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Konkurs 
Ronaldinho

 
Ronaldinho to radosny brazylijczyk, który swoją grą na zawsze

odmienił futbol. To dzięki Dinho zacząłęm się interesować piłką, był on
pierwszym piłkarzem którego zobaczyłem w telewizji. Pamiętam, że był
to mecz reprezentacji Brazylii, nie pamietam kto był rywalem, miałem
wtedy około 6 lat. Doskonale pamietam, że był to koniec meczu i na

ekranie pojawiła się sylwetka ciemnoskórego piłkarza w żółtej koszulce
o czarnych włosach na których była opaska. Tamten moment zmienił
moje życie, gdyż po tym jak dowiedziałem się kim był ten zawodnik z
"telewizora" i zobaczyłem co potrafi zrobić z piłką to zakochałem się w

futbolu.
 

 
 
 

Brazylijskiego magika kojarzę i utorzsamiam przede wszystkim z FC
Barceloną, gdyż to moja ulubiona drużyna od najmłodszych lat, ale
również z reprezentacją Brazylii, ponieważ uważam, że za czasów

świetności Ronaldinho jego kraj miał najlepszą generację piłkarzy na
Świecie i ta reprezentacaj zmieniła na zawsze moje postrzeganie

futbolu.
 

mailto:kacperjaronski.98@wp.pl
mailto:konkurs@ronaldinhoksiazka.pl





 
 

Uśmiech... Ronaldinho z tego z pewnością słynie na całym Świecie,
zawsze szczerze i otwarcie cieszył się z gry w piłkę nożną, a jeżeli
magik cieszy się ze swoich występów to publiczność musi bić tylko

brawo i podziwiać przedstawienie. Ronaldinho dał wszystkim kibicom
wiele radości z piłki nożnej i dzięki temu został legendą.

 
Uśmiech i radość z gry to jedno, jednak Dinho zasłynął w piłce nożnej
dzięki swojej nienagannej technice, dryblingowi, magii... Według mnie

już nigdy nie zobaczymy takiego sportowca, typ piłkarza jakim był
Ronaldinho trafia się tylko jeden raz, mam to szczęście, że mogłem

podziwiać jego grę :)
 

 



 
Ronaldinho jest mistrzem Świata, zdobywcą Złotej Piłki, piłkarzem

dekady, ma wiele innych sukcesów co sprawia, że jest on po prostu
żywą legendą piłki nożnej, zawsze był gwiazdą w każdej drużynie w

której występował.
 

"Elastico" i "no look pass" to dwa firmowe zagrania Ronaldinho po
których wykonaniu zawsze cieszył kibiców, gdyż są to triki które mogą
się podobać, jednocześnie są to zagrania bardzo trudne do opanowania
jednak brazylijczyk nie miał z nimi najmniejszego problemu. Zresztą
nie ma problemu to tej pory, gdy widzimy jego technikę w meczach
legend i to jak czasami potrafi "ośmieszyć" przeciwnika to zdajemy
sobie sprawę, że z pewnymi umiejętnościami człowiek się rodzi i nie

zapomina ich do końca życia. Elastico, no look pass, "dziura" założona
rywalowi czy precyzyjny kilkudziesięciometrowy kros to tylko kilka

zagrań które powinny zachęcić do oglądania charytatywnych meczów
legend, w których grają piłkarze na emeryturze ... jednak czasami
pokazują, że mogli by powalczyć z niejedną drużyną złożonych z

młokosów. 
 

 
 
 

Przedostatnią rzeczą z którą Ronaldinho na pewno się wszystkim
kojarzy jest freestyle, nagrania w których jest pokazany freestyle w
wykonaniu magika biją rekordy popularnościu na youtube, a niektóre
zagrania brazylijczyka wydają się być nie z tej planety. Jeśli mówimy
już o różnych kompilacjach trików Ronaldinho to musimy powiedzieć o



muzyce, myślę że chyba w każdym filmiku na którym jest Dinho
możemy usłyszeć dwie piosenki, a mianowicie

Sergio Mendes feat. Black Eyed Peas - Mas Que Nada
Bellini - Samba de Janeiro

Są to bardzo popularne, radosne piosenki, a przecież doskonale
wiemy, że piłka nożna i muzyka w Brazylii to świętość.

 
Zostając jeszcze przy temecie youtube, to na pewno każdy fan piłki

nożnej zna dwa piękne słowa "Joga bonito" po wpisaniu tego zwrotu w
wyszukiwarce możemy znaleźć rzeczy o jakich się nikomu nie śniło.

Dzięki Bogu, że Eric Cantona wymyślił taki projekt ;)
 

 
 

No dobrze przejdźmy więc do ostatniej rzeczy którą opiszę w swojej
pracy... gol który sprawił mi najwięcej radości... 

 
Zacznę od tego, że ciężko jest wybrać tylko jedną bramkę, ponieważ

Ronaldinho strzelił w swojej karierze tyle pięknych bramek, że po
prostu ograniczanie fanów piłki do opsiania jednej jedynej sprawia na

prawdę nie lada wyzwanie :D
 

Musiałem wybrać z ponad 20 (słownie: dwudziestu) goli strzelonych
przez magika z Brazylii. Na początku musiałem odrzucić gole z rzutów
wolnych, przypomnijmy te piękne bramki w których Dinho mylił całą
drużynę przeciwną i uderzał pod murkiem, lub te które wpadały w

samo okienko bramki i ściągały pajęczynkę z poprzeczki ;)
Przypomnijmy sobie równierz gola strzelonego bezpośrednio z .. rzutu

rożnego w meczu Flamengo vs Avai.
Zostałem zmuszony do odrzucenia wszystkich pięknych goli dla FC
Barcelony jak te w meczach z: Chelsea, Sevilla, Ossauna, Milan. Z

pewnością każdy pamięta również gola strzelonego dla reprezentacji
Brazylii w meczu z Anglią gdzie Ronalinho po prostu ośmieszył



angielskiego bramkarza strzelając z rzutu wolnego z niecodziennej
pozycji.

 

 
 
 

Tak po eliminowaniu kolejnych i kolejnych goli Ronaldinho wykrystalizowało się moje top4.

 

4. Dwa gole które przeszły do historii futbolu, po pięknych
bramkach Gaucho całe Estadio Santiago Bernabeu biło brawo
zawodnikowi odwiecznego rywala. Te bramki pamięta chyba każdy
kibic, sprawiły one wiele radości sympatykom FC Barcelony i nie
tylko, ten cytat mówi wszystko:

"[...] Kibice Realu nagrodzili Brazylijczyka wielce zasłużonymi
brawami, 

po czym zaczęli powoli opuszczać stadion [...]"
 

Niewątpliwie te gole dały wiele radości kibicom i z pewnością zostaną
one opisane w wielu pracach.

3. FC Barcelona - Ateletico Madryt, przy piłce Xavi... postanawia
dośrodkować w pole karne... piłka leci na dość dobrej wysokości,
w polu karnym walka... Ronaldinho wyskakuje i strzela z
przewrotki nie przyjmując piłki...  jak on to zrobił ? jak mu się
udało trafić tak idealnie w futbolówkę? Wiele pytań jedna
odpowiedź, to najlepszy piłkarz na Świecie dla niego to bułka z
masłem... :D

Myślę że jest to kolejna bramka która dała kibicom wiele radości i
również zostanie opisana przez wielu sympatyków. Idźmy dalej ... :D

 



2. "Joga bonito" - graj pięknie. Te słowa kojarzą mi się z
reprezentacją Brazylii... Kaka, Ronaldo, Adriano, Ronaldinho. Joga
bonito... Brazyli - Haiti, Ronaldinho dostaje piłkę w środku pola,
mija 6 graczy w tym dwóch z nich oszukuje piękną "ruletą" po
czym wpada w pole karne i mijając bramkarza strzela gola do
pustej bramki. Joga bonito, wszystko jasne, ten gol to idealna
reklama pięknej gry jednego z najlepszych pokoleń reprezentacji
Brazylii.

Joga bonito, Ronaldinho pokazał idealnie co to znaczy w meczu z
Haiti... piękna bramka. 

 

 
 

I tak dochodzimy do bramki numer 1... bramki która sprawiła mi
najwiecej radości... bramka która według mnie jest najpiękniejsza,

najbardziej radosna, idealna.
 

Bramka Ronaldinho która sprawiła mi najwiecej radości to bramka
strzelona w meczu FC Barcelona - Villareal.

 
25 Listopad 2006

 
Listopadowy wieczór, 12 kolejka ligi hiszpańskiej, Bracelona prowadzi
3:0 jest 87 minuta, Blaugrana posiada piłkę, Xavi dostaje podanie od
kolegi i widzi ruch Ronaldinho za linię obrony, przerzuca delikatnie

piłkę nad rywalami, nie ma mowy o spalonym... I nagle dzieje się to --
> Brazylijczyk "gasi" delikatnie futbolówkę na klatce piersiowej, piłka

podbija się lekko do góry a Ronaldinho uderza z przewrotki w kierunku
bramki Mariano Barbosy............ gol gol gol gol gol (nic lepszego nie
można dodać.. przypomnijmy sobie hiszpańskich komentatorów którzy

potrafią przez minutę wypowiedzieć nieskończoną ilość razy słowo
"gol") Ta bramka jest moją ulubioną, kocham ją oglądać, mógłbym

naciskać "replay" nieskończenie wiele razy a i tak by mi się nie
znudziło. Ten gol to radość której nie można opisać słowami. To po

prostu - legendarna bramka legendarnej legendy piłki nożnej.
 



 
 
 

"Never grow up, my friends" ~Eric Cantona 
 
 
 

Ronaldinho... magik z Brazyli który na zawsze odmienił
futbol swoimi pięknymi zagraniami

 

Pozdrowienia dla: 

 

 
P.S. Książkę "Ronaldinho.Uśmiech futbolu" przeczytałem w 2 dni i jest

to piękna lektura, jednak pozostaje niedosyt. Liczę również, że w
niedalekiej przyszłości zostanie wydana książka o innej legendzie -

Ericu Abidalu ;)
 


