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„Na EURO po marzenia”. We wtorek odbyła się oficjalna konferencja prasowa przed 
Mistrzostwami Europy Amp Futbol Kraków 2021. 
 
- PGE Narodowy to dom polskiej reprezentacji, zatem witamy w domu. 12 września rozpoczynacie Mistrzostwa 
Europy i cały PGE Narodowy będzie trzymał za was kciuki. Do boju, jedną nogą w finale! - tymi słowami 
Włodzimierz Dola, prezes operatora PGE Narodowy zwrócił się do wszystkich zebranych gości, tym samym 
rozpoczynając oficjalną konferencję prasową przed wrześniowymi Mistrzostwami Europy Amp Futbol Kraków 
2021. Zarówno ilość prelegentów, jak i przedstawicieli mediów zebranych w Loży Platynowej pokazały, że 
zainteresowanie ampfutbolowym EURO już teraz jest bardzo duże. A do meczu otwarcia pozostały niespełna 
dwa tygodnie. 
 
Jedną z pierwszych osób, które zabrały głos w czasie wtorkowej konferencji była Anna Krupka, Sekretarz Stanu 
Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu. - Jest mi niezmiernie miło, że mogę uczestniczyć  w 
konferencji, która zapowiada Mistrzostwa Europy Amp Futbol Kraków 2021. To zaszczyt dla Polski, że będzie 
gospodarzem tak prestiżowego wydarzenia i że do naszego państwa przyjedzie elita piłkarzy po amputacjach. Ta 
impreza jest długo oczekiwana, bo miała odbyć się już w ubiegłym roku, ale z powodu pandemii została 
przełożona. Cieszy mnie jednak to, że pandemia nie wpłynęła na przyjazd zespołów i aż czternaście drużyn weźmie 
udział  w tych Mistrzostwach. Polacy mają szansę na sukces i będę trzymać za nich mocno kciuki. Zapraszam 
wszystkich do oglądania Mistrzostw Europy w Amp Futbolu - mówi Sekretarz Krupka. Ministerstwo Kultury, 
Dziedzictwa Narodowego i Sportu współfinansuje wrześniowe EURO. 
 
Kolejnym niezwykle ważnym elementem w tej mistrzowskiej układance jest Miasto Gospodarz Amp Futbol Euro, 
którym oczywiście jest Kraków. Reprezentacja Polski w Amp Futbolu już niejednokrotnie rozgrywała swoje mecze 
pod Wawelem, do czego nawiązał obecny na konferencji Janusz Kozioł, Pełnomocnik Prezydenta Miasta 
Krakowa. - Kraków to miasto, które w ostatnim czasie bardzo zaangażowało się  w sport paraolimpijski. A teraz z 
kolei mamy zaszczyt być Miastem Gospodarzem Mistrzostw Europy Amp Futbol Kraków 2021. A jak ważne 
wydarzenie jest to dla krakowian, niech świadczy fakt, jaka była frekwencja na stadionie Prądniczanki na meczu 
Polska - Irlandia. Myślę, że niejedna osoba miała łezkę w oku, gdy nie tylko zabrakło miejsc na trybunach, ale też 
gdy kibice stworzyli wspaniałą atmosferę. Mam nadzieję, że będzie podobnie podczas naszych Mistrzostw. Mam 
również nadzieję, że amp futbol trafi na listę dyscyplin paraolimpijskich, bo na to zasługuje, a piłkarze 
ampfutbolowi są prawdziwymi bohaterami. To są wyjątkowi ludzie i Kraków na tych wyjątkowych ludzi czeka  - 
przyznaje Janusz Kozioł. 
 
Gościem specjalnym konferencji był nowy prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej Cezary Kulesza, który nie tylko 
przyjął oficjalne gratulacje nominacji na stanowisko, ale także otrzymał od delegacji ampfutbolowej reprezentacji 
Polski okolicznościowy szalik, będący zarazem jednym z symboli tej dyscypliny w naszym kraju. - Bardzo się cieszę, 
że Polski Związek Piłki Nożnej został oficjalnym partnerem turnieju, a kapitan kadry Robert Lewandowski jego 
ambasadorem. Wspólnie wspieramy naszych walecznych reprezentantów. Polski Związek Piłki Nożnej od kilku lat 
z dumą wspiera ruch amp futbol. Chcemy, aby ta wyjątkowa dyscyplina rozwijała się równie dynamicznie jak 
dotychczas i trzymamy kciuki za powodzenie naszych reprezentantów w turnieju - mówi prezes Kulesza. 
 
Wspomniany przez prezesa Robert Lewandowski nie mógł osobiście pojawić się na konferencji prasowej na PGE 
Narodowym, gdyż obecnie przebywa na zgrupowaniu reprezentacji Polski przed wrześniowymi meczami 
eliminacyjnymi i w ramach tego wziął udział w spotkaniu z mediami organizowanym przez PZPN. Podczas tej 
konferencji nawiązał jednak do ampfutbolowej reprezentacji. - Jak patrzę na chłopaków z Amp Futbol Polska, na 
ich zaangażowanie, walkę o marzenia.. Mają ogromne wsparcie moje i wszystkich zawodników z reprezentacji 
Polski. Jak ich zobaczyłem to skradli moje serce. Nigdy nie można się poddawać! - mówi Robert Lewandowski, 
ambasador ampfutbolowej reprezentacji Polski i Mistrzostw Europy Amp Futbol Kraków 2021. 
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Prezes Amp Futbol Polska Mateusz Widłak nie krył ekscytacji atmosferą, która wytworzyła się wokół dyscypliny. 
- Takie momenty jak ten dzisiejszy, czy jakim będzie mecz otwarcia, to chwile dla mnie bardzo wzruszające. To 
jest coś wyjątkowego. Wspominam nasze pierwsze treningi prawie 10 lat temu. Zaczynaliśmy w sali 
gimnastycznej, z jedną piłką, bez strojów. Nikt o nas nie słyszał. Dziś jesteśmy w zupełnie innej sytuacji. Jesteśmy 
u progu Mistrzostw Europy, Kraków jest pełen reklam naszego Turnieju, nasze mecze będą transmitowane w TVP 
Sport. Mam nadzieję, że te Mistrzostwa nie będą wisienką na torcie, ale kolejnym krokiem do dalszego rozwoju 
tej dyscypliny, co z kolei - mamy nadzieję - przełoży się na jeszcze większe zainteresowanie amp futbolem ze strony 
kibiców - tłumaczy prezes Amp Futbol Polska, który nie był jedynym piłkarskim prezesem obecnym na dzisiejszej 
konferencji prasowej. 
 
A przed samą ampfutbolową reprezentacją Polski jeden z najważniejszych sprawdzianów w swojej 
dotychczasowej historii. Nic zatem dziwnego, że piłkarze, ale również trener Marek Dragosz już nie mogą 
doczekać się Mistrzostw, a sami snują swoje plany, cele, czy marzenia. - Na pewno wyjdziemy na stadion Cracovii 
12 września na mecz otwarcia i głęboko wierzę, że zrobimy to także tydzień później, 19 września (wtedy to na 
stadionie Cracovii zostaną rozegrane: finał i mecz o trzecie miejsce - przyp.). Kto będzie bił się o medale? Ciężko 
wyrokować, natomiast czołówka europejska jest już ukształtowana od dłuższego czasu. To m.in. Anglia, Rosja, 
ale też i my. Od wielu lat mówi się z kolei, że Turcja jest poza zasięgiem innych drużyn. Kiedyś powiedziałem, że 
jesteśmy w stanie wygrać z nimi 1 mecz na 10. Do tej pory graliśmy 9 razy i wszystkie spotkania przegraliśmy, ale 
mam nadzieję, że ten mecz nr 10 nastanie właśnie na Mistrzostwach - wierzy selekcjoner polskiej reprezentacji. 
 
W podobnym tonie wypowiadają się jego podopieczni, dla których udział w Mistrzostwach organizowanych w 
Polsce jest spełnieniem marzeń. - Chciałbym 19 września zawiesić na szyi złoty medal. To jest nasze marzenie i o 
to będziemy walczyć. Czy będę znowu królem strzelców? Nie mam pojęcia, ale najważniejsze jest to, aby drużyna 
wygrywała - mówi Bartosz Łastowski, piłkarz reprezentacji Polski i najlepszy strzelec poprzednich Mistrzostw 
Europy. 
 
- To jest wyjątkowa imprez. To są nasze marzenia, które lada chwila zostaną spełnione. Na to czekaliśmy 10 lat. 
Nasza gra, zaangażowanie i walka niech będą świetnym sygnałem dla młodych adeptów, że nasza dyscyplina 
zmierza w dobrym kierunku i warto już teraz ciężko pracować, by w przyszłości pomagać w rozwoju tego sportu. 
My z pewnością damy z siebie wszystko - zapewnia z kolei kapitan Przemysław Świercz, a wtóruje mu bramkarz 
Jakub Popławski: - Ta moda na amp futbol po części już jest. Liczymy na wsparcie kibiców, bo to dla nich przede 
wszystkim gramy i chcemy im sprawiać radość. To większa motywacja, że zagramy przed własną publicznością, 
ale też na pewno większa presja. Damy sobie radę. 
 
Swoje pięć minut podczas konferencji prasowej mieli również przedstawiciele sponsorów Mistrzostw Europy 
Amp Futbol Kraków 2021, których wsparcie w walnym stopniu przyczynia się do organizacji Turnieju na tak 
wysokim poziomie. Sponsorem Głównym Mistrzostw jest ENERGA Grupa ORLEN, a głos na konferencji prasowej 
zabrała Pani Dyrektor Departamentu Marketingu Justyna Kruszewska. - ENERGA Grupa ORLEN to nie tylko 
działalność biznesowa, ale też społeczna odpowiedzialność biznesu i stąd nasze zaangażowanie. Szczególną dumą 
oznacza się nasza współpraca ze Stowarzyszeniem Amp Futbol Polska. Liczymy na naszą reprezentację, mamy 
nadzieję, że dostarczy nam wiele emocji , a już teraz życzymy piłkarzom powodzenia i mnóstwo dobrej energii - 
mówi dyrektor Kruszewska.  
 
Kolejną firmą, która aktywnie wspiera szeroko pojętą działalność Amp Futbol Polska i ma tytuł sponsora 
Mistrzostw Europy Amp Futbol Polska Kraków 2021 jest PZU. - To ważna część naszej strategii. PZU wyrasta z 
ludzi i jest dla ludzi. Ampfutbolowi piłkarze to są herosi, bo mówimy o zawodnikach, którzy nie tylko 
przezwyciężają trudności, które każdy z nas doświadcza na co dzień, ale także mają swoje własne. Z całą 
pewnością będziemy dążyli do tego, by pomóc zapełnić stadiony na Mistrzostwa, ale tez będziemy śledzić 
transmisje meczów. Któż jeszcze 10 lat temu pomyślałby o tym, że będziemy organizować Mistrzostwa Europy, że 
będziemy w otwartej telewizji. Panie Mateuszu (Mateusz Widłak, prezes Amp Futbol Polska - przyp.), wielkie 
uznania za to wszystko, co robicie. Dla Pana oraz dla pańskich pracowników. Mając takich ludzi na pokładzie 
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jestem spokojny, że będziemy jedną nogą w finale - przyznaje Marcin Stefaniak, Dyrektor Biura Komunikacji 
Korporacyjnej Grupy PZU. 
 
 
Czy reprezentacja Polski będzie rządzić na boisku, to dowiemy się niebawem, natomiast z pewnością amp futbol 
może poszczycić się już teraz ogromnym sukcesem marketingowym oraz wizerunkowym. - Amp Futbol ma się 
czym pochwalić i może uczyć wiele innych organizacji, czy klubów tego, jak powinno robić się m.in. marketing. 
Patrząc tylko na wyniki za 2018 rok, gdy odbywała się ostatnia impreza rangi mistrzowskiej, śmiało można 
zobaczyć, że amp futbol rywalizował z wieloma dyscyplinami pełnosprawnymi. W całym 2018 roku nie było ani 
jednej negatywnej publikacji w mediach, co jest z pewnością ewenementem. Jeśli chodzi o obecny rok, to również 
liczby są imponujące. Cieszę się, że od 5 lat jesteśmy partnerem reprezentacji amp futbolu w Polsce i z pewnością 
ta współpraca będzie trwała jeszcze wiele, wiele lat - mówi Adam Pawlukiewicz, Dyrektor Departamentów Badań 
i Rozwoju w Pentagon Research. 
 
Mistrzostwa Europy Amp Futbol Kraków 2021 odbędą się w dniach 12-19 września na trzech krakowskich 
stadionach: Cracovii, Garbarni i Prądniczanki. Polacy o awans do fazy pucharowej powalczą z Ukrainą, Izraelem i 
Hiszpanią. Ambasadorem EURO jest Robert Lewandowski. Wejście na wszystkie mecze Mistrzostw będzie 
DARMOWE, a specjalne wejściówki będzie można odbierać w dniu meczów bezpośrednio przy stadionach. 
Więcej, w tym informacje o procesie akredytacyjnym dla przedstawicieli mediów na ampeuro.eu 
 
 
MISTRZOSTWA EUROPY AMP FUTBOL KRAKÓW 2021 
12-19 WRZEŚNIA 
 
Miasto Gospodarz: Kraków 
Sponsor główny: ENERGA Grupa ORLEN 
Sponsorzy: PZU, forBET 
Dofinansowanie: Kancelaria Premiera Rady Ministrów; Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i 
Sportu; Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. 
Partnerzy: PZPN, Małopolska, Oshee, RL9 Coffee. 
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