
                          «Спорт Галичини: історичний календар».       

          

            2   Березня 

 

2 березня 1921 року – народився наш славетний земляк - футболіст, тренер і 

футбольний функціонер Казімєж Гурський (пол. Kazimierz Klaudiusz Górski). Як тренер 

збірної Польщі з футболу -  володар олімпійських нагород – золота 1972 р. та срібла 

1976 р., а також бронзовий призер чемпіонату світу 1974 року.   

Народився у Львові. З дитячих та юнацьких років захоплювався «грою мільйонів» 

(футболом), виступаючи у міжвоєнні роки (1930-і) у польському Робітничому 

спортовому клубі (РКС; Львів), а після початку ІІ Світової війни деякий час захищав 

кольори львівських радянських клубів - «Спартак» (1939-1941 рр.) та «Динамо» (1944).   

Вступив 1944 р. до Війська Польського. Із 1945 р. грав за варшавську команду 

«Легія», де 1953 р. завершив кар’єру футболіста. Встиг одного разу вийти на поле в 

якості гравця національної збірної Польщі, зокрема 26 червня 1948 р. – у міжнародному 

двобої проти команди Данії.  

1952 р. закінчив тренерські студії у Вищій школі фізичного виховання (Краків), 

після чого почався період футбольного наставництва Казімєжа Гурського – на цьому 

етапі він очолював низку польських дружин («Легія», «Гвардія», «Лодзь»).  

Був наставником спочатку юнацької (друга половина 1950-х рр.), а згодом 

молодіжної (друга половина 1960-х рр.) збірних Польщі. Упродовж 1970 - 1976 рр. 

працював головним тренером національної збірної Польщі з футболу: під його 

орудою команда провела 78 поєдинків, здобувши при цьому 45 звитяг, а найголовніше – 

найвищі місця на світовому спортивному подіумі – 1 місце на Олімпіаді у Мюнхені 

(1972), третє – на олімпійському форумі у Монтреалі (1976), а також третю 

сходинку на чемпіонаті світу з футболу 1974 р. у ФРН.  

Із другої половини 1970-х і до початку 1980-х рр.. Казімєж Гурський успішно 

тренував грецькі клуби – «Касторія», «Панатінаїкос» та «Олімпіакос»: із кожною з 

дружин здобував Кубок, а з двома останніми – ще й першість у чемпіонаті Греції.  

Починаючи від 1986 р. працював у структурах польської федерації футболу 

(Польський Футбольний Союз (ПЗПН), будучи згодом віце-президентом, а упродовж 

1991-1995 рр. – президентом цієї організації.  
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http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%83%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0


Казімєж Гурський вважається одним з кращих тренерів футболу Європи. За 

підсумками голосування знаного футбольного часопису «Piłka Nożna» [«Футбол»] 

отримав нагороду у категорії «Найкращий польський тренер XX століття». У 2001 

році отримав спеціальну нагороду - орден ФІФА. А у 2006 році, на честь його 85-річчя, 

Президент Польщі Лєх Качинський вручив п. Казімєжу найвищу державну нагороду – 

орден Білого Орла. 

Помер 23 травня 2006 р. у Варшаві. Його іменем – іменем видатного тренера – 

названо десятки польських спортивних об’єктів та футбольних турнірів...  
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