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Złota myśl numeru 

„Według moich obliczeń jeżeli oni po przerwie nie strzelą drugiej 

bramki, to bardzo trudno im będzie strzelić trzecią.” 

 

Kazimierz Górski 
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Witajcie! 

Nadchodzi czas, w którym nawet Ci którzy na co dzień nie interesują się piłka nożną 
zasiadają przed telewizorem by obejrzeć mecz. Już 12 czerwca w Brazylii rozpoczynają się 
Mistrzostwa Świata w Piłce Nożnej. Będziemy oglądać, typować wyniki, krótko mówiąc 

żyć Mundialem najmocniej jak się da, gdyż kolejny dopiero za 4 lata.    
 
                                                                  Zapraszamy;-) 
   

                                                      Redaktor naczelny numeru 
                                                                               Pan Rafał   

 
 
 
 
 

KALENDARIUM PIŁKARSKIE 
 

 
1486 - Rok jakże ważny dla piłki nożnej. Właśnie wtedy po raz pierwszy wypowiedziano słowo 'football'. 
Padło ono z ust Anglika.  
1825 - W tym roku powstała pierwsza szkółka piłkarska - Aldenham Scholl. Uczęszczający do niej uczniowie 
nabywali umiejętności potrzebne do gry w futbol. Jednak tamta dyscyplina daleka byłą od tej, tak dobrze nam 
znanej. Przepisy nie były jasno sprecyzowane i można było grać dosłownie wszystkim. W tym także rękami, 
co dziś jest niedozwolone.  
24.10.1857 - Powstanie w Anglii pierwszego na Świecie klubu piłkarskiego - Sheffield Football Club, 13 lat 
później było ich w Anglii już 41.  
W tym roku zakazano również dotykania futbolówki rękami, co miał ogromny wpływ na dalszy rozwój 
futbolu.  
26.10.1863 - Na Wyspach Brytyjskich powstaje pierwszy związek piłki nożnej (The Football Association). 
Utworzyli go przedstawiciele dwunastu klubów z Londynu. Jego zadaniem było ustalenie i wprowadzenie  
w życie zasad gry w piłkę.  
1866 - W tym roku została wprowadzona jedna z ważniejszych zasad: spalony.  
1871 - W tym roku zezwolono bramkarzowi grać rękami.  
20.07.1871 - Powstają pierwsze rozgrywki piłkarskie na świecie, oczywiście w Anglii. Mogły w nich 
uczestniczyć wszystkie kluby zrzeszone w F.A. W Walce o The Fottlball Association Cup wzięło udział 15 
zespołów. Triumfatorem pucharu był zespół Wanderers.  
30.09.1872 - To data rozegrania pierwszego meczu międzypaństwowego. Naprzeciwko siebie stanęły ekipy 
Szkocji i Anglii. Spotkanie zakończyło się bezbramkowym remisem.  
1885 - Angielski futbol staje się zawodowy. W tym samym okresie zostaje ustalona liczba piłkarzy mogąca 
uczestniczyć w meczu. Zaczęto także czynić kroki ku utworzeniu ligi piłkarskiej.  
17.06.1888 - W Manchesterze przedstawiciele 12 klubów (Aston Villa, Accrington, Blacburn, Bolton, Burnley, 
Derby, Everton, Notts, County, Preston North, Stoke City, West Bromwich, Wolverhampton) oficjalnie tworzą 
ligę piłkarską. Jej prezesem zostaje William McGregor z Aston Villi. Rozgrywki ruszają we wrześniu.  
1890 - Do zasad futbolu zostaje wprowadzone pojęcie rzutu karnego.  
1898 - Powstaje Włoska Federacja Piłkarska.  
21.05.1904 - To jedna z najważniejszych dat w historii footballu. W tym roku powstała federacja siedmiu 
państw (Francji, Danii, Belgii, Holandii, Hiszpanii, Szwecji i Szwajcarii), które zakładają Międzynarodowy 
Związek Piłkarski FIFA. Na pierwszego prezydenta wybrany zostaje Francuz Robert Giern.  
1908 - Piłka nożna jest jedną z dyscyplin na Igrzyskach Olimpijskich, ale dopiero w 1924 roku na tejże 
imprezie w Paryżu zaczyna cieszyć się ogromną popularnością.  
1913 - Powstaje Hiszpańska Federacja Piłkarska.  
1916 - Powstaje Federacja Piłkarska Ameryki Południowej (CONMEBOL).  
1928 - Z inicjatywy Francuza Julesa Rimeta na kongresie FIFA zapada decyzja o organizowaniu regularnie  
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co cztery lata turnieju o Mistrzostwo Świata.  
1930 - W tym roku po raz pierwszy rozegrano turniej o Mistrzostwo Świata. Wzięło w nim udział 12 
zespołów. Pierwszym triumfatorem został gospodarz imprezy - Urugwaj.  
1954 - Powstaje Europejska Unia Piłkarska (UEFA) i Piłkarska Federacja Azji (AFC).  
1955 - Narodziły się klubowe rozgrywki o Puchar Europy (odpowiednik dzisiejszej Ligi Mistrzów. Pierwszym 
triumfatorem był Real Madryt. 
1956 - Powstaje Piłkarska Federacja Afryki (CAF).  
1958 - Zostają zainaugurowane rozgrywki o Puchar Miast Targowych (sukces Barcelony).  
1960 - W tym roku narodził się turniej o Mistrzostwo Europy. Pierwszym zwycięzcą był Związek Radziecki 
(ZSRR).  
1961 - Powstaje Federacja Ameryki Północnej i Środkowej (CONCACAF).  
1966 - Powstaje Piłkarska Federacja Australii i Oceanii (OFC).  
1972 - Puchar Miast Targowych przeradza się w Puchar UEFA (triumf Tottenhamu).  
1992 - Rozgrywki Pucharu Europy przeradzają się w Ligę Mistrzów. Jako pierwszy puchar zdobywa 
Olympique Marsylia.  
2000 - Po raz pierwszy gospodarzem turnieju o Mistrzostw Europy zostają dwa kraje. Turniej zostaje 
rozegrany na boiskach Holandii i Belgii.  
2002 - po raz pierwszy turniej Mistrzostw Świata zostaje rozegrany na boiskach dwóch państw  
Korei i Japonii.  
 
 
Dodatkowo parę ważnych dat dla polskiej piłki nożnej: 
 
12.XII.1919 - W Krakowie powstaje PZPN. 31 delegatów wybiera na pierwszego prezesa - Edwarda 
Cetnarowskiego.  
1921 - Cracovia pierwszym Mistrzem Polski. Tego samego roku 18.XII Polska reprezentacja rozgrywa swój 
pierwszy mecz między państwowy z Węgrami zakończony porażka 1-0.  
1923 - PZPN przystępuje do FIFA.  
1925 - W tym roku przeprowadzono pierwszy raz rozgrywki o Puchar Polski (triumfatorem została Wisła 
Kraków po zwycięstwie 2:1 nad Spartą Lwów). Kolejną edycję Pucharu Polski przeprowadzono dopiero  
w 1951 roku.  
1927 - W tym roku został rozegrany pierwszy sezon w lidze polskiej (wygrała krakowska Wisła, zaś 
pierwszym spadkowiczem została Jutrzenka Kraków).  
1934 - Debiut reprezentacji Polski w eliminacjach Mistrzostw Świata (porażka w dwumeczu  
z Czechosłowacją).  
1938 - Pierwszy awans reprezentacji Polski do finałów Mistrzostw Świata (po wyeliminowaniu Jugosławii).  
1954 - PZPN zostaje członkiem UEFA.  
1974 - Polska na Mistrzostwach Świata w RFN zajmuje 3 miejsce (w meczu o trzecie miejsce Polska pokonuje 
Brazylię 1:0), a nasz napastnik Grzegorz Lato z 7 golami zostaje królem strzelców turnieju.  
1982 - Polsce udaje się powtórzyć sukces sprzed 8 lat, tym razem w meczu o trzecie miejsce na Mistrzostwach 
Świata w Hiszpanii 3:2 pokonują Francuzów.  
Sezon 1995/96 - W Lidze Mistrzów po raz pierwszy zagrał zespół z Polski. Debiutancki i jak do tej pory jedyny 
występ Legii w tych rozgrywkach był bardzo udany i zakończył się dopiero na ćwierćfinale.  
Sezon 1996/97 - Polski zespół po raz ostatni jak do tej pory wystąpił w Lidze Mistrzów. Widzew Łódź  
nie powtórzył jednak sukcesu Legii Warszawa i nie zdołał wyjść z grupy.  
18.04.2007 - Polska i Ukraina zostają wybrane na organizatorów Mistrzostw Europy w 2012 roku. 
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SOLENIZANCI 
 

 

 
04.24 Buras Renata 
05.19 Pulchny Agata 
04.18 Jasnos Iwona 
05.22 Sondej Agnieszka 
04.08 Stasik Michał 
 

Wszystkim solenizantom życzymy 
wszystkiego najlepszego oraz smacznej wuzetki!!! 

 
 

  

 NASZE AKTUALNOŚCI 

 

Tydzień Osób Niepełnosprawnych 

 

Kolejny raz uczestniczymy w Tygodniu Osób Niepełnosprawnych, początkiem 

intensywnego okresu są zawsze dla nas zmagania lekkoatletyczne i w turnieju Bocce na AWF-ie.  

W tym roku znów zdobyliśmy medale, w tym i złote, zajmowaliśmy dobre miejsca, a przede 

wszystkim daliśmy z siebie wszystko, bo osiągaliśmy rezultaty lepsze niż w czasie przygotowań  

do turnieju.  

Skład lekkoatletyczny:  

1. Paweł Kucabiński 

2. Krzysztof Suchecki 

3. Magdalena Skowrońska 

4. Jacek Furgalski 

Skład na Turniej Bocce: 

1. Marcin Jurkowski 

2. Renata Buras 

3. Daniel Rzeźnicki 

4. Łukasz Podlaszewski 

Reszta uczestników dzielnie wspierała i kibicowała naszym reprezentantom.  

Dziękujemy i widzimy się na obiektach AWF za rok! 
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Historia powstania Krakowskiego Oddziału Stowarzyszenia Sportowego dla Osób 
Upośledzonych Umysłowo "Olimpiady Specjalne Polska - Małopolskie". 

 

    Początek ruchu Olimpiad Specjalnych w Krakowie datuje się od 1985 roku, kiedy to z inicjatywy 

Ministerstwa Oświaty i Wychowania oraz Krakowskiego Kuratorium Oświaty patronat nad organizacją 

zawodów - Spartakiad Specjalnych w ramach Olimpiad Specjalnych przejęło Towarzystwo Przyjaciół Dzieci. 

W tym okresie "sportowcy specjalni" z Krakowa wzięli udział w Belgijskiej Olimpiadzie Specjalnej (1988 rok) 

oraz w Europejskiej Olimpiadzie Specjalnej w Glasgow (1990 rok). Uczestniczyli także bardzo licznie w 

zawodach rangi wojewódzkiej i ogólnopolskiej. Były to:  

    I Letnia Ogólnopolska Olimpiada Specjalna w Warszawie (14 marzec 1987 rok), II Letnia Ogólnopolska 

Olimpiada Specjalna w Warszawie (6-7 maj 1993 rok), Zimowa Ogólnopolska Olimpiada Specjalna w Nowym 

Targu (26-28 luty 1988 rok), II Zimowa Ogólnopolska Olimpiada Specjalna w Zakopanem (26-28 luty 1992 

rok). 

    W latach 1985-1992 działalność na rzecz sportu osób niepełnosprawnych intelektualnie odbywała się w 

Krakowie bez struktur organizacyjnych. W 1992 roku na Konferencji Szkolnictwa Specjalnego doszło do 

spotkania dyrektora Specjalnej Szkoły Podstawowej nr 150 z ulicy Dygasińskiego 25 w Krakowie, pani mgr 

Marii Orkisz z panem dr Mariuszem Damentko, ówczesnym dyrektorem do spraw sportu Zarządu Głównego 

Polskiego Stowarzyszenia Sportowego dla Osób Upośledzonych Umysłowo "Olimpiady Specjalne-Polska". 

Zwrócił się z prośbą do pani dyrektor o pomoc w nawiązaniu kontaktów ze środowiskiem nauczycieli 

wychowania fizycznego szkolnictwa specjalnego na terenie Krakowa, w celu podjęcia czynności powołania 

wojewódzkiego oddziału tego stowarzyszenia. Do spotkania informacyjno - organizacyjnego doszło pod 

koniec 1992 roku. Zawiązał się wtedy Komitet Założycielski Wojewódzkiego Oddziału, który zapraszał 

przedstawicieli placówek kształcenia specjalnego na spotkania organizacyjne. Jedno z nich odbyło się dnia 14 

stycznia 1993 roku w Specjalnej Szkole Podstawowej nr 79 w Krakowie przy ulicy Ptaszyckiego. Do pracy 

włączyło się wiele osób, między innymi Kurator Oświaty w Krakowie mgr Jerzy Lackowski, który 

wystosował do instytucji i urzędów stosowne pismo z prośbą o pomoc oraz współdziałanie w założeniu 

Krakowskiego Oddziału Stowarzyszenia Olimpiady Specjalne-Polska. 

    Zebranie Założycielsko-Wyborcze Wojewódzkiego Oddziału Polskiego Stowarzyszenia Sportowego  

dla Osób Upośledzonych Umysłowo "Olimpiady Specjalne-Polska w Krakowie - któremu przewodniczył  

mgr Roman Ficek, ówczesny wizytator placówek kształcenia specjalnego - odbyło się dnia 3 kwietnia 1993 

roku w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 2, przy ulicy Zamojskiego 100. Wzięło w nim udział 

34 przedstawicieli placówek zajmujących się dziećmi specjalnej troski, którzy złożyli pisemną deklarację 

przystąpienia do tworzącego się stowarzyszenia. 

    Od tego momentu stowarzyszenie zaczęło śmiało "wrastać" w pejzaż Krakowa. W 1993 roku Oddział 

Krakowski zrzeszał 12 sekcji, zorganizował trzy imprezy sportowe rangi wojewódzkiej oraz wysłał 

reprezentację naszego miasta na IV Ogólnopolską Letnią Olimpiadę Specjalną w Warszawie. Oprócz 

działalności sportowej Oddział Krakowski organizował także inne imprezy towarzyszące ruchowi Special 

Olympics. Między innymi był to Policyjny Bieg z Pochodnią (Torch Run), który posiada swoją tradycję  

od 1993 roku. Jego celem jest krzewienie idei Olimpiad Specjalnych. Towarzyszą mu zawsze imprezy 

sportowe i kulturalne, wystawy artystyczne prac osób z obniżonym potencjałem intelektualnym oraz 

wystawy fotograficzne. 

    Co roku – od 1993 Stowarzyszenie organizowało kilka imprez sportowych, w których uczestniczyło  

- w zależności od dyscypliny - od 20 do 450 zawodników z placówek kształcenia specjalnego (Szkoły Życia, 

Specjalne Ośrodki Szkolno-Wychowawcze, Domy Pomocy Społecznej, Warsztaty Terapii Zajęciowej. Od 1994 

roku Wojewódzkim Mityngom Lekkoatletycznym towarzyszy konkurs plastyczny pt. "Jestem na 

Olimpiadzie", którego celem jest propagowanie poprzez twórczość plastyczną idei sportu wśród dzieci i osób 

niepełnosprawnych intelektualnie. 

    Oddziałowi Krakowskiemu w przygotowywaniu i przeprowadzaniu zawodów rangi wojewódzkiej od 1993 

roku pomagali między innymi wolontariusze z: Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie, Komendy 

Wojewódzkiej Policji, Krakowskiego Okręgu Wojskowego oraz wiele innych instytucji i urzędów. 

http://www.olimpiady.eu/?ID=historia&ID2=3
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Nasze sprawy 

 

 
Opowiadanie o kanonizacji  Świętego Jana Pawła 2 i Jana XXIII 

Dnia 27.04.2014 ROK. Odbyła się Kanonizacja Świętego Jana Pawła 2 i Jana XXIII w Watykanie ,było bardzo 

dużo biskupów i Księzy. Papież Franciszek ogłosił 2 Świętych papieży Jana XXIII i Jana Pawła 2. Wszyscy 

Pielgrzymi w Rzymie byli bardzo zachwyceni tą całą uroczystością .Nasza koleżanka Joanna Jucha pojechała 

autokarem z parafii z Bulwarowej .Było wielkie przeżycie z uroczystości Kanonizacyjnej .Ja oglądałam całą 

transmisje z Watykanu czyli z Rzymu z Kanonizacji .Bardzo mi się podobała  cała transmisja w telewizorze . 

Widziałam też poprzedniego papieża Benedykta XVII. 

Magda W. 

Wycieczka na mały rynek  

Dnia 3 maja 2014 roku Byłam na 52 Lekcji Śpiewania na małym rynku na placu Szczepańskim .Było bardzo 

sympatycznie i wesoła atmosfera. Fajnie się bawiliśmy ,Śpiewaliśmy różne  pieśni patriotyczne .Zespół Loch 

Camelot opowiadał nam dużo historycznych historii w dawnych czasach i wiele innych dat związanych  

z konstytucją 3 maja. Pogoda nam nie dopisała cały czas nam padał deszcz byli wszyscy mokrzy .Przed Lekcją 

śpiewania były rozdawane śpiewniki czyli książki z tekstami patriotycznymi na  3 maja .Były bardzo ładne 

pieśni patriotyczne .Oraz też był pokaz tańca różne tańce szybkie bardzo  mi się podobały. 

Magda W. 

 Wycieczka do Łagiewnik  

Dnia  4.05.2014 rok. Byłam  w Łagiewnikach .Najpierw poszłam do dużego kościoła tam wysłuchałam 

czytania i psalmu .Potem poszłam do Sanktuarium Centrum Jana Pawła 2 ;Nie lękajcie się ‘’.Miałam 

niezwykłe przeżycia i  byłam pod wielkim wrażeniem .Oraz byłam na wystawie Całunu Turyńskiego. Była 

bardzo piękna wystawa .Napisałam intencje dla całej rodziny w Centrum Jana Pawła 2.i w kaplicy Świętej 

Siostry Faustyny a w centrum Jana Pawła 2 bo tam w Łagiewnikach jest Cukiernia z  różnymi słodkościami  

np. takie jak kremówki z Wadowic i wiele innych  rzeczy .A tam w cukierni kupiłam sobie właśnie kremówkę 

z Wadowic .Była piękna wycieczka .Byłam sama . 

Magda W. 

Wycieczka na Rynek Główny 

Dnia 4.05.2014.roku.Byłam na rynku Głównym sobie pochodzić kupiłam sobie pysznego loda śmietankowego 

,miałam bardzo dobry nastrój. Potem sobie pojechałam do Łagiewnik pozwiedzać i pochodzić ,i było super 

atmosfera .Byłam sama. 

Magda W. 

Święto Ziemi  na al. Róż 2014-05-12 

Na Święcie ziemi było fajnie i wesoło było dużo zabaw prowadzonych prze panów na scenie było też dużo 

namiotów z różnymi wiadomościami o geografii i przyrody organizatorzy prowadzili ten całą zabawę przez 3 

dni piątek sobota i niedziela  była piękna  pogoda i słonecznie .Było bardzo duzo zespołów z różnych  domów 

kultury .                   Magda W. 
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ZDROWIE 

 

Aaa... psik! Jak sobie radzić z wiosenną alergią? 

Wiosna to okres rozkwitania - budzenia się do życia roślin, a dla alergików oznacza rozpoczęcie 

okresu ich pylenia. Zaczynają pojawiać się katar, uczulenie, czy łzawiące oczy. Alergia, zwłaszcza ostatnio jest 

zjawiskiem coraz bardziej rozpowszechnionym. Sprawdź czy masz alergię i jak leczyć jej objawy. 

Alergia to patologiczna, jakościowo zmieniona odpowiedź tkanek na alergen, polegająca na reakcji 
immunologicznej związanej z powstaniem swoistych przeciwciał, które po związaniu z antygenem 
doprowadzają do uwolnienia różnych substancji – mediatorów stanu zapalnego. Może się objawiać łagodnie, 
jak w przypadku kataru czy łzawienia, aż po zagrażający życiu wstrząs anafilaktyczny i śmierć.  
Jak to wygląda w praktyce? 

Alergia może czaić się za rogiem, gdy m.in: 

•Jesteś ciągle zmęczona, masz zawroty. 
•Zauważyłaś swąd, obrzęk, zmiany skórne. 
•Kichasz, masz zapalenie spojówek, pieczenie oczu, kaszel. 
•Masz biegunkę, wzdęcia, uczucie pełności. 
•Nie obce ci są skoki ciśnienia, utrata przytomności. 
•Posiadasz utrudnienia z oddawaniem moczu, pęcherzem. 
•Boli cię głowa, masz migrenę. 
•Nie możesz utrzymać jednej wagi, masz skoki. 
•Odczuwasz zmienność nastroju, niepokój, rozkojarzenie, stany paniki i lęku, agresywność. 
•Bolą cię mięsnie, masz dolegliwości reumatyczne. 
•Odczuwasz duszności i kaszel nawet pod postacią astmy. 

Znanych jest kilkadziesiąt tysięcy związków mogących wywołać alergię. Do najczęstszych alergenów należą: 
roztocza kurzu domowego, sierść zwierząt, zarodniki pleśni, wełna, substancje, pyłki roślin które maja 
kontakt ze skórą: monety, metalowe guziki, kosmetyki, środki czystości oraz mleko krowie, białko jajka 
kurzego, wołowina, cielęcina, ryby, orzechy, migdały, owoce cytrusowe, pomidory i czekolada. 

Weź sprawy w swoje ręce 

1.Zraszaj firanki w sypialni, po powrocie do domu weź prysznic lub kąpiel z dodatkiem soli morskiej. 
2.Gdy wrócisz z spaceru staraj się strzepać ubranie z pyłków lub najlepiej upierz. 
3.Podczas jazdy samochodem czy innym środkiem transportu nie otwieraj okien. 
4. Unikaj alergenów, czyli substancji wywołujących uczulenie. 
5.Zaczerwienione oczy osłoń przeciwsłonecznymi okularami. 
6.Używaj też kropli do nosa i oczu. 
7.Podłoga powinna być myta 2 razy w tygodniu. 
8.Najlepiej wietrzyć pomieszczenia po zmierzchu. 

Jak leczyć objawy alergii? 

Podczas wizyty alergolog powinien przeprowadzić dokładne rozpoznanie choroby. Konieczny jest wywiad  
z pacjentem. Niestety alergii nie można wyleczyć w pełni, ale można zmniejszyć jej oddziaływanie. 
Najważniejsze, aby poznać alergen i unikać go. Leczenie farmakologiczne powinien prowadzić lekarz.  
W aptekach często pojawiają się nowości „rewelacyjne” przeciw alergii, jednak o lekach powinien decydować 
specjalista! Kolejnym sposobem walki z chorobą są szczepionki. Polegają one na wstrzykiwaniu coraz 

http://w-spodnicy.ofeminin.pl/Tekst/Moda/525679,1,Modne-okulary-przeciwsloneczne-wiosna-lato-2009-galeria-zdjec.html
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większej dawki alergenu. Układ odpornościowy ma się w ten sposób całkowicie uodpornić na jego działanie  
i nie powodować żadnej reakcji na alergen. 

Alergia może też negatywnie wpływać na twoje wakacje. Najlepsze rozwiązanie to wyjazd nad morze. Tam 
stężenie alergenów w powietrzu jest mniejsze Jeśli chodzi o góry to niskie stężenie pyłów występuje tylko  
w wyższych partiach. Nie ma co się okłamywać – alergia decyduje o twoim życiu, jednak rozpoznanie 
choroby i stosowanie się według zaleceń specjalisty pozwoli poprawić komfort funkcjonowania.  
Warto wiedzieć na co jesteś uczulona/y! 

Przygotował  Paweł K. ze strony www 

   

 

KĄCIK RYBAKA 

 

Opowiadanie Wędkarskie 

Ja  moją przygodę  wędkarską  zacząłem  jak pojechałem z tatą na małe jezioro na Dombiu  i na 

Zesławice, tam  łowiliśmy ryby i tak zaczeła się moja przygoda z wędką, i zawsze jadę z tatą na 

Przylasek Rusiecki  na ryby by odpocząć nad wodą. Pierwszy raz byłem gdy miałem piętnaście lat  

to miałem  wędkę z patyka i łowiliśmy szczupaka, karpia, lina, suma i tak zaczeła się moja pasja. 

Najpierw trzeba kupić przynęty: białe robaki, potem żyłkę na wędkę, i trzeba mieć czerpaki i dobrą 

wędkę. Lin który ma 35 cm jest do zabrania, a jak ma 25 cm to trzeba go wypuścić. Raz byliśmy na 

całą noc i strasznie padał deszcz, siedzieliśmy w aucie i tam spaliśmy do  rana.  

Paweł Kucabiński  

 
 

 

HUMOR 

 
Na egzaminie końcowym z anatomii w akademii medycznej profesor zadaje studentce wydziału lekarskiego 

pytanie 

- Jaki narząd, proszę pani, jest u człowieka symbolem miłości? 

- U mężczyzny czy u kobiety? - usiłuje zyskać na czasie studentka. 

- Mój Boże! - wzdycha profesor i w zadumie kiwa sędziwie głowa. - Za moich czasów było to po prostu serce. 

∞ 

Czemu mieszkańcy Wąchocka noszą w zębach żarówki?  

Żeby wyrażać się jasno. 

∞ 

http://humor.gomeo.pl/
http://humor.gomeo.pl/
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Dlaczego żona sołtysa w Wąchocku kupiła sobie pralkę automatyczna?  

Na czymś tą balię trzeba postawić, no nie? 

∞ 

Na lekcji polskiego Pani pyta Jasia:  

- Jasiu, kim byli: MICKIEWICZ, SIENKIEWICZ, KOCHANOWSKI?  

- A zna pani: GRUBEGO, ŁYSEGO I ZENKA?  

- Nieee 

- To co straszy mnie pani swoją bandą! 

∞ 

Siedzi sobie sroka na brzozie, a tu nagle do brzozy podchodzi krowa i zaczyna się wspinać. Sroka w szoku 

obserwuje jak krowa spokojnie sadowi się koło niej na gałęzi. Wreszcie pyta krowę:  

- Krowa, co ty robisz?  

- No przyszłam sobie wisienek pojeść - mówi krowa.  

- Ty Krowa... ale to jest brzoza, a nie wiśnia...  

- Spoko... Wisienki mam w słoiczku! 

∞ 

Pijany góral wraca z wesela i zaczyna się rozbierać. 

- Maryna, pomóz, bo ni moge kosuli sciongnoć - prosi żonę. 

Ta podchodzi i załamuje ręce. 

- Jezusicku, Jendrek, psecie ty mas ciupaske w plecach! 

∞ 

Baca rozwodzi się z Gaździną. Odbywa się rozprawa w sądzie. Sędzia pyta się Gazdy: 

- Powiedzcie, Gazdo, dlaczego chcecie się rozwieść z tą Gaździną, przecież żyjecie razem już 20 lat, w czym 

wam ona zawiniła? 

Gazda na to odpowiada: 

- A bo Panie sędzio, ona mi seksualnie nie odpowiada! 

Na to w końcu sali podnosi się ze swojego miejsca juhas i woła: 

- Głupoty, Gazdo, gadacie! Całej wsi odpowiada, a wam nie?! 

∞ 

Idzie jasiu do bacy i mówi powiedzcie: Chrząszcz brzmi w trzcinie, a baca na to : chrobok burcy w trowie 

∞ 

Na środku oceanu spotykają się trzy rekiny. Jeden z nich mówi:  

- Psiakrew, zżarłem jednego Francuza. Był taki wyperfumowany, że do tej pory czkam wodą kolońską.  

Drugi na to:  

- To jeszcze nic. Ja, zjadłem jakiegoś Rosjanina, chyba to był generał, bo do tej pory w brzuchu dzwoni mi 

jakieś żelastwo. Te jego medale tak brzęczą, że ryby płoszę...  

A trzeci rekin mówi:  

- To jest wszystko nic, koledzy! Ja zżarłem tydzień temu jakiegoś polskiego posła, taki miał pusty łeb, że do tej 

pory nie mogę się zanurzyć..... 

Przygotował Marcin J. i Paweł K. 
∞ 

http://humor.gomeo.pl/
http://humor.gomeo.pl/
http://humor.gomeo.pl/dowcipy-i-zarty/134/o-gupocie/0
http://humor.gomeo.pl/dowcipy-i-zarty/134/o-gupocie/0
http://humor.gomeo.pl/dowcipy-i-zarty/6/o-bacy/0
http://humor.gomeo.pl/dowcipy-i-zarty/6/o-bacy/0
http://humor.gomeo.pl/dowcipy-i-zarty/6/o-bacy/0
http://humor.gomeo.pl/dowcipy-i-zarty/6/o-bacy/0
http://humor.gomeo.pl/dowcipy-i-zarty/6/o-bacy/0
http://humor.gomeo.pl/dowcipy-i-zarty/128/o-zwierztach/0
http://humor.gomeo.pl/dowcipy-i-zarty/128/o-zwierztach/0
http://humor.gomeo.pl/dowcipy-i-zarty/128/o-zwierztach/0
http://humor.gomeo.pl/dowcipy-i-zarty/128/o-zwierztach/0
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Szef  opowiada  dowcipy pracownikom.   

Wszyscy  się  śmieją   z  wyjątkiem   jednej   dziewczyny. 

- nie  śmieszy  cię  to?  -  pyta  szef. 

Nie  muszę  się   śmiać 

-  odpowiada  dziewczyna. 

-odchodzę  w   piątek… 

∞ 

Klient  zamawia  u   barmana  cztery 

Kieliszki   wódki,  potem  trzy, 

Potem  dwa,   wreszcie  tylko  jeden. 

Gdy  wypija  ostatni,  zwraca się  do  barmana 

- Nigdy   nie  mogę   zrozumieć, jak  to  jest .  Im  mniej  piję,  tym bardziej  jestem   pijany…. 

Przygotował Daniel Rzeźnicki 

 

CZAS RELAKSU 

 
W tym numerze krzyżówka piłkarska. 
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KĄCIK LITERACKI 

 

  Opowiadanie o Koniach 

Bardzo dawno temu, a może nie tak dawno żyły sobie latające konie. Mieszkały one wśród wielkich 

skał i potężnych olbrzymich drzew, po których poruszały się  skacząc lub fruwając. Wyglądało to 

bardzo ciekawie jak taki duży koń próbował skakać pośród skał. A te skały nie dość że były bardzo 

wielkie i sięgały chmur, to były jeszcze porośnięte drzewami. Te konie wyglądały bardzo zabawnie 

bo z jednej strony stał sobie taki duży z rozwianą grzywą i długim ogonem. A z drugiej strony nagle 

potrafił się zmniejszyć do wzrostu małego ptaszka. Były one bardzo a to bardzo piękne, tak piękne 

że było dziwne. Zapytacie dlaczego, a dlatego że były bardzo kolorowe: ich skóra mieniła się a to na 

niebiesko który nagle przechodził w złoto – czerwono ze srebrnymi pasami. A ich grzywa mieniła 

się złociście tak samo jak ich ogony które sięgały ziemi. Miały też skrzydła, które wyglądały jak  

u nietoperza jedne były pokryte błoną a u innych wyglądały jak u motyla. A poza tym były bardzo 

kolorowe: mieniły się różnokolorowymi pasami, żółte zygzaki. Te koniki były bardzo sympatyczne  

i uśmiechnięte, lubiły się bawić i tańczyć. Chociaż pewnego dnia zdarzyło się im nieźle pokłócić, 

podczas tej sprzeczki zrobiło się zupełnie ciemno i ponuro. Było po prostu strasznie zrobiło się 

nagle bardzo ale to bardzo zimno wręcz lodowato. Nagle wszystko zaczęło zamarzać  

w zastraszająco szybkim tempie, skały zaczęły nagle z głośnym trzaskiem pękać i wystrzeliwać w 

górę niczym pociski. A drzewa wzbiły   się z wielkim hukiem zwaliły się na ziemię z takim łomotem 

że wszystko drżało i się paliło. Nasze koniki zaczęły walczyć,  pomiędzy sobą za pomocą swoich 

zębów, kopytek czy przy pomocy pary puszczanej z nozdrzy.  Było im ciężko walczyć bo cokolwiek 

zrobiły to wszystko zamarzało. Wyglądało to mniej więcej także. Jakiś konik wypuszczał iskrę spod 

kopytek to zamarzało i pękało z wielkim hukiem raniąc inne konie. Inne tak samo walczyły  

w ciekawy sposób a w jaki. A w taki że wzbijały się pod niebo, a później spadały na innych  

z prędkością błyskawicy lub światła. Wyglądało to w ten sposób że z nieba sfruwa ptak ognisty,  

ze skrzydłami. Walczyły bardzo a to bardzo, długo, że były już zmęczone tą walką. Na szczęście 

wszystko skończyło się dobrze.  

                                                                                      Monika Piszczek, Przepisał- Marcin J.   

Opowiadanie i wiośnie 

Był chłodno i pochmurno  nagle zawiał wiatr ( taki ciepły ).  
I się wypogodziło przyszła wiosna , wyszło  słonko. W przeciągu tygodnia się zazieleniło, trawa 

urosła i trzeba ją skosić. Ludzie się do siebie uśmiechają, rozmawiają ze sobą na przystankach 

 i  na ławkach. W ogóle  więcej ludzi jest na mieście i w sklepach, i  w kawiarniach, kawiarnianych 

ogródkach. Ludzie się przyjaźnią, spacerują  razem, śmieją się, tworzą się pary.  
Zwierzęta także nie przechodzą obojętnie koło siebie:  

Psy radośnie podszczekują,  

Koty miałczą radośnie  

Ptaki od wczesnych godzin porannych  wyśpiewują.  

Jest ciepło i radośnie w naszym mieście                                           

             Wykonał Marcin J.  
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SPORT 

 

 
Już 12 czerwca rozpoczynają się Mistrzostwa Świata w Piłce Nożnej Brazylia 2014, oto kilka 

ciekawostek i informacji o tym Turnieju. 
 

Miasta i stadiony na których będą rozgrywane mecze: 
 

MIASTA: Belo Horizonte Brasília Cuiabá Curitiba Fortaleza 

STADIONY: 

Mineirão 

Pojemność:  

66 805 tys. 

Estádio 

Nacional 

Planowana 

pojemność: 

71 412 tys. 

Arena Pantanal 

Planowana 

pojemność: 

42 968 tys. 

Arena  

da Baixada 

Planowana 

pojemność: 

40 000 tys. 

Castelão 

Pojemność:  

64 165 tys. 

MIASTA: Porto Alegre Recife Rio de Janeiro Salvador São Paulo 

STADIONY: 

Estádio Beira-Rio 

Planowana 

pojemność:  

50 287 tys. 

Arena Cidade 

da Copa 

Planowana 

pojemność:  

46 160 tys. 

Maracanã 

Planowana 

pojemność:  

110 936 tys. 

Fonte Nova 

Planowana 

pojemność:  

56 500 tys. 

Arena  

de São Paulo 

Planowana 

pojemność:  

65 807 tys. 

MIASTA: Manaus Natal    

STADIONY: 

Arena Amazônia 

Pojemność:  

42 374 tys. 

Arena  

das Dunas 

Pojemność:  

45 000 tys. 

   

 

 
 

 
 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Belo_Horizonte
http://pl.wikipedia.org/wiki/Bras%C3%ADlia
http://pl.wikipedia.org/wiki/Cuiab%C3%A1_(miasto)
http://pl.wikipedia.org/wiki/Kurytyba
http://pl.wikipedia.org/wiki/Fortaleza
http://pl.wikipedia.org/wiki/Est%C3%A1dio_Mineir%C3%A3o
http://pl.wikipedia.org/wiki/Est%C3%A1dio_Man%C3%A9_Garrincha
http://pl.wikipedia.org/wiki/Est%C3%A1dio_Man%C3%A9_Garrincha
http://pl.wikipedia.org/wiki/Arena_Pantanal
http://pl.wikipedia.org/wiki/Kyocera_Arena
http://pl.wikipedia.org/wiki/Kyocera_Arena
http://pl.wikipedia.org/wiki/Est%C3%A1dio_Pl%C3%A1cido_Aderaldo_Castelo
http://pl.wikipedia.org/wiki/Porto_Alegre
http://pl.wikipedia.org/wiki/Recife
http://pl.wikipedia.org/wiki/Rio_de_Janeiro
http://pl.wikipedia.org/wiki/Salvador
http://pl.wikipedia.org/wiki/S%C3%A3o_Paulo
http://pl.wikipedia.org/wiki/Est%C3%A1dio_Beira-Rio
http://pl.wikipedia.org/wiki/Itaipava_Arena_Pernambuco
http://pl.wikipedia.org/wiki/Itaipava_Arena_Pernambuco
http://pl.wikipedia.org/wiki/Maracan%C3%A3
http://pl.wikipedia.org/wiki/Itaipava_Arena_Fonte_Nova
http://pl.wikipedia.org/wiki/Arena_Corinthians
http://pl.wikipedia.org/wiki/Arena_Corinthians
http://pl.wikipedia.org/wiki/Manaus
http://pl.wikipedia.org/wiki/Natal_(miasto)
http://pl.wikipedia.org/wiki/Arena_Amaz%C3%B4nia
http://pl.wikipedia.org/wiki/Arena_das_Dunas
http://pl.wikipedia.org/wiki/Arena_das_Dunas
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Grupa A Grupa B 

Zespół 

 Brazylia 

 Chorwacja 

 Meksyk 

 Kamerun 
 

Zespół 

 Hiszpania 

 Holandia 

 Chile 

 Australia 
 

 

Grupa C 

 

Grupa D 

Zespół 

 Kolumbia 

 Grecja 

 Wybrzeże Kości Słoniowej 

 Japonia 
 

Zespół 

 Urugwaj 

 Kostaryka 

 Anglia 

 Włochy 
 

 

Grupa E 

 

Grupa F 

Zespół 

 Szwajcaria 

 Ekwador 

 Francja 

 Honduras 
 

Zespół 

 Argentyna 

 Bośnia i Hercegowina 

 Iran 

 Nigeria 
 

 

Grupa G 

 

Grupa H 

Zespół 

 Niemcy 

 Portugalia 

 Ghana 

 Stany Zjednoczone 
 

Zespół 

 Belgia 

 Algieria 

 Rosja 

 Korea Południowa 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Reprezentacja_Brazylii_w_pi%C5%82ce_no%C5%BCnej
http://pl.wikipedia.org/wiki/Reprezentacja_Chorwacji_w_pi%C5%82ce_no%C5%BCnej
http://pl.wikipedia.org/wiki/Reprezentacja_Meksyku_w_pi%C5%82ce_no%C5%BCnej
http://pl.wikipedia.org/wiki/Reprezentacja_Kamerunu_w_pi%C5%82ce_no%C5%BCnej
http://pl.wikipedia.org/wiki/Reprezentacja_Hiszpanii_w_pi%C5%82ce_no%C5%BCnej
http://pl.wikipedia.org/wiki/Reprezentacja_Holandii_w_pi%C5%82ce_no%C5%BCnej
http://pl.wikipedia.org/wiki/Reprezentacja_Chile_w_pi%C5%82ce_no%C5%BCnej
http://pl.wikipedia.org/wiki/Reprezentacja_Australii_w_pi%C5%82ce_no%C5%BCnej
http://pl.wikipedia.org/wiki/Reprezentacja_Kolumbii_w_pi%C5%82ce_no%C5%BCnej
http://pl.wikipedia.org/wiki/Reprezentacja_Grecji_w_pi%C5%82ce_no%C5%BCnej
http://pl.wikipedia.org/wiki/Reprezentacja_Wybrze%C5%BCa_Ko%C5%9Bci_S%C5%82oniowej_w_pi%C5%82ce_no%C5%BCnej
http://pl.wikipedia.org/wiki/Reprezentacja_Japonii_w_pi%C5%82ce_no%C5%BCnej
http://pl.wikipedia.org/wiki/Reprezentacja_Urugwaju_w_pi%C5%82ce_no%C5%BCnej
http://pl.wikipedia.org/wiki/Reprezentacja_Kostaryki_w_pi%C5%82ce_no%C5%BCnej
http://pl.wikipedia.org/wiki/Reprezentacja_Anglii_w_pi%C5%82ce_no%C5%BCnej
http://pl.wikipedia.org/wiki/Reprezentacja_W%C5%82och_w_pi%C5%82ce_no%C5%BCnej
http://pl.wikipedia.org/wiki/Reprezentacja_Szwajcarii_w_pi%C5%82ce_no%C5%BCnej
http://pl.wikipedia.org/wiki/Reprezentacja_Ekwadoru_w_pi%C5%82ce_no%C5%BCnej
http://pl.wikipedia.org/wiki/Reprezentacja_Francji_w_pi%C5%82ce_no%C5%BCnej
http://pl.wikipedia.org/wiki/Reprezentacja_Hondurasu_w_pi%C5%82ce_no%C5%BCnej
http://pl.wikipedia.org/wiki/Reprezentacja_Argentyny_w_pi%C5%82ce_no%C5%BCnej
http://pl.wikipedia.org/wiki/Reprezentacja_Bo%C5%9Bni_i_Hercegowiny_w_pi%C5%82ce_no%C5%BCnej
http://pl.wikipedia.org/wiki/Reprezentacja_Iranu_w_pi%C5%82ce_no%C5%BCnej
http://pl.wikipedia.org/wiki/Reprezentacja_Nigerii_w_pi%C5%82ce_no%C5%BCnej
http://pl.wikipedia.org/wiki/Reprezentacja_Niemiec_w_pi%C5%82ce_no%C5%BCnej
http://pl.wikipedia.org/wiki/Reprezentacja_Portugalii_w_pi%C5%82ce_no%C5%BCnej
http://pl.wikipedia.org/wiki/Reprezentacja_Ghany_w_pi%C5%82ce_no%C5%BCnej
http://pl.wikipedia.org/wiki/Reprezentacja_Stan%C3%B3w_Zjednoczonych_w_pi%C5%82ce_no%C5%BCnej
http://pl.wikipedia.org/wiki/Reprezentacja_Belgii_w_pi%C5%82ce_no%C5%BCnej
http://pl.wikipedia.org/wiki/Reprezentacja_Algierii_w_pi%C5%82ce_no%C5%BCnej
http://pl.wikipedia.org/wiki/Reprezentacja_Rosji_w_pi%C5%82ce_no%C5%BCnej
http://pl.wikipedia.org/wiki/Reprezentacja_Korei_Po%C5%82udniowej_w_pi%C5%82ce_no%C5%BCnej
http://pl.wikipedia.org/wiki/Brazylia
http://pl.wikipedia.org/wiki/Chorwacja
http://pl.wikipedia.org/wiki/Meksyk
http://pl.wikipedia.org/wiki/Kamerun
http://pl.wikipedia.org/wiki/Hiszpania
http://pl.wikipedia.org/wiki/Holandia
http://pl.wikipedia.org/wiki/Chile
http://pl.wikipedia.org/wiki/Australia
http://pl.wikipedia.org/wiki/Kolumbia
http://pl.wikipedia.org/wiki/Grecja
http://pl.wikipedia.org/wiki/Wybrze%C5%BCe_Ko%C5%9Bci_S%C5%82oniowej
http://pl.wikipedia.org/wiki/Japonia
http://pl.wikipedia.org/wiki/Urugwaj
http://pl.wikipedia.org/wiki/Kostaryka
http://pl.wikipedia.org/wiki/Anglia
http://pl.wikipedia.org/wiki/W%C5%82ochy
http://pl.wikipedia.org/wiki/Szwajcaria
http://pl.wikipedia.org/wiki/Ekwador
http://pl.wikipedia.org/wiki/Francja
http://pl.wikipedia.org/wiki/Honduras
http://pl.wikipedia.org/wiki/Argentyna
http://pl.wikipedia.org/wiki/Bo%C5%9Bnia_i_Hercegowina
http://pl.wikipedia.org/wiki/Iran
http://pl.wikipedia.org/wiki/Nigeria
http://pl.wikipedia.org/wiki/Niemcy
http://pl.wikipedia.org/wiki/Portugalia
http://pl.wikipedia.org/wiki/Ghana
http://pl.wikipedia.org/wiki/Stany_Zjednoczone
http://pl.wikipedia.org/wiki/Belgia
http://pl.wikipedia.org/wiki/Algieria
http://pl.wikipedia.org/wiki/Rosja
http://pl.wikipedia.org/wiki/Korea_Po%C5%82udniowa
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Terminarz fazy grupowej Mundialu 2014 

 

Data Stadion Gr. Drużyna Wynik Drużyna 

 

12.06.2014 

godz.22:00 Sao Paulo 
A   Brazylia :   Chorwacja 

 

13.06.2014 

godz.18:00 Natal 
A   Meksyk :   Kamerun 

 

13.06.2014 

godz.21:00 Salvador 
B   Hiszpania :   Holandia 

 

13.06.2014 

godz.0:00 Cuiaba 
B   Chile :   Australia 

 

14.06.2014 

godz.18:00 
Belo 

Horizonte 

C   Kolumbia :   Grecja 

 

14.06.2014 

godz.3:00 Recife 
C 

  Wybrzeże 

Kości Słoniowej 
:   Japonia 

 

14.06.2014 

godz.21:00 Fortaleza 
D   Urugwaj :   Kostaryka 

 

14.06.2014 

godz.0:00 Manaus 
D   Anglia :   Włochy 

 

15.06.2014 

godz.18:00 Brasilia 
E   Szwajcaria :   Ekwador 

 

15.06.2014 

godz.21:00 
Porto 

Alegre 

E   Francja :   Honduras 

 

15.06.2014 

godz.0:00 
Rio de 

Janeiro 

F   Argentyna : 
  Bośnia i 

Hercegowina 
 

16.06.2014 

godz.21:00 Curitiba 
F   Iran :   Nigeria 

 

16.06.2014 

godz.18:00 Salvador 
G   Niemcy :   Portugalia 

 

16.06.2014 

godz.0:00 Natal 
G   Ghana :   USA 

 

17.06.2014 

godz.18:00 
Belo 

Horizonte 

H   Belgia :   Algieria 

 

17.06.2014 

godz.0:00 Cuiaba 
H   Rosja : 

  Korea 

Południowa 
 

17.06.2014 

godz.21:00 Fortaleza 
A   Brazylia :   Meksyk 

 

18.06.2014 

godz.0:00 Manaus 
A   Kamerun :   Chorwacja 
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18.06.2014 

godz.21:00 
Rio de 
Janeiro 

B   Hiszpania :   Chile 

 

18.06.2014 

godz.18:00 
Porto 
Alegre 

B   Australia :   Holandia 

 

19.06.2014 

godz.18:00 Brasilia 
C   Kolumbia : 

  Wybrzeże 

Kości Słoniowej 
 

19.06.2014 

godz.0:00 Natal 
C   Japonia :   Grecja 

 

19.06.2014 

godz.21:00 Sao Paulo 
D   Urugwaj :   Anglia 

 

20.06.2014 

godz.18:00 Recife 
D   Włochy :   Kostaryka 

 

20.06.2014 

godz.21:00 Salvador 
E   Szwajcaria :   Francja 

 

20.06.2014 

godz.0:00 Curitiba 
E   Honduras :   Ekwador 

 

21.06.2014 

godz.18:00 
Belo 

Horizonte 

F   Argentyna :   Iran 

 

21.06.2014 

godz.0:00 Cuiaba 
F   Nigeria : 

  Bośnia i 

Hercegowina 
 

21.06.2014 

godz.21:00 Fortaleza 
G   Niemcy :   Ghana 

 

22.06.2014 

godz.0:00 Manaus 
G   USA :   Portugalia 

 

22.06.2014 

godz.18:00 
Rio de 

Janeiro 

H   Belgia :   Rosja 

 

22.06.2014 

godz.21:00 
Porto 

Alegre 

H 

  Korea 

Południowa 
:   Algieria 

 

23.06.2014 

godz.22:00 Brasilia 
A   Kamerun :   Brazylia 

 

23.06.2014 

godz.22:00 Recife 
A   Chorwacja :   Meksyk 

 

23.06.2014 

godz.18:00 Curitiba 
B   Australia :   Hiszpania 

 

23.06.2014 

godz.18:00 Sao Paulo 
B   Holandia :   Chile 

 

24.06.2014 

godz.22:00 Cuiaba 
C   Japonia :   Kolumbia 

 

24.06.2014 

godz.22:00 Fortaleza 
C   Grecja : 

  Wybrzeże 

Kości Słoniowej 
 

24.06.2014 

godz.18:00 Natal 
D   Włochy :   Urugwaj 
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24.06.2014 

godz.18:00 
Belo 

Horizonte 

D   Kostaryka :   Anglia 

 

25.06.2014 

godz.22:00 Manaus 
E   Honduras :   Szwajcaria 

 

25.06.2014 

godz.22:00 
Rio de 
Janeiro 

E   Ekwador :   Francja 

 

25.06.2014 

godz.18:00 
Porto 
Alegre 

F   Nigeria :   Argentyna 

 

25.06.2014 

godz.18:00 Salvador 
F 

  Bośnia i 

Hercegowina 
:   Iran 

 

26.06.2014 

godz.18:00 Recife 
G   USA :   Niemcy 

 

26.06.2014 

godz.18:00 Brasilia 
G   Portugalia :   Ghana 

 

26.06.2014 

godz.22:00 Sao Paulo 
H 

  Korea 

Południowa 
:   Belgia 

 

26.06.2014 

godz.22:00 Curitiba 
H   Algieria : 

  Rosja 

 
 

1/8 finału: 28/29/30 czerwca i 1 lipca 

Ćwierćfinały: 4 i 5 lipca 

Półfinały: 8 i 9 lipca 

Mecz o 3 miejsce: 12 lipca 

Finał: 13 lipca 

Poniżej wywiad z brazylijskim piłkarzem, który zagrał na trzech Mundialach, i mówi tez o tych 

nadchodzących w Brazylii. Wywiad przygotował Krzysztof Suchecki ze strony www. 

Gilberto  Silva  ur. 7 października 1976 – defensywny pomocnik,  czasem  środkowy  obrońca.   

Jest mistrzem świata z 2002 roku, to po tym turnieju Brazylijczycy zaczęli go nazywać niewidzialnym murem,  

a Arsene Wenger sprowadził go do Arsenalu. W 2004 zdobyli mistrzostwo Anglii jako niepokonani przez  

cały sezon. Od 2001 do 2010 roku Gilberto rozegrał w kadrze 93 mecze, strzelił 3 gole, grał na trzech  

mundialach. Podczas  mundialu w Brazylii będzie  pracował  w Rio  jako  ekspert telewizyjny. 

 

- Jechałem na mundial 2002 jako rezerwowy, który bał się odezwać do Ronaldo czy Roberto 
Carlosa. A wracałem jako mistrz świata. Luiz Felipe Scolari to jest trener stworzony do wielkich 
turniejów. W nim teraz nadzieja - mówi Brazylijczyk Gilberto Silva. 
 
Paweł Wilkowicz: Zostało kilka dni do mistrzostw świata. Brazylia zdąży? 
 
Gilberto Silva: Myślę, że zdąży, bo wszyscy teraz pracują w szalonym tempie. Jest wiele opóźnień, 
ale powinno się udać. Drużynom, które przyjadą na turniej, na pewno nie zabraknie niczego. 
Zagraniczni kibice też będą zadowoleni. Zabraknie natomiast wielu rzeczy, które zostały obiecane 
Brazylijczykom, gdy zdobywaliśmy turniej. Uwierzyliśmy wtedy w wielką modernizację, a jej nie 
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było. Tyle, że to bardziej nasz wewnętrzny problem. Gościom mundialu mogę powiedzieć szczerze: 
przyjeżdżajcie, bądźcie spokojni i bawcie się dobrze. Bo będzie dobrze. Tego mundialu nie 
zapomnicie. 
 
Czy Brazylijczycy nie lubią Brazylii? Cały czas słyszymy od was, co się nie uda podczas 
mundialu, jakby mistrzostwa trafiły do jakiegoś zacofanego kraju, pogrążonego w wojnie 
domowej. A przecież to bzdura. 
 
- Pamiętajcie, że to jest rok wyborczy. Wszystko, co się dzieje, musi być albo winą władz, albo ich 
zasługą, wszystko jest polityką. Jedni sobie robią kampanię, chwaląc się sukcesami, a inni - 
narzekając, że nic się nie udało i nie uda. Tych drugich zawsze będzie więcej. Tak po prostu jest. 
Problem w tym, żeby ci wytykający błędy nie tylko narzekali, ale i pomagali. Bo wiele problemów  
w przygotowaniach wzięło się z tego, że ludzie na różnych poziomach władzy robili sobie na złość. 
Każdy chciał coś ugrać. A politycy zapominają, że jeśli ten mundial rzeczywiście będzie wielkim 
bałaganem, to wszyscy przegrają. Zepsujemy sobie opinię na lata. 
 
Rok temu Puchar Konfederacji, próba generalna przed mundialem, upłynął pod znakiem 
wielkich ulicznych protestów. Również protestów przeciw mundialowi. Były bitwy z policją, 
ranni, podczas niektórych meczów gaz łzawiący z ulic docierał na trybuny. Taki może być 
również mundial? 
 
- Przede wszystkim, protesty nie dotyczyły Pucharu Konfederacji ani futbolu. Dotyczyły 
niespełnionych obietnic władzy, problemów które narastały od dawna. Ludzie stracili cierpliwość. 
Zaczęło się od demonstracji przeciw podwyżkom cen biletów komunikacji miejskiej, a skończyło  
na wielkich manifestacjach i wezwaniach, żeby do nowoczesnych stadionów dobudować jeszcze 
państwo: służbę zdrowia, edukację. Ludzie wyszli na ulicę i już nie chcieli wrócić, bo zobaczyli, że 
dzięki Pucharowi Konfederacji ich protest wreszcie ma jakiś sens. Że nie da się ich kolejny raz 
zignorować, bo pokazują to media z całego świata, protest wreszcie jest słyszany, a władza musi 
jakoś zareagować. W tym sensie wielki futbol to był sojusznik protestujących, a nie wróg. 
 
W takim razie mundial będzie jeszcze większym sojusznikiem. 
 
- Może być. I nikt dziś nie jest w stanie przewidzieć, czy będzie powtórka sprzed roku czy nie.  
Ja uważam, że protesty to dobra rzecz. O ile obywają się bez przemocy. Ci ludzie, którzy wtedy 
wyszli na ulicę, mieli rację. Problem w tym, że znalazły się grupki ludzi, którzy się pod pokojowe 
protesty podczepili już bez dobrych intencji. Im zależało, żeby były starcia z policją i bałagan. Mam 
na myśli na przykład anarchistów z Black Bloc. Dla nich liczy się protest dla protestu, a nie 
znalezienie rozwiązania. Im ostrzej, tym lepiej, bo to im zapewni sławę. Ale oni tak naprawdę nie są 
częścią tego ruchu protestu. Oni nie szukają sprawiedliwości, tylko rozgłosu. I wierzę, że rząd 
będzie potrafił nas ochronić przed takimi jak oni. A sam protest popieram, ludzie muszą mieć 
prawo wykrzyczeć niezadowolenie. 
 
Wiele zależy od tego, jak się będzie w turnieju wiodło reprezentacji Brazylii. Trener Luiz Felipe 
Scolari ma szansę powtórzyć z obecną kadrą to co osiągnął z wami w 2002 roku w Korei i Japonii? 
Brazylijczycy narzekają, że dzisiejsza reprezentacja jest nijaka, uboga w talenty, zwłaszcza w 
ataku i musi przeskoczyć siebie, żeby coś osiągnąć w mundialu. Zgadza się pan? 
 
- Utalentowanych piłkarzy Brazylii nigdy nie zabraknie. Problemem tej grupy jest brak 
doświadczenia w wielkich turniejach. Życzę im jak najlepiej, znajdą się pod ogromną presją. Będą 
mieli za sobą kibiców, na trybunach będzie szał, ale to jest broń, którą nie każdy gospodarz turnieju 
umie się posłużyć. Niektórym bardziej to przeszkadza niż pomaga. Ale piłkarze mają obok siebie 
Scolariego, w nim nadzieja, bo to jest trener stworzony do turniejów. Wie jak budować grupę,  
jak w mądry sposób zmobilizować kibiców, wszystko ma zaplanowane od początku do końca. 
 

http://www.sport.pl/mundial2014/1,128351,15955982,Gilberto_Silva_dla_Sport_pl__Brazylia_ma_wiele_twarzy_.html
http://www.sport.pl/mundial2014/1,128351,15955982,Gilberto_Silva_dla_Sport_pl__Brazylia_ma_wiele_twarzy_.html
http://www.sport.pl/mundial2014/1,128351,15955982,Gilberto_Silva_dla_Sport_pl__Brazylia_ma_wiele_twarzy_.html
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Był pan w 2002 ważną częścią drużyny, która też miała przed mundialem mnóstwo problemów, 
ale sobie poradziła, bo atmosfera w kadrze była znakomita. Nazwano was Rodziną Scolariego. 
Jak się z tym trenerem pracuje? 
 
- Scolari wie, kiedy być dla piłkarzy jak ojciec, kiedy jak trener, kiedy jak przywódca. Jest bardzo 
bystry i lubi różne motywacyjne sztuczki. Zaczytuje się w książkach o przywództwie itd., a potem 
wie jak tę wiedzę w prosty sposób przekazać piłkarzowi. Umie rozmawiać, wszystko jest u niego 
przejrzyste. I jest szczery. 
 
Można powiedzieć, że dzięki niemu pana kariera wystrzeliła w 2002 w górę, na lata. Jechał pan 
do Korei i Japonii jako piłkarz mało znany, z ligi brazylijskiej, a wrócił jako jeden z bohaterów  
i od razu trafił do Arsenalu. Tego wielkiego Arsenalu, Invincibles z którymi w 2004 wygrał pan 
Premiership nie przegrywając żadnego meczu. 
 
- Czuję się wybrańcem losu. Dostałem od futbolu wszystko. Poznałem go i od biednej strony,  
z czasów gdy zarabiałem na boisku tak mało, że musiałem chodzić do normalnej pracy w fabryce 
słodyczy albo wynajmować się jako stolarz. Pracowałem już jako dziecko, bo rodzice nie dawali 
rady sami, mama zachorowała. To nie jest skarga, miałem pogodne dzieciństwo, a rodzice robili  
co mogli, by na stole zawsze było jedzenie. Ale było po prostu bardzo biednie. Dopiero potem 
przyszły trofea, piękne wspomnienia, pieniądze. Mistrzostwo świata, trzy mundiale, wygrane Copa 
America 2007, gdy byłem kapitanem, mistrzostwo i dwa Puchary Anglii z Arsenalem, mistrzostwo 
Grecji z Panathinaikosem, rok temu Copa Libertadores z Atletico Mineiro. Mimo prawie 38 lat, 
mimo kontuzji, po której dopiero wracam do formy, nie kończę kariery właśnie dlatego, że im 
starszy jestem, tym więcej przyjemności mi daje analizowanie tego, co już osiągnąłem, i gdzie teraz 
jestem. 
 
Jak pan wspomina tamte mistrzostwa z 2002, ostatni wygrany mundial Brazylii? 
 
- Nie miałem prawa liczyć, że będę w składzie. Jechałem do Korei i Japonii jako rezerwowy. I to jako 
zmiennik Emersona, czyli naszego kapitana. Trzymaliśmy się na zgrupowaniu razem z 
Klebersonem, on też był z ligi brazylijskiej i właściwie całe dnie spędzaliśmy sami. Albo ja u niego w 
pokoju albo on u mnie, bo się baliśmy nawet odezwać do Ronaldo, Rivaldo, Cafu czy Roberto 
Carlosa. Robiliśmy wszystko, co kazali. I nagle, tuż przed pierwszym meczem, okazuje się że mam 
grać, bo Emerson zwichnął sobie ramię na treningu. Scolari zdecydował, że to ja go zastąpię, choć 
przecież na szansę czekali też inni, w kadrze był już Kaka. A trener nie dość, że mnie wybrał, to 
jeszcze przekonał, żebym się zupełnie nie przejmował: mundial nie mundial, mam grać prosto jak  
u siebie w Atletico Mineiro. A potem z meczu na mecz rosłem. 
 
W tamtym mundialu Scolari nie zdjął pana z boiska nawet na minutę. A potem na mistrzostwa 
zabierali pana i Carlos Alberto Parreira w 2006 i Dunga w 2010. 
 
- Jak raz posmakujesz mundialu, chcesz więcej. Dla mnie to była jedna z motywacji, by wytrwać  
w futbolu na najwyższym poziomie. 
 
Następne pańskie mundiale to były już brazylijskie klęski, porażki w ćwierćfinałach. Która była 
bardziej bolesna, w 2006 z Francją czy w 2010 z Holandią? 
 
- W 2006 wszyscy byli pewni że zostaniemy mistrzem świata. Zupełnie inaczej niż w 2002, gdy mało 
kto na nas stawiał. W 2006 mieliśmy w składzie pełno gwiazd, kadra właściwie budowała się sama, 
oczekiwania były ogromne. I od początku nie szło, byliśmy coraz bardziej sfrustrowani. Jedno 
wielkie rozczarowanie. A w 2010 Dunga dokonywał cudów, żeby stworzyć dobrą drużynę. Był cały 
czas krytykowany, że wybiera piłkarzy bez fantazji, kadra gra brzydko. Ale nie mieliśmy żadnych 
problemów aż do ćwierćfinału. A w nim porażka z Holendrami była tak pechowa, że nie mogliśmy 
dojść do siebie. Nie zapomnę tego widoku, gdy 23 mężczyzn płakało w szatni jak dzieci. 

http://www.sport.pl/mundial2014/1,128351,15955982,Gilberto_Silva_dla_Sport_pl__Brazylia_ma_wiele_twarzy_.html


Numer 49/50 2014 
 

~ 19 ~ 
 

Po 2006 kibice winili przede wszystkim zawodników grających w Europie. Mówił pan wtedy ostro: 

Brazylijczycy zabijają swoich bohaterów, Ronaldo, Roberto Carlosa, Ronaldinho. 

 

- Piłkarze z europejskich klubów zawsze są u nas pierwsi w kolejce, gdy się szuka kozła ofiarnego. 

W 2002 zostaliśmy mistrzami świata, mając w składzie większość piłkarzy grających w Europie.  

I nikomu wtedy nie przyszło do głowy, że to jest jakiś problem. A cztery lata później po porażce 

potrzebny był winowajca, więc zapłacili za to ci najsławniejsi, najbogatsi. Słyszeli, że nie dbają już  

o Brazylię, tylko o siebie, nie chcą się poświęcać. A ja byłem wtedy w zagranicznym klubie  

i chciałem się poświęcać. Tak jak i oni. Tylko po prostu, mimo tego poświęcania się, źle grałem. 

 

Waszemu pokoleniu, mistrzów z 2002, dobrze się też ułożyły kariery po karierze. Macie 

pieniądze, sławę, będziemy was oglądać podczas turnieju w studiach, pana jako eksperta ESPN. 

Nie wszystkim brazylijskim mistrzom świata to było dane, na każdego Pelego przypadał jakiś 

Garrincha. 

 

- Jestem jednym z ostatnich z pokolenia 2002, którzy jeszcze grają. Po mundialu, gdy już wszystko 

będzie w porządku z operowanym kolanem, poszukam nowego klubu. Ciągle mi to daje radość. 

Tak, nam się udało. Ale Brazylia ma wiele twarzy, nasz futbol też. Nie wszystkie piękne. Mamy 

tutaj ponad 700 zawodowych klubów. Niektóre z nich grają tylko przez cztery miesiące w roku, 

dopóki się nie skończą rozgrywki stanowe. Ledwie 15-20 procent z 16 tysięcy zawodowych piłkarzy 

w Brazylii gra przez cały rok. Więc z jednej strony są ci, którzy mają wszystko, z drugiej ci,  

co z futbolu ledwo są w stanie wyżyć, bo zarabiają równowartość kilkuset dolarów. Z jednej strony 

są drużyny grające po 80 meczów w roku, na całym kontynencie, cierpiące z powodu absurdalnie 

przeładowanego kalendarza, a z drugiej kluby, które mogą piłkarzom zaoferować kontrakt tylko na 

jedną trzecią roku. I mam nadzieję że to się zmieni. 

 

Jest pan w grupie piłkarzy, którzy założyli Bom Senso FC, FC Zdrowy Rozsądek, czyli coś 

pomiędzy związkiem zawodowym piłkarzy a klubem dyskusyjnym. Walczycie o zmianę 

przeładowanego kalendarza rozgrywek, o to, żeby skończyć z nieudolnością działaczy, żeby 

bronić piłkarzy przed agresją kibiców itd. Mundial to okazja do zmiany? 

 

- Mundial powinien być punktem zwrotnym dla Brazylii. Dla całego kraju, dla futbolu też. Mnie nie 

oburzają wydatki na mundial, ani to, że wszystko jest ostatnio podporządkowane przygotowaniom 

do niego, bo musimy się pokazać z dobrej strony. Ale po mistrzostwach pora wziąć się za służbę 

zdrowia, edukację, transport. Krótko mówiąc, teraz zmienialiśmy Brazylię tak, żeby była gotowa 

zorganizować mundial, a potem zmieniajmy ją dla siebie. I tak samo powinno być w naszym 

futbolu. Podczas mundialu na pewno nie zauważycie, że coś z nim jest nie tak. Reprezentacje będą 

grać na pięknych stadionach, ćwiczyć w klubowych ośrodkach światowej klasy. U mnie w Belo 

Horizonte obydwa kluby, Atletico Mineiro i Cruzeiro, mają fantastyczne ośrodki. W jednym będzie 

mieszkać Argentyna, w drugim Chile. To będzie mundial na świetnych murawach, bez chuliganów 

na trybunach. Ale nie powie całej prawdy o naszej piłce. O długach, zastraszających piłkarzy 

kibicach, nierównościach. Czas, żeby wszyscy zaangażowani w brazylijski futbol zaczęli zmieniać 

siebie. Ci, którzy rządzą klubami, federacjami stanowymi, CBF. Bo wielu z nich robi złą robotę. 

Trzeba wreszcie oddać zarządzanie profesjonalistom, bo formalnie futbol mamy ciągle amatorski.  

I działaczy też formalnie społecznych. Pracują w innych firmach, a w futbolu po godzinach.  

Tak naprawdę wszyscy udają i nikt nie bierze odpowiedzialności. 

 

http://www.sport.pl/pilka/0,123089.html?tag=Ronaldinho
http://www.edulandia.pl/studia/0,0.html
http://www.sport.pl/pilka/0,64946.html
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Mundialowe naj naj naj: 

Najwięcej występów w finałach: 19 – Brazylia (jedyny kraj, który grał we wszystkich turniejach) 

Najwięcej mistrzostw: 5 – Brazylia  

Najwięcej występów w finale: 7 – Brazylia i Niemcy 

Najwięcej rozegranych meczów: 99 – Niemcy 

Najwięcej zwycięstw: 67 – Brazylia  

Najwięcej porażek: 24 – Meksyk 

Najwięcej remisów: 21 – Włochy 

Najwięcej strzelonych goli: 210 – Brazylia 

Najwięcej goli strzelonych podczas jednego turnieju: 27 – Węgry (1954) 

Najwięcej startów w finałach : 5 – Antonio Carbajal (Meksyk; 1950-1966) i Lothar Matthäus (Niemcy 

1982-1998) 

  

Trzykrotni medaliści: 

3 złote – Pele (Brazylia) 

2 złote, 1 srebrny – Cafu (Brazylia) 

1 złoty, 2 srebrne – Pierre Littbarski, Lothar Matthäus (obaj RFN) 

1 złoty, 1 srebrny, 1 brązowy – Franz Beckenbauer, Horst-Dieter Höttges, Wolfgang Overath 

(wszyscy RFN) 

1 srebrny, 2 brązowe – Miroslav Klose (Niemcy) 

 

Najwięcej meczów w finałach: 

25 – Lothar Matthäus (Niemcy; 1982 – 2, 1986 – 7, 1990 – 7, 1994 – 5, 1998 – 4) 

23 – Paolo Maldini (Włochy; 1990 – 7, 1994 – 7, 1998 – 5, 2002 – 4) 

21 – Diego Maradona (Argentyna; 1982 – 5, 1986 – 7, 1990 – 7, 1994 – 2), Uwe Seeler (RFN; 1958 – 5, 

1962 – 4, 1966 – 6, 1970 – 6), Władysław Żmuda (Polska; 1974– 7, 1978 – 6, 1982 – 7, 1986 –1) 

20 – Cafu (Brazylia; 1994 – 3, 1998 – 6, 2002 – 7, 2006 – 4), Grzegorz Lato (Polska; 1974 – 7, 1978 – 6, 

1982 – 7) 

  

Najmłodszy uczestnik finałów: 17 lat i 41 dni – Norman Whiteside (Irlandia Północna, 1982) 

Najmłodszy mistrz: 17 lat i 249 dni – Pele (Brazylia, 1958) 

Najstarszy uczestnik finałów: 42 lata i 39 dni – Roger Milla (Kamerun, 1994) 

Najstarszy mistrz: 40 lat i 133 dni – Dino Zoff (Włochy, 1982) 

 

Najwięcej goli w finałach: 

15 – Ronaldo (Brazylia); 1994 – 0, 1998 – 4, 2002 – 8, 2006 – 3 

14 – Miroslav Klose (Niemcy); 2002 – 5, 2006 – 5, 2010 – 4; Gerd Müller (RFN); 1970 – 10, 1974 – 4 

13 – Just Fontaine (Francja); 1958 – 13 

12 – Pele (Brazylia); 1958 – 6, 1962 – 1, 1966 – 1, 1970 – 4 

11 – Jürgen Klinsmann (Niemcy); 1990 – 3, 1994 – 5, 1998 – 3); Sandor Kocsis (Węgry); 1954 – 11 

  

Najwięcej goli w jednym meczu: 

5 – Oleg Salenko (Rosja, 1994, 6:1 z Kamerunem) 

4 – Ernest Wilimowski (Polska, 1938, 5:6 po dogr. z Brazylią), Ademir (Brazylia, 1950; 7:1 ze 

Szwecją), Sandor Kocsis (Węgry, 1954, 8:3 z RFN), Just Fontaine (Francja, 
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1958, 6:3 z RFN), Eusebio (Portugalia, 1966, 5:3 z Koreą Płn.), Emilio Butragueno (Hiszpania, 1986, 

5:1 z Danią) 

  

Najszybszy hat-trick: 8 minut – Laszlo Kiss (Węgry, 1982) 

Najmłodszy strzelec gola: 17 lat i 239 dni – Pele (Brazylia, 1958) 

Najstarszy strzelec gola: 42 lata i 39 dni – Roger Milla (Kamerun, 1994) 

  

Najszybciej zdobyte gole: 

11 sekunda – Hakan Sükür (Turcja, 2002) 

20 sekunda – Vaclav Mašek (Czechosłowacja, 1962) 

25 sekunda – Ernst Lehner (Niemcy, 1934) 

27 sekunda – Bryan Robson (Anglia, 1982) 

  

Najwyższe zwycięstwo: 

10-1 Węgry – Salwador (1982); 9-0: Węgry – Korea Południowa (1954), Jugosławia – Zair (1974) 

Najwięcej goli w jednym meczu: 12 – Austria – Szwajcaria 7:5 (1954) 

Najwięcej goli w turnieju: 171 – 1998 (MŚ we Francji) 

Najwięcej meczów w roli trenera: 

25 – Helmut Schön (RFN; 1966, 1970, 1974, 1978) 

23 – Carlos Alberto Parreira (Brazylia; 1982 Kuwejt, 1990 ZEA, 1994 Brazylia, 1998 Arabia Saud., 

2006 Brazylia, 2010 RPA) 

20 – Mario Zagallo (Brazylia; 1970, 1974, 1998), Velibor Milutinović (Serbia; 1986 Meksyk, 1990 

Kostaryka, 1994 USA, 1998 Nigeria, 2002 Chiny) 

  

Złote medale w roli piłkarza i trenera: 

Mario Zagallo (Brazylia; 1958 i 1962 jako piłkarz/1970 jako trener), Franz Beckenbauer (RFN; 

1974/1990) 

  

Najszybciej otrzymana czerwona kartka: 56. sekunda – Jose Batista (Urugwaj, 1986) 

Najwięcej widzów na jednym meczu: 

199 854 tys. Urugwaj – Brazylia, 16 lipca 1950 (stadion Maracana, Rio de Janeiro) 

Najmniej widzów na jednym meczu: 

300 Rumunia – Peru, 14 lipca 1930 (stadion Pocitos, Montevideo) 

Najwięcej meczów w roli sędziego: 

8 – Joël Quiniou (Francja, 1986-94), Benito Archundia (Meksyk, 2006-10) i Jorge Larrionda (Urugwaj, 

2006-10) 

 

 

Życzymy wielkich sportowych emocji ! 
 

 

 

 

 

 


