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Od 7 do 15 marca w Delhi
zudziałemośmiudrużyn,wtym
reprezentacji Polski, rozgrywa-
ny będzie turniej drugiej rundy
Ligi Światowej w hokeju na tra-
wie kobiet. Celem podopiecz-
nych trenera Krzysztofa Rach-
walskiego jest awans do finału
imprezy i zachowanie szans
nawystępwigrzyskacholimpij-
skich,którew2016rokuodbędą
sięwRiodeJaneiro.Wreprezen-
tacji Polski znalazło się sześć za-
wodniczekAZSPolitechnikaPo-
znańska: Magdalena Szczurek,
Joanna Wittke, Weronika Weso-

łowska, Oriana Walasek, Ad-
rianna Marcinkowska oraz Mar-
ta Kucharska.

Aby zagrać w w kolejnej run-
dzieLigiŚwiatowej, będącejjed-
ną z dróg kwalifikacji olimpij-
skiej, biało-czerwone muszą
w Indiach zająć minimum dru-
giemiejsce.WgrupieAPolkiza-
grajązTajlandią(7marca),India-
mi(8marca)iGhaną(10marca).
W grupie B znalazły się z kolei
Malezja,Kazachstan,RosjaiSin-
gapur.

TrenerKrzysztofRachwalski
uważa,żecel,awięczajęciejed-
nego z dwóch pierwszych
miejsc, jest jak najbardziej w za-
sięgu jego zespołu. Zdaniem
szkoleniowca korzystna dla na-
szej reprezentacji jest formuła
rozgrywania turnieju. Wszyscy
uczestnicy,bezwzględunaloka-
tę w grupie, zagrają w ćwierćfi-
nale.Wpierwszychmeczachbę-
dzie więc można grać na luzie,
nawet przećwiczyć zagrania,
któremogąokazaćsiękluczowe

w dalszej rywalizacji. Najważ-
niejszybędziećwierćfinałzapla-
nowany na 12 marca oraz ewen-
tualny półfinał.

Zdecydowanym faworytem
naszej grupy są Indie. Aby
wćwierćfinaletrafićnamożliwie
słabszegoprzeciwnika,Polkipo-
winny koniecznie wygrać z Taj-
landiąiGhaną.Chodzioto,żeby
doćwierćfinałuprzystąpićmini-
mum z drugiego miejsca w gru-
pie i zagrać z trzecim zespołem
grupy B (pary ćwierćfinałowe:
1A–4B, 2A–3B, 2B–3A, 1B–4A).

W rozgrywkach Ligi Świato-
wej reprezentacji Polski w zasa-
dzie już nie powinno być, bo
wpierwszejrundziezajęłaostat-
nie miejsce.

– Z uwagi na wycofanie się
z rywalizacji niektórych drużyn
otrzymaliśmy następną szansę
powalczenia o udział w igrzy-
skach i zrobimy wszystko, żeby
ją wykorzystać – zapewnia tre-
ner Krzysztof Rachwalski. a
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Droga na igrzyska prowadzi przez Delhi

Hokej na trawie

Krzysztof Maciejewski
sport@glos.com

Polskiehokeistkiwsobotęroz-
poczynająwIndiachrywaliza-
cjęwturnieju,którymożeje
przybliżyćdostartunaolimpia-
dzie.Pierwszymecz zTajlandią

ZostałmiesiącdomeczuzIrlandią
wDublinie.Jestsięczegobać?
Eee tam. Możemy to spotkanie
potraktować ulgowo. Kadra
Nawałki nazbierała już tyle
punktów, że na jakąś porażkę
może sobie pozwolić i nic wiel-
kiego się nie stanie. Owszem,
najlepiej zgarnąć trzy punkty
i zbliżyć się do wyjazdu
na Euro, ale na pewno w tym
starciu nie stracimy szans
awansu. Mówię to, bo patrząc
na obecną dyspozycję wielu
naszych zawodników, którzy
tak dobrze wypadli jesienią,
spodziewam się, że dopadnie
ich syndrom Dublina.
Jakisyndrom?
No, widać, że Nawałka ma
problem. A może być jeszcze
gorzej. Właśnie komentowali-
śmy mecz Ajaksu i występ Arka
Milika, który zszedł z kontuzją
z boiska. Szczęsny od dawna
już nie broni w Arsenalu, posy-
pał się Piszczek, Błaszczykow-
ski wciąż nie dochodzi do sie-
bie. Grosicki po złamaniu ręki
praktycznie nie wstaje z ławki
rezerwowych. Jędrzejczyk nie
zdąży się wykurować. „Chiń-
czyk” Mączyński nie gra, bo nie
gra liga chińska, Rybus to samo
w Rosji, a Szukała pojechał grać

do Arabii Saudyjskiej i jego for-
ma to zagadka. Tylko niech pan
nie próbuje mi wmówić, że Ży-
ro czy Kucharczyk to jest jakieś
wyjście z sytuacji. Po meczach
Legii z Ajaksem już wiadomo,
na co ich stać. Nie mam zamia-
ru się znęcać nad tymi chłopa-
kami. Poza tym, zawsze gramy
lepiej jesienią niż wiosną. Tak
że, Polacy, nawet gdyby się
przegrało, to będzie można po-
wiedzieć, że nic się nie stało.
MarudziPanstrasznie.
Rybusa bym mimo wszystko
wystawił. Miał dwie asysty
zGibraltarem, dograł Milikowi
ze Szwajcarią. Może coś dorzuci
też w Dublinie. OK, żeby nie tyl-
ko narzekać, to Milę pochwalę.
Podobno świetnie raz zagrał.
Wktórymmeczu?
Nie w meczu. W jednym odcin-
ku „Kiepskich” na Polsacie. Po-
dobno rewelacja. Jeszcze go nie
wyemitowali. Nie mogę się do-
czekać, bo to będzie najpraw-
dopodobniej najlepszy występ
Sebastiana w 2015 roku.
AleżPanzłośliwy...
Jaki złośliwy? To jest fachowa
analiza.
Bądźmypoważni,takiSzczęsny
możedobrzezagraćwDublinie
nawetjakorezerwowy.
Właśnie, że nie może. Dla mnie
bramkarz, który nie broni,
nie umie bronić. Wie pan ile ra-
zy z tymi drwalami z Irlandii
będzie trzeba wychodzić
do dośrodkowań?

Zdziesięć?
No tak, ale w jednej połowie.
Oni nawet gdy wrzucają piłkę
z autu, to tak ją jakby kopali.
Tam piłka nie będzie przesta-
wała latać. Będą rąbać, siekać,
zapier... Żadnej techniki czy ca-
ckania się w jakiś finezyjny, na-
dzwyczajny futbol. Żeby im
sprostać, trzeba zaprawionych
w walce twardzieli. Niech pan
sobie wyobrazi reakcję opinii
publicznej, gdyby Nawałka wy-

stawił tego rezerwowego Wojt-
ka i ten by coś zawalił. Zjedli by
selekcjonera.
Toktopowinienłapać?
Boruc.
Gra w drugiej lidze angielskiej.
I co z tego? A ta pierwsza chiń-
ska czy arabska, z której wywo-
dzą się nasi, to jest jakiś pępek
piłkarskiego świata czy co?
Lepsze są od drugiej angiel-
skiej? Śmiem wątpić. Poza tym,
kilku Irlandczyków gra w tej li-

dze co Boruc. To może być na-
wet atut.
Jakieśinneradydlaselekcjonera?
Poszukałbym trzeciego środko-
wego pomocnika do Jodłowca
i Krychowiaka. Może to jest ja-
kieś wyjście, by zaryglować śro-
dek i liczyć na kontrę czy stałe
fragmenty gry.
Trener Nawałka podobno przy-
glądał się ostatnio Łukasikowi
i Furmanowi.
Furman to się świetnie pre-
zentuje w cywilu, jak analizu-
je mecz swojej drużyny dla te-
lewizji. Bo przecież nie gra.
A Łukasik to dobry pomysł.
Dałbym mu szansę, choć pa-
miętam, że w lutym 2013 roku
właśnie z Irlandią, jeszcze
za czasów Waldemara
Fornalika, nie pomógł i prze-
graliśmy 0:2. Ale sporo czasu
już minęło, facet zasługuje
na kolejne próby, przecież kie-
dyś, jak w meczu z Ukrainą,
wychodził nawet w pierw-
szym składzie kadry. Wrócił-
bym też do Wawrzyniaka
w obronie. Z lewej strony po-
winien grać lewonożny za-
wodnik i koniec. I koniecznie
ci, którzy grają w takiej czy in-
nej lidze, a nie siedzą na ławce
rezerwowych. Jeśli się nie ma
tych wybieganych minut
w nogach, to się czas potrafi
bardzo dłużyć podczas me-
czu.
Selekcjoner rozważał ponoć po-
wrót Marcina Wasilewskiego...

Fajnie, ale nie wygłupiajmy się.
To obrońca ostatniej drużyny
w lidze angielskiej. On swój
czas w reprezentacji miał. Wca-
le nie podstawowy, w formacji
dziurawej jak szwajcarski ser.
I już grubo po trzydziestce.
Lubimy narzekać, ale prawda
jest taka, że reprezentacji Polski
idzie całkiem, całkiem. Nie prze-
graliśmy w siedmiu kolejnych
meczach...
Tak, to robi wrażenie na całym
świecie. Cóż za seria! I zapom-
niał pan dodać, że w tym cza-
sie dwa razy nie przegraliśmy
z Niemcami. Należy żałować,
że nie zagraliśmy podczas
mundialu w Brazylii. Skoro
potrafiliśmy walnąć mistrzów
świata, to może udałoby się
i wtedy. I wrócilibyśmy z tym
pucharem z Ameryki Połud-
niowej.
Sarkazmrodemzwarszawskiego
Bródna...
Przecież to tylko futbol, nie
bądźmy tacy poważni i nie na-
pinajmy się aż tak bardzo. Do-
brze sobie czasem pożartować.
Dobrzechociaż,żePanatypy
rzadkosięsprawdzają.
Ciągnie się za mną ten Celtic.
Typowałem, że ogra Legię,
pomyliłem się. I to była właś-
ciwie jedyna moja pomyłka.
Poza tym z reguły trafiam.
Czasem nawet idealnie, jak
w dwumeczu Legii z Ajaksem
(śmiech). a
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Mila świetny, ale w „Kiepskich”
A Były reprezentant Polski, ekspert telewizyjny Wojciech Kowalczyk, twierdzi, że w meczu eliminacji
do piłkarskich mistrzostw Europy z Irlandią kadra Adama Nawałki może sobie pozwolić na... porażkę

Cezary Kowalski
sport@glos.com

Rozmowa

b Wojciech Kowalczyk uważa, że Sebastian Mila lepiej radzi sobie
na planie filmowym niż na boisku
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