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LATEST 
NEWS
NAJNOWSZE INFORMACJE
ОСТАННІ НОВИНИ

Ukrainian LOC 
moves to new 
headquarters

On 6 April, the Ukrainian local organising 
committee (LOC) left the offices of the Foot-
ball Federation of Ukraine to move into new 
offices at the Parus business centre in central 
Kyiv. The new premises have everything nec-
essary to accommodate the growing number 
of staff: more working space, three confer-
ence rooms, outstanding facilities and modern 
equipment. Located on the 21st floor, the 
offices have views over the city of Kyiv and 
the Olimpiysky stadium currently being built 
to host the UEFA EURO 2012 final on 1 July 
2012.

Ukraiński  
LKO ma nową 
siedzibę

6 kwietnia ukraiński Lokalny Komitet Orga-
nizacyjny (LKO) przeniósł się z budynku Fe-
deracji Futbolu Ukrainy do nowego biura w 
centrum biznesowym Parus w centrum Kijowa. 
W nowym biurze jest wszystko co niezbędne 
do zapewnienia dobrych warunków pracy no-
wozatrudnionym: więcej miejsca, trzy sale 
konferencyjne, nowoczesny sprzęt. Z biura 
zlokalizowanego na 21 piętrze rozpościera się 
widok na Kijów i Stadion Olimpijski coraz szyb-
ciej budowany na przyjęcie Finału UEFA EURO 
2012, 1 lipca 2012 roku.

Український 
МОК переїхав 
до нового  
офісу
Місцевий організаційний комітет “УЄФА 
ЄВРО 2012 Україна” (МОК) 6 квітня залишив 
приміщення Футбольної федерації України 
і переїхав до нового офісу у бізнес-центрі 
“Парус”, що у центрі Києва. Нове приміщен-
ня якнайкраще обладнане для того, щоб 
тут могли зручно розміститися усі співро-
бітники МОКу, кількість яких постійно зрос-
тає. У новому офісі доволі простора робоча 
територія, три конференц-зали, надсучасне 
оснащення і технічне обладнання. З офісу, 
який знаходиться на 21 поверсі, відкрива-
ється панорама на центр міста і стадіон 
“Олімпійський”, будівництво якого зараз 
триває. Саме цей стадіон прийматиме фі-
нальний матч УЄФА ЄВРО 2012, що відбу-
деться 1 липня 2012 року.

Parus business centre in Kyiv.

Centrum biznesowe Parus w Kijowie.
Бізнес-центр “Парус” у Києві.

Entrance to the new headquarters  
of the Ukrainian EURO 2012 LOC.

Wejście do nowej siedziby Lokalnego Komitetu  
Organizacyjnego EURO 2012 Ukraina.

Вхід до нового офісу МОК “ЄВРО 2012 Україна”.
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HOST CITY COMPOSITE LOGO
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UKRAINE Donetsk
The region is famous for its coal 
industry as well as its roses which 
are planted in 180 varieties.

Kharkiv
The fountain “Mirror Stream” is 
the most favourite resting place 
of citizens and guests of the city.

Kyiv
The founders of Kyiv

Lviv
The five towers of Lviv symbolise 
rich architectural heritage as 
well as the diversity of cultures, 
nationalities and confessions 
that were present in the city 
during its foundation. 

Host City Donetsk

Host City Kharkiv

Host City Kyiv

Host City Lviv

City Landmarks which form the basis for the Host City Design Elements
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KYIV

The city logo represents a boat carrying the 
four legendary city founders, the three broth-
ers Kyi, Schek, Khoryv and their sister Lybid, 
who all hold a very special place in the hearts 
of the inhabitants of Kyiv.  

LVIV

The five towers of Lviv symbolise rich archi-
tectural heritage as well as the diversity of 
cultures, nationalities and confessions that 
were present in the city during its foundation.

KIJÓW

Na logotypie Kijowa zobaczymy łódź niosącą 
czwórkę legendarnych założycieli miasta, bra-
ci: Kyja, Szczeka i Chorywa oraz ich siostrę 
Łybidź, zajmujących wyjątkowe miejsce w ser-
cach mieszkańców.  

LWÓW

Pięć wież Lwowa symbolizuje bogate dziedzic-
two architektoniczne oraz różnorodność kultur, 
narodowości i wyznań z czasów, gdy zakłada-
no miasto. 

КИЇВ

На логотипі зображений човен із чотирма 
легендарними засновниками міста – трьома 
братами Києм, Щеком і Хоривом та їхньою 
сестрою Либідь, які займають особливе міс-
це у серці кожного мешканця столиці Укра-
їни.  

ЛЬВІВ

П’ять веж Львова символізують багату ар-
хітектурну спадщину та розмаїття культур, 
народностей та конфесій міста з часів його 
заснування.

Composite 
logos of the 
Ukrainian  
host cities 
In Ukraine, the two years to go celebrations 
coincided with the unveiling by the four host 
cities of their own specific logos, which are 
derived from landmarks representing the 
unique character of each city. 

The logos were created by UEFA according 
to sketches provided by the host cities and, 
between 7 and 9 June, Donetsk, Kharkiv, Kyiv 
and Lviv revealed their official composite log-
os in presence of political and sporting digni-
taries.

DONETSK

The coal industry plays a vital role in the life 
of the whole region and coal piles form the 
left side of the logo. Donetsk is also famous for 
the numerous roses which flourish in town, 
with more than 180 varieties planted in the 
city, and it was therefore natural to include 
such a flower on the right side of the logo.

KHARKIV

The Mirror Stream fountain was erected in 
the Pobedi (Victory) park in 1947. It is the 
favourite resting place of citizens and guests 
of the city and represents Kharkiv as a place 
of open people and infinite possibilities.

“Logo łączone” 
ukraińskich 
Miast- 
Gospodarzy 
Na Ukrainie wydarzenie “Dwa lata do Turnieju” 
zbiegło się z odsłonięciem w czterech Mia-
stach-Gospodarzach miejskich logotypów, 
symbolicznie nawiązujących do ich charakte-
ru i historii. 

Logotypy opracowała UEFA na podstawie szki-
ców dostarczonych przez Miasta, a między 
7 a 9 czerwca Donieck, Charków, Kijów oraz 
Lwów dokonały odsłonięcia swoich oficjalnych 
“Logotypów łączonych” w obecności oficjeli  
i działaczy sportowych. 

DONIECK

Górnictwo jest kluczową gałęzią przemysłu  
w całym regionie, dlatego też lewą stronę logo-
typu zajmują hałdy węgla. Donieck słynie też 
z tysięcy kwitnących róż, których ponad 180 
gatunków zasadzono w mieście. Kwiat róży był 
więc naturalnym wyborem.

CHARKÓW

Fontannę “Lustrzany Potok” wzniesiono w Par-
ku Zwycięstwa w 1947 roku. Jest on ulubionym 
miejscem odpoczynku mieszkańców i turystów. 
Park i fontanna nawiązują do klimatu Charko-
wa jako otwartego dla ludzi miasta nieogra-
niczonych możliwości. 

Логотипи
українських
міст-господарів

В Україні святкування акції “2 роки до тур-
ніру” співпало з презентацією у чотирьох 
містах-господарях власних логотипів, на 
яких зображені визначні місця, що підкрес-
люють своєрідність кожного міста.

Офіційні логотипи створені УЄФА за ескі-
зами, які надали українські міста, і презен-
товані публіці за присутності високопос-
тавлених осіб у сфері політики та спорту у 
Донецьку, Харкові, Києві та Львові у період 
з 7 по 9 червня.

ДОНЕЦЬК

Вугільна промисловість відіграє важливу 
роль у житті всього регіону, тому у лівій 
частині логотипа зображені вугільні тери-
кони. Донецьк також відомий численними 
трояндами, у місті їх налічується 180 видів, 
тож саме ця квітка знайшла своє місце у 
правій частині логотипа.

ХАРКІВ

Фонтан “Дзеркальний струмінь” був спо-
руджений у парку Перемоги 1947 р. Це 
найулюбленіше місце відпочинку мешкан-
ців та гостей міста, що характеризує Харків 
як місто відкритих людей та необмежених 
можливостей.
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Friends of  
UEFA EURO 
2012
Poland and Ukraine are about to write a new 
chapter in the history of the UEFA European 
Football Championship and to generate ex-
citement amongst the population of the host 
countries; the local organising committees will 
launch a promotional campaign called “Friends 
of UEFA EURO 2012”.

Up to 100 people per host country will get 
the privilege to be officially nominated “Friends 
of UEFA EURO 2012”. Half of them will be 
selected by the local organising committees 
among public figures and celebrities while the 
remaining spots will open to all citizens from 
5 to 95 years old via various competitions. 

Children will, for instance, be able to participate 
in drawing contests divided in several age cat-
egories. The subject will of course relate to 
the organisation of UEFA EURO 2012 in their 
native country and how they feel about it. 
These contests will give people the possibility 
to express themselves about the meaning of 
UEFA EURO 2012 in their country, as well as 
reflect on the meaning of the competition slo-
gan “Creating History Together”. 

The campaign will kick off at the start of the 
qualifying phase of UEFA EURO 2012, in 
September 2010, and will last for several 
months. 

Regular announcements of competition win-
ners and of newly nominated public figures 
in the exclusive group of “Friends of UEFA 
EURO 2012” will be staged. 

The competition winners will receive a variety 
of UEFA EURO 2012 branded material, ranging 
from caps and polo shirts to replicas of the 
Henri Delaunay trophy and rare collector items 
such as purposely developed “Friends of UEFA 
EURO 2012” material produced in limited and 
numbered edition.

Przyjaciele 
UEFA EURO 
2012
Polska i Ukraina już szykują się do otwarcia 
nowego rozdziału w historii Mistrzostw Euro-
py w Piłce Nożnej UEFA. Aby zaangażować  
w nie również Polaków i Ukraińców, Lokalne 
Komitety Organizacyjne przygotowały kam-
panię promocyjną pod nazwą “Przyjaciele 
UEFA EURO 2012”. 

Zaszczytny tytuł “Przyjaciela UEFA EURO 2012” 
otrzymać może do 100 osób z każdego z Państw 
Gospodarzy. Połowę wybiorą spośród znanych 
osobistości Lokalne Komitety Organizacyjne, 
natomiast reszta miejsc dostępna będzie dla 
każdego, niezależnie od wieku.  

Aby zostać Przyjacielem UEFA EURO 2012 bę-
dzie trzeba wziąć udział w jednym z licznych 
konkursów i go wygrać. I tak na przykład, dzie-
ci będą miały okazję popisać się zdolnościami 
plastycznymi w kilku grupach wiekowych. Te-
matyka będzie dotyczyła ich odczuć względem 
organizacji UEFA EURO 2012 w ich kraju. Kon-
kursy dadzą każdemu możliwość wyrażenia 
swojej opinii o znaczeniu UEFA EURO 2012 oraz 
refleksji na temat hasła Turnieju: “Razem 
Tworzymy Przyszłość”. 

Kampania promocyjna rozpocznie się wraz 
z rundą kwalifikacyjną UEFA EURO 2012 we 
wrześniu tego roku i potrwa kilka miesięcy. 

Podczas jej trwania organizowane będą re-
gularne prezentacje zwycięzców konkursów  
i świeżo nominowanych na Przyjaciół UEFA 
EURO 2012 osobistości życia publicznego. 

Zwycięzcy konkursów otrzymają szereg upo-
minków noszących logo UEFA EURO 2012, jak 
np. koszulki polo, czapeczki czy też repliki Pu-
charu Henri Delaunaya, a także prawdziwe 
perełki kolekcjonerskie w postaci przedmiotów 
opatrzonych indywidualnym numerem seryj-
nym i produkowanych w limitowanych edy-
cjach specjalnie dla “Przyjaciół UEFA EURO 
2012”. 

Друзі УЄФА 
ЄВРО 2012

Польща і Україна ось-ось напишуть новий 
розділ історії європейського футбольного 
чемпіонату УЄФА і водночас подарують по-
лякам і українцям приємні емоції: місцеві 
організаційні комітети розпочинають про-
моційну кампанію під назвою “Друзі УЄФА 
ЄВРО 2012”.

У ході запланованої кампанії 100 чоловік у 
кожній приймаючій країні здобудуть по-
чесний офіційний статус “Друг УЄФА ЄВРО 
2012”. Половину з них місцеві організаційні 
комітети оберуть з-поміж публічних людей 
і зірок, а решта місць будуть відкриті для всіх 
громадян віком від 5 до 95 років, які зможуть 
здобути цей статус за результатами різно-
манітних конкурсів.

До прикладу, діти зможуть взяти участь у 
конкурсах малюнків, які визначать пере-
можців у різних вікових категоріях. Тема 
конкурсу, звісно, стосуватиметься  організа-
ції УЄФА ЄВРО 2012 у рідній країні і їхніх 
емоцій щодо цієї події. Ці змагання нададуть 
людям змогу висловити своє ставлення до 
проведення УЄФА ЄВРО 2012 у їхній країні, 
а також передати значення гасла турніру 
“Творимо історію разом”.

Кампанія розпочнеться на початку відбір-
кового раунду УЄФА ЄВРО 2012, у вересні 
2010 року і триватиме протягом наступних 
кількох місяців.

Упродовж проведення кампанії періодично 
відбуватиметься оголошення імен перемож-
ців і новообраних публічних особистостей у 
ексклюзивній групі “Друзі УЄФА ЄВРО 2012”.

Переможці отримають подарунковий набір з 
асортиментом продукції з символікою УЄФА 
ЄВРО 2012 – від кепі і поло до точних копій 
трофею Анрі Делоне, а також рідкісні колек-
ційні предмети з лімітованих серій на зразок 
спеціально виготовлених пронумерованих 
сувенірів з логотипом “Друзі УЄФА ЄВРО 
2012”.

Home  
sweet home
Each participating team at a EURO final tour-
nament can count on being together for a 
minimum of two weeks and longer if they 
qualify for the knock-out stage. So having a 
home to call their own is an important part 
of the equation. In 2008, the Spanish cham-
pions settled in the Austrian locality of Neus-
tift from start to finish. Work is already under 
way to make sure that the teams that qualify 
for the 2012 final tournament have optimal 
opportunities to select top-class team base 
camps.

The local organising committees in Poland 
and Ukraine have sourced and contracted over 
30 proposals, which will be included in a team 
base camp catalogue and distributed to the 
53 UEFA member associations in August.

Each team base camp is composed of accom-
modation and a training facility. The hotel 
needs to be of five-star standard – except 
where accommodation and training facilities 
are combined – and also offer long-stay facili-
ties for a group of athletes. In other words, 
gym, swimming pool, massage rooms, leisure 
areas, rooms for team meetings and private 
dining facilities for the teams to stick to diets 
that are, in many cases, prepared by their 
own chef. Furthermore, training facilities up 
to UEFA standards need to have one natural 
pitch meeting the standard size of 105x68m, 
the possibility for closed training sessions and 
open ones for the public, and they have to 
be within a 20-minute drive of the hotel. 

W domu  
najlepiej
Każda drużyna biorąca udział w Finałowym 
Turnieju EURO spędzi ze sobą minimum dwa 
tygodnie lub dłużej, jeżeli zakwalifikuje się do 
fazy pucharowej. Niezwykle ważne jest zatem 
to, aby w miejscu, w którym drużyna zamiesz-
ka, zawodnicy czuli się jak u siebie w domu. 
W 2008 roku Hiszpanie sprowadzili się do 
austriackiego miasteczka Neustift i pozostali 
w nim aż do zwycięstwa. Trwają już prace 
nad zapewnieniem reprezentacjom uczestni-
czącym w finale UEFA EURO 2012 optymalnych 
możliwości wyboru najlepszych Centrów Po-
bytowych.  

Lokalne Komitety Organizacyjne w Polsce i na 
Ukrainie znalazły ponad 30 miejsc mogących 
stać się takimi Centrami. Po zawarciu z każdym 
z nich umowy, zostaną one wpisane do spe-
cjalnego katalogu, który w sierpniu trafi do 
każdej z 53 federacji członkowskich UEFA. 

Każde Centrum Pobytowe to hotel i ośrodek 
treningowy. Hotel musi być najwyższej, pię-
ciogwiazdkowej kategorii. Wyjątkiem jest sy-
tuacja, gdy znajduje się na terenie ośrodka 
treningowego. Niezbędne jest zapewnienie 
wszelkich udogodnień dla mieszkających w nim 
co najmniej kilkanaście dni sportowców. In-
nymi słowy, ośrodek pobytowy musi mieć 
siłownię, basen, pomieszczenia do masażu, 
pomieszczenia wypoczynkowe, sale konferen-
cyjne oraz prywatne zaplecze gastronomiczne, 
umożliwiające zawodnikom przestrzeganie die-
ty, często opracowanej przez kucharza repre-
zentacji. Natomiast ośrodek treningowy, zgod-
nie z wymogami UEFA, musi posiadać boisko 
z naturalną murawą o standardowych wymia-
rach 105x68m, oraz umożliwiać prowadzenie 
otwartych dla publiczności oraz zamkniętych 
sesji treningowych. Co więcej, czas przejazdu 
między ośrodkiem a hotelem nie może prze-
kraczać 20 minut. 

Hotel Dwor Oliwski, Gdansk.

Hotel Dwór Oliwski w Gdańsku.
Готель “Двір Оливський” у Гданську.

Gdansk municipal stadium.

Stadion Miejski w Gdańsku.
Міський стадіон у Гданську.

Kirsha training facilities and  
accommodation used by  

FC Shakhtar Donetsk.

Ośrodek treningowy i pobytowy  
“Kirsza” wykorzystywany przez  

klub Szachtar Donieck.

Спортивно-тренувальна база  
“Кірша” ФК “Шахтар” Донецьк.

Дім, милий дім

Командам, що потраплять до фінального 
турніру ЄВРО, доведеться провести разом 
щонайменше два тижні, а якщо пощастить 
пройти до наступного туру, то навіть більше. 
Отже, мати свою домівку на цей період вкрай 
доречно. У 2008 р. іспанські чемпіони посе-
лилися в австрійському містечку Нойштіфт 
на весь період проведення чемпіонату. За-
для того, щоб забезпечити командам, які 
потраплять до фіналу турніру УЄФА ЄВРО 
2012, найвигідніші можливості вибору пер-
шокласних базових таборів, робота здій-
снюється вже сьогодні.

Місцеві організаційні комітети Польщі та 
України отримали та затвердили понад 30 
пропозицій, які увійдуть до каталогу базо-
вих таборів для команд. Сам каталог 53 
асоціації-члени УЄФА отримають вже у 
серпні.

Кожний базовий табір для команд скла-
дається з об’єктів розміщення та трену-
вальної інфраструктури. Готель має бути 
п’ятизіркової категорії (за винятком тих 
випадків, коли об’єкти розміщення та тре-
нувальної інфраструктури поєднані) і забез-
печувати спортсменам довгострокове про-
живання. Іншими словами, там має бути 
спортивний зал, басейн, масажні кабінети, 
місця відпочинку, кімнати для зустрічей та 
приватні їдальні для команд, що дотриму-
ються дієти, і тому часто користуються по-
слугами власного кухаря. Крім того, об’єкти 
тренувальної інфраструктури, згідно зі стан-
дартами УЄФА, повинні мати одне поле з 
природним покриттям стандартного роз-
міру 105x68 м, можливість проведення за-
критих тренувань та тренувань, відкритих 
для публіки, а також знаходитися щонай-
далі 20-хвилин їзди від готелю.
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Poland to play Ukraine  
in a friendly match
3 September 2010 is a symbolic date for UEFA EURO 2012 as it is on that day that 42 participating 
teams will play the first of their qualifying matches, with their sights set on one of the 14 places 
up for grabs in the final round, alongside the two host nations. To mark the occasion, the next 
day, the two hosts, Poland and Ukraine, will meet in a friendly match at the Widzew stadium 
in Lodz. To date they have played each other only four times, with two wins for the Poles, one 
for Ukraine and one draw.   

This friendly match will also really mark the start of the on-field preparations of the host coun-
tries, who both have high hopes for their national teams in the final tournament on home soil.

On 15 July 1998, Ukraine lost against Poland 2-1 in Kyiv (Ukraine’s goal scored by Shevchenko 
and Poland’s by Trzeciak and Czereszewski).
 
Poland recorded another victory in Kyiv on 2 September 2000 in a World Cup qualifying match, 
this time with a scoreline of 3-1 (Ukraine’s goal scored by Shevchenko and Poland’s by Oli-
sadebe [2] and Kałużny). On 6 October 2001, another Poland v Ukraine qualifying match 
ended in a 1-1 draw (goals by Olisadebe for Poland and Shevchenko for Ukraine). Finally, in a 
friendly match on 20 August 2008, Ukraine beat Poland 1-0 (goal by Kravchenko). 

What’s  
new in the  
regulations?
Last May, the UEFA Executive Committee ap-
proved a change in relation to the play-off 
draw procedure of the UEFA European Foot-
ball Championship 2010-12.

The play-off draw will take place in mid-Octo-
ber 2011, and will decide the four ties to be 
played on 11/12 and 15 November. While the 
seeding system will remain, using the nation-
al team coefficient rankings updated to the 
last group match of the qualifying competi-
tion, the order of the play-off matches – 
home and away – will be determined by means 
of a draw and therefore the seeded teams 
will not necessarily play the return match at 
home.

Qualifying 
matches on 
UEFA.com
All qualifying matches of UEFA EURO 2012 
will be covered extensively on UEFA.com, with 
in-depth information about the participating 
teams, players and coaches, historical and 
statistical data, videos and interviews with 
the key actors, and most importantly, all the 
action at the click of the mouse via live 
minute-by-minute coverage in the Match-
Centre section of Europe’s football website 
in 12 languages, including both Polish and 
Ukrainian!  

Mecz towarzyski Polska-Ukraina
3 września 2010 roku to symboliczna data dla Finałowego Turnieju Mistrzostw Europy UEFA, 
bo 42 reprezentacje rozpoczną mecze kwalifikacyjne o to, by znaleźć się wśród 14 drużyn, 
które wraz z Polską i Ukrainą zagrają w Turnieju Finałowym UEFA EURO 2012. To świetna okazja 
dla Polski i Ukrainy, by zorganizować następnego dnia mecz towarzyski na stadionie Widzewa w 
Łodzi. Piłkarze obu reprezentacji do tej pory grali ze sobą tylko cztery razy.  Dwa razy wygrała 
Polska, raz Ukraina, raz spotkanie zakończyło się remisem.

To towarzyskie spotkanie będzie też początkiem poważnych przygotowań drużyn Państw 
Gospodarzy. Oba kraje wiążą wielkie nadzieje z występem narodowych “jedenastek”, które 
w Turnieju Finałowym zagrają u siebie.

15 lipca 1998 roku w Kijowie Ukraina przegrała z Polską 1:2 (bramki – Ukraina: Szewczenko, 
Polska: Trzeciak, Czereszewski). 

Kolejne zwycięstwo biało-czerwonych – 2 września 2000 roku w Kijowie w meczu eliminacyjnym 
do Mistrzostw Świata: Ukraina-Polska 1:3 (bramki – Ukraina: Szewczenko, Polska: Olisadebe 2, 
Kałużny). 6 października 2001 roku w kolejnym meczu eliminacyjnym w Chorzowie Polska 
zremisowała z Ukrainą 1:1 (bramki – Polska: Olisadebe, Ukraina: Szewczenko). 20 sierpnia 2008 
roku we Lwowie w meczu towarzyskim błękitno – żółci pokonali Polskę 1:0 (bramka: Krawczenko).

Co nowego w 
regulaminie?

Komitet Wykonawczy UEFA zatwierdził w maju 
zmianę dotyczącą procedury losowania par 
barażowych Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej 
UEFA 2010-2012. 

Losowanie odbędzie się w połowie paździer-
nika 2011 roku i zadecyduje o rozegraniu czte-
rech baraży, które odbędą się 11, 12 i 15 li-
stopada. Podstawą systemu podziału drużyn 
pozostanie ranking reprezentacji, uaktual-
niony o wyniki z ostatnich spotkań eliminacji. 
Natomiast kolejność meczów w barażach – 
u siebie i na wyjeździe – określona będzie na 
podstawie losowania, wobec czego drużyny 
niekoniecznie rozegrają rewanż u siebie.     

Mecze  
eliminacyjne 
na UEFA.com
Wszystkie mecze eliminacyjne do UEFA EURO 
2012 będą szeroko opisywane na stronie 
internetowej UEFA.com. Znajdą się na niej do-
kładne informacje o drużynach, piłkarzach 
i trenerach a także historyczne i statystyczne 
dane oraz filmy i wywiady z kluczowymi gra-
czami. A co najważniejsze, wszystkie akcje 
będzie można śledzić na żywo, minuta po 
minucie, w sekcji Centrum Meczowe. Strona 
będzie dostępna w 12 językach, włączając 
polski i ukraiński.       Польща зіграє з Україною товариський матч

Для УЄФА ЄВРО 2012 символічною датою стане 3 вересня 2010 року, адже саме в цей день відбудеться перший поєдинок турніру. Саме 
він розпочне серію відбіркових матчів, під час яких всі 42 команди-учасниці цілитимуть у одне з 14 місць фіналістів, щоб опинитися 
пліч-о-пліч з двома збірними країн-господарів УЄФА ЄВРО 2012. Щоб відзначити цю подію, наступного дня Польща і Україна, зустрінуться 
у товариському поєдинку на стадіоні “Відзев” у Лодзі.  Донині ці збірні зустрічалися на полі лише у чотирьох матчах, в яких двічі пере-
могла Польща, один раз Україна, а один з поєдинків закінчився нічиєю. 

Цей товариський матч ознаменує ще й початок підготовки збірних країн-господарів турніру. Обидві країни покладають великі споді-
вання на свої національні збірні у фінальній частині європершості, яка відбудеться на їхній рідній землі.  

15 липня 1998 року Україна програла у Києві Польщі з рахунком 2-1 (полякам гол забив Шевченко, а польські м’ячі потрапили в українські
ворота з-під ніг Тшечяка і Черешевського). 

Ще одну перемогу Польща здобула у Києві 2 вересня 2000 року під час відбіркового матчу Чемпіонату світу. Цього разу гра закінчилася з 
рахунком 3-1 (український гол забив Шевченко, у той час як в українські ворота двічі влучив Олісадебе і один раз – Калюжний). 6 жовтня 2001 
року черговий відбірковий матч Польщі проти України закінчився нічиєю з рахунком 1-1 (за Польщу забив Одісабебе, а за Україну – Шевченко). 
Нарешті, у дружньому поєдинку 20 серпня 2008 року Україна здобула перемогу над Польщею з рахунком 1-0 (гол у виконанні Кравченка).

Що нового у 
правилах?

Минулого травня Виконавчий комітет УЄФА 
затвердив зміни до процедури жеребкуван-
ня плей-офф чемпіонату Європи з футболу 
2010-12.

Жеребкування плей-офф, що відбудеться 
у середині жовтня 2011 року, визначить 
чотири пари, які зіграють 11, 12 та 15 лис-
топада. Система посіву з використанням 
оновленого за останнім матчем групової 
кваліфікації рейтингового коефіцієнту збір-
них збережеться. А ось порядок домашніх та 
гостьових матчів плей-офф визначатиметься 
шляхом жеребкування, і таким чином, ко-
мандам, які будуть посіяні, не обов’язково 
доводитиметься грати матчі-відповіді вдома.

Відбіркові 
матчі на  
UEFA.com
Усі відбіркові матчі УЄФА ЄВРО 2012 будуть 
ретельно висвітлюватися на UEFA.com, із все-
бічною інформацією про команди-учасниці, 
гравців і тренерів, історичними і статистич-
ними даними, відео й інтерв’ю  з ключовими 
особами, і, найголовніше, – лише один на-
тиск на мишку – і Ви у вирі подій. Адже у 
розділі “Матч-центр”, що на веб-сайті євро-
пейського футболу, прямі включення будуть 
транслюватися 12-ма мовами, зокрема поль-
ською й українською!

Andriy Voronin and Adam Kokoszka  
at the Poland v Ukraine friendly on  
20 August 2008. Ukraine won 1-0.

Andrij Woronin i Adam Kokoszka podczas 
meczu towarzyskiego Polska-Ukraina,  
20 sierpnia 2008. Ukraina wygrała 1-0.

Андрій Воронін і Адам Кокошка під час 
товариського матчу Польща-Україна  
20 серпня 2008 року. Україна перемогла 
з рахунком 1-0.
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IN THE UEFA EURO 2012 TEAM

INTRODUCING
KEY PLAYERS

PRZEDSTAWIAMY NAJWAŻNIEJSZE OSOBY
W ZESPOLE UEFA EURO 2012

У КОМАНДІ УЄФА ЄВРО 2012
ПРЕДСТАВЛЕННЯ КЛЮЧОВИХ ГРАВЦІВ

Adam Olkowicz 
Born in the Lublin region in the eastern part of Poland on 18 June 
1944, Adam Olkowicz admits to having been crazy about football 
ever since he was a child and has trodden a long path since he started 
kicking a ball at primary school. By the age of 23, he was already 
combining playing with leading and administrating, becoming pres-
ident of an amateur club, LKS Dwernicki Stoczek Lukowski, while 
wearing the captain’s armband for the team. Since the early 1970s, 
he has been working for the Lublin regional football association, in 
which he has been vice-president for two terms of office. He joined 
the Polish national association’s board in 1999 and, in 2008, became 
vice-president for foreign affairs. 

Adam Olkowicz’s involvement in UEFA EURO 2012 dates back to 
2003. So it was a logical move when, in 2009, he was elected as 
tournament director for Poland and put in charge of the overall 
management and administration of Euro 2012 Polska, the local or-
ganising committee set up to stage the tournament in Poland 
alongside UEFA’s EURO division. He is responsible for cooperation 
with the Polish authorities and host cities, as well as for tourna-
ment information and promotion. “It’s wonderful that dreams 
come true,” he comments. “The chance to stage UEFA EURO 2012 
in Poland is the greatest sports adventure of my life.”

Markiyan Lubkivskyi
Born in Lviv on 2 September 1971, Markiyan Lubkivskyi is Ukraine’s 
tournament director for UEFA EURO 2012. Having graduated in Slavic 
languages and literature from the Ivan Franko National University in 
Lviv in 1993, he was named attaché for Europe and America at the 
Ministry of Foreign Affairs two years later. In 1996, he became attaché 
and third secretary at the Ukrainian embassy in Yugoslavia and in 2000 
returned to Ukraine as second secretary at the office of political analysis 
and planning – a unit within the Ministry of Foreign Affairs. In 2001 
he became second and then first cabinet secretary to the minister of 
foreign affairs. In 2003, he took on a new role as head of the press 
service and official spokesman for the Ministry of Foreign Affairs. Two 
years later, he was named deputy state secretary and adviser to the 
president of Ukraine. In 2006, he was named ambassador extraordi-
nary and plenipotentiary, a role he performed in Croatia and in Bosnia-
Herzegovina. 

Markiyan Lubkivskyi has the diplomatic rank of Ambassador Extraor-
dinary and Plenipotentiary of Ukraine. 

He is married, with two children.

“UEFA EURO 2012 is a unique opportunity to change our country 
completely. We want to surprise everybody, even ourselves,” – says 
Markiyan Lubkivskyi.

Adam Olkowicz
Adam Olkowicz urodził się w rejonie Lublina 18 czerwca 1944 roku. 
Otwarcie przyznaje, że piłka nożna jest jego życiową pasją. Odkąd 
stawiał pierwsze piłkarskie kroki kopiąc szmaciankę na szkolnym bo-
isku, konsekwentnie wiązał z futbolem wszystko, co robił. W wieku 
23 lat łączył już grę z działalnością kierowniczą i administracyjną, jako 
prezes amatorskiego klubu LKS Dwernicki Stoczek Łukowski, którego 
jednocześnie był kapitanem. We wczesnych latach 70-tych zaangażował 
się w pracę Lubelskiego Związku Piłki Nożnej, którego był wicepreze-
sem przez dwie kadencje. W 1999 roku został wybrany do Zarządu 
Polskiego Związku Piłki Nożnej, a w 2008 objął stanowisko wicepre-
zesa ds. zagranicznych. 

W działania na rzecz UEFA EURO 2012 zaangażował się już w 2003 
roku, więc  powołanie go w roku 2009 na stanowisko Dyrektora Tur-
nieju w Polsce było tego logicznym  następstwem. Od tego czasu 
kieruje spółką EURO 2012 Polska, Lokalnym Komitetem Organizacyj-
nym Mistrzostw Europy, utworzonym w celu przygotowania Turnieju 
wspólnie z partnerami na Ukrainie oraz UEFA EURO Division. Jako 
dyrektor, Adam Olkowicz odpowiada za współpracę z polskimi wła-
dzami oraz Miastami Gospodarzami, a także za promocję Turnieju. “A 
jednak marzenia się spełniają,” mówi. “Możliwość zorganizowania 
UEFA EURO 2012 w Polsce to największa sportowa przygoda mojego 
życia.” 

Markijan Łubkiwski
Dyrektor Turnieju UEFA EURO 2012 na Ukrainie urodził się 2 września
1971 roku we Lwowie, gdzie w roku 1993 ukończył studia na Wydziale 
Języków i Literatury Słowiańskiej Uniwersytetu im. Iwana Franki. Dwa 
lata później rozpoczął karierę od stanowiska attaché ds. Europy i Ame-
ryki w ukraińskim Ministerstwie Spraw Zagranicznych. W 1996 roku 
został mianowany attaché oraz trzecim sekretarzem w Ambasadzie 
Ukrainy w Jugosławii. W 2000 roku powrócił do kraju obejmując sta-
nowisko drugiego sekretarza w Urzędzie Analiz Politycznych i Planowa-
nia w Ministerstwie Spraw Zagranicznych. Rok później otrzymał funkcję 
drugiego, a następnie pierwszego sekretarza w biurze Ministra Spraw 
Zagranicznych. W 2003 roku podjął się nowych zadań jako dyrektor 
działu prasowego i rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Dwa lata 
później został podsekretarzem stanu i doradcą Prezydenta Ukrainy, 
natomiast od 2006 roku pełnił funkcję Ambasadora Ukrainy w Chorwa-
cji oraz Bośni i Hercegowinie.

Markijan Łubkiwski posiada tytuł Nadzwyczajnego i Pełnomocnego 
Ambasadora Ukrainy.

Ma żonę i dwójkę dzieci.

“EURO 2012 to wyjątkowa szansa, aby całkowicie zmienić nasz kraj.
Chcemy wszystkich zadziwić, nawet nas samych” – mówi Markijan 
Łubkiwski.

Адам Олькович 
Народився 18 червня 1944 р. у Люблінському воєводстві, що у схід-
ній частині Польщі. Адам Олькович з дитинства захоплюється фут-
болом і пройшов довгий шлях з того часу, як почав ганяти м’яча 
ще у початковій школі. У 23 роки він уже поєднував гру з адміні-
струванням на посаді президента аматорського клубу ЛКС “Двєр-
ніцкі Сточек Луковскі”, паралельно виконуючи роль капітана ко-
манди. З початку 1970-х рр. працює на Люблінську регіональну 
футбольну асоціацію, де упродовж двох термінів займав посаду 
віце-президента. У 1999 р. А. Олькович стає членом правління 
Польського футбольного союзу, а у 2008 – віце-президентом із 
закордонних справ.

Адам Олькович долучився до проекту УЄФА ЄВРО 2012 ще з 2003 
року, коли ця ідея лише з’явилася, тож, ні у кого не викликало 
подиву, коли у 2009 р. його обрали директором турніру у Польщі, 
та керівником МОК “УЄФА ЄВРО 2012 Польща”. Пан Олькович 
відповідає за співпрацю з польською владою і приймаючими міс-
тами, а також за промоцію турніру. “Це чудово, коли мрії збува-
ються, – коментує пан Олькович. – Шанс приймати УЄФА ЄВРО 
2012 у Польщі – найбільша спортивна пригода у моєму житті”.

Маркіян Лубківський
Маркіян Лубківський – директор турніру УЄФА ЄВРО 2012 в Україні, 
народився 2 вересня 1971 року у Львові. Через два роки після закін-
чення філологічного факультету Львівського національного універ-
ситету ім. Івана Франка за фахом слов’янські мови та література 
(1993 р.) розпочав свою кар’єру в Міністерстві закордонних справ 
(МЗС) України на посаді аташе Управління Європи та Америки. У 
1996-му М. Лубківського призначено аташе і третім секретарем в 
українському посольстві у Югославії, а у 2000 він повернувся до 
України другим секретарем у департамент політичного аналізу і 
планування МЗС. У 2001 він став другим, а потім першим секре-
тарем кабінету Міністра закордонних справ. У 2003-му Маркіяна 
Лубківського призначено на посаду керівника прес-служби й офі-
ційного речника Міністерства закордонних справ України. У 2005-
2006 рр. – заступник Державного секретаря України і радник Пре-
зидента України. Від 2006 року обіймав посаду Надзвичайного і 
Повноважного Посла України у Республіці Хорватія та в Боснії і 
Герцеговині (за сумісництвом).

Має дипломатичний ранг Надзвичайного і Повноважного Посла 
України.

Маркіян Лубківський одружений, виховує сина і доньку.

“УЄФА ЄВРО 2012 – це унікальний шанс змінити країну зсередини. 
Хочемо здивувати всіх і навіть себе,” – каже Маркіян Лубківський.
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WITH ADAM OLKOWICZ AND MARKIYAN LUBKIVSKYI

INTERVIEW
WYWIAD
Z ADAMEM OLKOWICZEM I MARKIJANEM ŁUBKIWSKIM

З АДАМОМ ОЛЬКОВИЧЕМ І МАРКІЯНОМ ЛУБКІВСЬКИМ
ІНТЕРВ’Ю

What benefits can your country and its 
population expect from hosting UEFA 
EURO 2012?

A. Olkowicz: There will be benefits at mul-
tiple levels, from the promotion of the coun-
try and the improvement of its image – which 
will be reflected by increased interest from 
tourists and businesses, as well as other social 
groups. In addition, it is an opportunity for us 
to present our country to Europe, 20 years 
after the change of regime, now that we are 
both a member of NATO and, since 2004, also 
part of the European Union, and to show that 
we would like to be treated like partners, 
members of the European family. It is the de-
cision to stage UEFA EURO 2012 here that has 
allowed us to construct or modernise not only 
six large stadiums, but also more than a doz-
en medium-sized ones. We have also substan-
tially accelerated the development in other 
sectors of our economy, with the extension of 
the airports in Gdansk, Poznan and Wroclaw, 
as well as in Krakow and Katowice. An ambi-
tious plan to build nearly 3,000 kilometres of 
state roads and motorways has been drawn up 
thanks to UEFA EURO 2012. Hundreds of new 
standard hotel rooms are being developed in 
the host cities and across the country. UEFA 
EURO 2012 is a major opportunity for the host 
cities, as they will have their public transport 
system and other facilities modernised. In some 
cases these benefits cannot be calculated sim-
ply in financial terms but will improve our daily 
existence. Naturally, there are certain costs 
involved but we are in the advantageous po-
sition of receiving European Union support for 
several infrastructure projects.   

M. Lubkivskyi: UEFA EURO 2012 is the way 
to achieve a European standard of living for 
the population of Ukraine. Hosting the tour-
nament gives us an opportunity to change our 
country from the inside once and for all. UEFA 
EURO 2012 will leave us with a heritage of 

high-quality sports and social infrastructure 
and, in the long run, it will bring us not only 
geopolitical but also investment dividends. 
Holding the championship in Ukraine should 
be seen as an incitement for social and cul-
tural development. By asking to host the 
tournament, UEFA is helping us to raise the 
profile of Ukraine in the eyes of the world 
and it will help to integrate our country into 
the European community. All this gives me 

reason to believe that, without exaggeration, 
UEFA EURO 2012 plays a historical role for 
Ukraine.   

What is the feeling among the general 
public in your country about UEFA EURO 
2012?

A. Olkowicz: The reaction to our being 
awarded the tournament answers that ques-
tion. By no means were we the favourites, 
starting in third position. Nonetheless, in sev-
eral cities the live broadcast of the results of 
the Executive Committee vote in Cardiff on 
18 April 2007 communicated by the UEFA pres-
ident, Michel Platini, was watched by thou-
sands of people. And as Poland has great foot-
ball traditions, with football being the number 
one sport, where you could say that the im-
portance of football goes beyond the realms 
of sport, this decision sparked undeniable pos-
itive reactions. Public opinion research insti-
tutes have been regularly publishing the re-
sults of their surveys, invariably showing that 
many Poles firmly believed that we would 
stage the event and that currently about 70% 
are sure we will be prepared on time and that 
we will be capable of organising the tourna-
ment according to top European and UEFA 
standards.  

M. Lubkivskyi: Ukrainians have very high ex-
pectations for UEFA EURO 2012. It is our pride. 
This feeling is shared among both the public 
and politicians, and it is great to say that there 

Jakich korzyści mogą się spodziewać 
Państwa Gospodarze i ich mieszkańcy w 
związku z organizacją Finałowego Tur-
nieju UEFA EURO 2012?

A. Olkowicz: Korzyści będą wielopłaszczy-
znowe. Obejmą zarówno promocję kraju jak 
i działania wizerunkowe, które przełożą się na 
zwiększenie zainteresowania turystów, biznes-
menów oraz innych grup społecznych. Mamy 
szansę pokazać Europie, jak wygląda nasz 
kraj 20 lat po transformacji ustrojowej, gdy 
jesteśmy zarówno członkiem NATO i od 2004 
roku – Unii Europejskiej oraz to, że pragniemy 
być traktowani po partnersku, jako członko-
wie europejskiej rodziny. To decyzja o przepro-
wadzeniu UEFA EURO 2012 w naszym kraju 
sprawiła, że nie tylko budujemy lub moderni-
zujemy 6 dużych stadionów, ale także kilka-
naście stadionów średniej wielkości w innych 
polskich miastach. Również znacznie przyspie-
szyliśmy rozwój w innych elementach naszej 
gospodarki, jak modernizacja i rozbudowa 
portów lotniczych w Gdańsku, Poznaniu, we 
Wrocławiu, ale także w Krakowie i w Katowi-
cach. Dzięki UEFA EURO 2012 powstał ambitny 
plan budowy blisko 3 tys. kilometrów dróg kra-
jowych i autostrad. Powstają setki nowych 
miejsc hotelowych w Miastach-Gospodarzach 
a także w wielu innych miejscach Polski. UEFA 
EURO 2012 to wielka szansa dla Miast-Gospo-
darzy, ponieważ dzięki temu zostanie zmoder-
nizowana m.in. infrastruktura transportu miej-
skiego. Można wprost powiedzieć, że tych 
korzyści nie da się przeliczyć tylko na pienią-
dze, to po prostu wyższy poziom życia. Oczy-
wiście wiążą się z tym określone koszty, ale 
jesteśmy tu w dobrej sytuacji, bowiem na 
wiele działań infrastrukturalnych otrzymujemy 
wsparcie z Unii Europejskiej. 

M. Łubkiwski: UEFA EURO 2012 to szansa 
dla mieszkańców Ukrainy na osiągnięcie eu-
ropejskiego standardu życia. Organizacja Tur-
nieju daje nam możliwość wprowadzenia na 

stałe zmian wewnątrz kraju. UEFA EURO 2012 
pozostawi po sobie dziedzictwo sportowe na 
najwyższym poziomie oraz infrastrukturę. A 
w dłuższej perspektywie przyniesie nam za-
równo geopolityczne jak również inwestycyj-
ne zyski. Organizacja Mistrzostw na Ukrainie 
powinna być postrzegana jako bodziec do 
rozwoju społecznego i kulturalnego. Dzięki 
przyznaniu Ukrainie organizacji Turnieju, UEFA 
przyczyni się do wzrostu popularności naszego 

kraju w oczach świata i pomoże nam zintegro-
wać się z europejską wspólnotą. To wszystko 
pozwala mi wierzyć, że UEFA EURO 2012 bez 
wątpienia odegra na Ukrainie historyczną rolę. 

Co opinia publiczna sądzi o UEFA EURO 
2012 w Pana kraju?

A. Olkowicz: Najlepiej świadczą o tym reak-
cje bezpośrednio po ogłoszeniu tej decyzji. 
Przecież nie byliśmy faworytami. Startowali-
śmy z trzeciego miejsca. Natomiast w kilku 
miastach spontanicznie tysiące ludzi ogląda-
ło transmisje i informacje, które przekazywał 
Prezydent UEFA Michel Platini o wynikach gło-
sowania Komitetu Wykonawczego w Cardiff 
18 kwietnia 2007 roku. A że Polska jest kra-
jem wielkich piłkarskich tradycji, w którym 
piłka jest sportem numerem jeden, o którym 
można powiedzieć, że znaczenie futbolu wy-
kracza poza sferę sportową, to wszystko po-
woduje, że ta decyzja wywołała jednoznacz-
ne, pozytywne reakcje. Instytuty badań opinii 
publicznych, od początku ogłaszają wyniki 
swoich sondaży nastrojów społecznych i one 
jednoznacznie pokazują, że wielu Polaków 
wierzyło w to, że otrzymamy prawo organizacji 
Mistrzostw Europy. Obecnie około 70% Pola-
ków jest przekonanych, że zdążymy z przygo-
towaniami na czas i że potrafimy przeprowadzić 
ten Turniej według najwyższych standardów 
europejskich i UEFA. 

M. Łubkiwski: Ukraińcy mają bardzo wyso-
kie oczekiwania wobec UEFA EURO 2012. To 

Які вигоди Ваша країна та її населення 
можуть очікувати від проведення фі-
нального турніру УЄФА ЄВРО 2012?

А. Oлькович: Ці вигоди мають кілька рів-
нів. Це і популяризація країни у широкому 
сенсі, і покращення її іміджу, що у свою чер-
гу сприяє зростанню зацікавленості у турис-
тів і підприємців, а також інших соціальних 
груп. Окрім цього, у нас з’явилася можли-
вість показати Європі свою країну через 20 
років після зміни системи, коли ми вже є і 
членами НАТО, і, від 2004 року, – членами 
Європейського Союзу, і прагнемо, щоб до 
нас ставилися, як до партнерів, членів єв-
ропейської родини. Саме рішення про про-
ведення УЄФА ЄВРО 2012 у нашій країні 
спонукало нас до будівництва і модерніза-
ції не лише 6 великих стадіонів, але й де-
сятків стадіонів середніх розмірів. Крім того, 
ми суттєво пришвидшили розвиток інших 
галузей нашої економіки, завдяки розши-
ренню аеропортів у Гданську, Познані, 
Вроцлаві, а також Кракові та Катовіце. За-
вдяки УЄФА ЄВРО 2012 було розроблено 
амбітний план будівництва близько трьох 
тисяч кілометрів доріг державного значен-
ня та автомагістралей. У містах-господарях 
Польщі, а також у інших польських містах 
ведеться будівництво сотень нових готель-
них номерів. УЄФА ЄВРО 2012 – це неаби-
який шанс для міст-господарів модернізу-
вати систему громадського транспорту, а 
також міські комунікації. У деяких випадках, 
цю вигоду не можна підрахувати лише у 
грошовому еквіваленті – вона полягатиме у 
поліпшенні рівня нашого життя. Звісно, не-
обхідно залучати певні кошти, проте ми у 
вигідній позиції, оскільки реалізація кількох 
інфраструктурних проектів відбувається за 
підтримки Європейського Союзу. 

М. Лубківський: УЄФА ЄВРО 2012 – це 
шлях до досягнення європейських стан-
дартів життя для українців. Проведення 

чемпіонату надає нам шанс раз і назавжди 
змінити нашу країну зсередини. УЄФА ЄВРО 
2012 залишить нам у спадок високоякісну 
спортивну і соціальну інфраструктуру, а у 
довгостроковій перспективі – принесе нам 
не лише геополітичні, але й інвестиційні 
дивіденди. Проведення європершості в 
Україні варто розглядати як стимул для со-
ціального і культурного розвитку країни. 
Після надання нам права провести турнір, 

УЄФА допоможе піднести Україну в очах 
світу, що сприятиме інтеграції нашої країни 
до європейської спільноти. Усе це дає мені 
підстави вірити, що УЄФА ЄВРО 2012 віді-
грає для України, без перебільшення, істо-
ричну роль. 

Що відчуває широка громадськість у 
Вашій країні щодо УЄФА ЄВРО 2012? 

А. Oлькович: Нехай відповіддю на це за- 
питання буде реакція поляків, коли вони 
дізналися про надання нам права прово-
дити турнір. Ми почали боротьбу з третього 
місця і аж ніяк не були фаворитами. Про-
те, тисячі людей у різних містах дивилися 
пряму трансляцію результатів голосування 
Виконавчого комітету, які оголошував пре-
зидент УЄФА Мішель Платіні у м. Кардіффі 
18 квітня 2007 року. І оскільки Польща має 
чудові футбольні традиції, а футбол – це 
вид спорту номер один, адже його роль 
заходить далеко за межі спортивної галузі, 
таке рішення однозначно мало позитивну 
реакцію. Інститути вивчення громадської 
думки регулярно публікують результати 
своїх досліджень, які незмінно демонстру-
ють, що багато поляків твердо вірять, що 
ми проведемо турнір. Більше того, близько 
70% опитаних впевнені, що ми встигнемо 
вчасно підготуватися до турніру і зможемо 
його провести за найвищими європейськи-
ми стандартами та стандартами УЄФА. 
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“Our greatest potential  
is in our people”
Markiyan Lubkivskyi

“Naszym największym  
potencjałem są ludzie”

Markijan Łubkiwski

“Наш найбільший потенціал  
– це наші люди”
Маркіян Лубківський
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is no opposition to the tournament in our coun-
try. On the contrary, its successful organisation 
has become a Ukrainian national idea. I truly 
hope that UEFA EURO 2012 will continue to 
rally our citizens around this project as it is a 
nationwide affair that requires unity of effort 
throughout the country. 

What qualities does your country have 
to make UEFA EURO 2012 a success?

A. Olkowicz: We Poles perceive ourselves 
as part of a large Slavic and European family, 
open and positive. We are people with a tough 
historical background and, as such, with an 
innate understanding of others and with a 
strong desire to live in peace. Poles not only 
travel extensively in Europe and beyond but 
also often choose other countries as their 
second homeland. I am convinced that during 
the EURO we will all contribute to a friendly and 
positive atmosphere, so that our friends from 
other parts of the world will not only feel good 
in Poland but will also be inspired by the 
football celebration to learn more about our 
country and to come back, which they will be 
more than welcome to do. This is a modern 
model of peaceful cooperation and UEFA EURO 
2012 will be the first major opportunity for 
hundreds of thousands of fans from Europe 
and other continents to visit our country.  

M. Lubkivskyi: We are a large European 
country of nearly 50 million people and we all 
really want to implement this project suc-
cessfully. To do so we have high motivation 
and inspiration. Our greatest asset is in our 
people, who are trying very hard to success-
fully organise the continent’s largest football 
celebration, so that the whole world will be 
charmed by our country for a long time. For 
instance the huge interest in volunteering 
shows that our volunteer pilot projects have 
been a real success. There are still two years to 
go but there are already more people willing 

to be volunteers than for previous European 
Championships, even though we have not yet 
started any campaign to promote volunteering 
for the tournament. Such public support is a 
real key to success. 

What would you say to the fans who 
will travel to your country for the first 
time?

Answering in one voice: Welcome to Po-
land and Ukraine! You will discover countries 
that combine European modernity with Slavic 
traditions. We are convinced that you will be 
pleasantly surprised by our culture and by 
the hospitality of our people, not to mention 
the natural beauty of our landscape. We hope 
that you will enjoy your stay and come back 
to visit us again after 2012!

nasza duma. To odczucie podzielają zarówno 
politycy jak i społeczeństwo. Bardzo ważne jest 
by podkreślić, że EURO nie ma u nas przeciw-
ników. Organizacja Turnieju stała się wręcz 
sprawą narodową. Wierzę, że UEFA EURO 2012 
zjednoczy naszych obywateli, ponieważ jest to 
niezwykłe wydarzenie dla całego kraju.

Jakie cechy mogące przyczynić się do 
sukcesu organizacji EURO 2012 posia-
da Pański kraj?
 
A. Olkowicz: My, Polacy, postrzegamy siebie 
jako członków wielkiej, słowiańskiej i europej-
skiej rodziny, jako ludzi patrzących pozytyw-
nie. Jesteśmy ludźmi ciężko doświadczonymi 
przez historię, którzy rozumieją innych i usilnie 
pragną żyć w pokoju. Polacy należą do naro-
dów, które licznie podróżują nie tylko po Eu-
ropie i świecie, ale dość często wybierają inne 
kraje, jako swoją drugą ojczyznę. Jestem prze-
konany, że w czasie EURO wszyscy stworzymy 
atmosferę życzliwości i przyjaźni, tak by nasi 
przyjaciele z innych krajów, nie tylko czuli się 
w Polsce bardzo dobrze, ale żeby to piłkarskie 
święto spowodowało, że lepiej poznają nasz 
kraj i będą chcieli do nas wracać, do czego 
serdecznie zapraszamy. To jest dzisiaj model 
pokojowego współdziałania i współistnienia, 
a Mistrzostwa Europy będą pierwszą tak wielką 
okazją do wizyty w naszym kraju setek tysięcy 
sympatyków futbolu z Europy i z innych kon-
tynentów.

M. Łubkiwski: Jesteśmy dużym, europejskim 
krajem, liczącym prawie 50 milionów miesz-
kańców i naprawdę chcemy zrealizować ten 
projekt z sukcesem. Mamy do tego ogromną 
motywację i inspirację. Naszym największym 
potencjałem są ludzie, którzy bardzo starają się, 
aby największa impreza piłkarska na kontynen-
cie była olbrzymim osiągnięciem i zachwyciła 
cały świat na długie lata. Na przykład olbrzy-
mie zainteresowanie wolontariatem potwier-
dza prawdziwy sukces jego pilotażowego 

projektu. Zostały jeszcze dwa lata do Turnieju 
a już teraz więcej ludzi pragnie uczestniczyć 
w wolontariacie, niż w poprzednich Mistrzo-
stwach Europy, chociaż jeszcze nie rozpoczę-
liśmy kampanii promującej wolontariat na 
EURO. Kluczem do sukcesu jest również roz-
wój transportu publicznego.      

Co powiedzieliby Panowie kibicom, któ-
rzy przyjadą do Polski i na Ukrainę po 
raz pierwszy?

Wspólna odpowiedź: Witamy w Polsce i na 
Ukrainie! Poznają Państwo kraje, które łaczą 
w sobie europejską nowoczesność ze słowiań-
ską tradycją. Jesteśmy przekonani, że będą 
Państwo mile zaskoczeni naszą kulturą i gościn-
nością, jak również pięknem naszych Miast-
Gospodarzy i krajobrazu. Mamy nadzieję, że 
będą Państwo u nas mile spędzać czas i od-
wiedzą nas jeszcze nie raz po roku 2012!

М. Лубківський: Українці покладають на 
УЄФА ЄВРО 2012 дуже великі сподівання. 
Це предмет нашої гордості. Такі відчуття 
поділяє як громадськість, так і політики, і 
мені приємно зауважити, що у нашій країні 
немає опозиції до турніру. Навпаки, успішна 
організація європершості стала українською 
національною ідеєю. Я щиро сподіваюся, 
що УЄФА ЄВРО 2012 і надалі буде збирати 
навколо себе когорти наших співвітчизни-
ків, адже це загальнонаціональна справа, 
яка потребує єднання зусиль усієї країни. 

Якими якостями володіє Ваша країна 
задля того, щоб зробити УЄФА ЄВРО 
2012 успішним?

А. Oлькович: Ми, поляки, сприймаємо себе 
як частину великої, слов’янської і європей-
ської родини, відкритими та позитивними. 
Через своє складне історичне минуле і за-
вдяки здатності розуміти інших, яка у нас від 
народження, ми дуже прагнемо жити у мирі. 
Поляки не лише багато подорожують Євро-
пою та поза її межами, але й часто обирають 
інші країни своєю другою батьківщиною. Я 
переконаний, що під час ЄВРО всі ми спри-
ятимемо створенню дружньої та позитивної 
атмосфери, щоб наші друзі з інших куточків 
світу не лише почувалися добре у Польщі, 
але й отримуючи натхнення від футбольного 
свята, вивчали більше про нашу країну і за-
хотіли відвідати її знову, чого ми більш ніж 
прагнемо. Це сучасна модель мирного спів-
робітництва, і ЄВРО буде першою гранді-
озною можливістю для сотень тисяч убо 
лівальників з Європи та інших континентів 
відвідати нашу країну. 

М. Лубківський: Ми – велика європей-
ська країна з майже 50-мільйонним насе-
ленням, і всі ми прагнемо успішно реалізу-
вати цей проект. Для цього у нас є натхнення 
і висока мотивація. Наш найбільший потен-
ціал – це наші люди, які докладають чимало 

зусиль, щоб вдало організувати найбільше 
на континенті футбольне свято, після якого 
світ ще довго був би у захопленні від нашої 
країни. І це підтверджує величезна заці-
кавленість до роботи волонтером. До по-
чатку турніру ще два роки, а наші пілотні 
проекти засвідчують, що вже сьогодні ба-
жаючих стати волонтерами значно більше, 
ніж під час попередніх чемпіонатів Євро-
пи! А така підтримка громадськості – це 
вже запорука справжнього успіху.

Що б Ви сказали уболівальникам, які 
вперше відвідають Вашу країну? 

Відповідають в один голос: Ласкаво 
просимо до Польщі й України! Ви відкриєте 
для себе країни, які поєднали європейську 
сучасність із слов’янськими традиціями. Ми 
переконані, що вас приємно здивує наша 
культура і гостинність наших народів, а про 
природну красу наших пейзажів годі й ка-
зати. Сподіваємося, що вам сподобається 
перебування у нас, і ви повернетеся ще піс-
ля 2012 року!
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“This is a modern model of  
peaceful cooperation”

Adam Olkowicz

“To jest dzisiejszy model  
pokojowego współdziałania”
Adam Olkowicz

“Це сучасна модель  
мирного співробітництва”

Адам Олькович
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UPDATE ON 
PREPARATIONS
INFORMACJE O PRZYGOTOWANIACH 
СТАН ПІДГОТОВКИ

Poland is now a construction site, not only 
building modern stadiums for UEFA EURO 2012 
but also refurbishing and upgrading various 
infrastructure, most notably roads, railways 
and airports, as the accommodation facilities 
in the four host cities and their neighbouring 
areas are sufficient.

The first arena has almost been completed, in 
Poznan, and completion of the construction 
work at the three other stadiums – in Gdansk, 
Warsaw and Wroclaw – is scheduled for Jan-
uary, May and June 2011 respectively. 

AIRPORTS – LINKS TO  
THE OUTSIDE WORLD

Due diligence is also being shown with respect 
to the development of the main airports, and 
work at the Lech Wałęsa airport in Gdansk is 
due to be finished in March 2012, with a view 
to increasing its current capacity threefold. 

The Frederic Chopin airport in Warsaw – the 
largest host city airport – is currently being 
modernised and will take its final shape in 
March 2011. Wroclaw and Poznan are also 
hard at work and the extension of their air-
ports will be finalised by autumn 2011. The 
aim for both these airports is to double their 
current capacity. 

THE INNER TRANSPORT GRID

Road and rail networks are also benefitting 
from the staging of the competition, with 
thousands of kilometres being repaired or 
even newly built, while tramway and bus lines 
are being further developed across the coun-
try and the Warsaw metro is being expanded.

Polska jest obecnie wielkim placem budowy, 
powstają nie tylko nowoczesne stadiony, ale 
także modernizowana i usprawniana jest cała 
infrastruktura, w szczególności drogi, sieć 
kolejowa i lotniska. Baza noclegowa w czte-
rech Miastach-Gospodarzach i w okolicach jest 
już teraz wystarczająca.

Pierwsza z aren Mistrzostw, stadion w Pozna-
niu, jest już prawie gotowa, natomiast zakoń-
czenie prac budowlanych w pozostałych trzech 
obiektach – w Gdańsku, Warszawie i Wrocła-
wiu – zaplanowane jest odpowiednio na sty-
czeń, maj i czerwiec 2011 roku.

LOTNISKA – OKNO NA ŚWIAT

Również rozbudowa głównych lotnisk prowa-
dzona jest zgodnie z planem. Prace na terenie 
Portu Lotniczego im. Lecha Wałęsy w Gdań-
sku zakończą się w marcu 2012 roku. W ich 
efekcie przepustowość lotniska wzrośnie trzy-
krotnie. 

W warszawskim Porcie Lotniczym im. Fryde-
ryka Chopina – największym spośród lotnisk 
znajdujących się w Miastach Gospodarzach 
– prowadzona jest obecnie modernizacja, 
mająca zakończyć się w marcu 2011 roku. 
Także Wrocław i Poznań intensywnie rozbu-
dowują swoje lotniska. Po zakończeniu prac 
jesienią 2011 roku, ich przepustowość po-
dwoi się.  

KRAJOWA SIEĆ KOMUNIKACYJNA

Na organizacji Turnieju skorzystają także sieci 
drogowe i kolejowe. Zgodnie z planami ma 
powstać i zostać zmodernizowanych tysiące 
kilometrów nowych tras, prowadzona jest też 
rozbudowa linii autobusowych, tramwajowych 
na terenie całego kraju oraz metra w War-
szawie.

Польща перетворилася зараз на будівель-
ний майданчик, де не лише споруджують 
сучасні стадіони для УЄФА ЄВРО 2012, але 
й оновлюють і вдосконалюють різноманітні 
інфраструктурні об’єкти. Здебільшого, це 
дороги, залізниці й аеропорти, оскільки го-
тельна інфраструктура у чотирьох прийма-
ючих містах і в їхніх околицях задовольняє 
відповідні вимоги.

Будівництво першої арени, що у Познані, 
вже майже завершено, а закінчення буді-
вельних робіт на інших трьох стадіонах – у 
Гданську, Варшаві і Вроцлаві заплановано 
відповідно на січень, травень і червень 2011 
року.

АЕРОПОРТИ – ЗВ’ЯЗОК   
ІЗ ЗОВНІШНІМ СВІТОМ

Значною активністю відзначається і розбу-
дова головних аеропортів. Так, робота у 
гданському аеропорту ім. Леха Валенси, яка 
передбачає збільшення його теперішньої 
пропускної спроможності втричі, має бути 
завершена у березні 2012 року. 

В аеропорту ім. Фредеріка Шопена у Варша-
ві, який є найбільшим з-поміж аеропортів 
приймаючих міст, відбувається модерніза-
ція, і він має набути своїх остаточних обри-
сів у березні 2011 року. Вроцлав і Познань 
також напружено працюють. Розширення 
їхніх аеропортів мають закінчити до осені 
2011 року. Обидва аеропорти після модер-
нізації подвоять свою пропускну спромож-
ність. 

ВНУТРІШНЯ ТРАНСПОРТНА МЕРЕЖА

Дорожні і залізничні мережі також отримали 
вигоди від проведення змагань, адже тисячі 
кілометрів полотна зараз реконструюють і 
навіть будують наново. На території всієї 
країни продовжують розширювати трам-
вайні й автобусні маршрути, а у Варшаві 
– метрополітен.

POLAND IS ON TRACK
POLSKA NA DOBREJ DRODZE
ПІДГОТОВКА ПОЛЬЩІ ЙДЕ ЗА ГРАФІКОМ

POLAND
Overview of the new airport in Wroclaw.

Wizualizacja nowego lotniska we Wrocławiu.
Новий аеропорт у Вроцлаві.
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The ultra-modern stadium currently under 
construction in Poznan is but one of the UEFA 
EURO 2012-related investments. Several streets 
are being repaired and built, including a ring 
road around the city. Even before the tour-
nament, citizens and visitors to the regional 
capital will be able to reach the most impor-
tant locations using new bus and tram lines, 
including the Poznan Rapid Tram, whose route 
will be extended and all its stops refurbished. 
The Ławica International Airport will also un-
dergo development and restoration, eventu-
ally doubling its passenger handling capacity. 
The accommodation base will improve signifi-
cantly, too, with seven new hotels in the Poznan 
pipeline: one five-star, five four-star and one 
three-star, totalling over 2,000 new rooms.

W Poznaniu powstaje supernowoczesny sta-
dion, ale to tylko jedna z inwestycji związanych 
z UEFA EURO 2012. Przebudowywanych i 
modernizowanych jest wiele ulic. Trwa budowa 
obwodnicy miasta. Przed Mistrzostwami Euro-
py w piłce nożnej poznaniacy i goście stolicy 
Wielkopolski będą mogli dotrzeć do najważ-
niejszych miejsc dzięki nowym liniom autobu-
sowym, tramwajowym i Poznańskiemu Szyb-
kiemu Tramwajowi, którego trasa będzie 
znacznie wydłużona a przystanki unowocze-
śnione. Również Międzynarodowy Port Lotniczy 
“Ławica” zostanie zmodernizowany i unowo-
cześniony. Będzie mogło z niego korzystać 
prawie dwa razy więcej pasażerów. Zwiększy 
się też liczba miejsc noclegowych dla gości, 
którzy przybędą na Turniej. Przed Mistrzo-
stwami powstanie w Poznaniu siedem nowych 
hoteli: jeden pięciogwiazdkowy, pięć cztero-
gwiazdkowych i jeden trzygwiazdkowy. To pra-
wie 2000 nowych pokoi!

Надсучасний стадіон, будівництво якого за-
раз триває у Познані, – лише один з інвес-
тиційних проектів УЄФА ЄВРО 2012. Йде 
розбудова і ремонт декількох доріг, у тому 
числі і кільцевої дороги міста. Мешканці і 
гості Познані зможуть добратися до най-
важливіших місць регіональної столиці но-
вими автобусними і трамвайними лініями, 
і навіть познанським швидким трамваєм, 
маршрут якого розширять, а всі зупинки ре-
конструюють ще до початку турніру. Між-
народний аеропорт “Лавіца” також буде 
модернізовано і вдосконалено, після чого 
його пропускна спроможність зросте вдвічі. 
Суттєво поліпшаться у Познані й умови роз-
міщення. На черзі будівництво семи нових 
готелів: один п’ятизірковий, п’ять чотирьох-
зіркових і один тризірковий, які разом ма-
тимуть понад 2000 нових номерів.

Stadiums on  
their way!
The Poznan municipal stadium – a high-class, 
friendly, safe and modern stadium – is the 
first of the four Polish venues to be finalised 
and its official inauguration is planned for 
this coming autumn. 

This multifunctional arena will not only host 
football matches but also enable the stadium 
owners to organise concerts, exhibitions and 
business meetings. 

Situated on Bułgarska Street, the stadium will 
have a capacity of 42,002 for UEFA EURO 2012. 
Special emphasis has also been put on the de-
velopment of dedicated facilities for disabled 
fans, be it for visually or hearing-impaired 
persons or for wheelchair users. The stadium 
also comprises several restaurants, bars and 
cafes, numerous food and beverage outlets, 
as well as over 2,000 parking places. 

The roof over the southern part of stadium can 
be opened to provide additional exposure to 
natural light and to the sun, thus creating ideal 
conditions for the growth and care of the turf.

Although the stadium will look brand new, 
construction workers made an interesting dis-
covery during the excavation work, unearthing 
the remains of an ancient fort built in the 19th 
century, which formed part of the fortifications 
of Poznan. The decision was taken to preserve 
this historic heritage and to include it in the 
overall building development.  

Stadiony coraz bliżej!

Stadion Miejski w Poznaniu – obiekt wysokiej 
klasy, przyjazny, bezpieczny, nowoczesny – 
jest pierwszą z czterech polskich aren, która 
zostanie sfinalizowana. Jej inauguracja pla-
nowana jest na jesieni. 

Na tej wielofunkcyjnej arenie odbywać się 
będą nie tylko mecze piłkarskie, ale jej wła-
ściciele chcą organizować tu również koncer-
ty, wystawy i spotkania biznesowe.

Stadion przy Bułgarskiej podczas UEFA EURO 
2012 pomieści 42.002 widzów. Podczas jego 
rekonstrukcji zwrócono szczególną uwagę na 
udogodnienia dla niepełnosprawnych, osób 
z zaburzeniami słuchu i wzroku, czy poruszają-
cych się na wózkach. Będzie tu także kilka 
restauracji, bary, kawiarnie i wiele punktów 
gastronomicznych oraz ponad 2000 miejsc 
parkingowych. 

Południowa część dachu jest otwierana, aby 
zapewnić naturalne, słoneczne doświetlenie 
trawy na boisku, co daje idealne warunki do 
utrzymania murawy. 

Choć stadion wygląda na nowy, budowniczo-
wie podczas prac dokonali ciekawego odkry-
cia, odkopując pozostałości starego fortu. To 
konstrukcja z XIX wieku, część dawnych for-
tyfikacji Poznania. Podjęto decyzję, by zacho-
wać fort jako historyczne dziedzictwo i włą-
czyć jego pozostałości do struktury budowli.

Стадіони на підході!

Міський стадіон у Познані – високоякісна, 
зручна, безпечна і сучасна споруда, яку буде 
збудовано першою з чотирьох польських 
арен. Відкриття стадіону заплановано вже 
на цю осінь.

Ця багатофункціональна арена не лише 
прийматиме футбольні матчі, але й  дасть 
змогу власникам стадіону організовувати 
концерти, виставки і ділові зустрічі. 

Стадіон, що знаходиться на вулиці Болгар-
ській, зможе вмістити під час УЄФА ЄВРО 
2012 – 42 002 відвідувачі. Особливу увагу 
було також приділено спеціальним зручнос-
тям для вболівальників з обмеженими мож-
ливостями: як осіб із вадами слуху і зору, 
так і осіб, які пересуваються в інвалідних 
візках. На території стадіону також розміс-
тять декілька ресторанів, барів і кафе, чис-
ленні заклади з їжею й напоями та понад 
2 000 місць для паркування.

Дах над південною частиною стадіону мож-
на відкривати, щоб сонячні промені потра-
пляли до приміщення, адже природне освіт-
лення створює ідеальні умови для росту 
газону і догляду за ним.

Хоча стадіон і виглядатиме абсолютно но-
вим, насправді під час землерийних робіт 
будівельники натрапили на цікаву знахідку 
– залишки старовинної фортеці, збудованої 
ще у 19 столітті, яка була частиною укрі-
плення Познані. Історичну пам’ятку було 
вирішено зберегти і вона увійшла до за-
гальної забудови території.

 POZNAN GETS READY  FOR EURO
POZNAŃ SZYKUJE SIĘ DO EURO
ПОЗНАНЬ ГОТУЄТЬСЯ ДО ЄВРО

Removable roof of the  
Poznan municipal stadium.

Ruchomy dach Stadionu  
Miejskiego w Poznaniu.

Розсувний дах міського  
стадіону в Познані.

Design of the new Poznan airport terminal.

Projekt nowego terminala lotniska w Poznaniu.
Проект нового терміналу у познанському аеропорту.
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At the beginning of 2010, presidential elec-
tions took place in Ukraine and were won by 
Viktor Yanukovych. Immediately after his elec-
tion, the new president stressed that the UEFA 
EURO 2012 project remains a priority for 
Ukraine and this was further reflected when 
the position of deputy prime minister in charge 
of EURO 2012 preparations was created. It is 
occupied by Borys Kolesnikov, a former mem-
ber of the Ukrainian parliament.

In addition, to ensure efficient supervision of 
the preparations, the National Agency on the 
Preparation and Staging of EURO 2012 was 
established on 7 April 2010 to take over the 
work carried out by the EURO 2012 Coordina-
tion Bureau. The National Agency is in charge 
of the state budget funds allocated for the 
UEFA EURO 2012 preparations.

The National Agency plans to hire over 70 spe-
cialists to benefit from their expertise in the 
development of national infrastructure for the 
championship, and in particular, in the con-
struction of stadiums, airports, and roads, 
transport services, security issues, and the 
development of tourist infrastructure. Volo-
dymyr Kovalevsky was appointed as head of 
the National Agency.

Borys Kolesnikov: “We will hold the 2012 Eu-
ropean Football Championship finals with dig-
nity, I guarantee that. EURO 2012 is a prel-
ude to the national idea which will unite the 
country. But for us it is not only a national 
but also a great social idea. Many people will 
get jobs and the country will take a signifi-
cant step forward in its development”. 

Na początku 2010 roku wybory prezydenckie na 
Ukrainie wygrał Wiktor Janukowycz. Zaraz po 
objęciu władzy podkreślił, że projekt UEFA 
EURO 2012 pozostaje priorytetem dla Ukrainy. 
Dowodem na to było powołanie wicepremiera 
odpowiedzialnego za przygotowania do EURO 
2012, kiedy formowano nowy rząd. Stanowisko 
to objął Borys Kołesnikow, były deputowany 
do Rady Najwyższej Ukrainy.

Dodatkowo, aby zapewnić skuteczny nadzór 
przygotowań, 7 lipca 2010 roku powołano 
Narodową Agencję ds. Przygotowań i Orga-
nizacji EURO 2012, która przejęła obowiązki 
Biura Kordynacyjnego ds. EURO 2012. Naro-
dowa Agencja odpowiada za alokację pienię-
dzy z budżetu państwa na przygotowania do 
UEFA EURO 2012.

Narodowa Agencja planuje zatrudnić ponad 
70 specjalistów, by móc skorzystać z ich do-
świadczenia w dziedzinie rozbudowy krajowej 
infrastruktury na Mistrzostwa a w szczególno-
ści w budowie stadionów, lotnisk i systemów 
transportu drogowego, również w działaniach 
na rzecz zwiększenia bezpieczeństwa i rozwoju 
infrastruktury turystycznej. Szefem Narodowej 
Agencji został Wołodymyr Kowalewski.

Borys Kołesnikow: “Przeprowadzimy Mistrzo-
stwa Europy w Piłce Nożnej z dumą, gwaran-
tuję to. EURO 2012 to wstęp do wielkiej idei, 
która zjednoczy nasz kraj, ale dla nas jest to  
idea o wymiarze nie tylko państwowym, ale tak-
że społecznym. Zatrudnionych zostanie wiele 
osób a kraj wykona wielki krok w kierunku roz-
woju”. 

На початку 2010 року в Україні відбулися 
вибори Президента України, на яких здобув 
перемогу Віктор Янукович. Одразу після об-
рання новий президент підкреслив, що про-
ект ЄВРО 2012 залишається пріоритетом для 
України і, на підтвердження цих слів, при 
формуванні нового уряду була запровадже-
на посада віце-прем’єр-міністра з питань 
ЄВРО 2012, яку обійняв Борис Колесніков, 
колишній народний депутат України.

Крім того, задля забезпечення якісного 
контролю за процесом підготовки, 7 квітня 
2010 року створено Національне агентство 
з підготовки та проведення ЄВРО 2012, яке 
прийшло на зміну Координаційному бюро. 
Національне агентство стало головним роз-
порядником коштів державного бюджету в 
частині підготовки до УЄФА ЄВРО 2012.

У роботі Національного агентства передба-
чено задіяти понад 70 спеціалістів різних 
галузей, які відповідатимуть за підготовку 
національної інфраструктури до чемпіонату, 
а саме – за будівництво стадіонів, аеропортів, 
доріг, транспортне забезпечення, питання 
безпеки, розвиток туристичної інфраструк-
тури тощо. Головою Національного агент-
ства призначено Володимира Ковалевського.

Борис Колесніков: “Чемпіонат Європи з фут-
болу 2012 року ми проведемо достойно, це 
я вам гарантую. ЄВРО 2012 – це прелюдія 
національної ідеї, яка зробить країну єди-
ною. Але для нас це не тільки національна, 
але і дуже велика соціальна ідея. Багато 
людей отримають роботу, а країна зробить 
значний крок у своєму розвитку”. 

STADIUMS

With the Donetsk and Kharkiv stadiums al-
ready delivered, Ukraine now focus on the 
completion of the Olympiskiy stadium in Kyiv 
and the New Lviv stadium. A harsh winter has 
led to some delay but additional workforce 
has been put in place to make up for the lost 
time and the stadiums will be completed by 
the summer 2011.

AIRPORTS

A new runway has been built in Donetsk, and 
the new terminal construction works are under 
way on a 24-hour basis, while Lviv is develop-
ing a new passenger terminal and refurbish-
ing the existing runway. Completion of these 
items is scheduled for the end of 2011. 

In Kharkiv, a new passenger terminal has been 
built and will be put into operation at the end 
of August 2010. The construction of a new 
runway has started.

Finally, the construction of terminal D at the 
Boryspil airport in Kyiv is in progress and is due 
at the end of 2011. The new terminal F will be 
operational by the end of summer 2010. 

ACCOMMODATION

The four Ukrainian host cities have increased 
pace in the development of accommodation 
infrastructure and several new hotels are being 
built in Donetsk, Kharkiv and Kyiv, while Lviv 
and the neighbouring area of Truskavets – a 
tourist destination – already have a well-devel-
oped hotel infrastructure in place and aim at 
also using spas to accommodate travelling fans.

PUBLIC TRANSPORT

All airports in Ukraine already have direct con-
nections by bus, trolleybus or railway to their 
respective city centres and thousands of kilom-
eters of express ways are being refurbished 
and constructed, while the wide-ranging exist-
ing network of railways is being modernised. 

STADIONY

Stadiony w Doniecku i Charkowie zostały już 
oddane do użytku, więc na Ukrainie cała uwa-
ga skoncentrowana jest na dokończeniu Sta-
dionu Olimpijskiego w Kijowie oraz Nowego 
Stadionu we Lwowie. Ostra zima spowodo-
wała pewne opóźnienia, ale zatrudniono do-
datkowe siły, by nadrobić stracony czas, żeby 
stadiony zostały wybudowane do lata 2011 
roku.

LOTNISKA

W Doniecku został już wybudowany nowy pas 
startowy, budowa nowego terminala trwa 24 
godziny na dobę. We Lwowie rośnie nowy ter-
minal pasażerski a istniejący pas startowy jest 
przebudowywany. Termin oddania do użytku 
obu inwestycji to koniec 2011 roku. 

W Charkowie zbudowano już nowy terminal 
pasażerski i zostanie on oddany do użytku pod 
koniec sierpnia 2010 roku. Rozpoczęła się rów-
nież budowa nowego pasa startowego. Na 
kijowskim lotnisku Boryspol budowany jest 
terminal D i ma być gotowy do końca 2011 
roku. Nowy terminal F będzie oddany do użyt-
ku pod koniec lata 2010 roku. 

ZAKWATEROWANIE

Ukraińskie Miasta-Gospodarze zwiększyły tem-
po rozbudowy infrastruktury hotelowej. W Do-
niecku, Charkowie i Kijowie powstaje szereg 
nowych obiektów, podczas gdy Lwów i okolicz-
ny region truskawiecki – cel wycieczek wielu 
turystów – posiadają już dobrze rozwiniętą sieć 
hoteli, jak i spa oraz ośrodków wypoczynko-
wych, gdzie mogą być zakwaterowani kibice.

TRANSPORT PUBLICZNY

Wszystkie ukraińskie lotniska są bezpośrednio 
połączone z centrami miast liniami autobusowy-
mi, trolejbusowymi lub kolejowymi. Budowa-
ne lub remontowane są też tysiące kilometrów 
dróg ekspresowych, trwają również remonty 
krajowej sieci kolejowej. 

СТАДІОНИ

Оскільки у Донецька і Харкова вже є свої ста-
діони, Україна зараз зосередилася на завер-
шенні будівництва стадіону “Олімпійський” 
у Києві і новому стадіоні у Львові. Люта 
зима спричинила певні затримки, проте, щоб 
надолужити згаяне, було залучено додат-
кову робочу силу, і будівництво стадіонів 
має завершитися влітку 2011 року.

АЕРОПОРТИ

У Донецьку вже збудовано злітно-посадкову 
смугу, а будівництво нового терміналу ве-
деться цілодобово. Водночас, у Львові йде 
розбудова нового пасажирського терміна-
лу, і відбувається реконструкція злітно-
посадкової смуги. Об’єкти планують здати  
наприкінці 2011 року. 

У Харкові вже зведено новий пасажирський 
термінал, який запрацює наприкінці серпня 
2010 року, розпочалося будівництво нової 
злітно-посадкової смуги. І нарешті, у київсько-
му аеропорту “Бориспіль” ведеться будів-
ництво терміналу D, завершення якого запла-
новано на кінець 2011 року, а новий термінал 
F буде зведено до кінця літа 2010 року.   

РОЗМІЩЕННЯ

Чотири українські приймаючі міста пришвид-
шили темпи розвитку інфраструктури роз-
міщення. Тепер у Донецьку, Харкові і Києві 
ведеться будівництво кількох нових готелів, 
у той час як Львів і навколишня територія 
туристичного напряму, зокрема Трускавець, 
що неподалік, вже мають добре розвинену 
готельну інфраструктуру, тому санаторії та-
кож планують використовувати для роз-
міщення вболівальників.

ГРОМАДСЬКИЙ ТРАНСПОРТ

Усі аеропорти України вже мають пряме ав-
тобусне, тролейбусне чи залізничне  сполу-
чення з центром міста. Водночас йде роз-
будова і реконструкція тисяч кілометрів 
автошляхів, модернізація розгалуженої ме-
режі залізниці.

UKRAINE       AT FULL SPEED 
UKRAINA NA PEŁNEJ PRĘDKOŚCI
УКРАЇНА НА ПОВНІЙ ШВИДКОСТІ

UKRAINE

Borys Kolesnikov.

Borys Kołesnikow.
Борис Колесніков.

Design of the new airport of Donetsk.

Projekt nowego lotniska w Doniecku.
Дизайн нового аеропорту в Донецьку.
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Donetsk is situated in the heart of the Donbass 
coal basin and it is the centre of the coal in-
dustry in Ukraine. Despite a large number of 
industrial facilities, nowadays it is an extremely 
green and modern city and is also widely 
known for the many roses that bloom in the 
city parks. It is therefore not without reason 
that Donetsk is called “the city of a million 
roses”.

AIRPORT AND RAILWAY STATION

Thanks to UEFA EURO 2012 the city will get a 
new modern airport. A new runway has al-
ready been built and work on a new terminal is 
progressing fast, with builders working around 
the clock to finish the job by the end of 2011. 

Railway transport is a very popular way of 
getting around in Ukraine and the refurbish-
ment of the railway station is under way, while 
a new modern terminal for local trains is be-
ing built for UEFA EURO 2012.

ACCOMMODATION  

Numerous new five-star hotels are being built 
in the city to meet the accommodation re-
quirements of various target groups. Donetsk 
and its neighbouring region are planning to 
offer around 75,000 hotel beds to visiting sup-
porters.

Donieck, centrum przemysłu węglowego na 
Ukrainie, znajduje się w samym sercu zagłębia 
Donbas. Mimo, że miasto ma wiele budynków 
przemysłowych, jest niezwykle zielone i nowo-
czesne. Jego krajobraz ozdabiają ogromne ilo-
ści róż kwitnących w parkach. Nie bez powodu 
więc Donieck nazywany jest “miastem miliona 
róż”.  

LOTNISKO I STACJA KOLEJOWA  

Dzięki UEFA EURO 2012 miasto będzie miało 
nowoczesne lotnisko. Nowy pas startowy został 
juz zbudowany, również prace nad nowym 
terminalem posuwają się bardzo szybko. Ro-
botnicy pracują bez przerwy, aby wszystko 
było gotowe do końca 2011 roku. 

Transport kolejowy jest bardzo popularnym 
sposobem podróżowania po Ukrainie. Trwa 
renowacja stacji kolejowej, budowany jest 
również nowoczesny terminal dla lokalnych 
pociągów, który zostanie ukończony na UEFA 
EURO 2012. 

ZAKWATEROWANIE 

Wiele pięciogwiazdkowych hoteli jest w trak-
cie budowy. Będą one spełniały wymagania 
różnych grup gości. Donieck i jego okolice 
zaoferują około 75.000 miejsc dla odwiedza-
jących kibiców. 

Донецьк розташований у серці кам’яно-
вугільного басейну Донбас і є центром ву-
гільної промисловості України. Попри вели-
ку кількість промислових об’єктів, сьогодні 
це надзвичайно зелене сучасне місто з ве-
ликою кількістю квітів і парків. Тому недар-
ма Донецьк називають містом мільйона 
троянд.

АЕРОПОРТ і ЗАЛІЗНИЧНИЙ ВОКЗАЛ

Завдяки проведенню УЄФА ЄВРО 2012 міс-
то отримає новий сучасний аеропорт. Вже 
побудована нова злітно-посадкова смуга, 
а будівництво нового терміналу просува-
ється швидкими темпами. Роботи ведуться 
цілодобово, щоби завершити реконструкцію 
вже до кінця 2011 року.

Залізниця – дуже популярний вид тран-
спорту для пересування Україною, тому для 
УЄФА ЄВРО 2012 буде реконструйовано ста-
ру будівлю вокзалу і споруджено новий су-
часний приміський термінал.

РОЗМІЩЕННЯ

Для того, щоб забезпечити вимоги щодо 
розміщення різних цільових груп, у місті 
реалізуються проекти нових п’ятизіркових 
готелів. На сьогодні Донецьк і область го-
туються запропонувати майже 75 тисяч го-
тельних місць для вболівальників.

“Donbass Arena”
The 50,055 seater Donbass Arena is the first 
stadium built in eastern Europe according to 
UEFA Elite stadium requirements. The total 
cost of this project was 400 million US dollars 
(around €323 million), fully financed by a pri-
vate entity.

The construction started in 2006 and the 
inauguration of the stadium took place on 
29 August 2009.

The arena was designed by ArupSport Com-
pany using a similar model to the one of the 
City of Manchester Stadium. It is character-
ised by a shape looking like a “flying saucer”. 
The roof of the arena is slanted from north to 
south, repeating the incline of the landscape, 
thus strengthening the natural illumination 
and ventilation of the field.

As is nowadays the case with modern stadia, 
there are several restaurants, bars and lounges, 
not to mention a fitness centre, and a museum 
of the home club, FC Shakhtar Donetsk, in 
the stadium building.

This allows for multifunctional use of the com-
plex and the hosting of corporate events, con-
ferences and exhibitions on the premises of 
the arena, in addition to the staging of con-
certs and shows.  

“Donbas Arena”
Mieszczący 50.055 widzów Stadion “Donbas 
Arena” jest pierwszym obiektem klasy Elite w 
Europie Wschodniej, zbudowanym zgodnie z 
wymaganiami UEFA. Koszt całej inwestycji 
wyniósł 400 milionów dolarów (około 323 mi-
lionów euro) i został w całości sfinansowany 
przez prywatną spółkę.  

Budowę rozpoczęto w 2006 roku a inauguracja 
stadionu miała miejsce 29 sierpnia 2009 roku.

Stadion został zaprojektowany przez spółkę 
ArupSport na bazie podobnego projektu – 
areny w Manchesterze. Kształtem przypomina 
latający spodek. Dach areny lekko się pochy-
la od części północnej na południową, natu-
ralnie wpisując stadion w krajobraz miasta. 
Konstrukcja zadaszenia wzmacnia naturalne 
oświetlenie i wentylację boiska. 

Ta nowoczesna arena ma wiele restauracji, ba-
rów i miejsc do odpoczynku, jak również cen-
trum fitness oraz muzeum lokalnej drużyny 
“Szachtar Donieck”.

Wielofunkcyjność kompleksu pozwala na or-
ganizowanie różnych imprez – spotkań biz-
nesowych, konferencji, wystaw, koncertów i 
pokazów.

“Донбас Арена”
50-тисячна “Донбас Арена” – це перший у 
Східній Європі стадіон, спроектований і 
побудований у відповідності зі стандартами 
УЄФА для стадіонів категорії “Еліт”. Загаль-
на вартість цього проекту – 400 млн. до-
ларів США (близько 323 млн євро) – була 
повністю профінансована приватною осо-
бою.

Будівництво розпочали 2006 року, а 29 
серпня 2009 року відбулося офіційне від-
криття нового стадіону.

Дизайн арени розроблений компанією 
“АрупСпорт” за моделлю подібною на ста-
діон “Манчестер Сіті” (Англія). Завдяки не-
звичайному дизайнерському рішенню до-
нецька арена за формою нагадує “літаючу 
тарілку”. Дах стадіону нахилений у напрям-
ку з півночі на південь, повторюючи нахил 
ландшафту, що підсилює природне освіт-
лення й провітрювання поля.

За стандартами сучасних стадіонів, в будівлі 
“Донбас Арени” є декілька ресторанів, барів 
та салонів, не кажучи вже про фітнес-центр, 
і музей клубу “Шахтар”.

Це все дає можливість багатофункціональ-
ного використання комплексу і дозволяє 
проводити корпоративні заходи, конферен-
ції та виставки в приміщеннях арени, додат-
ково до проведення різноманітних музичних 
концертів та шоу.

 DONETSK, CITY OF A  MILLION ROSES
DONIECK, MIASTO MILIONA RÓŻ
ДОНЕЦЬК. МІСТО МІЛЬЙОНА ТРОЯНД

Areal view of the city of Donetsk.

Widok na Donieck.
Донецьк з висоти пташиного польоту.

Inside view of Donbass Arena.

Wnętrze stadionu Donbas Arena.
Вигляд “Донбас Арени” всередині.
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 MARKETING STRATEGY  
   OVERVIEW

PRZEGLĄD STRATEGII MARKETINGOWEJ
МАРКЕТИНГОВА СТРАТЕГІЯ. КОРОТКИЙ ОГЛЯД 

What is a UEFA EUROTOP partner? What is a 
National Sponsor? A lot of fans wouldn’t be 
able to answer the questions but will be 
highly appreciative of the life and colour that 
they add to the event. Just ask any of the 
4.2 million people who visited fan zones dur-
ing UEFA EURO 2008, the 61 million unique 
users who visited the euro2008.com website, 
or even one of the average of 147 million TV 
viewers per game, who will have noticed the 
names of the sponsors on the perimeter boards 
at the stadiums. The strategy and its imple-
mentation were so successful that plans for 
UEFA EURO 2012 are being built on those 
foundations.

To go back to the questions, UEFA’s EUROTOP 
programme is a marketing concept that offers 
partners a comprehensive rights package, not 
only for the finals in Poland and Ukraine, but 
also for the UEFA Under-21 finals next year 
and in 2013, the 2012 UEFA Futsal finals and 
UEFA Women’s EURO 2013. Some of them are 
so committed to the cause that they’ve signed 
deals covering the EURO 2016 finals in France 

as well. Coca-Cola will carry on with exclusive 
rights for non-alcoholic beverages, for example, 
Hyundai-Kia will again be a driving force as 
official automotive partner, McDonald’s will be 
lovin’ it again, and adidas will be hyperactive 
in the sports equipment field and, as usual, 
will be supplying the official match balls.

Two more familiar names are already on the 
UEFA EURO 2012 team sheet. Visitors to the 
website will see that Castrol are continuing 
their performance-analysis features, while 
Carlsberg will be busy in Poland and Ukraine, 
presenting the Carlsberg Man of the Match 
award after each of the 31 games.

This means that, to date, six of the so-called 
global sponsor positions have already been 
announced. UEFA believes in a ‘less is more’ 
philosophy, which avoids clutter and provides 
greater value to the sponsors. So a ceiling 
figure of ten global sponsors has been set. 
And, to answer the other question at the top 
of the page, a maximum of four national 
sponsors in Poland and four in Ukraine will 

Czym – lub kim – jest partner UEFA EUROTOP? 
Na czym polega rola sponsora krajowego? Na 
te pytania większość kibiców raczej nie po-
trafiłaby odpowiedzieć, z pewnością jednak 
docenią oni wkład tak partnerów, jak i spon-
sorów EURO w uatrakcyjnienie oprawy Tur-
nieju. Nie jest to natomiast obce żadnej z 4,2 
miliona osób, które odwiedziły strefy kibica 
podczas UEFA EURO 2008 ani 61 milionom 
użytkowników strony euro2008.com, czy też 
147 milionom telewidzów, którzy przeważnie 
oglądali każdy mecz i na pewno widzieli nazwy 
sponsorów na tablicach otaczających boisko. 
Ówczesna strategia marketingowa i jej reali-
zacja były tak udane, że zostaną również 
wykorzystane podczas UEFA EURO 2012.

Wracając do pytań, program UEFA EUROTOP 
jest koncepcją marketingową oferującą part-
nerom kompleksowy pakiet praw, poza turnie-
jem w Polsce i na Ukrainie obejmujący również 
rozgrywki finałowe UEFA U-21 w przyszłym 
roku oraz za dwa lata, finały UEFA Futsal 2012 
oraz UEFA EURO Kobiet 2013. Część partnerów 
jest do tego stopnia zaangażowana w piłkę 

nożną, że podpisała już umowy również na 
UEFA EURO 2016 we Francji. I tak Coca-Cola 
będzie miała wyłączność na napoje bezalkoho-
lowe, samochody Hyundai-Kia wozić będą gości 
i działaczy, znów spotkamy się w McDonald’s, 
Adidas zadba o sprzęt sportowy,  w tym tra-
dycyjnie, przygotuje oficjalne piłki. 

Do drużyny UEFA EURO 2012 dołączyło kolej-
nych dwóch znanych graczy. Odwiedzający 
stronę internetową Turnieju będą mogli sko-
rzystać z rozbudowanych narzędzi rankingo-
wych, przygotowanych przez firmę Castrol. 
Carlsberg natomiast będzie przyznawać po 
każdym z 31 meczów w Polsce i na Ukrainie 
tytuł Zawodnika Meczu. 

Wszystko to oznacza, że jak do tej pory ogło-
szono podpisanie umów z sześcioma tzw. 
sponsorami globalnymi. UEFA wyznaje zasadę 
“mniej znaczy więcej”, co pozwala uniknąć 
chaosu informacyjnego oraz stworzyć znacz-
nie bogatsze pakiety sponsorskie. Z tego po-
wodu sponsorami globalnymi może zostać 
maksymalnie dziesięć firm. I tu dochodzimy 

Що таке партнер УЄФА ЄВРОТОП? Що таке 
національний спонсор? Багато вболівальни-
ків не дали б відповіді на ці запитання, але 
будуть дуже вдячні за ті барви і ритм, які 
партнери і спонсори додадуть турніру. Про-
сто запитайте будь-кого з-поміж 4,2 міль-
йона людей, що були присутні у фанзонах 
під час УЄФА ЄВРО 2008, чи 61 мільйона 
відвідувачів euro2008.com, або навіть одно-
го з 147 мільйонів телеглядачів якогось мат-
чу, хто з них не помітив імена спонсорів на 
щитах вздовж периметру стадіону? Марке-
тингова стратегія та її реалізація були на-
стільки успішними, що стали підґрунтям і 
під час планування УЄФА ЄВРО 2012.

Повернемося до наших запитань. Програма 
УЄФА ЄВРОТОП – це маркетингова концеп-
ція, що надає партнерам комплексний пакет 
прав не лише на фінальну частину чемпіо-
нату Європи з футболу 2012 р. у Польщі та 
Україні, але й на фінальну частину молодіж-
ного чемпіонату УЄФА наступного року та 
2013 р., фінальну частину чемпіонату УЄФА 
з футзалу 2012 р., а також УЄФА ЄВРО 2013 

серед жінок. Деякі з них вже навіть підпи-
сали угоду, яка передбачає участь у фіналь-
ній частині УЄФА ЄВРО 2016 р., що відбу-
деться у Франції. Наприклад, Coca-Cola 
отримає виключні права на безалкогольні 
напої, Hyundai-Kia знову буде рушійною си-
лою як офіційний автомобільний партнер, 
McDonald’s знову “це любитиме”, а adidas, 
як завжди, активізує свою діяльність з по-
стачання спортивного інвентаря, зокрема 
офіційних м’ячів чемпіонату.

У переліку команди УЄФА ЄВРО 2012 є ще 
два відомих імені. Відвідувачі вебсайту по-
бачать, що Castrol і надалі аналізуватиме 
продуктивність, тоді як Carlsberg вручатиме 
у Польщі й Україні нагороду Carlsberg Man 
of the Match після кожної з 31 ігор, які тут 
пройдуть.

Це означає, що на сьогоднішній день ого-
лошено шість міжнародних спонсорів. УЄФА 
дотримується концепції “краще менше, але 
ліпше”, що дозволяє уникати зайвої метушні 
і надає спонсорам більше переваг. Таким 
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also be allowed on board. A national sponsor 
has rights in one of the two host countries and 
has an important role to play in the promotion 
of the events taking place in that territory.

The sales and management of all sponsorship 
rights are being managed by UEFA Events SA, 
the daughter company set up last year. Its 
job is to develop tailor-made packages that 
meet each sponsor’s needs and then to pro-
mote dialogue to help dovetail programmes 
that allow UEFA and its partners to achieve 
their objectives.

UEFA Events SA is also overseeing the exten-
sive licensing and merchandising programmes 
attached to UEFA EURO 2012. As opposed to 
a sponsor who enjoys the right to associate 
products and services to the event, a licensee 
has UEFA’s permission to use certain UEFA 
marks for a specific range of official licensed 
products, for a limited period of time and, 
usually, within a defined geographical terri-
tory. Warner Bros has been appointed by 
UEFA as its licensing representative for the 
2012 finals and for the other EUROTOP events 
and, as for the 2008 finals, will be responsible 
for developing the UEFA EURO 2012 official 
mascot. 

UEFA aims to offer the most sophisticated and 
comprehensive sponsorship programme on 
the market. And, once all the pieces have 
been put into the jigsaw, the marketing strat-
egy will have built a spectacular stage on 
which UEFA EURO 2012 can be performed.

do odpowiedzi na drugie pytanie zadane na 
początku tekstu, czyli sponsorów krajowych, 
których przewiduje się po czterech w Polsce 
i na Ukrainie. Przysługiwać im będą specjalne 
prawa na terenie danego kraju, a tym samym 
odegrają ważną rolę w działaniach promują-
cych Turniej na rynkach lokalnych.

Za sprzedaż i zarządzanie wszystkimi prawa-
mi sponsorskimi odpowiada UEFA Events SA, 
spółka zależna od UEFA założona w zeszłym 
roku. Do jej zadań należy opracowywanie po-
szczególnych pakietów, stała współpraca ze 
sponsorami i pomoc w przygotowywaniu do-
datkowych, korzystnych dla UEFA oraz jej 
partnerów, programów.

UEFA Events SA nadzoruje również rozbudo-
wane programy licencyjne związane z UEFA 
EURO 2012. W odróżnieniu od sponsora, któ-
ry ma prawo swoimi produktami i usługami 
nawiązywac do Turnieju na różne sposoby, 
licencjobiorca otrzymuje tylko czasowe po-
zwolenie na umieszczanie wybranych symboli 
UEFA na określonych oficjalnych produktach, 
zwykle na wyznaczonym obszarze geograficz-
nym. Przedstawicielem licencyjnym UEFA na 
Turniej finałowy UEFA EURO 2012 oraz na 
inne imprezy EUROTOP została firma Warner 
Bros. Podobnie jak w 2008 roku, opracuje rów-
nież oficjalną maskotkę UEFA EURO 2012. 

Celem UEFA jest stworzenie najlepszego i 
najbardziej kompleksowego programu spon-
sorskiego na rynku. Kiedy już wszystkie ele-
menty marketingowej układanki znajdą się na 
swoim miejscu, utworzą one imponującą sce-
nę, na której rozegra się UEFA EURO 2012.

чином, встановлена максимальна кількість 
спонсорів – 10. Проте, відповідаючи на за-
питання на початку статті, до проекту до-
лучаться не більше чотирьох національних 
спонсорів у Польщі і максимум чотири – в 
Україні. Національні спонсори мають від-
повідні права в одній з країн-господарів та 
відіграють важливу роль у популяризації 
заходів, що відбуваються на території цієї 
країни.

Продажем і розпорядженням спонсорських 
прав займається UEFA Events SA, дочірня 
компанія УЄФА, яку було створено мину-
лого року. UEFA Events SA розробляє спе-
ціальні пакети, які мають задовольняти 
потреби кожного спонсора, а також спри-
яє діалогу щодо погодження програм, які 
дозволять УЄФА і його партнерам досягти 
поставлених цілей.

UEFA Events SA також здійснює контроль 
за процесом реалізації широкомасштабних 
програм ліцензування та популяризації то-
варів, що пов’язані з УЄФА ЄВРО 2012. На 
відміну від спонсора, що має право асоці-
ювати товари та послуги з чемпіонатом, 
власник ліцензії має дозвіл УЄФА на вико-
ристання певних позначень УЄФА для ви-
значеного асортименту офіційно ліцензова-
ної продукції протягом обмеженого періоду 
часу та на визначеній географічній терито-
рії. Компанія Warner Bros офіційно призна-
чена УЄФА її ліцензійним представником на 
період фінальної частини чемпіонату Єв-
ропи з футболу 2012 року та інших заходів 
ЄВРОТОП і, як і під час фіналу 2008 р, вона 
розроблятиме офіційний талісман УЄФА 
ЄВРО 2012. 

УЄФА прагне надавати найоптимальнішу 
комплексну спонсорську програму на ринку. 
Саме зі складових цієї маркетингової стра-
тегії і буде вибудована видовищна сцена, 
на якій відбудеться УЄФА ЄВРО 2012.

UEFA EURO 2012 COMMERCIAL PROGRAMME
PROGRAM KOMERCYJNY UEFA EURO 2012
КОМЕРЦІЙНА ПРОГРАМА УЄФА ЄВРО 2012

EUROTOP PARTNERS 
PARNERZY EUROTOP
ПАРТНЕРИ ЄВРОТОП

EURO SPONSORS
SPONSORZY EURO
СПОНСОРИ ЄВРО

NATIONAL SPONSORS
KRAJOWI SPONSORZY
НАЦІОНАЛЬНІ СПОНСОРИ

               POLAND                UKRAINE

UEFA EURO 2008 promotional 
activities of sponsors adidas, 
Carlsberg, Castrol, Coca-Cola,  
Hyunday/Kia and McDonald’s.

Działania promocyjne sponsorów  
UEFA EURO 2008 – adidas, Carlsberg, 
Castrol, Coca-Cola, Hyunday/Kia oraz 
McDonald’s.

Промоційні заходи спонсорів УЄФА 
ЄВРО 2008 – adidas, Carlsberg, Castrol,
Coca-Cola, Hyunday/Kia і McDonald’s.
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PROTECTING 
INTELLECTUAL 
PROPERTY
OCHRONA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ
ЗАХИСТ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

Dazzling images from the Polish and Ukrainian 
stadiums during UEFA EURO 2012, resounding 
with throngs of spectators, will be aired to 
billions of viewers all over the world – a lure 
for sponsors, broadcasters and licensees who, 
in return for their investment in the tourna-
ment, have the exclusive privilege of associ-
ating their names, their products or their serv-
ices with the event, as well as using the brand 
and marks such as the logo and the mascot.

And their investment is mutually beneficial. 
Their substantial financial contributions and 
their role in promoting the event, not only in 
the host cities but in the whole of Europe 
and beyond, are generating excitement and 
making the event fun. But more than that, 
their investment is being redistributed to cor-
porate social responsibility programmes and 
yet more is going into extensive grassroots 
football programmes of enormous social val-
ue – for example, youth, amateur and disa-
bility football, infrastructure and mini-pitch 
projects to name but a few – throughout 
UEFA’s member associations.

UEFA and its commercial affiliates work hard 
together to create a strong, exciting and live-
ly image for the event, and the dilution of 
this by non-authorised association with the 
event is damaging to us all, threatening to 
reduce investment in football across the board. 

UEFA set up a protection strategy at an early 
stage in the tournament preparations, and 

Wspaniałe ujęcia polskich i ukraińskich sta-
dionów wypełnionych tłumami kibiców zo-
baczą podczas UEFA EURO 2012 miliardy 
telewidzów na całym świecie. Takiej okazji 
do promocji i reklamy nie mogą przepuścić 
sponsorzy, nadawcy i licencjobiorcy, którzy 
w zamian za wkład finansowy będą mieli wy-
łączne prawo do powiązania swojej nazwy, 
produktów lub usług z Turniejem, a także do 
wykorzystania symboliki mistrzostw, np. logo 
i maskotki.  

Ich wkład jest korzystny dla obu stron. Prze-
kazanie znacznych funduszy na rzecz orga-
nizacji Turnieju oraz pierwszoplanowa rola 
w jego promocji nie tylko w Miastach Go-
spodarzach, ale i w Europie i na świecie, 
ewidentnie przyczyniają się do podgrzania 
emocji i zwiększenia przyjemności z uczest-
nictwa w piłkarskim święcie. To jednak nie 
wszystko. Część pieniędzy od sponsorów 
zasili programy społecznej odpowiedzialności 
biznesu, a najwięcej zyskają rozbudowane 
projekty grassroots o olbrzymim znaczeniu 
społecznym. Projekty te wspierają futbol 
poprzez “pracę u podstaw” – promując go 
między innymi wśród młodzieży, amatorów 
oraz niepełnosprawnych, zapewniając rozwój 
infrastruktury i rozbudowę boisk lokalnych 
za pośrednictwem federacji członkowskich 
UEFA. 

UEFA wraz z partnerami handlowymi ciężko 
pracuje nad stworzeniem silnego, ekscytują-
cego i żywego wizerunku Turnieju, tymczasem 

Вражаючі кадри із заповнених вщент поль-
ських і українських стадіонів під час УЄФА 
ЄВРО 2012 транслюватимуться мільярдам 
глядачів в усьому світі – це спокуса для 
спонсорів, телерадіомовних компаній і влас-
ників ліцензій, які завдяки своїм інвестиціям 
у турнір отримають ексклюзивну перевагу 
асоціюватися з подією, чи то назва їхньої 
торгової марки або продукції, чи то послуг, 
які вони надають. Окрім цього вони змо-
жуть використовувати для своєї промоції 
ще й логотип і талісман турніру.

Їхні інвестиції – взаємовигідні. Значні фі-
нансові вливання відіграють неабияку роль 
для популяризації турніру не лише у при-
ймаючих містах, а й у цілій Європі і поза її 
межами, створять ажіотаж і перетворять 
спортивну подію у розвагу. Та попри це, 
залучені інвестиції розподіляються за 
програмами корпоративної соціальної від-
повідальності. І понад усе – вони широко 
пустять коріння у футбольні проекти неа-
биякого соціального значення через асо-
ціації, що є членами УЄФА. Це, зокрема, 
молодіжні й аматорські футбольні програ-
ми, футбол для людей з обмеженими можли-
востями, інфраструктура, проекти з міні-
футболу тощо.  
 
УЄФА спільно зі своїми комерційними парт-
нерами сумлінно працюють над створенням 
вагомого і захоплюючого іміджу турніру, 
ослаблення якого через несанкціоноване 
асоціювання з подією зашкодить нам всім, 

lawyers from each of the host countries have 
joined the UEFA rights protection team to 
help spread the word. Working groups involv-
ing the national authorities meet regularly, 
dialogue with sports authorities and the local 
organising committees is ongoing, and con-
ferences and presentations on the protection 
of UEFA EURO 2012 rights are being staged in 
both countries. Early discussions with Polish 
and Ukrainian customs authorities and trade-
mark offices have also ensured that a posi-
tive working relationship of cooperation and 
support is in place.

UEFA’s first task was to register all designa-
tions used to refer to UEFA EURO 2012 as 
trademarks, not only in Poland and Ukraine, 
but all over Europe and beyond. An interna-
tional network of legal counsels is hard at 
work monitoring these trademarks and their 
unauthorised use in the press, on websites 
and in relation to products, including elec-
tronic, video and media gadgets.

With just under two years to go to UEFA EURO 
2012, enthusiasm in Poland and Ukraine is 
already palpable. But the pulling power of 
the tournament is so great that it is also at-
tracting those who want to jump on the band-
wagon without buying a ticket. Never before 
has UEFA seen so much illicit activity so early 

nieuprawnione nawiązywanie do Mistrzostw 
wysiłki te niweczy i grozi zmniejszeniem środ-
ków inwestowanych w piłkę nożną.  

UEFA realizuje strategię ochronną od wcze-
snego etapu przygotowań do Turnieju, anga-
żując do tego celu również prawników z Państw 
Gospodarzy. Regularnie odbywają się spo-
tkania grup roboczych z udziałem przedsta-
wicieli władz państwowych, prowadzony jest 
dialog ze strukturami sportowymi oraz lokal-
nymi komitetami organizacyjnymi. Kwestie 
ochrony praw UEFA EURO 2012 są też poru-
szane na konferencjach i w prezentacjach. 
Również wcześniejsze rozmowy z polskimi 
i ukraińskimi służbami celnymi oraz urzęda-
mi patentowymi obu państw poskutkowały 
relacjami opartymi na współpracy i wzajem-
nym wsparciu. 

Jednym z pierwszych zadań UEFA w związku 
z Turniejem była rejestracja wszelkich okre-
śleń odnoszących się do UEFA EURO 2012, 
jako zastrzeżonych znaków handlowych, nie 
tylko w Polsce i na Ukrainie, ale też w całej 
Europie i na świecie. Rozsiani po całym świe-
cie prawnicy uważnie monitorują te znaki 
oraz przypadki ich nielegalnego wykorzysta-
nia w prasie, na stronach internetowych oraz 
na produktach – w tym gadżetach elektro-
nicznych.

оскільки це може призвести до зменшення 
обсягів інвестицій у футбол взагалі.

На початковій стадії підготовки до турніру 
УЄФА створив стратегію захисту, а до коман-
ди захисту прав УЄФА долучилися юристи з 
приймаючих країн, які також поширюють цю 
інформацію. В обох країнах організовують 
конференції і презентації щодо захисту прав 
УЄФА ЄВРО 2012, проводять регулярні зу-
стрічі робочих груп, в яких також беруть 
участь представники державних органів кра-
їн, ведуть безперервний діалог з органами 
влади з питань спорту і місцевими організа-
ційними комітетами. Переговори з представ-
никами польської й української митних служб 
і патентних відомств, які відбулися на по-
чатковій стадії підготовки, також сприяли 
налагодженню позитивних робочих стосун-
ків, співпраці і зарученню підтримкою.

Першочерговим завданням УЄФА була реє-
страція всіх назв торгових марок, які стосу-
валися УЄФА ЄВРО 2012 не лише в Україні 
і Польщі, але й в усій Європі і поза її межами. 
Міжнародна мережа юридичних консультан-
тів сумлінно моніторить ці торгові марки і 
їхнє несанкціоноване використання у дру-
кованих медіа, на веб-сайтах і на будь-яких 
носіях, у тому числі на електронних, відео 
і медіа пристроях. 

UEFA EURO 2012 branded items.

Artykuły firmowe UEFA EURO 2012.
Предмети з символікою УЄФА ЄВРО 2012.
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in the event: customs seizures of counterfeit 
products, registration of conflicting trademarks, 
unauthorised use of UEFA EURO 2012 marks 
on websites, in advertising, etc. UEFA has 
already had to deal with over 50 cases of 
trademarks filed by third parties that contain 
UEFA-registered trademarks or illicitly refer 
to the event and action has been taken in 
almost 200 cases of rights violation.

THAT’S THE TICKET!

And let’s not forget the ticket-mongers – a 
whole host of scoundrels using a myriad of 
ingenious and unauthorised tactics to buy up 
tickets for UEFA EURO 2012 matches, and 
then sell them all off at a huge profit, often 
with a hospitality package to boot. 

Only authorised partners of UEFA EURO 2012 
have the right to use tickets as competition 
prizes or to resell them. Beware of anyone 
else trying to do so! They will have used il-
licit means to obtain their tickets, preventing 
the real fans from getting into the stadiums.

UEFA has been combating this issue in all of 
its competitions for years and is getting ever 
better at stopping the culprits. 

The public should be aware that any ticket 
holder with a ticket bought by unauthorised 
means may well be refused entry to the sta-
dium. Tickets are due to go on sale in spring 
2011, exclusively on UEFA.com. 

Do rozpoczęcia UEFA EURO 2012 pozostało 
mniej niż dwa lata i da się już wyczuć emocje 
w Polsce i na Ukrainie. Jednak siła Turnieju 
jest tak wielka, że przyciąga także tych, którzy 
chcą się podłączyć na gapę. UEFA nigdy do 
tej pory nie doświadczyła takiej ilości niele-
galnych działań na tak wczesnym stadium 
mistrzostw: całe kontenery podróbek prze-
chwytywane przez celników, próby rejestracji 
podobnych znaków towarowych, bezprawne 
wykorzystanie symboli UEFA EURO 2012 na 
stronach internetowych, w reklamach itp. UEFA 
reagowała już w ponad 50 przypadkach przy 
próbach zastrzeżenia przez osoby trzecie zna-
ków towarowych zawierających chronione sym-
bole UEFA lub odnoszących się w bezprawny 
sposób do Turnieju. Podjęto również działania 
w niemal 200 przypadkach naruszenia praw. 

BILECIKI DO KONTROLI...

Nie zapominajmy też o “konikach” – całej ga-
mie oszustów, stosujących najróżniejsze, nie-
legalne sztuczki w celu wykupienia biletów na 
mecze UEFA EURO 2012, a następnie od-
sprzedania ich ze znacznym zyskiem, często 
w zestawie z pakietem korporacyjnym. 

Prawo do odsprzedaży biletów lub ich wyko-
rzystania jako nagrody w konkursach mają 
wyłącznie autoryzowani partnerzy UEFA EURO 
2012. Jeżeli robi to ktokolwiek inny, należy 
mieć się na baczności! Najprawdopodobniej 
bilety zostały zdobyte w sposób nielegalny, 
tym samym uniemożliwiając prawdziwym ki-
bicom wejście na stadion. 

UEFA od lat zwalcza ten problem wykorzystu-
jąc wszystkie dostępne środki , coraz skutecz-
niej wykrywając sprawców. 

Każdy powinien zdawać sobie sprawę, że po-
siadacz biletu zdobytego w nielegalny spo-
sób może po prostu nie zostać wpuszczony 
na stadion. Sprzedaż biletów rozpocznie się 
wiosną 2011 roku, wyłącznie za pośrednic-
twem strony UEFA.com. 

Незважаючи на те, що до УЄФА ЄВРО 2012 
трохи менше двох років, ентузіазм в Укра-
їні і Польщі вже досить помітний. Проте, 
сила тяжіння турніру настільки потужна, 
що приваблює і тих, хто не проти потра-
пити на свято зайцем. УЄФА до сьогодні не 
зустрічався з такою кількістю протиправ-
них дій, коли до події ще так далеко: кон-
фіскація митницею підробок, реєстрація 
конфліктних торгових марок, незаконне ви-
користання знаків УЄФА ЄВРО 2012 на веб-
сайтах, у рекламах тощо. УЄФА вже роз-
глянув понад 50 випадків використання 
зареєстрованих УЄФА торгових марок у тор-
гових назвах третіх сторін чи незаконного 
посилання на подію. У майже 200 випад-
ках було вжито відповідних заходів.

 ОСЬ І КВИТОК!

І не забуваймо про підробки квитків – силу-
силенну негідників, які вдаються до незлі-
ченних хитромудрих і нелегальних методів  
скупити квитки на матчі УЄФА ЄВРО 2012, 
щоб потім перепродати їх з величезною 
націнкою, часто разом з пакетом гостин-
ності.

Лише авторизовані партнери УЄФА ЄВРО 
2012 мають право використовувати квитки, 
як конкурсні призи, чи перепродавати їх. 
Пильнуйте, щоб не натрапити на когось 
іншого! Адже до неавторизованих джерел 
квитки можуть потрапити лише протиправ-
ними шляхами, що перешкоджатиме прийти 
на стадіони справжнім вболівальникам.

УЄФА протистоїть цим махінаціям вже ро-
ками, протягом всіх своїх змагань, і йому 
вдається дедалі краще зупиняти таких 
злочинців. 

Громадяни мають знати про те, що жоден 
квиток, який був придбаний незаконним 
шляхом, не дасть право потрапити на ста-
діон. Квитки надійдуть у продаж навесні 
2011 року, і їх можна буде придбати лише 
на UEFA.com.

Official sales points for licensed products.
Oficjalny punkt sprzedaży produktów licencyjnych.
Офіційний пункт продажу ліцензованих товарів.

©
 U

EF
A 

/ 
Ac

tio
n 

Im
ag

es

©
 U

EF
A 

/ 
Ac

tio
n 

Im
ag

es

©
 U

EF
A 

/ 
Ac

tio
n 

Im
ag

es
©

 U
EF

A 
/ 

Ac
tio

n 
Im

ag
es

©
 U

EF
A 

/ 
Ac

tio
n 

Im
ag

es
©

 U
EF

A 
/ 

Ac
tio

n 
Im

ag
es



35
34

THE SHOW IS 
ON THE ROAD
PIŁKA W GRZE
ШОУ ТРИВАЄ

On Wednesday 11 August, Estonia will take 
on the Faroe Islands in the very first UEFA 
EURO 2012 fixture. And as soon as the ball 
starts rolling, there’ll be a feeling that the 
event is really under way. Before the end of 
the year, 94 matches will have been played 
and the 9 qualifying groups will be taking 
shape. By that time, the qualifying round draw 
will have become a distant memory and it will 
be hard to recall the sub-zero temperatures 
and the heaps of snow and ice which greeted 
visitors to Warsaw last February.

But, even though it is now history, the draw 
at the Palace of Culture and Science in the 
Polish capital had special significance. UEFA 
documents tended to refer to it as “Draw 1” 
– a small name for a big occasion – the first 
major event in the EURO diary and the first 
major test for the hosts. So planning had 
started almost a year earlier and, during the 
run-up to the event, UEFA and the Polish hosts 
had met at five site visits to make sure the ma-
chinery was in place and able to run smoothly. 
The success of the 45-minute draw ceremony, 
screened by 70 TV networks and watched by 
millions all over the world, was therefore a 
great advertisement for the organisers. Yet 
there was much more to the event than the 
draw itself. It provided a great opportunity to 
do some testing in some of the domains that 
will be crucial to the success of the final 
tournament.

About 600 guests were greeted at the wel-
come desks set up at Warsaw airport and 
transported to the four hotels they had been 
booked into. Most of them were also ferried 
to and from the traditional dinner staged at 
the Polytechnika building on the evening be-
fore the draw. Transportation was one of the 
areas where volunteers played a crucial role 

– and 163 were selected from over 600 ap-
plicants. Accreditation procedures were also 
tested on 1,083 people grouped into nine 
different categories. And the high-definition 
TV transmission of the event provided a great 
workout for UEFA media technologies and the 
Polish network TVP.

The televised ceremony also gave the world a 
first look at the tournament logos and brand-
ing which had been officially unveiled only a 
few weeks earlier. On screen, the most visible 
sample was, obviously, the spectacular stage 
backdrop in the draw hall, against which Masha 
Yefrosinina and Piotr Sobczynski conducted the 
ceremony. But viewers who stayed in front of 
their TV or watched news bulletins might also 
have been impressed by the bold colours and 
designs on the backdrops against which the 
national team coaches gave their reactions to 
the draw. These were in a massive interview 
area, split into nine sections (one per group) 
where the coaches could meet reporters from 
142 TV and radio networks, 46 photographers 
and 166 journalists from written press and 
websites.

What the viewers definitely couldn’t have seen 
was the wide range of UEFA EURO 2012 items 
that made their debut at the event in Warsaw. 
Apart from the striking colours of the welcome 
desks and the accreditation badge design, the 
UEFA EURO 2012 identity was visible on all 

11 sierpnia Estonia zmierzy się z Wyspami 
Owczymi w pierwszym meczu eliminacyjnym 
do UEFA EURO 2012. Gdy zabrzmi pierwszy 
gwizdek, odczujemy, że oczekiwana przez 
wszystkich impreza wreszcie się rozpoczęła. 
Do końca roku rozegrane będą 94 spotkania 
i poznamy liderów w 9 grupach. Wtedy loso-
wanie rundy eliminacyjnej będzie już odległym 
wspomnieniem i trudno będzie sobie wyobra-
zić mróz i góry śniegu, którymi zeszłej zimy 
Warszawa przywitała gości. 

Mimo, że ceremonia w Pałacu Kultury i Nauki 
przeszła już do historii, nie zapominajmy, że 
miała szczególne znaczenie. W dokumenta-
cji UEFA nosi ona nazwę “Draw 1”. To może 
mało imponujące określenie, ale było to wiel-
kie wydarzenie – pierwsza duża impreza w 
kalendarzu Mistrzostw. To pierwszy spraw-
dzian dla gospodarzy. Planowanie rozpoczęto 
z niemal rocznym wyprzedzeniem, a w trakcie 
przygotowań przedstawiciele UEFA i polskich 
gospodarzy spotykali się podczas pięciu wi-
zytacji w celu zbudowania i nastrojenia całej 
machiny organizacyjnej. Sukces 45 minutowej 
ceremonii losowania, transmitowanej przez 
70 stacji telewizyjnych i oglądanej przez mi-
liony widzów na całym świecie, był więc wspa-
niałą reklamą dla organizatorów. Jednak sama 
ceremonia to tylko wierzchołek góry lodowej. 
Impreza nazwana Losowaniem Grup Elimina-
cyjnych UEFA EURO 2012 pozwoliła przetesto-
wać pewne założenia, które będą istotne dla 
sukcesu turnieju finałowego. 

Punkty informacyjne na warszawskim lotni-
sku przywitały ponad 600 gości, którzy następ-
nie zostali przewiezieni do jednego z czterech 
wybranych hoteli. Większość z nich skorzystała 
również z transportu zapewnionego przez orga-
nizatora udając się na uroczystą kolację, która 
odbyła się w budynku Politechniki Warszawskiej 

w dzień poprzedzający losowanie. Transport był 
jednym z obszarów, w którym szczególną rolę 
odegrali wolontariusze – z ponad 600 chętnych 
wybrano 163. Sprawdzono też procedury akre-
dytacyjne na 1083 osobach podzielonych na 
dziewięć różnych kategorii. Dodatkowo, trans-
misja ceremonii w wysokiej rozdzielczości była 
też doskonałym ćwiczeniem dla wydziału tech-
nologii medialnych UEFA oraz Telewizji Polskiej. 

Transmisja ceremonii w telewizji pozwoliła wi-
dzom na całym świecie po raz pierwszy zoba-
czyć logotypy i elementy wizualne Turnieju, 
oficjalnie zaprezentowane zaledwie kilka tygo-
dni wcześniej. Uwagę telewidzów przyciągały 
widowiskowe elementy scenografii, wśród któ-
rych Maria Jefrosinina oraz Piotr Sobczyński 
prowadzili ceremonię. Duże wrażenie robiła też 
dekoracja kuluarów Sali Kongresowej. Widzo-
wie mogli podziwiać mocne kolory i wyrazistą 
grafikę ścianek, na tle których selekcjonerzy 
reprezentacji po losowaniu na gorąco dzielili 
się swoimi emocjami związanymi z losowaniem. 
Odbywało się to w specjalnie przygotowanym 
pomieszczeniu, podzielonym na dziewięć sekcji 
(jedna dla każdej grupy), gdzie trenerzy mogli 
udzielać wywiadów reporterom 142 stacji te-
lewizyjnych i radiowych, 166 dziennikarzom 
z gazet i portali internetowych, a także pozo-
wać do zdjęć 46 fotografom. 

Czego telewidzowie na pewno nie zobaczyli, 
to olbrzymia ilość przedmiotów oznaczonych 

У середу, 11 серпня, Естонія кине виклик 
Фарерським Островам у найпершому поє-
динку УЄФА ЄВРО 2012. І щойно покотиться 
м’яч, відчуємо, що турнір справді розпо-
чався. До кінця року буде зіграно 94 матчі 
і стануть відомі лідери 9 відбіркових груп. 
Спогади про жеребкування відбіркового ра-
унду вже залишаться далеко позаду і буде 
складно відновити у пам’яті ті морози і ку-
чугури снігу, які зустрічали гостей у Вар-
шаві минулого лютого.

Проте, якою б вона не була, це вже істо-
рія. Жеребкування відбіркового турніру у 
Палаці культури і науки польської столиці 
має у ній особливе значення. Документи 
УЄФА намагалися йменувати його “Жереб-
кування 1”, – така непомітна назва для та-
кого визначного заходу, – першої масш-
табної події у щоденнику ЄВРО і першого 
масштабного випробування для приймаю-
чої сторони. Отже, планування розпоча-
лося майже за рік до події, а напередодні 
заходу УЄФА і польська сторона п’ять разів 
зустрілися, щоб оглянути територію проек-
ту і пересвідчитися, що приготування йдуть 
за чітко накресленим планом. Успіх 45-хви-
линної церемонії жеребкування, яку показа-
ли 70 телевізійних каналів, і за якою спосте-
рігали мільйони людей в усьому світі, став 
чудовою рекламою для організаторів. І успіх 
забезпечив не так процес жеребкування, як 
сама подія. Завдяки цьому заходу органі-
затори отримали чудову можливість про-
тестувати кілька важливих організаційних 
моментів, від яких залежатиме успіх фіна-
лу турніру.

Близько шестисот гостей, яких радо зустрі-
ли у варшавському аеропорту, розмісти-
лися у заброньованих для них чотирьох 
готелях. Більшість з них також завітали на 

традиційну вечерю, яка відбулася у будівлі 
Політехнічного інституту напередодні же-
ребкування. Всім гостям треба було влашту-
вати трансфер як на вечерю, так і до готелів 
після її закінчення. Транспортне забезпе-
чення було серед тих складових організа-
ції заходу, в яких суттєву роль відігравали 
волонтери. З-поміж 600 бажаючих відбір 
пройшли 163 особи. Процес акредитації та-
кож було апробовано за допомогою 1083 
людей, яких розділили на 9 різних катего-
рій. А високоякісна телевізійна трансляція 
події стала значним випробуванням для ме-
діа технологій УЄФА і польської мережі TVP.

Завдяки телетрансляції церемонії, світ також 
зміг роздивитися логотипи і символіку тур-
ніру, які були офіційно оприлюднені лише 
кілька тижнів перед тим. Найпомітнішим 
об’єктом на екрані була, звісно, дивовижна 
декорація сцени, розташована у холі залу 
жеребкування, на фоні якої Маша Єфроси-
ніна і Пьотр Сочинський вели церемонію. 
Проте глядачів, які спостерігали за дійством 
перед своїми телеекранами чи дивилися 
сюжети в новинах, напевно також здиву-
вали яскраві кольори і візерунки декорацій, 
на фоні яких за ходом жеребкування слід-
кували тренери національних збірних. Вони 
перебували у величезній зоні для інтерв’ю, 
розділеній на 9 секцій (для кожної групи), в 
яких тренери мали змогу спілкуватися з жур-
налістами 142 телеканалів і радіостанцій, 

EURO 2012 tournament ambassadors Andrzej Szarmach and Zbigniew Boniek reveal the fate of England  
at the qualifying draw. 

Ambasadorzy Turnieju EURO 2012 Andrzej Szarmach oraz Zbigniew Boniek odsłaniają przeznaczenie Anglii w losowaniu eliminacyjnym. 
Посли Турніру ЄВРО 2012 Анджей Шармах і Збігнєв Бонєк визначають долю Англії у жеребкуванні відбіркового турніру.
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sorts of backstage objects, ranging from wel-
come bags to the place mats in the hospitality 
areas where the guests could grab a cup of 
coffee and a bite to eat before the draw cere-
mony got under way – and placed the 51 par-
ticipating teams into the 9 qualifying groups.

Three weeks after Estonia and the Faroe Is-
lands have kicked off, 20 more qualifying fix-
tures are to be played, with the UEFA EURO 
2008 finalists on the road: Germany visiting 
Belgium and the Spanish champions starting 
their title defence in Liechtenstein. The forth-
coming months will tell us which teams have 
made the strongest starts. But the organisation 
of UEFA EURO 2012 certainly made a strong 
start at the Palace of Culture and Science in 
Warsaw.

logo UEFA EURO 2012, które zadebiutowały 
podczas imprezy. Barwne punkty informacyjne 
i kolorowe przepustki akredytacyjne, wszędzie 
można było dostrzec elementy graficzne UEFA 
EURO 2012. Były obecne na najróżniejszych 
przedmiotach, od papierowych toreb po pod-
kładki pod nakrycia stołu w strefach obsługi 
gości, gdzie uczestnicy losowania mogli wypić 
filiżankę kawy i coś przekąsić przed rozpoczę-
ciem ceremonii, w wyniku której 51 reprezen-
tacji znalazło się w 9 grupach. 

Podczas trzech tygodni następujących po me-
czu Estonii z Wyspami Owczymi odbędzie się 
jeszcze 20 spotkań eliminacyjnych, w tym 
również z udziałem finalistów UEFA EURO 
2008 – Niemców, podejmowanych przez Bel-
gów, oraz piłkarskich mistrzów naszego kon-
tynentu, Hiszpanów, rozpoczynających obro-
nę tytułu w Lichtensteinie. W ciągu kolejnych 
miesięcy dowiemy się, które reprezentacje naj-
lepiej wypadły w eliminacjach do UEFA EURO 
2012. Jednak dla strony organizacyjnej Tur-
nieju trudno było o lepszy początek niż ten, 
który miał miejsce w Pałacu Kultury i Nauki 
w Warszawie.    

46 фотографами і 166 представниками дру-
кованих ЗМІ і веб-сайтів.

А ось що глядачі, безумовно, не могли роз-
дивитися на телеекранах, це різноманіття 
усіх тих предметів з символікою УЄФА ЄВРО 
2012, що дебютували тоді у Варшаві. Окрім 
як на різнобарвних реєстраційних стійках, 
і на візерунках акредитаційних бейджів, 
символіку УЄФА ЄВРО 2012 можна було 
побачити на різноманітних предметах на 
задньому плані – від вітальних пакунків до 
серветок у зонах гостинності, де відвідувачі 
могли перекусити чи випити кави перед 
церемонією жеребкування, яке й визначи-
ло розташування 51 збірної у 9 відбірко-
вих групах. 

Три тижні по тому, як Естонія і Фарерські 
Острови відкриють турнір, буде зіграно ще 
20 відбіркових поєдинків, в яких зустрінуть-
ся і фіналісти УЄФА ЄВРО 2008 – Німеччи-
на відвідає Бельгію, а Іспанські чемпіони 
розпочнуть відстоювати свій титул у Ліх-
тенштейні. Упродовж наступних місяців ста-
не відомо, які команди взяли найвдаліший 
старт. Однак організація УЄФА ЄВРО 2012,
безперечно, вже взяла вдалий старт у Па-
лаці культури і науки у Варшаві.

EURO 2012 tournament ambassadors Andriy Shevchenko  
and Oleg Blokhin performing at the qualifying draw.

Ambasadorzy Turnieju EURO 2012 Andrij Szewczenko oraz Ołeh Błochin   
na scenie podczas losowania elimincyjnego. 

Посли Турніру ЄВРО 2012 Андрій Шевченко і Олег Блохін під час  
жеребкування відбіркового раунду.
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Germany
Turkey
Austria
Belgium

Kazakhstan
Azerbaijan

Croatia
Greece
Israel
Latvia

Georgia
Malta

France
Romania

Bosnia-Herzegovina
Belarus
Albania

Luxembourg

Spain
Czech Republic

Scotland
Lithuania

Liechtenstein

Italy
Serbia

Northern Ireland
Slovenia
Estonia

Faroe Islands

Portugal
Denmark
Norway
Cyprus
Iceland

Russia
Slovakia

Republic of Ireland
FYR Macedonia

Armenia
Andorra

England
Switzerland

Bulgaria
Wales

Montenegro

Netherlands
Sweden
Finland

Hungary
Moldova

San Marino

DRAW RESULTS
WYNIKI LOSOWANIA
РЕЗУЛЬТАТИ ЖЕРЕБКУВАННЯ
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TWO YEARS TO GO
UNTIL THE FINAL TOURNAMENT

DWA LATA DO TURNIEJU FINAŁOWEGO
ДВА РОКИ ДО ФІНАЛЬНОГО ТУРНІРУ

While the football world was waiting for the 
FIFA World Cup to start, Poland and Ukraine 
had an occasion of their own to celebrate 
with 8 June marking exactly two years to go 
before the UEFA EURO 2012 kick-off!

To mark this symbolic date, a series of events 
were organised in the host nations. 

In Poland, a joint press conference took place 
with the local organising committee and the 
Polish government’s PL.2012 to report on the 
progress of preparations and the develop-
ment of infrastructure, as well as to outline 
the next major tasks to be achieved. 

Adam Olkowicz, tournament director in Po-
land, and Marcin Herra, president of the board 
of PL.2012, confirmed that the work in the 
stadiums and airports was perfectly follow-
ing the schedule, and this despite of the harsh 
winter and the heavy flooding experienced in 
several parts of the country.

During the same week, flowerbeds depicting 
the colourful UEFA EURO 2012 logo were re-
alised and unveiled in prominent places in 
the Polish and Ukrainian host cities. 

Markiyan Lubkivskyi, tournament director in 
Ukraine, said: “It was the local organising 
committee’s idea to make a flowerbed with 
the competition logo to remind people that 
this great football festival will soon be com-
ing to our countries and host cities.”  

Furthermore, the first UEFA EURO 2012 tram 
connecting the main railway station to the 
city centre was inaugurated in Lviv, and the 
first of the newly launched direct flights be-
tween Lviv and Donetsk – creating an air bridge 
between the Western and Eastern part of the 
country – took off. 

Kiedy piłkarski świat czekał na rozpoczęcie 
Mistrzostw Świata, Polska i Ukraina miały wła-
sną okazję do świętowania: w dniu 8 czerwca 
do rozpoczęcia UEFA EURO 2012 zostały do-
kładnie dwa lata! 

Aby uświetnić tę symboliczną datę, w Pań-
stwach-Gospodarzach Turnieju zorganizowa-
no szereg imprez. 

W Polsce odbyła się wspólna konferencja pra-
sowa Lokalnego Komitetu Organizacyjnego 
oraz rządowej spółki PL.2012, na której przed-
stawiono postęp przygotowań i rozbudowy 
infrastruktury, a także podano najważniejsze 
plany na najbliższą przyszłość. 

Adam Olkowicz, Dyrektor Turnieju w Polsce, 
oraz Marcin Herra, Prezes Zarządu PL.2012, 
potwierdzili, że prace na stadionach i lotni-
skach postępują zgodnie z harmonogramem, 
mimo wyjątkowo mroźnej zimy i katastrofal-
nych powodzi, które dotknęły znaczną część 
kraju. 

W tym samym tygodniu, w najczęściej od-
wiedzanych miejscach polskich i ukraińskich 
Miast-Gospodarzy przygotowano i odsłonięto 
kompozycje kwiatowe przedstawiające kolo-
rowe logo UEFA EURO 2012. 

Markijan Łubkiwski, Dyrektor Turnieju na 
Ukrainie, powiedział: “Kwiatowe logo Turnie-
ju, przypominające mieszkańcom naszych 
miast o zbliżającym się piłkarskim święcie, 
było pomysłem Lokalnego Komitetu Organi-
zacyjnego.”  

Przy okazji, we Lwowie otwarto też pierwszą 
linię tramwajową UEFA EURO 2012 łączącą 
dworzec kolejowy z centrum miasta, odbył 
się również inauguracyjny lot na trasie Lwów 
– Donieck, dzięki któremu powstał powietrz-
ny most między zachodnią i wschodnią czę-
ścią kraju. 

У той час, як футбольний світ очікував, 
коли ж розпочнеться Чемпіонат світу з фут-
болу, Польща і Україна мали власну нагоду 
для свята, адже 8 червня було рівно два 
роки до початку турніру УЄФА ЄВРО 2012!

На честь відзначення цієї символічної дати 
у приймаючих країнах було організовано 
низку заходів. 

У Польщі відбулася спільна прес-конференція 
Місцевого організаційного комітету та поль-
ської урядової спілки PL.2012, на якій йшла 
мова про стан підготовки та розвитку інф-
раструктури, а також було окреслено по-
дальші основні завдання, які необхідно 
виконати. 

Адам Олькович, директор турніру у Польщі, 
та Марцін Герра, президент спілки PL.2012, 
підтвердили, що роботи на стадіонах та в 
аеропортах ведуться точно за графіком, 
незважаючи на люту зиму та сильну по-
вінь, що охопила певні частини країни.

Протягом того ж тижня у визначних міс-
цях приймаючих міст Польщі та України 
були висаджені та відкриті квіткові клумби 
з яскравим логотипом УЄФА ЄВРО 2012. 

Маркіян Лубківський, директор турніру в 
Україні: “Ідею висадити клумби з логотипом 
турніру запропонував Місцевий організа-
ційний комітет. Ці клумби нагадуватимуть 
мешканцям та гостям приймаючих міст про 
наближення найбільшого футбольного свя-
та”.  

Крім того, у Львові запустили перший трам-
вай УЄФА ЄВРО 2012, що з`єднує вокзал з 
центром міста, та було відкрито нове авіа-
сполучення Донецьк-Львів – повітряний 
міст між західною та східною частинами 
країни. 
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COINS, REPLAYS AND MÜLLER
RZUTY MONETĄ, POWTÓRKI I MÜLLER

МОНЕТИ, ПЕРЕГРАВАННЯ І МЮЛЛЕР

1968
Rewinding the tapes from four decades ago gives us a glimpse of 
scenes that will probably never be seen again in the European Cham-
pionship. 

Rewind to 5 June 1968. The Italy v USSR semi-final in Naples. A 
crowd of 68,582 sits out two hours of goalless football – only to be 
denied the chance to see how the result is decided. German referee 
Kurt Tschenscher took the two captains, Giacinto Facchetti and Albert 
Schesternev, into the dressing-room tunnel. UEFA’s Spanish delegate 

Agustín Pujol then produced a collector’s item from his pocket – don’t 
ask why he was carrying it – and the Italian captain was invited to 
call before a French ten-franc coin minted in 1916 was tossed into 
the air. Heads was his call – and heads it was. Facchetti raced back 
out on to the pitch and his jubilation was the cue for mass celebra-
tion. The Italian team, under enormous pressure as the tournament 
hosts and after 34 years without a trophy, was in the final against a 
Yugoslav side that had emerged as 1-0 winners of the other, gruelling 
semi-final against England in Florence.

1968
Przeglądając taśmy sprzed czterdziestu lat można natknąć się na sceny, 
których prawdopodobnie nigdy już nie zobaczymy podczas mistrzostw 
Europy. 

Jest dzień 5 czerwca 1968 roku, mecz półfinałowy Włochy – ZSRR w Ne-
apolu. 68 582 kibiców przez dwie godziny nie widziało ani jednej bramki, 
nie dane im też było zobaczyć, co zadecydowało o wyniku spotkania. 
Niemiecki sędzia Kurt Tschenscher zabrał kapitanów obu reprezentacji, 
Giacinto Facchettiego i Alberta Szesterniewa, do tunelu prowadzącego do 

szatni. Hiszpański delegat UEFA, Agustín Pujol, wydobył następnie z kie-
szeni zabytkową monetę, dziesięć franków francuskich z 1916 roku (kto 
wie, czemu miał ją akurat ze sobą?) i padło nieuchronne pytanie: orzeł 
czy reszka? Kapitan Włochów wybrał orła i… wypadł orzeł. Facchetti 
wybiegł na boisko, a jego radość była sygnałem do rozpoczęcia wielkiego 
świętowania. Włosi, grający pod olbrzymią presją wynikającą z roli gospo-
darza oraz z faktu, że od 30 lat nie zdobyli żadnego pucharu, znaleźli się 
w finale. Ich przeciwnikiem miała być reprezentacja Jugosławii, która w 
drugim półfinale, po ciężkiej przeprawie pokonała we Florencji 1:0 Anglię.

1968
Записи сорокарічної давнини містять кадри, які, ми напевно ніколи 
більше не побачимо під час Європейських Чемпіонатів. 

Відмотуємо до 5 червня 1968 року. Італія проти СРСР у півфіналі. 
На стадіоні у Неаполі 68 582 вболівальники, які впродовж двох 
годин спостерігають за футболом без жодного голу і, що найпри-
кріше, – навіть не отримують шансу побачити розв`язку. Німець-
кий суддя Курт Ченшер забирає двох капітанів команд, Джачінто 

Факетті і Альберта Шестерньова до тунелю роздягалень. Іспан-
ський делегат УЄФА Агустін Пухоль виймає зі своєї кишені колек-
ційну монету – не питайте, чому вона у нього опинилася, – і перед 
тим, як французька десятифранкова копійка 1916 року випуску 
злетить у повітря, італійського капітана запрошують зробити став-
ку. Він поставив на орла – і це був орел. Факетті з радістю вибіг на 
поле і його ейфорія стала сигналом для масових святкувань.

1972 
West Germany’s Gerd Müller  
leaps over USSR goalkeeper  
Yevgen Rudakov to score  
the third goal.

1972 
Gerd Müller, zawodnik drużyny RFN, 
przeskakuje nad bramkarzem ZSRR 
Jewhenem Rudakowem i strzela  
trzeciego gola.

1972 
Герд Мюллер, гравець збірної ФРН 
перескакує через голкіпера СРСР  
Євгена Рудакова, щоб забити третій гол.
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Having got there, Ferruccio Valcareggi’s side produced a below-par 
performance. Dino Zoff, Italy’s goalkeeper, concedes: “In Rome we 
encountered enormous problems against Yugoslavia, who had a very 
good side.” Dragan Dzajic put the ‘visitors’ ahead in the 39th minute 
and the Italians had to hang on until 10 minutes before full time, 
when their reply took the form of an Angelo Domenghini free-kick. 
“To be honest,” Zoff admits, “we didn’t deserve to draw.” 

With extra time failing to break the deadlock, the regulations at that 
time stipulated a replay 48 hours later. Valcareggi brought in five pairs 

of fresh legs; Yugoslavia only one. The Italians improved substan-
tially on their first performance and, after Luigi Riva (11 minutes) and 
Pietro Anastasi (32) had given the home side a half-time lead, fatigue 
pre-empted a Yugoslav comeback. The 2-0 win sparked off night-long 
celebrations inside and outside the team hotel near the main railway 
station in Rome – but it was the first and only time that the competi-
tion has ended with Italian celebration. 

W meczu finałowym drużyna Ferruccio Valcareggiego zagrała poniżej 
oczekiwań. “Jugosławia przysporzyła nam w Rzymie wielkich proble-
mów. Mieli bardzo mocny skład” – mówi Dino Zoff, bramkarz Włochów. 
W 39 minucie, po strzale Dragana Dzajicia goście objęli prowadzenie. 
Gospodarze odpowiedzieli dopiero na 10 minut przed końcowym 
gwizdkiem, kiedy Angelo Domenghini zdobył z rzutu wolnego wyrów-
nującego gola. “Szczerze mówiąc,” dodaje Zoff, “nie zasłużyliśmy na 
ten remis.” 

Dogrywka nie przyniosła rozstrzygnięcia, więc w myśl ówczesnych prze-
pisów, 48 godzin później mecz powtórzono. Valcareggi wystawił pię-
ciu nowych zawodników, Jugosłowianie tylko jednego. Reprezentacja 
Włoch zagrała zupełnie inaczej niż w poprzednim spotkaniu – gole 
Luigiego Rivy (11 min.) oraz Pietro Anastasiego (32 min.) dały gospo-
darzom prowadzenie w pierwszej połowie, na które zmęczeni rywale 
nie byli w stanie odpowiedzieć. Wygraną 2:0 uczczono całonocną fetą 
w hotelu drużyny i poza nim, jednak pierwsze zwycięstwo Włochów 
w turnieju było jak do tej pory także ostatnim. 

Італійська команда під величезним тягарем відповідальності гос-
подарки Чемпіонату, і після 34 років без трофею, опиняється у фі-
налі разом з югославською командою, яка вийшла переможцем у 
Флоренції за підсумками ще однієї виснажливої півфінальної гри 
проти Англії з рахунком 1-0.

Діставшись до фіналу, підопічні Феруччо Валкареджі продемон-
стрували не найкращу гру. Італійський голкіпер Діно Дзофф ви-
знає поразку: “У Римі ми зіткнулися з величезними проблемами, 
коли грали з Югославією, яка мала чудовий склад.” Драган Джаїч 
вивів “гостей” вперед на 39 хвилині й італійці були змушені віді-
груватися. Їм це вдалося зробити після штрафного у виконанні 
Анжело Доменгіні, за 10 хвилин до закінчення матчу. “Відверто 
кажучи”, – визнає Дзофф, – ми не заслуговували на нічию”. 

Оскільки додатковий час так і не виявив переможця, через 48 го-
дин, як того вимагали тогочасні правила, фінал довелося перегра-
вати. Валькареджі долучив п’ять пар свіжих ніг, Югославія – лише 
одну. Італійці показали значно кращу гру, ніж першого разу, і, 
після того як Луїджі Ріва (11 хвилина) і Пієтро Анастазі (32 хви-
лина) забезпечили “домашнім” перевагу за результатами першого 
тайму, виснажені югослави так і не змогли відігратися. Перемога 
з рахунком 2-0 вилилася у святкування протягом цілої ночі у го-
телі біля залізничного вокзалу у Римі, де жила італійська коман-
да, і поза його межами. Проте, це був перший і єдиний випадок, 
коли гра у фіналі закінчилася святкуванням для італійців.  

1972
Four years later, the first chapter of a much more sustained success 
story was written as Germany – still the German Federal Republic at 
that time – made their first of six appearances in the final. It has to 
be said that they made hard work of beating the Belgian hosts 2-1 in 
the semi-final played in Antwerp, but there are times in football when 
merely reading a team sheet conjures up images of spectacular at-
tacking play. Helmut Schön’s side of 1972 is a case in point: Sepp 
Maier, Horst-Dieter Höttges, Franz Beckenbauer, Hans-Georg Schwarzen-
beck, Paul Breitner, Uli Hoeness, Günter Netzer, Herbert Wimmer, Jupp 
Heynckes, Erwin Kremers and Gerd Müller. Such was the strength in 
depth that Rainer Bonhof was one of the five substitutes permitted at 
the time. Schön didn’t see a need to use any of them against an 
outclassed USSR.

Inspired by Beckenbauer and Netzer, the Germans managed to make 
their Soviet opponents in the final look prosaic by comparison. Gerd 
Müller opened the scoring after 27 minutes, Herbert Wimmer struck a 
second after 52, and when Müller hit his 11th goal in 10 games 6 min-
utes later, it sealed the highest winning margin ever recorded in a Eu-
ropean Championship final. Indeed, had it not been for sterling goal-
keeping by Evgeny Rudakov, the Soviet side could have suffered an even 
more severe defeat in their last appearance in a final for 16 years. 

German victory was a prelude to a golden decade in which the national 
team won the FIFA World Cup and FC Bayern München emphasised 
supremacy by lifting the European Champion Clubs’ Cup three times 
in succession – and, 34 years ago, becoming the last club to do so.

1972
Cztery lata później zapisano pierwszy rozdział w dłuższej historii suk-
cesów. W 1972 roku w finale po raz pierwszy wystąpili Niemcy – wtedy 
jeszcze jako RFN. Trzeba powiedzieć, że z trudem pokonali 2:1 go-
spodarza Mistrzostw, Belgię, w półfinałowym meczu rozgrywanym w 
Antwerpii, jednak są takie okresy w piłce nożnej, w których wystarczy 
przejrzeć listę zawodników, aby wyobrazić sobie spektakularną, ofen-
sywną grę. Sztandarowym tego przykładem jest ekipa Helmuta Schöna 
z 1972 roku: Sepp Maier, Horst-Dieter Höttges, Franz Beckenbauer, 
Hans-Georg Schwarzenbeck, Paul Breitner, Uli Hoeness, Günter Netzer, 
Herbert Wimmer, Jupp Heynckes, Erwin Kremers oraz Gerd Müller. O 
sile drużyny może świadczyć fakt, że wśród rezerwowych, których we-
dług ówczesnych przepisów mogło być pięciu, znalazł się Rainer Bonhof. 
Schön do spotkania z ZSRR rezerwowych jednak nie potrzebował. 

Niemcy, prowadzeni przez Beckenbauera i Netzera, nie dali w meczu 
finałowym szans drużynie radzieckiej. W 27 minucie rozpoczął Gerd 
Müller, w 52 podwyższył Herbert Wimmer, a 6 minut później Müller 
ustalił wynik spotkania, strzelając swoją 11 bramkę w 10 meczach. 
Było to najwyższe zwycięstwo w historii finałów Mistrzostw Europy. 
Gdyby nie doskonała postawa bramkarza, Jewhena Rudakowa, porażka 
strony radzieckiej mogła być jeszcze dotkliwsza. Reprezentacja ZSRR 
po raz kolejny w finale zagrała dopiero 16 lat później. 

Zwycięstwo Niemiec zapoczątkowało złotą dekadę, podczas której re-
prezentacja zdobyła tytuł mistrza świata, a FC Bayern München się-
gnął po Puchar Europy trzy razy z rzędu, czego od tamtej pory nie 
powtórzył już żaden inny klub. 

1972
Чотири роки по тому Німеччина, чи точніше – Федеративна Рес-
публіка Німеччина, – як вона тоді називалася, стала автором першої 
частини набагато обґрунтованішої історії успіху, коли вперше потра-
пила у фінал європейського чемпіонату (опісля вона ще 5 разів 
гратиме у фіналі). Варто зазначити, що збірній тоді довелося до-
класти чимало зусиль, щоб виграти 2-1 у бельгійців у півфіналі, який 
відбувся в Антверпені. Проте, у футболі іноді варто лише ознайо-
митися зі списком гравців, щоб мати уяву про високу майстерність 
нападу. Саме про такий випадок і йшлося у 1972, коли у команді 
Гельмута Шена зіграли Зепп Майєр, Хорст-Дітер Хоттгес, Франц 
Бекенбауер, Ганс-Георг Шварценбек, Пауль Брайтнер, Улі Хенесс, 
Ґюнтер Нетцер, Герберт Віммер, Юп Гейнкес, Ервін Кременс і Герд 
Мюллер. Важка артилерія у команди була на всіх флангах – Райнер 
Бонхоф був одним з п`яти на лаві запасних. Цікаво, що Шен не по-
бачив потреби використати жодного з них проти висококласної 
збірної СРСР.

Бекенбауер і Нетцер встановили контроль у центрі поля, і на фоні 
німців радянські опоненти виглядали у фіналі досить прозаїчно. 
Герд Мюллер відкрив рахунок на 27 хвилині, а на 52-ій – гол у 
ворота СРСР забив Герберт Віммер. І коли 6 хвилин по тому Мюл-
лер забив свій 11 гол за 10 ігор, перемога німців стала найкруп-
нішою за всю історію фіналів чемпіонату Європи. Якби не відмінна 
гра голкіпера Євгена Рудакова, радянська команда могла б зазнати 
ще прикрішої поразки під час своєї останньої за 16 років появи у 
фіналі.

Німецька перемога стала прелюдією до золотої декади, коли збір-
на виграла Кубок Світу ФІФА, а мюнхенська “Баварія” привернула 
до себе увагу, здобувши три рази поспіль Кубок європейських 
чемпіонів, і стала 34 роки тому останнім клубом, якому це вдалося 
зробити.

1968
Italian goalkeeper Dino Zoff in action  

at the final replayed on 10 June.

1968
Włoski bramkarz Dino Zoff w czasie akcji w drugim 

spotkaniu finałowym 10 czerwca.

1968
Італійський воротар Діно Дзофф під час  

фінальної гри, яку було переграно 10 червня.

1968
Giacinto Facchetti lifts the trophy in 
Italy’s victory. Italy won the third 
European Football Championship.

1968
Giacinto Facchetti podnosi zwycięskie trofeum 
Włoch. Włochy wygrały trzecie Mistrzostwa 
Europy.

1968
Джачінто Факетті тримає трофей на  
честь перемоги Італії, яка виграла третій 
європейський чемпіонат з футболу.
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MAIN MILESTONES 
IN THE RUN-UP   
 TO THE FINAL TOURNAMENT

NAJWAŻNIEJSZE KAMIENIE MILOWE 
PRZED TURNIEJEM FINAŁOWYM
ГОЛОВНІ ЕТАПИ ПЕРЕД ПОЧАТКОМ 
ФІНАЛЬНОГО ТУРНІРУ

2007

18 April 
Poland/Ukraine selected to host  
UEFA EURO 2012™

2009

13 May 
UEFA Executive Committee confirms 
Gdansk, Poznan, Warsaw, Wroclaw and 
Kyiv as UEFA EURO 2012TM host cities

11 December 
UEFA Executive Committee confirms 
Donetsk, Lviv and Kharkiv as UEFA  
EURO 2012TM host cities 

14 December 
Logo and slogan unveiled in Kyiv

2010

19 January
UEFA EURO 2012™ media rights tender 
process ex-Europe

26 January
Globo TV of Brazil signs for UEFA EURO 
2012™

28 January
Castrol signs as official sponsor of UEFA 
EURO 2012™ 

7 February
Qualifying draw at the Palace of Culture 
and Science in Warsaw

10 February
ARD and ZDF of Germany sign for UEFA 
EURO 2012™

22 February
Coca-Cola signs as official sponsor of 
UEFA EURO 2012™ and UEFA EURO 
2016™ 

26 February
Invitation to submit offer to operate 
UEFA official online store for UEFA EURO 
2012™ and UEFA EURO 2016™

2 March
Hyundai-Kia joins as official sponsor  
of UEFA EURO 2012™ and UEFA EURO 
2016™

4 May
Tender for UEFA EURO 2012™ corporate 
hospitality sales

12 May
TV4 Group in Denmark and Norway signs 
for UEFA EURO 2012™

21 May
Carlsberg signs as official sponsor of 
UEFA EURO 2012™

26 May
McDonald’s signs as official sponsor  
of UEFA EURO 2012™ and UEFA  
EURO 2016™

8 June
Two years to go

Press conferences in both countries and 
flower decorations representing the logo 
in the host cities

Warner Bros. Consumer Products 
selected to manage licensing  
programmes for UEFA EURO 2012™

2007

18 kwietnia 
Polska i Ukraina wybrane na  
Gospodarzy UEFA EURO 2012™

2009

13 maja 
Komitet Wykonawczy UEFA potwierdza 
prawo do organizacji UEFA EURO 2012™ 
przez miasta Gdańsk, Poznań, Warszawę, 
Wrocław i Kijów 

11 grudnia 
Komitet Wykonawczy UEFA potwierdza 
prawo do organizacji UEFA EURO 2012™ 
przez miasta Donieck, Lwów i Charków 

14 grudnia 
Prezentacja logo i hasła w Kijowie

2010

19 stycznia
Ogłoszenie przetargu na prawa medialne 
UEFA EURO 2012™ poza Europą

26 stycznia
Brazylijska stacja Globo TV podpisuje 
umowę nadawczą na UEFA EURO 2012™

28 stycznia
Firma Castrol zostaje oficjalnym 
sponsorem UEFA EURO 2012™ 

7 lutego
Losowanie Grup Eliminacyjnych w Pałacu 
Kultury i Nauki w Warszawie 

10 lutego
Niemieckie stacje ARD oraz ZDF podpisują 
umowę nadawczą na UEFA EURO 2012™

22 lutego
Coca-Cola zostaje oficjalnym sponsorem 
UEFA EURO 2012™ oraz UEFA EURO 
2016™ 

26 lutego
Publikacja zaproszenia do składania ofert 
na prowadzenie sklepu internetowego 
UEFA podczas UEFA EURO 2012™ oraz 
UEFA EURO 2016™

2 marca
Hyundai-Kia zostaje oficjalnym sponso-
rem UEFA EURO 2012™ oraz UEFA EURO 
2016™

4 maja
Ogłoszenie przetargu na sprzedaż pakietów 
korporacyjnych na UEFA EURO 2012™ 

12 maja
Grupa TV4 podpisuje umowę nadawczą 
na UEFA EURO 2012™ w Danii i Norwegii

21 maja
Firma Carlsberg zostaje oficjalnym 
sponsorem UEFA EURO 2012™

26 maja
McDonald’s zostaje oficjalnym  
sponsorem UEFA EURO 2012™  
oraz UEFA EURO 2016™

8 czerwca
Dwa lata do Turnieju

Odbywają się konferencje prasowe w 
obu państwach oraz odsłonięcia klombów 
kwiatowych w kształcie logo w Miastach-
Gospodarzach 

Firma Warner Bros. Consumer Products 
zostaje wybrana na zarządcę programów 
licencyjnych UEFA EURO 2012™

2007

18 квітня 
Польща та Україна обрані для 
проведення УЄФА ЄВРО 2012™

2009

13 травня 
Виконавчий комітет УЄФА підтверджує 
Гданськ, Познань, Варшаву, Вроцлав  
і Київ приймаючими містами УЄФА 
ЄВРО 2012™

11 грудня 
Виконавчий комітет УЄФА затверджує 
Донецьк, Львів та Харків приймаючими 
містами УЄФА ЄВРО 2012™ 

14 грудня 
Логотип та гасло УЄФА ЄВРО 2012™ 
представлені в Києві

2010

19 січня
Оголошення тендера на показ УЄФА 
ЄВРО 2012™ поза межами Європи

26 січня
Globo TV Бразилії укладає угоду на 
показ УЄФА ЄВРО 2012™

28 січня
Castrol стає офіційним спонсором УЄФА 
ЄВРО 2012™

7 лютого
Жеребкування відбіркового етапу у 
Варшаві, Палац культури і науки

10 лютого
Німецькі ARD і ZDF укладають угоду  
на показ УЄФА ЄВРО 2012™

22 лютого
Coca-Cola стає офіційним спонсором 
УЄФА ЄВРО 2012™ і УЄФА ЄВРО 2016™

26 лютого
Початок прийому заявок на  
обслуговування офіційного онлайн-
магазину УЄФА для УЄФА ЄВРО 2012™ 
та УЄФА ЄВРО 2016™

2 березня
Hyundai-Kia стає офіційним спонсором 
УЄФА ЄВРО 2012™

4 травня
Оголошення тендера на продаж 
пакетів корпоративної гостинності 
УЄФА ЄВРО 2012™

12 травня
TV4 Group в Данії та Норвегії укладає 
угоду на показ УЄФА ЄВРО 2012™

21 травня
Carlsberg стає офіційним спонсором 
УЄФА ЄВРО 2012™

26 травня
McDonald’s стає офіційним спонсором 
УЄФА ЄВРО 2012™

8 червня
2 Роки до Старту

Прес-конференції у приймаючих 
країнах та квіткова декорація у формі 
логотипа ЄВРО 2012 у приймаючих 
містах

Warner Bros. Consumer Products обрана 
для управління програмами ліцензування 
УЄФА ЄВРО 2012™
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2010

3/4 September
Start of the qualifying competition

4 September
Poland v Ukraine friendly

November
Mascot launch 

2010

3/4 września
Rozpoczęcie rozgrywek rundy eliminacyjnej 

4 września
Mecz towarzyski Polska – Ukraina 

listopad
Prezentacja maskotki  

2010

3/4 вересня
Початок відбіркового етапу чемпіонату

4 вересня
Дружній матч Польща-Україна

листопад
Представлення талісману ЄВРО 2012

2011

25 January
500 days to go…

Spring
Ticketing sales launch

Corporate hospitality sales launch

8 June
One year to go…

20 to 23 June
First UEFA EURO 2012™ Broadcast 
Partner Workshop in Warsaw

Summer
Volunteer recruitment campaign launch

10 November
End of the qualifying competition

11, 12 & 15 November
Play-off matches

December
Final draw in Kyiv – Broadcaster 
workshop – Official match ball unveiling

2012

29 February
100 days to go…

March
Finalists’ workshop

April
Referees’ workshop

8 June to 1 July
UEFA EURO 2012TM final tournament

2011

25 stycznia
500 dni do Turnieju…

wiosna
Rozpoczęcie sprzedaży biletów

Rozpoczęcie sprzedaży pakietów  
korporacyjnych

8 czerwca
Rok do Turnieju…

20-23 czerwca
Pierwsze Warsztaty Partnerów  
Nadawczych UEFA EURO 2012™

lato
Rozpoczęcie kampanii rekrutacyjnej 
wolontariuszy

10 listopada
Zakończenie rozgrywek rundy eliminacyjnej

11, 12 i 15 listopada
Baraże

grudzień
Losowanie Rundy Finałowej w Kijowie 
– Warsztaty nadawców – Prezentacja 
oficjalnej piłki 

2012

29 lutego
100 dni do Turnieju…

marzec
Warsztaty finalistów

kwiecień
Warsztaty sędziów

Od 8 czerwca do 1 lipca
Turniej Finałowy UEFA EURO 2012TM 

2011

25 січня
500 днів до старту

весна
Початок продажу квитків для 
широкого загалу

Початок продажу квитків для 
корпоративних клієнтів

8 червня
Рік до старту

20-23 червня
Перший семінар у Варшаві для власників 
прав на показ УЄФА ЄВРО 2012™

літо
Початок кампанії із залучення 
волонтерів

10 листопада
Завершення відбіркового етапу 
чемпіонату

11, 12 і 15 листопада
Матчі плей-офф

грудень
Фінальне жеребкування в Києві – 
Семінар для телекомпаній – 
Презентація офіційного м’яча турніру

2012

29 лютого
100 днів до старту

березень
Семінар фіналістів

квітень
Семінар рефері

З 8 червня по 1 липня
Фінальна частина УЄФА ЄВРО 2012™




