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Футбольна історія Польщі багата на гучні події - вона вмістила в себе два виходи у півфінал 
чемпіонату світу й окремі успіхи на клубному рівні.

Поляки, які разом із українцями 
прийму ть ЄВРО-2012, чекали 
дебют у на чемпіонаті Європи 
дуже довго - до 2008 року. Проте 
загалом на міжнародній арені мають 
достатньо вагомі результати. Так, 
вони виступали на семи чемпіонатах 
світу й двічі діставалися півфіналу. 
UEFA.com розповідає про історію 
польського футболу - від нападника 
із шістьма пальцями до семи 
кришталевих м’ячів найкращому 
бомбардирові мундіалю.

Біло-червоні (Biało-czerwoni) 
вперше прив ерн ули до  с е б е 
увагу в 1930-х роках. Вони стали 
четвертими на Олімпіаді-1936 
у Берліні, а кілька років потому 
увійшли до числа 16 найсильніших 
на чемпіонаті світу у Франції. 
Поляків тоді вибили бразильці, 
обігравши їх у додатковий час із 
рахунком 6:5. Покер у тому матчі 
оформив Ернест Вілімовський, 
який донині залишається єдиним 
футболістом в історії Кубку світу, 
який забив бразильцям чотири 
голи в одному матчі. Багато хто 
досі вважає нападника з Катовіце 
найяскравішим представником 
польського футболу за всю його 
історію. Якось Вілімовський, у 
якого на одній нозі було шість 
пальців, забив аж десять м’ячів 
в одному поєдинку, а всього у 86 
матчах чемпіонату країни за “Рух” 
відзначився 112 разів. На довгі 
роки форвард був викреслений із 
польської футбольної історії за те, 
що після Другої світової війни став 
виступати за збірну Німеччини.

Польський футбольний союз 
(ПФС) був створений у 1919 році 
й відновив свою діяльність після 
Другої світової війни. 1950-і й 
60-і роки були не найкращими 
в історії польського фу тболу, 
незважаючи на наявність таких 
талановитих гравців, як Герард 
Цеслик, Ернест Поль, Едвард 
Шимков’як і Луцян Брихчі. Поль 
досі залишається найкращим 
бомбардиром вищого дивізіону 
Польщі зі 186 голами в активі. Друге 
місце в списку головних снайперів 
належить Брихчі, третє - Цеслику. 
Незважаючи на значні успіхи на 
внутрішній арені, ці футболісти 
не змогли сповна проявити себе в 
міжнародному рівні. Хоча в окремих 
матчах поляки все ж здобували 
пам’ятні перемоги. Наприклад, у 
кваліфікації чемпіонату світу вони 
обіграли в Хожуві грізну збірну 
СРСР - 2:1. Обидва голи господарів 
записав на свій рахунок Цеслик, а 
після фінального свистка польських 
футболістів на руках із поля забрали 
захоплені вболівальники. 

Успіх “Гурника” й варшавської 
“Легії”, яка в тому ж сезоні грала 
в півфіналі Кубку європейських 
ч е м п і он і в ,  о з н ач а в  п о ч ат ок 
змін у польському футболі. Під 
керівництвом Казімежа Гурського 
збірна Польщі, яка не входила 
до кола фаворитів, несподівано 
виграла золото Олімпіади-1972. 
Два роки потому поляки стали 
бронзовими призерами чемпіонату 
світу. 

Через вісім років збірна Польщі 
знову досягла півфіналу чемпіонату 
світ у.  Цього разу головними 
творцями успіху були тренер Антоні 
Пехнічек, а також капітан команди 
і яскравий талант Збігнев Бонек. У 
1982 році “Ювентус” виклав за нього 
відзевскому “Лодзю” 1,3 мільйона 
євро в перерахунку на сучасні гроші. 
Таким чином, на довгі роки Бонек 
став найдорожчим польським 
футболістом. Утім, і він не допоміг 
полякам уникнути поразки від 
бразильців в 1/8 фіналу чемпіонату 
світу-1982. Більше в XX столітті збірна 
Польщі на першості планети не грала.

У період, коли головна збірна 
країни залишила провідні позиції 
в світовому фу тболі, значних 
успіхів досягла польська молодь. 
У 1993 року біло-червоні виграли 
чемпіонат Європи серед юнаків 
до 16 років. Через шість років у 
тому ж турнірі вони стали другими, 
а в 2001-му завоювали головний 
приз на континентальній першості 
серед юнаків до 18 років. Перемоги 
зростаючого покоління дали привід 
очікувати світлого майбутнього, і 
в 2002 році під орудою Єжі Енгеля 
національна збірна Польщі виступила 
на чемпіонаті світу. Втім, вона не 
змогла подолати бар’єр групового 
етапу. Поляків спіткала така ж невдача 
й на мундіалі в Німеччині в 2006-му. 
Після призначення Лео Бенхаккера 
на посаду головного тренера збірної 
вона вперше пробилася на чемпіонат 
Європи. Однак на ЄВРО-2008 поляки 
набрали всього одне очко.

Футбол в Польщі
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Чемпіонат Європи з футболу, 
який з часом перетворився на одну 
з найвизначніших спортивних подій 
планети, має багату і довгу історію. 
Одначе зараз складно навіть уявити, 
які перепони 50 років тому довелося 
подолати організаторам турніру для 
проведення його першого розіграшу.

На інших континентах змагання 
серед національних асоціацій 
стартували раніше, але Європи ця 
хвиля дісталася тільки наприкінці 
1950-х. Футбол у Старому Світі 
с т р а ж д а в  в і д  т р а д и ц і й н и х 
внутрішніх суперечок і конфлікту 
інтересів, до того ж деякі фахівці 
висловлювали побоювання, що 
подібний турнір значно похитне 
позиції чемпіонату світу ФІФА.

Одним із батьків європейської 
першості можна вважати першого 
генерального секретаря УЄФА 
- колишнього генсека Федерації 
футболу Франції Анрі Делоне. 
Разом зі  своїм авс трійським 
колегою Хуго Майзлем він ще 
в 1927 році пропонував ФІФА 
заснувати чемпіонат Європи, який 

Чемпіонат Європи з футболу має багату і довгу історію. Одначе зараз складно навіть уявити, які 
перепони 50 років тому довелося подолати організаторам турніру для проведення його першого 
розіграшу.

би проводився паралельно із його 
світовим аналогом. Але цю ідею не 
підтримали.

Справа рушила з місця лише 
після створення у 1954 році УЄФА. 
Тоді французька спортивна газета 
L’Equipe стала доволі впливовою 
футбольною силою, яка і взялася 
за організацію континентальних 
змагань на рівні збірних. На початку 
редакція запропонувала учасникам 
формат із спареними матчами на 
вибування - вдома та на виїзді, які 
б проводилися увечері в середині 
тижня.

У 1954 році після першої асамблеї 
УЄФА в Базелі Делоне писав, 
що головна ідея турніру - повна 
відкритість для всіх національних 
асоціацій. Тоді для вивчення плюсів 
та мінусів цієї ініціативи було 
створено комітет з трьох осіб. 
Делоне наполягав: нові змагання 
не слід переобтяжувати великою 
кількістю матчів, аби не заважати 
проведенню чемпіонату світу. Разом 
із тим він прагнув до розширення 
кордонів футбольної Європи.

Після смерті Делоне його син і 
наступник на посту генерального 
секретаря УЄФА - П’єр приєднався 
до групи журналістів, які наполягали 
на організації Кубку європейських 
націй. Саме Делоне-молодший 
згодом був призначений секретарем 
організаційного комітету, взявши 
під особистий контроль розвиток 
турніру, ідеєю створення якого 
так опікувався його батько. На 
знак визнання заслуг Анрі Делоне 
перед європейським футболом 
континентальний трофей донині 
носить ім’я француза.

У дебютному чемпіонаті стосунки 
з’ясовували 17 збірних, тобто лише на 
одну більше за мінімальну кількість, 
передбачену регламентом. Єдину 
пару попереднього раунду змагань за 
волею жереба склали команди Ірландії 
та Чехословаччини (2:0 та 0:4). Через 
довгі 22 місяці баталій, що точилися з 
1958 по 1960 рік, футболісти СРСР під 
началом Гаврила Качаліна обіграли 
у фіналі югославів і стали першими 
володарями європейської корони. Так 
народжувалась легенда...

сторія чемпіонату
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Одним з джерел нат-
хнення стала ви ти нанка 
– різновид мистецтва на 
основі вирізання з паперу 
декоративних узорів та 
панелей, які історично 
використовувались для 
оздоблення в сільських 
р а й о н а х  П о л ь щ і  т а 
України, символізуючи 
зр о с т а ння,  р озквіт  і 
родючість природи.

Одним з основних 
елементів витинанки є 
використання місцевої 
флори і фауни як джерела 
натхнення для витворів 
мистецтва. Візуальний 
стиль УЄФА ЄВРО 2012™ 
розроблений на основі цих 
елементів – домінуючими 
кольорами в палітрі є 
зелень лісу, блакить води, 
свіжість ожини, сяйво 
сонця та синь неба.

Дизайнери також від-
чували, що логотип мав 
відображати безпе рер-
вність розвитку та роз-
квіту європейського чем-
пі онату, а також усього 
кон тинентального футболу. 
Ідея полягала у створенні 
скла дових елементів дизай-
ну і додаванні гілок до сте-

 Обличчя турніру...

Логотипи
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бла квітки або дерева, що 
символізує УЄФА.

М’яч, звичайно ж, є 
суттю футболу, займаючи 
головну позицію, барвисті 
ж квіти уособлюють кра су 
та зростання обох прий-
маючих країн, котрі, як 
графічно висловилися 
дизайнери, “відкривають се-
бе світові, як квіти навесні”.

Стебла, гілки та квіти 
дозволяють без будь-
яких обмежень додавати 
до зображення логотипа 
основні елементи турніру – 
зокрема, приймаючі міста, 
стадіони, прапори країн-
учасниць, почесний трофей, 
та наповнювати його духом 
ЄВРО, що перетворилося в 
унікальний і багато барвний 
вираз єдності,суперництва, 
спортивної майстерності та 
відчуття свята.

Символіка
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