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DESTINATION:
Alicante

Już za niecały miesiąc weźmiemy udział w spotkaniu 
projektowych w hiszpańskim Alicante. Wypada więc 
dowiedzieć się czegoś więcej o mieście i regionie.

W numerze między innymi:
 - Comunidad Valenciana - co to jest?

- Alicante czy Alacant 

- Alicante a historia polskiej piłki nożnej
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COMUNIDAD VALENCIANA

                     Walencja lub Wspólnota Walencka (katal. 

Comunitat Valenciana, hiszp. Comunidad Valenciana) – 

wspólnota autonomiczna położona w południowo-

wschodniej Hiszpanii ze stolicą w Walencji. W 

większości obejmuje 

historyczny region 

zwany Krajem 

Walencji (hiszp. País 

Valenciano), który do 

1707 jako Królestwo 

Walencji (katal. Regne de Valencia) wraz z Katalonią, 

Aragonią i Balearami tworzył historyczne Królestwo 

Aragonii. Od północy graniczy z Katalonią i Aragonią, od 

zachodu z Kastylią-La Manchą, od południa z Murcją.

                   Wspólnota Walencka dzieli się na 3 prowincje:

Walencja, Alicante oraz Castellón. Najważniejszymi 

miastami wspólnoty są 3 stolice prowincji: Walencja 

(Valencia),  Castellón de la Plana (Castelló de la Plana) 

oraz Alicante (Alacant).

                           Języki urzędowe regionu to: hiszpański 

(kastylijski) i kataloński (w statucie noszący nazwę 

walenckiego). Język hiszpański dominuje w głębi kraju, 

na południu oraz na wybrzeżu, natomiast kataloński na 

północy i w małych wioskach. Ponieważ liczba 

użytkowników katalońskiego spada, Wspólnota 

Walencka została oficjalnie podzielona według granic 

XIX-wiecznych na część katalońskojęzyczną, w której 

kataloński jest promowany, i część kastylijskojęzyczną, w 

której wcale język kataloński nie jest używany i nauczany.

                             Podobnie jak w Katalonii, system władzy 

określa się katalońskim słowem generalitat (hiszp. 

generalidad). Zgromadzenie ustawodawcze Walencji nosi 

nazwę kortezów (hiszp. Cortes Valencianas, katal. Corts 

Valencianes), zaś władzę wykonawczą sprawuje rząd 

(hiszp. Consejo, katal. Consell), na którego czele stoi 

prezydent generalitat (hiszp. Presidente de la Generalidad, 

katal. President de la Generalitat). Walencja posiada 

prawo do samodzielnego decydowania o kadencji władz 

regionu i ustalania terminów wyborów.

                     Świętem wspólnoty jest Dzień Wspólnoty 

Walenckiej – 9 października.

Żródło: www.wikipedia.pl



ALICANTE / ALACANT

                   Alicante (hiszp. Alicante; katal. 

Alacant) – miasto w Hiszpanii, stolica 

prowincji o tej samej nazwie, na południu 

Wspólnoty Walenckiej, kąpielisko na Costa 

Blanca, położone u stóp skalistego 

wzniesienia, na którym wznosi się Castillo 

de Santa Bárbara. Liczba ludności to ok. 330 

000. 

               Alicante położone jest na 

wschodnim wybrzeżu Hiszpanii Morza 

Śródziemnego nad zatoka Alicante. Nad 

miastem góruje wzniesienie Benacantil (220 

m n.p.m.). Jest to stolica prowincji Alicante 

należącej do Wspólnoty Walenckiej.

                       Najciekawsze miejsca/zabytki 

Alicante: 

*Castillo de Santa Bárbara – cytadela w 

miejsce dawnego fortu kartagińskiego z III 

w. p.n.e. na wzniesieniu Benacantil

*Barrio de Cruz – stare miasto

*Concatedral de San Nicolás de Bari – 

katedra, przekształcona z dawnego 

meczetu w chrześcijański kościół przez 

króla Alfonsa X w 1662 roku, według 

projektu hiszpańskiego architekta Juana de 

Herrera.

*Ayuntamiento – barokowy ratusz 

zaprojektowany przez Lorenzo Chápuli i 

wybudowany w miejscu starego ratusza, 

ukończony w 1760

*Explanada de Espana – szeroka 

promenada nadmorska z charakterystyczną 

nawierzchnią z kostki.

*Parque de Canalejas – park na skraju 

Explanada de Espana, w bezpośrednim 

sąsiedztwie morza.

*Parque de El Palmeral – park na obrzeżach 

południowej części Alicante.

*Zabytkowa hala targowa - Mercado

*Plaza de Torros (arena walk byków)

Plaże:

*Playa del Saladar

*Playa del Postiguet – szeroka piaszczysta 

plaża w centrum

*Playa de San Juan



ALICANTE 
w historii polskiej piłki nożnej

              Alicante na trwałe zapisało się w 

historii polskiej piłki nożnej. Jak to się stało? 

Zacznijmy od początku. W dniach 13. 

czerwca - 11. lipca 1982 na hiszpańskich 

stadionach rozegrano XII mistrzostwa świata 

w piłce nożnej (zwane potocznie 

“mundialem”). Stadion w Alicante (Estadio 

José Rico Pérez) znalazł się w gronie 14 aren 

tychże mistrzostw. W Alicante rozegrano w 

sumie tylko trzy mecze: w fazie grupowej 

Argentyna pokonała 2:0 Salwador oraz 4:1 

Węgry. Natomiast trzeci mecz, to mecz o 3. 

miejsce w turnieju rozegrany 10. lipca 1982. 

Był to mecz pomiędzy reprezentacjami 

Francji oraz Polski! Polacy dzięki zwycięstwu 

3:2 wyrównali najlepsze osiągnięcie z 

mistrzostw świata w 1974 i zdobyli trzecie 

miejsce na świecie. W reprezentacji Francji 

co prawda nie zagrał m.in. Michel Platini, 

który uznał, iż mecz o trzecie miejsce nie ma 

dla niego znaczenia, Dominique’a Rocheteau, 

Maxime’a Bossisa, Alaina Giresse’a, Bernarda 

Genghiniego, a napastnik Didier Six wszedł 

dopiero w 80 minucie meczu. Zabrakło także 

podstawowego podczas turnieju bramkarza, 

Jeana-Luca Ettoriego. W drużynie polskiej 

zabrakło Włodzimierza Smolarka - 

pauzującego za żółte kartki. Z uwagi na takie 

ustawienie ekipy francuskiej czasami uważa 

się, iż ten sukces nie dorównuje temu z 1974. 

Trzeba jednak dodać, że obie drużyny 

spotkała we wrześniu 1982 w Paryżu 

rozgrywając swoisty rewanż za mecz w 

Alicante. Wówczas grającą w silniejszym 

składzie Francję pokonaliśmy 4:0! 

Oto szczegóły meczu: 

POLSKA - FRANCJA 3:2 (2:1) 

13’ Girard 0-1 

40’ Szarmach 1-1 

44’ Majewski 2-1 

46’ Kupcewicz 3-1 (rzut wolny)

72’ Couriol 3-2 

Sędziował: Antonio Garrido (Portugalia) 

POLSKA

Józef Młynarczyk - Marek Dziuba, Paweł 

Janas, Władysław Żmuda, Stefan Majewski - 

Janusz Kupcewicz, Waldemar Matysik (45’ 

Roman Wójcicki), Andrzej Buncol, Grzegorz 

Lato - Andrzej Szarmach, Zbigniew Boniek 

Trener: Antoni Piechniczek 

FRANCJA

Jean Castaneda - Manuel Amoros, Michel 

Janvion (64’ Christian Lopez), Marius Tresor, 

Philippe Mahut - Jean Francois Larios, Jean 

Tigana (80’ Didier Six), Gerard Soler, Alain 

Couriol - Rene Girard, Bruno Bellone 

Trener: Michel Hidalgo 

Żółte kartki: Wójcicki - Buncol, Soler 



                   



Alicante a polska piłka nożna

              Zanim doszło do historycznego 
zwycięstwa w meczu o trzecie miejsce 
hiszpańskich mistrzostw świata, polski 
zawodnik już rozegrał swoje mecze na 
stadionie w Alicante. Był nasz legendarny 
już bramkarz - Jan Tomaszewski. Oto 
sylwetka tego wybitnego reprezentanta 
Polski. 

Jan Tomaszewski urodził się 09. stycznia 
1948. Karierę piłkarską rozpoczął w Śląsku 
Wrocław. Największe sukcesy rozpoczęły 
się po przenosinach do ŁKS Łódź w 1972. 
Wtedy to Tomaszewski stał się 
podstawowym bramkarzem reprezentacji 
Kazimierza Górskiego. Do dziś znany jest 
jako “człowiek, który zatrzymał Anglię” - 
w meczu, który dał nam awans do 
mistrzostw świata w RFN w 1974. Na 
tychże mistrzostwach został pierwszym w 
historii bramkarzem, który obronił dwa 
rzuty karne w normalnym czasie gry. Po 
mistrzostwach sam Pele określił go jako 
najlepszego bramkarza świata. W 1976 z 
reprezentacją Polski zdobył jeszcze srebro 
igrzysk olimpijskich, a w roku 1978 
wystąpił na mistrzostwach świata w 
Argentynie. Jednak już coraz częściej 
ustępował pozycji innym graczom podczas 
tych imprez - Piotrowi Mowlikowi czy 
Zygmuntowi Kukli. W latach 1978-1981 
występował w belgijskim Beerschot 
Antwerpia (rozegrał tam 85 meczów). W 
sezonie 1981-1982 stał się bramkarzem 
klubu Hercules CF Alicante. Ostatni mecz 
w reprezentacji rozegrał w 1981 z 
Hiszpanią w Łodzi jako gracz Herculesa. 
Na mistrzostwa w Hiszpanii już nie 
pojechał. Tomaszewski zdecydowanie nie 
należał do faworytów trenera Antoniego 
Piechniczka. Karierę sportową zakończył 
w 1984 w ŁKS Łódź.

              W reprezentacji Polski rozegrał 63 
mecze (w tym raz jako kapitan w swym 
pożegnalym, jak się potem okazało,  
meczu). Więcej występów w polskiej 
bramce ma tylko Artur Boruc (65). 



IGRZYSKA DOBREJ WOLI

GOODWILL GAMES
     

                       Igrzyska dobrej woli (ang. 
Goodwill Games) – międzynarodowe, 
multidyscyplinarne zawody sportowe 
powołane do życia z inicjatywy Teda 
Turnera, w reakcji na przedłużający się 
kryzys w ruchu olimpijskim, związany z 
bojkotem igrzysk olimpijskich w Moskwie i 
Los Angeles.

                                     Igrzyska dobrej woli 
zainaugurowane 5 lipca 1986 w Moskwie 
były pierwszą od czasów IO w Montrealu 
tak wielką imprezą z udziałem sportowców 
USA i ZSRR. Zawody rozgrywane były co 
cztery lata, w ZSRR/Rosji lub USA, 
przypominając igrzyska olimpijskie 
rozmachem organizacyjnym i poziomem 
sportowym. Przynosiły jednak znaczne 
straty finansowe. Program zawodów był 
stale modyfikowany, a niektóre dyscypliny 
ograniczano do 2-3 wybranych 
konkurencji. Nowym partnerem igrzysk 
została kompania Time Warner. W 2000 
zorganizowano pierwsze zimowe igrzyska 
dobrej woli w Lake Placid. W 2001 letnie 
IDW przeniosły się na kontynent 
australijski (Brisbane). Kolejne igrzyska, 
zaplanowane na 2005 (letnie i zimowe) nie 
doszły już do skutku.

Igrzyska letnie:
Moskwa 1986
Seattle 1990
Petersburg 1994
Nowy Jork 1998
Brisbane 2001
Phoenix 2005 (odwołane)

Igrzyska zimowe:
Lake Placid 2000
Calgary 2005 (odwołane)

Polacy także startowali na Igrzyskach 
Dobrej Woli. Na tych imprezach zdo-
byliśmy 10 złotych medali: pięciobojowa 
drużyna kobiet, Joanna Burzyńska 
(windsurfing), Wanda Panfil (lek-
koatletyka), Artur Wojdat (dwa złota - 
pływanie), Grzegorz Myszkowski 
(windsurfing), Iwan Klementjew (kaja-
karstwo), Kamila Skolimowska (lek-
koatletyka), Bartosz Kizierowski (dwa 
złota w pływaniu). 

  Redakcja: Koordynatorzy  z zespołem projektu                                                         www.exert.edu.pl    


