Oświadczenie w związku z artykułem w Gazecie Wyborczej dotyczącym m.in. Akademii
Piłkarskiej Beniaminek Krosno :
Akademia Piłkarska Beniaminek Krosno jest Stowarzyszeniem, w którym we władzach nie
zasiada żaden przedstawiciel sponsora. Kwoty sponsoringowe wydajemy tylko i wyłącznie na
cel statutowy jakim jest szkolenie piłkarskie dzieci i młodzieży. Wspieranie rozwoju
sportowego młodych adeptów piłkarskich z Podkarpacia należy uznać za działalność godną
pochwały, a nie potępienia.
Pomówienia i insynuacje Gazety Wyborczej bezpośrednio zagrażają naszej
przyszłości. Obawiamy się, że przedstawienie Akademii w kontekście aferalnym,
niczym nieuzasadnione (sic!), może doprowadzić do odpływu sponsorów.
Dziwić może zła wola i brak profesjonalizmu piszących artykuł, ponieważ nikt z
nich nie zadał sobie trudu, żeby się z nami skontaktować i zadać pytania! W tym
przypadku dziennikarze Gazety Wyborczej zupełnie nie byli zainteresowani
prawdą.
Akademia Piłkarska Beniaminek to transparentna organizacja, która myśli pozytywnie.
Działamy z pokorą i wdzięcznością zarazem z pasją i entuzjazmem by zarażać tym innych.
Bardzo dziękujemy za zaufanie i wiarę naszym wszystkim sponsorom i partnerom bo w
naszym regionie jak widać jest wielki potencjał i talenty, którym warto pomóc spełniać
marzenia.
PROFBUD Arena ówczesna Hala Krosno powstała w 2015 roku. PROFBUD sponsorem
Beniaminka jest od 2013 roku kiedy zaczęliśmy realizować turniej piłkarski dla
dzieci. Beniaminek to pasja w działaniu, pracowitość i rzetelność. "Kopalnia Talentów" – tak
odbiera nas „światek piłkarski” w Polsce na co zapracowaliśmy sobie już prawie 14 letnią
działalnością. Nasza misja i wizja łączy się z naszym DLACZEGO ( Simon Sinek „Zaczynaj od
Dlaczego” ) - by łączyć ludzi, dawać szansę rozwoju i realizacji swoich pasji, a w efekcie
pielęgnować potencjał wartościowych osób, głównie dzieci w dawaniu im szansy na przyszłość
i wpojeniu wiary, że nie ma rzeczy niemożliwych. Nie tylko szkolimy ale wychowujemy dzieci
na dobrych i zaradnych ludzi.
Beniaminek na przestrzeni 14 lat odkąd istnieje wychował zawodników, którzy reprezentują
kluby i Akademie Ekstraklasy : Legia Warszawa, Lech Poznań, Zagłębie Lubin, Pogoń
Szczecin, Wisła Kraków, Raków Częstochowa , Górnik Zabrze, Stal Mielec. Nasi zawodnicy
grają w Fortuna 1 liga jak : ŁKS Łódź, Korona Kielce, Puszcza Niepołomice. To reprezentanci
młodzieżowi Polski. Mamy już debiuty w Ekstraklasie, a tylko kwestią czasu są następne.
W naszej Akademii szkoli się ponad 600 adeptów futbolu. Kadra szkoleniowa i
organizacyjna to kilkadziesiąt ambitnych osób. Działamy w Krośnie i okolicy. Mamy swoje
drużyny w stolicy Podkarpacia w Rzeszowie gdzie nam zaufano. Otworzyliśmy się na
Mazowsze gdzie w Iłży koło Radomia dzieci grają w barwach Beniaminka.
W Beniaminku idziemy również z rozwojem piłki nożnej dziewcząt co jest oczkiem w głowie
UEFA i PZPN . Nasze dziewczęce drużyny w swoich kategoriach należą do czołówki w Polsce.
Mistrzostwo i 4-krotny finał z rzędu na Stadionie Narodowych w największym turnieju w
Europie z Podwórka na Stadion jak i nawet sukces z tego kwartału 2021 roku gdzie drużyny
Beniaminka zostały półfinalistą i ćwierćfinalistą Mistrzostw Polski w Futsal kategorii U14 i
U16. Jesteśmy uczestnikiem programu UEFA Playmekers z Waltem Disneyem co jest dla nas
sporym wyróżnieniem.
Akademia Piłkarska Beniaminek jest organizatorem znanych w Polsce turniejów piłkarskich
do których należy Orlen Beniaminek Cup.

Turniej „Orlen Beniaminek Krosno Cup” zyskał uznanie w Polsce i jest jednym z
najciekawszych i najbardziej rozpoznawalnych wydarzeń w futbolu dziecięcym i
młodzieżowym w naszym kraju. W turniejach grały takie drużyny jak Legia Warszawa, Pogoń
Szczecin, Zagłębie Lubin , Wisła Kraków , Górnik Zabrze oraz drużyny z Niemiec , Szkocji,
Węgier Słowacji i Ukrainy.
Od początku współpracy z marką PKN Orlen w turnieju wzięło udział około 10.000
zawodników chłopców i dziewczynek jak i ponad 500 drużyn z Polski i Europy
Ze sponsorami z Grupy Orlen realizujemy min takie projekty jak Talent Team dla dzieci
najbardziej utalentowanych i też z ubogich rodzin. Również wielkim zainteresowaniem cieszy
się projekt Orlen Beniaminek Soccer Schools Liga gdzie dzieci bezpłatnie mają szansę
uczestniczyć w kilkunastu turniejach w roku.
Dzięki wsparciu marki PKN Orlen jako sponsora strategicznego mogliśmy w ostatnich dwóch
latach mocno się rozwinąć i wykorzystaliśmy szansę zgodnie z naszą misją , wizją i celami.
Stajemy się jedną z najciekawszych organizacji łączących bardzo dobre szkolenie i
organizację turniejów w Polsce. Jesteśmy dobrze postrzegani przez środowisko piłkarskie w
Polsce a nasi wychowankowie będę coraz liczniej reprezentowali nas na Arenie
Międzynarodowej. Działamy dla rozwoju całej polskiej piłki nożnej a właśnie z takich
ośrodków jak nasz Beniaminek odkrywa się najwięcej talentów , które trafiają później do
większych klubów grając w Ekstraklasie lub reprezentują nasz kraj na arenie
międzynarodowej
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