
Wiśniowskie rozgrywki na tle Euro 2012, czyli „Euro-Wiśniowa” 
 

Przy Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Wiśniowej, 12 czerwca b.r. odbyły się 
rozgrywki w piłce nożnej pomiędzy drużynami chłopców i dziewcząt ze szkół podstawowych 
z terenu Gminy Wiśniowa. Zespoły piłkarskie odzwierciedlały strojami i nazwą reprezentacje 
poszczególnych krajów na obecnych Mistrzostwach Europy w piłce nożnej. Do Wiśniowej 
„przyjechały” takie państwa, jak: Irlandia, Dania, Niemcy, Portugalia, Włochy, Hiszpania, 
Anglia i oczywiście Polska. Nie zabrakło także drużyny strażaków z OSP w Wiśniowej oraz 
zespołu składającego się z nauczycieli i rodziców. Wszystkie drużyny wraz z wiernymi 
kibicami ( a zwłaszcza kibickami!)  z wymalowanymi policzkami przemaszerowały w 
uroczystym pochodzie przez sąsiadujące osiedla oraz wokół terenu szkoły. A oficjalnego 
otwarcia turnieju dokonał Wójt Gminy Wiśniowa – Tadeusz Przywara, niczym prezydent 
UEFA Michael Platini, który nie mógł osobiście przyjechać do Wiśniowej oraz Dyrektor SP 
w Wiśniowej – Beata Włodyka. 
Rozgrywki piłkarskie były zacięte, a mali sportowcy grali do ostatniej minuty. Drużyny 
zostały podzielone na 2 kategorie wiekowe: klasy I-III oraz klasy IV-VI. Mistrzami turnieju 
zarówno w młodszej jak i starszej grupie wiekowej zostały drużyny z SP w Wiśniowej. 
Drugie miejsce zajęła drużyna z Niewodnej, a trzecie z Markuszowej ( kategoria IV-VI). 
Natomiast w kategorii klas I-III drugie miejsce przypadło drugiej drużynie z SP w Wiśniowej, 
a trzecie - drużynie z Markuszowej. Wszystkie zespoły otrzymały pamiątkowe dyplomy         
i puchary, a pierwsze 3 miejsca – dodatkowo- nagrody, sponsorowane przez Ośrodek Kultury 
z Wiśniowej. 
W meczu pomiędzy strażakami a nauczycielami i rodzicami, zwycięzcą, po dogrywce             
i rzutach karnych, została drużyna strażaków. 
Cały turniej odbył się w duchu „fair play” oraz hasła tegorocznych Mistrzostw „ Respect”. 
Nikt nie otrzymał czerwonej kartki. Szkoda, że na rozgrywkach zabrakło Franciszka Smudy. 
Z pewnością mógłby wybrać niejednego małego piłkarza, który z godnością zastąpiłby 
Lewandowskiego czy Błaszczykowskiego w barwach biało-czerwonych na Mistrzostwach 
Euro2012. Może w następnym roku trener reprezentacji Polski przyjedzie do Wiśniowej i 
powoła do kadry naszych zawodników? 
Zmęczeni, lecz usatysfakcjonowani sportowcy wrócili do swoich szkół z pucharami, 
pozostawiając po sobie miłe wspomnienia i pamiątkowe fotografie z tęczą kolorów i barw 
przygotowanych flag i transparentów. 
Do zorganizowania całego przedsięwzięcia przyczynili się panowie: Piotr Kawa i Sławek 
Tęczar- nauczyciele wychowania fizycznego z Wiśniowej, rodzice oraz reszta grona 
pedagogicznego, przy współpracy  z Ośrodkiem Kultury z Wiśniowej. 
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