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Wszędzie dobrze, ale w domu
najlepiej. A jeśli już nie w domu,
to byle jak najbliżej – pomyśleli
Duńczycy wybierając bazę
pobytową na mistrzostwa.
Kołobrzeg okazał się wymarzoną
lokalizacją.

Raptem 355 km od Kopenhagi (6 h samochodem), a od najbliższej duńskiej

wyspy 90 km. Na Bornholm prawie przez cały rok można wybrać się promem.

Blisko też i na lotnisko, nic więc dziwnego, że zdaniem Mortena Olsena,

serdecznego przyjaciela Włodzimierza Lubańskiego (którego serdecznie

pozdrawiamy!), piłkarze będą czuć się w Kołobrzegu jak w domu. Zresztą,

przed laty sami urządzali miasto...

Susem przez historię – w poszukiwaniu Duńczyków
Kołobrzeg może pochwalić się jednym z dłuższych w Polsce rodowodów.

Pierwsze wzmianki o osadzie pochodzą już z VIII wieku. W 1000 roku Bolesław

Chrobry ustanowił biskupstwo w grodzie, obejmujące całe pomorze, które

wkrótce potem upadło. W okresie rozbicia dzielnicowego, w latach 1187-1227,

Kołobrzegiem władali Duńczycy. Wkrótce potem zostały nadane prawa miejskie

(1255). Ze względu na swoje położenie miasto stało się ośrodkiem rybołówstwa

i handlu, a w swoich burzliwych dziejach ma także zapisane panowanie

Brandenburczyków czy Rosjan. Kołobrzeg bezskutecznie oblegały też wojska

Napoleona Bonaparte. Podczas I Wojny Światowej miasto wykorzystywano jako

wielki szpital, a podczas II – zostało zniszczone w blisko 90%.

Niczym Helsingor?

Dziś Kołobrzeg jest jednoznacznie kojarzony jako ośrodek turystyczno-

uzdrowiskowy. W mieście znajdują się 24 zakłady lecznictwa uzdrowiskowego,

a turystyka jest najważniejszym źródłem utrzymania mieszkańców. W sumie

jest dostępnych 56 tys. miejsc noclegowych. Dość powiedzieć, że 45-tysięczne

miasto nawet czterokrotnie zwiększa swoją populację w okresie letnim. Istotne

elementy gospodarki to także rybołówstwo oraz port handlowy. Wszystko to

sprawia, że Kołobrzeg jest podobny do Helsingor. A przynajmniej tak twierdzą

Duńczycy.

– Pokoje są podobne, otoczenie niemal identyczne. Hotel, praktycznie na plaży,

sprawi, że będzie nam przypominać rodzinne strony, a piłkarze powinni czuć się

tam jak w domu – powiedział Morten Olsen po ogłoszeniu decyzji. – Chcieliśmy

połączyć możliwość optymalnego przygotowania do meczów z przyjemną,
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wręcz domową atmosferą. Oglądaliśmy kilka ośrodków zarówno w Polsce, jak i

na Ukrainie – muszę przyznać, że byłem mile zaskoczony ich standardem. A

Kołobrzeg urzekł mnie podobieństwem do Helsingor, do tego do najbliższego

lotniska dostaniemy się w godzinę – podkreślił.

Te kilka ośrodków to dokładnie 28 miast i miejscowości (13 na Ukrainie i 15 w

Polsce). W Kołobrzegu potomkowie Wikingów byli dwa razy, ostatnia wizyta

przypadła na początek grudnia. Delegacja wyjechała 8 grudnia, decyzja miała

zapaść następnego dnia, po czym termin przesunięto o dwie doby. I nic. W

mieście, jak na szpilkach, czekano jeszcze kilkanaście godzin, i w końcu –

wiadomość o sukcesie. Ukraińcy mieli do ostatnich godzin kusić Duńczyków, ale

bezskutecznie. Podopiecznych Olsena nie przestraszyła nawet wielka odległość

– do Charkowa 1700 km, a do Lwowa – 900. Wszystko za sprawą lotniska w

podszczecińskim Goleniowie, na które drużyna będzie eskortowana przez

policję.

Pięciogwiazdkowy widok na morze
Duńczycy zamieszkają w pięciogwiazdkowym „Marine Hotel”, o całkowitej

wyłączności nie ma jednak mowy. W takim przypadku należałoby wynająć aż

231 luksusowych apartamentów (każdy z widokiem na Bałtyk). Gościom

wystarczy ostatnia kondygnacja obejmująca 50 pokoi. Do dyspozycji: lobby

bar, klub nocny z kręgielnią, centrum SPA, siłownia, basen wyposażony w…

podwodny system do słuchania muzyki. A do morza raptem kilkadziesiąt

metrów. Sam hotel ma tylko dwa lata. – To wielkie wyróżnienie dla naszych

hoteli i potwierdzenie najwyższej jakości nie tylko w regionie, ale również

przynależność do najbardziej komfortowych obiektów w Polsce. Konkurencja

była poważna, a Duńczycy wybrali nas pomimo rozgrywania meczów na

Ukrainie – cieszył się Jan Wróblewski, Członek Zarządu inwestora hoteli,

holdingu Zdrojowa Invest.



Kibice Kotwicy protestują
Spore kontrowersje wywołało 8 stycznia zamknięcie stadionu Kotwicy

Kołobrzeg, na którym mają trenować podopieczni Olsena. Życzenie gości

zmusiło gospodarza obiektu do przeprowadzki na boczne boisko (ze sztuczną

murawą). W momencie, gdy klub walczy o awans do II ligi, na pewno nie są to

sprzyjające okoliczności. Wściekli kibice Kotwicy najpierw wydali oświadczenie,

po czym zorganizowali pikietę: kilkadziesiąt osób, pirotechnika, skandowanie

„Kotwica bez stadionu, Duńczycy, won do domu!”. Sytuację załagodziła dopiero

rozmowa z prezydentem pod koniec marca, po której wina za zamknięcie

stadionu została zrzucona na… firmę, która położyła murawę. Nawierzchnia

wymaga bowiem wielotygodniowej renowacji.

Sam zaś stadion im. Sebastiana Karpiniuka to „nówka”. Obiekt został otwarty

na początku czerwca 2011 roku, na dwóch zadaszonych trybunach mieści

łącznie 3 tys. widzów. Koszt inwestycji wyniósł 23 mln zł, z czego 13

pozyskano z funduszy Unii Europejskiej. Ponadto do dyspozycji piłkarzy jest

hala „Millenium” z parkietem z drewna klonowego (jak w NBA), pełnym

zapleczem socjalnym oraz trybunami na 1300 widzów. 



Zaleją Kołobrzeg?
Według najbardziej optymistycznych prognoz w mieście może zjawić się nawet

30 tys. kibiców, co bardziej niż w kontekście zysków jednorazowych (jak np. w

Opalenicy czy Legionowie), budzi nadzieję na powrót fanów w przyszłości. Czyli

długofalowych profitów. Miasto nie zasypia więc gruszek w popiele i promuje

się w Danii. W lutym Centrum Promocji i Informacji Turystycznej

zaprezentowało ofertę Kołobrzegu podczas największych targów turystycznych

w Danii, „Ferie For Alle” (w Herning). W ciągu trzech dni stoisko odwiedziło aż

66 tys. osób!

Kibice wszystkie niezbędne informacje o mieście znajdują na specjalnej stronie

internetowej (podpiętej do oficjalnej), tłumaczonej także na duński. Oprócz

klubów, restauracji i typowych dla nadmorskich kurortów atrakcji w Kołobrzegu

znajduje się także wiele zabytków i wartych uwagi miejsc, takich jak latarnia

morska, bazylika Św. Pawła, ratusz, Muzeum Oręża Polskiego, Baszta Lontowa

czy Reduta Solna.

O wszystkim, co będzie się dziać podczas mistrzostw, z Kołobrzegu ma donosić

60 duńskich dziennikarzy. Według wstępnych informacji połowa ma

relacjonować informacje sportowe, a druga – turniej od środka.
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