
FUTBOL TO JEST TO!  
 
Ze Zbigniewem Muchą, redaktorem tygodnika „Piłka nożna” rozmawia Zuzanna Drozdowska, Vd, SP nr 
6 w Pruszkowie 
 
Jak wygląda praca dziennikarza sportowego? 
Pracuję pięć dni w tygodniu, w tym w każdą niedzielę, kiedy przekazujemy materiały do drukarni. Podczas 
całotygodniowej pracy spotykam się z ludźmi, jeżdżę na mecze i pisze teksty.  
Jest to ciężka praca, zwłaszcza gdy trzeba w niedzielę pracować dziesięć godzin lub jechać na mecz,  
i wracać tego samego dnia, aby napisać o nim tekst. Dużą trudnością jest umówić się na rozmowę ze 
znanymi gwiazdami piłkarskimi, które niechętnie udzielają wywiadu. 
 
Pracuje Pan w niedzielę, a w poniedziałek znów idzie do pracy?  
Nie, po niedzielnej długiej pracy mam wolne poniedziałki. Fajne jest to, że nie muszę wstawać codziennie 
rano do pracy na godzinę 8. Mogę przychodzić na późniejszą godzinę. Mam nienormowany dzień pracy. 
 
 
 
Czy trzeba być na bieżąco z tematami? 
Tak. Dlatego też przede wszystkim śledzę wszystkie nowości w Internecie, prasie i innych dostępnych mi 
źródłach. W każdy weekend oglądam około dziesięciu meczy, głównie ligi polskiej ale również 
zagranicznych. To wystarczy, aby być na bieżąco.  
 
Czy musi Pan oglądać wszystkie mecze piłki nożnej? 
Wszystkich nie muszę oglądać tylko mecze ligi polskiej, mistrzostw świata i Europy oraz reprezentacji 
Polski. Mniej mnie interesuje Liga Mistrzów, którą oglądam wyrywkowo. 
 
Co Pana rodzina sądzi o Pana pracy?  
Moja najbliższa rodzina nie docenia tej pracy. Moja córka uważa, że pisanie jest lekkie, łatwe i przyjemne. 
A kiedy leżę przed telewizorem i oglądam mecz to się wcale nie męczę .Mówi mi również, że kiedy 
wyjeżdżam w delegację to mogę jeść w drogich restauracjach i spać w dobrych hotelach. Tego też mi 
zazdrości. 
 
Z jakimi sławnymi ludźmi Pan rozmawiał? 
Rozmawiałem z Cristino Ronaldo, Iker Casillas, z Jerzym Dudkiem. Artura Boruca, Kubę Błaszczykowskiego 
i Roberta Lewandowskiego oraz ich rodziny poznałem osobiście podczas przygotowywania materiału o 
ich życiu prywatnym. Oczywiście znam jeszcze wiele innych osób ze świata futbolu. 


