
27 lipca - 2 sierpnia 2010
r e d a k c j a @ t y l k o p i l k a . p l

nr 30 (327)
16

Ju˝ jako 17-latek Bartosz Salamon mia∏
wejÊcie smoka w Brescii Calcio. Nie-
d∏ugo potem jego nazwisko wymienia-
no w kontekÊcie takich klubów, jak
Real czy Chelsea, choç akurat jedynà
konkretnà ofert´ z∏o˝y∏ West Ham Uni-
ted. M∏ody pomocnik niedawno Êwi´to-
wa∏ ze swoim zespo∏em awans do w∏o-
skiej ekstraklasy, ale jego wk∏ad
w sukces by∏ symboliczny. Salamon
w rozmowie z „Tylko Pi∏kà” zachowuje
jednak spokój i spokojnie czeka na roz-
wój wydarzeƒ, bo jak sam mówi: „Na
mojej pozycji w Serie A lub Serie B nie
gra ˝aden inny 19-latek.”

- Miniony sezon dla Ciebie nie
by∏ zbyt udany, ale humor pewnie
te˝ masz dobry, bo dziÊ jesteÊ pi∏-
karzem klubu z Serie A.

- Tak, to prawda, zesz∏e rozgryw-
ki nie u∏o˝y∏y si´ po mojej myÊli.
Wi´cej si´ po mnie spodziewano
i ja sam wi´cej od siebie oczekiwa-
∏em. Poczàtek mia∏em obiecujàcy,
gdy˝ w pierwszych dziesi´ciu me-
czach - ligowych i pucharowych -
wystàpi∏em szeÊç razy, strzeli∏em
swojego premierowego gola i nie
wyglàda∏o to êle. Póêniej jednak
klub zmieni∏ trenera, a ja w tym
czasie by∏em na zgrupowaniu re-
prezentacji Polski U-19. Po powro-
cie szkoleniowiec od razu oÊwiad-
czy∏, ˝e u niego nie zagram. Nie da∏
mi ˝adnej szansy. Wymusi∏ na dzia-
∏aczach, by kupili nowych zawodni-
ków na mojà pozycj´. Teraz awan-
sowaliÊmy do ekstraklasy, wi´c
wszyscy sà szcz´Êliwi, ja te˝. Spokoj-
nie pracuj´ i czekam. 

- Czyli po prostu trener z miejsca
ci´ skreÊli∏? Nie ma mowy o ˝adnej
„sodówce”, zaniedbaniu si´?

- GdzieÊ tam nieraz czyta∏em, ˝e
zaczyna mi odbijaç. Nic z tych rze-
czy! Moim zdaniem na treningach
prezentowa∏em si´ nawet lepiej ni˝
rok temu i gdyby w klubie nadal by∏
Alberto Cavasin, na pewno bym
wyst´powa∏. Nie mog´ sobie nic za-
rzuciç, ca∏y czas dawa∏em z siebie
wszystko. Na co dzieƒ pracowa∏em
z pierwszym zespo∏em, a w weeken-
dy gra∏em w Primaverze (rroozzggrryywwkkii
ddrruu˝̋yynn  ddoo  llaatt  2200..  -- pprrzzyypp..  rreedd..), ˝e-
by nie wypaÊç z rytmu meczowego.
W ostatni czwartek podpisa∏em no-

wy kontrakt, wa˝ny do 2014 roku,
i wkrótce zdecydujemy, czy zostaj´
i walcz´ o sk∏ad, czy mo˝e jednak
pójd´ na wypo˝yczenie. Musz´ si´
zastanowiç.

- Ten drugi wariant wydaje si´
byç znacznie bardziej realny, praw-
da?

- No tak, jeÊli u obecnego tre-
nera nie gra∏em w drugiej lidze,
tym bardziej nie b´d´ gra∏
w pierwszej. Nawet jeÊli zdo∏a∏-
bym zadebiutowaç na najwy˝-
szym szczeblu, to powiem szcze-
rze, ˝e tych kilka meczów w Serie

A bez wahania zamieni∏bym na
sezon regularnych wyst´pów
w Serie B lub nawet Serie C.
Chc´ ca∏y czas graç z seniorami,
to jest teraz najwa˝niejsze. Wiele
b´dzie zale˝a∏o, jakie dostan´
oferty. 

- Nie ˝a∏ujesz wyjazdu do W∏och
ju˝ w wieku szesnastu lat?

- Gdybym móg∏ cofnàç czas,
znów podjà∏bym takà samà decyzj´.
Marzy∏em o zagranicznym wyjeê-
dzie, ale oferta Brescii zupe∏nie
mnie zaskoczy∏a. Gra∏em wtedy
w zespole Lecha Poznaƒ U-16, by-
∏em po kontuzji, a jednak si´ mnà
zainteresowano. Najpierw wspólnie
z rodzicami upewniliÊmy si´ co do
tego miejsca, dok∏adnie je spraw-
dziliÊmy. Wszystko wypad∏o do-
brze, dlatego postanowi∏em spró-
bowaç. Szybko zadebiutowa∏em

w pierwszej dru˝ynie, póêniej by∏o
ju˝ troch´ gorzej, ale musz´ zacho-
waç cierpliwoÊç. Patrzàc na Serie
A i Serie B, widaç, ˝e ˝aden inny
19-latek nie gra na mojej pozycji,
wi´c ju˝ sam fakt moich wyst´pów
w takim wieku by∏ ewenementem.

Nie zamierzam si´ do∏owaç i za∏a-
mywaç. Trzeba ca∏y czas robiç swo-
je i czekaç na szans´. 

- Jak to si´ sta∏o, ˝e tak szybko
zadebiutowa∏eÊ w Serie B?

- Od razu po przyjÊciu do Brescii
zaczà∏em wyst´powaç w drugim ze-
spole. Potem przytrafi∏ si´ uraz,
wróci∏em do juniorów, ale po pew-
nym czasie znów trafi∏em do rezerw.
Przez dwa miesiàce zdà˝y∏em poka-
zaç si´ z bardzo dobrej strony i do-
sta∏em zaproszenie na treningi
pierwszej dru˝yny. Uda∏o si´ za∏a-
paç na ∏awk´ rezerwowych i w maju
2008 roku dosz∏o do debiutu. Pro-
wadziliÊmy z Modenà 3-0 i trener na
ostatni kwadrans da∏ mi szans´. Nie
ukrywam, ˝e nie spodziewa∏em si´
tak szybkiego obrotu sprawy. 

- Premierowego i jak dotàd jedy-
nego gola zapewne doskonale pa-
mi´tasz?

- Zgadza si´. To by∏ sierpieƒ
2009, mecz II rundy Pucharu
W∏och z Ravennà (na zdj´ciu).
GraliÊmy dobrze, ale rywale si´ za-
murowali i d∏ugo by∏o 0-0. W koƒ-
cówce mieliÊmy rzut ro˝ny, posz∏o
doÊrodkowanie na bli˝szy s∏upek

i uda∏o mi si´ trafiç do siatki. Póê-
niej w III rundzie podejmowaliÊmy
Reggin´ Calcio, spadkowicza z Se-
rie A. By∏o to spore wydarzenie,
jednak tej przeszkody ju˝ nie poko-
naliÊmy.

- W pewnym momencie by∏o
o tobie naprawd´ g∏oÊno. Mówio-
no o zainteresowaniu Realu,
a tak˝e Chelsea i innych dru˝yn
angielskich. Jaka wyglàda∏a praw-
da?

- Z Realem by∏o tak, ˝e na try-
bunach pojawi∏ si´ jakiÊ skaut i po-
tem posz∏a w Êwiat wiadomoÊç, ˝e
„Królewscy” chcà sprowadziç Sa-
lamona. Mo˝e faktycznie ktoÊ
z Madrytu przyjecha∏ mnie oglà-
daç, ale nigdy nie dosz∏o do ˝ad-
nych negocjacji. Co do Anglii, by-
∏y prowadzone rozmowy z West
Ham. Brescia za˝àda∏a zbyt du-
˝ych pieni´dzy i temat upad∏. In-
nych ofert nie dosta∏em. 

- Nie mia∏eÊ wtedy chwil samo-
zadowolenia, nie poczu∏eÊ si´ wte-
dy wielki?

- Nie. Ci, którzy mnie znajà i zdà-
˝yli troch´ ze mnà po˝yç, nie wi-
dzieli ˝adnej zmiany. Cieszà si´, ˝e
pozosta∏em sobà i nikt nigdy nie
powiedzia∏, ˝e zasz∏y jakieÊ nega-
tywne zmiany w moim zachowaniu.
Nie nale˝´ do tych, którzy zacznà
bujaç w ob∏okach po paru meczach
i artyku∏ach w gazetach. Nie zepsu-
∏em si´. Woda sodowa mi nie grozi,
bo wiem, ˝e jeszcze nic nie osiàgnà-
∏em, mimo ˝e swego czasu doÊç
cz´sto o mnie pisano.

- W takim razie kiedy znów b´dzie
g∏oÊno o twoich boiskowych wyczy-
nach? Ile dajesz sobie czasu?

- Nie stawiam sobie ˝adnych li-
mitów, nie zak∏adam, ˝e w danym
momencie ju˝ koniecznie musz´
zab∏ysnàç i zaczàç wyst´powaç
w reprezentacji. Chc´ iÊç swojà
drogà. Ka˝dy prze˝ywa progres na
inny sposób. KtoÊ wejdzie na g∏´-
bokà wod´ jako 17-latek, a inny ja-
ko 23-latek. Diego Milito, na przy-
k∏ad, bardzo póêno trafi∏ na
pi∏karskie salony, a dziÊ jest gwiaz-
dà w Italii. Nie ma regu∏y. Spokoj-
nie robi´, co do mnie nale˝y.
O kadrze Franciszka Smudy to ju˝
nawet nie myÊl´. Najpierw musz´
zaistnieç w seniorskiej pi∏ce, a do-
piero potem oczekiwaç powo∏ania.

Rozmawia∏
Przemys∏aw Michalak

Od redakcji: Ju˝ po przeprowa-
dzeniu wywiaduBartosz Salomon
zosta∏ wypo˝yczony z Brescii do
trzecioligowqej Foggi.

Bartosz Salamon – Pomocnik US Foggia chce zaistnieç w seniorskim futbolu

Id´ swojà drogà

Wielka radoÊç Bartka Salomona w koƒcówce meczu z Ravennà w II rundzie Pucharu W∏och, gdy
m∏ody Polak zdoby∏ swojego pierwszego gola na w∏oskich boiskach.

W ostatnich dniach za sprawà inter-
wencji Komisji Europejskiej wróci∏a
dyskusja o obowiàzujàcej od 1 stycz-
nia nowej ustawie o grach hazardo-
wych. Przypomn´, ˝e Ministerstwo
Finansów zdà˝y∏o ju˝ og∏osiç w lutym
br. projekt nowelizacji, aby wprowa-
dziç zmiany do tej uchwalonej 19 li-
stopada 2009 r. ustawy. Trzy miesià-
ce temu wys∏ano go do notyfikacji UE.
Nowelizacja praktycznie pozbawia
polskich typerów mo˝liwoÊci obsta-
wiania wydarzeƒ sportowych u inter-
netowych bukmacherów i delegalizu-
je ca∏kowicie internetowy hazard
(m.in. blackjack, poker). Podtrzymany
jest tak˝e ca∏kowity zakaz reklamy
bukmacherów. Komisja Europejska po
3 miesiàcach tzw. zasady standstill
odpowiedzia∏a polskiemu rzàdowi
(szczegó∏y tego dokumentu sà pouf-
ne), ˝e ma powa˝ne wàtpliwoÊci, czy
proponowana nowelizacja nie wpro-
wadza nieuzasadnionych barier na
europejskim rynku wewn´trznym.
Przes∏any przez polski rzàd do KE

projekt wzbudzi∏ zastrze˝enia rów-
nie˝ innych krajów cz∏onkowskich,
m.in. Wielkiej Brytanii i Malty. 

Reakcja unijnych instytucji na
polskà wersj´ prawa dla hazardu
internetowego jest tak stanowcza,
poniewa˝ jest ono ca∏kowicie
sprzeczne z zasadà wolnego prze-
p∏ywu towarów i us∏ug na terenie
Unii Europejskiej. Dyskryminuje
legalnie dzia∏ajàce firmy z licencjà
na Malcie czy Wielkiej Brytanii,
a wi´c krajach unijnych i jest prze-
jawem nierównoÊci wobec prawa
europejskiego. Do poprawki jest
zarówno pierwsza ustawa z listo-
pada 2009 r., jak i projekt jej no-
welizacji proponujàcy kompromi-
tujàce rozwiàzania prawne
w dziedzinie biznesu internetowe-
go. Polski rzàd ma teraz 30 dni
(do 15.08) na ustosunkowanie si´
do uwag Komisji Europejskiej. Je-
Êli tego nie zrobi, a mimo to przyj-
mie po tym terminie projekt bez
zmian, Komisja Europejska roz-

pocznie w trybie natychmiasto-
wym post´powanie w sprawie na-
ruszenia w zwiàzku z nowoprzyj´-
tym przez paƒstwo cz∏onkowskie
przepisem. Kwestià czasu sà wte-
dy ogromne kary finansowe na∏o-
˝one na nasz kraj.

Zrzeszajàce najwi´ksze firmy
bukmacherskie EGBA (Europej-
skie Stowarzyszenie Gier i Zak∏a-
dów) chce, aby polski rzàd odrzu-
ci∏ uchwalone w cieniu afery
hazardowej (Zbychu&Rychu) z∏e
prawo. Organizacja oferuje
wspó∏prac´ nad regulacjà rynku
zak∏adów internetowych zgodnà
z wymogami Traktatu Unii Euro-
pejskiej i korzystnà dla obu zain-
teresowanych stron. Niestety,
nasz rzàd jest zupe∏nie zamkni´ty
na dialog z bran˝à. Co wi´cej,
podczas gdy inne kraje otwierajà
swój rynek dla bukmacherów in-
ternetowych, zapewniajàc sobie
tym samym wp∏ywy do bud˝etu
(patrz: wprowadzenie licencji we

Francji) i finansowanie sportu
(reklamy, sponsoring itd.), nasi
populistycznie nastawieni polity-
cy rzàdzàcy robià dok∏adnie od-
wrotnie.

Komisja Europejska rozpatruje
obecnie dwie skargi na nowà usta-
w´ hazardowà. Ostatnie sygna∏y
z Brukseli pokazujà, ˝e mo˝e za-
koƒczyç si´ to wielkà kompromi-
tacjà polskiego rzàdu. Dodatko-
wo, polska Izba Gospodarcza
Producentów i Operatorów Urzà-
dzeƒ Rozrywkowych z∏o˝y∏a
w Trybunale Konstytucyjnym
wniosek o stwierdzenie niekonsty-
tucyjnoÊci nowej ustawy hazardo-
wej. Wszystko to mo˝e doprowa-
dziç do uniewa˝nienia wadliwej
ustawy hazardowej. Poszkodowa-
ni, z klubami polskiej ekstraklasy
na czele, b´dà mogli wtedy sk∏a-
daç pozwy o ogromne odszkodo-
wania. Sama Komisja Europej-
skia, jeÊli uzna ˝e z∏amano
procedury unijne, mo˝e na∏o˝yç

na nasz kraj bardzo wysokie kary
finansowe. Mo˝e to nauczy∏oby
polityków, ˝e prawa nie uchwala
si´ „na kolanie”, aby tylko przy-
kryç prawdziwe afery i nie straciç
w sonda˝owych s∏upkach?

Szacuje si´, ˝e u bukmacherów
internetowych obstawia dzisiaj
w Polsce ponad po∏owa wszyst-
kich typujàcych wydarzenia spor-
towe. JeÊli polski rzàd wzorem np.
Francji czy Wielkiej Brytanii za-
cznie wspó∏pracowaç z bran˝à in-
ternetowà, to zapewni sobie do-
datkowe wp∏ywy do bud˝etu i przy
okazji wielu dyscyplinom sportu
w Polsce bogatych sponsorów. Ta-
kie rozwiàzanie jest na pewno lep-
sze, ni˝ „wojna z Internetem”,
która mo˝e si´ skoƒczyç kompro-
mitacjà legislacyjnà i ogromnymi
karami przewidzianymi za uchwa-
lanie z∏ego prawa z pomini´ciem
procedur.

Filip Sosnowski
f.sosnowski@tylkopilka.pl

Unia Europejska broni hazardu internetowego!
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