I Międzynarodowy Probacyjny Turniej Piłkarski,
wymiana doświadczeń, zabawa i... to tylko futbol.
I Międzynarodowy Probacyjny Turniej Piłkarski uważam za zamknięty, tymi słowami nasz
nieoceniony kolega Antoni Zabłocki zakończył turniejowe rozgrywki. Nim jednak zapoznacie się z
opisem ekscytujących futbolowych pojedynków, pragnę Wam krotko przedstawić genezę pomysłu
turniejowego.
Marzec 2007 - podczas konferencji ABPO w Sheffield podejmujemy decyzję o przygotowaniu
turnieju piłkarskiego, którego uczestnikami byłyby drużyny reprezentujące środowiska kuratorskie i
nie tylko.
Kwiecień 2007 - przedstawiamy plan turnieju i pobytu delegacji ABPO w Lęborku uzyskując
patronat Burmistrza Miasta Lęborka oraz Prezesa WSKS.
Maj 2007 - juz wiemy, że wraz z piłkarzami przyjadą dziewczyny, które będą kibicować. Moje
koleżanki z lęborskiego zespołu decydują się na przyjęcie gości w swoich domach.
Czerwiec 2007 - pozyskujemy jako sponsorów firmy Center-Mot Ciągło Dealear Peugeot z Sopotu
oraz BS Consulting, także z Sopotu. W wyniku kontaktów z kolegami z Wielkiej Brytanii ustalamy,
że w Lęborku przebywać będzie 20 gości, piłkarze i kibice w tym 5 dziewczyn. Żarty się skończyły,
czerwiec to czas intensywnej pracy, trzeba zapewnić koleżankom i kolegom z ABPO
zakwaterowanie, wyżywienie i zorganizować czas pobytu.
Przejdźmy jednak do sprawy najistotniejszej, koledzy z ABPO w Lęborku i I Międzynarodowy
Probacyjny Turniej Piłkarski, dzień po dniu, zaczynamy!
Dzień Pierwszy (9 lipca - czyli zaskoczenie). Przylatuje do Gdańska Robert Cotterell wraz z
synem, jak się później okaże doskonałym piłkarzem. Powitanie i pierwsza zaskakująca informacja,
goście z ABPO przyjadą dzień wcześniej tj. 11 lipca. Musimy zorganizować jeden dodatkowy dzień
pobytu dla 18 osób, udaje się wszystko zorganizować. Robert jest w ostatnim okresie częstym
gościem w naszym domu, czyli jak zwykle, kolacja i długa noc przed nami.
Dzień Drugi (10 lipca - czyli trening lęborskiej drużyny sądowej) z udziałem Roberta i jego
syna, chłopak gra super, trzeba będzie na niego uważać.

Lębork odpoczywa po treningu.
Dzień Trzeci (11 lipca - czyli do roboty). Odbieramy grupę gości z lotniska, są mile zaskoczeni
przyjęciem, róża dla każdej z dziewczyn i do Lęborka. Moje koleżanki już czekają, dziewczyny z
ABPO jadą do polskich rodzin, a piłkarze do wspólnej kwatery. Spotkanie z obsługą, pierwszy
posiłek, wśród gości jest 4 muzułmanów, którzy mają przygotowywane specjalne dania. Wieczorem
spotkanie integracyjne, nasi koledzy nie mogą się nadziwić niskim cenom w restauracji, zachwalają
jedzenie i trunki. ABPO fundatorem zabawy.

Dzień Czwarty (12 lipca - czyli misja). Dzisiaj trening drużyny ABPO na boisku piłkarskim,
jedynym obserwatorem z zewnątrz jestem ja. Obserwacja, zdjęcia, goście z ABPO nie byli
zadowoleni z mojej obecności, cóż trudno, prawo gospodarza. Chociaż jak wieść gminna niesie w
okolicy pojawił się samochód obserwatora z drużyny SO w Słupsku, no cóż przecież futbol to tylko
zabawa. Wieczorem nasze party, Lębork fundatorem. Pełne zintegrowanie, dziesiątki
pamiątkowych fotografii, wszyscy są zadowoleni.

Ciemno, ale wesoło!
Dzień Piąty (13 lipca - czyli wycieczka). Wyjeżdżamy do Trójmiasta, Starówka i Stocznia
Gdańska, centra handlowe. Powrót późny, rano poznamy prawdę. Wieczorem rozmawiam kolejny
raz telefonicznie z Antkiem Zabłockim, który przebywa w Łebie i będzie reprezentował Zarząd
naszego Stowarzyszenia na turnieju. Takie rozmowy są zawsze wesołe, gdy rozmawia dwóch
luźnych gości. Nasi koledzy z Wielkiej Brytanii o dziwo, kładą się do łóżeczek i zasypiają, to samo
Robert i jego syn u mnie, rozumiemy, futbol to przecież tylko zabawa.
Dzień Szósty (14 lipca - czyli gramy!). Rozpoczynamy zabawę, Antoni Zabłocki otwiera imprezę
w obecności władz Miasta i powiatu Lęborskiego, czas start. Mecze odbywają się równolegle na
dwóch boiskach. Kibice są głośni. Walka zażarta, wszystko jasne: przecież futbol to tylko zabawa!
Walczymy o honor i puchar, nikt nie odpuszcza: kartki, nerwy i...fair play.

Walka trwa.
Zmęczenie, radość, wręczanie nagród i dyplomów. Kolejność:
1. Drużyna Samorządów Lęborskich.
2. Policja.
3. Straż Graniczna.
4. Sąd Rejonowy w Lęborku (wierzcie mi mogło być lepiej).

ABPO team.
5. ABPO (grali bardzo efektownie).
6. Sąd Okręgowy w Słupsku (głowy do góry panowie, zdarza się).

Chwała zwycięzcom.
Po meczu grill dla wszystkich: kiełbaski, ryby i...dzik. Burmistrz Miasta, Starosta, Antoni Zabłocki
wszyscy piłkarze i kibice.

Freestyle!
Wieczorem wszyscy razem Lębork i ABPO, wyruszamy na podbój klubów w Sopocie. Szaleństwo,
tańce i nasi młodzi goście przejmują mikrofon. Prawdziwy freestyle, klubowicze pod wrażeniem,
teksty o przyjaźni ABPO i WSKS, Lęborka i ABPO. Jesteśmy o 6:30 w Lęborku. Czas na sen.
Dzień Szósty (15 lipca - czyli prawie odpoczynek). O 15:00 wyjeżdżamy do Łeby, spacery po
plaży, podoba się gościom w polskim kurorcie. Wracamy do domu, wieczorem krótka wizyta w
restauracji i czas na sen.
Dzień Siódmy (16 lipca - czyli wyjeżdżają). Czas wyjazdu, żegnamy się z koleżankami i kolegami
z ABPO, było warto się spotkać. Nie smućcie się panowie, nie zawsze się wygrywa, przecież to
tylko futbol. Za rok rewanż, II Międzynarodowy Probacyjny Turniej Piłkarski.

Na zakończenie chcę podziękować tym, bez których nie byłoby I Międzynarodowego Probacyjnego
Turnieju Piłkarskiego:
¾ Pan Prezes WSKS za wsparcie finansowe i patronat,
¾ Pan Burmistrz Miasta Lęborka za współfinansowanie i patronat;
¾ Pan Starosta Powiatu Lęborskiego za współfinansowanie;
¾ Pan Prezes SR w Lęborku za przychylność;
¾ Pan Antoni Zabłocki za czar osobisty,
¾ Komisja Socjalna przy SR w Lęborku za współfinansowanie;
¾ Center-Mot Ciągło Dealer Peugeot oraz BS Consulting za sponsoring.
Przede wszystkim jednak wielkie słowa podziękowania należą się moim koleżankom i kolegom z
Sądu Rejonowego w Lęborku:
¾ Bożenie Orlikowskiej-Widz, która przyjęła 2 koleżanki z ABPO, wykazując się niezwykłą
odwagą lingwistyczną i odniosła sukces;
¾ Martynie Miklińskiej, która oczarowała swoje dwie koleżanki z ABPO;
¾ Bożenie Studzińskiej, która zapewniła profesjonalną opiekę lingwistyczną przyjmując
koleżankę z ABPO;
¾ Tomkowi Dołotko, który zaangażował się, przyjmując na siebie odpowiedzialność za
realizację strony sportowej przedsięwzięcia;
¾ Michałowi, Emilowi, Obolowi i Kicie za zaangażowanie towarzyskie na profesjonalnym,
wysokim poziomie.
Koleżanki i koledzy, oczkujemy na drużyny z okręgów: Poznań, Zielona Góra, Koszalin i Gdańsk,
w przyszłym roku II Międzynarodowy Probacyjny Turniej Piłkarski pod patronatem Prezesa WSKS
i Burmistrza Miasta Lęborka.

Brothers.

Sisters.
Do zobaczenia za rok!

