
30 czerwca - 6 lipca 2014
Police, stadion przy ul. Siedleckiej 1

Finałowy turniej 
o Puchar 

im. Kazimierza Górskiego

WSTĘP WOLNY



Piłka nożna dzieci i młodzieży stanowi bardzo ważny element w 
strategii szkoleniowej Polskiego Związku Piłki Nożnej. Za  kilka lub 
kilkanaście lat to właśnie dzisiejsi 13-14-latkowie będą stanowić o sile 
reprezentacji Polski. To oni stanowią przyszłość piłki. 

Dlatego turnieje młodzieżowe są tak ważne. Finałowy turniej o 
puchar Kazimierza Górskiego ma rangę mistrzostw Polski do lat 14. Już 
w przyszłym roku najlepsi chłopcy z tego rocznika trafią do najmłodszej 
reprezentacji Polski do lat 15.

Dzisiaj warunki do uprawiania sportu są zdecydowanie lepsze niż 
w czasach, kiedy ja będąc młodym chłopakiem biegałem po osiedlowych boiskach. Dlatego 
korzystajcie z tych warunków jakie macie. Wychodźcie na orliki, grajcie jak najwięcej w piłkę. 
Dzięki sportowi rozwijacie się nie tylko fizycznie, ale uczycie się rywalizacji, uczciwości, 
szacunku i pozytywnych wartości, które przydadzą się Wam w życiu. 

Sport może być również unikalną, fantastyczną i czasem jedyną możliwością na osiągnięciu 
czegoś w życie. Żadna inna dziedzina życia nie jest w stanie dać tego co sport.

Życzę Wam wszystkim przede wszystkim dobrej zabawy, która dla Was powinna być w tej 
chwili znacznie ważniejsza niż sam wynik sportowy.

Zbigniew Boniek
Prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej

Szanowni goście, młodzi piłkarze!
W imieniu współorganizatora turnieju, Zachodniopomorskiego 

Związku Piłki Nożnej serdecznie witam wszystkich uczestników na 
turnieju o Puchar im. Kazimierza Górskiego.

Wszystkim Wam gratuluję wywalczenia awansu do finałowego 
turnieju. Cieszę się, że do Polic przyjechało najlepszych w Polsce osiem 
zespołów z rocznika 2000. To dla mnie wielka przyjemność gościć 
u nas piłkarskie talenty z całej Polski. Jest mi tym bardziej miło, że 
futbol młodzieżowy jest mi szczególnie bliski. W mojej działalności to 

przysłowiowe oczko w głowie. Polski Związek Piłki Nożnej przywiązuje ogromną wagę do 
właściwego szkolenia dzieci i młodzieży. Wyniki w młodszych kategoriach wiekowych są 
kwestią drugorzędną. Liczy się indywidualny rozwój, rywalizacja w poszanowaniu ducha fair 
play i możliwość skonfrontowania się z rówieśnikami. Turniej imienia Kazimierza Górskiego 
stwarza Wam do temu doskonałą okazję.

Wasze zmagania śledzić będą wyjątkowo szacowni goście. Do Polic przyjadą reprezentanci 
Fundacji imienia Kazimierza Górskiego, syn Pana Kazimierza, Dariusz Górski oraz 
przewodniczący Fundacji Janusz Jesionek. Mam nadzieję, że tych kilka dni spędzonych w 
Policach na długo pozostanie w Waszej pamięci. Chciałbym, żeby udział w turnieju stanowił 
kolejny ważny krok w odpowiednim rozwoju waszego talentu. 

Pamiętajcie, że udział w takich imprezach, to dopiero początek przygody z piłką. To etap 
pośredni, którego celem końcowym ma być reprezentowanie kraju w zespole seniorów.  
Jestem przekonany, że cel ten osiągnie wielu uczestników tego turnieju.

Ze sportowym pozdrowieniem
Jan Bednarek

Prezes Zachodniopomorskiego Związku Piłki Nożnej



Drodzy Uczestnicy Turnieju o Puchar im. Kazimierza Górskiego. 
Tegoroczne rozgrywki zbiegają się w czasie z Mundialem 2014. W tym 

światowym turnieju profesjonalistów nie ma reprezentacji Polski. Nie 
znaczy to, że w Polsce brakuje piłkarskich talentów. Ale to szczególna 
okazja, by zwrócić uwagę na konieczność pracy z młodzieżą w kierunku 
tworzenia nowej elity polskiego futbolu. 

Turniej im. Kazimierza Górskiego inspiruje i umacnia pasję  młodych 
zawodników. Niech będzie dla nich czasem i miejscem, gdzie to 
sportowe wyzwanie jest odważnie i z determinacją podejmowane, a 

rywalizacja niech będzie motywacją do osiągania mistrzowskiej formy na boisku. 
Życzę Wam, drodzy młodzi Piłkarze, by puchar tego Turnieju był źródłem radości nie tylko 

dla tej drużyny, która go zdobędzie, lecz dla wszystkich, którzy będą o niego walczyć. W sporcie 
trofea są ważne, ale ważniejszy jest sam sport.  Zawodnikom – wygranej, a  publiczności – 
niezapomnianych wrażeń! 

Burmistrz Polic 
Władysław Diakun 

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY
Rozgrywki o Puchar im. Kazimierza  na rok 2014 odbywają się zgodnie z Regulaminem Polskiego Związku 
Piłki Nożnej – Regulamin Rozgrywek Młodzieżowych PZPN.

Organizatorzy turnieju finałowego:
Polski Związek Piłki Nożnej - Wydział Piłkarstwa 
Młodzieżowego
Zachodniopomorski Związek Piłki  Nożnej
Przedstawicielami Wydziału Piłkarstwa Młodzie-
żowego  PZPN na finałowy turniej są Radosław 
Michalski i Henryk Wawrowski

Skład Komisji Techniczno – Dyscyplinarnej:
Radosław Michalski - Przewodniczący
Henryk Wawrowski - Wiceprzewodniczący
Dariusz Królikowski - Sekretarz
Dariusz Królikowski - Członek odpowiedzialny za 
sędziów  ZZPN
Waldemar Echaust - Członek, przedstawiciel   ZZPN
Jacek Siebert - Członek, przedstawiciel WG ZZPN
Dagmara Wojciechowska - Sekretarz

Komitet Honorowy:                                                                                                        
Olgierd Geblewicz - Marszałek województwa Za-
chodniopomorskiegoo
Jan Bednarek - Wiceprezes PZPN
Władysław Diakun - Burmistrz Polic         
Grzegorz Dobosz

Drużyny  uczestniczące w turnieju finałowym liczą 
po 22 osoby w tym 18 zawodników.
W rozgrywkach finałowych zawodnicy przez cały 
czas trwania turnieju obowiązani są występować 
z tymi samymi numerami od 1 do 18.
Komisja Techniczno – Dyscyplinarna przypomina, 
że wykazy imienne zawodników oraz osób funk-
cyjnych reprezentacji biorących udział w turnieju 
finałowym muszą być spisane na listach, które za-
twierdzone są przez Wydział Gier i Ewidencji oraz 
Prezesa danego Związku .

Miejsce turnieju finałowego:
Stadion Ośrodka Sportu i Rekreacji 72-010 Police 
ul. Siedlecka 2 b

Biuro turnieju:
Ośrodek Sportu i Rekreacji, 72-010 Police, ul. Sie-
dlecka 2 b, tel. 91 3175479

Zakwaterowanie i wyżywienie drużyn:
Hotel „Dobosz”, Police, ul. Wróblewskiego 1, 
tel. 91 3175758
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Terminarz finałowego turnieju  
o Puchar im. Kazimierza Górskiego

PIERWSZY DZIEŃ: 01.07.2014

Godz. 11.00 B1 - B4 Warmińsko-Mazurski ZPN - Podkarpacki ZPN … - …

Godz. 11.00 B2 - B3 Zachodniopomorski ZPN - Dolnośląski ZPN … - …

Godz. 17.00 A1 - A4 Mazowiecki ZPN - Małopolski ZPN … - …

Godz. 17.00 A2 - A3 Wielkopolski ZPN - Śląski ZPN … - …

DRUGI DZIEŃ: 02.07.2014

Godz. 11.00 B4 - B3 Podkarpacki ZPN - Dolnośląski ZPN … - …

Godz. 11.00 B1 - B2 Warmińsko-Mazurski ZPN - Zachodniopomorski ZPN … - …

Godz. 17.00  A4 - A3 Małopolski ZPN - Śląski ZPN … - …

Godz. 17.00 A1 - A2 Mazowiecki ZPN - Wielkopolski ZPN … - …

TRZECI DZIEŃ: 03.07.2014 - Przerwa w rozgrywkach

CZWARTY DZIEŃ: 04.07.2014

Godz. 11.00 B2 - B4 Zachodniopomorski ZPN - Podkarpacki ZPN … - …

Godz. 11.00 B3 - B1 Dolnośląski ZPN - Warmińsko-Mazurski ZPN … - …

Godz. 13.30 A2 - A4 Wielkopolski ZPN - Małopolski ZPN … - …

Godz. 13.30 A3 - A1Śląski ZPN - Mazowiecki ZPN … - …

PIĄTY DZIEŃ: 05.07.2014 - Przerwa w rozgrywkach

SZÓSTY DZIEŃ: 06.07.2014
Godz. 11.00 mecz o trzecie miejsce: drugie miejsce grupa I - drugie miejsce grupa II
Godz. 13.00 mecz finałowy: zwycięzca grupa I - zwycięzca grupa II



Kazimierz Górski, najwybitniejszy tre-
ner w historii polskiej piłki nożnej, urodził 
się 2 marca 1921 roku we Lwowie. Tam 
grał w piłkę nożną na pozycji napastni-
ka – RKS Lwów, Spartak Lwów, Dynamo 
Lwów. Nosił pseudonim boiskowy ,,Sa-
renka”. 

Świetnie zapowiadającą się karierę 
piłkarską przerwały mu lata drugiej woj-
ny światowej. W 1944 roku zgłosił się do 
wojska  na ochotnika   i poszedł na front. 

Po wojnie, od 1945 roku do 1953 roku 
był piłkarzem CWKS Legii Warszawa. 
Ukończył kurs trenerski w Wyższej Szko-
le Wychowania Fizycznego w Krakowie 
w 1952 roku oraz studia w Akademii 
Wychowania Fizycznego we Wrocławiu 
w 1980 roku. Po zakończeniu kariery za-
wodniczej, Kazimierz Górski zajął się pra-
ca szkoleniową. 

Największą  sławę zdobył jako szko-
leniowiec reprezentacji Polski, którą 
prowadził w latach 1971-76. Jego „Orły” 
zdobyły złoty medal Igrzysk Olimpijskich 
w Monachium 1972 oraz srebrny medal 
cztery lata później w Montrealu. Największym sukcesem było jednak zdobycie trzeciego miej-
sce w mistrzostwach świata w 1974 w Niemczech. 

Reprezentacja Polski pod wodzą Kazimierza Górskiego rozegrała w latach 73 oficjalne me-
cze, odnosząc 45 zwycięstw.

Kolejnym etapem kariery Kazimierza Górskiego była praca trenerska w greckich klubach 
sportowych, w których zdobywał tytuły mistrzowskie i puchary kraju: Panathinaikos Ateny 
(1977 – 1978 mistrzostwo Grecji), Kastoria (1979 –1980), Olympiakos Pireus (1980 – 1981  i 
1983, mistrzostwo Grecji) i Ethnikos Pireus (1983 – 1985)

Po zakończeniu kariery trenerskiej i powrocie do Polski od 1986 roku zasiadał we władzach 
PZPN. Najpierw był doradcą prezesa związku, a w1987 roku został wiceprezesem PZPN.

Pan Kazimierz Górski znany był ze swoich chwytliwych powiedzonek i znakomitego moty-
wowania graczy. Kilka próbek jego wypowiedzi zamieszczamy obok. 

Kazimierz Górski zmarł 23 maja 2006 roku po długiej i ciężkiej chorobie. Spoczął w grobie 
rodzinnym na Cmentarzu Komunalnym – Powązki. Jego odejście pozostawiło w smutku sym-
patyków piłki nożnej w całej Polsce i futbolowym świecie. 

autor: www.kazimierzgórski.pl



Słynne powiedzenia Pana Kazimierza Górskiego 

•	 Są strzały to są i bramki.
•	 Chodzi o to, żeby strzelić jedną bramkę więcej od 

przeciwnika.
•	 Czasami się wygrywa, czasami się przegrywa, a 

czasami remisuje.
•	 Dopóki piłka w grze, wszystko jest możliwe.
•	 Im dłużej my przy piłce, tym krócej oni.
•	 Jak się szczęście zaczyna powtarzać, to już to nie jest 

szczęście.
•	 Jedni rodzą się do skrzypiec, inni do munduru. Ja 

urodziłem się dla piłki.
•	 Mnie się wydaje, że wygra drużyna, która strzeli 

więcej bramek.
•	 Piłka jest okrągła, a bramki są dwie, albo my 

wygramy, albo oni.
•	 Piłka może przejść, zawodnik nie.
•	 Piłka to gra prosta. Nie potrzeba do niej filozofii.
•	 Tak się gra, jak przeciwnik pozwala.
•	 Ty do mnie, ja do ciebie.
•	 Według moich obliczeń jeżeli oni po przerwie nie strzelą drugiej bramki, to bardzo trudno 

im będzie strzelić trzecią.
•	 Więcej wart jest trener, który ma szczęście, niż lepszy trener, który szczęścia nie ma.

TABELE ROZGRYWEK MAKROREGIONALNYCH  
TURNIEJU O PUCHAR KAZIMIERZA GÓRSKIEGO

GRUPA I
1. Mazowiecki ZPN 15 14:8
2. Warmińsko-Mazurski ZPN 12 14:8
3. Łódzki ZPN 6 9:9
4. Podlaski ZPN 3 7:19

GRUPA II
1. Zachodniopomorski ZPN  10 12-8
2. Wielkopolski ZPN 10 14-13
3. Pomorski ZPN 10 8-9
4. Kujawsko-Pomorski ZPN  4 6-10

O kolejności zespołów z miejsc 1-3 zadecydowa-
ła mała tabelka, do której zaliczane były spotka-
nia pomiędzy zainteresowanymi drużynami.  

GRUPA III
1. Śląski ZPN 16 20:8
2. Dolnośląski ZPN 13 17:13
3. Lubuski ZPN 6 14:18
4. Opolski ZPN 0 11:23

GRUPA IV
1. Podkarpacki ZPN 14 16:5
2. Małopolski ZPN 9 11:9
3. Świętokrzyski ZPN 9 10:10
4. Lubelski ZPN 1 3:16



Jednym
 z etapów

 przygotow
ań do finałow

ego turnieju o Puchar Kazim
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órskiego był udział naszych piłkarzy w
 turnieju Szczecin Cup. 

 Po jego zakończeniu trenerzy Piotr Łęczyński i M
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