
Przed finałem Mistrzostw Europy 2020.

Zbliża się finał Mistrzostw Europy 2020(1). Znamy już finalistów. 11 lipca 2021 r. na 
legendarnym stadionie w batalii o koronę najlepszej reprezentacji w Europie zmierzą się 
gospodarze: Anglicy oraz Włosi.

Trudno w oczywisty sposób wytypować zdecydowanego faworyta meczu. Co prawda gra 
gospodarzy w fazie rozgrywek grupowych nie powaliła nas (kibiców futbolu na 
kontynencie) - na kolana, jednak trzeba uznać, że The Thee Lions z meczu na mecz 
wchodzili na coraz wyższy poziom, i byli niezwykle pragmatyczni. Z kolei -Włosi – od 
początku turnieju zachwycali niebanalnym polotem, wręcz finezją futbolową, otwartością 
gry, kreacją i wysokim poziomem zaawansowania technicznego.

Czarodziejska formuła, odejście od klasycznego catenaccio – narodowego stylu – 
opartego na taktycznych faulach i ochronie własnej bramki – dla piłkarskiej Italii stały się 
na tych mistrzostwach – odpiętą łatką, obowiązywać zaczęła gra na pierwszy kontakt – 
cały ów lans Squadra Azzurra fascynował wszystkich kibiców na świecie, również i 
mnie... .
Mecz otwarcia to pokazowe zwycięstwo z Turcją 3:0. Bramki w tym spotkaniu zdobywali 
Merih Demiral (samobójczy), Ciro Immobile i Lorenzo Insigne.

Drugie spotkanie to powtórka wyniku ze Szwajcarią dla podopiecznych Roberto 
Manciniego, którzy po dwóch trafieniach Locatellego i kolejnej bramce Immobile zapewnili 
sobie awans do fazy pucharowej Euro 2020(1).

Trzecie spotkanie było formalnością, w częściowo rezerwowym składzie, pokonali 1:0 
reprezentację Walii.

Jednakże: w 1/8 finałów ME – przytrafił się Włochom dość nieciekawy mecz z 
reprezentacją Austrii, która postawiła twarde warunki na boisku - i Włosi mieli niemało 
problemów, w 65. minucie Austriacy wyszli nawet na prowadzenie, lecz okazało się, że 
Arnautović był na spalonym a jego trafienie nie mogło zostać uznane, gole padły w 
dogrywce spotkania. Pierwszy do siatki wymierzył Federico Chiesa, następnie - Matteo 
Pessina. Bramkę kontaktową dla Austrii zdobył Sasa Kalajdzic. Italia wygrała 2:1 meldując 
się w ćwierćfinale, w którym trafiła na Belgię. By tam znów pokazać klasę i udowodnić 
piłkarską jakość i wyższość nad rywalem typowanym przez wielu fachowców na 
przyszłego Mistrza Europy, był to moim zdaniem najlepszy mecz turnieju, gdzie Włosi w 
sposób bezdyskusyjny pokazali – ujawnili – potwierdzili - kunszt oraz walory taktyczne 
swojego sztabu szkoleniowego.
Bramki strzelali - Nicolo Barella, w zamieszaniu pola karnego, skierował piłkę do siatki. Na 
2:0 podniósł wynik - Insigne. Indywidualnym rajdem technicznym i uderzeniem sprzed pola
karnego – ukarał buńczucznych Belgów. W końcówce 1 połowy kontaktowego gola dla 
Czerwonych Diabłów z rzutu karnego zdobył Romelu Lukaku, wynik nie uległ już zmianie a
Włosi pewnie awansowali do półfinału mistrzostw Europy – robiąc duże wrażenie w 
piłkarskim światku ekspertów.

I chyba tyle.

Kolejny mecz – ten właśnie półfinałowy... wywołał ponownie nasze kibicowskie mieszane 
uczucia, poczuliśmy pewien subiektywny absmak, tutaj - reprezentacja Hiszpanii, młody 
perspektywiczny zespół szykowany głównie pod kolejny szlagierowy turniej tj. Mistrzostwa 
Świata w Katarze (odbędą się już za półtora roku) – sprawił Włochom niemało problemów.
Hiszpanie w półfinale zdominowali środek pola i operowali piłką przez znaczącą część 
spotkania, proporcje posiadania piłki sięgały nawet 71% na rzecz La Furia Roja, okazało 
się, że koncepcje szkoleniowca reprezentacji Hiszpanii - Luisa Enrique, (a to znakomity 
coach – i legendarny piłkarz m.in. Realu Madryt i FC Barcelony), sprawdziły się i Włosi – 
chociaż uzyskali upragnione prowadzenie w tym meczu – to - po bramce Federico Chiesy, 
gola również stracili na dziesięć minut przed końcem spotkania... . W konsekwencji, i w 
wyniku powyższej sytuacji - mieliśmy kolejną dogrywkę oraz rzuty karne, a w nich Squadra
Azzurra, zaprezentowała swoją odporność psychiczną - i po golu Jorginho (nota bene 
piłkarza Chelsea), awansowali Włosi - do Finału Mistrzostw Europy.

W takich oto różnobarwnych okolicznościach przystępuje dziś Italia - do głównej batalii. 
Pomimo tychże różnorakich – odmiennych - oblicz tej reprezentacji – o których dowodzę - 
tu w sentencji, można śmiało uznać, że Niebiescy, i tak lepiej prezentują się w kontekście 
kreatywnej i otwartej gry - w porównaniu do rywali, czyli, gospodarzy – Anglików.

Reprezentacja Wyspiarzy, dowodzona przez selekcjonera - Garetha Southgeate'a, to 
futbol mega pragmatyczny. Sons of Albion, nie w pięknym dla oka stylu rozpoczynali ten 
turniej, fazę grupową mistrzostw, Anglicy rozpoczęli od meczu z Chorwacją.
Zwyciężyli – ale tylko w najmniejszym z możliwych wymiarze, 1:0. Nie był to mecz 
tragiczny, ale w wykonaniu Wyspiarzy niezbyt ambitny. Statystyki pomeczowe takie sobie. 
Można usprawiedliwić Anglików, faktem, że mecz rozgrywany był wcześnie, no ale 
przecież Chorwaci – o wiele starsi – musieli również radzić sobie z tym faktem. W 
strzałach było po równo – po osiem, w atakach nieznaczną przewagę miała już Chorwacja
– 104-93, - posiadanie piłki (główny wartościowy parametr) – 52% do 48% - na rzecz 
Anglików, więc w miarę równe spotkanie. Liczy się wynik, i tu pragmatyzm angielski – 
zadecydował. Mecz przebiegał pod kontrolą Anglików, Chorwaci grali głęboko w swojej 
połowie, Synowie Albionu oddalili grę od własnej bramki, z odległości 3 metrów do bramki 
nie trafił a Kane, Kieran Trippier z rzutu wolnego trafiał w mur, w 37' gol Raheema 
Sterlinga po asyście Kalvina Phillipsa – i chyba tyle o tym spotkaniu – wystarczy.

Następnie mecz ze Szkocją, rozgrywany jako ostatni w tym dniu kalendarza mistrzostw, 
zremisowany 0:0, w dominacji chyba raczej nawet Szkotów? Którzy zorganizowali 
wzorową grę w centrum boiska, na co Anglicy nie potrafili skutecznie odpowiedzieć, to 
„ futbolowa wojenka” o Wyspy, więc można śmiało zrozumieć te trudności Anglików, takie 
mecze charakteryzują się własnymi subiektywnymi uwarunkowaniami, i trzeba koniecznie 
brać tą poprawkę w analizach.

Finalnie Anglia wygrywa z Czechami – znów skromnie 1:0 i wychodzi do 1/8 finałów. Nie 
ma szoku, tyłka nie urywa, atuty stadionu Wembley, wiara i niewiara kibiców w Garetha 
Southgaeta – w roli trenera, etc., etc., etc., ale pragmatyzm!… .

Mieszane uczucia Anglików – bo reprezentacja ich trafia na Niemców, którzy zawsze 
budzą respekt i u wszystkich.

Po meczu uważam – średnim – pragmatyczni Anglicy uzyskują dobry wynik to 2:0, cały 
czas nie tracą gola na Mistrzostwach Europy, po golu znów Sterlinga a asyście Shawa – 
Anglicy uzyskują prowadzenie. Powinien być remis! Był w meczu błąd Sterlinga, w wyniku 
tegoż sam na sam z bramkarzem znalazł się Mueller. Strzelił obok Pickforda, w światło 
bramki nie trafił!Drugiego gola w końcówce strzela Harry Kane po asyście Jacka 
Grealisha. Mecz średni – dla mnie, bez jakości, ale oczywiście Anglicy uważają, że to 
narodziny wielkiej reprezentacji – być może, nie upieram się tym bardziej jako laik futbolu.

W ćwierćfinale - Trzy Lwy Angielskie, wreszcie rozgrywają pokazowy mecz na tych 
Mistrzostwach Europy – pokaźne, wyraźne zwycięstwo nad Ukrainą aż 4:0, gole Kane'a, 
Maguire'a, znowu Kane'a, Hendersona, dowartościowały zespół.

W półfinale Anglicy po powrocie ze Stadio Olimpico w Rzymie powracają na Wembley, i 
zwyciężają ambitnych Duńczyków, po kontrowersyjnym rzucie karnym na Sterlingu - i już 
w dogrywce , Kane staje w roli skutecznego egzekutora.
Tu też Anglicy tracą pierwszego gola na turnieju. Analiza VARu, jest jednoznaczna – karny 
dla Anglii!, Harry Kane na raty bo na raty – ale - wbija decydującego gola na 2:1, chociaż 
to Anglicy jako pierwsi stracili bramkę, po golu już w 30' z rzutu wolnego - Mikkela 
Damsgaard'a. Piękny strzał plasowany w okienko bramki Pickforda – załatwia sprawę, 
początkowo szok Anglików, a następnie – znów uaktywnia się pragmatyzm boiskowy, po 
szaleńczej kontrze - Bukayo Saka dogrywa centrę do – wiadomo kogo?- do... Sterlinga, w 
sytuacje wplątuje się obrońca Duńczyków – Simon Kjaer – i pakuje sobie gola 
samobójczego.
Dalej – Anglicy spychają Duńczyków do głębokiej defensywy, zmęczeni dramatycznymi 
pojedynkami w grupie i wyjazdem na mecze do dusznego Baku – Czerwono-Biali – oddają
pole, a mechaniczna i pragmatyczna do bólu Anglia wygrywa awans do Finału Mistrzostw 
Europy.

Stoimy więc oto - w obliczu zbliżającego się finałowego meczu tych mistrzostw.

Anglicy zagrają z Włochami o puchar, a my fanatycy kopanej... zastanawiamy się komu 
będziemy życzyć lepiej?

Nie odpowiem na to pytanie, nie zasugeruję Państwu – niczego, zaliż różne są preferencje
i inklinacje polskiego fana piłki nożnej.

Napiszę raptem o tym..., że będzie to pojedynek różnych stylów piłkarskich, (i mimo 
wszystko tego co w naszych retrospekcjach) – DZIŚ: radosnego, optymistycznego, 
ofensywnego futbolu w wykonaniu Italii, porzucającej na naszych oczach (nie wiem czy na
zawsze, czy na chwilę) – swoje ukochane – catenaccio,... a... z ułożoną do bólu 
strategicznie reprezentacją Gareth'a Southgate'a, który pamięta własną porażkę – w 
meczu półfinałowym na Mistrzostwach Europy z Niemcami, to wydarzyło się - 26 czerwca 
1996 roku na Wembley – mister Gareth - nie zamienił rzutu karnego na gola, Anglicy 
zostali wyeliminowani z dalszej gry z turnieju - w tym półfinale Euro. Minęło 25 lat, 
dwadzieścia pięć lat – „southgate'owskiej” pokuty vel. poruty! – i zarazem... świadomie 
wypracowanego trenerskiego zmysłu pragmatysty!, - do perfekcji budującego świadomość
reprezentacji, którą prowadzi – co do jakości jej defensywy i pragmatycznej destrukcji 
przeciwnika.

Defensywa Anglików jest mega efektywna – 70% skutecznych odbiorów piłek defensorów 
reprezentacji w pojedynkach z rywalami, robi wrażenie. Reprezentacja Anglii jest można 
by rzec - wręcz nie ciekawa, nudna, formalistyczna na tyłach, ale skuteczna! – w logiczny 
zaplanowany sposób potrafi inklinować do zadań ofensywnych, a w napadzie brylują tutaj 
- szybki Stearling także Grealish, Harry Kane, potrafiący cofać się i wiązać kreatywnie - 
linie ataku z linią pomocy. Szybcy skrzydłowi: Shaw i Walker, pragmatyczni w centrum 
defensywy - Maguire i Stones, pożyteczny i nawet bramek łowca - Maguire, Mount i Saka 
– szybcy i podłączający się aktywnie - do kontr, oto cała wartość reprezentacji Albionu – 
mniej optyczna wizualnie – ale niezmiernie skuteczna.

To właśnie ten pragmatyzm, wykreowany u nich przez trenera Gareth'a Southgate'a, 
świadomie ogranicza rolę w reprezentacji tych bardziej ofensywnych zawodników – od 
których się w Anglii - aż roi.

Niebywałe bogactwo talentów, a wynika to ze systemu szkoleniowego – który został 
zaimplementowany na wyspach. To szkółki piłkarskie obok wielkich, średnich i nawet 
mniejszych klubów futbolowych – w których szkolona jest młodzież, przede wszystkim w 
aspektach stricte ofensywnych.

Na ofensywny futbol stawiają Anglicy i zbierają żniwo. Reprezentacja Southgate'a jakby 
zaprzecza tym właśnie ideom, ale to tylko półprawda, pozory mylą. Naturalne inklinacje 
ofensywne dosłownie każdego młodego reprezentanta Anglii – Southgate potrafił 
uwiarygodnić, w odważnej propozycji skupiającej uwagę głównie na procesach 
meczowych zachodzących w szeroko rozumianej defensywie, wartościowi gracze u tego 
trenera skupieni są na wyuczonych – często automatycznych i zaplanowanych 
schematach gry destrukcyjnej, … a...biorąc pod uwagę – naturalne ofensywne inklinacje 
każdego wartościowego młodzieżowego piłkarza rodem z Anglii – stanowi – daje - 
ogromną wartość dodaną – tu wiele można zdziałać.

Może dlatego Southgate – udowadnia swoim kontestatorom, że brak sukcesów Anglików 
na docelowych imprezach mistrzowskich w zasadzie to od lat sześćdziesiątych była, jest - 
wynikiem zbyt nieodpowiedzialnej romantycznej strategii ofensywnej. Anglicy byli 
Mistrzami Świata tylko raz i dawno w 1966 roku - długo jeszcze nie było mnie na świecie, 
a mistrzem Europy nie byli ani razu, choć to oni wymyślili futbol. (jednak to tylko moje 
osobiste przemyślenia...), mało istotne...

Jestem jednak zwolennikiem gry totalnej – dokładnie ofensywnej, dlatego życzył będę w 
finale powodzenia optymistycznej reprezentacji Włoch, która ma także swojego 
świadomego trenera Roberta Manciniego (moim zdaniem najdoskonalszego na tej 
imprezie), i ma WOLĘ ZWYCIĘSTWA ROMANTYCZNEGO!

Oczywiście Anglikom kibicowałem i od początku turnieju, bo Mistrzostwo Europy, po 
ludzku im się należy!

Mają Anglicy ogromny – największy – wkład w historię i rozwój piłki nożnej na świecie.

Powodzenia Panowie! … ale,... Forza Italia!


