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Niezmierzony, tajemniczy,  
piękny Czarny Ląd  

i jego futbol

Afryka jako kontynent wciąż jest tajemnicza pod 
względem geograficznym, ma też ogromne rezerwy go-
spodarcze i surowcowe. W tamtejszej piłce nożnej cechy 
te ogniskują się w dwójnasób.

Na Czarnym Lądzie rozegrano więcej edycji mi-
strzostw kontynentu w konkurencji drużyn narodowych, 
czyli Pucharów Narodów Afryki, niż odbyło się turniejów 
o mistrzostwo świata, o czempionacie europejskim nawet 
nie wspominając. Miałem okazję kilkakrotnie być w cen-
trum tych wydarzeń. Jako selekcjoner reprezentacji Wy-
brzeża Kości Słoniowej, Tunezji i Mali dochodziłem do 
najlepszej czwórki turnieju, dwa razy moi wybrańcy sta-
wali na podium. Właśnie przy okazji Pucharu Narodów 
Afryki szczególnie widoczna staje się tamtejsza odmien-
ność i barwność, celebrowanie obrzędów, najrozmaitsze 
talizmany, czarownicy czy zabobony. Wszystko to jest 
wpisane w krajobraz rywalizacji na boisku.

Wielu fachowców twierdzi, że Czarny Ląd to piłkarski 
uśpiony tygrys. I zastanawiają się, czy te ogromne rezer-
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wy ujawnią się za jakiś czas, czy może już w 2010 roku 
przy okazji pierwszego mundialu rozgrywanego na tym 
kontynencie. Moim zdaniem to nie tyle uśpiony tygrys, 
ile lew. Bo przecież to „Nieposkromione Lwy” z Kameru-
nu dotarły najdalej w mistrzostwach świata – do ćwierć-
finałowej ósemki w roku 1990. Wyczyn ten 12 lat później 
powtórzył Senegal, którego reprezentację również pro-
wadziłem podczas Pucharu Narodów.

Biorąc pod uwagę sukcesy w tej właśnie imprezie, na 
pierwszy plan wkracza Egipt, mający na swoim koncie 
najwięcej tytułów mistrza Afryki i będący złotym medali-
stą trzech ostatnich turniejów. Potomkom faraonów bra-
kuje jednak osiągnięć na arenie światowej.

Do tej pory lepszymi niż reprezentacje ambasadorami 
i promotorami afrykańskiego futbolu w Europie i świe-
cie są konkretni zawodnicy. Przecież legendarny Euse-
bio, który z ogromnym powodzeniem grał dla Portuga-
lii, pochodzi z Mozambiku. Larbi Ben Barek, nazywany 
wręcz „bogiem futbolu”, to reprezentant Francji, ale na 
zasadzie naturalizacji, gdyż urodził się i podstaw futbolu 
uczył w Maroku. Marcel Desailly przybył z Ghany, a Pa-
trick Vieira z Senegalu, po czym w barwach Francji zostali 
mistrzami świata w 1998 i Europy w 2000 roku. 

Jednak Czarny Ląd dochował się też potężnej armii 
już całkowicie swoich piłkarzy – boiskowych artystów 
najwyższej próby. Roger Milla z Kamerunu to skromny 
uczestnik mistrzostw świata 1982, w 1990 roku już bo-
hater, a jeszcze w 1994 roku bił rekordy mundialowej 
długowieczności. Miło było mieć go pod opieką, kiedy 
trenowałem drużynę z Saint-Étienne. A Abdelkrim Mer-
ry, bardziej znany jako Krimau? Był postrachem Polaków 
w ekipie Maroka podczas mistrzostw świata w 1986 ro- 
ku. Jego dla odmiany prowadziłem w FC Metz. Kalu 
Uche, mój podopieczny z Wisły Kraków, przebił się i do 
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ligi hiszpańskiej, i do tradycyjnie mocnej reprezentacji 
Nigerii. Wielką odczuwam satysfakcję, obserwując dwa 
bodaj najsłynniejsze kluby świata, bowiem Mahmadou 
Diarra gra w Realu Madryt, a Seydou Keita w FC Barce-
lona. To reprezentanci Mali, z którymi wspólnie w roku 
2002 świętowaliśmy czwarte miejsce w Pucharze Naro-
dów Afryki.

W roku 1995 absolutnie najlepszym piłkarzem świa-
ta był George Weah, duma Liberii. Niecałe dziesięć lat 
wcześniej o europejskim Pucharze Mistrzów dla FC Porto 
zadecydowała świetna gra, w tym pamiętny strzał piętą, 
Rabaha Madjera z Algierii. Ghana swego czasu szczyci-
ła się Abedim Ayew, używającym przydomku Pele, dziś 
ma fantastycznego pomocnika londyńskiej Chelsea, jed-
nego z najdroższych piłkarzy świata – Michaela Essiena. 
Za również ogromne pieniądze do tej samej Chelsea tra-
fił inny heros współczesnego futbolu, napastnik Didier 
Drogba, reprezentant Wybrzeża Kości Słoniowej. Do nie-
dawna w Barcelonie, a obecnie w Interze Mediolan czaru-
je kameruński snajper Samuel Eto’o.

Nie tylko ja uważam Afrykę za niewyczerpaną skarb-
nicę piłkarskich diamentów. Kwestia tylko – jak, kiedy 
oraz gdzie są i będą szlifowane. Zasadniczym w tej chwi-
li wyzwaniem jest wyważenie proporcji między taktyką 
a grą radosną. Czarny Ląd będzie naprawdę dobry, jeśli, 
nie gubiąc swych naturalnych wartości, pomyśli jednak 
o pewnych ryzach taktycznych. Tak, by nie traciła na tym 
gra obronna, lecz aby zarazem anegdoty o swego rodza-
ju naiwności afrykańskich zespołów zostały zastąpione 
komplementami w stylu: jakie te lwy, tygrysy czy wielbłą-
dy przebiegłe i sprytne!

Zachęcam do sięgnięcia po książkę Afryka gola!, bo 
można się z niej wiele dowiedzieć nie tylko o futbolu na 
Czarnym Lądzie, ale też o życiu zwykłych ludzi. Cieszę 



się, że ukazuje się ona w związku z mistrzostwami świata 
w Republice Południowej Afryki, gdzie razem z prowa-
dzoną przeze mnie reprezentacją Tunezji miałem okazję 
gry w 1996 roku podczas Pucharu Narodów Afryki. Tur-
niej o mistrzostwo globu zawsze dostarcza wielu emocji. 
Dzięki niniejszej książce lepiej można poznać ten wielki, 
ciekawy oraz pełen piłkarskich talentów kontynent.

Henryk Kasperczak
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WSTęP

Kiedy po przylocie do stolicy Nigerii Abudży zająłem miejsce 
w autokarze jadącym do Lagos, wstał asystent kierowcy i po odmó-
wieniu modlitwy zwrócił się do wszystkich, żeby do siedzącego obok 
współpasażera powiedzieć: „Nie jesteś sam”.

I faktycznie – podczas każdego wyjazdu na Czarny Ląd nie byłem 
sam. Zawsze mogłem liczyć na pomoc miejscowych, mimo że często 
były to osoby spotkane po raz pierwszy w życiu. Dzięki nim lepiej 
poznałem kraj, który odwiedzałem. Bez pomocy Clyde’a w RPA, 
Vincenta w Nigerii, Ebenezera i Charlesa w ghanie, Ismaili w Sene-
galu czy Ali i Redy w Egipcie z pewnością nie udałoby mi się aż tyle 
zobaczyć i zrozumieć. Tę książkę w dużej mierze dedykuję właśnie 
swoim przyjaciołom z Afryki.

Afryka gola! to podsumowanie moich siedmiu wyjazdów na ten 
kontynent: dwukrotnie do Republiki Południowej Afryki, a przy 
okazji także do Mozambiku i Suazi. Oprócz tego do Nigerii, Senega-
lu oraz na trzy kolejne Puchary Narodów Afryki: do Tunezji, Egip-
tu i ghany. Publikacja ma przybliżyć kontynent, na którym po raz 
pierwszy zostaną rozegrane futbolowe mistrzostwa świata. Jedno 
jest pewne – emocji nie zabraknie. Piłka wzbudza bowiem szczegól-
ną pasję wśród mieszkańców Afryki. Prawie każdy chłopak marzy 
o wielkiej karierze piłkarskiej, wszyscy z zapartym tchem obserwują 
walkę o mistrzostwo kontynentu. Na Czarnym Lądzie piłka nożna to 
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nie tylko sport, ale i polityka, o czym się wielokrotnie przekonałem. 
Te wielkie namiętności sprawiają, że świętowanie sukcesu czy fru-
stracja po porażce często prowadzą do tragedii. Tak było w ostatnich 
latach w gwinei i ghanie. W styczniu 2010 roku w Angoli w wyniku 
terrorystycznego ataku na autokar reprezentacji Togo życie straciły 
trzy osoby.

Książka ta przeznaczona jest nie tylko dla pasjonatów piłki noż-
nej, ale również dla osób, które futbolem interesują się głównie przy 
okazji mistrzostw świata czy też dla tych, którzy po prostu lubią po-
znawać nowe miejsca i podróżować. Całość podzielona jest na dwie 
części. W pierwszej dominuje futbol, opisywany na przykładzie ko-
lejnych edycji Pucharu Narodów Afryki, druga zawiera więcej ob-
serwacji dotyczących niełatwego życia mieszkańców Afryki.

W rozdziale I staram się nakreślić historię afrykańskiej piłki, wy-
mieniam najbardziej znanych graczy, czołowe reprezentacje i naj-
ważniejsze wydarzenia. Jeden z podrozdziałów dotyczy przydom-
ków afrykańskich jedenastek, które są bardzo oryginalne, a często 
ulegają też zmianie. Kolejne trzy rozdziały poświęcone są rozgryw-
kom o mistrzostwo Czarnego Lądu, czyli Pucharowi Narodów Afry-
ki. Ta impreza to prawdziwy fenomen. Jeszcze do niedawna mało 
kto się nią interesował. Teraz jej organizacja wywołuje lawinę dys-
kusji, gdyż co dwa lata w styczniu najlepsi piłkarze opuszczają czo-
łowe kluby Anglii, Francji, Niemiec czy Włoch i udają się na futbolo-
we mistrzostwa Afryki. Kibic w Europie nie rozumie, jak ważna jest 
to impreza dla mieszkańców Czarnego Lądu. Przez te trzy tygodnie 
można zapomnieć o biedzie, głodzie, konflikcie zbrojnym czy napię-
tej sytuacji politycznej.

Na mój pierwszy Puchar Narodów Afryki poleciałem w 2004 ro-
ku do Tunezji, co opisuję w rozdziale II. Za kulisami tej imprezy 
działo się równie wiele ciekawego, co na piłkarskiej murawie. No bo 
jak to jest możliwe, żeby reprezentacja Nigerii swój hymn usłyszała 
nie przed meczem, a dopiero w przerwie?!

Rozdział III to opis kolejnych mistrzostw Czarnego Lądu, tym 
razem rozegranych na stadionach w Egipcie. Odbyły się one akurat 
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w czasie, kiedy europejska prasa zamieszczała karykatury proroka 
Mahometa, a kibice „Faraonów” przynosili na stadiony transparenty 
z napisem „Boycott Denmark”. Jadąc do Starego Kairu w apogeum 
protestów, miałem sporo obaw. Znajomy recepcjonista szybko je 
rozwiał. – W razie niebezpieczeństwa krzycz: „Jestem muzułmani-
nem, jestem muzułmaninem!” – żartował. Nie zabraknie też pol-
skich wątków, bo na tym turnieju było sporo zawodników, którzy 
mieli za sobą występy na naszych boiskach, a jeden z nich świetnie 
mówił po polsku.

Bohaterem ostatniego piłkarskiego rozdziału IV jest Henryk Ka-
sperczak. Polski szkoleniowiec ma na koncie sporo sukcesów jako 
trener drużyn z Czarnego Lądu. Przypatrywałem się z bliska jego 
pracy z reprezentacją Senegalu – zarówno w Dakarze, jak i później 
w dalekim Tamale na północy ghany, kiedy to rozstawał się w dra-
matycznych okolicznościach z „Lwami Terangi” podczas kolejnych 
finałów Pucharu Narodów Afryki.

W drugiej części książki dominuje obraz codzienności, której do-
świadczyłem przy okazji swoich wyjazdów. Jednak i tutaj nie braku-
je futbolowych wątków.

Rozdział V przedstawia Republikę Południowej Afryki, którą 
odwiedziłem dwukrotnie. Jeśli ktoś ma wątpliwości, czy kraj ten 
podoła organizacji najbliższego mundialu, to na miejscu może się 
przekonać, że nie powinno być źle. Owszem, poziom przestępczo-
ści jest bardzo wysoki, jednak krajowi temu można pozazdrościć 
doskonałej infrastruktury: tysięcy kilometrów autostrad, nowocze-
snych lotnisk i wspaniałych stadionów. Ciekawe, czy u nas będzie 
podobnie podczas Euro 2012?

Rozdział VI zawiera opis wyprawy na wschód Afryki. Pretekstem 
do wyjazdu do Mozambiku było zrobienie reportażu o słynnym Eu-
sebio. To jeden z najlepszych piłkarzy w historii Czarnego Lądu. 
Urodził się w Lourenco Marques (dzisiejsze Maputo), a w latach 60. 
ubiegłego wieku był wielką gwiazdą Benfiki Lizbona i reprezentacji 
Portugalii.



Przedostatni rozdział poświęcam Nigerii. To kraj szczególny, 
najludniejsze państwo Afryki, gdzie przeżycie kolejnego dnia nie 
jest łatwe. Doświadczyłem tego na własnej skórze… I tu nie zabrak-
nie polskich wątków. Jednym z głównych celów wyjazdu tam było 
dotarcie do rodziny pierwszego czarnoskórego reprezentanta Polski 
– Emmanuela Olisadebe. Chyba też po raz pierwszy będzie się moż-
na zapoznać ze szczegółami transferu „Olego” z nigeryjskiego klubu 
Jasper United do Polonii Warszawa.

Moją opowieść o Czarnym Lądzie kończę opisem tego, z czym 
afrykański futbol w szczególności kojarzy się futbolowym fanom, 
czyli czarom na boisku. Miejscowi szamani potrafią sprawić, że 
przeciwnik nagle traci moc, a deszcz sam spada z nieba w zapowia-
danym momencie, o czym opowiada były świetny piłkarz górnika 
Zabrze, a potem szkoleniowiec, pracujący m.in. w dalekim gabonie, 
Erwin Wilczek. Afrykańskich czarowników czeka sporo pracy pod-
czas tegorocznych mistrzostw świata. Będą się musieli mocno sta-
rać, bo są traktowani podobnie jak szkoleniowcy – kiedy drużynie 
nie idzie, to oni też mogą się pożegnać ze swoją „posadą”.

Na zakończenie szczególne podziękowania składam żonie Ma-
rzenie, Rodzicom oraz najbliższej rodzinie, która wspierała mnie 
przy pisaniu książki. Podobnie zresztą, jak grupa przyjaciół i ko-
legów z pracy. Dziękuję też Wydawcy, z panami Piotrem Szmajdą 
i Wojciechem Nowakowskim na czele, za pomoc przy redagowaniu 
książki, a także trenerowi Henrykowi Kasperczakowi za okazane 
wsparcie w Afryce i za napisanie przedmowy.

Michał Zichlarz



CZęŚĆ PIERWSZA

Piłka Po 
afrykańsku
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Rozdział I

gra o wszystko

1. Mundial na Czarnym Lądzie

Afryka już w końcu lat 80. ubiegłego wieku starała się o or-
ganizację turnieju finałowego mistrzostw świata w piłce nożnej. 
Kandydatura Maroka nie znalazła jednak wtedy uznania w oczach 
działaczy światowej federacji piłkarskiej. Po tym, jak organizację 
imprezy w 2002 roku przyznano wspólnej azjatyckiej kandydaturze 
Korei Południowej i Japonii, wydawało się, że przyszedł wreszcie 
czas na Afrykę. Niestety, latem 2000 roku FIFA postanowiła, że MŚ 
w 2006 roku odbędą się nie w RPA, które wysunęło swą kandydatu-
rę, a w Niemczech. Zdecydowała postawa delegata Oceanii Charlesa 
Dempseya z Nowej Zelandii. Szef Konfederacji Piłkarskiej Oceanii 
został zobowiązany przez futbolowe władze swojego regionu do 
oddania głosu na kandydata z Afryki. Żeby mieć pewność, iż po-
chodzący ze Szkocji Dempsey zagłosuje tak, jak to było uzgodnione, 
ówczesny prezydent RPA Thabo Mbeki rozmawiał z premier Nowej 
Zelandii Helen Clark, a Nelson Mandela w przeddzień kluczowego 
głosowania starał się porozmawiać z Dempseyem osobiście. Nowo-
zelandczyk grzecznie jednak odmówił. Już wtedy było wiadomo, że 
sympatyzuje z Niemcami, widziano na przykład, jak grał w golfa 
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z samym Franzem Beckenbauerem, szefem komitetu organizacyj-
nego mistrzostw świata w Niemczech. Przed decydującą, trzecią 
turą głosowania Dempsey, ku konsternacji wszystkich, spakował 
się i… pojechał na lotnisko. Swoją decyzję argumentował względa-
mi osobistymi. Jego nieobecność podczas decydującego głosowania 
przesądziła o minimalnej wygranej Niemiec stosunkiem głosów 12 
do 11. Afryka marzenia o organizacji turnieju musiała odłożyć na 
kilka lat.

W trakcie Pucharu Narodów Afryki w 2004 roku, rozgrywane-
go na stadionach Tunezji, Danny Jordaan, prezydent południowo-
afrykańskiej federacji piłkarskiej i szef komitetu organizacyjnego 
„Mundial 2010 w RPA”, przekonywał, że spośród kilku kandydatur 
z Czarnego Lądu ich jest najlepsza.

– Już teraz mamy do dyspozycji trzynaście nowoczesnych sta-
dionów. Brak problemów z infrastrukturą: hotelami, transportem, 
łącznością. Pozyskaliśmy bogatych sponsorów i mamy doświadcze-
nie w organizacji największych sportowych imprez. W 1995 roku 

Republika Południowej Afryki była faworytem w wyścigu o organizację piłkar-
skich mistrzostw świata na Czarnym Lądzie. Tu centrum Kapsztadu



17

byliśmy gospodarzem Pucharu Świata w rugby, w 1996 roku Pucha-
ru Narodów Afryki, rok później lekkoatletycznego Pucharu Świata, 
a w 2003 roku mistrzostw świata w krykiecie – wyliczał Jordaan.

Działacze południowoafrykańscy organizowali konferencje pra-
sowe, prelekcje, rozdawali dziennikarzom gadżety i przekonywali 
do swojej oferty. Największym rywalem RPA było Maroko, które 
o organizację mundialu starało się po raz czwarty. Swą kandydatu-
rę wysunął również Egipt, pojawiła się też wspólna oferta Tunezji 
i Libii.

W maju 2004 roku FIFA, ku uciesze tysięcy fanów piłkarskich 
w Republice Południowej Afryki, zdecydowała o powierzeniu mi-
strzostw świata właśnie temu krajowi.



http://afrykagola.pl/

http://sorus.com.pl/sklep


