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nienie. Teraz jest ona dużo mniej-
sza, waży zaledwie od 35 do 50
gramów, a w środku ma ołowiany
piasek.

- Piłeczki szyje kilku zawodni-
ków w kraju - wyjaśnia Mateusz. -
Do tej pracy trzeba nie lada pre-
cyzji, bo zośka zszywana jest z
maleńkich skrawków materiału. Ja
je po prostu od kolegów kupuję.
Jedna kosztuje pięćdziesiąt zło-
tych.

Mateusz zainteresował się grą
w zośkę kiedy jeszcze był uczniem
gimnazjum w Lesznie. Wtedy z kil-
koma chłopakami podrzucali pi-
łeczkę kilka razy w tygodniu. Dużo
więcej ćwiczył będąc uczniem li-
ceum nr 2. Dyrekcja szkoły udo-
stępniała chętnym salę i tam mogli
dochodzić do perfekcji. A nie jest to
wcale takie proste, bo zośkę
trzeba podrzucać nogami na różne
sposoby. Najlepsi potrafią łączyć
wiele tricków, powtarzać je, rzucać
piłeczką wokół nóg i całego ciała,
a nawet wykonywać przy tym
różne figury. Za każdy trick i ich po-
łączenia na zawodach dostaje się
punkty, gdyż sędziowie oceniają
zarówno techniczny walor pokazu,
jak i jego wyraz artystyczny.

Mateusz ćwiczy codziennie
około godziny. Dziesiątki i setki
razy powtarza różne podrzuty.
Opracowuje też własny program,
gdyż na mistrzostwach trzeba
przez dwie minuty pokazać przy
muzyce co się z zośką potrafi. Pi-
łeczka nie może oczywiście upaść,
bo za to dostaje się punkty karne.

- W tej dyscyplinie liczy się
zapał i konsekwencja - wyjaśnia
Mateusz - Wszystkiego można się
nauczyć, ale na to trzeba czasu. A
spędza się go naprawdę fajnie.
Przy zośce ćwiczy się sprawność,
koordynację ruchów, zdobywa
kondycję. Bardzo to lubię, zwłasz-
cza gdy mogę ćwiczyć z innymi.

Z tamtej czwórki, która rozpo-
czynała grę w zośkę w gimnazjum
został tylko Mateusz. Najbliżej ma
kolegów "od zośki" w Górze oraz
we Wrocławiu. Ale na zawodach
spotyka wielu chłopaków z kraju i
z zagranicy. Coraz częściej w
zośkę grają też dziewczęta. I to
jest właśnie w tej konkurencji takie
fascynujące. Poznaje się nowych
kolegów, jeździ po kraju i świecie,
nawiązuje przyjaźnie. Mateusz był
już na zawodach w Szwajcarii, a w
lutym wybiera się do Paryża.

Polscy zawodnicy gry w zośkę
należą do światowej czołówki.
Mogą konkurować z najlepszymi.
O Mateuszu mówi się, że jest nie-

(dokończenie ze str.1)

zwykle utalentowany i dojdzie do
najwyższego poziomu w wielu dys-
cyplinach. A uprawia teraz głównie
freestyle, czyli dwuminutowe po-
kazy. Ale próbował już także foot-
bag net, a więc odbijanie zośki
przez siatkę oraz footbag golf, czyli
golf piłeczką z materiału. W swojej
dyscyplinie na ostatnich Mistrzo-
stwach Polski w Białymstoku zajął
13. miejsce w kategorii open i
czwarte miejsce w kategorii re-
quest contest czyli łączenie dwóch
tricków. W karierze ma już cztery
rekordy Polski i dochodzi do bez-
błędnego łączenia ponad pięćdzie-
sięciu tricków. Z powodzeniem
żongluje też kilkoma zośkami.

- Mam nadzieję, że wkrótce Mi-
nisterstwo Sportu dopisze grę w
zośkę do rejestru dyscyplin sporto-
wych w Polsce - dodaje Mateusz -
Na razie skupiamy się w stowarzy-
szeniach, ale moglibyśmy zrobić
dużo więcej gdyby zośka oficjalnie
była sportem. Na tę dyscyplinę

mogłoby sobie pozwolić wielu mło-
dych ludzi. Wydatkiem są bowiem
tylko zośki i buty. Ale kosztują wy-
jazdy na zawody, obozy trenin-
gowe, ewentualnie zajęcia z
trenerami. W klubach sportowych
działalność mogłaby być dużo
szersza.

I opowiada Mateusz o akcji,
którą właśnie rozpoczyna. Nazwał
ją "Znasz zośkę, poznaj footbag".
Chce tym hasłem zachęcić mło-
dych ludzi do rozpoczęcia gry w
zośkę. Zamierza rozwiesić w gmi-
nie plakaty, zacząć zajęcia, zapro-
sić do wspólnego spędzania czasu
wszystkich, którzy polubią ten
sport. Bo, że zośka będzie spor-
tem, jest pewien. Już teraz zapra-
sza na bezpłatną naukę, która
odbywać się będzie na sali sporto-
wej w szkole w Osiecznej. Do-
kładny termin spotkań podany
zostanie na stronie internetowej
www.osieczna.pl i na plakatach.

HALINA SIECIŃSKA

Zainteresowanych odsyłamy na stronę
www.footbagtraveler.dbv.pl. Mateusz
zaprasza teŜ do rozmów na ogólnopol-

skim forum pod adresem
www.footbag.com.pl

ziny
9 roku, a jej mąż Teodor jest od swo-
ny. A jest to naprawdę pokaźna gro-
Od tego czasu do grona rodzinnego

z dziećmi


