
Winckelmann Cup 2009 
 

     Winckelmann Cup to międzynarodowy turniej piłki nożnej organizowany nieprzerwanie od 

19 lat, ku czci niemieckiego archeologa i wybitnego historyka sztuki Johanna Joachima 

Winckelmanna. Zawody te organizowane są  już od 1991 roku, a udział w nich mogą wziąć 

studenci oraz pracownicy związani z archeologią bądź też z historią ze wszystkich uczelni w 

Europie. 

Tegoroczny Winckelmann Cup odbył się w dniach 10-12 lipca 2009 roku, w miejscowości 

Kemmern koło Bambergu i wpisał się w karty historii jako edycja, w której udział wzięło 49 

zespołów z dziewięciu krajów, co jest absolutnym rekordem. Zespoły uczestniczące w turnieju 

przybyły z: Niemiec, Holandii, Czech, Słowacji, Austrii, Walii, Włoch, Rumunii, oraz jedna 

drużyna z Polski - Poznań Diggers reprezentująca Uniwersytet im. Adama Mickiewicza. 

Wszystkie zespoły podzielone zostały na 8 grup, a następnie rozegrały swoje spotkania 

systemem „każdy z każdym”. Dwie pierwsze drużyny z każdej grupy przechodziły do 1/8 

finału. Zawodnicy Poznań Diggers  zostali przydzieleni do grupy VI, gdzie przyszło im się 

zmierzyć z zespołami z: Tübingen-2, Cardiff, Cluj, Göttingen oraz Amsterdam. Mecze 

grupowe drużyna Poznań Diggers rozegrała z pełną koncentracją i jeszcze większym 

zaangażowaniem. Umożliwiło nam to wejście do 1/8 finału z pierwszego miejsca w swojej 

grupie i na dodatek bez straconej bramki!  

Następnym przeciwnikiem w dalszej fazie rozgrywek był zespół z Münster, który do 1/8 

wszedł z grupy V, zajmując w niej drugie miejsce. Również na tym etapie rozgrywek nie 

daliśmy się zaskoczyć i po ciężkim boju zeszliśmy z płyty boiska niepokonani - wynik 3:2 i 

oznaczało to awans do kolejnej fazy rozgrywek.  

Tutaj Zespół Diggers po raz kolejny spotkał się z zawodnikami reprezentującymi 

Tübingen, ale  tym razem jednak była to drużyna Tübingen-1, która grała w  grupie I. 

Spotkanie to przebiegało spokojnie i pod nasze dyktando, o czym świadczy końcowy rezultat -  

4:1 dla UAM.  

Po zwycięskim spotkaniu w ćwierćfinale i awansie do półfinału, przyszło nam zmierzyć się 

z zespołem Furia Moravica z Brna. Całe spotkanie było bardzo wyrównane, lecz przebiegało 

dość nerwowo. W końcowych minutach przewagę uzyskał zespół z Brna, co zaowocowało 

zdobyciem jednej, decydującej bramki (0:1 dla Brna – późniejszych zwycięzców całego 

Turnieju).  

Przegrana ta nie zdemobilizowała nas, gdyż chwilę później musieliśmy rozegrać mały finał 

o 3. miejsce. W nim ponownie spotkaliśmy się z  drużyną Tübingen-2. Nasza przewaga była 

dość znaczna podczas całego spotkania, co odzwierciedliło się w końcowym wyniku -  4:0 i 

tym samym znaleźliśmy się w ścisłej czołówce Turnieju, zajmując ostatecznie trzecie miejsce. 

Pierwsze miejsce w Turnieju zajęła  drużyna Furia Moravica z Brna (Czechy), która w finale 

pokonała 4:0 Maradona Neapoli z Włoch. 

 

Drużyna Poznań Diggers występowała w składzie: 

Przemysław Kujawiński, Marcin Wiśniewski, Tomasz Piotrowski, Anna Jankowiak, Karol 

Jędzierowski, Jan Romaniszyn, Paweł Polkowski, Łukasz Winiarski, Paweł Domański, 

Małgorzata Polus, Aleksandra Piasta, Mateusz Sikora, Łukasz Mruk. 

 Następny Winckelmann Cup został zaplanowany na lipiec 2010 roku w Freiburgu. Oby 

był tak samo emocjonujący i udany, jak tegoroczny i przyniósł wiele miłych wspomnień, do 

których wraca się przez lata. 


