II TURNIEJ PIŁKARSKI „DZIECI POLONII DZIECIOM”

W sobotę 12 września 2020 r. na bocznym boisku Ośrodka Polonia SCS Aktywna Warszawa
odbyła się II edycja Turnieju Piłkarskiego „Dzieci Polonii Dzieciom”. Organizatorem tej wyjątkowej
imprezy była Fundacja na Rzecz Rozwoju i Promocji Sportu Młodzieżowego. W pierwotnym
terminie miała się ona odbyć w kwietniu br., jednak było to niemożliwe z powodu epidemii
COVID-19.
W ramach oficjalnego otwarcia Turnieju, krótką przemowę wygłosił prezes Fundacji na
Rzecz Rozwoju i Promocji Sportu Młodzieżowego, pan Stanisław Michrowski. Podkreślił w niej
wychowawczy aspekt imprezy oraz serdecznie powitał dzieci i ich opiekunów.
Obsadę zawodów stanowiły dwa zespoły gospodarzy (Polonia I i Polonia II), Dom Dziecka
z Kowalewa na Mazowszu oraz drużyny reprezentujące Dolny Śląsk: Pogotowie Opiekuńcze
z Legnicy, Dom Dziecka z Wilkowa-Osady oraz zespół o wdzięcznej nazwie FC Wandy będący
reprezentacją Domu Dziecka z Legnicy. Jest to drużyna żeńska, jednak na potrzeby Turnieju zasilił ją
jeden chłopiec. W zawodach uczestniczyły dzieci w wieku 10 – 13 lat. Każdy mecz trwał 2 x 10 min.
Rywalizacja sportowa rozpoczęła się o godzinie 10.00. Zespoły przydzielone zostały do
dwóch grup, w których rywalizowały systemem „każdy z każdym” jednocześnie na dwóch
boiskach. W grupie A spotkały się: Polonia Warszawa II, Dom Dziecka Wilków-Osiedle i Dom
Dziecka Legnica. W grupie B walczyły Polonia Warszawa I, Pogotowie Opiekuńcze Legnica oraz
Dom Dziecka Kowalewo. Reprezentacje Domów Dziecka z Kowalewa i Legnicy debiutowały
w Turnieju „Dzieci Polonii Dzieciom”. Pozostałe zespoły posiadały doświadczenia z ubiegłorocznej,
pierwszej edycji imprezy.

W pierwszym meczu grupy A zmierzyły się zespoły Polonii Warszawa II z Domem Dziecka
Wilków-Osiedle. Spotkanie było bardzo zacięte i pełne zwrotów akcji. Ostatecznie zakończyło się
wynikiem remisowym 4:4. W ubiegłym roku właśnie te drużyny walczyły w finale I edycji Turnieju
o główną nagrodę, więc nie mieli problemu z pokonaniem debiutantek z Domu Dziecka Legnica.
Wilków-Osiedle ostatecznie zwyciężył w grupie dzięki lepszemu bilansowi bramkowemu.
Rywalizację w grupie B zdominował zespół Polonii Warszawa I, który wygrał oba swoje mecze.
Drugie miejsce zajęli debiutanci z Domu Dziecka Kowalewo.
Po zakończeniu rywalizacji w grupach sytuacja przedstawiała się następująco:
Tabela grupy A
1. Wilków-Osiedle

4 pkt. (19:5)

2. Polonia Warszawa II

4 pkt. (11:4)

3. Dom Dziecka Legnica (FC Wandy)

0 pkt. (1:22)

Tabela grupy B
1. Polonia Warszawa I

6 pkt. (13:4)

2. Dom Dziecka Kowalewo

3 pkt. (8:7)

3. Pogotowie Opiekuńcze Legnica

0 pkt. (4:14)

W meczu, którego stawką było zajęcie V miejsca zmierzyły się zespoły, które zajęły trzecie
miejsca w rozgrywkach grupowych. Spotkanie miało dwa różne oblicza. Po pierwszej połowie
Dom Dziecka Legnica prowadził 3:0 i wydawało się, że pewnie pokona przeciwnika. Jednak po
przerwie gracze Pogotowia Opiekuńczego Legnica wyrównało stan meczu i po ostatnim gwizdku
sędziego doszło do konkursu rzutów karnych. Rywalizację tę wygrali piłkarze Pogotowia
Opiekuńczego w stosunku 2:0.

Trzecie miejsce wywalczyli gracze Polonii II, którzy pewnie pokonali Dom Dziecka
Kowalewo 7:0. Jednak czwarte miejsce debiutantów należy uznać za duże osiągnięcie.
Największe emocje wzbudził rzecz jasna mecz finałowy. Drużyna z Wilkowa-Osiedla zagrała
bardzo dojrzale i odpowiedzialnie. Zespołem dyrygował jego niekwestionowany lider 13. letni
Wiktor Siemieńko. Zdobył bramkę dla swojej drużyny a następnie na bieżąco reagował na to co
dzieje się na boisku i udzielał wskazówek kolegom. Należy podziwiać dojrzałość piłkarską tego
chłopca, zarówno w kwestiach taktycznych jak czysto piłkarskich. Zawodnicy Polonii długo nie
potrafili sforsować pewnie grającej obrony Wilkowa i pokonać świetnie dysponowanego
bramkarza tego zespołu. Udało im się to na niedługo przed końcowym gwizdkiem sędziego. Remis
1:1 oznaczał rzuty karne. Chłopcy z Wilkowa strzelali bezbłędnie, a ich bramkarz wybronił jeden
strzał. Kolejna próba polonistów była niecelna i konkurs rzutów karnych zakończył się wynikiem
4:3 dla Domu Dziecka Wilków-Osiedle. Tym samym zostali oni zwycięzcami całego Turnieju.
Po zakończeniu zmagań sportowych nastąpiła uroczystość wręczenia pamiątkowych
medali, statuetek i pucharów oraz nagród rzeczowych. Dzięki staraniom organizatorów,
Stołecznego Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA i Fundacji na Rzecz Rozwoju i Promocji
Sportu Młodzieżowego oraz sponsorów na czele z firmą ASSECO POLAND SA oraz EXALO
DRILLING

SA,

CFF

CZEPCZYŃSKI

FAMILY FUNDATION,

WBS BANK,

TRAMWAJE

WARSZAWSKIE sp. z o.o., Mazowieckiego Związku Piłki Nożnej, HPR, PRESTIGE AUTO sp. z o.o.,
MIEDZI COPPER Corp., POLONIA WARSZAWA SA, a także ze współorganizatorami i sponsorami:
Stowarzyszeniem Społeczności Polonii Warszawa „Czarne Koszule”i Ośrodkiem Kibice Razem
Polonia Warszawa, obdarowani zostali wszyscy uczestnicy imprezy.
Narody wręczali: Jerzy Piekarzewski, Barbara Piekarzewska, Bronisław Tomaszewski, Torsten Axt,
Jolanta Kozaczyńska oraz Stanisław Michrowski, który wygłosił również mowę końcową

Wieczorem na młodych sportowców czekała atrakcja w postaci meczu pierwszego zespołu Polonii
Warszawa z KS Ursus Warszawa, w ramach rozgrywek o mistrzostwo I gr. III ligi. Tym razem dzieci
wystąpiły w roli widzów. Była to nie lada atrakcja, gdyż po raz pierwszy miały możliwość
oglądania na żywo meczu na stadionie ze sztucznym oświetleniem, wypełnionym tłumem
widzów żywiołowo dopingujących swoją drużynę. Wieczorem czekały na dzieci także słodkie
niespodzianki ufundowane przez Stowarzyszenie Społeczności Polonii Warszawa „Czarne Koszule”
i Ośrodek Kibice Razem Polonia Warszawa. Tego wieczora poza słodkimi paczkami dzieciaki zabrały
z Polonii bardzo miłe wspomnienia i polonijne gadżety od kibiców.
W niedzielny poranek dzieci i ich opiekunowie zwiedzali Zamek Królewski, Stare Miasto
i Krakowskie Przedmieście. Licencjonowany przewodnik przybliżył im historię i dzień dzisiejszy
stolicy.

KOŃCOWA KLASYFIKACJA TURNIEJU
1. Dom Dziecka Wilków-Osiedle
2. Polonia Warszawa I
3. Polonia Warszawa II
4. Dom Dziecka Kowalewo
5. Pogotowie Opiekuńcze Legnica
6. Dom Dziecka Legnica
Bramkarz turnieju: Anna Placer (Dom Dziecka Legnica)
Zawodnik turnieju: Karol Chilarzewski (Polonia I)
Król strzelców: Wiktor Siemieńko (Wilków-Osiedle)
Puchar Fair-Play: Pogotowie Opiekuńcze Legnica

