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SONDA

Jan Daszczyk
emeryt

Babcia przechodzi przez skrzyīowanie - przeszâa i mówi - udaâo siċ. Tak
wâağnie nasi piâkarze zagrali w ostatnim
meczu. Juī coğ byâo, ale nie to, co
powinno. Gorzej byý nie mogâo, w porównaniu z innymi paĕstwami jesteğmy
na zero. Nazwiska juī przestaây graý,
niech grajĆ ci, co chcĆ, normalni, a nie
ci, co siċ reklamujĆ. W Polsce wygraâa
reklama, a chcĆc wygraý, trzeba trenowaý. WyglĆda na to, īe inni trenujĆ
lepiej od nas, np. Szwajcarzy, którzy
piċknie biegajĆ po boisku. To wedâug
mnie jedni z kandydatów do tytuâu.
Argentyna teī przeszâa fuksem, bo
w meczu z NigeriĆ sċdzia nie przyznaâ
karnego druīynie afrykaĕskiej.
Sċdziowanie na Mundialu to osobny temat - dla niektórych WAR zupeânie
nie istniaâ, oni wiedzieli lepiej. SĆdzċ, īe
mistrzem moīe zostaý jedna z druīyn
poâudniowoamerykaĕskich, niewykluczone, īe Brazylia, która z meczu na
mecz gra coraz lepiej.
A wracajĆc do naszych - zmiany
muszĆ byý i to kolosalne.
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Mundialowe reÁeksje
Sonda przeprowadzona w piĆtek, 29 czerwca.

Krystyna
Drzewiecka
emerytka

Pomagam mċīowi kibicowaý. Wielkiej nadziei na wygranĆ to od poczĆtku
nie miaâam, co innego mĆī. Nie znam
siċ na piâce, ale widzċ, jak grajĆ - juī po
pierwszym meczu wiedziaâam, īe nic
z tego nie bċdzie. W meczu z JaponiĆ
siċ poprawili, mieli lepszĆ kondycjċ
mimo wysokiej temperatury. Caây czas
wierzċ, īe Polska bċdzie miaâa dobrĆ
druīynċ i w nastċpnych latach pójdzie
nam lepiej. Uwaīam, īe kadrċ trzeba
wymieniý na mâodszych graczy, ci sĆ
juī zmċczeni. Zostawiâabym jedynie
Krychowiaka i Lewandowskiego, który
siċ sprawdza, choý ze znakiem zapytania. Zostawiâabym teī zdobywcċ
bramki dla Polski - Bednarka. Trener
musi zostaý wymieniony.
Bardzo pozytywne wraīenie zrobili
na mnie Afroamerykanie - wysportowani, wysocy, zgrabni… Nikt w tym
wzglċdzie im nie dorównuje. Ronaldo
takīe ma wielkie powodzenie u kobiet.
Byâam w sanatorium z mâodĆ dziewczynĆ, TatarkĆ, i ona pokazaâa mi tego
Ronaldo, wiċc wreszcie zwróciâam na
niego uwagċ - rewelacja!
Bċdċ trzymaý kciuki za Brazyliċ, bo
bardzo mi siċ ten kraj podoba.

Paweâ Kulesza
i Iwona Paweâka
z córeczkĆ EmilkĆ

Poza naszĆ reprezentacjĆ kibicowaliğmy Nigerii, ale teī odpadâa, teraz
zostaje Argentyna. Na razie najlepszy mecz to Portugalia - Hiszpania.
O wystċpach naszej druīyny lepiej
nie mówiý. Optymizm byâ zbyt duīy
w stosunku do tego, jak byli przygotowani. Okazaâo siċ, īe kilka tygodni
intensywnych treningów to za maâo
na najlepsze druīyny. Lewandowski,
nawet wówczas gdy wygrywaliğmy,
zwracaâ uwagċ, īe nie jest dobrze,
i to siċ potwierdziâo. Nie zgadzam siċ
z twierdzeniem, īe zagraâ ĩle - on wystċpuje w roli napastnika, który stoi
na szpicy i strzela - w Bayernie siċ to
sprawdza, tutaj nie. Prawda, nasi grali
sâabo, lecz nie bez wysiâku - trochċ
zdrowia na boisku zostawili, szkoda,
īe niewiele to daâo.
Za najwiċkszĆ sensacjċ mistrzostw
uwaīamy odpadniċcie Niemców. Co do
sċdziowania, WAR nie moīe zaleīeý od
tego, czy sċdziemu chce siċ spojrzeý
w ekran, czy nie. Myğlċ, īe gâoğne gwizdy kibiców w takiej sytuacji teī pomogĆ
sċdziemu podjĆý wâağciwĆ decyzjċ.

Maciej Kubacki
handlarz

Nie wszystkie mecze oglĆdam, lecz
ğledzċ przebieg mistrzostw. Wydaje mi
siċ, īe zdarzy siċ jakağ niespodzianka,
np. Kolumbia moīe coğ pokazaý - wygrali z PolskĆ, z Senegalem, wiċc sĆ
na fali.
Co do naszych - historia lubi siċ
powtarzaý. Trzeci raz pod rzĆd nie
wychodzimy z grupy, wygrywajĆc tylko
ostatni mecz „o honor”. Na pewno byâoby gorzej, gdyby odjechali bez īadnej
bramki, lecz chyba īaden z naszych
piâkarzy nie pokazaâ klasy. Miaâem nadziejċ, īe wczeğniej zagra Glik, ale
widaý nie byâ w peâni siâ po kontuzji.
A Niemcy… Īartowaâem wczoraj, īe
Niemcy pojechali do domu, a my dalej
gramy, bo jeden dzieĕ dâuīej byliğmy
na mistrzostwach. Niemcy to nasz odwieczny rywal, wiċc nie jest mi ich īal,
lecz to, īe odpadli, to dla nas maâa
pociecha.
Obecnie, niestety, coraz wiċcej
mówi siċ o wyglĆdzie piâkarzy, a nie
ich umiejċtnoğciach, a moda z fryzur
przenosi siċ na tatuaīe.

Rozm. K. Juszczak,
fot. S. Szmatuâa

Mirosâaw Lis
farmaceuta

Byâo sâabo. Zapowiadaâo siċ na
wiċcej, balon nadziei zostaâ zbyt mocno napompowany i pċkâ. Najbardziej
zawiódâ Nawaâka - miaâo byý lepiej,
a wyszâo… jak zawsze. Ğmiano siċ,
īe Japonia, by daý nam szanse, zagra w japonkach. Moīe ich piâkarze
w japonkach nie grali, ale na pewno
nie walczyli, wiċc szansċ dostaliğmy.
Wygraliğmy, ale o uratowaniu honoru bym nie mówiâ. Jakbyğmy wygrali
przynajmniej 2:0, to owszem, wówczas
teī Japonia musiaâaby graý, a nie pozorowaý grċ. Jakiğ tam īal jest, bo
mieliğmy byý chociaī wğród szesnastu
najlepszych. Na tle caâej reszty fajnie
wypadâ piâkarz stĆd - Kurzawa, warto
w niego inwestowaý.
Rozczarowali Niemcy, lecz równie mocno zawiodâa mnie Argentyna.
Latynosi zawsze grajĆ tak piċknie, ale
piâkarze tej druīyny mnie rozczarowujĆ.
PodobajĆ mi siċ Chorwaci, stajĆ siċ
jednymi z gâównych faworytów. Zobaczymy - piâka w grze, nie mam swego
typu, lecz chciaâbym widzieý jak najwyīej Szwecjċ, Chorwacjċ… te nowe,
wschodzĆce druīyny, niekoniecznie
zağ wielkich faworytów.

