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FINAŁ LIGI MISTRZÓW
UEFA 2017 (CARDIFF)
Dla odmiany 3 czerwca 2017 r. w Cardiﬀ
w Walii (Wielka Brytania) odbędzie się ﬁnał Ligi Mistrzów UEFA. Z Polski najłatwiej
najpierw polecieć tanimi liniami lotniczymi do Bristolu (z Warszawy, Katowic,

Wrocławia, Rzeszowa, Poznania, Gdańska,
Krakowa i Modlina), a potem – po pokonaniu odległości ok. 70 km – dotrzeć już
do samej walijskiej stolicy.
Liga Mistrzów UEFA to najbardziej prestiżowe rozgrywki klubowe w Europie.
W sezonie 2016/2017 bierze w nich
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udział 78 zespołów z 53 federacji piłkarskich. Dodatkowo najsilniejsze ligi
otrzymują prawo do wystawienia większej liczby drużyn z kolejnych miejsc
(np. Hiszpania może ich mieć pięć, Niemcy
i Anglia – po cztery, a Włochy, Portugalia
i Francja – trzy). O tym, jak wysoki poziom
prezentują te piłkarskie zmagania, świadczy
fakt, że Polacy do fazy grupowej nie dostali się
od 1996 do 2016 r.
Dwa najlepsze zespoły klubowe Europy
zagrają na Millennium Stadium (Principality
Stadium; pojemność 74,5 tys. osób).
Stanowi on przede wszystkim obiekt reprezentacji Walii w rugby. Należy do Walijskiej
Unii Rugby (Welsh Rugby Union – WRU)
i przynajmniej raz w roku organizuje się
na nim ważną imprezę w tej dyscyplinie
sportu. Na stadionie odbywały się też mecze piłkarzy walijskiej drużyny narodowej,
gale bokserskie, zawody żużlowe, koncerty największych światowych gwiazd
sceny muzycznej, a także super odcinek
specjalny rajdu Walii – Wales Rally GB
(we wrześniu 2005 r. pierwszy raz ścigano się tu pod dachem). Ta arena powstała
na potrzeby IV Pucharu Świata w Rugby
w 1999 r.
Cardiﬀ leży malowniczo nad rzeką Taﬀ,
u jej ujścia do Kanału Bristolskiego, zatoki Oceanu Atlantyckiego. W I w. n.e. założono tu warowne osiedle rzymskie, które
było zamieszkane co najmniej aż do końca
IV stulecia. Rzymianie opuścili miejscowy
fort, kiedy ostatnie legiony otrzymały od
cesarza Magnusa Maksymusa rozkaz wycofania się z prowincji Brytania. Później – od
drugiej połowy XI w. – Cardiﬀ mocno rozbudowywali Normanowie (już za panowania
króla Anglii Wilhelma I Zdobywcy). Tutejszy
port, znany jako Tiger Bay, przez wiele lat
należał do największych na naszym globie. Warto tu zobaczyć m.in. biedną niegdyś dzielnicę Cardiﬀ Docks zmienioną
w Atlantic Wharf z luksusowymi domami i apartamentami, Wales Millennium
Centre – wspaniałe centrum sztuki – i plac
Roalda Dahla (Roald Dahl Plass), Ratusz
w Cardiﬀ w Cathays Park, gdzie w kwietniu 2007 r. Komitet Wykonawczy UEFA
ogłosił, że Polska i Ukraina będą razem
organizowały Mistrzostwa Europy w Piłce
Nożnej w 2012 r., średniowieczny zamek

21 Championship Poland 2017).
Do dawnej stolicy Polski prowadzi
autostrada A4 (ciągnie się od granicy niemieckiej do ukraińskiej). Na dworcu Kraków
Główny zatrzymują się pociągi z całego kraju oraz z zagranicy. Lotnisko w podkrakowskich Balicach obsługuje loty z Gdańska,
Warszawy czy Szyman (Portu Lotniczego
Olsztyn-Mazury).
Europejskie mistrzostwa dla drużyn
złożonych z piłkarzy w wieku do 21. roku
życia przeprowadzone zostaną w dniach
16–30 czerwca 2017 r. w sześciu polskich miastach. Jednak najważniejsze mecze – jeden z półﬁnałów (drugi
zaplanowano w odległych o niecałe
90 km Tychach) i ﬁnał – będą miały miejsce w Krakowie. Istnieje szansa, że zobaczymy na nich reprezentację Polski. Trener
Biało-Czerwonych Marcin Dorna będzie mógł wystawić pięciu piłkarzy (urodzonych po 1 stycznia 1994 r.), którzy zasilili naszą kadrę na UEFA EURO 2016 we
Francji, czyli Karola Linettego z Sampdorii,
Bartosza Kapustkę z Leicester City,
Mariusza Stępińskiego z FC Nantes, Piotra
Zielińskiego i Arkadiusza Milika – dwóch
ostatnich z SSC Napoli.
To wiekowe małopolskie miasto od kilku
lat zdobywa coraz większe doświadczenie
w organizacji imprez sportowych i nie tylko.
W lipcu br. gościło Światowe Dni Młodzieży.
W najnowocześniejszej wielofunkcyjnej
hali widowiskowo-sportowej w tej części
Europy (TAURON Arena Kraków) rozgrywano mecze Mistrzostw Europy w Piłce
Ręcznej Mężczyzn 2016, Mistrzostw Świata
w Piłce Siatkowej Mężczyzn 2014, odbywały się gale bokserskie i MMA (mieszanych
sztuk walki) oraz liczne koncerty zagranicznych gwiazd. Spotkania Mistrzostw Europy
U-21 zaplanowano na nowym, kameralnym i funkcjonalnym stadionie Cracovii
(15 016 miejsc).
W Krakowie trzeba koniecznie zwiedzić Rynek Główny, Zamek Królewski
n a Wa w e l u i d a w n ą d z i e l n i c ę ż y dowską Kazimierz. Warto przejść się
Plantami i Bulwarami Wiślanymi, dotrzeć na Błonia, a także wspiąć się
na ponad 34-metrowy Kopiec Kościuszki.
W okolicy turyści wybierają się m.in.
do historycznych kopalń soli w Wieliczce
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i Bochni oraz hitlerowskich obozów
zagłady zespołu Auschwitz-Birkenau
w Oświęcimiu.

SUPERPUCHAR UEFA (SKOPJE)
Na Superpuchar UEFA (UEFA Super Cup)
w 2017 r. musimy udać się do Skopje.
Wydarzenie to zaplanowano w macedońskiej stolicy na 8 sierpnia. Z Polski dostaniemy się tu samolotem tylko z przesiadką (tanie linie latają bezpośrednio
np. z Berlina lub Bratysławy). Podróż autem z Warszawy zajmie nam cały dzień
(ok. 1700 km).
Niektórym osobom miejsce wytypowane do rozegrania meczu może wydawać się nieco zaskakujące, tym bardziej,

że to spotkanie pomiędzy triumfatorami
Ligi Mistrzów UEFA i Ligi Europy UEFA. Nie
będzie więc przesadą uznać jego zwycięzcę
za klubowego mistrza Europy. W tym roku
Real Madryt pokonał po dogrywce w norweskim Trondheim Sevillę FC.
Skopje wypełniają niezliczone pomniki.
Centrum miasta sprawia wrażenie nieco
kiczowatego, a to ze względu na nagromadzenie różnorodnych obiektów, takich
jak nowoczesne budynki ze szkła, ozdobne mosty z lampionami, olbrzymia fontanna z pomnikiem Wojownik na koniu (przedstawiającym Aleksandra Wielkiego), atrapy
pirackich statków, kolorowa karuzela i gmachy z kolumnami. Prawdziwym miejscem
z duszą jest Stary Bazar. Wieczorem 

Normanów (Cardiﬀ Castle) czy uniwersytet
(Cardiﬀ University).

FINAŁ MISTRZOSTW
EUROPY U-21 (KRAKÓW)
Kraków zaprasza kibiców natomiast 30 czerwca 2017 r. na ﬁnał
Mistrzostw Europy U-21 (UEFA Under
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