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Szanowni Państwo, 
  
W imieniu Polskiego Związku Piłki Nożnej, Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz Polskiego 
Klubu Infrastruktury Sportowej mamy przyjemność zaprosić wszystkich przedstawicieli 
powiatów, miast i gmin z całej Polski do udziału w Ogólnopolskiej Konferencji „Piłkarska 
Polska”. Konferencja odbędzie się w Warszawie 23 lutego 2010 roku.

Chcielibyśmy pokazać Państwu jak wielkie znaczenie dla dzieci ma możliwość udziału 
w profesjonalnie przygotowanych turniejach piłkarskich oraz jak wiele emocji i radosnych 
chwil dostarczają młodym piłkarzom przeżycia podczas sportowej rywalizacji na boisku. 

Podczas Konferencji przedstawimy Państwu w szczegółach zasady udziału w dwóch 
wspaniałych przedsięwzięciach, jakimi są ogólnopolskie turnieje piłkarskie – Turniej im. 
Marka Wielgusa oraz turniej „Z podwórka na stadion”. Tylko od nas dorosłych, a w tym 
przypadku od aktywnego zaangażowania powiatów, miast i gmin oraz szkół, zależy czy 
stworzymy młodym sportowcom taką szansę. Pokażemy również, że organizowane przez 
Polski Związek Piłki Nożnej turnieje są znakomitą okazją do promocji miasta, gminy i powiatu 
jak również elementem budowania wizerunku samorządu aktywnego w sporcie.

Podczas Konferencji poza przedstawieniem szczegółów udziału w obu turniejach 
zapewniamy możliwość konsultacji z ekspertami PKIS w zakresie projektowania, budowy 
i finansowania inwestycji sportowych. Każdy uczestnik konferencji otrzyma komplet 
materiałów i przewodnik po turniejach oraz atrakcyjne upominki z okazji 90-lecia PZPN.

Liczymy na Państwa aktywny udział w Konferencji. 

Z piłkarskim pozdrowieniem,

Grzegorz lato
Prezes PZPN                 

Marek Zdziebłowski
Prezes PKIS

Piłkarska Polska



CeL KONfeReNCjI
DlacZeGo naleŻY BYĆ na konferencji

1�� �Zobaczysz jak wiele radości sprawia dzieciom udział w profesjonalnie 
przygotowanych turniejach piłkarskich. 

2��  Przekonasz się jak niewiele wysiłku potrzeba ze strony powiatu, miasta gminy czy 
szkoły, aby dać dzieciom szansę przeżycia prawdziwej piłkarskiej przygody.

3�� �Dowiesz się, na jakich zasadach zasad dziecięce drużyny piłkarskie z Twojego 
regionu mogą wziąć udziału w ogólnopolskich turniejach piłkarskich 
organizowanych w całości przez PZPN.

4� Przekonasz się, że warto realizować dziecięce marzenia.

5�  Dowiesz się jak łatwo i efektywnie można promować powiat, miasto, gminę 
i szkołę poprzez sport.

6    Skorzystasz z bezpłatnych konsultacji z ekspertami Polskiego Klubu Infrastruktury 
Sportowej oraz zapoznasz się z najnowszą ofertą wiodących na rynku firm 
z branży infrastruktury sportowej.

KONTAKT

Polski klUB infrasTrUkTUrY sPorToWej
ul. Rolna 53, 02-729 Warszawa

tel.: (022) 843 92 03, fax: (022) 244 24 64, e-mail: biuro@pkis.pl

UDZiał W konferencji jesT BeZPłaTnY

Piłkarska Polska



Piłkarska Polska

OPIS PROGRAMóW
Polski Związek Piłki Nożnej na co dzień stara się wspierać 
najmłodszych adeptów futbolu. Poprzez dział do spraw Uczniowskich 
Klubów Sportowych wspiera dwa ogólnokrajowe turnieje dla 
dziewcząt i chłopców. Turnieje te mają ogromny zasięg, mogą 
oznaczać milowy krok w sportowym rozwoju najmłodszych, stanowią 
dla nich swego rodzaju okno na piłkarski świat. 

orange cup Turniej im. Marka Wielgusa – najstarszy dziecięcy turniej piłkarski w naszym kraju. 
W przyszłym roku obchodzić będzie swoje piętnaste urodziny. 

Turniej „Z Podwórka na stadion” o Puchar Tymbarku – PZPN przygotowuje także 
dziesiąte, jubileuszowe, wydanie turnieju dla dziesięciolatków, którego zasięg i rozwój 
znacznie ewoluowały na przestrzeni minionych pięciu lat i dziś jest to największe tego typu 
przedsięwzięcie w Polsce. 

W obu imprezach uczestniczą zarówno dziewczynki, jak i chłopcy.  

celem Turniejów „Z Podwórka na stadion” oraz Marka Wielgusa jest umożliwienie 
dzieciom ze szkół podstawowych udziału w profesjonalnie przygotowanych turniejach piłki 
nożnej. jednocześnie dla najmłodszych piłkarzy jest to możliwość przeżywania ogromnych 
emocji równych tym, jakich doświadczają największe gwiazdy światowego futbolu. 

Są to imprezy o wieloelementowej konstrukcji – dzięki temu jesteśmy w stanie objąć 
najszerszą grupę najmłodszych piłkarzy i piłkarek.

Poniższy schemat rozgrywek to według nas optymalny podział, dzięki któremu dajemy szanse 
udziału w naszej imprezie wszystkim, którzy chcą wziąć w niej udział.
 eliminacje Gminne  eliminacje Powiatowe  finały Wojewódzkie  
 Półfinały podczas letnich obozów  finał Ogólnopolski 

Takie turnieje jak „Z Podwórka na Stadion” i Orange Cup im. Marka Wielgusa są najlepszą 
reklamą dla piłki nożnej i najlepszym sposobem jej popularyzacji wśród najmłodszych. 
Z pewnością wielu uczestników naszej imprezy będzie kontynuować swoją piłkarską edukację 
w młodzieżowych zespołach prowadzonych przez drużyny, pozostali staną się kibicami 
zapełniającymi trybuny polskich stadionów. 

Patronat honorowy nad turniejami w 2010 roku objęli: Uefa – Program Grassroots, 

Ministerstwo sportu i Turystyki, Ministerstwo edukacji narodowej



PROGRAM 
KONfeReNCjI

Piłkarska Polska

WarsZaWa, 23 lUTeGo 2010 r.

11.00  Uroczyste otwarcie
11.30  Prezentacja turniejów piłkarskich PZPN
   U10 – „Z podwórka na stadion” – TYMBARK CUP
   U11 – „Turniej im. Marka Wielgusa” – ORANGe CUP
13.00  Pamiątkowe zdjęcie uczestników i gości Konferencji
13.15  Przerwa na lunch, rozmowy indywidualne i konsultacje z ekspertami PZPN i PKIS  
  oraz z przedstawicielami wiodących na rynku firm branżowych
14.00  Sztuka Budowania
  –„jak z sukcesem wybudować boisko piłkarskie” – wykład eksperta PKIS
14.30  Przede wszystkim bezpieczeństwo 
  – „Bezpieczeństwo na obiektach piłkarskich” – wykład eksperta PKIS
15.00   90 lat PZPN – jerzy engel o historii Polskiego Związku Piłki Nożnej, projekcja filmu, 

wręczenie upominków wszystkim uczestnikom Konferencji z okazji 90-lecia PZPN
15.30  Ciąg dalszy rozmów indywidualnych
16.30  Zakończenie Konferencji

 sZTUka BUDoWania

 Uczestnicy Konferencji skorzystają z bezpłatnych porad i konsultacji z ekspertami  
Polskiego Klubu Infrastruktury Sportowej w zakresie finansowania, budowy, modernizacji 
i zarządzania obiektami sportowymi oraz zapoznać się z najnowszą ofertą wiodących  
na rynku firm.

 MaTeriałY konferencYjne

Wszyscy uczestnicy otrzymają komplet materiałów informacyjnych przygotowanych przez 
PZPN dotyczących zasad udziału w organizowanych przez PZPN turniejach piłkarskich.

 UPoMinki Z okaZji 90-lecia PZPn

Wszyscy uczestnicy Konferencji otrzymają przygotowane przez PZPN upominki z okazji 
jubileuszu Polskiego Związku Piłki Nożnej. 



W KONfeReNCjI WeZMĄ UDZIAŁ:

GrZeGorZ laTo
Prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej; wybitny polski piłkarz, napastnik reprezentacji Polski w piłce nożnej, 
trzykrotny uczestnik finałów Mistrzostw Świata (1974 r., 1978 r. 1982 r.), złoty i srebrny medalista Igrzysk 
Olimpijskich w kadrze Kazimierza Górskiego, szkoleniowiec; senator V kadencji, Członek Honorowy PKIS.

aDaM GiersZ 
Minister Sportu i Turystyki, wcześniej Sekretarz Stanu w MSiT, pełnił także funkcję prezesa Urzędu 
Kultury fizycznej i Sportu oraz Podsekretarza Stanu w Ministerstwie edukacji Narodowej i Sportu; 
byly trener tenisa stołowego i działacz sportowy.

francisZek sMUDa
Selekcjoner polskiej reprezentacji narodowej w piłce nożnej, były piłkarz; występował również 
w amerykańskiej lidze NASL Hartford Bi-Centennials, jako trener największe sukcesy odnosił 
w Widzewie Łódź, Wiśle Kraków i Lechu Poznań. 

WłoDZiMierZ sZaranoWicZ
Dyrektor kanału TVP Sport; znany dziennikarz i komentator sportowy, prowadził transmisje 
z trzynastu zimowych i letnich Igrzysk Olimpijskich; laureat Wiktora 1985 i trzykrotny laureat 
Telekamer (w latach 1999, 2000 i 2008) w kategorii dziennikarz, komentator sportowy. 

jerZY enGel
Dyrektor Sportowy Polskiego Związku Piłki Nożnej, były polski piłkarz, działacz sportowy; 
szkoleniowiec zespołów polskich i zagranicznych, selekcjoner piłkarskiej reprezentacji Polski w latach 
2000-2002; menedżer sportowy, Członek Honorowy PKIS.

ToMasZ ZaBielski
Pełnomocnik ds. Uczniowskich Klubów Sportowych Polskiego Związku Piłki Nożnej, Koordynator 
programu UefA Grassroots w Polsce, trener II klasy, menadżer sportu, w latach 2000-2003 
trener reprezentacji Polski U-16.

WłaDYsłaW ŻMUDa
Trener juniorskiej Reprezentacji Polski U-16, przewodniczący Klubu Wybitnego Piłkarza; były piłkarz, 
trzykrotny mistrz Polski, czterokrotny uczestnik finałów Mistrzostw Świata, srebrny medalista 
olimpijski z 1976 roku.

Marek ZDZieBłoWski
Inicjator i współorganizator Polskiego Klubu Infrastruktury Sportowej, prezes Zarządu PKIS, 
przedsiębiorca, wydawca prasy branżowej „Builder”, „sportplus”, prezes PWB Media, od kilkunastu 
lat związany z branżą budowlaną i infrastruktury sportowej, członek Loży Złotej BCC.

janUsZ Zaorski
Znawca i wielki miłośnik footballu; polski scenarzysta, reżyser i producent filmowy, w około 
dziesięciu filmach wystąpił również jako aktor, były przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii 
i Telewizji.

rafał PierZYŃski
Inicjator i współorganizator Polskiego Klubu Infrastruktury Sportowej, wiceprezes Zarządu PKIS, 
menedżer z doświadczeniem w polskich i międzynarodowych firmach, od kilku lat związany z rynkiem 
infrastruktury sportowej oraz branżą szkoleniową.

Piłkarska Polska


