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Для збірних України та Польщі товариська зустріч 

у Львові стане не лише генеральною репетицією 

напередодні старту відбірних змагань до ЧС-2010, 

але й початком чотирирічного циклу підготовки до 

фінальної частини Євро-2012. Адже на вирішальну 

стадію наступної континентальної першості 

обидва її господарі потрапляють без жодних 

кваліфікаційних випробувань.

Розуміючи цю відповідальність, тренери активно 

залучають до таборів синьо-жовтих та біло-

червоних талановиту молодь, якій невдовзі 

належить вийти на провідні позиції в своїх 

командах. І тепер саме від Дмитра Чигринського та 

Лукаша Піщака, Артема Мілевського та Радослава 

Маєвського, їхніх однолітків а також молодших 

партнерів багато в чому залежатимуть футбольні 

перспективи України та Польщі.

Втім, найсміливіший погляд у майбутнє не повинен 

затьмарювати думок про сьогодення. Саме тому 

сьогоднішні суперники – головні тренери збірних 

Олексій Михайличенко та Лео Бенхаккер – не 

поспішають відмовлятися від допомоги досвідчених 

майстрів. Ця видатна генерація ще не сказала 

свого останнього слова у футболі, й свідчення 

цього – вогонь в очах Андрія Шевченка та Міхала 

Жевлякова. 

Амбітні плани господарі наступного Євро 

пов’язують із Анатолієм Тимощуком і Маріушем 

Левандовським, Андрієм Вороніним та Ебі 

Смоляреком, Тарасом Михаликом та Артуром 

Боруцем… І ще одна деталь. У контексті підготовки 

до 2012 року Україна та Польща діють майже 

синхронно, створивши умови й для натуралізації 

здібних виконавців, наприклад, Марко Девича й 

Роджера Геррейро. Щоправда, головні надії синьо-

жовті та біло-червоні завжди покладали на себе. А 

виховувати футбольні таланти тут уміють.

У добру путь, сусіди, партнери, господарі Євро-2012!

ÑÓÑ²ÄÈ. ÏÀÐÒÍÅÐÈ. ÃÎÑÏÎÄÀÐ² ªÂÐÎ-2012

У ДОБРУ ПУТЬ!
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ÊÎËÈÑÊÀ ÓÊÐÀ¯ÍÑÜÊÎÃÎ ÔÓÒÁÎËÓ
Третього липня 1999 року Виконком Федерації футболу України за головування 

Віктора Баннікова ухвалив історичне рішення: за початок літопису українського 

футболу визнано 14 липня 1894 року. У той день у Львові відбувся поєдинок між 

місцевою командою «Сокіл» та збірною Кракова, який господарі виграли – 1:0. 

ПЕРШІ 

ОДИНАДЦЯТЬ

Львівський спортивний дослі-
дник Богдан Люпа натрапив 
на унікальну знахідку – 
склад львівської команди в 
її історичній зустрічі проти 
суперників із Кракова. Ось 
вони, одинадцять гравців, 
котрі взяли участь у першому 
офіційно задокументованому 
футбольному матчі на теренах 
України: Ксенофонт Теодорович, 
Людвік Хрістельбауер, Северин 
Рудницький, Мар’ян Білецький, 
Кароль Марціховський, Ві-
лібальд Ноах, Станіслав М’янов-
ський, Броніслав Голородський, 
Олександр Козел, Юлій Они-
шкевич, Влодзімеж Хомицький 
(на фото). Керівник команди – 
Едмунд Ценар.

Осінь 1899 року. Стадіон у Стрийському парку. Так розпочиналися футбольні матчі наприкінці XIX століття.

Було покладено край суперечкам щодо 

дати й місця народження вітчизняного 

шкіряного м’яча. На право називатися 

колискою вітчизняного футболу 

претендували Одеса, Харків, Миколаїв. 

Однак терміни проведення прем’єрних 

матчів тамтешніх клубів, як правило, 

не були підтверджені документально. 

Свідоцтва про львівську зустріч, що в ній 

виступав колектив, складений виключно 

із жителів Міста Лева, збереглися донині, 

що й дає підставу вважати той поєдинок 

найпершою сторінкою нашої футбольної 

біографії.

Львів тоді був столицею Коронного 

краю «Галичина та Володимирія», що 

входив до складу Австро-Угорської 

імперії Габсбургів на федеративних 

засадах. У програмі другої Галицької 

загальнокрайової виставки досягнень, 

окрім конференцій літературознавців (там 

кілька рефератів виголосив Іван Франко), 

медиків та інженерів, були заплановані 

й спортивні заходи. Спеціально 

для показових гімнастичних вправ і 

футбольного матчу в травні 1894 року в 

Стрийському парку збудували стадіон із 

полем 100 на 120 метрів та трибунами на 

7 000 місць. Тоді ж до місця події пустили 

електричний трамвай.

Львівська та краківська футбольні 

команди існували під егідою польського 

гімнастичного товариства «Сокіл», 

що виникло ще 1862 р., в період 

національно-культурного піднесення 

слов’янських народів Австро-Угорщини. 

Їхній матч було присвячено другому злету 

«Соколів», що також проходив у рамках 

Галицької виставки.

Зустріч тривала всього шість хвилин, до 

першого забитого м’яча, автором якого 

став другокурсник учительської семінарії, 

у майбутньому – викладач фізкультури 

дев’ятої львівської гімназії Влодзімеж 

Хомицький. 

Ось що можна прочитати про події того 

пам’ятного дня у книжці «Спортивні 

спогади», написаної журналістом 

Рудольфом Вацеком. Зі слів самого 

Влодзімежа Хомицького автор наводить 

картину того, що відбувалося на полі 

Стрийського стадіону: «14 липня на 

футбольне поле, обладнане на території 

Виставок, у присутності кількох тисяч

НЕЗАБУТНЄ
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глядачів вийшли дві команди: львівська 

в сірих гімнастичних штанях і краківська 

в синіх; обидві в білих футболках і 

гімнастичних мештах. Суддівство взяв 

до своїх рук професор Зігмунд Виробек 

із Кракова. Команди вперше вийшли 

на поле в присутності публіки, тому гра 

одразу стала нервовою й хаотичною. 

Глядачі зовсім не розуміли правил, 

а самі гравці прагнули за будь-яку 

ціну закопати м’яч між прапорці поля 

суперника. Була це величезна гонитва 

за м’ячем... Про зупинку не могло бути й 

мови. Ми з великим азартом захопили 

м’яч і погнали його убік воріт гостей, що 

всією командою кинулися боронити свої 

позиції й викопували м’яч, як могли. 

Мене призначили на лівий фланг. Я стояв 

трохи на віддалі від загального гурту під 

воротами краків’ян, де йшла пекельна 

копанина. Раптом із того натовпу вилетів 

м’яч і покотився просто мені під ноги. Не 

роздумуючи довго, я замахнувся правою 

ногою і сильним ударом спрямував його 

над збитою купою гравців обох команд. 

М’яч пролетів їх і несподівано з’явився 

перед краківським воротарем. Він устиг 

піднести руки, але було запізно – м’яч вже 

його минув. В цю ж мить я почув голосний 

вереск, – то львів’яни тріумфували, а 

гості висловлювали незадоволення. 

Сталося це на шостій хвилині з початку 

зустрічі. Незважаючи на протест пана 

Виробка, який вимагав продовження гри, 

бо його земляки прагнули реваншу, нас 

попросили з поля, на яке вже виходила 

група гімнастів, щоб демонструвати 

групові вправи...»

Авторові історичного голу на той момент 

було шістнадцять. Влодзімеж Міхал 

Хомицький народився у Львові 19 квітня 

1878 р. Згодом, як уже зазначалося, 

працював учителем фізкультури. Одразу 

після другої світової війни перебрався 

до Польщі. Мешкав у Хоцянові, що у 

Легніцькому воєводстві. Помер 12 липня 

1953 р. На його могилі встановлено 

бронзовий обеліск із написом: «14 

липня 1894 р. у Львові на стадіоні 

Сокола відбувся перший офіційний матч 

з футболу між командами Кракова і 

Львова. Перший гол у цьому поєдинку, а 

одночасно в історії польського футболу, 

здобув ВЛОДЗІМЕЖ ХОМИЦЬКИЙ».
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ÍÀ ÂÎÄÎÐÎÇÄ²Ë² ²ÑÒÎÐ²¯

Львів розташований на пагорбах, 
середня висота над рівнем моря 
– 289 метрів, найвища точка – 
курган Високий замок (409 м). 
Містом проходить лінія голов-
ного Європейского водорозділу, 
що розмежовує річки Балтій-
ського та Чорноморського ба-
сейнів.
Третього квітня у Львові 
святкують День прапора. Саме 
цієї дати в 1990 році над міською 
ратушею, у першому серед 
українських міст, здійнявся 
синьо-жовтий прапор.
Містами-побратимами Львова 
є Вроцлав і Краків (Польща), 
Вінніпег (Канада), Кутаїсі (Гру-
зія), Санкт-Петербург (Росія), 
Нові-Сад (Сербія), Баня-Лука 
(Боснія і Герцеговина), Корнінг 
(США), Фрайбург (Німеччина), 
Ескільстуна (Швеція).

Місто Лева вчетверте стає місцем проведення домашнього поєдинку 
національної збірної України. Львів – «Західні ворота» країни, він 
розташований на річці Полтві за 80 км від українсько-польського 
кордону. Адміністративний центр Львівської області. Населення – близько 
735 тисяч жителів.

Згідно з найбільш розповсюдженою 

версією, заснований королем Данилом 

Галицьким і названий на честь королевича 

Лева Даниловича. Перші письмові згадки 

про місто датуються 1256 роком. 

У 1272-1349 рр. – столиця Галицько-

Волинського князівства. Після захоплення 

міста польським королем Казимиром 

більш як на чотири століття входить до 

складу Польщі та Речі Посполитої. Один 

із найважливіших форпостів, що захищав 

державу з південного сходу, Львів часто 

витримував облоги, збагатившись 

девізом Semper fidelis – «Завжди вірний!»

З XV століття до міста почали прибувати 

ченці різних орденів. У Львові росли 

храми, яких до XVIII ст. нараховувалося 

вже близько 40. Іноді місто так і називали 

– civitas monachorum, місто монахів.

У 1772 році, після Першого розподілу 

Польщі, Львів став столицею австрійської 

провінції – так званого Королівства 

Галичини та Володимирії. Відтоді аж 

до 1918 року він офіційно називався 

Лембергом. Наприкінці XIХ ст. місто 

являло собою осередок польської, 

німецької, єврейської та української 

культур.

В результаті українсько-польської війни 

та рішення спеціальної комісії в Парижі 

Львів, проголошений було столицею 

Західно-Української народної республіки, 

відійшов до Польщі. А 22 вересня 1939 

року, згідно з пактом Ріббентропа-

Молотова, його було передано військам 

Радянської Армії. По закінченні Другої 

світової війни Львівщина стала частиною 

території УРСР.

Наразі Львів – значний індустріальний, 

науковий і духовно-культурний центр 

незалежної України. Домінують 

харчова, легка, хімічна промисловість, 

машинобудування й металообробка. Тут

МІСЦЕ ПОДІЇ
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функціонують три великих університети 

– Національний ім. Івана Франка, 

«Львівська політехніка» та медичний – а 

також багато вузів. 

Львів посідає перше місце в Україні 

за кількістю історико-архітектурних 

пам’яток. Пожежі середньовіччя 

практично стерли сліди готики, зате добре 

представлені епохи Ренесансу, бароко, 

класицизму. Історичний центр Львова та 

собор Святого Юра занесені до списку 

всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

У місті базується управлінський 

центр римо-католицької церкви, а 

до 21 серпня 2005 року перебували й 

найвищі сановники української греко- 

католицької церкви, Львів був єдиним 

містом світу, де постійно проживали двоє 

кардиналів. 

У різні роки в галицькій столиці жили 

й працювали відомі діячі української, 

польської, німецької та єврейської 

історії й культури – поет Іван Франко, 

політики Михайло Грушевський та Роман 

Шухевич, письменники Станіслав Лем, 

Леопольд фон Захер-Мазох і Ванда 

Василевська, історик Іван Крип’якевич, 

театральні та кінорежисери Лариса 

Шепітько, Лесь Курбас і Роман Віктюк, 

співачка Соломія Крушельницька, 

музиканти Володимир Івасюк та Юрій 

Башмет, спортсмени Віктор Чукарін, 

Ігор Тер-Ованесян і Василь Іванчук. У 

XVI столітті тут працював і згодом був 

похований руський першодрукар Іван 

Федоров.

Символічно, що саме у львівському 

Палаці залізничників 28 вересня 2003 

року Україна з Польщею офіційно 

згуртувалися навколо спільної ідеї – 

організації чемпіонату Європи-2012.

Футбол у Львові донедавна асоціювався 

з успіхами «Карпат» на радянській та 

українській аренах. 1969-го року «біло-

зелені» стали першим клубом СРСР, що 

здобув Кубок країни, представляючи 

другий дивізіон. Цей рекорд так і 

залишився назавжди. «Карпати» 

вибороли бронзові медалі чемпіонату 

України-1997/98 рр. З нинішнього сезону 

у вищій лізі виступає ще один місцевий 

клуб – ФК «Львів».

ЛЬВІВ - ЄВРОПЕЙСЬКЕ МІСТО

На думку історика Ярослава Грицака, образ 
Львова у свідомості тутешніх жителів складається 
з двох елементів – архітектурної та культурної 
приналежності до Європи, а також позиціонування 
міста як «українського П’ємонта» (акцент на 
національному, переважно українському, характері 
Львова.
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ÏÎÂ²ÐÈÒÈ Â ÑÅÁÅ
Поєдинком проти збірної Польщі національна збірна України завершує підготовку до відбірного 
турніру ЧС-2010. Напередодні цієї гри головний тренер «синьо-жовтих» зустрівся з провідними 
спортивними журналістами в рамках «Футбольного прес-клубу». Фрагменти цього спілкування ми 
і пропонуємо вашій увазі.

– Які проблеми існують в збірній напередодні 

товариського поєдинку зі збірною Польщі?

– Загалом, їх немає. Хіба що готовність гравців – не 

на високому рівні. Утім, це можна пояснити початком 

сезону, коли кожна команда набирає форму по-різному. 

Випереджаючи ваше наступне запитання, можу сказати, 

що до першої кваліфікаційної гри проти білорусів 

час іще є, клуби зіграють по два-три поєдинки, а це 

немаловажний фактор для набуття достатніх кондицій. 

До того ж наші провідні клуби проведуть матчі в 

європейських кубках. 

– Команду Польщі добре вивчили?

– Насамперед у цій зустрічі ми вирішуватимемо свої 

завдання, адже це остання гра напередодні старту у 

відбірному турнірі до ЧС-2010. Але, звісно, у підготовці 

до гри з поляками враховуватимемо особливості цієї 

команди. Вона, як ви знаєте, виступала у фінальній 

частині чемпіонату Європи-2008, і трьох матчів, 

проведених у груповому турнірі, достатньо, аби скласти 

уяву про поляків, помітити особливості побудови їхньої 

гри, виокремити в ній сильні та слабкі місця.

– Чому в оприлюдненому вами списку гравців 

відсутні Алієв, який має останнім часом непогану 

пресу, а також найкращий бомбардир минулого 

чемпіонату, натуралізований серб Марко Девич?

– За інформацією, яку ми маємо в своєму 

розпорядженні, Девич, дійсно, вже має право виступати 

за збірну України. Але… Ті поєдинки за участю Девича, 

що я переглядав, не переконали мене в доцільності 

його виклику до лав збірної вже сьогодні. Утім, 

Марко перебуває в полі зору тренерського штабу, і я 

не виключаю можливості його появи в стані «синьо-

жовтих» в майбутньому. Алієв… Ви ж розумієте, збірна 

– це не приватна крамниця. До національної команди 

викликають найсильніших, й аби туди потрапити, 

недостатньо лише добре виконувати стандартні 

положення та показувати відмінну взаємодію з 

Мілевським, який, до речі, нині демонструє футбол 

добротного рівня. 

– Загалом у вас не існує упередженості щодо 

натуралізації?

– Абсолютно. Це – реалії сьогодення, можна навести 

достатньо прикладів натуралізації – згадайте хоча б 

португальця Деку, хорвата Едуардо, того ж поляка 

Роджера Геррейро. Раз Девич став українцем, значить, 

є одним із кандидатів до збірної. Та існує одне «але». 

Якщо вчорашні іноземці насправді будуть переживати за 

Україну, її інтереси, то я жодних проблем не бачу. Якщо 

ж їм просто захотілося пограти на іншому рівні – тоді 

шляхи в нас будуть різними.

ІЗ ПЕРШИХ ВУСТ
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БЕЗ «ДИНАМО» В ОСНОВІ

Свій останній поєдинок збірна України провела у Стокгольмі проти 
шведів. Цей матч прикметний не лише тим, що «синьо-жовті» здобули 
свою першу виїзну перемогу під орудою Олексія Михайличенка. Гра 
стала третьою в історії збірної, коли в стартовому складі не знайшлося 
місця жодному представникові київського «Динамо». Вперше подібне 
трапилося у товариському поєдинку проти збірної Білорусі в жовтні 
1992-го року (1:1, тренери – Микола Павлов і Леонід Ткаченко), в 
якому, між іншим, брав участь тодішній гравець «Рейнджерс» Олексій 
Михайличенко. Вдруге – у стартовому матчі кваліфікації Євро-96 
Україна – Литва (0:2, тренер – Олег Базилевич).

– Уже тривалий час твердять про проблему позиції 
правого захисника збірної…
– Ми перебуваємо в пошуку. Талановиті хлопці є, тому 
я не ставив би питання в такому ракурсі. Можливо, на 
цю позицію претендує менше гравців, однак говорити 
про її проблемність не буду. В іншому випадку ще до 
гри потрібно визнати, що в нас проблемна команда... 
У нашому розпорядженні є універсальні футболісти, і 
ми на них розраховуємо. Ті ж Мандзюк і Ярмаш можуть 
зіграти як у центрі, так і на правому фланзі. Матиме в 
клубі практику Єзерський – будемо викликати і його.

– До речі, ви вважаєте, гра з останнім захисником 
вже остаточно в минулому?
– Дії в обороні «в лінію», звичайно ж, прогресивний 
варіант, однак в ідеалі потрібно мати двох таких 
центральних захисників, які можуть зіграти і ліберо, і 
«персональщика». Ми приділяємо цьому увагу, і самі 
хлопці, навіть за той короткий час перебування в збірній 
відзначають, що з розумінням наших вимог у них немає. 
Це важливо, адже трактування гри «в лінію» в кожного 
фахівця своє. Водночас, вважаю, що якщо амплуа 
«ліберо» зникне, футбол від цього не виграє. Чим більше 
в ньому існує напрямів – тим краще. Хоча прагнення до 
універсалізації – обов’язкова умова.

– 31 серпня закривається трансферне «вікно». На 
вашу думку, Сергію Кравченку краще перейти в 
«Динамо» вже зараз чи взимку?
– Для мене важливо, щоб він постійно грав і не 
зупинявся на досягнутому. Ми ж його запросили до 
збірної не з «Динамо», а з «Ворскли». Значить, рівень 
його гри нас влаштовував. У Полтаві Кравченко 
виконує одну з головних ролей. Щодо Києва, тут у 
нього з’явиться можливість проводити більше матчів 
європейського рівня, однак не факт, що він одразу 
матиме таку ж практику, як у «Ворсклі».

– Який із матчів Євро-2008 вам сподобався 
найбільше?
– За швидкістю ведення гри – поєдинок Голландія – 
Росія. Мені, до речі, дуже сподобалися слова Андрія 
Аршавіна після цієї зустрічі і, здається, вони цілком 
підходять і для нас. «Ми вміємо грати у  футбол, але 
не віримо в те, що вміємо», – сказав Андрій. Ті ж німці 
нічого надзвичайного не продемонстрували, але в 
їхньому характері закладена впевненість у своїх силах. 
Вони вперто прямують до мети. Бувають нахабними, але 
цього вистачає, аби доходити до фіналу. Але ж багато 
команд демонстрували більш змістовну гру, і що?...

– Однак у підсумку перемогу святкували не німці, а 
іспанці…
– І цілком заслужено. По-моєму, вперше на таких 
форумах переможець пройшов усю турнірну дистанцію 
рівно, немов на одному диханні. За останні п’ять років 
я ще не бачив такої збірної Іспанії, яка б так здорово 
діяла в захисті. Команда Арагонеса показала справжній 
колективний футбол. Не було в них такого, щоб у когось 
не пішла гра, і команда розсипалась…
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ÑÒÎÂ²ÄÑÎÒÊÎÂÀ «ÓÊÐÀ¯ÍÀ»
Отже, збірна України вчетверте у 

своїй біографії проводить матч у 

Львові. Усі попередні приносили 

нашим землякам перемоги. Цікавий 

факт, якщо зважити на те, що в 

зустрічах із командою Польщі (а їх 

також нараховується три) «синьо-

жовті» жодного разу не святкували 

успіху, спромігшись всього на одну 

нічию.

Вперше на львівській «Україні» 

однойменна збірна виступила 5 вересня 

2001 року, розгромивши вірменів – 3:0. 

Та перемога, що її забезпечили голи 

Шевченка та Воробея (2), передувала 

останньому груповому поєдинку відбору 

до ЧС-2002 – матчу із... Польщею. А вже 

здобута в Хожуві нічия (1:1) відкрила 

підопічним Валерія Лобановського шлях 

до плей-офф, де каменем спотикання 

став майбутній віце-чемпіон світу, 

Німеччина.

І в наступній зустрічі в галицькій столиці 

суперником нашої команди, очолюваної 

Леонідом Буряком, стала вірменська 

збірна. Гостям вдалося майже неймовірне 

– забити українцям на їхньому полі аж 

три м’ячі. Таке вдавалося лише двом 

командам – Угорщині в дебютному матчі 

«синьо-жовтих» (29 квітня 1992 року в 

Ужгороді) та тій-таки Польщі, 2 вересня 

2000-го, на «Олімпійському» в Києві. 

Однак якщо поляки й угорці дозволяли 

господарям відповісти лише одним 

голом, то 7 червня 2003 року у Львові 

Шевченко з партнерами розродилися 

чотирма влучаннями. Сам Шева зробив 

«дубль», по м’ячу провели Горшков і 

Федоров. Причому останній забив на 

третій доданій арбітром хвилині – то 

був єдиний виграш в історії нашої 

національної команди, здобутий у 

компенсований час.

Востаннє у Львові господарювала 

дружина Олега Блохіна, яка 13 жовтня 

2004 року розправилася тут із Грузією – 

2:0. Шева, як і годиться лідеру команди, 

знову не залишив поле без голу, 

закріпивши успіх Олексія Бєліка.

Отже, підсумки офіційних виступів двох 

закавказьких команд у Львові – невтішні 

для суперників. І, навпаки, господарі 

щоразу залишалися задоволеними як 

результатом, так і палкою підтримкою 

трибун стадіону «Україна». У зустрічі з 

Польщею, для якої місце сьогоднішньої 

зустрічі – також майже своє поле, така 

підтримка команді Олексія Михайличенка 

не завадить.

Окрім Андрія Шевченка, котрий забивав 

в усіх трьох львівських матчах збірної

РЕКОРДСМЕНИ 
ЗБІРНОЇ УКРАЇНИ

КІЛЬКІСТЬ МАТЧІВ
Олександр ШОВКОВСЬКИЙ 84
Андрій ШЕВЧЕНКО  81
Анатолій ТИМОЩУК  77
Сергій РЕБРОВ  75
Андрій ГУСІН  71
Андрій ВОРОБЕЙ  67
Андрій НЕСМАЧНИЙ  66
Владислав ВАЩУК  63
Олександр ГОЛОВКО  58
Сергій ПОПОВ  54

ЗАБИТІ МЯ’ЧІ
Андрій ШЕВЧЕНКО 37 (81)
Сергій РЕБРОВ 15 (75)
Андрій ВОРОБЕЙ   9 (68)
Андрій ГУСІН   9 (71)
Тимерлан ГУСЕЙНОВ   8 (14)
Максим КАЛИНИЧЕНКО   7 (36)
Віктор ЛЕОНЕНКО  6 (14)
Руслан РОТАНЬ  6 (33)
Олег ГУСЄВ  6 (47)
Андрій ВОРОНІН  6 (53)
Олексій БЄЛІК  5 (19)
Юрій МАКСИМОВ  5 (27)
Сергій НАЗАРЕНКО  5 (28)
Сергій ПОПОВ  5 (54)
У дужках – кількість матчів.

КАПІТАНИ
Олег ЛУЖНИЙ  39
Андрій ШЕВЧЕНКО  36
Олександр ГОЛОВКО  13
Юрій КАЛИТВИНЦЕВ  13
Олександр ШОВКОВСЬКИЙ  10
Анатолій ТИМОЩУК    7
Сергій БЕЖЕНАР    4
Юрій МАКСИМОВ    4
Сергій ДІРЯВКА    3
Ігор КУТЕПОВ    3

ЦИФРИ І ФАКТИ
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(і, до речі, в усіх трьох поєдинках проти 

команди Польщі!), повний реєстр 

виступів на «Україні» має лише Андрій 

Несмачний. А от воротарську позицію 

кожного разу займав новий голкіпер. І 

сьогодні тріо у складі Вірта, Шуткова й 

Шовковського може перетворитися на 

квартет, а то й квінтет.

Львів – друге після Києва українське 

місто за кількістю проведених тут матчів 

національної команди. Після прийому 

поляків та білорусів таких ігор стане 

п’ять, на три більше, ніж в Одеси й 

Донецька, на чотири – ніж в Ужгорода 

й Дніпропетровська. Нарешті галицька 

столиця вийде на чисте друге місце й у 

великій «географічній» таблиці, де Львів 

поки поступається Єревану та Тбілісі (ну, 

скажіть, не символічно – після візитів на 

наш захід команд Вірменії та Грузії?).   

Для Олексія Михайличенка Місто Лева 

стане першим, де команда молодого 

наставника проведе більше одного 

матчу. Серія з п’яти стартових зустрічей 

у різних містах – не рекордна, у Валерія 

Лобановського вона нараховувала 8 

поєдинків, а в Олега Базилевича – 10!

Матчі проти сусідів-українців стане для 

польської збірної 700-м в історії Кадри. 

До вінку ювілеїв можуть вплестися 180-й 

забитий м’яч нашої команди та 150-й 

пропущений (зараз співвідношення 

голів – 178:149). Перший же гол у наші 

ворота стане 50-м м’ячем гостей на полях 

України. Господарям же, аби справити 

круглу цифру домашніх «маленьких 

див», необхідно засмутити польського 

голкіпера аж чотири рази.

Для Олександра Шовковського наступний 

проведений у складі збірної матч стане 

85-м, ще на одну сходинку підніметься 

планка рекорду «гвардійства». Андрій 

Воронін, якщо з’явиться на полі під час 

гри, увійде до ТОП-10 гравців із доробком 

зустрічей у національній команді. А бодай 

один гол Назаренка дозволить йому 

скласти компанію Вороніну в десятці 

найвлучніших футболістів збірної.
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УКРАЇНА
Площа: 603,7 тис. кв. км.

Населення: 46,3 млн.

Столиця: Київ.

Державна мова: українська.

Грошова одиниця: гривня.

Заснована 13 грудня 1991 р.

Член ФІФА та УЄФА з 1992 р.

Адреса: Україна, 01133 Київ,

пров. Лабораторний, 7-а.

Телефон: +380 (044) 521 0518.

Факс: +380 (044) 521 0550.

E-mail: info@ffu.org.ua

Сайт: www.ffu.org.ua

Президент – Григорій СУРКІС.

Збірна України створена 1992 р. 

Провела 145 матчі: 57 перемог, 45 

нічиїх, 43 поразки, м’ячі – 178:149. 

Учасник фінального турніру ЧС-2006 

(чвертьфінал).

Найбільша перемога – 6:0 (Україна – 

Азербайджан, 15.08.2006).

Найбільші поразки – 0:4 (Хорватія – 

Україна, 25.03.1995; Іспанія – Україна, 

14.06.2006).

Рекордсмен за кількістю виступів – 

Олександр ШОВКОВСЬКИЙ (84). 

Найкращий снайпер – Андрій 

ШЕВЧЕНКО (37 м’ячів).

Форма команди: жовті футболки, сині 

труси. Резервна – сині футболки, жовті 

труси.

Головний тренер –

Олексій МИХАЙЛИЧЕНКО.

Народився 30 березня 1963 р. у Києві. 

Очолив команду 11.01.2008 р.

Виступав за «Динамо» Київ, «Сампдорію» 

(Італія), «Рейнджерс» (Шотландія). 

Заслужений майстер спорту СРСР (1988).

Тренерська кар’єра:

«Динамо» Київ (2002-04),

молодіжна збірна України (2004-07). 

Тренерські досягнення:

чемпіон України 2003, 2004 рр., 

володар Кубка України 2003 р.,

віце-чемпіон молодіжного

Євро-2006 (U-21).

Заслужений тренер України (2003).

ÔÅÄÅÐÀÖ²ß ÔÓÒÁÎËÓ ÓÊÐÀ¯ÍÈ
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Олександр ШОВКОВСЬКИЙ
Воротар
Народився 2 січня 1975 р. в Києві.
191 см, 87 кг.
«ДИНАМО» Київ
Дебют у збірній:
13.11.1994, Україна - Естонія - 3:0

Рік І Г
1994 1 -
1996 1 -
1997 9 -
1998 5 -
1999 9 -
2000 3 -
2001 6 -

иєві

84 -

Андрій П’ЯТОВ
Воротар
Народився 28 червня 1984 р. у 
Кіровограді.
190 см, 78 кг.
«ШАХТАР» Донецьк
Дебют у збірній:
22.08.2007, Україна – Узбекистан – 2:1

Рік І Г

2007 4 -

2008 1 -

у 

5 -

В’ячеслав КЕРНОЗЕНКО
Воротар
Народився 4 червня 1976 р. у Гавані 
(Куба).
184 см, 75 кг.
«ДНІПРО» Дніпропетровськ
Дебют у збірній:
31.05.2000, Англія – Україна – 2:0

Рік І Г

2000 2 -

2006 1 -

2008 2 -5 -

у Гавані 

Григорій ЯРМАШ
Захисник
Народився 4 січня 1985 р.у Зборові 
(Тернопільська обл.).
174 см, 71 кг.
«ВОРСКЛА» Полтава
Дебют у збірній:
24.05.2008, Нідерланди – Україна – 3:0

Рік І Г

2008 2 -

2 0

рові 

Віталій МАНДЗЮК
Захисник
Народився 24 січня 1986 р. у Віліно 
(Крим).
180 см, 73 кг.
«АРСЕНАЛ» Київ
Дебют у збірній:
06.02.2008, Кіпр – Україна – 1:1

Рік І Г

2008 4 -

4 0

Віліно 

Андрій РУСОЛ
Захисник
Народився 16 січня 1983 р. в 
Кіровограді.
182 см, 75 кг.
«ДНІПРО» Дніпропетровськ
Дебют у збірній:
31.03.2004, Македонія - Україна - 1:0

Рік І Г
2004 9 -
2005 9 1
2006 13 2
2007 8 -
2008 2 -

в

41 3

В’ячеслав ШЕВЧУК
Захисник
Народився 13 травня 1979 р. в Луцьку.
184 см, 82 кг.
«ШАХТАР» Донецьк
Дебют у збірній:
30.04.2003, Данія – Україна – 1:0

Рік І Г

2003 3 -

2005 1 -

2008 2 -
6 0

Луцьку.

Олександр КУЧЕР
Захисник
Народився 22 жовтня 1982 р. в Києві.
184 см, 77 кг.
«ШАХТАР» Донецьк
Дебют у збірній:
15.08.2006, Україна – Азербайджан – 6:0

Рік І Г

2006 2 1

2007 5 -

2008 2 -
9 1

Києві.

ЗБІРНА УКРАЇНИ

2002 4 -
2003 8 -
2004 10 -
2005 8 -
2006 12 -
2007 7 -
2008 1 -
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Андрій НЕСМАЧНИЙ
Захисник
Народився 28 лютого 1979 р. в 
Брянську.
182 см, 72 кг.
«ДИНАМО» Київ
Дебют у збірній:
26.04.2000, Болгарія – Україна – 0:1

Рік І Г
2000 3 -
2001 12 -
2002 5 -
2003 8 -

в 

66 0

Дмитро ЧИГРИНСЬКИЙ
Захисник
Народився 7 листопада 1986 р. в 
Ізяславі (Хмельницька обл.).
190 см, 81 кг.
«ШАХТАР» Донецьк
Дебют у збірній:
07.02.2007, Ізраїль – Україна – 1:1

Рік І Г

2007 7 -

2008 3 -
10 0

в 

Сергій НАЗАРЕНКО
Півзахисник
Народився 16 лютого 1980 р. в 
Кіровограді.
176 см, 69 кг.
«ДНІПРО» Дніпропетровськ
Дебют у збірній:
11.10.2003, Україна – Македонія – 0:0

Рік І Г

2003 1 -

2004 4 -

2005 5 128 5

р. в 

Максим КАЛИНИЧЕНКО
Півзахисник
Народився 26 січня 1979 р. в Харкові
176 см, 67 кг.
«ДНІПРО» Дніпропетровськ
Дебют у збірній:
17.05.2002, Югославія – Україна – 0:2

Рік І Г

2002 6 -

2003 7 1

2004 2 -

. в Харкові

36 7

Денис ГОЛАЙДО
Півзахисник
Народився 3 червня 1984 р. в 
Сімферополі.
169 см, 62 кг.
«ТАВРІЯ» Сімферополь
Дебют у збірній:
26.03.2008, Україна – Сербія – 2:0

Рік І Г

2008 2 -

2 0

Тарас МИХАЛИК
Півзахисник
Народився 28 жовтня 1983 р. в 
Любешові (Волинська обл.)
185 см, 77 кг.
«ДИНАМО» Київ
Дебют у збірній:
15.08.2006, Україна – Азербайджан – 6:0

Рік І Г

2006 1 -

2007 5 -

2008 1 -7 0

в

Олексій ГАЙ
Півзахисник
Народився 6 листопада 1982 р. в 
Запоріжжі.
181 см, 73 кг.
«ШАХТАР» Донецьк
Дебют у збірній:
11.10.2003, Україна – Македонія – 0:0

Рік І Г
2003 1 -
2004 1 -
2007 6 -
2008 4 -12 0

р. в 

Євген ЛЕВЧЕНКО
Півзахисник
Народився 2 січня 1978 р. у 
Констянтинівці (Донецька обл.).
187 см, 76 кг.
«ГРОНІНГЕН» (Нідерланди)
Дебют у збірній:
20.11.2002, Словаччина – Україна – 1:1

Рік І Г

2002 1 -

2007 2 -

2008 1 -4 0

)

ЗБІРНА УКРАЇНИ

2004 7 -
2005 9 -
2006 14 -
2007 6 -
2008 2 -

2006 7 2

2007 7 -

2008 4 2

2005 1 -

2006 11 3

2007 8 3

2008 1 -
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Андрій ШЕВЧЕНКО
Нападник
Народився 29 вересня 1976 р. в Яготині.
183 см, 75 кг.
«ЧЕЛСІ» Лондон (Англія)
Дебют у збірній:
25.03.1995, Хорватія – Україна – 4:0

Рік І Г
1995 2 -
1996 2 1
1997 9 4
1998 5 1
1999 9 2
2000 5 5
2001 9 6

в Яготині.

81 36

Анатолій ТИМОЩУК
Півзахисник
Народився 30 березня 1979 р. в Луцьку.
181 см, 70 кг.
«ЗЕНІТ» Санкт-Петербург
Дебют у збірній:
26.04.2000, Болгарія – Україна – 0:1

Рік І Г
2000 4
2001 12
2002 8 1
2003 9 -

р. в Луцьку.

77 1

Євген СЕЛЕЗНЬОВ
Нападник
Народився 20 липня 1985 р. у Макіївці 
(Донецька обл.).
185 см, 77 кг.
«ШАХТАР» Донецьк
Дебют у збірній:
24.05.2008, Голландія – Україна – 3:0

Рік І Г

2008 2 -

2 0

Макіївці 

Андрій ВОРОНІН
Нападник
Народився 21 липня 1979 р. в Одесі
179 см, 75 кг.
«ЛІВЕРПУЛЬ» (Англія)
Дебют у збірній:
27.03.2002, Румунія – Україна – 4:1

Рік І Г

2002 4 1

2003 9 1

2004 6 -

 Одесі

53 6

Сергій КРАВЧЕНКО
Півзахисник
Народився 24 квітня 1983 р.
181 см, 71 кг.
«ВОРСКЛА» Полтава
Дебют у збірній:
24.05.2008, Нідерланди – Україна – 3:0

Рік І Г

2008 2 -

2 0

Володимир ГОМЕНЮК
Нападник
Народився 19 липня 1985 р. в Бокиймі 
(Рівненська обл.).
178 см, 73 кг.
«ТАВРІЯ» Сімферополь
Дебют у збірній:
01.06.2008, Швеція – Україна – 0:1

Рік І Г

2008 1 -

в Бокиймі 

1 0

Артем МІЛЕВСЬКИЙ
Нападник
Народився 12 січня 1985 р. в Мінську 
(Білоруська РСР).
190 см, 83 кг.
«ДИНАМО» Київ
Дебют у збірній:
19.06.2006, Саудівська Аравія – Україна – 0:4

Рік І Г

2006 6 -

2007 5 -

2008 2 113 1

Мінську 

ЗБІРНА УКРАЇНИ

2004 9 -
2005 10 -
2006 12 -
2007 10 -
2008 3 -

2005 8 1

2006 13 2

2007 11 1

2008 2 -

2002 2 -
2003 8 3
2004 6 4
2005 6 2
2006 8 5
2007 8 3
2008 2 -

АСИСТЕНТИ

ГОЛОВНОГО ТРЕНЕРА

Володимир ВЕРЕМЄЄВ. Народився 8.11.1948 р. 

Вадим ЄВТУШЕНКО. Народився 1.01.1958 р.

Геннадій ЛИТОВЧЕНКО. Народився 11.09.1963 р.

Тренер воротарів Михайло МИХАЙЛОВ. Народився 

6.07.1959 р.
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Àðòåì Ì²ËÅÂÑÜÊÈÉ:
«Ó Ëüâîâà – ôàíòàñòè÷íà àóðà»

З усіх форвардів, що їх використовував у матчах національної збірної Олексій Михайличенко, 

напередодні львівського спарингу з Польщею найкращі форму й результативність демонстрував нападник 

київського «Динамо» Артем Мілевський. На бойовий настрій снайпера не вплинули ані надто тривалі (у 

порівнянні з останніми роками) канікули, ані програш його клубу в розіграші Суперкубку. У тій зустрічі 

Артем відкрив лік динамівським голам сезону-2008/09, потім ще чотири рази відзначився в поєдинках 

національної першості, забив і «Дрогеді», і «Спартаку» в кваліфікації Ліги чемпіонів.

– Щось змінилося у збірній із появою біля 

тренерського керма Олексія Михайличенка?

– Можу поки сказати лиш про те, що все добре в команді 

не зникло й при новому наставникові. Атмосфера – 

дружня й приємна, де нема поділення за клубним або за 

іншими принципами, а жарти нормально доповнюють 

творчо-робочий настрій.

– Деякі гарячі голови вимагають від Михайличенка 

кардинального оновлення збірної та списання «в 

запас» групи ветеранів на чолі з Шевченком. Що 

думаєте з цього приводу?

– Я вважаю, що такі майстри, як Шевченко, потрібні 

збірній, у якому б стані не перебували, які б проблеми 

не переживали в клубах. По-перше, вони, коли треба, 

й підкажуть, і покажуть на власному прикладі. По-

друге, тренуватися й грати разом із ними – це великий 

стимул для молоді. По-третє, їхній досвід і авторитет – 

додатковий козир у боротьбі з будь-яким суперником. 

– Поки що з усіх проведених у національній 

команді зустрічей ви лише одну гру розпочинали в 

стартовому складі. Для вас є різниця – виходити в 

«основі» чи на заміну?

– Звичайно, й простіше, й приємніше грати від 

стартового свистка. Однак таке бажання, звісно, не 

завжди підкріплюється поглядами тренера, тим більше, 

коли в колективі існує конкуренція. Я це розумію, 

нормально реагуючи на те, коли не потрапляю до 

одинадцяти перших. Роблю висновки потім, на 

тренуваннях.

– У матчі проти Польщі ви вперше матимете змогу 

виступити на полі стадіону «Україна» в якості 

господаря. Що скажете про ауру львівських трибун?

– Я добре запам’ятав ту фантастичну атмосферу, в 

якій нам із «Динамо» довелося грати тут півфінальний 

поєдинок Кубку України проти «Карпат». Настільки 

палка підтримка навіть трохи збентежила, по наших 

усюдах рідко де зустрінеш таке. Пам’ятаю й відбірний 

поєдинок чемпіонату світу проти Грузії, який команда 

Олега Блохіна виграла – 2:0. Тоді чаша стадіону, 

здавалося, просто переповнена позитивною енергією, 

що йшла від трибун. Гадаю, Львів – дуже вдале місце 

для матчів збірної.

БОМБАРДИР

– Артеме, вас не викликали на матчі проти 

Нідерландів та Швеції. Встигли скучити за збірною?

– Так. Хто відчув на собі, що це за атмосфера, напевно, 

завжди плекатиме бажання повернутися до національної 

команди. Тож і я щоразу напередодні поєдинків збірної з 

нетерпінням чекаю на оприлюднення тренерами списку 

тих, кого викликано до табору головної команди. Для 

мене потрапити туди – це справжнє свято, не кажучи вже 

про вихід на поле.

– Навіть у таких зустрічах, як із Нідерландами, коли 

наші поступилися 0:3 за жахливої гри?

– Це – футбол, від поразок ніхто не застрахований. Є 

ж і дні перемог, причому, як у зустрічах із Сербією та 

Швецією, здобутих на тлі пристойних дій. Мотивація – 

велика справа. Це й засвідчили як фіаско в Ротердамі, 

так і виграш у Стокгольмі, де склад «синьо-жовтих» 

поповнила амбіційна, голодна до звершень молодь
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ПРЕМ’ЄРА НА КІПРІ
Артем Мілевський, тоді новоспечений срібний призер молодіжного 
Євро, дебютував у головній команді на світовій першості в Німеччині, 
відігравши останні чверть години в поєдинку проти Саудівської 
Аравії. Надалі виходив на поле в кожному матчі мундіалю, причому 
в чвертьфіналі з Італією – у стартовому складі. В серії пенальті, що 
увінчувала гру 1/8 фіналу зі швейцарцями, забив 11-метровий 
ефектним ударом «ложечкою».

Рахунок голам, проведеним із гри, відкрив у дебютному матчі Олексія 
Михайличенка на посаді головного тренера, ударом здалеку відновивши 
рівновагу в зустрічі на Кіпрі – 1:1.

– А решта міст, де доведеться виступати головній 

команді, поки «Олімпійський» зачинено на 

реконструкцію? Як вважаєте, поза межами Києва 

збірній буде важче?

– Думаю, навпаки. Гарною ілюстрацією стали 

фінал Кубку України в Харкові та полтавська гра за 

Суперкубок. Обидві зустрічі «Динамо» з «Шахтарем» 

пройшли в атмосфері справжнього свята, насамперед – 

для вболівальників. Переконаний, що де б і які б матчі 

не проводила збірна, вона виступатиме за аншлагів. Від 

такої популяризації має виграти весь наш футбол. Та й 

команда, сподіваюся, потішить перемогами.

– Тут-таки, у Львові, «синьо-жовті» розпочинатимуть 

відбірний турнір світової першості. Якщо вас 

включать у заявку, поєдинок проти збірної Білорусі, 

напевно, чекатимете з особливими почуттями? 

– Так, для мене ця гра буде вельми цікавою та 

принциповою. Я дуже хочу зіграти проти білорусів 

і принести користь збірній України у надважливій 

стартовій зустрічі.

– Як і Мілевському, старт сезону вдався ще одному 

динамівцю – вашому товаришу Алієву. Скажіть, 

звідки у вас таке розуміння один одного на полі?

– Мабуть, ми вже надто давно граємо пліч-о-пліч, щоб 

не витрачати зайвий час на пошук конструктиву в грі. 

Іноді дійсно складається враження, що передбачаємо 

наступний хід партнера на рівні підсвідомості, рухаючись 

саме туди, куди один із нас спрямовує м’яча. Я радію 

успіхам Сашка, як і успіхам всіх тих, з ким торував шлях у 

великий футбол...

– Скажіть, будь ласка, а хто наразі штатний 

пенальтист у київському «Динамо»?

– В останніх матчах Юрій Сьомін каже на установці: «11-

метровий пробиватимуть Мілевський або Алієв». Поки 

що я не підводив команду...

– Матч із Польщею передуватиме іншій надважливій 

зустрічі – матчу-відповіді кваліфікації Ліги чемпіонів 

зі «Спартаком». Друзі, напевно, засипали вас 

проханням дістати квиточок?

– Так, заявок було вдосталь іще тоді, коли на шляху до 

«Спартака» стояла «Дрогеда». Ажіотаж, відчувається, 

буде ще той! Я сподіваюся, нам вдасться виправдати 

надії співвітчизників, і «Динамо» знову гратиме в 

груповому турнірі Ліги чемпіонів. 

Юрій КОРЗАЧЕНКО
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ÍÅÇÐÓ×ÍÈÉ ÑÓÏÅÐÍÈÊ
УКРАЇНА – ПОЛЬЩА – 1:2 (0:1). 

Товариський матч. 15 липня 1998 р.

Київ. НСК «Олімпійський».

8 500 глядачів.

Арбітр – Югош (Угорщина).

Україна: Шовковський, Старостяк, 

Микитин (Дмитрулін, 46), Єзерський 

(Головко, 46), Попов (Михайленко, 

46), Чижевський (Ващук, 46), 

Скаченко (Шевченко, 46), Калитвинцев 

(Венглинський, 78), Зубов (Гусін, 46), 

Кривенцов (Ребров, 46), Цихмейструк 

(Косовський, 46). Тренер – Сабо.

Польща: Сидорчук (Віпарло, 37), Бонк, 

Лапінський, Щадачка, Зелінський, Клос, 

Сверчевський (Яскот, 76), Черешевський 

(Заяц, 82), Кужба (Михальский, 65), 

Бжечек (Ведзиньский, 87), Тшечак 

(Калічак, 63). Тренер – Вуйчик. 

Голи: 0:1 Тшечак (11), 0:2 Черешевський 

(54), 1:2 Шевченко (87).

Попереджені: Чижевський, Гусін – Клос, 

Черешевський. 

Вилучений на 64-й хвилині Клос.

Між листопадовим поєдинком плей-офф 

світової першості проти хорватів і грою 

з поляками пройшло вісім місяців – 

тривалішої перерви в історії української 

збірної не було і, судячи з усього, більше 

не буде. Протягом усього цього часу 

збірна фактично не існувала.

До перерви честь країни представляв 

донецько-львівський варіант збірної,

посилений Шовковським, Калитвинцевим,

Скаченком і Цихмейструком. Упродовж 

цього часу господарі діяли вкрай 

невиразно, і після першого тайму 

поступалися з рахунком 0:1. У другій 

половині ситуація трішки змінилася, 

особливо після вилучення Клоса. Однак 

перевага українців втілилася лише в 

один гол, який незадовго до фінального 

свистка забив лідер атак «синьо-жовтих» 

Андрій Шевченко.

УКРАЇНА – ПОЛЬЩА – 1:3 (1:2).

Відбірний матч чемпіонату світу 

2002 р. 2 вересня 2000 р. Київ. НСК 

«Олімпійський». 65 000 глядачів.

Арбітр – Гарсія Аранда (Іспанія).

Україна: Кернозенко, Лужний, Ващук, 

Головко, Дмитрулін, Тимощук (Зубов, 

46), Гусін, Попов (Косовський, 73), 

Воробей (Яшкін, 62), Шевченко, Ребров. 

Тренер – Лобановський.

Польща: Дудек, Клос (Хайто, 85), 

Зелінський, Міх. Жевляков, Вальдох, 

Козьмінський (Кжиновек, 89), 

Сверчевський, Іван, Юсковяк (Гілевич, 70), 

БЛОХІН І 

ЗІГРАВ, І ЗАБИВ 

НАЙБІЛЬШЕ

Українські футболісти мають 

свої рахунки з поляками ще з 

радянських часів. Вперше наш 

земляк, гравець київського 

«Динамо» Юрій Войнов, вийшов 

проти опонентів із Польщі в 

поєдинку 1957 року, допомігши 

команді здобути перемогу 

у відбірному матчі світової 

першості – 3:0.

Товариська гра з Польщею 

1961 року стала останнім із 

двох матчів, проведених за 

першу збірну СРСР Валерієм 

Лобановським. Майбутньому 

видатному тренерові довелося 

розділити з партнерами гіркоту 

мінімальної поразки – 0:1.

Окрім Войнова (загалом провів 

два матчі проти поляків) й 

Лобановського, нинішньому 

суперникові української збірної 

в різні часи в майках команди 

СРСР протистояли також Сабо 

(3 гри), Бишовець (1), Рудаков (1),

АРХІВ
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Калюжний, Олісадебе. Тренер – Енгель. 

Голи: 0:1 Олісадебе (2), 1:1 Шевченко (12), 

1:2 Олісадебе (31), 1:3 Калюжний (55). 

На 57-й хвилині Юсковяк не реалізував 

пенальті (воротар).

Попереджені: Калюжний, Клос.

У відбірний цикл ЧС-2002 національна 

збірна вступала під проводом нового 

тренерського штабу на чолі з Валерієм 

Лобановським. Перший офіційний 

млинець виявився, як це часто-густо 

буває, глевким. Вже на 2-й хвилині 

у ворота українців влетів перший 

м’яч – найшвидший з пропущених 

нашою командою в її історії. Після 

флангової передачі ударом головою 

відзначився натуралізований нігерієць 

Олісадебе (у тому циклі він стане одним 

із найрезультативніших європейських 

снайперів). І хоча «синьо-жовті» досить 

швидко відігралися (Шевченко потужно 

пробив під поперечину з гострого 

кута), все ж було помітно, що господарі 

поступаються полякам у мобільності та 

злагодженості. Перекриваючи потенційні 

напрямки атак українців, гості при 

першій-ліпшій нагоді проводили разючі 

випади. І ще до перерви Олісадебе 

увінчав результативним пострілом 

масовану атаку.

Утретє Кернозенко вийняв м’яч з сітки 

воріт на початку другого тайму, коли

гості зразково розірвали наш захист, і 

Калюжний не залишив голкіперу жодних 

шансів. Могли поляки довести справу 

й до розгрому, але Юсковяк не зумів 

реалізувати пенальті, призначений за фол 

Головка на Олісадебе.

ПОЛЬЩА – УКРАЇНА – 1:1 (1:0).

Відбірний матч чемпіонату світу 2002 

р. 6 жовтня 2001 р. Хожув. Стадіон 

«Шльонскі». 20 000 глядачів.

Арбітр – Даллас (Шотландія).

Україна: Рева, Лужний, Ващук (Федоров, 

78), Головко, Несмачний (Задорожний, 

84), Зубов, Попов, Тимощук, Мелащенко 

(Шищенко, 46), Шевченко, Воробей. 

Тренер – Лобановський.

Польща: Дудек, Клос, Карван, Міх. Жев-

ляков, Вальдох, Хайто, Сверчевський 

(Я.Бонк, 75), Козьмінський, (Кжиновек, 

68), Мар. Жевляков (Кришалович, 46), 

А.Бонк, Олісадебе. Тренер – Енгель. 

Голи: 1:0 Олісадебе (40), 1:1 Шевченко 

(81).

Попереджені: Тимощук, Попов.

Заключний матч відбірного циклу не мав 

для поляків турнірного значення – ще 

двома турами раніше вони достроково 

оформили собі путівку на фінальний 

турнір світової першості до Японії та 

Кореї.

Президент ФФУ Григорій Суркіс 

висловлював невдоволення змістом дій 

національної команди в Хожуві: «З такою 

грою нам немає чого робити на чемпіонаті 

світу. Таке враження, що наші футболісти 

вийшли виконувати важку роботу, 

вперше одягнувши футболки збірної».

Хоча територіальною ініціативою 

володіли гості, більш гострою в 

завершальній фазі були все-таки поляки. 

Як і в Києві, чимало клопотів нашій 

обороні завдавав Олісадебе. Саме він під 

завісу першого тайму і відкрив рахунок.

Знову свій «польський» гол забив 

і Шевченко, замкнувши передачу 

Несмачного. Поляки, щоправда, перед 

фінальним свистком цілком могли 

схилити шальки терезів на свій бік, та 

дуже небезпечні спроби Кришаловича 

та Кжиновека мети не досягли.  Відтак, 

Україна здобула право посперечатися 

за вихід до фінальної частини ЧС-2002 з 

командою Німеччини.

Колотов (1), Семенов (1), 

Онищенко (1), Куксов (1),

Блохін (5 матчів, 4 голи), 

Коньков (1), Буряк (2, 1), 

Безсонов (3), Веремєєв (1), 

Дем’яненко (3, 1), Балтача (3), 

Баль (3), Євтушенко (1), Віктор 

Чанов (1), Канчельскіс (1) та 

Лужний (1).

Як бачимо, Олег Блохін є 

найрезультативнішим із 

усіх радянських українських 

футболістів, хто вражав польські 

ворота. Йому вдавалося 

відзначитися і в товариській 

зустрічі, і у відбірному матчі 

європейської першості, й 

у поєдинку Мюнхенської 

Олімпіади. В останньому, до 

речі, виступало найбільше 

представників українських 

клубів – аж семеро.

Всього збірні Польщі та 

Радянського Союзу зустрічалися 

14 разів. Вісім перемог в 

активі футболістів СРСР, 

тричі вигравали суперники, 

тричі зафіксовано нічию, 

співвідношення м’ячів – 27:11.
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ÏÐÎÃÐÅÑ ×È 
ÊÎÌÏÐÎÌÅÒÀÖ²ß?
Польські ЗМІ – про виступ своєї збірної на Євро-2008

Здається, керівники Польської 

футбольної спілки створили 

голландському фахівцеві Лео 

Бенхаккеру всі умови для плідної 

праці. Коли поляки вперше в історії 

подолали кваліфікаційний бар’єр 

континентальної першості, найбільш 

затяті вболівальники вже марили 

тим, що їхні улюбленці принаймні 

повторять славний шлях попередників 

– команд Гурського та Пехнічека. 

Амбіційний містер-пан Лео, маючи в 

кишені дуже й дуже солідний контракт 

(800 тисяч євро на рік плюс преміальні 

та відрахування за участь у рекламі), 

й справді взявся за роботу засукавши 

рукави. За словами футболістів, 

тренер, що виступав у фіналах світових 

першостей на чолі збірних Нідерландів, 

Саудівської Аравії та Тринідаду й Тобаго, 

прищепив їм психологію переможців, 

збагатив вірою у власні можливості.

Такі моральні зміни досить швидко 

принесли плоди – Польща пробилася 

на Євро-2008 із першого місця в досить 

не простій групі, де Кадра випередила 

команди Португалії, Сербії, Фінляндії та 

Бельгії. На адресу іноземного фахівця, 

окрім дифірамбів, посипалися навіть 

державні нагороди. Що й казати про 

режим найбільшого сприяння збірній, 

яка готувалася до виступу серед 16 

найкращих команд Старого Світу. «Під» 

фінал вдалося навіть вирішити питання 

з натуралізацією бразильця Роджера 

Геррейро, який мав стати одним із 

ключових виконавців колективу.

Однак результати виступу збірної на 

австрійських стадіонах польського 

прихильника футболу не вразили – у 

групі підопічні Бенхаккера посіли останнє 

місце з одним забитим м’ячем (Геррейро 

таки виправдав аванси) й достроково 

повернулися на батьківщину.

Отже, на думку більшості оглядачів 

польських ЗМІ, «кадровіче» (так 

називають гравців національної 

команди) на Євро-2008 – відверто 

розчарували. Виняток становить хіба що 

голкіпер «Селтіка» Aртур Боруц, котрий, 

незважаючи на велику зайнятість у 

воротах, справляв враження гравця, що 

«добре забавляється».

Як пишуть польські репортери, після 

перемог у відборі Бенхаккер швидко 

увірував, що знаходиться на

світлому боці Місяця, але невдовзі

ЗБІРНА ПОЛЬЩІ: 

ОСТАННІ МАТЧІ

НІМЕЧЧИНА – ПОЛЬША – 2:0
Матч групового турніру Євро-
2008. 8 червня. Клагенфурт. 
30 461 глядач.

Польща: Боруц, Василевський, 
Міх. Жевляков, Бонк, Голян-
ський (Сагановський, 75), Лобо-
дзинський (Пищек, 65), Дудка, 
Левандовський, Кжиновек, 
Журавський (Геррейро, 46), 
Смолярек.
Голи: 1:0 Подольский (20), 2:0 
Подольский (72).

АВСТРІЯ – ПОЛЬЩА – 1:1
Матч групового турніру Євро-
2008. 12 червня. Відень.
51 428 глядачів.

Польша: Боруц, Василевський, 
Йоп (Голянський, 46), Бонк, 
Міх. Жевляков, Дудка, Ле-
вандовський, Кжиновек, Ге-
ррейро (Муравський, 85), Сага-
новський (Лободзинський, 83), 
Смолярек.
Голи: 0:1 Геррейро (30), 1:1 
Вастич (90+3, з пенальті).

ХОРВАТІЯ – ПОЛЬЩА – 1:0
Матч групового турніру Євро-
2008. 16 червня. Клагенфурт. 
30 461 глядач.

Польща: Боруц, Василевський, 
Міх. Жевляков, Дудка, Вавжи-
няк, Муравський, Левандовський 
(Кокошка, 46), Лободзинський 
(Смолярек, 55), Геррейро, 
Кжиновек, Сагановський (За-
хорски, 69).
Гол: Класнич (53).

ВІДЛУННЯ
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зрадив своїм почуттям, почав сам собі 

перечити («Це диво, що ми здобули 

путівку!» – приводять як приклад його 

висловлювання), відійшов від власної 

стратегії переконування підопічних у 

тому, що вони спроможні на більше. 

Після першої поразки від німців преса 

писала про аварію, що до неї потрапила 

польська машина. Найбільш прикрим 

для поляків, мабуть, було те, що обидва 

голи у ворота Боруца в стартовій зустрічі 

провів Лукаш Подольський. Далі було не 

краще – арбітр Говард Уебб призначив у 

польські ворота рятівний для австрійців 

пенальті вже в компенсований час, таким 

чином, мабуть, «розрахувавшись» за

«Ми дуже старалися, однак 
цього виявилося недостатньо, 
– констатував Бенхаккер, 
резюмуючи виступ своєї 
команди на Євро-2008. – Весь 
турнір ми провели рівно, однак 
так і не змогли піднятися до 
рівня наших реальних амбіцій, 
які накреслили собі у відборі. 

Так, це невдача. Наші лідери 
– Смолярек, Левандовський, 
Кжиновек – перебували не 
в найкращій формі. Та я не 
засуджую їх. Жоден гравець не 
в змозі виявляти стабільність 
навіть протягом одного сезону, 
не кажучи вже про повний 
цикл».

поразку англійської збірної від поляків на 

«Уемблі» в 1973 році. 

А вже поразка в заключній груповій 

грі, проти Хорватії, народила анекдот. 

Сусід-уболівальник запитує сусіда: «З 

ким зустрінуться наші після виходу з 

групи?» «А ти хіба не знаєш? Як завжди, 

з уболівальниками у варшавському 

аеропорту!»

Влодзімеж Любанський, колишній капітан 

збірної Польщі, у складі якої забив 48 

м’ячів, не соромиться різкої критики 

на адресу співвітчизників: «Нинішня 

Кадра – це одне розчарування. Великі 

надії виявилися нічим не підкріплені. 

Нa Євро ми побачили, що не маємо 

команди, здатної досягти великих 

перемог. Хорватія i Нiмeччина наразі 

для нас сильні суперники. Мене просто 

шокував той стиль, у якому ми програли 

німцям і хорватам, а також звели внічию 

гру з австрійцями. Якщо відверто, це – 

компрометація наших заслуг!»

Утім, як би там було, для кожного поляка 

національна команда залишається 

найвірнішим і найулюбленішим КЛУБОМ. 

І сьогодні мільйони її прихильників 

бажатимуть своїм землякам перемоги й 

тільки перемоги.
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Де б не працював Лео Бенхаккер, 

він завжди привертав до себе 

увагу. Став національним героєм у 

Тринідаді й Тобаго, вивівши збірну 

цієї країни до фінальної стадії 

чемпіонату світу-2006. Пройшло два 

роки, й майстерністю голландського 

фахівця захоплюються вже у Польщі. 

Продемонструвавши блискучу гру 

в кваліфікації, поляки вийшли до 

фіналу Євро-2008 з першого місця, 

випередивши грізних португальців. 

І хоча на полях Австрії та Швейцарії 

команда Бенхаккера спромоглася 

набрати лише одне очко, польським 

любителям футболу не довелося 

червоніти за своїх улюбленців – по грі 

колектив був гідний значно кращої долі.

«Не можу кинути камінь в наш город. 

Ми були не гірші від німців, австрійців 

і хорватів. Хлопці викладалися на сто 

відсотків, робили все, що потрібно. Але 

футбол зараз стає надміру швидким, і в 

парі зі швидкістю повинна ще бути й

техніка. Над цим ми маємо попрацювати, 

хоча й так не можна не відзначити того, 

прогресу, що його польська збірна 

досягла останнім часом», – підвів 

Бенхаккер резюме під виступом збірної 

Польщі на Євро-2008.

66-річний спеціаліст уже пролонгував 

особистий контракт із Польським 

футбольним союзом до 2010 року, але 

існує ймовірність, що голландський 

фахівець буде керувати національною 

командою й у фінальній стадії 

«домашнього» Євро-2012. «Сподіваюся, 

що до цього моменту ще буду тут, 

– сказав наставник. – Життя на Євро-

2008 не закінчується. Повинна настати 

нова ера польського футболу. Улітку 

ми зробили перший крок. Настав час 

зосередитися на Євро-2012. Якщо 

працюватимемо в тому ж дусі, польський 

футбол знову зможе стати одним з 

провідних у Європі».

Після закінчення Євро-2008 

Бенхаккер запросив до команди 

нових помічників – Рафала 

Улатовського, Анджея Замильського 

й Радослава Мрочковського, Даріуша 

Дзекановського й Адама Навалку.

ÃÎËËÀÍÄÑÜÊÈÉ ÇÎÄ×ÈÉ
Лео БЕНХАККЕР
Народився 2.08.1942 р. 
у Роттердамі. Виступав за 
аматорські клуби Нідерландів. 
Тренерська кар’єра: «Камбур» 
(1972-75), «Гоу Ехед» (1975-
76), «Аякс» (1979-81, 1989-
91), «Сарагоса» (Іспанія, 1981-
84), «Волендам (1975), збірна 
Нідерландів (1985-86, 1990), 
«Реал» (Іспанія, 1986-89, 
1992), «Грассхоппер» (Швейцарія, 
1992-93), збірна Саудівської 
Аравії (1993-94), «Америка» 
(Мексика, 1994-95, 2003-04), 
«Істанбулспор» (Туреччина, 1995-
96), «Гвадалахара» (Мексика, 
1996), «Вітесс» (1996-97), «Фе-
йєноорд» (1997-2000), «Аякс» 
(технічний директор, 2000-03), 
«Графсхап» (2004-05), збірна 
Тринідаду й Тобаго (2005-06).
Чемпіон Нідерландів 1980, 
1990, 1999 рр., володар Супер-
кубка країни 2000 р., чемпіон 
Іспанії 1987, 1988, 1989 рр., 
володар Кубка Іспанії 1989 р.

Крім того, керманич Кадри має намір 

оновити й ігровий склад: «Якщо хочемо 

знайти нового Подольського чи Клозе, 

ми повинні працювати разом. Потрібно 

крокувати з початку, вчити молодих 

футболістів. У мене є на це енергія, я 

готовий до роботи».

А в тому, що Бенхаккер вміє побудувати 

команду, згуртувати її, тренер доводив 

протягом всієї своєї кар’єри, яка 

триває вже понад 40 років. «Для мене 

головне випробування – скласти з 20-23 

футболістів з різними характерами 

єдиний механізм, поставити їм певну 

схему гри й зробити так, щоб вони грали, 

жили й працювали разом в абсолютній 

гармонії. Я говорю про відносини з 

людьми, про те, щоб в усіх було одне 

завдання, і кожний готовий був зробити 

все для його рішення. Я завжди отримую 

велике задоволення, коли вдається це 

зробити. Саме так і виходить в збірній 

Польщі», – каже голландець.

МАЕСТРО
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ПОЛЬЩА
Площа: 312,7 тис. кв. км.

Населення: 38,6 млн.

Столиця: Варшава.

Державна мова: польська.

Грошова одиниця:  злотий

Заснована 20 грудня 1919 р.

Член ФІФА з 1923, УЄФА – з 1954 р.

Адреса: Miodowa, 1. 00-080 Warszawa

Телефон: +48 22 55 12 200. 

Факс: +48 22 55 12 240. 

E-mail: pzpn@pzpn.pl 

Сайт: www.pzpn.pl

Президент – Міхал ЛІСТКЕВИЧ.

Збірна Польщі заснована 1921 р. Провела 

699 матчів: 302 перемоги, 166 нічиїх, 231 

поразка, м’ячі - 1202:985.

Третій призер чемпіонатів світу 1974 та 1982 

рр., учасник фінальних турнірів 1938, 1978, 

1986, 2002 та 2006 рр.

Учасник фінального турніру чемпіонату 

Європи 2008 р.

Олімпійський чемпіон 1972 р., срібний 

призер Ігор 1976 та 1992 рр.

Найбільша перемога – 9:0 (Польща – 

Норвегія, 4.06.1963). Найбільша поразка – 

0:8 (Данія – Польща, 26.07.1948).

Рекордсмен за кількістю виступів – Гжегож 

ЛЯТО (100 матчів). Найкращий снайпер – 

Влодзімtж ЛЮБАНСЬКИЙ (48 м’ячів).

Головний тренер – Лео БЕНХАККЕР 

(Нідерланди).

Збірну Польщі очолив у серпні 2006 р. 

Відтоді команда під його керівництвом 

провела 31 матч, здобувши 15 перемог, 

9 разів зігравши внічию та 7 поєдинків 

програвши, за співвідношення м’ячів – 

41:30.

ÏÎËÜÑÜÊÀ ÔÓÒÁÎËÜÍÀ ÑÏ²ËÊÀ
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0 0 0 0

Артур БОРУЦ
Воротар
Народився 20 лютого 1980 р.
193 см, 87 кг.
«СЕЛТІК» Глазго (Шотландія)
Дебют у збірній:
28.04.2004, Польща – Ірландія – 0:0.

Рік І Г
2004 4 –
2005 9 –
2006 8 –
2007 10 –
2008 6 –

37 0

Міхал ЖЕВЛЯКОВ
Захисник
Народився 22 квітня 1976 р.
182 см, 79 кг.
«ОЛІМПІАКОС» Пірей (Греція)
Дебют у збірній:
19.06.1999, Польща – Нова Зеландія – 0:0.

Рік І Г
1999 1 –
2000 10 –
2001 10 1
2002 9 –
2003 6 –79 2

Гжегож БРОНОВИЦЬКИЙ
Захисник
Народився 4 серпня 1980 р.
178 см, 79 кг.
«ЦРВЕНА ЗВЕЗДА» Бєлград (Сербія)
Дебют у збірній:
7.10.2006, Казахстан – Польща – 0:1.

Рік І Г

2006 3 –

2007 8 –

2008 3 –
14 0

Марцин КОВАЛЬЧИК
Захисник
Народився 9 квітня 1985 р.
183 см, 83 кг.
«ДИНАМО» Москва (Росія)
Дебютант збірної.

Лукаш ФАБ’ЯНСЬКИЙ
Воротар
Народився 18 квітня 1985 р.
190 см, 84 кг.
«АРСЕНАЛ» Лондон (Англія)
Дебют у збірній:
28.02.2006, Саудівська Аравія – Польща – 1:2.

Рік І Г
2006 3 –
2007 3 –
2008 2 –

8 0

Пйотр ПОЛЬЧАК
Захисник
Народився 25 серпня 1986 р.
192 см, 75 кг.
«КРАКОВІЯ» Краків
Дебютант збірної.

Адам КОКОШКА
Захисник
Народився 6 жовтня 1986 р.
185 см, 78 кг.
«ЕМПОЛІ» (Італія)
Дебют у збірній:
7.10.2006, Казахстан – Польща – 0:1.

Рік І Г

2006 1 –

2007 2 1

2008 5 1
8 2

Павел ГОЛЯНСЬКИЙ
Захисник
Народився 12 жовтня 1982 р.
183 см, 77 кг.
«СТЯУА» Бухарест (Румунія)
Дебют у збірній:
16.08.2006, Данія – Польща – 2:0.

Рік І Г

2006 4 –

2007 4 1

2008 4 –
12 1

П

2004 8 –
2005 8 –
2006 11 –
2007 11 1 
2008 5 –
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13 1 34 13

Яцек КЖИНОВЕК
Півзахисник
Народився 15 травня 1976 р.
179 см, 79 кг.
«ВОЛЬФСБУРГ» (Німеччина)
Дебют у збірній:
10.11.1998, Словенія – Польща – 1:3.

Рік І Г
1998 1 – 
2000 8 – 
2001 10 1 
2002 7 – 82 15

Роджер ГЕРРЕЙРО
Півзахисник
Народився 25 травня 1982 р.
189 см, 79 кг.
«ЛЕГІЯ» Варшава
Дебют у збірній:
27.05.2008, Албанія – Польща – 0:1.

Рік І Г

2008 5 1

5 1

Даріуш ДУДКА
Півзахисник
Народився 9 грудня 1983 р.
183 см, 80 кг.
«ОСЕРР» (Франція)
Дебют у збірній:
11.07.2004, США – Польща – 1:1.

Рік І Г

2004 2 – 

2005 3 – 

29 2

Якуб БЛАЩИКОВСЬКИЙ
Півзахисник
Народився 14 грудня 1985 р.
175 см, 71 кг.
«БОРУССІЯ» Дортмунд (Німеччина)
Дебют у збірній:
28.03.2006, Саудівська Аравія – Польща – 1:2.

Рафал МУРАВСЬКИЙ
Півзахисник
Народився 9 жовтня 1981 р.
175 см, 75 кг.
«ЛЄХ» Познань
Дебют у збірній:
15.11.2006, Бельгія – Польща – 0:1.

Рік І Г
2006 2 – 
2007 3 1 
2008 6 –

11 1

Еусебіуш СМОЛЯРЕК
Нападник
Народився 9 січня 1981 р.
172 см, 72 кг.
«РАСІНГ» Сантандер (Іспанія)
Дебют у збірній:
13.02.2002, Польща – Півн. Ірландія – 4:1.

Радослав МАЄВСЬКИЙ
Півзахисник
Народився 15 грудня 1986 р.
170 см, 66 кг.
«ПОЛОНІЯ» Варшава
Дебют у збірній:
15.12.2007, Польща – Боснія – 1:0.

Рік І Г

2007 1 – 

2008 3 –

4 0

Маріуш ЛЕВАНДОВСЬКИЙ
Півзахисник
Народився 18 травня 1979 р.
184 см, 82 кг.
«ШАХТАР» Донецьк (Україна)
Дебют у збірній:
10.02.2002, Фарери – Польща – 1:2.

Рік І Г

2002 5 – 

2003 6 – 

2004 7 – 

2005 5 1 50 3

Рік І Г

2006 6 –

2007 7 1

Рік І Г

2002 1 – 

2004 2 – 

2005 7 3 

2003 10 3
2004 10 3 
2005 8 2 
2006 11 –
2007 10 5

2006 5 – 

2007 11 2 

2008 8 –

2006 7 – 

2007 12 1 

2008 8 1 

2006 11 4

2007 6 6 

2008 7 –
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Лукаш ПІЩЕК
Нападник
Народився 3 червня 1985 р.
184 см, 78 кг.
«ГЕРТА» Берлін (Німеччина)
Дебют у збірній:
3.02.2007, Польща – Естонія – 4:0. 

Рік І Г

2007 2 – 

2008 2 –

4 0

Шимон ПАВЛОВСЬКИЙ
Нападник
Народився 4 листопада 1986 р.
175см, 69 кг
«ЗАГЛЕБ’Є» Любін 
Дебют у збірній: 
15.12.2007, Польща – Боснія – 1:0.

Рік І Г

2007 1 –

1 0

Іреніуш ЄЛЕНЬ
Нападник
Народився 9 квітня 1981 р.
182 см, 74 кг.
«ОСЕРР» (Франція)
Дебют у збірній:
11.12.2003, Мальта – Польща – 0:4

Рік І Г

2003 2 1

2004 2 –

18 2

.

2005 1 –

2006 10 1

2007 3 –

АСИСТЕНТИ

ГОЛОВНОГО ТРЕНЕРА

Рафал УЛАТОВСЬКИЙ. Народився 16.01.1973 р.
Анджей ЗАМИЛЬСЬКИЙ. Народився 9.07.1945 р.
Радослав МРОЧКОВСЬКИЙ. Народився 4.11.1967 р.
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Ìàð³óø ËÅÂÀÍÄÎÂÑÜÊÈÉ: «Ãðàòèìåìî 
ïðîòè äçåðêàëüíîãî â³äîáðàæåííÿ»
Мабуть, немає в Польщі кращого знавця українського футболу, ніж півзахисник «Шахтаря» Маріуш 
Левандовський. Напередодні товариського матчу «синьо-жовтих» із національною збірною Польщі 
ми вирішили з’ясувати, наскільки принциповим стане цей двобій для легіонера, що вже восьмий 
сезон захищає кольори донецького клубу.

«ФОРМУЛА» ПРИСТРАСТІ

Ходити й бити по м’ячу Маріуш Левандовський розпочав одночасно – 
це факт відомий. А згодом поляк навчився ще одній улюбленій справі 
– крутити баранку автомобіля. «Водити машину почав у дуже юному 
віці, коли ще жив із батьками в Польщі. У них було своє авто, на якому 
я й опановував ази водіння. Попервах на порядку денному стояли 
два питання: дістатися з пункту А в пункт Б і... оминути поліцейські 
пости».
Наразі Маріуш мріє сісти за кермо боліда «Формули-1». «Хіба можна не 
любити Королівські перегони? Викид адреналіну просто колосальний! 
Мій співвітчизник Роберт Кубіца, що виступає за команду BMW, обіцяв 
усім гравцям збірної Польщі надати можливість покерувати своїм 
болідом. Для мене це буде справжнє свято!»

– Особисто для мене цей матч має особливий статус. 

Україну вважаю своєю другою Батьківщиною, адже 

живу й граю тут більше семи років. Однак, звичайно, 

дуже хочеться довести, що польська збірна сильніша 

за українську – це нормальне бажання для футболіста. 

Радий, що матч відбудеться у Львові, де гравці збірної 

Польщі почуватимуть себе наче вдома. Місто Лева 

розташоване поблизу польського кордону, тому не 

виключаю, що підтримки вболівальників наша збірна 

позбавлена не буде. Загалом я задоволений і вибором 

суперника, і місцем проведення зустрічі. Це буде дуже 

цікавий матч.

– Маріуш, порівняйте, будь ласка, українську та 

польську дружини за манерою чи стилем гри.

– Національні команди України й Польщі дуже схожі. 

Гравці традиційно добре готові функціонально, 

грізною зброєю обох збірних є контратаки. Ігрові якості 

виконавців спрямовані на колективні дії, хоча у складах 

по обидва боки вистачає і яскравих індивідуальностей. 

Можна сказати, що у Львові нашим суперником буде

 наше ж дзеркальне відображення. Звичайно, відмінності 

є завжди, але в цьому випадку, вважаю, наші команди 

досить схожі.

– Незвично буде боротися на футбольному полі зі 

своїми одноклубниками?

– Те що в суперниках мої партнери по клубу, великий 

плюс. Я дуже добре знаю їхні можливості.

СУПЕРНИК
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Мені не потрібно напередодні матчу аналізувати дії 

одноклубників-опонентів, цілком можу вгадати – як 

у тій чи іншій ситуації діятимуть гравці «Шахтаря». 

Зрозуміло, добре знаю й манеру гри представників 

інших українських клубів, що викликаються до складу 

збірної України.

– У червні Левандовський у складі збірної виступав 

у фінальній частині європейської першості. Вашій 

команді не вдалося подолати бар’єр групового 

етапу. Чого, на ваш погляд, не вистачило команді 

для більш успішного виступу на Євро-2008? 

– Напевно, везіння. Крім цього, ми не показували той 

футбол, що демонстрували у відбірному циклі – багато 

наших гравців зіграли не так, як можуть насправді.

– Одним із виключень, мабуть, можна назвати 

голкіпера Артура Боруца? 

– Якби не він, то в наші ворота забили б набагато більше 

м’ячів. Артур – воротар дуже високого рівня. Я вважаю 

його найкращим голкіпером, для мене він – «номер 

один». 

– Пошкодження, що ви його зазнали в стартовому 

матчі проти Німеччини, позначилося в інших іграх?

– Сказати «так» – значить шукати виправдання. Я 

цього не хочу. Але у другому матчі з Хорватією мене 

знову вдарили в те ж саме місце, після чого довелося 

просити заміну – відчував, що не можу викладатися на 

всі сто відсотків. Вважаю, що на полі має перебувати 

футболіст, здатний боротися, а не той, що просто 

ходить, не приносячи реальної користі команді. Так що 

травма мене, дійсно, трохи вибила з колії. Але справа 

не в цьому. Ще раз підкреслю, у відбірному циклі ми 

виглядали набагато краще, без особливих проблем 

втілювали всі задуми наставника, але у фінальній стадії 

чомусь все вийшло інакше.

– Маріуш, Україна та Польща вибороли право 

провести фінальну частину європейської першості в 

2012 році. Можете порівняти хід підготовки до Євро-

2012 у наших країнах?

– Важко проводити паралелі. Можу сказати лише те, що 

в Україні кращі справи із стадіонами, тренувальними 

базами, загалом із футбольною інфраструктурою. У 

Польщі, навпаки, розвинута мережа шляхів та готелів. 

На мою думку, наша загальна проблема полягає саме 

в цьому дисбалансі. У вас свої достоїнства й недоліки, 

у нас – свої. Попереду ще дуже багато роботи, але в 

подібних ситуаціях легко не буває. Головне – вірити в 

успіх і докласти максимум зусиль для його досягнення. 

Тоді результат неодмінно прийде.

Сергій КОСТЕНЮК, прес-служба ФК «Шахтар»
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Коли у 2000-му році голландський тренер Лео 

Бенхаккер почав залучати до тренувань основного 

складу «Фейєноорда» молодого атакуючого 

півзахисника Еусебіуша Смолярека, він, звісно, й 

гадки не мав про те, що згодом саме цей хлопець 

перетвориться на лідера польської національної 

збірної, яку сам Бенхаккер очолюватиме. 

Ебі було на роду написано стати футболістом. Його 

батько – відомий у минулому польський форвард 

Володзімеж Смолярек – двічі визнавався найкращим 

гравцем країни та був одним із лідерів команди, яка 

виборола бронзові медалі чемпіонату світу-1982. 

Повісивши бутси на цвях, ветеран залишився працювати 

тренером у Нідерландах, де закінчував активну кар’єру. 

Саме там народився і його син, якого щасливий батько 

нарік на честь португальської зірки Еусебіу. 

Сподівання Смолярека-старшого його нащадок 

виправдовував повністю. У 16 років Ебі, котрий виступав 

за резервний склад «Фейєноорда», запросили на 

збір юнацької голландської збірної. Проте хлопець 

відмовився, очікуючи на аналогічну пропозицію зі своєї 

батьківщини. І недаремно: п’ять років по тому, в лютому 

2002-го, у матчі проти Північної Ірландії хавбек вперше 

одягнув футболку національної команди Польщі.

На той момент Смолярек вже задавав тон у 

«Фейєноорді», який крокував до своєї другої за ліком 

перемоги в Кубку УЄФА. Щоправда, у тріумфальному 

фіналі проти свого майбутнього клубу – дортмундської 

«Боруссії» – поляк не зіграв через дискваліфікацію. Під 

час допінг-тесту в організмі футболіста було виявлено 

сліди гашишу. За однією з версій бідолаха лише 

необачно поласував булочкою з маком...

У 2005-му Ебі перебрався до Дортмунда, де майже 

відразу став улюбленцем місцевих вболівальників. 

Втім, допомогти «Боруссії» підтягнутися до грандів 

бундесліги він не зумів. Після двох з половиною сезонів 

у Німеччині Смолярек вирішив змінити обстановку, адже 

привабливих пропозицій вистачало. 

Нарешті влітку 2007-го керівництво «жовто-чорних» 

погодилося відпустити хлопця до іспанського «Расінга» 

за 4,5 мільйона євро. Іспанці не пожалкували про свій 

вибір: не в останню чергу завдяки ефективним діям 

новобранця, який взяв участь у 33 матчах Примери, 

сантандерський клуб фінішував на шостому місці, 

потрапивши до Кубку УЄФА. 

За виступами свого співвітчизника у Польщі слідкували 

дуже уважно. З 2005-го Смолярек став регулярно 

викликатися до національної збірної. На чемпіонат

ÑÈÍ ÇÀ ÁÀÒÜÊÀ

світу-2006 він вже їхав у ранзі найкращого гравця 

країни і потім ще два роки поспіль здобував це почесне 

визнання. Відбір до Євро-2008 взагалі вийшов для Ебі 

фантастичним. 

У залежності від обраної Лео Бенхаккером тактичної 

схеми він грав на позиції плеймейкера, лівого крайнього 

чи форварда, усюди приносячи команді неабияку 

користь. Польща вперше вийшла до фінальної частини 

континентальної першості, а Смолярек відзначився 

дев’ятьма влучними ударами у відборі, в тому числі 

хет-триком у двобої з Казахстаном, дублями у ворота 

португальців та бельгійців.

Попри блідий виступ Кадри на турнірі в Австрії та 

Швейцарії, вона залишається одним із головних 

претендентів на путівку до ЧС-2010 від третьої відбірної 

групи. Не варто сумніватися, що й під час наступної 

кампанії Еусебіуш Смолярек відіграватиме важливу роль 

у тактичних побудовах Лео Бенхаккера.

ЗІРКА
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ÂÈÑÎÊÈÉ ÏÎË²Ò Á²ËÎ-×ÅÐÂÎÍÈÕ ÎÐË²Â
Якщо в наших пересічних громадян запитати, які з фільмів класичного 
польського кіно вони знають і найбільше люблять, в першу десятку 
рейтингу неодмінно потраплять дві авантюрні комедії – «Ва-банк» і «Ва-
банк 2» режисера Юліуша Махульського. Наприкінці першої з картин, дія 
якої відбувається в 1934-му, головний герой дилогії – ведмежатник Квінто 
– цікавиться в свого напарника Данця, куди той збирається подіти щойно 
зароблені чесним шахрайством гроші. «Поїду до Італії, на чемпіонат світу 
з футболу», – відповідає той. «Що ти там будеш робити? – каже Квінто. – 
Поїдеш років за 30, коли там буде грати Польща...»

ЕПОХА

Історія не дасть відповіді, чи вдалося 

Данцеві пережити Другу світову війну й 

потрапити до ФРН під час тріумфального 

виступу його улюбленої збірної на 

світовій першості-74. Зате благородний 

злодій, блискуче зіграний Вітольдом 

Пиркошем, точно мав бути присутнім 

на першому для поляків мундіалі-38. 

І достеменно пам’ятати, як і з чого 

починала свій шлях Кадра аж у 1920-х.

Відлік міжнародної історії польського 

футболу розпочався в неділю 18 грудня 

1921 року в Будапешті. Господарі-

угорці, чия збірна команда на той 

час мала в активі вже вісім десятків 

зустрічей, перемогли – 1:0, але цей 

програш був сприйнятий гостями як 

успіх. Ось склад їхнього колективу, 

очолюваного наставником Йозефом 

Школьниковським: Ян Лот-ІІ – Людвік 

Гінтел, Артур Марчевський – Здислав 

Штицень, Станіслав Чиковський, Тадеуш 

Синовець (капітан) – Станіслав М’єлех, 

Вацлав Кухар, Йозеф Калюжа, Маріян 

Ейнбахер, Леон Шперлінг. 

До Будапешту навідалася й польська 

група підтримки в кількості аж 

двох чоловік. Вони стали свідками 

воротарських подвигів Лота-молодшого 

(чи це не на його честь назвуть 

найвідомішу польську авіакомпанію?), 

завдяки якому рахунок не став 

розгромним. Він не дав переграти себе з 

11-метрової позначки захиснику угорців 

Фоглю, однак нічого не зміг вдіяти проти 

удару Сабо. Той гол так і залишився 

єдиним у матчі.

РЕКОРДСМЕНИ 
ЗБІРНОЇ ПОЛЬЩІ

КІЛЬКІСТЬ МАТЧІВ

Гжегош ЛЯТО 100

Казімеж ДЕЙНА   97

Яцек БОНК   96

Владіслав ЖМУДА   91

Антоні ШИМАНОВСЬКИЙ   82

Яцек КЖИНОВЕК   82

Збігнєв БОНЕК   80

Міхал ЖЕВЛЯКОВ   79

Влодзімеж ЛЮБАНСЬКИЙ   75

Томаш ВАЛЬДОХ   74

ЗАБИТІ М’ЯЧІ

Влодзімеж ЛЮБАНСЬКИЙ 48 (75)

Гжегош ЛЯТО 45 (100)

Казімеж ДЕЙНА 41 (97)

Ернест ПОЛЬ 39 (46)

Анджей ШАРМАХ 32 (61)

Герард ЦЕЗЛІК 27 (45)

Збігнєв БОНЕК 24 (80)

Ернест ВІЛІМОВСЬКИЙ 21 (22)

Даріуш ДЗЕКАНОВСЬКИЙ 20 (63)

Роман КОСЕЦЬКИЙ 19 (69)

У дужках – кількість матчів.
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Національна збірна Польщі досить 

швидко встала на ноги й змусила всіх 

із собою рахуватися, а перші успіхи 

прийшли через 17 років. «Біло-червоні» 

пробилися у фінальну частину ЧМ-

38. Там, у Франції, вони в 1/8 фіналу 

зустрілися з командою Бразилії, в якій 

на той час виблискував знаменитий 

Леонідас, винахідник удару через 

себе. Матч, що відбувся в Страсбурзі 

5 червня 1938 року, став одним із 

найдраматичніших в історії чемпіонатів 

світу. Південно-американці здолали 

поляків лише в додатковий час – 6:5, 

але в особистій дуелі лідер Кадри Ернест 

Вілімовський виявився влучнішим від 

Леонідаса – легендарний бразилець 

обмежився хет-триком, а Езі, як називали 

Вілімовського на батьківщині, записав до 

свого активу чотири голи та ще й заробив 

пенальті. 

Та невдача стала першою в одній із 

найбільш невдалих серій польської 

збірної. Протягом ще восьми матчів 

Кадра не знала перемог, аж до побачення 

зі старими знайомими – угорцями – у 

Варшаві 27 серпня 1939 року. До 33-ї 

хвилині рахунок був 2:0 на користь 

гостей, мадяри, напевно, готувалися 

святкувати сьому поспіль перемогу 

над «біло-червоними». Однак хет-трик 

усе того ж Вілімовського й пенальті, 

реалізований П’ятеком,обірвали 

безрадісну серію поляків. Господарі 

виграли – 4:2.

На наступну неділю, 3 вересня, був 

запланований товариський поєдинок 

збірних Польщі й Болгарії, на 6-е – 

візит підопічних Маріана Спойди до 

Бєлграда. Але в перший день осені 

1939-го вторгненням Німеччини до 

Польщі розпочалася Друга світова війна 

й про копаний м’яч довелося забути на 

тривалий час.

Зірки польського футболу роз’їхалися хто 

куди. Вілімовський відгукнувся на поклик 

крові (перше прізвище цього майстра, що 

народився в Катовіцах, тоді ще у Пруській 

Силезії, – Ернст Отто Праделла) подався 

до Німеччини, за збірну якої забив 13

голів у восьми матчах. А, скажімо, екс-

капітан збірної  Михал Матіас опинився 

згодом у київському «Динамо». 

Повернувшись до мирного життя, 

Польща далеко не одразу змогла 

відродити колишній авторитет на 

футбольному полі. Траплялися й відверті 

ляпаси, на кшталт  фіаско в 1948 року 

в Копенгагені, де голкіперу Хенріку 

Скромному довелося витягувати м’яч із 

сітки власних воріт аж вісім разів. 

Надіям гідно відсвяткувати 20-річчя 

спроби подвигу Вілімовського й 

компанії виходом до фінальної частини 

шведського чемпіонату світу-58 завадила 

збірна СРСР. Матч у Москві приніс 

перемогу радянській команді – 3:0, а 

зустріч-відповідь відбулася 20 жовтня 

1957 року в Хожуві. Саме тоді стадіон 

«Шльонскі» дебютував як домашня арена 

Кадри. На превелику радість ста тисяч 

глядачів, господарі перемогли – 2:1. І 

хоча у переграванні поляки поступилися 

путівкою до Швеції, події тих днів

І ЗВІДСИ, Й СЮДИ

Приклад  форварда Ернеста 

Вілімовського, котрий із 

початком Другої світової війни 

перебрався до Німеччини, 

багато років по тому наслідували 

ще двоє поляків. Наразі ударний 

атакуючий дует бундестіму 

складають Мирослав Клозе 

й Лукаш Подольски. Обидва 

народилися в Польщі – перший 

в Ополє, другий – у Глівіці. Саме 

Подольски забив обидва голи у 

ворота поляків під час очного 

протистояння цих команд 

на Євро-2008. А от єдиний 

польський гол – на рахунку 

натуралізованого бразильця 

Роджера Геррейро. Це вже 

другий досвід залучення під 

знамена Кадри іноземного 

гравця. Перший – із нігерійцем 

Олісадебе – виявився дуже й 

дуже вдалим.

1982-й рік. Чемпіонат світу.

Польща – СРСР – 0:0
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ЕПОХА

вписано до історії «біло-червоних» 
золотими літерами. А справжня золота 
ера польського футболу припала на 
70-і роки минулого століття. І місцем 
олімпійського тріумфу й сенсаційного 
виступу на світовій першості стала 
Німеччина. 

На Олімпійських іграх 1972 року в 
Мюнхені полякам не було рівних. Серед 
пройдених ними суперників опинилися 
данці на чолі з майбутнім володарем 
«Золотого м’яча» Алланом Сімонсеном, 
загадкова команда Гани з одним із 
найкращих на той час футболістів Африки 
Ібрахімом Сандеєм, а також збірна 
СРСР, у складі якої грало шість чинних 
віце-чемпіонів Європи-72 (в тому числі 
українці Рудаков, Колотов, Семенов, 
Онищенко, Куксов, Сабо й Блохін). Саме 
Блохін відкрив рахунок на 28-й хвилині 
півфінального протистояння, однак удари 
Дейни на 76-й з пенальті й Шолтисіка 
на 87-й принесли перемогу «біло-
червоним».

За аналогічним сценарієм розвивався й 
вирішальний матч Ігор, тільки на місці 
радянських футболістів опинилися 
угорці, чинні олімпійські чемпіони. На гол 
Вараді у першому таймі Дейна відповів 

двома влучними пострілами по перерві, 
здійнявши Кадру на найвищу сходинку 
олімпійського п’єдесталу.

Аби повернутися до Мюнхена й 
зіграти там на чемпіонату світу, поляки 
мали пройти відбірний бар’єр в особі 
фаворитів кваліфікаційної групи – 
англійців, що їх тоді тренував сер Альф 
Рамсей. Хожувський «Шльонскі» 6 
червня 1973 року став свідком нової 
історичної перемоги Кадри – 2:0 
(голи провели Любанський і Банаш). 
Напередодні домашнього матчу, на 
«Уемблі» 17 жовтня, британці були 
впевнені у своїй перемозі. Поляків 
намагалися всіляко принизити, у місцевій 
пресі їх порівнювали з дикими звірами, 
випущеними із клітки. Під час виконання 
гімну й протягом матчу стотисячна 
аудиторія скандувала «Звірі! Звірі!» Втім, 
це тільки завело гостей. Голкіпер Ян 
Томашевский, про якого в газетах писали 
як про «найгіршого воротаря, що коли-
небудь виходив на поле лондонської 
арени», уже на третій хвилині зламав 
палець, але навіть із пошкодженою рукою 
став героєм матчу. В одній з контратак 
Ян Домарський з подачі Лято відкрив 
рахунок. Все, що вдлося господарям, це 
відновити рівновагу ударом з 11-метрового.

ЛЮБАНСЬКИЙ, 

ДЕЙНА, БОНЕК...

Жоден із поляків не здобував 

«Золотого м’яча» France Football 

– трофея найкращому гравцеві 

Європи. Взагалі серед тих, 

кого згадували в своїх анкетах 

респонденти, гравцям Кадри не 

знаходилося місця до 1967-го, 

коли Любанський набрав чотири 

бали, а Шолтисік – один. Планку 

національного рекорду за п’ять 

років підняв Дейна. Його шість 

очок дозволили фінішувати 

на шостому місці в реєстрі 

французького тижневика. У 

1973-му Дейна знову був 

шостим, але набрав уже 16 

пунктів. Нарешті 1974-го року 

Дейна, набравши 35 очок,посів 

уже третє місце – те ж саме, що 

й Польща на світовій першості. 

Він поступився лише Кройффу 

та Беккенбауеру, а серед тих, 

кого поляк випередив, були 

його партнери по Кадрі – Лято 

(6-а позиція), Гадоха (8-а), 

Томашевський та Горгонь.

1974-й рік. Чемпіонат світу.

Цей гол Гжегоша ЛЯТО приніс полякам «бронзу»
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Але нічия влаштовувала поляків, які 
поїхали на чемпіонат світу. 

У ФРН «орли Гурского» обіграли на 
першій груповій стадії Аргентину (3:2), 
Гаїті (7:0) й Італію, віце-чемпіона світу й 
найсильнішу на той час команду Європи 
(2:1). У другому етапі Кадра продовжила 
переможну серію – 1:0 зі шведами та 2:1 
з Югославією, перетворивши заключну 
зустріч із господарями турніру на 
півфінал. Цей матч увійшов в історію  
як «матч на воді». Через зливу поле 
стадіону у Франкфурті більше походило 
на болото, на якому швидкі польські 
форварди Лято, Гадоха й Домарський 
не змогли проявити своїх найкращих 
якостей. Німці ж переможний шанс 
упіймали – один із своїх «маленьких» 
голів забив Герд Мюллер. У матчі за 
третє місце «біло-червоні» здолали 
Бразилію (1:0, гол на рахунку Лято, 
котрий із 7 забитими м’ячами став на 
ЧС-74 найвлучнішим серед снайперів) 
й повернулися додому із бронзовими 
медалями.

В Іспанії на ЧС-82 Кадра знову увійшла 
до числа призерів. У роки, коли 
набирав могутності рух «Солідарність», 
справою честі для підопічних Антоні 

Пехнічека було пробитися до 
півфіналу «по кістках» збірної СРСР. 
У чвертьфінальній підгрупі поляки 
переконливіше переграли бельгійців 
(3:0, та зустріч стала бенефісом Збігнєва 
Бонека), очна ж зустріч із радянською 
командою принесла нульову нічию, яка 
влаштовувала «біло-червоних». Півфінал 
чемпіонату світу вдруге став для Польщі 
зависоким бар’єром, а от у матчі за третє 
місце Кадра виявилася сильнішою від 
французів – 3:2. 

Останнім гучним успіхом сьогоднішнього 
суперника української збірної стало 
«срібло» Барселонської Олімпіади 1992 
року. На тім турнірі поляки здолали 
італійців, але у фіналі поступилася 
господарям.

Відтоді спливло 16 років, багато 
змінилося у Польщі в цілому й у 
польському футболі зокрема. «біло-
червоні» зламали останній бар’єр, що 
їм уперто не підкорявся, – нинішнього 
літа нарешті взяли участь у фінальному 
турнірі європейської першості. І за 
чотири роки, в себе вдома, «орли» 
намагатимуться продовжити свій 
високий політ.

Епоха Дейни змінилася епохою 

Бонека, котрий набирав 

бали за підсумками семи 

сезонів боротьби за «Золотий 

м’яч». Найуспішнішим роком 

для Збігнєва став 1982-й. 

Він повторив «бронзове» 

досягнення свого попередника, 

пропустивши вперед тільки 

Россі та Жиресса й набравши 

53 очки.

Останнім із представників 

польської збірної, згаданим в 

анкетах France Football, став 

натуралізований нігерієць 

Емануель Олісадебе. Його два 

бали, завойовані в 2001-му, 

- крапля в морі, адже це був 

єдиний випадок за останні 21 

рік. Польща вже досить довго 

чекає появи нових Любанського, 

Дейни та Бонека...

Казімеж ДЕЙНА

Збігнєв БОНЕК
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Львів по праву вважається однією з футбольних столиць не 
тільки в Україні, але й у Польщі. Уродженці міста добували 
славу й для команд нашого західного сусіда, співгосподаря 
Євро-2012. А один із львів’ян – Казімеж Гурський – є найкращим 
тренером в історії польського футболу. Своє 85-річчя він 
зустрічав прикутим до ліжка важкою хворобою. А в кращий 
світ відійшов невдовзі після іншої великої людини – 84-річного 
Іоанна Павла II... 

ÏÀÏÀ ÏÎËÜÑÜÊÎÃÎ ÔÓÒÁÎËÓ

Казімеж 

ГУРСЬКИЙ

Народився 2 березня 1921 р. у 
Львові. Помер 23 травня 2006 р. 
у Варшаві.
Ігрове амплуа – нападаючий.

Кар’єра: РКС Львів (1935-39), 
«Спартак» Львів (1940-41), 
«Динамо» Львів (1944), «Легія» 
Варшава, Польща (1945-52).
Тренував клуби: «Легія»,  
«Гвардія», «Maримoнт», «Лю-
блинянка» Люблін і ЛКС Лодзь 
(усі – Польща), «Панатінаїкос», 
«Kaсторія», «Етникос» та 
«Oлімпіакос» (усі – Греція). 

З 1956 р. працював у збірних 
Польщі. Очолював національну 
команду з 1970 по 1976 р. 
Чемпіон Олімпіади 1972 р., 
другий призер ОІ-1976, третій 
– на ЧС-1974. На чолі збірної 
провів 73 матчі, здобув 45 
перемог. 
З 1986 р. працював у структурі 
Польського футбольного союзу 
як віце-президент, потім – 
президент (1991-95) і почесний 
президент. 

Ім’я Гурского носять два 
стадіони – у містах Душники-
Здрой та Плоцьк.

Понтифік був одним із кумирів 
Гурського, людини дуже релігійної, 
яка намагалася в усім знати міру й 
свято шанувала католицькі свята. Один 
раз пан Казімеж вступив у конфлікт 
із босами комерційного телеканалу 
Canal+, які зажадали, щоб один із матчів 
варшавської «Легії» був проведений у 
п’ятницю, що саме була Страсною. «Є речі 
важливі, а є дуже важливі, – сказав тоді 
тренер. – Це святий і скорботний день, 
його треба поважати. На моєму віку в 
католицькій Польщі ніколи не проводили 
ігор у п’ятницю напередодні Великодня...»

Таким виховали його батько й мати. 
Казик з’явився на світ у небагатій родині 
залізничника й домогосподарки, що жили 
на вулиці Городецькій,у старій частині 
Львова – Богданівці. Крім сина, батьки 
виховували ще п’ятьох дітей. Замолоду 
Казімеж виявив себе непоганим 
шахістом. «Щоправда, я не міг довго 
висидіти за столом, – згадував він. – У 
мені було стільки енергії! Я рвався на 
футбольне поле...» 

Чотирнадцятирічнім його прийняли 
до юнацької команди РКС. Правда, 
виступати довелося під псевдонімом 
Саренка (сарна), оскільки гімназистам 
не дозволялося з’являтися в складі 
спортивних клубів. За кілька років земляк 
Гурського Ришард Консевич покликав 
хлопця в один із провідних львівських 
колективів – «Лехію». Але кар’єру, 
що вимальовувалася, обірвала Друга 
світова війна. Перші її роки Гурський 
перебивався виступами в товариських 
матчах, а після того, як фронт пішов 
на захід, недовго пограв у радянських 
клубах «Динамо» і «Спартак». Потім 
подався до Польщі, яка зустріла його 
різкою фразою варшавського офіцера, 
що оформляв документи на прибулого 
в «Легію» репатріанта: «Таких елементів 
нам не треба».

У ту хвилину Гурський, котрий дитинство 
і юність провів у багатонаціональному 
середовищі, напевно, згадував заучений 
із дитинства вірш: «Хто ти? Маленький 
поляк. Який знак твій? Орел білий...» За 
перших акордів гімну Польщі на його очі 
наверталися сльози. Тоді, у Варшаві, він 
не міг знати, що за чверть століття

ЛЕГЕНДА
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ГРАТИ, ЩОБ 

ЗАБИВАТИ

Його тренерським кредо був 
вислів: «У футбол грають для 
того, щоб забивати. Поки в нас 
є сили, швидкість і свіжість – 
атакуємо. Буде гол – буде що 
берегти...» Коли м’яч у нас, 
суперник без нього. Якщо боїшся 
програти – краще не починай гру. 
Це теж аксіоми Гурського.

Утім, філософствував він не тільки 
на футбольні теми. Казав: «Не 
треба мені сто років, досить 50, 
але гарних». Був відвертий щодо 
своїх маленьких слабкостей: 
«Три-чотири рази на рік я можу 
викурити сигару, для фасону. 
Коньяк поважаю – він корисний 
для судин. Горілочка в розумних 
дозах зміцнює шлунок. А от воду 
не п’ю, нехай цим займаються 
жаби».

очолить польську збірну як головний 
тренер. Це трапилося 1 грудня 1970 
року. «Я зайшов по справах до будинку 
Польського футбольного союзу, – 
згадував Казімеж . – На сходах зустріла 
секретарка й з ходу привітала: «Казю, ти 
тренер збірної!» Я тільки посміхнувся у 
відповідь, не повіривши їй».

Він прийняв естафету своїх земляків-
львів’ян Вацлава Кухара й Ришарда 
Консевича, що керували командою 
раніше. Образно кажучи, Гурський 
прийняв польський футбол дерев’яним, 
а залишив – залізобетонним. За шість 
років роботи в національній команді 
він перетворив її на одного з лідерів 
європейського футболу. «Орли» 
розправили крила й стали боляче 
клювати таких грандів, як Англія й 
Голландія, Італія, Аргентина й Бразилія. 
Протягом цього нетривалого відтинку 
часу Кадра, як називають свою збірну в 
Польщі, стала бронзовим призером

світової першості, завоювала «золото» 
і «срібло» Олімпійських Ігор. «Прошу 
нікого не ображатися, але мені здається, 
що польський футбол уже ніколи не 
повторить моїх досягнень», – не без 
смутку зазначив незадовго до смерті 
головний конструктор тих успіхів.

...10 вересня 1972 року, Мюнхен, 
«Олімпіаштадіон». Під акомпанемент 
зливи поляки перемагають команду 
Угорщини у фінальному двобої 
олімпійського футбольного турніру. 
За три хвилини до перерви Вараді 
відкриває рахунок. У перерві Гурський 
звертається до підопічних: «Вони сидять 
у своїй роздягальні й думають, що 
вже перемогли. Нe розуміючи, що вже 
програли. Вийдіть і доведіть їм це!» У 
другому таймі Дейна, чия помилка й 
призвела до голу угорців, реабілітувався 
фантастичною грою й двома забитими 
м’ячами. 

Дейна, Лято і їхні партнери повернуться 
на цей стадіон за два роки. Щоб знову 
потрапити під несамовиту зливу й 
програти господарям битву за вихід 
до фіналу чемпіонату світу. «Будь поле 
в гарному стані, ми б обов’язково 
поборолися зі збірною ФРН», – згадував 
Гурський згодом. Його підопічні тоді 
запресингували суперника, але швидкі 
випади до чужих воріт проводити на 
залитому водою полі було неможливо. 
Німці ж, яких задовольняла б і нічия, 
шанс знайшли – Герд Мюллер забив один 
зі своїх «маленьких» голів. Та поразка 
стала єдиною для команди Гурського в 
семи матчах (в інших здобуті перемоги; 
у суперечці за третє місце обіграні 
бразильці – 1:0). Кадра забила більше за 
всіх учасників турніру, Лято став королем 
снайперів, а Дейна ввійшов до трійки 
найкращих гравців, поступившись лише 
Беккенбауеру та Кройффу.

Але аж ніяк не переможний олімпійський 
фінал або який-небудь із матчів ЧМ-1974 
вважає Гурський найкращим двобоєм 
очолюваної ним збірної. Таким, на його 
думку, стала гра поляків на лондонському 
«Уемблі», де в боротьбі з господарями 
17 жовтня 1973-го розігрувалася путівка 
на світову першість. Як тільки рефері 
просигналізував про закінчення зустрічі, 
що принесла нічию – 1:1, з очей тренера 
потекли сльози, яких він ніколи не 
соромився.

Закінчення на 40-й стор.
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в підсумку одним із найкращих. Не жалів пан Казімеж 
навіть своїх улюбленців. «Найкращим із польських 
гравців післявоєнного періоду я вважаю Влодзімежа 
Любаньского, – говорив він. – Це прекрасна людина й 
справжній лідер на полі. Його слово мало вагу для всіх. 
Любаньский був протилежністю Дейни, якого любила 
Варшава, а за межами столиці освистували. Влодка 
ж любила вся Польща. Навіть якщо він грав погано, 
трибуни однаково аплодували».

У відбірному матчі з Англією, призначеному на 6 червня 
1973 року, Любаньский був дуже потрібний Гурському. 
Але футболіст мучився із травмою ноги. «Я провідав його 
в лікарні, запитав, як самопочуття, чи не хоче зіграти в 
цьому матчі. Він рішуче відповів, що буде готовий на всі 
100. Якщо б Влодек засумнівався, я б не наполягав», – 
вертався до того епізоду тренер. Любаньский вийшов 
на поле хожувского стадіону й за 50 проведених на полі 
хвилин створив два голи у ворота суперника. А потім 
його «доламали», вибивши із гри на досить довгий 
період і позбавивши можливості зіграти на чемпіонаті 
світу.

Народ загомонів: «Немає Влодка – немає збірної». Але 
Гурський знайшов Домарського, котрий замінив лідера 
й капітана в першому двобої з англійцями, а на «Уемблі» 
забив історичний гол. Здавалося б, варіант спрацював, 
але наставник не припиняв пошуку, і на ЧС-74 атакуючий 
дует із Лято склав уже Шармах. Гурський не визнавав 
прислів’я  «краще – ворог гарного», перебуваючи 
в постійному пошуку – складу, ігрового почерку, 
тактичних схем і навіть... фартових прикмет. 

Багато хто вважає, що Гурський був везунчиком. На 
що він відповідав: «Це в лотереї досить угадати кілька 
цифр, щоб стати мільйонером. У футболі одного фарту 
обмаль, потрібні знання й рішучість, а гравці мають 
виявити весь свій талант і якості, які розвиваються на 
щоденних тренуваннях. У спорті перемоги ніколи не 
беруться з повітря».

Навіть будучи важко хворим, він залишався вірним 
футболу, намагався відвідувати всі матчі улюбленої 
«Легії» і збірної Польщі, не відмовляв у коментарях 
та інтерв’ю. «Так приємно відчувати аромат трави на 
футбольному полі, – казав він. – Хотілося б залишатися 
в грі як можна довше. Та сeрцe вимагає того, проти чого 
розум і тіло». Він помер 23 травня 2006 року. На труну 
великого тренера лягла й жменька землі з Личаківского 
цвинтаря Львова. Останній раз він гостював у рідному 
місті за три роки до смерті, під час симпозіуму, 
присвяченого спільній заявці України й Польщі на участь 
у тендері Євро-2012... 

Олександр ПАУК

Закінчення. Початок на 39-й стор.

31 липня 1976 року плакати йому не довелося. Він 
просто подав у відставку після програного команді НДР 
вирішального матчу монреальскої Олімпіади (1:3). Пішов, 
підвівши риску під золотою ерою польського футболу.

...Ще в 1948 році, після єдиного матчу, проведеного 
Гурським у складі збірні Польщі (програш данцям у 
Копенгагені інакше, як катастрофою, не назвеш – 0:8), 
він відмовився залишитися на Заході або вкритися 
від переслідування комуністів де-небудь на краю 
землі (йому й ще декільком гравцям пропонували 
емігрувати в Австралію). Його не тільки любили 
прості вболівальники, але й поважали вищі партійні 
бонзи, перед тренером були відкриті двері будь-якого 
провідного клубу країни. Але він зволів виїхати до 
Греції, про що згодом жалкував. У тому сенсі, що кращі 
тренерські роки віддав чужині.

Те, як він зумів зарекомендувати себе в Елладі, не 
знаючи мови й менталітету, зайвий раз свідчить: ми 
говоримо про великого футбольного фахівця. За вісім 
років роботи Гурський виграв п’ять чемпіонських титулів 
і стільки ж кубкових турнірів, зробивши переможний 
«дубль» у перший же рік свого перебування в 
знаменитому «Панатинаїкосі».

Його не хотіли відпускати назад у Польщу, запитували: 
«Куди ти? Там же голодомор». «Сорок мільйонів якось 
живуть, виходить, і я зумію», – відповідав тренер.

Як і кожний великий наставник, Гурський був твердим 
у роботі. Він міг послати подалі лікаря, котрий заявляв 
перед матчем, що той чи інший футболіст не може грати. 
Так, напередодні двобою із Бразилією за третє місце 
ЧМ-1974 тренер наполіг, щоб на поле вийшов Горгонь, 
котрий скаржився на болі в нозі. І захисник виявився

ÏÀÏÀ ÏÎËÜÑÜÊÎÃÎ ÔÓÒÁÎËÓ

ГУРСЬКИЙ ,

АЛЕ НЕ ТОЙ

У таборі київському «Динамо» свого 
часу перебував футболіст на прізвище 
Гурський, якого часто плутають із 
великим польським тренером. Навіть у 
текстівці до фото команди, вміщеного в 
книзі Олександра Скоценя «З футболом 
у світ» біля прізвища гравця стоїть 
ініціал «К.» (Скоцень, нагадаємо, теж 
зі Львова, він провів у столичному 
клубі 13 матчів у сезонах 1940 і 41 
р.) Насправді в Києві був на перегляді 
інший Гурський – Михайло, запрошений 
з дрогобицької команди «Юнак».

ЛЕГЕНДА
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ÔÓÒÁÎËÜÍÀ ÑÒÎËÈÖß ÄÂÎÕ ÍÀÐÎÄ²Â
Вацлав КУХАР

Народився 16 вересня 1897 р.
Окрім футболу, займався 
багатьма іншими видами спорту, 
зокрема, хокеєм і танцями на 
льоду, тенісом і стрільбою з 
луку, ставав чемпіоном у бігу, 
стрибках у висоту, потрійному 
стрибку, десятиборстві, лижних 
перегонах. Чотириразовий 
чемпіон Польщі у складі 
«Поґоні», має в активі 25 матчів 
і пять голів у збірній країни. За 
львівський клуб виступали й 
брати Вацлава –Мечислав і 
Кароль, знаними спортовцями 
були також Збігнєв, Тадеуш і 
Владислав Кухарі. 

Після завершення активної 
кар’єри Вацлав судив футбольні 
поєдинки, працював тренером 
(очолював навіть польську 
збірну). Помер у лютому 1981 
року, останнім з учасників 
найпершого матчу збірної 
Польщі (у тій зустрічі 18 грудня 
1921 року «біло-червоні» 
поступилися угорцям – 0:1).

Королівський Львів в історії українського і 
польського народів відіграв надзвичайно 
важливу роль. На берегах Полтви обидва 
народи пліч-о-пліч жили і творили свій 
неповторний побут, зокрема, писали й 
спортивні сторінки. Саме тут почалася 
хроніка копаного м’яча, або як називали 
футбол поляки – півки ножної. Львів – 
це перші зали, стадіони і майданчики, 
товариства і клуби, прем’єрні матчі, голи 
та друковані видання.

Але перш за все це – великі особистості. 
Польське середовище надихали Едмунд 
Ценар, Казімеж Гемерлінґ, Людвік 
Хрістельбауер, Еуґеніуш П’ясецький, 
Рудольф Вацик, українське – Василь 
Нагірний, Іван Боберський, Кирило 
Трильовський, Степан Гайдучок, Петро 
Франко.

114 років тому на майданчику Стрийського 
парку пройшов футбольний матч, у якому 
взяли участь команди Львова і Кракова. 
Львівські студенти перемогли – 1:0. 
1903 року засновано перший львівський 
футбольний клуб «Слава», а 25 червня 
1911 р. у Львові утворено Польський 
футбольний союз (PZPN). Цього ж року 
зареєстровано спортове товариство 
«Україна», яке у середовищі українців 
відігравало вагому роль у відстоюванні 
своїх національних інтересів.

У 1922-26 рр. львівському футбольному 
клубу «Поґонь» не було рівних у першості 
Польщі. Свідченням цьому – чотири 
чемпіонських титули. Був період, коли 
честь нашого міста в чемпіонатах 
Польщі одночасно захищали чотири 
клуби (!), а львівські футболісти масово 
запрошувались до національної команди, 

яка виступала під біло-червоним 
штандартом.

Не обійшовся Львів і без змагань 
міжнародного рівня, в яких біло-червоні 
орли приймали суперників на стадіоні 
клубу «Чарні». Таких матчів зіграно три. 
Другого вересня 1923 року в нічийній 
(1:1) суперечці між збірними Польщі 
та Румунії у складі польської команди 
виступали п’ятеро львів’ян – Мечислав 
Бач, Вацлав Кухар (автор єдиного голу), 
Юзеф Гарб’єнь (усі – «Поґонь»), Людвік 
Шнайдер («Чарні») та Леон Шперлінг 
(«Гасмонея»). За три роки, в матчі, що 
приніс велику перемогу над Туреччиною 
– 6:1, львівське представництво 
розширилося до восьми осіб: Францішек 
Гебартовський, Вацлав Кухар, Мечислав 
Бач (2 голи), Броніслав Фіхтель, Юзеф 
Гарб’єнь (усі – «Поґонь»), Зиґмунд 
Штоєрманн (3 голи), Людвік Шнайдер, 
Ізидор Редлер (усі – «Гасмонея»). І, 
нарешті, 14 жовтня 1934 року в зустрічі 
Польща – Румунія (3:3) виступили 
двоє повпредів «Погоні» – Едмунд 
Майовський і Адольф Ціммер.
Цікаво, що ці зустрічі збирали досить 
численну аудиторію – подивитися на гру 
збірної Польщі приходило від шести до 12 
тисяч глядачів.

На чемпіонатах світу львів’ян у ролі 
резервіста представляв Ян Васєвич 
з «Поґоні». Значно більше Львів мав 
«олімпійців» – Вацлав Кухар, Мечислав 
Бач, Юліуш Міллер (1924); Спіридіон 
Альбаньський, Міхал Матіас і Ян Васєвич 
(1936).

 
Олександр ПАУК

РЕТРО



43



44

У порівнянні з попереднім спарингом проти Кіпру (1:1), 

в стартовому складі відбулося одразу шість замін, 

при цьому знайшлося місце абсолютному новачку – 

сімферопольцю Денису Голайдо.

Одразу зі стартовим свистком арбітра «синьо-жовті» 

заволоділи ініціативою. Впадала у вічі активність 

Шевченка та Вороніна, потужно виглядала зв’язка на 

правому фланзі Допілка – Гусєв. Проте по-справжньому 

небезпечних моментів біля воріт сербів створено так 

і не було. Більше того, починаючи з середини тайму, 

гра вирівнялася, і гостям вдалося провести кілька 

загрозливих атак.

По перерві українці додали в колективній швидкості, 

і довго чекати гола не довелося. Після кутового 

м’яч потрапив до Голайдо, удар якого підкоригував 

Шевченко. А вже за кілька хвилин майстерно пробив з 

лінії штрафного Назаренко.

Другий гол деморалізував збірну Сербії, а команда 

Михайличенка й не думала скидати обертів. Гарні 

нагоди для того, аби збільшити рахунок, мали 

Шевченко, Воронін, Чигринський, Тимощук, але брак 

влучності та надійні дії  Стойковича звели нанівець їхні 

зусилля.

«Мене порадували настрій, бажання хлопців,  

резюмував Олексій Михайличенко. – Приємно, що 

жоден із них не «випадав» з гри. Перший тайм вийшов 

дещо сумбурним, не вдалося уникнути певних помилок. 

Проте по перерві ми впевнено зіграли тактично, 

водночас додавши у швидкості мислення і колективних 

дій. При цьому надійно відіграли в захисті і гостро – в 

атаці. Загалом у другому таймі команда була динамічною 

і цілісною».

УКРАЇНА - СЕРБІЯ - 2:0 (0:0).

Товариський матч. 21 березня.

Київ. Стадіон «Динамо» ім. Валерія Лобановського.

8 400 глядачів.

Голи: 1:0 Шевченко (54), 2:0 Назаренко (57).

Україна: Кернозенко, Допілка, Мандзюк, Чигринський, 

Несмачний, Гусєв (Гай, 55), Тимощук, Назаренко, 

Голайдо (Воробей, 88), Воронін (Мілевський, 76), 

Шевченко (Гладкий, 87).

Сербія: Стойкович, Рукавина, Іванович, Відіч (Рніч, 

72), Лукович, Станкович (Янкович, 72), Смілянич 

(Н.Ковачевич, 82), Кузманович, Сулеймані (Тошич, 82), 

Лазович (Йованович, 46), Жигич (Іліч, 69).

ÏÅÐØÀ ÏÅÐÅÌÎÃÀ ÌÈÕÀÉËÈ×ÅÍÊÀ

МАТЧ №143



45

ÊÎÐÈÑÍÈÉ ÓÐÎÊ
Завдання, що постали перед суперниками, значною 

мірою різнилися. Господарі напередодні Євро-2008 

виглядали більш наполегливими та сконцентрованими.

Тож дивуватися відчутній перевазі «оранжевих» у 

командній та індивідуальній швидкості навряд чи варто. 

Йшла 23-я хвилина, коли чергову флангову атаку збірної 

Нідерландів навісом завершив ван Бронкхорст, а Кюйт, 

«загублений» Несмачним,  ударом головою від кута 

воротарського майданчику спрямував м’яч у «дев’ятку». 

Вдруге Кернозенко змушений був капітулювати перед 

настирливістю Хунтелара наприкінці першого тайму, 

коли нападник, отримавши пас на хід від ван дер Варта і 

випередивши Мандзюка, вразив верхній кут – 2:0. 

Бабель, скориставшись, помилкою нашого захисту 

при створенні штучного офсайду, довів рахунок до 

розгромного. Лише за такого результату господарі 

вгамували свою наступальну спрагу, що дозволило 

підопічним Михайличенка провести декілька 

перспективних контрвипадів.

Передусім слід відзначити хавбека полтавської 

«Ворскли» Кравченка та форварда київського 

«Арсенала» Селезньова, які разом із Ярмашем 

дебютували у складі національної команди. Увійшовши 

у гру вже за рахунку 0:3, вони в окремих епізодах 

звернули на себе увагу сміливістю та непоступливістю. 

«Такі поразки – дуже неприємні й болючі, однак 

водночас вельми корисні, – констатував наставник 

«синьо-жовтих» Олексій Михайличенко. – Це важливий 

досвід, саме в таких матчах ми можемо перевірити свій 

дійсний сьогоднішній рівень. Утім, варто визнати, що 

нинішні суперники були не в рівних умовах – голландці 

виходять на пік форми, готуючись до Євро-2008, а наші 

футболісти подумки вже у відпустці».

НІДЕРЛАНДИ - УКРАЇНА - 3:0 (2:0).

Товариський матч. 24 травня.

Роттердам. Стадіон «Де Кюйп».

40 000 глядачів.

Голи: 1:0 Кюйт (23), 2:0 Хунтелар (38), 3:0 Бабель (63).

Нідерланди: Стекеленбург, Ойєр, Хейтінга

(Булахруз, 62), Боума (Матійсен, 74), ван Бронкхорст 

(де Клер, 62), де Зеув (де Йонг, 74), Кюйт, Енгелар, ван 

дер Варт (Ландзат, 79), Хунтелар, Афелай (Бабель, 62).

Україна: Кернозенко, Єзерський (Гай, 46), Мандзюк, 

Чигринський, Несмачний, Ярмаш, Тимощук, Назаренко 

(Кравченко, 75), Голайдо (Калиниченко, 46), Шевченко 

(Селезньов, 66), Воронін.

МАТЧ №144
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Запланований раніше від’їзд із табору збірної Шевченка, 

Вороніна, Тимощука та Калиниченка сприяв проведенню 

чергових кадрових експериментів. У порівнянні з 

роттердамським поєдинком, у стартовому складі 

українців з’явилися одразу дев’ять (!) нових виконавців, 

причому форвард сімферопольської «Таврії» Гоменюк 

вперше одяг футболку національної команди.

ÌÀÆÎÐÍÅ ÇÀÂÅÐØÅÍÍß ÑÅÇÎÍÓ

ШВЕЦІЯ - УКРАЇНА - 0:1 (0:0). 

Товариський матч. 1 червня.

Стокгольм. Стадіон «Расунда».

25 000 глядачів. 

Гол: 0:1 Назаренко (82).

Швеція: Ізакссон (Шаабан, 46), Александерссон

(Стоор, 72), Мелльберг, Ханссон, Нільссон, С.Ларссон

(Люнгберг, 46), Ліндерот (Свенссон, 57), Челльстрем, 

Вільгельмссон, Х.Ларссон, Ібрагімович (Елмандер, 57, 

Алльбак, 77).

Україна: П’ятов, Ярмаш, Русол (Чигринський, 

46), Кучер, Шевчук, Гай, Левченко (Мандзюк, 46), 

Кравченко, Назаренко, Гоменюк (Гладкий, 66), 

Селезньов.

Підопічні Михайличенка виглядали набагато 

впевненіше, ніж у спарингу з Голландією. Гра вийшла 

жвавою, м’яч майже не затримувався у центрі поля, і біля 

обох воріт виникало вдосталь небезпечних моментів. 

Причому куди більшу загрозу несли в собі атаки та 

контрвипади наших співвітчизників.

Із замін, які зробив Олексій Михайличенко у другій 

45-хвилинці, варто відзначити вихід Чигринського 

замість Русола. Обидва хлопці цього дня вперше 

одягали капітанську пов’язку національної команди. За 

великим же рахунком, кадрові перестанови, до яких 

вдалися тренери, ситуацію на полі не змінили. Темп гри 

трохи впав, але українці, як і раніше, виглядали більш 

переконливими.

 

Долю зустрічі вирішив підступний удар Назаренка 

з далекої відстані. М’яч «пірнув» у повітрі, і цього 

вистачило, аби дезорієнтувати воротаря Шаабана - 1:0! 

Протягом 10 хвилин, які залишалися до фінального 

свистка, гості мали дві чудові нагоди, аби збільшити 

рахунок. Проте повторити успіх партнера ні Селезньову, 

ні Шевчуку не вдалося.

 

«Поєдинок, незважаючи на спеку, вийшов доволі 

динамічним, швидкісним. Відрадно, що мої підопічні 

зуміли витримати протягом усіх 90 хвилин одну 

тактичну  лінію, у них вистачило вміння й майстерності 

продемонструвати гідну гру в зустрічі з сильним 

опонентом. І це – при тому, що в такому складі ми ще не 

виступали, – зазначив на післяматчевій прес-конференції 

Олексій Михайличенко. – Матч підтвердив, що в нас є 

талановита молодь, якій необхідно давати шанс. Звісно, 

одна гра не може бути визначальною, але водночас вона 

дала можливість побачити і оцінити гравців».

МАТЧ №145



47

У ЦЕЙ ДЕНЬ...

20 серпня в Угорщині 
відзначають День Святого 
Іштвана, засновника угорської 
держави, росіяни святкують 
День повітряного флоту, в 
Сенегалі відзначають День 
незалежності, в Естонії – свято 
відновлення незалежності, а на 
Тайвані – День кохання.

Цієї дати з’явилися на світ 
бельгійський письменник 
Шарль де Костер (1827-
1849), 23-й президент США 
Бенджамін Гаррісон (1833-
1901), польський письменник 
Болеслав Прус (1847-1912), 
письменник Василь Аксьонов 
(1932), кінорежисер і сценарист 
Андрон Кончаловський (1937), 
індійський політик Раджив Ганді 
(1944-1991), англійський рок-
музикант Роберт Плант (1948). 

У 1741 році російський 
мореплавник Вітус Берінг 
відкрив Аляску. 1868 року в США 
офіційно проголошено кінець 
війни між Північчю та Півднем. 
У 1896 – запатентований 
телефон із набірним диском. 
20 серпня 1960 р. на Землю 
повернулися перші істоти, що 
побували в космосі, – собаки 
Білка та Стрілка. У цей день 
1968 року війська країн 
Варшавського договору увійшли 
в Чехословаччину, розпочавши 
операцію «Дунай».

Відбірні змагання чемпіонатів світу та Європи, як правило, стартують восени, тож у 

серпневому реєстрі збірної України – лише два кваліфікаційні поєдинки, решта – 

товариські. Обидві офіційні зустрічі – 1996-го року в Північній Ірландії та домашня 

проти албанців наступного року – принесли надважливі мінімальні перемоги. Цікаво, 

що обидва голи провів Сергій Ребров. Із доробком у шість забитих м’ячів він очолює 

список снайперів серпня, випереджаючи Леоненка, Максимова, Назаренка й Ротаня 

(кожен забив по два голи).

Про якусь стабільність української збірної в останній місяць літа мова не йде. Наші 

земляки можуть забити суперникові чотири-шість м’ячів, а можуть видати тривалу 

безгольову серію, як у 2002-2005 рр.

Загалом «синьо-жовті» провели в серпні 15 матчів, з яких вісім виграли, три звели 

внічию й чотири програли за співвідношення м’ячів 25:14 на нашу користь. Дві гри 

проходили саме 20-го числа – вже згадана зустріч із Албанією та матч, що завершився 

поразкою від румунів рівно п’ять років тому.

Ë²ÒÍß ÏÎÐÀ ÑÏÀÐÈÍÃ²Â

ЗБІРНА УКРАЇНИ: ВСІ МАТЧІ В СЕРПНІ

26.08.92 Угорщина – УКРАЇНА 2:1 ТМ 

26.08.94 УКРАЇНА – ОАЕ 1:1 ТМ 

13.08.96 УКРАЇНА – Литва 5:2 ТМ 

31.08.96 Пів. Ірландія – УКРАЇНА 0:1 ЧС 

20.08.97 УКРАЇНА – Албанія 1:0 ЧС

19.08.98 УКРАЇНА – Грузія 4:0 ТМ 

18.08.99 УКРАЇНА – Болгарія 1:1 ТМ 

15.08.01 Латвія – УКРАЇНА 0:1 ТМ 

21.08.02 УКРАЇНА – Іран 0:1 ТМ 

20.08.03 УКРАЇНА – Румунія 0:2 ТМ 

18.08.04 Англія – УКРАЇНА 3:0 ТМ

15.08.05 УКРАЇНА – Ізраїль 0:0 ТМ 

17.08.05 УКРАЇНА – Сербія та Чорногорія 2:1 ТМ 

15.08.06 УКРАЇНА – Азербайджан 6:0 ТМ 

22.08.07 УКРАЇНА – Узбекистан 2:1 ТМ

ТМ – товариський матч,

ЧС – відбірний турнір чемпіонату світу

СТАТИСТИКА
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Група 1
ПОРТУГАЛІЯ 
ШВЕЦІЯ 
ДАНІЯ 
УГОРЩИНА 
АЛБАНІЯ 
МАЛЬТА

Група 2
ГРЕЦІЯ 
ІЗРАЇЛЬ 
ШВЕЙЦАРІЯ 
МОЛДОВА 
ЛАТВІЯ 
ЛЮКСЕМБУРГ

Група 3
ЧЕХІЯ 
ПОЛЬЩА 
ПІВН. ІРЛАНДІЯ 
СЛОВАЧЧИНА 
СЛОВЕНІЯ 
САН-МАРИНО

Група 4
НІМЕЧЧИНА 
РОСІЯ 
ФІНЛЯНДІЯ 
УЕЛЬС 
АЗЕРБАЙДЖАН 
ЛІХТЕНШТЕЙН

Група 5
ІСПАНІЯ 
ТУРЕЧЧИНА 
БЕЛЬГІЯ 
ВІРМЕНІЯ 
ЕСТОНІЯ 
БОСНІЯ-ГЕРЦЕГОВИНА

Група 7
ФРАНЦІЯ 
РУМУНІЯ 
СЕРБІЯ 
ЛИТВА 
АВСТРІЯ 
ФАРЕРСЬКІ ОСТРОВИ

Група 8
ІТАЛІЯ 
БОЛГАРІЯ 
ІРЛАНДІЯ 
КІПР 
ГРУЗІЯ 
ЧОРНОГОРІЯ

Група 9
НІДЕРЛАНДИ 
ШОТЛАНДІЯ 
НОРВЕГІЯ 
МАКЕДОНІЯ 
ІСЛАНДІЯ

×ÅÌÏ²ÎÍÀÒ ÑÂ²ÒÓ-2010
Â³äá³ðíèé òóðí³ð. Çîíà ÓªÔÀ
Сьогодні матчем збірних Казахстану й Андорри розпочинається груповий етап 

кваліфікаційного турніру чемпіонату світу 2010 року в зоні УЄФА. Формула 

змагань європейських команд передбачає, що безпосередньо до фінальної 

частини ЧС-2010 потраплять переможці дев’яти відбірних груп, а також чотири 

збірні, які успішно подолають стадію плей-офф.

У стикових іграх путівки до ПАР виборюватимуть вісім кращих команд із тих, 

що посядуть у своїх групах другі місця.

До групи 6, куди жереб відрядив збірну України, потрапили також футболісти 

Хорватії, Англії, Білорусі, Казахстану й Андорри.

КАЛЕНДАР МАТЧІВ
2008

20 серпня

Казахстан – Андорра

6 вересня

Андорра – Англія

Хорватія – Казахстан

УКРАЇНА – Білорусь

10 вересня

Хорватія – Англія

Андорра – Білорусь

Казахстан – УКРАЇНА

11 жовтня

Англія – Казахстан

УКРАЇНА – Хорватія

15 жовтня

Білорусь – Англія

Хорватія – Андорра

2009

1 квітня

Англія – УКРАЇНА

Андорра – Хорватія

Казахстан – Білорусь

6 червня

Казахстан – Англія

Хорватія – УКРАЇНА

Білорусь – Андорра

10 червня

Англія – Андорра

УКРАЇНА – Казахстан

19 серпня

Білорусь – Хорватія

5 вересня

УКРАЇНА – Андорра

Хорватія – Білорусь

9 вересня

Англія – Хорватія

Білорусь – УКРАЇНА

Андорра – Казахстан

10 жовтня

УКРАЇНА – Англія

Білорусь – Казахстан

14 жовтня

Англія – Білорусь

Казахстан – Хорватія

Андорра – УКРАЇНА

6 вересня. Львів. 

Стадіон «Україна». 

19.00 УКРАЇНА БІЛОРУСЬ

ПЕРСПЕКТИВА








