
       Mistrzostwa świata w piłce nożnej Katar 2022 

 
Tegoroczny mundial odbywa się w Katarze. To 

będzie drugi raz, kiedy Mistrzostwa Świata mają 

miejsce w kraju azjatyckim. Jeszcze nigdy ta 

impreza nie została zorganizowana tak późno. Ze 

względu na klimat w Katarze mundial zostanie 

rozegrany między 20 listopada a 18 grudnia. Katar 

został gospodarzem Mistrzostw Świata, dlatego że 

kupił sobie tę pozycję. Nie ukrywajmy, Katar jest 

bardzo bogatym krajem, ponieważ wydobywa się 

tam bardzo cenną ropę naftową i gaz ziemny. Jest 

krajem nic nie znaczącym w piłce nożnej. Dlatego 

też wzbudził wiele kontrowersji i kibicom nie 

bardzo się to podoba. Woleliby, aby gospodarzem 

był kraj znaczący w piłce nożnej. Katar jest to kraj 

położony we wschodniej części Półwyspu 

Arabskiego. Stolicą Kataru jest Doha. To mały kraj, 

ale bardzo bogaty. Powierzchnia Kataru wynosi 

około 11,5 tys. km2.Zamieszkuje go prawie 3 

miliony osób. Mówi się tam po arabsku. 

 

Każdy kibic chcący wybrać się na stadion będzie 

musiał mieć negatywny wynik testu na COVID-19. 

Dodatkowo wymagana będzie aplikacja Ehteraz, 

która będzie monitorowała przemieszczanie się i 

stan zdrowia. Ci, którzy otrzymali pozytywny wynik 

testu, będą musieli poddać się izolacji. Stadiony na 

Mistrzostwa Świata w Katarze zostały specjalnie 

wybudowane na tę imprezę. Bardzo nowoczesna 

architektura z pewnością zachwyci każdego kibica.  

Zaskoczenie może wywołać stadion zbudowany z 

947 kontenerów. 947 to numer kierunkowy do 

Kataru. Stadion może  pomieścić 40 tysięcy 

kibiców. 

 

Miasta , które będą gościły kibiców, to: Lusail, Al 

Chaur, Ar-Rajjan, Doha i Al Wakra. Największym 

stadionem jest Lusail Iconic Stadium (80tys.) 

 

       



Maskotką mundialu 2022 jest La’eeb, który jest 

ubrany w strój arabski. Postać ma zachęcać 

wszystkich do wiary w siebie i do radości z piłki 

nożnej. Organizatorzy turnieju zachęcają do 

interpretowania maskotki we własny sposób. 

La’eeb ma łączyć pokolenia kibiców. 

 

Reprezentacja Kataru jest trenowana przez 17 lat 

przez Felixa Sancheza. Katar wydaje się drużyną 

skazaną na ostatnie miejsce w grupie, ale eksperci 

mówią, że stać ich na wyjście z grupy. Jako 

organizatorzy są losowani z 1. koszyka i mają 

zapewnioną grę na mundialu. Większość z nich 

pochodzi z Kataru albo z sąsiednich państw. 

  

Reprezentacja Polski po wygraniu barażu 2:0 ze 

Szwecją awansowała na tegoroczny mundial. 

Zmierzy się w grupie C z Argentyną, Meksykiem i 

Arabią Saudyjską. Pierwszy mecz zagramy z 

Meksykiem 22 listopada, drugi mecz z Arabią 

Saudyjską i na koniec 30 listopada z Argentyną. 

Nasz selekcjoner Czesław Michniewicz powołał 

kadrę składającą się z 26 zawodników. Niestety 

przez kontuzje nie pojechał Jakub Moder, który 

zerwał wiązadło krzyżowe w kolanie i podobno 

rehabilitacja ma trwać do stycznia 2023r. 

Największym zaskoczeniem jest niepowołanie 

Mateusza Klicha, zawodnika angielskiego Leeds 

United, Pawła Dawidowicza- zawodnika włoskiej 

Verony. Niestety Bartłomiej Drągowski, który miał 

pojechać na mundial, odniósł kontuzję w ostatnim 

meczu ligowym. Zastąpi go Kamil Grabara, 

zawodnik duńskiego klubu Fc Kopenhagi. Nasza 

reprezentacja w ostatnich dużych turniejach 

radziła sobie dosyć przeciętnie. Na ostatnim 

mundialu skończyliśmy na ostatnim miejscu w 

grupie, składającej się z Kolumbii, Japonii i 

Senegalu. Oby tym razem się powiodło. 
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