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POWITANIE

Drogi członku Federacji Penyi Światowych, drogi "penyisto", 

Zapraszamy Cię do lektury pierwszego wydania naszego Magazynu 
Federacji, przez który chcielibyśmy Cię jeszcze skuteczniej infor-
mować o rzeczach, które robimy oraz o członkach naszego ruchu. 
Za pośrednictwem tego magazynu chcemy pokazać Ci każdą penyę w 
naszej strefie, ich miasta i kultury, rzeczy, które warto tam zobaczyć i 
doświadczyć. 

Przyjemnej lektury. 

Visca Barça, visca Catalunya y visca penyes.

Antonio "Toni" Freire.
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ANTONIO FREIRE
Prezydent
Odpowiedzialny
za Europę

NICOLAS FAYET
Sekretarz

JOSEP A.MARTIN
Skarbnik

ALBERTO CALOGGERO
Wiceprezydent
Odpowiedzialny 
za Amerykę Południową

ZARZĄD
NASZE ZADANIA

CZŁONKOWIE NASZEGO ZARZĄDU

Jesteśmy tu ze względu na Was i by Was reprezentować.
Nie podejmujemy w Klubie decyzji związanych ze sportemi finansami , 
ale jesteśmy istotną częścią Klubu i węzłem łączącym go z fanami na 
całym świecie. 

10 członków zarządu + 1 współpracownik
Profil zorientowany na to, by pokrywać zapotrzebowanie zarówno pod 
kątek funkcji, jak I geograficznym.
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EDUARD MANAS
Członek Zarządu
Koordynator 
Procedury 
i Projekty

JOSÉ MANUEL
VARGAS
Członek Zarządu
Odpowiedzialny 
za Amerykę 
Północną/Środkową
i Karaibyi Karaiby

JOSÉ IGNACIO RUIZ,
JIRCO 
Jirco 
Członek Zarządu
Odpowiedzialny 
za Azję i Oceanię

YOUSSEF BENNANI
Członek Zarządu
Odpowiedzialny
za Afrykę

PETER BELLÁS
Członek Zarządu
Radca Prawny TERESA CALVERAS

Członek Zarządu
Odpowiedzialna za
Komunikację

MICK
VANLIMBERGEN
Technologie, 
Partnerzy i 
Kreowanie Wizerunku
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NASZE FANKLUBY
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NASZA FEDERACJA

KLUB

KONFEDERACJA 
PENYI ŚWIATOWYCH

ORGANIZACJA, KTÓRA 
ZRZESZA STOWARZYSZENIA 
ORAZ OSOBY O
TYCH SAMYCH 
CELACH I WARTOŚCIACH

STOWARZYSZENIA, KTÓRE 
ZRZESZAJĄ OSOBY 
O TYCH SAMYCH CELACH I 
WARTOŚCIACH
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WALNE
ZGROMADZENIE
6 SIERPNIA 2017

Federacja stała się oficjalna w październki 
2016 i zrzesza w tej chwili 112 penyi, co 
jest największą liczbą ze wszystkich fede-
racji terytorialnych.
Josep A. MARTIN, skarbnik Federacji, 
przedstawił sprawozdanie finansowe za 
rok 2017 i zaprezentował przewidywany 
budżet na podstawie zgromadzonych do-
chodów. 
Następnie, odbyła się pierwsza dyskusja 
nad sprawozdaniem finansowym za-
kończona głosowaniem z następującym 
wynikiem:

- TAK: 38
- NIE: 0
-   WSTRZYMANO SIĘ OD GŁOSU: 1

Członek zarządu Eduard MANAS wyjaśnił 
cel zmiany artykułu 3g Oficjalnego Regu-
laminu Penyi, by wprowadzić zasadę tylko 
1 penyi w mieście poza Hiszpanią.  Zamia-
rem jest wniesienie tej zmiany na 
następnym Światowym Kongresie Penyi w 
2018 roku. 

Rezultat głosowania to:

-TAK: 34
-NIE: 1
-WSTRZYMANO SIĘ OD GŁOSU : 0

Eduard MANAS przedstawił również 
szczegółową Procedurę Przyznawania Bi-
letów. Aktywność oraz liczba członków w 
danej penyi będzie miała znaczenie  dla 
otrzymania biletów na ważne mecze I 
finały. 

Po prezentacji nastąpiło głosowanie, które-
go wynik to:

- TAK: 34
- NIE: 1
- WSTRZYMANO SIĘ OD GŁOSU : 0

Raport zostanie zakomunikowany ws-
zystkim penyom poprzez oficjalnego 
maila. 
Nicolas FAYET, sekretarz Federacji, 
przestawił nową Nagrodę Penyi Światowy-
ch FCB. 
Samuel UMTITI, gracz pierwszego zes-
połu, został laureatem edycji 2017.

W ramach przypomnienia, Prezydent An-
tonio Freire wyjaśnił zobowiązania i 
obowiązki penyi takie jak cenzus liczby 
członków, tymczasowe zawieszenia, itp.



                        07

José Ignacio Ruiz CAPARRÓS i Mick 
VANLIMBERGEN zaprezentowali projekt 
strony internetowej oraz plan marketin-
gowy. Wyjaśnili ogólnie plan stworzenia 
nowej, użytecznej strony, zawierającej 
również szablon strony dla penyi. Wszyst-
ko to ma poprawić wizerunek Federacji i 
jej penyi. W marketingu celem będzie dos-
tanie się na następny poziom poprzez 
kreowanie wizerunku i zdobycie kilku 
sponsorów. 

Teresa CALVERAS, osoba odpowiedzial-
na w Federacji za komunikację, wyjaśniła 
ideę Departamentu Komunikacji oraz pro-
jekt radia internetowego, które mają na 
celu precyzyjniejszą komunikację pomięd-
zy Federacją oraz penyami.  
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PENYA BARCELONISTA
DE LISBOA
1748

Penya Barcelonista de Lisboa, penya 
numer 1748, została założona 20 marca 
2006. Siedziba zlokalizowana jest w Snoo-
ker Club w Lizbonie, Travessa do Salitre 
nº. 1 (obok Avenida da Liberdade), jednym 
z najbardziej znanych miejsc w Lizbonie. 
Obecnie ponad 11-letnia, jest jedyną Penyą 
FC Barcelony w Portugalii i liczy 101 
członków, głównie Portugalczyków, ale 
też obcokrajowców; niektórzy mieszkają 
w Lizbonie i innych portugalskich miasta-
ch, inni nawet poza krajem.

Mała liczba członków tej Penyi jest 
spowodowana faktem, że w Portugalii 
idolem jest Cristiano Ronaldo, co utrudnia 
prowadzenie penyi FCB. 
Zarząd:
Prezydent:Prezydent: Luís Carneiro, Portugalski culé 
i członek FC Barcelona od 2007, który 
zastąpił poprzednich dyrektorów/założy-
cieli Penyi z Lizbony po ich odejściu z 
powodów zawodowych, jako że byli oni 
Katalończykami. 

/Penbarlis

PREZENTACJA 
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Wiceprezydent: Constantino Rodriguez
Sekretarz i Skarbnik: Maria José Cepeda
Kreowanie wizerunku: Maria Josep Alle-
many, Katalończyk i mieszkaniec Katalo-
nii.

Ta Penya ma portugalską drużynę bilar-
dową, która gra w drugiej lidze portu-
galskiej i jest jedyną związaną z Barcą 
drużyną bilarda na świecie.  

Penya Lisboa jest często odwiedzana przez 
innych culés, którzy podróżują do Portuga-
lii i chcą obejrzeć mecz Barcy w otoczeniu 
culés.  

Przez wszystkie lata Penya przeprowadza 
różne aktywności ze swoimi członkami 
i/lub sympatykami, takie jak mecze o 
mistrzostwo snookera pomiędzy ich 
drużyną i innymi portugalskimi drużynami 
, wyprawy do Barcelony na mecze, mecze 
futsalu pomiędzy członkami i innymi 
drużynami,drużynami, odwiedziny w szpitalach na 
Boże Narodzenie, wizyty w innych organi-
zacjach dobroczynnych,  i tak dalej.

Mają oni przywilej otrzymywania wspar-
cia od Delegatury Katalońskiej w Portuga-
lii, godnie zarządzanej przez Pana Ramona 
Fonta.

Od około 12 już lat  Snooker Club w Liz-
bonie, jeden z najstarszych i najbardziej 
prestiżowych klubów snookera w Lizbo-
nie, jest siedzibą tej Penyi. Jest to bardzo 
ładne, przyjemne i nowoczesne miejsce, 
które może odwiedzić każdy. 

Penya Lisboa czeka na waszą wizytę.
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PENYA BARCELONISTA
DE TURIN
2022

Penya Barcelonista de Torino (Barça Club 
Torino) została założona w maju 2010 z 
inicjatywy  Vittorio, założyciela i prezesa z 
pomocą 4 innych członków założycieli: 
Fabrizio, Roberty, Paolo oraz Sonii.

WW październku 2010, fanklub został 
oficjalnie uznany przez FC Barcelonę i od 
tego czasu zorganizowanych zostało kilka 
inicjatyw: 
PodróżowaniePodróżowanie do miast, w których gra 
Barcelona, ale także wiele spędzonych 
razem wieczorów by dzielić wspólną pasję 
- Barcę!

CelemCelem stowarzyszenia jest promowanie pr-
zyjaźni pomiędzy członkami i kibicami FC 
BARCELONY, krzewienie celów spor-
towych, społecznych, kulturalnych, ar-
tystycznych, naukowych oraz rekreacyjny-
ch wspieranych przez środowisko spor-
towe oraz szerzenie historycznych wartoś
ci FC BARCELONY.

www.torinoblaugrana.eu

PREZENTACJA 



Jak wiadomo, 22 listopada Barca powró-
ci do Turynu, by zmierzyć się z Juventu-
sem w meczu Ligi Mistrzów. Tak więc 
nie możecie nie wykorzystać tych 2 dni w 
barwach blaugrana w Turynie, by nie od-
wiedzić wystawy poświęconej kata-
lońskiemu artyście Joanowi Mirò, która 
rozpocznie się 4. października w 
Chiablese Palace w naszym mieście. Na 
wystawa zatytułowanej "Mirò, marzenie 
i kolor" pokazanych zostanie 130 prac pr-
zypadających na późny okres tego ar-
tysty, gdy będąc już uznanym w ojc-
zyźnie i po tym, gdy utworzył w Barcelo
nie swoją fundację, Mirò zaczął oddawać 
się cztero-wymiarowemu malarstwu, sce-
nografii, wielkim rzeźbom oraz sztuce 
poczty.
 
Prace, głównie oleje dużego formatu, 
będą w Turynie dzięki decydującemu 
wkładowi fundacji "Fundaciò Pilar to 
Joan Mirò of Majorca", która posiada 
większość praca katalońskiego artysty 
stworzonych podczas 30 lat życia Mirò 
na wyspie.
  
 
WszystkieWszystkie arcydzieła takie jak Femme au 
Clair de lune (1966), Oiseaux (1973) czy 
Femme dans la rue (1973) zostały wys-
tawione w Turynie i ukazują ekspery-
mentalne poszukiwania przez Miró w 
takich głównych artystycznych nurtach 
XX w, jak Dadaizm, Surrealizm oraz 
Ekspresjonizm.
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Joan Miró na wystawie 
w Turynie

 

Godziny otwarcia:
Poniedziałki: od 14.30 do 19.30 
Wtorki, środy, piątki, soboty i niedziele od 
9.30 do 19.30 
Czwartki: od 9.30 do 22.30 
KasaKasa zamykana jest godzinę przed 
zamknięciem wystawy

Bilety:
Cena całego biletu to 15,50 €
Bilety dostępne na stronie www.ticke-
tone.it
 
Kiedy:
4 października 2017 - 14 stycznia 2018

Gdzie: 
Palazzo Chiablese
Piazza San Giovanni, 2 – Turyn
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PENYA BARCELONISTA
D’ATENES

1753

Jak wszystko się zaczęło…

ByłBył czwartek, 10 marca 2005, gdy 4 fanów 
Barçy spotkało się w kawiarni hotelu TI-
TANIA, żeby przedyskutować stworzenie 
Penyi FCB w Atenach. Następne spotkanie 
odbyło się w niedzielę 20 marca w kawiar-
ni “Floral” w Exarcheii. W tym spotkaniu 
wzięło udział 8 “culés”. Przedyskutowano 
na nim projekt statutu Penyi oraz przeds-
tawiono dokument do podpisania przez 
członków założycieli.

I tak to się zaczęło.

19 grudnia 2005, Penya Barcelonista d’ 
Atenes zostałą oficjalnie uznana przez Sąd 
Pierwszej Instancji w Atenach. Po paru 
miesiącach, w czerwcu 2006, Penya d’ 
Atenes została oficjalnie uznana przez FC 
Barcelona, a w grudniu tego samego roku 
otrzymała oficjalne dokumentację zarejes-
trowaniatrowania przez FCB. Od tamtej chwili stali 
się oficjalną Penyą FCB o numerze 1753 i 
datą założenia 24/2/2006, czyli dniem 
złożenia dokumentów do FCB.

/Penyabarcelonistadatenes

www.fcbarcelona.gr

PREZENTACJA 



Ich siedziby

WW kwietniu 2005 otworzyli swoją pierws-
zą siedzibę na ulicy Stadiou w centrym 
Aten. Ich intencją było – i wciąż jest - by 
to miejsce było punktem spotkań, gdzie 
można pracować, dyskutować, spędzać 
czas z innymi “cules” oraz - oczywiście - 
oglądać mecze FC Barcelony. Od tego mo-
mentu ich penya zaczęła się rozwijać w 
sposób, o którym nigdy wcześniej nie mar-
zyli.

Wiele magicznych momentów przydarzyło 
im się w tym miejscu i było to trochę 
wzruszające, gdy musieli je opuścić w 
kwietniu 2010, gdy musieli się przenieść 
do swojego nowego "domu" na 3. piętrze 
na ulicy Baltetsiou 50-52 w Exarcheii. Ten 
nowy "dom" (tak zwane “małe Camp 
Nou”)Nou”) jest większym, nowoczesnym mie-
jscem, które będzie mogło służyć ich 
zwiększonym potrzebom w lepszy sposób. 

Niemniej jednak ich potrzeby wciąż rosły, 
jako że rosła też liczba ludzi wstępujących 
do penyi. Tak więc znowu musieli znaleźć 
jeszcze większe miejsce, by gościć swoich 
członków, jeszcze większe “małe Camp 
Nou”. Udało im się znaleźć takie miejsce, 
bez konieczności zmiany nie tylko okolicy, 
leczlecz nawet budynku. Od 15marca 2013, 
penya ma swoją siedzibę na 2. piętrze bu-
dynku przy ulicy Baltetsiou 50-52 w dziel-
nicy Exarcheia. Jest to o wiele większe I 
wygodniejsze miejsce, gdzie zdarzy się 
jeszcze więcej bordowo-granatowych 
magycznych momentów.

Ta penya czeka na was przy okazji meczu z 
Olympiakosem!
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MISTRZOSTWA ŚWIATA
ROSJA 2018
PENYA BLAUGRANA DE SANT PETERSBURG
PENYA BLAUGRANA OSOS RUSOS
PENYA BARÇAMANIA DE MOSCOU
FCB WORLD PENYES FEDERATION

DROGA DO
ROSJI 2018

W K R Ó T C E

PENYA BARÇAMANIA
 DE MOSCOU

PENYA BLAUGRANA 
OSOS RUSOS

PENYA BLAUGRANA 
DE SANT PETERSBURG
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