
 

 

Cieszynki 

1. Co to jest cieszynka? 
2. Jakie są najpopularniejsze cieszynki? 
3. Jakie cieszynki są zakazane? 
4. Czy cieszynki są ważne w piłkarskim rozwoju Twojego dziecka? 

Zdobycie wymarzonej bramki to niebywała eksplozja pozytywnych emocji dla każdego 
zawodnika. Cieszynka, to popularne w sporcie określenie na okazywanie radości tuż po strzeleniu 
gola. Cieszynki mogą być grupowe lub indywidualne. Do jej najpopularniejszych rodzajów można 
zaliczyć: grupowy uścisk z innymi piłkarzami z drużyny, ucałowanie godła na koszulce, przyłożenie 
palca do ust jako forma uciszenia kibiców przeciwnika, ślizg na kolanach, bieg z rozłożonymi rękami, 
w pozycji przypominającej samolot, poruszanie rękami w sposób przypominający kołysanie dziecka, 
taniec, salto, podskakiwanie oraz uniesienie rąk w górę wskazując palcami w niebo. 

Młodsi zawodnicy, wzorując się na swoich piłkarskich autorytetach, również nie powstrzymują się 
przed okazywaniem swojej ekscytacji. Wielu z nich przekłada zachowania swoich ulubionych 
piłkarzy ukazując je w trakcie meczu. Niektórzy wymyślają własne, chcąc, aby były dla nich 
charakterystyczne, niczym pistolety dla Krzysztofa Piątka. Oprócz tych najbardziej popularnych, 
istnieją również innego typu cieszynki, które mogą zapaść w pamięć kibiców np. taniec, piosenka, 
a nawet salta. Pozytywne emocje wśród dzieci odgrywają bardzo ważną rolę w życiu młodego 
zawodnika. Przede wszystkim, motywują do dalszego działania, ponieważ zawodnik czuje się 
doceniony, wie, że to jest „jego chwila”! Poza tym, po wypuszczeniu z siebie tak wielkich emocji, 
może lepiej skoncentrować się na dalszej grze. Ważnym aspektem jest także integracja zespołu 
z zawodnikiem, który zdobył bramkę – jest to wspólny sukces drużyny. Każdy z nich jest częścią 
zespołu i pracują razem na dobry wynik meczu – stąd tak wiele cieszynek grupowych. 

Przykłady najciekawszych cieszynek znanych piłkarzy: 

1. Pistolety Krzysztofa Piątka 
https://www.youtube.com/watch?v=PX6tdcvReyE 

2. Pouczający Jimmy Bullard 
https://youtu.be/km_MmpEJEvg 

3. Reprezentacja Południowej Afryki tańczy macarenę  
https://youtu.be/1MingyM3agg 

4. Roger Milla – uważany za tego, który zapoczątkował celebrację po strzeleniu gola w 1990 r. 
https://youtu.be/gaAq2LcbKPY 

Zastanawia Cię pewnie, czy według przepisów ślizgi, tańce i śpiewy są dozwolone po każdym golu. 
FIFA nie zakazuje okazywania radości po zdobyciu bramki, ale nie dopuszcza każdej formy 
cieszynki. Kartką może zostać ukarany zawodnik, który zdejmie koszulkę, wybiegnie poza boisko 
lub użyje obraźliwego gestu. Często w takich przypadkach piłkarz dostaje grzywnę lub zostaje 
zawieszony.  

Emocje mają olbrzymi wpływ na postawę i grę młodego zawodnika – wspierajmy nasze małe 
pociechy w każdej sytuacji na boisku. Radość i docenienie zawsze pozytywnie wpływają 
na efektywność procesu treningowego. 

 
Z materiałów mogą korzystać Opiekunowie mający zawartą umowę z Akademią. Prosimy  
o nieudostępnianie materiałów Akademii Piłkarskiej Online osobom postronnym lub w mediach  społecznościowych. Są 
one objęte prawem autorskim i podlegają ochronie na mocy „Ustawy  
o prawie autorskim i prawach pokrewnych” z dnia 4 lutego 1994 r. (tekst ujednolicony: Dz.U. 2006 nr 90 poz. 631). 
Kopiowanie, przetwarzanie, rozpowszechnianie tych materiałów w całości lub w części bez zgody autora jest zabronione. 
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