
Piłkarze i trener Lecha Poznań w ocenie czytelników 

Za Lechem Poznań bardzo intensywna runda. Rozpoczęło się od trzęsienia ziemi – rezygnacji trenera 

Macieja Skorży – po czym przeżyliśmy rundę pełną emocji, nie zawsze pozytywnych. Najpierw 

szorowanie po dnie, po drodze pięcie się w górę tabeli, wygrane, porażki, remisy jak przegrane, ale 

też wiktorie. Lech rozegrał bardzo dużą liczbę meczów, Redakcja zaserwowała nam imponującą liczbę 

artykułów. Zebrałem oceny, które wystawiliśmy poszczególnym zawodnikom we wszystkich meczach. 

Postaram się je przedstawić, uwzględniając różne aspekty. Nie jestem tak dobry w Excelu jak klubowa 

księgowość, dlatego wybaczcie, jeśli coś będzie niejasne, jeśli będą jakieś niedociągnięcia. Oczywiście 

wyniki można też przedstawić w inny sposób, coś innego przedstawić. Nie chcę też za bardzo 

wstawiać tu własnych analiz, postaram się unikać własnych opinii – chciałbym, żeby były tu podane 

przede wszystkim fakty, a interpretacją - jeśli macie ochotę - możemy zająć się w komentarzach.  

Jak wygląda średnia ocen za ten sezon? Te dane przedstawia poniższy wykres (Ryc. 1). Słupki 

uwzględniają średnią ocen danego zawodnika, odchylenie standardowe. Zaznaczyłem też liczbę 

meczów, w których oceniono danego zawodnika – w kilku przypadkach było ich niewiele, więc trudno 

w tych przypadkach ocenić gracza w kontekście całego półrocza. Linia pozioma wskazuje średnią 

całego zespołu, za całą rundę. Jak widać, wśród najwyższych ocen brylują obrońcy. Te dane 

przedstawione są również w tabeli, z podziałem na formacje (Tab. I). W przypadku bramkarzy 

i napastników hierarchia jest jasna. W środku boiska? Velde znowu wykręcił numer – średnia 

słabowita, a liczby są. Oczywiście trzeba wziąć pod uwagę liczbę meczy i w paru przypadkach 

„zapomnieć” o analizie. Żukowski z dwoma meczami ma wyższą średnią niż Marchwiński i Velde, co 

uważam za sporą przesadę. Zwróciłem też uwagę na odchylenia standardowe ocen. Zauważcie, że 

najmniejsze wahania formy, według naszych ocen, wykazywali zawodnicy, którzy grali mniej, 

wchodzili na końcówki, byli po kontuzji i generalnie mieli gorszą średnią ocen (Żukowski, Pingot, 

Sobiech, wyjątek to Czerwiński). Za to zawodnicy Rudko, Ishak, Amaral, Velde byli oceniani 

najróżnorodniej. Mieli swoje dobre i słabe mecze. Generalnie nie ma korelacji pomiędzy oceną 

zawodnika a rozrzutem ocen – co sugeruje częste wahania formy meczowej. Jak widać, nie zawsze 

można liczyć na tych najlepszych, dlatego ważne, żeby w zespole byli wartościowi zmiennicy. Wiem, 

miałem nie komentować, ale tą opinię to akurat chyba wszyscy podzielamy. Duży rozrzut 

charakteryzuje między innymi oceny drugiego zawodnika grającego na pozycji bramkarza, co wynika 

z mocnej oceny za pierwszy mecz z Karabachem (4,38). Ale też zawodnik ten jest posiadaczem 

najgorszych not (1,02, 1,12). Cztery oceny niższe niż 1,3 dostał Velde, trzy Marchwiński i jedną 

Amaral. Na drugim biegunie – Skóraś (z Villareal, 5,6) - uwaga, uwaga: Velde! (5,2), a także Ishak 

(5,02, 5,01, 4,99) i Bednarek (5,06 i 5,0). Rozpatrując formacjami – najlepiej sprawowali się (albo 

najlepiej oceniani byli) obrońcy, średnia formacji powyżej 3. Zbliżona do 3 średnia bramkarzy to 

w sensie pozytywnym oczywiście zasługa Bednarka, a w sensie negatywnym – Rudko. Z kolei 

pomocnicy wypadli najrówniej (najmniejsze odchylenie standardowe). U napastników – gradacja jest 

jasna. I teraz pytania: czy oceny w okolicach 3 to to, czego oczekujemy? Gdzie potrzebujemy 

największych wzmocnień – tam gdzie słaba średnia, czy tam gdzie są zawodnicy, którzy ciągną średnią 

w dół? A może obecna kadra ma potencjał, tylko trzeba go rozwinąć? 



 

Ryc. 1. Średnia ocen graczy Lecha Poznań w ocenach czytelników portalu kks.lech.com. Dane 
przedstawiają średnią + SD. Zaznaczono liczbę ocenionych meczy i średnią całego zespołu za sezon. 
 
Tab. I. Średnia ocen zawodników Lecha Poznań, w ocenie czytelników portalu kks.lech.com, 
z podziałem na formacje.  

Bramkarze 

Zawodnik Średnia ocen Odchylenie standardowe 

Bednarek 3,38769 0,82284 
Rudko 2,50167 1,23696 

Średnia formacji 2,944679 0,443013 

Obrońcy 

Dagerstal 3,53929 0,86716 
Milić 3,49043 0,66062 

Czerwiński 3,30286 0,50389 
Pereira 3,32179 0,81368 
Satka 3,22 0,82231 

Rebocho 2,84043 0,75861 
Douglas 2,72824 0,82534 
Pingot 2,38 0,49372 

Żukowski 2,345 0,585 
Średnia formacji 3,01867 0,432644 

Pomocnicy 
Karlstrom 3,23161 0,78821 

Skóraś 3,16321 1,02682 
Kvekveskiri 2,9636 0,81893 
Murawski 2,92889 0,80956 
Ba Loua 2,8375 0,92234 
Sousa 2,75733 0,79391 

Tsitaishvili 2,5513 0,66976 



Velde 2,31222 1,06137 
Amaral 2,28875 1,08258 

Marchwiński 2,20933 0,91279 
Średnia formacji 2,724376 0,348951 

Napastnicy 
Ishak 3,22962 1,20209 

Szymczak 2,4888 0,85095 
Sobiech 1,595 0,185 

Średnia formacji 2,437805 0,668302 

 

Drugim aspektem, który wrzuciłem do arkusza, była liczba meczów, w których dany gracz uzyskał 

w danym meczu średnią wyższą od średniej zespołu, czyli należał do graczy wyróżniających się 

(Ryc. 2). Tutaj „królem polowania” okazał się Karlstrom (nawiasem pisząc, pięć spółgłosek pod rząd 

w nazwisku, wyrównany rekord polskiego słownictwa). Procent spotkań, w których został oceniony 

powyżej średniej zespołu, w stosunku do meczów w których wystąpił, wyniosła powyżej 87%. W tym 

kontekście wyróżnił się też Dagerstal i Pereira (obaj 85,7% „ponadprzeciętności”) i Milić (81,8%). Na 

drugim biegunie – Marchwiński, Sobiech i Żukowski. Tych dwóch ostatnich w zasadzie nie ma co 

analizować, bo byli oceniani tylko w dwóch meczach. Co do Filipa Marchwińskiego to hmmm… 

przyznam, że w tym przypadku korci mnie, żeby jednak coś napisać od siebie – często jest oceniany 

„na starcie” negatywnie i to chyba rzutowało na jego oceny meczowe. Ale dobra… miałem nie 

komentować. Taki mały kijaszek w mrowisko . Bardzo jestem ciekaw, czy Waszym zdaniem 

sugerujemy się czasem nazwiskiem piłkarza, oceniając go już na starcie, po przeczytaniu składu.  

 

Ryc. 2. Liczba meczów, w których dany zawodnik uzyskał średnią ocen czytelników powyżej średniej 
ocen całego zespołu.  



Korciło mnie, żeby prześledzić oceny każdego zawodnika, przez cały sezon. Ale po pierwsze, to by 

było dużo roboty, a po drugie (ważniejsze), kto by to wszystko chciał czytać? Wybrałem więc pięciu 

zawodników spośród wyróżniających się: Bednarka, Dagerstala, Ishaka, Karlstroma i Skórasia 

(Polska 2 - Szwecja 3). Do wykresu dołożyłem średnią ocen całego zespołu za dany mecz (Ryc. 3). Ta 

linia oczywiście w dużym stopniu pokrywa się z ocenami zawodników: dobry mecz, to i dobre oceny 

zawodników, dobre oceny zawodników, to i dobry mecz. Czy zatem zawodnicy uzyskali dobre oceny, 

bo cały zespół grał dobrze, czy odwrotnie – to ci zawodnicy „ciągnęli zespół” do góry? Do dyskusji. 

Linia trendu (nie zaznaczałem, bo byłoby za dużo gryzmołów na wykresie) najsilniej idzie w górę w 

przypadku Dagerstala i Bednarka. Ci dwaj piłkarze startowali od niskich ocen na początku rundy. 

Z kolei średnia zespołu też wykazuje trend rosnący, choć nie tak szybko, jak przedstawionych piłkarzy. 

Czy zatem ktoś ciągnie drużynę w dół? 

 

Ryc. 3. Średnia ocen wybranych zawodników Lecha w przeciągu rundy, w odniesieniu do średniej 
ocen zespołu.  
 

No dobrze, to w takim razie kazałem Excelowi policzyć korelację pomiędzy ocenami graczy a ocenami 

całego zespołu (Tab. II). Na ile dobra ocena danego zawodnika jest skorelowana z dobrą oceną 

zespołu? Wyrzuciłem tutaj z zestawienia zawodników, którzy rozegrali mniej niż 16 meczy. W dwóch 

przypadkach wyszło bowiem, że wyjście z jednym z zawodników to stuprocentowo pewna przegrana, 

a wyjście z drugim to stuprocentowo pewny sukces. Ale liczba rozegranych meczy była zbyt mała, 

żeby w takie wnioski uwierzyć. Dla Satki, Karlstroma, Murawskiego i Ishaka można mówić 

o pełnej/bardzo silnej korelacji. Kiedy ci zawodnicy byli w składzie, kadra też została oceniona lepiej 

niż kiedy ich nie było – w przypadku tych graczy współczynnik korelacji wyniósł powyżej 0,9. Czy 

zatem to ci zawodnicy powinni być szkieletem drużyny w przyszłym roku? Trochę inaczej sytuacja 

wygląda w przypadku Filipa Bednarka, bo tu korelacja jest słabsza. Może to dlatego, że gdy bramkarz 



jest wyróżniającym się zawodnikiem, to niekoniecznie mecz musi być w wykonaniu drużyny bardzo 

dobry.  

Tab. II. Współczynnik korelacji pomiędzy oceną danego zawodnika a oceną zespołu w danym meczu.  
Zawodnik współczynnik korelacji liczba meczów 
Satka 0,941053 16 
Karlstrom 0,930929 30 
Murawski 0,928678 26 
Ishak 0,912092 25 
Kvekveshiri 0,886481 25 
Pereira 0,84294 28 
Skóraś 0,833937 27 
Milić 0,788014 22 
Douglas 0,772819 17 
Szymczak 0,748204 24 
Rebocho 0,745559 23 
Amaral 0,739883 24 
Velde 0,713818 25 
Bednarek 0,69946 25 
Tsitaishvili 0,616053 23 
 

No to jeszcze trener na tapetę. Tu wszystko zmieści się na jednym wykresie (Ryc. 4). Redakcja 

publikowała najczęściej przyznawaną notę. Podobnie jeśli chodzi o ocenę meczu. Początkowo trener 

mocno szorował po dnie. Na pierwsze 13 meczy tylko 4 z oceną wyższą niż jeden. Później pojawiły się 

jeszcze trzy „jedynki”. Średnia ocen z całej rundy – 2,65. Tak samo oceniliśmy średni poziom meczu, 

również 2,65. Korelacja pomiędzy oceną zespołu a oceną trenera jest bardzo silna (0,89), a pomiędzy 

poziomem meczu a oceną trenera – również bardzo silna, tylko odrobinę słabsza (0,85). Na tym 

wykresie zaznaczyłem również tendencje. We wszystkich trzech przypadkach (tendencja średniej 

oceny meczowej, oceny pracy trenera i poziomu meczu) oceny wykazują tendencję rosnącą. Powiew 

optymizmu?   



 

Ryc. 4. Oceny trenera Johna van der Broma, w zestawieniu z oceną poziomu meczu i średnią 
meczową zawodników.   
 

No to tyle. Oczywiście, to tylko cząstka analiz przeprowadzona przez kibica, nie analityka, takie 

najbardziej powierzchowne aspekty, bawiłem się tym przez całą rundę. Sam mecz raczej przeżywam, 

nie analizuję detalicznie, nie zawsze zwracam uwagę na to jak dany zawodnik gra bez piłki, nie da się 

mieć „oka na grę” wszystkich zawodników. Dlatego uważam, że moje osobiste oceny są często 

wypadkową zachowania w konkretnej sytuacji – straty gola, wybronienia setki, strzelenia bramki itp. 

Na pewno trudno dobrze ocenić zawodników od czarnej roboty. Dla mnie optymistycznie brzmi ta 

tendencja wznosząca formy zespołu i jej najlepszych zawodników. Oby reszta też szła w górę i cały 

Lech niech nam rozjeżdża inne zespoły w przyszłej rundzie jak walec gumę do żucia. Jak to mówią: 

„kłamstwo, większe kłamstwo i statystyka”. Czy zatem z tych wykresów i tabel coś wynika? Prawda 

jest taka, że jeśli wygramy tą ligę, to nikt nie będzie patrzył na oceny zawodników, wahania ich formy 

ani poziomu meczów. Ale oczywiście jeśli te parametry będą lepsze, to i wyniki pójdą w górę. Jak 

widać, nie zawsze udało mi się uniknąć wyrażenia mojego zdania (z którym, nawiasem pisząc, w pełni 

się zgadzam). Chętnie przeczytam Wasze opinie.  


