli do przodu, ale fan-
tastyczne parady obrońców i Boru-
ca czyniły z polskiej bramki bastion
nie do zdobycia. Trzeba było widzieć
radość i ulgę na twarzach niemiec-
kich piłkarzy i ich fanów, gdy w koń-
cu Neuville trafił do siatki. To nie był
dla gospodarzy taki mecz jak z Kosta-
ryką – gdzie szli do zwycięstwa jak po
swoje, a sytuacja była pod ich kontro-
lą przez 80 minut.

Polska ma jeszcze teoretycznie
szanse na awans. Ale Kostaryka mu-
si dziś pokonać Ekwador. Szanse są
mizerne, tak naprawdę jednak zosta-
ły stracone nie w feralnej 92. min
wczorajszego meczu z Niemcami, ale
w 90 minutach fatalnej gry z Ekwa-
dorczykami w piątek. Maciej Żuraw-

ski był zły na trenera Janasa za ciąg-
łe eksperymenty ze składem, bo jego
zdaniem mundial to czas, gdzie ko-
nieczna jest stabilizacja. Tyle że re-
zerwowi wypadli znacznie lepiej niż
Żurawski i kilku innych pewniaków
w kadrze. Choć napastnik Celtiku ma
rację, że ciągłe zmiany szkodzą dru-
żynie, to jednak w tej sytuacji z pre-
tensjami mógłby zacząć od siebie. pp

NIEMCY – POLSKA 1:0 (0:0)

Mundial przegrany,
honor uratowany
Zabrakło sekund! Do 92. min Polska broniła wdziesiątkę remisu,
gdy Oliver Neuville zdobył zwycięską bramkę dla Niemiec. Jeśli Ekwador
choć zremisuje dziś zKostaryką,Polska odpadnie zmundialu

W pojedynku kapitanów był remis. Najwyżej skaczą  Michael Ballack i Jacek Bąk (z niebieskimi opaskami)
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Co musi się stać, żeby Polska 
zagrała w 1/8 finału:

Po pierwsze – Kostaryka wygrywa
z Ekwadorem 1:0 (lepiej, jakby wy-
grała 2:0, ale nie za wysoko)

Po drugie – Niemcy wygrywają z Ek-
wadorem 1:0 (lepiej, jakby wysoko)

Po trzecie – Polska wygrywa wyso-
ko z Kostaryką – co najmniej 3:0
Jeśli będą spełnione te założenia,
tabela będzie wyglądać tak: 

1. Niemcy 9 6-2
2. Polska 3 3-3
3. Ekwador 3 2-2
4. Kostaryka 3 3-7

W tabeli przyjęliśmy założenia mi-
nimalistyczne, czyli: Kostaryka
– Ekwador 1:0, Niemcy – Ekwador
1:0, Polska – Kostaryka 3:0. Przy
równej liczbie punktów o kolejno-
ści w tabeli decyduje różnica bra-
mek, potem większa liczba strze-
lonych bramek i wynik bezpośred-
niego meczu. pp MIK

Jeszcze nie wszystko stracone
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To mogło być małe Wembley,
ten wieczór – 14 czerwca
2006 roku – mógł zająć całą
stronę w każdej encyklope-
dii polskiego futbolu.

Remis byłby niezasłużony. Niem-
cy częściej otaczali nasze pole kar-
ne, atakowali płynniej i obijali po-
przeczkę, ale wielkie triumfy bywa-
ją tym bardziej niezapomniane, im
bardziej są niezasłużone. O czym
wiedzą wszyscy – starsi i młodsi
– wychowani na micie jedenastki,
która 17 października 1973 roku za-
trzymała Anglię. Im dłużej trwało-
by ostateczne niemieckie oblężenie,
im potężniejszą kanonadę prze-
trwałyby nasze słupki i poprzeczki,
tym bardziej zyskałaby legenda. Ki-
bic lubi dryblingi nie z tej ziemi, sma-
kuje zagrania z klepki, ale kiedy jest
gęsto od zdarzeń ekstremalnych,
kiedy siłą woli podnosi z trawy led-
wie żywych piłkarzy, a wszystko
kończy się, jak trzeba, kuglarskie tri-
ki przestają być potrzebne.

Niestety, pewne motywy są w fut-
bolu nieśmiertelne. Jeśli Niemcy mu-
szą strzelić zwycięskiego gola, kiedy
mecz właściwie się skończył, to go za-
wsze strzelą. Jeśli muszą wyrównać,
wyrównają ipo końcowym gwizdku.
Jeśli mają przegrać, to nie z Polską.
Jeśli mają grać zpowabem enerdow-
skiego teletasiemca, to i tak zdobędą
potem co najmniej wicemistrzostwo
świata. Piłka nożna to jest przecież
taka gra, w której 22 facetów biega za
piłką, a na końcu zawsze wygrywają
Niemcy. Jeśli uchował się jeszcze
ktoś, kto nie zna tej prostej prawdy,
to w nieświadomości – błogiej, bo da-
je nadzieję! – nie wytrwa długo.

Nasza opowieść piłkarska, zwłasz-
cza ta współczesna, nie jest sławna
ponad granicami.

Tylko my wiemy, że wzór na wy-
stęp polskiej drużyny – nie tylko fut-
bolowej – w ważnej imprezie to: naj-
pierw mecz kluczowy, potem, po po-
rażce, mecz o wszystko, aż wresz-
cie, kiedy stracimy ostatnie szanse,
przychodzi batalia o honor.

Tylko my wiemy, że najgorsze ce-
chy natury defensywnego pomoc-
nika budzą się u Sobolewskiego
w najważniejszych meczach, że jak
Sobolewski ma wylecieć z boiska, to

Wisła akurat bije się o Ligę Mistrzów
z Panathinaikosem albo reprezenta-
cja o przetrwanie na mundialu.

Tylko my wiemy, że reprezentacja
cierpi nie tylko na osławiony „kom-
pleks niemiecki”. Po mundialu ’82, po
zwycięskim boju o brąz z Francją, już
nigdy nie udało się jej pokonać
w spotkaniu o stawkę futbolowego
mocarza, kogokolwiek z najwęziej ro-
zumianej elity. Kto do niej należy?
Oficjalnego rankingu oczywiście się
nie prowadzi, wszelkie klasyfikacje
wszech czasów pozostają dyskusyj-
ne, ale instynktownie czujemy, kto
znaczy najwięcej – właśnie Francja,
a także: Argentyna, Brazylia, Anglia,
Niemcy, Włochy i Holandia.

Dlaczego znów się nie udało? Deba-
tować będziemy latami. Trzecia poło-
wa meczu piłkarskiego, którą rozgry-
wają już kibice, trwa najdłużej, bo nie
kończy się nigdy. Zwłaszcza trzecia po-
łowa takiego dreszczowca. Skąd ten po-
nury paradoks, że akurat Żurawski,
nasz największy gwiazdor, należał do
najsłabszych na boisku? Dlaczego gubił
piłkę wśrodku pola? Dlaczego poza jed-
nym niezłym podaniem do Smolarka
nic nie wymyślił? Dlaczego Janas go nie
zdjął? Jak to możliwe, że najwięcej za-
mętu pod bramką Lehmanna siał kom-
pletny żółtodziób Ireneusz Jeleń? Ja-
kim cudem tak dobrze wypadł Bosac-
ki, który do mundialowej kadry trafił
tylko wskutek dramatu Gorawskiego?

Co najmniej do dzisiejszego popołud-
nia, kiedy Kostaryka zagra z Ekwado-
rem, będziemy też uprawiać jeszcze je-
den narodowy sport – wielkie oblicza-
nie. Ile musi wygrać Kostaryka? Ile mu-
si przegrać Ekwador? Co daje remis?

Szkoda, że polski piłkarz musi bo-
leśnie oberwać od Ekwadoru, by za-
orać korkami boisko, wpędzić wiel-
kiego Ballacka we frustrację i spro-
wokować go do faulu na żółtą kartkę.
Że musi zafundować nam klęskę wy-
wołującą wściekłość, by odwdzięczyć
się porażką wzbudzającą współczu-
cie dla tytanicznego wysiłku, który
poszedł na marne. Że musi narzekać
na selekcjonera, który tuż przed
mundialem rzuca się w wybujałe tak-
tyczne eksperymenty.

Szkoda, choć teraz, minuty po po-
rażce, która mogła być kolejnym nie-
zapomnianym remisem w historii
polskiej piłki, o chłodne analizy trud-
no. W głowie kołacze się jedno: dla-
czego, u licha, choć raz to nie Niem-
com trafiła się trauma?! Dlaczego
choć raz 92. minuta nie należała do
naszych?! pp

Dlaczego, u licha, choć
raz to nie Niemcom
trafiła się trauma?!

TRZECIA POŁOWA

Rafał
Stec

Marcin Baszczyński w pojedynku z Miroslavem Klosem Ebi Smolarek – waleczny. Cztery razy był faulowany Bartosz Bosacki – bezbłędny aż do 92. minutyIreneusz Jeleń – najaktywniejszy
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POLSCY KIBICE W DORTMUNDZIE

DARIUSZ WOŁOWSKI, MICHAŁ POL
DORTMUND

K tóra godzina? Ile jeszcze do
egzekucji? – woła Jarek
z Łowicza do kumpli piją-
cych piwo w bistrze przy
dworcu głównym w Dort-

mundzie, nie pozostawiając wątpli-
wości, kto jest faworytem. Jest do-
piero 15. Do meczu sześć godzin.
– Będziemy szli na ten Westfalen-
stadion jak na ścięcie. To, że prze-
gramy, wiadomo. Będzie cud, jak
jednym golem, po walce i awantu-
rze. Oglądaliśmy w Gelsenkirchen
porażkę z Ekwadorem. Bez walki,
bez wiary, pomysłu. Potem w Lip-
sku mecz Serbia – Holandia, bo mie-
liśmy bilety. Po meczu padło hasło,
żeby już olać następne mecze Pola-
ków i wracać. Bilety sprzedać przez
internet, o ile znajdzie się chętny.
No, ale jesteśmy w Dortmundzie.
Bo kiedy znów Polska zagra na
mundialu? Do RPA raczej nie poje-
dziemy. Poza tym kochamy tę dru-
żynę, prawda, panowie? – Kochamy,
kochamy! – woła Paweł z drugiego
stolika. – Tylko to miłość matki do
upośledzonego dziecka.

Dawid
Inne bistro, po drugiej stronie pla-
cu. Ekipa z Warszawy wkracza do
środka, grzmiąc: „Polskaaa! Biało-
-czerwoni!”. Dawid, kibic Legii, wa-
li pięścią w stół. – Dla nas ci, co po
meczu z Ekwadorem oddawali bi-
lety na Niemcy, to pseudokibice. To
jest mundial. Jestem dumny, że Pol-
ska w ogóle tu gra, bo nie załapały
się takie drużyny jak Dania, Belgia
czy Rosja. Czekałem 16 lat na pierw-
szy występ Polaków na mistrzo-
stwach świata, pojechałem do Ko-
rei i nie żałuję. Teraz też nie żałuję,
choć idzie na to mnóstwo hajsu. I za
cztery lata do RPA też jadę! – Cie-
szę się atmosferą, na meczu z Ek-
wadorem było wspaniale. Cały sta-
dion nasz. Rewelacyjna zabawa
z Ekwadorczykami. Wbrew nagon-

ce niemieckiej prasy, że przyjadą chu-
ligani tłuc, kraść i spalić miasto – do-
daje Piotr Romanow z Warszawy.

Marek
Na ścianie plazma, na której ogląda-
my mecz Hiszpania – Ukraina. Pod
nią siedzi pan Marek. To dobre miej-
sce. Nikt nie patrzy na niego, tylko
w górę na mecz. Nikt poza nami. Me-
czu nie ogląda. Ciągle coś śledzi
w laptopie, dzwoni z trzech różnych
komórek. Co chwila ktoś do niego
przychodzi i albo wręcza, albo odbie-
ra bilety. Pierwsi to jego „chłopcy”.
Przemierzają Dortmund z tabliczka-
mi: „I need ticket, Ich brauche Kar-
ten, Kupię bilet”. Ci drudzy to Niem-
cy. Kupują bilety za 500 lub 600 eu-
ro. Pan Marek wszystkich poucza:
– Na stadion iść około 20, wtedy naj-
większy tłok, ścisk i pośpiech, a kon-
trole coraz bardziej pobieżne. Że na
biletach polskie nazwiska, a na bia-
łych koszulkach kibiców czarne or-
ły? A kto na to zwróci uwagę? Poza
tym Podolski i Klose to przecież Po-
lacy, a grają dla Niemiec – mruga
okiem pan Marek do spiętego klien-
ta. W ciągu 90 minut naliczyliśmy ich
kilkunastu.

Marian
– Lukas Podolski! Lukas Podolski!
– krzyczy grupa Niemców. – Łukasz
Podolski! Łukasz Podolski! – odpowia-
da Marian Widera, sędzia obserwa-
tor z Katowic, i stuka się z Niemcami
kuflami z piwem. – Ja jestem Ślązak
rodowity, kibic Gieksy. A Podolskie-
go miałem przyjemność poznać, kie-
dy był z wizytą u babci w Sośnicy. To
chłopak z Gliwic. Wpadł też na sta-
dion, pogadał z dawnymi kolegami i z
młodymi zawodnikami. Skromny, ze-
ro gwiazdorstwa. Nie mam pretensji,
że gra dla Niemców, takie nasze po-
kręcone śląskie losy. Chciałbym tyl-
ko, żeby Bozia sprawiła, żeby mu nóż-
ka do naszej bramki nie trafiła. On
sam zresztą byłby bardzo smutny,
gdyby jego gol wyeliminował Pola-
ków z mundialu. Po pierwszym me-

czu mówił, że jest bardzo zawiedzio-
ny porażką Polaków, bo chciał awan-
su naszego i Niemców – opowiadał
Widera, którego prośby zostały wy-
słuchane.

Krzysiek
Krzysiek ze swoją grupą przyje-
chał ze Szczecina. Mieszkają
pod Gelsenkirchen, blisko
siedziby reprezentacji
Hiszpanii. – Pojechaliś-
my do nich na trening.
Było nas na trybunach
razem z innymi ze
2 tys. A oni wszyst-
kim, wszystkim ro-
zdali autografy!
Mam zdjęcie z Rau-
lem, mam z Torre-
sem. Tacy wielcy
piłkarze, a znaleźli
czas dla obcych ki-

–Przyjechaliśmy do Dortmundu,bo kochamy tę drużynę. 
matki do upośledzonego dziecka –mówili przed meczem
Ale po meczu wołali: – Polskoooo! You’ll never walk alone

To jest Po
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y (na zdjęciu przez Michaela Ballacka) Dariusz Dudka grał siedem minut i zawalił przy straconym golu. Artur Boruc był graczem meczuMichał Żewłakow dał z siebie wszystko
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 Ale da się ją kochać tylko miłością
m zNiemcami polscy kibice. 
e!

olska!
biców. Ech, gdyby człowiek znał hisz-
pański, mógłby sobie z nimi nawet po-
gadać – mówi. Niestety, Krzysiek z ko-
legami wybrali się też na trening dru-
żyny Janasa. Zastanawiali się, czy Po-
lacy też rozdadzą wszystkim autogra-

fy, ale nawet nie zostali wpuszcze-
ni choćby na minutę treningu.

– Czemu oni tacy są? Prze-
cież my tu jesteśmy dla

nich, a nie dla jakichś
Hiszpanów.

Kamil
Koniec meczu. Ka-
mil, Dominika, Ma-

ciek i Daria z Biel-
ska-Białej, choć

darli się przez
całe spotka-

nie: „Polska!
Biało-czer-

woni!”

i „Gramy u siebie! Polacy, gramy
u siebie!”, jeszcze nie mają dość. „To
jest Polska! Jesteśmy z Polski!” – wo-
łają, idąc ze stadionu do centrum po
czerwonym dywanie. – Honor ura-
towany. Nasi grali wspaniale, jak
równy z równym. Niemcy pokonali
ich dopiero wtedy, kiedy naszych by-
ło dziesięciu. Wiadomo, że gospoda-
rze musieli wygrać. Ale o Polsce na
pewno nikt już nie powie, że jest naj-
słabsza na całym turnieju, jak wma-
wiali nam dziś nasi gospodarze i Cze-
si, z którymi mieszkamy. Jeszcze nie
wszystko stracone. Jeszcze jest szan-
sa na awans. Martwić będziemy się
później. Teraz jeszcze chcemy się
cieszyć mundialem. Pojutrze idzie-
my na mecz Argentyny z Serbami!
– opowiada radośnie czarnowłosa
Daria.

Piotr
Wszędzie wokół dyskusja, co dalej
z Janasem. – Zostawić! – upiera się Da-
wid z Warszawy. – Zanim nowy tre-
ner ogarnie zespół, znów przegramy
eliminacje do mistrzostw Europy jak
po odejściu Engela. Gdyby został, za-
gralibyśmy przynajmniej w barażach
zamiast Łotwy. – Janas musi odejść,
za dużo błędów popełnił – uważa
Piotr Romanow z Warszawy. – Na je-
go miejsce z Polaków nadaje się tyl-
ko Henryk Kasperczak. Niechby re-
prezentacja grała jak Wisła za jego
czasów. Poza tym następny mundial
w RPA, a on świetnie zna Afrykę. Ale
najlepszy byłby trener z zagranicy,
ktoś jak Holender Leo Beenhakker,
którego Trynidad i Tobago tak dobrze
wypadły ze Szwecją.

Grupa chłopaków w biało-czerwo-
nych chustach smętnie zmierza na
dworzec. Jeden staje na przejściu dla
pieszych. – Polskoooo! You’ll never
walk alone. Neeeeever walk alone! [ni-
gdy nie będziesz sama] – wykrzyku-
je na całe gardło hymn Liverpoolu.
– Jedziecie na mecz z Kostaryką? – py-
tamy. – Jasne. To jest mundial. Teraz
się zrehabilitują jak w ostatnim me-
czu w Korei! pp

Powiedzieli 
po meczu 
Jürgen Klinsmann
trener reprezentacji Niemiec

To idealna wygrana przed dalszą czę-
ścią turnieju. Kiedy w jednej akcji pił-
ka dwa razy trafiła w poprzeczkę, po-
myślałem: „To nie koniec, coś w koń-
cu wpadnie”. I wpadło! Wygrana po
bramce w ostatnich minutach meczu
i wielkich nerwach ma swoje dobre
strony. Udowadnia drużynie, że trze-
ba walczyć do końca. Że jeśli się bar-
dzo postaramy, to przy wsparciu
wspaniałej publiczności postawimy
na swoim.

Reprezentacja Polski zupełnie mnie
nie zaskoczyła. Musiała nas pokonać,
żeby zostać na mundialu. Wiedzia-
łem więc, że ten mecz będzie o wiele
trudniejszy niż zKostaryką, ana zwy-
cięstwo będziemy musieli bardzo
ciężko zapracować. Uważam, że wy-
graliśmy zasłużenie. Stworzyliśmy
więcej okazji niż Polacy.

Nie chcę oceniać reprezentacji Pol-
ski ani wyróżniać żadnego z Pola-
ków. Zagrali dziś bardzo dobry mecz.
Ocenę zostawiam trenerowi Janaso-
wi, którego uznaję za świetnego
szkoleniowca.

Paweł Janas
trener reprezentacji Polski

Chciałem podziękować zawodni-
kom za zaangażowanie, walkę, dali
z siebie wszystko. Niestety, na razie
wciaż nie potrafimy na tym mundia-
lu strzelać bramek, choć kilka dogod-
nych sytuacji mieliśmy. To, niestety,
nasz największy mankament. Żału-
ję, że nie udało nam się dowieźć re-
misu do końca, niewiele brakowało.
Ta druga porażka wyklucza nas chy-
ba z mistrzostw.

Gol padł po błędzie naszych defen-
sorów. Aż trzech pobiegło powstrzy-
mać jednego zawodnika, przez co zo-
stał odsłonięty środek, którym
wbiegł strzelec gola. To był pierwszy
błąd w meczu. Do utraty bramki gra-
liśmy poprawnie, nawet kiedy na bo-
isku było nas już tylko dziesięciu. 

Czy czerwona kartka dla Sobolew-
skiego była zasłużona? Nie wiem, bo
nie widziałem powtórki. W każdym
razie taki faul w środku pola był bar-
dzo głupi. Ale to jest walka, stąd taki
faul. Żewłakowa musiałem zmienić
na Dudkę. Michał nie miał już sił i od
20 minut podnosił rękę i prosił o tę
zmianę. Chcieliśmy go zostawić jak
najdłużej. Liczyliśmy, że przetrzyma,
ale był już za bardzo poobijany i zmę-
czony. Żurawski moim zdaniem nie
grał słabo. Takie były założenia, któ-
re mu dałem. Na pewno wypadł le-
piej niż w meczu z Ekwadorem. 

Euzebiusz Smolarek
napastnik reprezentacji Polski

Co mogę powiedzieć? Przegraliśmy.
Słaniam się na nogach, tak zmęczony
dawno nie byłem. Bardziej niż po Ek-
wadorze. Nie musimy się dziś wsty-
dzić. Tylko ten gol. Ta ostatnia minu-
ta. Uważam, że gdybyśmy grali do koń-
ca w jedenastu, nie przegralibyśmy.
Daliśmy z siebie wszystko, pokazaliś-
my, że potrafimy walczyć. Nie starczy-
ło na korzystny wynik...

Bartosz Bosacki
obrońca reprezentacji Polski

Żal porażki, udowodniliśmy wam,
dziennikarzom, że czasem zbyt po-
chopnie wyciągacie wnioski. Inas obra-
żacie. Może teraz nie będziecie mieli
o czym pisać? Wolelibyście, żebyśmy
przegrali 0:5. Mówię ogólnie, bo obra-
żaliście wszystkich: piłkarzy, trenerów,
cały sztab... I ja mówię ogólnie o was,
jako dziennikarzach. Nie interesuje
mnie, że nie jesteście z „Faktu”.

Udowodniliśmy wam, sobie i Pola-
kom, że możemy godnie reprezento-
wać kraj. 

Ireneusz Jeleń
skrzydłowy reprezentacji Polski

Żal tych moich strzałów, za bardzo się
pospieszyłem, mogłem pójść jeden na
jednego. Brakowało mi spokoju. Wszat-
ni grobowa cisza, łzy... A co można zro-
bić po takim meczu? Chciałem się po-
kazać na mundialu, chciałem grać.
I udało się pokazać z dobrej strony.

Michał Żewłakow
obrońca reprezentacji Polski

Chce mi się płakać jak małemu dziec-
ku... Po meczu z Portugalią na po-
przednim mundialu [0:4] powiedzie-
liśmy sobie, że zawiedliśmy na całej li-
nii. Mecz z Niemcami był dramatycz-
ny i specyficzny. Taka porażka na-
prawdę boli. Inie wiem, czy łatwiej po-
godzić się z przegraną 0:4, czy z taką...

Arkadiusz Radomski
pomocnik reprezentacji Polski

Brak mi słów. Daliśmy z siebie wszyst-
ko. Kiedy Neuville wbijał piłkę do siatki,
poczułem pustkę. Nie można sobie nic
zarzucić. To znaczy powinniśmy grać
do końca. Z tego przecież słyną Niem-
cy. Zabrakło nam szczęścia. Uważam,
że nie było faulu na drugą żółtą kartkę,
ale Radek może troszeczkę za nerwo-
wo zareagował. Ale umawialiśmy się,
że przerywamy każdą akcję Niemców.
Chcieliśmy dziś wygrać. A już koniecz-

nie nie przegrać. Wiemy, że matema-
tycznie jest jeszcze szansa na awans.
Zabrakło nam cwaniactwa. Poszliśmy
we trzech do jednej piłki, a brakowało
kogoś przy pierwszym słupku. Nałoży-
ło się na to także zmęczenie...

Maciej Żurawski
napastnik reprezentacji Polski

Co powiem po takim meczu? Nic, idę
odpocząć. Po takim meczu boli
wszystko. Kości. Igłowa też. Swojej gry
nie oceniam, po co? Teraz można my-
śleć: szkoda, szkoda, szkoda, szkoda,
że nie zagraliśmy tak z Ekwadorem.
Dziękujemy kibicom za to, że w nas
wierzą. 

Lukas Podolski
napastnik reprezentacji Niemiec

Po meczu wziąłem koszulkę od nume-
ru 21. Dobry był, no, dobry. Szkoda, że
taki był wynik. Dla nas liczy się 1:0 i to,
że gramy dalej. Polacy grali na 0:0, wy-
glądało, jakby wogóle nie chcieli bram-
ki zrobić. No, może trochę. Parę oka-
zji mieli, ale wyglądało, że chcieli re-
misu. ZEkwadorem wygramy! Po tych
dwóch poprzeczkach pomyślałem, że
może być remis. I to też by było fajnie,
ale dla nas liczyła się wygrana i to, że
idziemy do achtenfinalu [1/8 finału].

Miroslav Klose
napastnik reprezentacji Niemiec

Kiedyś już był mecz, który Niemcy
wygrali z Polską 1:0. Polska grała do-
brze, ale najlepszy był bramkarz. Ja
i Lukas mieliśmy okazje, brakowało
szczęścia. Ale do ostatniej akcji wie-
rzyliśmy, że wygramy. Później nam
szczęście dopisało. Nie wiem, czy So-
bolewski musiał tak interweniować.
Gdyby tego nie zrobił, biegłbym pra-
wie sam na bramkę. Cieszyłbym się,
gdyby Polska awansowała. W pierw-
szym meczu zagrali źle. Nie dziś od-
padli z mundialu, tylko przegrywa-
jąc z Ekwadorem. pp NOT. W DORTMUN-
DZIE LOP, DW, RB, MLN

S P O N S O R D O D A T K U



Chciałem trzech punktów,
adostałem jeden –narzekał
po meczu trener Tunezyj-
czyków Roger Lemerre. Ma-
ło brakowało, a zespół mi-

strza Europy z 2000 roku zostałby
pokonany przez drużynę, która na
poprzednich mistrzostwach wsła-
wiła się porażką 0:8 z Niemcami.
– Zbyt szybko przyjęliśmy, że ten
mecz się skończył – mówił Francuz.
Do 82. minuty Tunezyjczycy kontro-
lowali spotkanie, wydawało się, że
żadna z drużyn nie jest już zaintere-
sowana strzelaniem kolejnych goli.
Wtedy na boisku pojawił się Sami al
Jaber. Największa gwiazda Arabii
Saudyjskiej rozgrywała 161. spotka-
nie w reprezentacji, a dwie minuty
po wejściu strzeliła 44. gola. – To nie-

samowite. Wtym wieku, na koniec mo-
jego życia, to znaczy kariery, ciągle
strzelam i ciągle nie wiem, jak to jest
możliwe – mówił po meczu al Jaber,
dla którego mundial wNiemczech jest
czwartym, w którym występuje. 

Remis Tunezyjczykom zapewnił
Radhi Jaidi. Obrońca Boltonu nie
pozwala wejść do składu Polakowi Ja-
rosławowi Fojutowi. Jak wczoraj po-
kazał – nie tylko dzięki umiejętnoś-
ciom defensywnym. – To katastrofa.
Nie potrafiliśmy znaleźć swojego ryt-
mu. Do przerwy prowadziliśmy 1:0,
a potem zaczęliśmy robić jakieś głu-
pie rzeczy – mówił Adel Chedli.

Graczem meczu FIFA wybrała Zia-
da Jaziriego. Z głosowania wyłącze-
ni jednak byli gracze Arabii Saudyj-
skiej, ponieważ głównym sponsorem

nagrody jest browar. – Tak właśnie
jest. Nie mogę nic więcej powiedzieć
na ten temat – przyznał jeden z człon-
ków sztabu Arabii. W Arabii sprze-
daż i picie alkoholu są zabronione. pp
MISZA
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FINAŁ ..................–................... 9 lipca,niedziela,20.00,Berlin

GRUPA A
9 czerwca, piątek
Monachium: Niemcy – Kostaryka 4:2
Gelsenkirchen: Polska – Ekwador 0:2
14 czerwca, środa
Dortmund: Niemcy – Polska 1:0

Niemcy 2 6 5-2
Ekwador 1 3 2-0
Kostaryka 1 0 2-4
POLSKA 2 0 0-3

15 czerwca, czwartek
Hamburg: Ekwador – Kostaryka (15.00)
20 czerwca, wtorek
Berlin: Ekwador – Niemcy (16.00)
Hanower: Kostaryka – Polska (16.00)

GRUPA B
10 czerwca, sobota
Frankfurt: Anglia – Paragwaj 1:0 
Dortmund: Trynidad – Szwecja 0:0

Anglia 1 3 1-0
Szwecja 1 1 0-0
Trynidad 1 1 0-0
Paragwaj 1 0 0-1

15 czerwca, czwartek
Norymberga: Anglia – Trynidad (18.00)
Berlin: Szwecja – Paragwaj (21.00)
20 czerwca, wtorek
Kaiserslautern: Paragwaj – Trynidad (21.00) 
Kolonia: Szwecja – Anglia (21.00)

GRUPA C
10 czerwca, sobota
Hamburg: Argentyna –Wybrzeże KS 2:1
11 czerwca, niedziela
Lipsk: Serbia – Holandia 0:1

Argentyna 1 3 2-1
Holandia 1 3 1-0
WKS 1 0 1-2
Serbia i Cz. 1 0 0-1

16 czerwca, piątek
Gelsenkirchen: Argentyna – Serbia (15.00)
Stuttgart: Holandia – Wybrzeże KS (18.00)
21 czerwca, środa
Frankfurt: Holandia – Argentyna (21.00)
Monachium: Wybrzeże KS –Serbia (21.00)

GRUPA D
11 czerwca, niedziela
Norymberga: Meksyk – Iran 3:1
Kolonia: Angola – Portugalia 0:1

Meksyk 1 3 3-1
Portugalia 1 3 1-0
Angola 1 0 0-1
Iran 1 0 1-3

16 czerwca, piątek
Hanower: Meksyk – Angola (21.00)
17 czerwca, sobota
Frankfurt: Portugalia – Iran (15.00)
21 czerwca, środa
Gelsenkirchen: Portugalia – Meksyk (16.00)
Lipsk: Iran – Angola (16.00)

GRUPA E
12 czerwca, poniedziałek
Gelsenkirchen: USA – Czechy 0:3
Hanower: Włochy – Ghana 2:0

Czechy 1 3 3-0
Włochy 1 3 2-0
Ghana 1 0 0-2
USA 1 0 0-3

17 czerwca, sobota
Kolonia: Czechy – Ghana (18.00)
Kaiserslautern: Włochy – USA (21.00)
22 czerwca, czwartek
Hamburg: Czechy – Włochy (16.00)
Norymberga: Ghana – USA (16.00)

GRUPA F
12 czerwca, poniedziałek
Kaiserslautern: Australia – Japonia 3:1
13 czerwca, wtorek
Berlin: Brazylia – Chorwacja 1:0

Australia 1 3 3-1
Brazylia 1 3 1-0
Chorwacja 1 0 0-1
Japonia 1 0 1-3

18 czerwca, niedziela
Norymberga: Japonia – Chorwacja (15.00)
Monachium: Brazylia – Australia (18.00)
22 czerwca, czwartek
Dortmund: Japonia – Brazylia (21.00)
Stuttgart: Chorwacja – Australia (21.00)

GRUPA G
13 czerwca, wtorek
Frankfurt: Korea Płd. – Togo 2:1
Stuttgart: Francja – Szwajcaria 0:0

Korea Płd. 1 3 2-1 
Francja 1 1 0-0
Szwajcaria 1 1 0-0
Togo 1 0 1-2

18 czerwca, niedziela
Lipsk: Francja – Korea Płd. (21.00)
19 czerwca, poniedziałek
Dortmund: Togo – Szwajcaria (15.00)
23 czerwca, piątek
Hanower: Szwajcaria – Korea Płd. (21.00)
Kolonia: Togo – Francja (21.00)

GRUPA H
14 czerwca, środa
Lipsk: Hiszpania – Ukraina 4:0
Monachium: Tunezja – Arabia Saud. 2:2

Hiszpania 1 3 4-0
Arabia Saud. 1 1 2-2
Tunezja 1 1 2-2
Ukraina 1 0 0-4

19 czerwca, poniedziałek
Hamburg: Arabia Saud. – Ukraina (18.00)
Stuttgart: Hiszpania – Tunezja (21.00)
23 czerwca, piątek
Berlin: Ukraina – Tunezja (16.00)
Kaiserslautern: Arabia – Hiszpania (16.00)

Mecz 4
1 D – 2 C 

...........  – ............

25 czerwca, niedziela,
21.00, Norymberga

MECZ O 3. MIEJSCE (przegrani w półfinałach)

....................–....................
8 lipca, sobota, 21.00, Stuttgart

26 czerwca,
poniedziałek, 17.00,
Kaiserslautern

27 czerwca, wtorek,
17.00, Dortmund

Ćwierćfinał B
zwycięzca
M5 – M7 

...........  – ............

30 czerwca,
piątek,
17.00, Berlin

Ćwierćfinał A
zwycięzca
M1 – M3 

...........  – ............

Półfinał
grają zwycięzcy

ćw. A – ćw. B

.........  – ..........
5 lipca, środa,

21.00, Monachium

Mecz 2
1 B – 2 A 

...........  – ............

25 czerwca, niedziela,
17.00, Stuttgart

Mecz 6
1 F – 2 E 

...........  – ............

27 czerwca, wtorek
21.00, Hanower

Mecz 5
1 E – 2 F 

...........  – ............

Mecz 8
1 H – 2 G 

...........  – ............

Mecz 1
1 A – 2 B 

...........  – ............

24 czerwca, sobota,
17.00, Monachium

4 lipca, wtorek,
21.00, Dortmund

Półfinał
grają zwycięzcy

ćw. C – ćw. D

.........  – ..........

1 lipca, sobota,
17.00, Gelsenkirchen

Ćwierćfinał C
zwycięzca
M2 – M4 

...........  – ............

Mecz 3
1 C – 2 D 

...........  – ............

24 czerwca, sobota,
21.00, Lipsk

26 czerwca,
poniedziałek,
21.00, Kolonia

Mecz 7
1 G – 2 H 

...........  – ............

Ćwierćfinał D
zwycięzca
M6 – M8 

...........  – ............

Faza pucharowa

30 czerwca, piątek,
21.00, Hamburg

1 lipca, sobota,
21.00, Frankfurt

ARABIA SAUDYJSKA – TUNEZJA 2:2

21 bezimiennych
i gwiazda al Jabera
Zespoły złożone z graczy,o których przeciętny 
kibic nie słyszał, rozegrały najciekawsze sześć
minut na mistrzostwach wNiemczech

Remis,a cieszy. Tak piłkarze Arabii celebrowali wyrównującego gola

AP

2:2

Ali Boumnijel
Hatem Trabelsi
Radhi Jaidi
Karim Haggui
David Jemmali
Hamed Namouchi
Riadh Bouazizi
(55. Mehdi Nafti)
Jawher Mnari
Adel Chedli
(69. Kais Ghodhbane)
Yassine Chikhaoui
(82. Karim Zdiri)
Ziad Jaziri

Mabrouk Zaid
Ahmed Dokhi
Redha Tuker
Hamad al Montashari
Hussein Sulaimani
Omar al Ghamdi
Mohammed Noor
(75. Mohammed Ameen)
Khaled Aziz
Nawaf al Temyat
(67. Malik al Hawsawi)
Saud Khariri
Yasser al Qahtani
(82. Sami al Jaber)

al Qahtani (57.) 
po podaniu Noora
al Jaber (84.) 
z podania al Hawsawiego

Jaziri (23.) 
bez asysty
Jaidi (90+2.) 
po podaniu Jaziriego

1-4-4-2 1-4-5-1

Menari 4, Haggui 4,
Chikhaoui 3

Sulaimani 4, al Temyat 4

Haggui (35.) faul
Bouazizi (37.)
wybiegnięcie z muru
Chedli (65.)
opóźnianie gry
Chikhaoui (79.)
faul

GOLE

KARTKI

SKŁADY

CELNE STRZAŁY

STRZAŁY

FAULE

Chedli 3 Noor 3, Aziz 3,
al Temyat 3

FAULOWANI

SPALONE

RZUTY ROŻNE

Boumnijel 2/4 Zaid 0/2

SKUTECZNOŚĆ BRAMKARZY

SŁUPKI I POPRZECZKI
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ARABIA SAUD.TUNEZJA

0%50%

Sędziował Shield z Australii.
Widzów 66 tys.

Noor 3

PODANIA KLUCZOWE5 6

1-4-4-2 
1-Andreas Isaksson
2-Mikael Nilsson
3-Olof Mellberg
4-Teddy Lucic
5-Erik Edman
6-Tobias Linderoth
9-Fredrik Ljungberg
21-Christian 

Wilhelmsson
16-Kim Kallstrom
10-Zlatan Ibrahimovic
11-Henrik Larsson 

SZWECJA – PARAGWAJ
CZWARTEK, GODZINA 21

GRUPA B

PRAWDOPODOBNE SKŁADY

1-4-4-2
22-Aldo Bobadilla
21-Denis Caniza
5-Julio Cesar Caceres
4-Carlos Gamarra
2-Jorge Nunez
6-Carlos Bonet
10-Roberto Acuna
13-Carlos Paredes
16-Cristian Riveros
9-Roque Santa Cruz
18-Nelson Haedo Valdez 

DZIŚ MECZE W GRUPIE B

Co Hislop i Yorke wiedzą oAnglikach?
Sprawcy największej niespo-
dzianki w dotychczasowych me-
czach – Trynidad i Tobago – dziś
już chcą wywołać sensację. Na ich
drodze staną Anglicy, faworyci
nie tylko grupy B. Atuty T&T?
W ich bramce stoi świetnie znają-
cy możliwości angielskich piłka-
rzy Shaka Hislop, na co dzień za-
wodnik West Ham United. Dwight
Yorke po wielu latach gry w Man-
chesterze United też ma wiele do
powiedzenia na temat Anglików. 

Wyspiarze już dziś chcą zapewnić
sobie awans do 1/8 finału, tym bar-
dziej że w ostatnim meczu grupo-
wym zmierzą się ze Szwedami, któ-
rzy już zgubili dwa punkty. Skandy-
nawowie zmierzą się z Paragwajem.
I już nikt nie chce nawet słyszeć o ko-
lejnym remisie, bo to może oznaczać
pożegnanie z turniejem. pp AMS 

Anglia – Trynidad i Tobago, g. 18 
w Polsacie i Polsacie Sport Extra,
Szwecja – Paragwaj, g. 21 w TVP 1 i PSE

1-4-4-2
1-Paul Robinson
2-Gary Neville
5-Rio Ferdinand
6-John Terry
3-Ashley Cole
7-David Beckham
8-Frank Lampard
4-Steven Gerrard
11-Joe Cole
10-Michael Owen
21-Peter Crouch

ANGLIA – TRYNIDAD I TOBAGO
CZWARTEK, GODZINA 18

GRUPA B

PRAWDOPODOBNE SKŁADY

1-4-4-2
1-Shaka Hislop
6-Dennis Lawrence
5-Brent Sancho
8-Cyd Gray
11-Carlos Edwards
12-Collin Samuel
7-Chris Birchall
18-Densill Theobald
15-Kenwyne Jones
14-Stern John
19-Dwight Yorke 



– Kostaryka będzie trudniejszym
przeciwnikiem od Polski – mówi
przed dzisiejszym meczem Agustin
Delgado. A tylko zwycięstwo Kosta-
ryki daje nam cień szansy na awans
do 1/8 finału.

– Technicznie są dużo lepsi od re-
prezentacji Pawła Janasa. Gramy
bardzo podobną piłkę i wiele o so-
bie wiemy – dodał ekwadorski na-
pastnik. Zwycięstwo da zespołowi
z Ameryki Południowej awans do
1/8 finału. Dla Kostarykan druga po-
rażka (w pierwszym meczu ulegli
Niemcom 2:4) tak jak dla Polaków
będzie oznaczała pożegnanie z tur-
niejem. – Zapomnijmy o tym, co
wiemy o Ekwadorze. Skoncentruj-
my się nad tym, jak ich pokonać
– mówi bramkarz José Francisco
Porras. Trener Alexandre Gui-
marães zapowiada, że ustawi zespół
bardziej ofensywnie niż w meczu
z Niemcami. Na boisku od pierw-
szych minut ma się pojawić najbar-
dziej utalentowany gracz strefy
CONCACAF Cristian Bolan~os.
– Mecz z Ekwadorem to dla nas ży-
ciowa szansa. Doskonale zdajemy

sobie sprawę, że to nasze być albo nie
być. Musimy wygrać – mówi Walter
Centeno. 

Kostarykanie zagrają bez jedynego
piłkarza grającego w Europie. Gilber-
to Martinez z Brescii w meczu
z Niemcami doznał groźnej kontuzji
lewego kolana i wyjechał do Włoch
na leczenie. – Nie ma szans, żeby
w ciągu dziesięciu dni był zdolny do
gry – powiedział Guimara~es.

Ekwador bliski jest pierwszego
awansu do 1/8 finału, a to dopiero dru-
gi ich mundial. – Trzeba zapomnieć
o meczu z Polską – mówi trener Ek-
wadorczyków Luis Fernando Suarez.
Przed mistrzostwami piłkarzom ko-
lumbijskiego szkoleniowca zarzuca-
no, że potrafią wygrywać tylko w po-
łożonej na wysokości 2800 m n.p.m.
stolicy Quito. Ekwador pokonał tam
w eliminacjach Brazylię i Argentynę,
ale na wyjeździe wygrał tylko raz – z
Boliwią, w położonej najwyżej na
świecie stolicy – La Paz. W meczach
towarzyskich było niewiele lepiej. Pił-
karze Suareza przegrali m.in. z Ma-
cedonią 1:2. Wszystko zmieniło się po
meczu z Polakami. – W każdym me-

czu będziemy grali lepiej. Naprawdę
wierzę, że pokażemy, na co nas stać,
i awansujemy do następnej rundy
– mówi Delgado. – Od awansu dzieli
nas 90 minut. Musimy zrobić wszyst-
ko, by osiągnąć cel – zakończył kapi-
tan Ekwadoru Ivan Hurtado. pp
MISZA

Ekwador – Kostaryka o godz. 15 w TVP 2
i Polsacie Sport Extra

WYNIK TEGO MECZU PRZESĄDZI, CZY MAMY JESZCZE SZANSE NA AWANS

Kostaryka musi wygrać dla siebie i Polski

1
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1-4-4-2
12-Cristian Mora
4-Ulises de la Cruz
3-Ivan Hurtado
17-Giovanny Espinoza
18-Neicer Reasco
8-Edison Mendez
20-Edwin Tenorio
14-Segundo Castillo
16-Luis Antonio 

Valencia
11-Agustin Delgado
21-Carlos Tenorio

EKWADOR – KOSTARYKA
CZWARTEK, GODZINA 15

GRUPA A

PRAWDOPODOBNE SKŁADY

1-3-5-2
18-José Francisco Porras
3-Luis Marin
4-Michael Uman~a
2-Jervis Drummond
12-Leonardo Gonzales
8-Mauricio Solis
10-Walter Centeno
20-Douglas Sequeira
6-Danny Fonseca
11-Ronald Gomez
9-Paulo Wanchope

L uis Aragones jest pierw-
szym trenerem Hiszpanii,
który odważył się posadzić
na ławce rezerwowych Ra-
ula. Ikona hiszpańskiej pił-

ki w ostatnich latach nie zachwy-
cała. Tak w Realu, jak i w reprezen-
tacji. W meczu z Ukrainą napastni-
ka Realu zastąpili Fernando Torres
i David Villa. Odwdzięczyli się fan-
tastyczną grą i trzema golami.
– Mam nadzieję, że to początek
wielkich mistrzostw świata dla
Hiszpanii – powiedział Villa. Na-
pastnik Valencii w dziewiątym me-
czu w reprezentacji strzelił czwar-
tego gola.

Świetnie spisywała się także obro-
na Hiszpanów. Akcji Carlesa Puyo-
la, po której Torres strzelił czwarte-
go gola, nie powstydziłby się sam
Ronaldinho. Sergio Ramos po bez-
barwnym sezonie w Realu rozegrał
fantastyczne spotkanie. W drugiej
połowie na boisku pojawił się także
Raul, zaliczając 96. mecz w repre-
zentacji. – Udowodniliśmy, że jesteś-
my wielkim zespołem, w którym
grają wielcy piłkarze. Od bramka-
rza do napastnika – mówił Torres.
Po słabym roku w Atletico Madryt
(dopiero 10. miejsce w lidze) mi-
strzostwa w Niemczech są okazją
dla 22-letniego napastnika na ura-
towanie sezonu. – Nieważne, kto
strzela, ważne, że wygrywamy.
W tej chwili nie patrzymy, kto gra

i w jakim klubie. Ważna jest tylko re-
prezentacja – dodał Torres.

Hiszpanie zakwalifikowali się do
MŚ po barażach, Ukraina trafiła tam
jako pierwsza drużyna w Europie.
Wczoraj tej różnicy nie było widać.
Zawiódł Andrij Szewczenko, gwiazda
i symbol ukraińskiej piłki. – Marzenia

o grze na mundialu zamieniły się
w koszmar – napisały ukraińskie por-
tale. Nowy nabytek Chelsea kilkakrot-
nie był łapany na spalonym, widać by-
ło po nim, że długo leczył kontuzje.
– Takiej słabej gry ekipy Błochina nikt
nie oczekiwał. Co tu zresztą mówić,
jeśli kapitan drużyny Szewczenko

chodził sobie po boisku bez piłki, nie
starając się nawet o nią powalczyć
– napisała „Ukraińska Prawda”.
– Ciężko jest zagrać dobry mecz po
tak długiej przerwie. Muszę dojść do
formy, a do tego potrzebne są mecze
– bronił się Szewczenko. – To skandal,
żeby przegrać 4:0. Zagraliśmy, jak-

byśmy byli najgorszą drużyną w Eu-
ropie. Zawodnicy nie wykonali pla-
nu, jaki nakreśliłem przed meczem.
Nie jest mi przykro z powodu wyni-
ku. Jest mi przykro z powodu kibi-
ców – mówił wściekły Oleg Błochin.

Hiszpanom, choć nie było to im po-
trzebne, pomógł sędzia. Szwajcar
Massimo Busacca jako jedyny na bo-
isku dopatrzył się faulu Władysława
Waszczuka na Torresie, Ukraińcowi
dał czerwoną kartkę i podyktował
rzut karny. Od tej pory drużynie Ole-
ga Błochina odechciało się grać.
– Jeszcze nie wszystko stracone. Te-
raz najważniejsze, by odbudować
morale drużyny przed meczami
z Arabią Saudyjską i Tunezją – zakoń-
czył trener Ukraińców. pp MISZA

HISZPANIA – UKRAINA 4:0

Sny Andrija zamieniły
się wkoszmar
W futbolu jest tak,że czasami się wygrywa,aczasami przegrywa
–mówił Andrij Szewczenko po debiucie Ukrainy na mundialu,wktórym
jego drużyna została rozbita 4:0 przez świetnie grającą Hiszpanię

S P O N S O R D O D A T K U

David Villa strzela swojego pierwszego gola w meczu z Ukrainą. Drugie trafienie zaliczył po uderzeniu z rzutu karnego
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4:0

Iker Casillas
Sergio Ramos
Pablo
Carles Puyol
Mariano Pernia
Marcos Senna
Xabi Alonso
(55. Albelda)
Xavi
Luis Garcia
(77. Cesc Fabregas)
David Villa
(55. Raul)
Fernando Torres

Ołeksandr Szowkowski
Andrij Nesmaczny
Andrij Rusoł
Władisław Waszczuk
Wołodymir Jezerski
Ołeh Husiew
(46. Andrij Worobiej)
Andrij Husin
(46. Oleh Szełajew)
Anatolij Timoszcziuk
Rusłan Rotań
(64. Serhij Rebrow)
Andrij Woronin
Andrij Szewczenko

– Xabi Alonso (13.)
głową po rożnym Xaviego
– David Villa (17.)
wolny po faulu na Perni
– David Villa (48.) 
karny po faulu –
Waszczuka na Torresie
Torres (81.) po
podaniu Puyola

1-4-3-3 1-4-4-2

Torres 5, Villa 5

Szewczenko 3,
Jezerski 3

Waszczuk (47.) faul
taktyczny
Rusoł (16.) faul
Jezerski (52.) faul

GOLE

KARTKI

SKŁADY

CELNE STRZAŁY

STRZAŁY

FAULE

Torres 5 Nesmaczny 3,
Szewczenko 3

FAULOWANI

SPALONE

RZUTY ROŻNE

Iker Casillas 2/2 Szowkowski 7/11

SKUTECZNOŚĆ BRAMKARZY

SŁUPKI I POPRZECZKI
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UKRAINAHISZPANIA

63%100%

Sędziował Busacca ze Szwajcarii.
Widzów 43 tys.

Szewczenko 5,Woronin 2

Villa 4

Senna 3

PODANIA KLUCZOWE13 4

Polscy kibice czekają na kolejne gole
Paulo Wanchopa
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Bartłomiej Derdzikowski: Miało
być jak nigdy,a skończyło 
się jak zawsze...
Stefan Majewski: Mimo to 
trzeba pochwalić naszą druży-
nę. Nie za wynik, za grę. 
Przed meczem Polacy 
zapowiadali walkę i ofensywną
grę,ale z ataków wyszły nici.
– Jeden strzał Jelenia był bar-
dzo dobry, silny. Gdyby uderzył
trochę w bok, Lehmann miałby
spory kłopot. A może to górny
pułap możliwości polskich pił-
karzy. Może nie umieją lepiej
grać. Poza tym nie zapominaj-
my, z kim graliśmy. Niemcy to
jeden z faworytów mistrzostw,
a walczyliśmy z nim do końca.
Wszystko zepsuł nieodpowie-
dzialny faul Sobolewskiego. Tak
nie może zachowywać się do-
świadczony zawodnik. Gdyby
musiał faulować, zrozumiał-
bym. Ale on nie miał prawa te-
go zrobić w takiej sytuacji. Poza
tym powinien pamiętać, że ma
żółtą kartkę. Jego zejście osłabi-
ło zespół i od tego momentu
mogliśmy się tylko bronić. Co
do walki, gdyby z Ekwadorem
Polacy zagrali z takim zaanga-
żowaniem jak z Niemcami, 
nie przegralibyśmy tamtego
meczu.
Przez całe eliminacje mózgiem
reprezentacji był Szymkowiak,
przed którym grało dwóch na-
pastników. Z Niemcami taktyka
i skład były inne.
– To decyzja Pawła Janasa i nie
chcę jej oceniać. Bez Szymko-
wiaka Polacy też atakowali,
oczywiście nie tak jak Niemcy,
ale jednak. Do jedenastki 
wskoczył Ireneusz Jeleń 
i był jednym z najlepszych 
piłkarzy, więc zmiany nie były
takie złe. 
Ale niektórzy zawiedli, np. Żu-
rawski.
– Nie wiemy, jakie zadania 
miał Żurawski. Może je 
wypełnił...
Jacek Krzynówek też nic nie po-
kazał.
– Do pewnego momentu grał do-
brze. Starał się, schodził ze
skrzydła do środka, próbował
strzelać. Potem osłabł.
Żewłakow i Baszczyński 
mogliby częściej włączać się 
do ataku, tak jak boczni obrońcy
Niemiec.
– Ale to i tak ich najlepsze wystę-
py w reprezentacji, nieporówny-
walnie lepsze niż z Ekwadorem.
Obaj częściej niż zazwyczaj byli
z przodu, ale pod koniec meczu
musieli skupić się tylko na de-
fensywie.
Czemu zszedł Żewłakow?
– Zdziwiła mnie ta zmiana. Może
miał kontuzję i sam o to prosił.
W pewnym momencie Polacy
przestali myśleć o wygranej,
skupiając się na obronie 
remisu.
– Przypominam, graliśmy
z Niemcami. W drugiej połowie
byli od nas bardziej zdetermi-
nowani. Najbardziej było to wi-
dać po Jürgenie Klinsmannie
– biegał, gestykulował, dener-
wował się. Bardzo chciał
wygrać.
Boruc już na początku drugiej po-
łowy grał na czas.
– To nie musiała być gra na czas.
Może chodziło o wyprowadze-
nie rywali z równowagi, zdener-
wowanie ich i sprowokowanie.
Tak się to robi.
Gdyby nie Boruc...
– Udowodnił, że jest 
znakomitym bramkarzem. 
Miał też szczęście, ale w końcu
przyszedł pech. Gary Lineker
miał rację, mówiąc, że gra 
22 piłkarzy, a i tak wygrywają
Niemcy.
Zmiany, jakie przeprowadził Ja-
nas,były fatalne. 
– Nie krytykowałbym go za zmia-
ny, bo próbował coś zmienić na
lepsze. Wprowadził Lewandow-
skiego za Krzynówka, bo ten so-
bie nie radził. Brożek wszedł

późno, bo wszystko dobrze
funkcjonowało.
Mimo dwóch porażek żadnego gola,
widzi Pan plusy w grze reprezenta-
cji?
– Boruc i Jeleń. Ale żaden z piłka-
rzy nie zagrał słabo, wszyscy wal-
czyli. Żałuję porażki z Niemcami,

ale gdybym był trenerem, nie miał-
bym pretensji do zawodników.
Z Kostaryką powinni zagrać zmien-
nicy?
– Nie. To są mistrzostwa świata,
niech grają najlepsi. Poza tym wciąż
mamy szansę na awans. pp

ROZMAWIAŁ BARTŁOMIEJ DERDZIKOWSKI

STEFAN MAJEWSKI: 

MOŻE POLACY
LEPIEJ NIE UMIEJĄ
Gary Lineker miał rację: gra 22 piłkarzy,a i tak wygrywają Niemcy

Szef Rady Trenerów w PZPN.
Przez 15 lat mieszkał i pracował
w Niemczech, skończył szkołę 
trenerską w Kolonii

Stefan Majewski
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Majewski: Wszystko zepsuł nieodpowiedzialny faul Sobolewskiego. Tak nie może zachowywać się doświadczony zawodnik


