
FOOTBALL ACADEMY 
w Tarnowie Opolskim 

 
Jak w każdy sobotni 

poranek wybrałam się na prze-
jażdżkę rowerem. Postanowi-
łam jednak zmienić kierunek 
mojego weekendowego tour-
nee. Gdy przejeżdżałam obok 
nowego boiska Orlik w Tar-
nowie Opolskim, moją uwagę 
przyku li poruszający się na 
nim mali p iłkarze.  Postano-
wiłam zajrzeć na murawę bois-
ka. Po bliższym zapoznaniu  
się z otoczeniem dowiedzia-
łam się, że ch łopcy należą do 
szkółki Football Academy, 
która szkoli dzieci na przy-
szłych piłkarzy.  

Obserwując zajęcia 
postanowiłam porozmawiać z 
siedzącymi na ławkach rodzi-
cami.  By łam ciekawa ich opi-
nii na temat akademii.  Tak 
mówi jedna z mam: „Zajęcia 
są, chwilą wytchnienia dla 
mnie, jako dla mamy. Dzięki 
nim można oderwać się od 
codzienności. Uważam, że 
przyprowadzanie mojego dzie-
cka na zajęcia nie jest zmar-
nowaniem ani czasu, ani pie-
niędzy. Dzięki akademii mój 
syn rozwija swoje umiejętności 
sportowe, aktywnie spędza 
czas z rówieśnikami, a przede 
wszystkim uczy się współpracy 
w grupie.” – tak relacjonuje 
mi Pani Justyna, która swojego 
syna na zajęcia przywozi z Ka-
mionka. Mimo tego, że dzie-
ciaki trzeba dowieźć na zaję-
cia, a po nich je odebrać rodzi-
ce nie narzekają. Wręcz prze-
ciwnie. „W czasie trwania 
zajęć można załatwić różne 
sprawy, wpaść na zakupy” – 
mówią zgodnie.  Jako, że tre-
ningi są otwarte, wielu opie-
kunów korzysta i dopinguje 
swoje pociechy. „Dzieci są za-
dowolone” To prawda. Patrząc 
jak biegają za p iłką, nie zau-
waży łam, aby któryś z nich nie 
uśmiechał się. Miło jest popa-
trzeć jak dzieci rozwijają się  
ruchowo i uczą gry fair play.  

Każde dziecko, które 
przyszło na swoje pierwsze 
zajęcia miało okazję wziąć 
udział w dwóch darmowych 
treningach. Miesięczna opłata 
w Football Academy wynosi 
80 zł.  Z funduszy tych pokry-
wane są: napoje izotoniczne 
dla dzieci + woda na każdych 
zajęciach „bez umiaru” dla 

wszystkich zawodników, dar-
mowy bidon, sprzęty, które 
służą dzieciom m.in. piłki su-
per light – przeznaczone spe-
cjaln ie dla dzieci, piłki roz-
miaru ,,1”, drabinki, bramki, 
pachołki, znaczniki i wiele 
innych pomocy dydaktycz-
nych, które ułatwiają tren ing 
naszym dzieciakom, a w okre-
sie zimy oraz złej pogody hala 
sportowa.  Akademia posiada 
partnerów ze znanych firm 
produkujących akcesoria spor-
towe. 

Do akademii należy  
35 ch łopców. Tutaj warto za-
znaczyć, że na zajęcia uczę-
szczają chłopcy nie tylko z 
naszej gminy. Istnieją dwie 
grupy wiekowe: Młodsza 4–7 
lat (trener: Michał Jędra) oraz 
Starsza 8–12 lat (trener: Marek 
Duraj). Ideą akademii jest 
utworzenie trzeciej grupy tak, 
aby dzieliły się one na trzy 
kategorie wiekowe (4-6,7-
9,10-12). Patrząc jak bardzo  
trenerzy angażują się w pracę 
z dziećmi, widzę ogromną 
szansę, wręcz jestem pewna, 
że grupa ta już za jakiś czas 
będzie trenować na naszym 
Orliku.  

 
Do wyszko lenia dzie-

ci w tak młodym wieku po-
trzebna jest odpowiednia, do-
brze wyszkolona kadra tre-
nerska.  Każdy trener Football 
Academy Tarnów Opolski po-
siada II klasę trenerską, jak 
również ma ukończone kursy 
na Bolton Camp, gdzie przy-
jeżdżają trenerzy z Anglii, 
którzy uczą jak efektywnie tre-
nować z dziećmi. Football 
Academy ściśle współpracuje 
z klubem Angielskiej Premier 
Leauge Bolton Wanderers, jak 
również Mistrzem Polski sezo-
nu 2009/2010 KKS Lechem 
Poznań. W pracy z dziećmi 
jest potrzebna ogromna cier-
pliwość. Tutaj trenerzy mają 
coś więcej: do pracy z dziećmi 
wkładają całe serce. Można to 
potwierdzić obserwując współ-
pracę trenera z jego podo-
piecznymi. Dzieci wiedzą, że 
mogą mu zaufać, dlatego chęt-
nie i bez oporu stawiają się na 
treningi.  „Nie poddajemy na-
szych podopiecznych presji 
wyników. Kształtujemy este-
tykę ruchu i zarażamy pasją do 
piłki nożnej.” – mówią tre-
nerzy. 

Celem akademii jest 
promowanie piłki nożnej w 
województwie opolskim. Po to 
została ona stworzona, aby 
odciągnąć ich od niezdrowego 
trybu życia, zastąpić siedzenie 
przed komputerem aktywnym 
wypoczynkiem. A przede 
wszystkim po to, aby szkolić 
młodych piłkarzy, którzy póź-
niej t rafiają do LZS-ów w 
swoich miejscowościach. 
Football Academy nie ma na 
celu stworzenia swojego klu-
bu, dlatego też nie stanowi dla 
nich konkurencji. Jej celem 
jest szkolenie młodych zawod-
ników, ale przede wszystkim 
dobre wychowanie dzieci, któ-
re pozwala im zachowywać się 
profesjonalnie w trudnych mo-
mentach na boisku, jak i w 
późniejszym dorosłym życiu. 

„Dzieciom brakuje 
wzorców do naśladowania, jak 
i jasno określonych zasad 
współpracy w grupie. Akade-
mia stawia na wychowanie 
dzieci: wychowanie dzieci w 
zasadach fair play. Prowadze-
nia piłki, a nie wybijania jej.”  
– podkreśla trener. Myślę, że 
najlepszą ocenę wystawią sami 
zainteresowani. Tuż po trenin-
gu zapytałam grupę młodych 
chłopców jak podobają im się 
zajęcia. „Zajęcia są super!” 
mówią jeden po drugim.  

Fajnie jest zobaczyć 
jak zmęczeni, zarówno trene-
rzy jak i zawodnicy schodzą z 
boiska z tak ogromną satys-
fakcją. Polecam wszystkim, 
którzy mają ochotę zobaczyć 
jak rodzą się przyszli piłkarze 
naszej narodowej kadry. Tre-
ningi odbywają się dwa razy w 
tygodniu po półtorej godziny. 
We wtorki od 18:00 i soboty 
od godz.10:00. W sezonie 
letnim (kwiecień – wrzesień) 
zajęcia są prowadzone na bois-
ku „Orlik”, zaś w miesiącach 
październ ik – marzec, treningi 
odbywają się w hali sportowej.  
Trenerzy zapraszają wszyst-
kich zainteresowanych rodzi-
ców, na rozmowę w sprawie 
uczestnictwa w zajęciach. 
Warto również zajrzeć na 
stronę internetową akademii: 

www.footballacademy.pl  
 

Football Academy to treningi 
przez zabawę i edukacja przez 

sport dla całej rodziny. 
 

Opracowała Sylwia Kuznik 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

W świecie magii 
 

Czy istnieje przep is 
na zaczarowaną zupę? Odpo-
wiedź na to pytanie bez 
wątpienia znają widzowie 
spektaklu: „Roswitha und die 
Zaubersuppe”, który odbył się 
26.09.2011 w sali Gminnego 
Ośrodka Kultury w Tarnowie 
Opolskim w ramach projektu  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
zorganizowanego przez Sto-
warzyszenie Pro Liberis Sile-
siae w Raszowej oraz współ-
finansowanego przez Minister-
stwo Edukacji Narodowej. 
Olaf Möller, autor spektaklu, a  
zarazem znany, pochodzący z 
Niemiec pedagog teatralny, 
zafundował 250 uczniom ze 
szkół w Raszowej, Sławicach i 
Komprachcicach czterdzieści 
minut wspaniałej zabawy w 
zaczarowanym świecie magii. 
Latające ziemniaki, wstążki, 
bańki to tylko nieliczne efekty 
specjalne, które wchodziły w 
skład magicznej zupy, którą 
dzieci „przyrządzały” wraz z 
lalką Roswithą, lekko i zwin-
nie poruszaną przez pana 
Olafa Möllera. Moc wrażeń i  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
emocji, które podczas spek-
taklu przepełniały całą salę, na 
długo pozostaną wszystkim w 
pamięci, a lalki wykorzystane 
podczas przedstawienia będą 
odtąd stale towarzyszyć dzie-
ciom na lekcjach języka n ie-
mieckiego i nie tylko.  
                

Aleksandra Bednarek 
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