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Witajcie! 
 

Nadszedł czas urlopu, życzmy sobie nawzajem wspaniałego wypoczynku i udanych 
wakacji! Niech będzie ciepło, ale nie za gorąco, przygody tylko miłe, a osoby wokół nas 

tylko przyjazne. Na ten czas przygotowaliśmy wakacyjny numer Wuzetki. 

 
                                                                  Zapraszamy;-) 
   

 

 

 

Kalendarium 
 

 
Ważne daty w sierpniu: 
1 sierpnia Narodowy Dzień Pamięci Powstania Warszawskiego 
15 sierpnia  Święto Wojska Polskiego, Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny 
31 sierpnia  Dzień Solidarności i Wolności 
1964   Rozpoczęła się wojna amerykańsko-wietnamska, która trwała do stycznia 1973. 
1977   W Warszawskich Zakładach Telewizyjnych wyprodukowano pierwszy telewizor do odbioru 

programu w kolorze. 
1920   Rozpoczyna się bitwa warszawska, decydująca o losach wojny polsko - bolszewickiej. 
1891   T. Edison opatentowuje kamerę. 
1920   Konstytucja USA przyznaje kobietom prawo wyborcze. 
1980 W Szczecinie komisja rządowa i przedstawiciele międzyzakładowych komitetów strajkowych 

podpisali porozumienia, na mocy których władze PRL zobowiązały się do realizacji  
21 postulatów, w tym utworzenia niezależnych samorządnych związków zawodowych. 

 

 

HUMOR 

 

Przybiega dzieciak na stację benzynową z kanistrem: 

- Dziesięć litrów benzyny, szybko! 

- Co jest? Pali się? 

- Tak, moja szkoła. Ale trochę jakby przygasa.  

 

- Powtórzmy tabliczkę mnożenia - mówi ojciec do syna - na pewno wiesz, że dwa razy dwa jest 

cztery, a ile to będzie sześć razy siedem? 

- Tato, dlaczego ty zawsze rezerwujesz dla siebie łatwiejsze przykłady?!  

 
- Mamo, choinka sie pali! - wola Jasio z pokoju do matki zajętej w kuchni. 

- Choinka się świeci, a nie pali - poprawia matka. 

Za chwile chłopiec krzyczy: 

- Mamo, mamo, firanki się świecą!  
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Pani w szkole pyta Jasia: 

- Powiedz mi kto to był: Mickiewicz, Słowacki, Norwid? 

- Nie wiem. A czy pani, wie kto to był Zyga, Chudy i Kazek? 

- Nie wiem - odpowiada zdziwiona nauczycielka. 

- To co mnie pani swoja banda straszy?  

 

- Jasiu, masz dziś bardzo dobrze odrobione zadanie - mówi nauczycielka - Czy jesteś pewien, ze 

twojemu tacie nikt nie pomagał?  

 

- Mamo! Mamo! - krzyczy synek na podwórku. 

Matka wychyla sie z okna: 

- Czego chcesz pieroński mozolu?! 

- Tomek nie chciał uwierzyć ze masz zeza...  

 

Mama pyta sie swego synka: 

- Kaziu, jak się czujesz w szkole? 

- Jak na komisariacie: ciągle mnie wypytują, a ja o niczym nie wiem.  

 

- Tato dlaczego pies sąsiadów już nie szczeka? 

- Nie pyskuj smarkaczu, tylko jedz kotlety!  

 

Wnuczek poszedł z babcią do kościoła w Zaduszki. Słucha jak ksiądz czyta wypominki: 

"Za duszę Jana, Marcina, Henryka, za duszę Adama, Andrzeja, Teofila..." 

Chłopiec słucha, słucha, w końcu zaniepokojony ciągnie babcie za rekaw: 

"Babciu, chodźmy stad, bo on nas wszystkich zadusi!"  

 

Przychodzi Jasiu do domu ze szkoły i krzyczy: 

- Mamo, mamo dzisiaj zrobiłem dobry uczynek. 

- No to mów. 

- Koledzy podłożyli pineskę szpicem do góry na krześle nauczyciela. Już miał siadać kiedy ja 

odsunąłem krzesło...  

 

Syn kończy osiemnaście lat. Ojciec daje mu w prezencie cygarniczkę stwierdzając, że od tego 

momentu pozwala mu palić. 

- Dziękuję tato, ale ja rzuciłem palenie dwa lata temu...  

 

- Jasiu, powiedz nam - pyta ksiądz na lekcji religii - Co musimy zrobić, aby otrzymać rozgrzeszenie? 

- Musimy grzeszyć, proszę księdza - pada odpowiedz.  

 

Jasio przychodzi do domu. Mama krzyczy: 

- Dlaczego masz takie brudne ręce??? 

- Bo bawiłem się w piaskownicy!!! 

- Ale dlaczego masz czyste palce??? 

- Bo gwizdałem na psa!!!  
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Światowe Dni Młodzieży 

Światowe Dni Młodzieży (w skrócie ŚDM) – spotkania młodych katolików, odbywające się co dwa-trzy 
lata, zapoczątkowane z inicjatywy Jana Pawła II w 1985 roku. 

Są to spotkania z papieżem, organizowane w formie religijnego festiwalu, skupiające młodzież z całego 
świata, która chce wspólnie spędzić czas i modlić się. Natomiast w pozostałych latach, w Niedzielę 
Palmową organizowane są Światowe Dni Młodzieży w każdej diecezji, gdzie młodzież spotyka się ze 
swoimi biskupami. 

Rok Daty Miejsce 

Oficjalna zaokrąglona liczba 

uczestników w szczytowym 

momencie
[1]

 

Papież 

1985 

(I)
[a]

 

29-31 marca  Rzym 300 tys.
[2]

 

 

Jan Paweł II 

1987 

(II) 

11-12 kwietnia  Buenos Aires 900 tys. 

1989 

(IV)  

15-20 sierpnia  Santiago de Compostela 400 tys. 

1991 

(VI)  

10-15 sierpnia  Częstochowa 1,6 mln 

1993 

(VIII)  

10-15 sierpnia  Denver 700 tys.
[3]

 

1995 

(X) 

10-15 stycznia  Manila 4,0 mln 

1997 

(XII)  

19-24 sierpnia  Paryż 1,1 mln 

2000 

(XV)  

15-20 sierpnia  Rzym 2,2 mln 

https://pl.wikipedia.org/wiki/M%C5%82odzie%C5%BC
https://pl.wikipedia.org/wiki/Katolicyzm
https://pl.wikipedia.org/wiki/Jan_Pawe%C5%82_II
https://pl.wikipedia.org/wiki/Papie%C5%BC
https://pl.wikipedia.org/wiki/Religia
https://pl.wikipedia.org/wiki/Festiwal
https://pl.wikipedia.org/wiki/Niedziela_Palmowa
https://pl.wikipedia.org/wiki/Niedziela_Palmowa
https://pl.wikipedia.org/wiki/Diecezja
https://pl.wikipedia.org/wiki/Biskup
https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%9Awiatowe_Dni_M%C5%82odzie%C5%BCy#cite_note-1
https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%9Awiatowe_Dni_M%C5%82odzie%C5%BCy_1985
https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%9Awiatowe_Dni_M%C5%82odzie%C5%BCy_1985
https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%9Awiatowe_Dni_M%C5%82odzie%C5%BCy_1985
https://pl.wikipedia.org/wiki/Rzym
https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%9Awiatowe_Dni_M%C5%82odzie%C5%BCy#cite_note-3
https://pl.wikipedia.org/wiki/Jan_Pawe%C5%82_II
https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%9Awiatowe_Dni_M%C5%82odzie%C5%BCy_1987
https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%9Awiatowe_Dni_M%C5%82odzie%C5%BCy_1987
https://pl.wikipedia.org/wiki/Buenos_Aires
https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%9Awiatowe_Dni_M%C5%82odzie%C5%BCy_1989
https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%9Awiatowe_Dni_M%C5%82odzie%C5%BCy_1989
https://pl.wikipedia.org/wiki/Santiago_de_Compostela
https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%9Awiatowe_Dni_M%C5%82odzie%C5%BCy_1991
https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%9Awiatowe_Dni_M%C5%82odzie%C5%BCy_1991
https://pl.wikipedia.org/wiki/Cz%C4%99stochowa
https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%9Awiatowe_Dni_M%C5%82odzie%C5%BCy_1993
https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%9Awiatowe_Dni_M%C5%82odzie%C5%BCy_1993
https://pl.wikipedia.org/wiki/Denver
https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%9Awiatowe_Dni_M%C5%82odzie%C5%BCy#cite_note-4
https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%9Awiatowe_Dni_M%C5%82odzie%C5%BCy_1995
https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%9Awiatowe_Dni_M%C5%82odzie%C5%BCy_1995
https://pl.wikipedia.org/wiki/Manila
https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%9Awiatowe_Dni_M%C5%82odzie%C5%BCy_1997
https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%9Awiatowe_Dni_M%C5%82odzie%C5%BCy_1997
https://pl.wikipedia.org/wiki/Pary%C5%BC
https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%9Awiatowe_Dni_M%C5%82odzie%C5%BCy_2000
https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%9Awiatowe_Dni_M%C5%82odzie%C5%BCy_2000
https://pl.wikipedia.org/wiki/Rzym
https://pl.wikipedia.org/wiki/W%C5%82ochy
https://pl.wikipedia.org/wiki/Plik:John_Paul_II_1980_cropped.JPG
https://pl.wikipedia.org/wiki/Argentyna
https://pl.wikipedia.org/wiki/Hiszpania
https://pl.wikipedia.org/wiki/Polska
https://pl.wikipedia.org/wiki/Stany_Zjednoczone
https://pl.wikipedia.org/wiki/Filipiny
https://pl.wikipedia.org/wiki/Francja
https://pl.wikipedia.org/wiki/W%C5%82ochy
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2002 

(XVII)  

23-28 lipca  Toronto 800 tys.
[4]

 

2005 

(XX)  

16-21 sierpnia  Kolonia 1,2 mln
[5]

 

 

Benedykt XVI 

2008 

(XXIII)  

15-20 lipca  Sydney 400 tys.
[6]

 

2011 

(XXVI)  

15-21 sierpnia  Madryt 1,5 mln
[7]

 do dwóch milionów
[8]

 

2013 

(XXVIII)  

23-28 lipca  Rio de Janeiro 3,7 mln
[9]

 

 

Franciszek 

2016 

(XXXI)  

26-31 lipca  Kraków 

 

 

Historia 
1987 do 1993 

ŚDM 1987 odbył się w Buenos Aires w Argentynie. ŚDM 1989 zorganizowano w Santiago de 
Compostela w Hiszpanii. ŚDM 1991 odbył się w Częstochowie w Polsce. ŚDM 1993 odbył się w Denver, 
stan Kolorado, USA. 

1995 do 2005 

Podczas ŚDM 1995 ponad 5 milionów uczestników zgromadziło się w Parku Luneta w Manili na 
Filipinach, co odnotowano w Księdze Rekordów Guinnessa jako największe zgromadzenie w historii. W 
początkowym komentarzu zaraz po rozpoczęciu wydarzenia, kard. Angelo Amato, prefekt Kongregacji 
ds. Świętych, potwierdził uczestnictwo ponad 4 milionów osób.  

ŚDM 1997 odbyły się w Paryżu we Francji. ŚDM 2000 miały miejsce w Rzymie we Włoszech. Toronto  
w Kanadzie było gospodarzem ŚDM w roku 2002. 

ŚDM 2005 obchodzono w Kolonii w Niemczech. Thomas Gabriel skomponował na Mszę na zakończenie 
21 sierpnia 2005 Missa mundi (Mszę świata), w stylu i instrumentacji reprezentującą pięć kontynentów,  
z europejskim Kyrie zainspirowanym muzyką Bacha, południowoamerykańskim Gloria z gitarami  
i fletniami Pana, azjatyckim Credo z sitarem, afrykańskim Sanctus z bębnami oraz australijskim Agnus 
Dei z wykorzystaniem instrumentów o nazwie didgeridoo. 

2000 

Sydney w Australii zostało wybrane na gospodarza obchodów ŚDM w roku 2008. W czasie ogłoszenia  
w 2005, decyzja o lokalizacji ŚDM 2008 była entuzjastycznie przyjęta przez ówczesnego premiera 
Australii Johna Howarda i arcybiskupa Sydney, kard. Georga Pella. Msza papieska odbyła się  
w niedzielę na torze wyścigowym Randwick. Przez cały tydzień pielgrzymi ze wszystkich kontynentów 
brali udział w wydarzeniach organizowanych w diecezjach Australii i Nowej Zelandii. Papież Benedykt 

https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%9Awiatowe_Dni_M%C5%82odzie%C5%BCy_2002
https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%9Awiatowe_Dni_M%C5%82odzie%C5%BCy_2002
https://pl.wikipedia.org/wiki/Toronto
https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%9Awiatowe_Dni_M%C5%82odzie%C5%BCy#cite_note-5
https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%9Awiatowe_Dni_M%C5%82odzie%C5%BCy_2005
https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%9Awiatowe_Dni_M%C5%82odzie%C5%BCy_2005
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kolonia_(Niemcy)
https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%9Awiatowe_Dni_M%C5%82odzie%C5%BCy#cite_note-6
https://pl.wikipedia.org/wiki/Benedykt_XVI
https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%9Awiatowe_Dni_M%C5%82odzie%C5%BCy_2008
https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%9Awiatowe_Dni_M%C5%82odzie%C5%BCy_2008
https://pl.wikipedia.org/wiki/Sydney
https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%9Awiatowe_Dni_M%C5%82odzie%C5%BCy#cite_note-7
https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%9Awiatowe_Dni_M%C5%82odzie%C5%BCy_2011
https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%9Awiatowe_Dni_M%C5%82odzie%C5%BCy_2011
https://pl.wikipedia.org/wiki/Madryt
https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%9Awiatowe_Dni_M%C5%82odzie%C5%BCy#cite_note-8
https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%9Awiatowe_Dni_M%C5%82odzie%C5%BCy#cite_note-9
https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%9Awiatowe_Dni_M%C5%82odzie%C5%BCy_2013
https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%9Awiatowe_Dni_M%C5%82odzie%C5%BCy_2013
https://pl.wikipedia.org/wiki/Rio_de_Janeiro
https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%9Awiatowe_Dni_M%C5%82odzie%C5%BCy#cite_note-10
https://pl.wikipedia.org/wiki/Franciszek_(papie%C5%BC)
https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%9Awiatowe_Dni_M%C5%82odzie%C5%BCy_2016
https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%9Awiatowe_Dni_M%C5%82odzie%C5%BCy_2016
https://pl.wikipedia.org/wiki/Krak%C3%B3w
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kanada
https://pl.wikipedia.org/wiki/Niemcy
https://pl.wikipedia.org/wiki/Plik:BentoXVI-30-10052007.jpg
https://pl.wikipedia.org/wiki/Australia
https://pl.wikipedia.org/wiki/Hiszpania
https://pl.wikipedia.org/wiki/Brazylia
https://pl.wikipedia.org/wiki/Plik:Pope_Francis_2013.jpg
https://pl.wikipedia.org/wiki/Polska
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XVI wylądował w Sydney 13 lipca 2008 w bazie Sił Powietrznych Richmond. Kardynał Pell odprawił Mszę 
św. na rozpoczęcie ŚDM na Barangaroo (East Darling Harbour). Obchody objęły także odprawienie 
Drogi Krzyżowej oraz rejs papieża po porcie w Sydney. Pielgrzymi uczestniczyli w różnych imprezach 
młodzieżowych, m.in. w zwiedzaniu katedry pw. Matki Bożej,codziennych katechezach i Mszach 
prowadzonych przez biskupów z całego świata,koncertach, nawiedzeniu grobu św. Marii MacKillop, 
wystawie powołaniowej w Darling Harbour, a także sakramencie Pojednania i modlitwie przed 
Najświętszym Sakramentem podczas adoracji. 

We Mszy św. i koncercie na Barangaroo wzięło udział około 150 000 osób. Wydarzenie przyciągnęło do 
Sydney 250 000 zagranicznych pielgrzymów, a około 400 000 pielgrzymów uczestniczyło we Mszy św. 
sprawowanej przez papieża Benedykta XVI w dniu 20 lipca 2008.  

W maju 2007 roku ogłoszono, że pieśń „Receive the Power” została wybrana na oficjalny hymn ŚDM 
Sydney 2008. Pieśń została napisana przez Guya Sebastiana i Gary’iego Pinto, a zaśpiewana przez 
Paulini.“Receive the Power” wykonywane było wielokrotnie podczas sześciu dni Światowych Dni 
Młodzieży w lipcu 2008; znalazło się także w przekazach telewizyjnych na całym świecie. 

W listopadzie 2008 roku 200 stronicowa książka „Przyjmijcie Moc” została wydana jako upamiętnienie 
Światowych Dni Młodzieży 2008. 

2011  

Na zakończenie Mszy św. na torze wyścigowym Randwick w Sydney 20 lipca 2008 papież Benedykt XVI 
ogłosił, że kolejne obchody międzynarodowe Światowych Dni Młodzieży odbędą się w Madrycie w 
Hiszpanii w 2011 roku. Wydarzenie trwało od 16 do 21 sierpnia 2011. Wybrano 9 oficjalnych świętych 
patronów uroczystości obok bł. Jana Pawła II: św. Izydora, św. Jana od Krzyża, św. Marię de la Cabeza, 
św. Jana z Avila, św. Teresę z Avila, św. Różę z Limy, św.Ignacego Loyolę, św. Rafaela Arnaiza i św. 
Franciszka Ksawerego, patrona misji światowych. W czasie przemówienia do seminarzystów papież 
Benedykt ogłosił, że hiszpański mistyk i patron hiszpańskich duchownych diecezjalnych, św. Jan z Avila 
zaliczony zostanie do grona „Doktorów Kościoła”, z tytułem przyznanym jedynie 34 świętym w ciągu 
dwudziestu wieków historii Kościoła. 

Około 2 mln osób wzięło udział w całonocnym czuwaniu i Mszy św. na zakończenie, znacznie 
przekraczając oczekiwania.  

2013 

Od roku 2002, Światowe Dni Młodzieży obchodzone były na poziomie międzynarodowym co trzy lata. Po 
roku 2011 kolejne Światowe Dni Młodzieży zaplanowane zostały o rok wcześniej niż zazwyczaj, na 2013 
w Rio de Janeiro w Brazylii, aby uniknąć konfliktu z Mistrzostwami Świata w Piłce Nożnej w 2014, które 
rozgrywane będą w 12 miastach Brazylii, i z Letnią Olimpiadą 2016 w Rio de Janeiro. 

2014 

W 2014 hasłem było Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy królestwo niebieskie 
(Mt 5,3) 

2015 

W 2015 hasłem było Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą (Mt 5,8) 

2016 

Papież Franciszek na koniec mszy zamykającej Światowe Dni Młodzieży 2013 ogłosił, że kolejne 
Światowe Dni Młodzieży odbędą się w 2016 w Krakowie. Hymnem został utwór Błogosławieni miłosierni. 

 

 

 

 

https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%9Awiatowe_Dni_M%C5%82odzie%C5%BCy_2013
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SPORT 

 

CZAS RELAKSU 
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Reprezentacja Polski na Igrzyska XXXI Olimpiady – Rio 2016 

(niektóre dyscypliny) 

Lekkoatletyka – 100 m (K) – Ewa Swoboda, Marika Popowicz-Drapała 

Lekkoatletyka – 200 m (K) – Anna Kiełbasińska 

Lekkoatletyka – 400 m (K) – Justyna Święty, Małgorzata Hołub, Patrycja Wyciszkiewicz 

Lekkoatletyka – 800 m (K) – Joanna Jóźwik, Angelika Cichocka 

Lekkoatletyka – 1500 m (K) – Angelika Cichocka, Sofia Ennaoui, Danuta Urbanik 

Lekkoatletyka – 100 m przez płotki (K) – Karolina Kołeczek 

Lekkoatletyka – 400 m przez płotki (K) – Joanna Linkiewicz, Emilia Ankiewicz 

Lekkoatletyka – 3000 m z przeszkodami (K) – Matylda Kowal 

Lekkoatletyka – 4×100 m (K) – Ewa Swoboda, Marika Popowicz-Drapała, Anna Kiełbasińska, Agata 
Forkasiewicz, Klaudia Konopko, Katarzyna Sokólska 

Lekkoatletyka – 4×400 m (K) – Justyna Święty, Małgorzata Hołub, Patrycja Wyciszkiewicz, Iga 
Baumgart, Ewelina Ptak, Martyna Dąbrowska 

Lekkoatletyka – Chód na 20 km (K) –  Paulina Buziak, Agnieszka Szwarnóg, Agnieska Dygacz 

Lekkoatletyka – Maraton (K) – Katarzyna Kowalska, Monika Stefanowicz, Iwona Lewandowska 

Lekkoatletyka – Rzut dyskiem (K) – Żaneta Glanc 

Lekkoatletyka – Rzut młotem (K) – Anita Włodarczyk, Joanna Fiodorow, Malwina Kopron 

Lekkoatletyka – Rzut oszczepem (K) – Maria Andrejczyk 

Lekkoatletyka – Pchnięcie kulą – Paulina Guba 

Lekkoatletyka – Skok wzwyż (K) – Kamila Lićwinko 

Lekkoatletyka – Trójskok (K) – Anna Jagaciak-Michalska 

Lekkoatletyka – Siedmiobój (K) – Karolina Tymińska 

Lekkoatletyka – 200 m (M) – Karol Zalewski 

Lekkoatletyka – 400 m (M) – Rafał Omelko 

Lekkoatletyka – 800 m (M) – Adam Kszczot, Marcin Lewandowski 

Lekkoatletyka – 110 m przez płotki (M) – Damian Czykier 

Lekkoatletyka – 400 m przez płotki (M) – Patryk Dobek 

Lekkoatletyka – 3000 m z przeszkodami (M) – Krystian Zalewski 

Lekkoatletyka – 4×400 m (M) – Rafał Omelko, Karol Zalewski, Jakub Krzewina, Łukasz Krawczuk, 
Michał Pietrzak, Kacper Kozłowski 

Lekkoatletyka – Chód na 20 km (M) – Jakub Jelonek, Łukasz Nowak, Artur Brzozowski 

Lekkoatletyka – Chód na 50 km (M) –Rafał Augustyn, Adrian Błocki, Rafał Fedaczyński 

Lekkoatletyka – Maraton (M) – Artur Kozłowski, Henryk Szost, Yared Shegumo 

Lekkoatletyka – Rzut dyskiem (M) – Robert Urbanek, Piotr Małachowski 

Lekkoatletyka – Rzut młotem (M) – Paweł Fajdek, Wojciech Nowicki 

Lekkoatletyka – Rzut oszczepem (M) – Marcin Krukowski, Łukasz Grzeszczuk 

Lekkoatletyka – Pchnięcie kulą (M) – Tomasz Majewski, Konrad Bukowiecki, Michał Haratyk 

Lekkoatletyka – Skok o tyczce (M) – Piotr Lisek, Robert Sobera, Paweł Wojciechowski 

Lekkoatletyka – Skok wzwyż (M) – Sylwester Bednarek, Wojciech Theiner 

Lekkoatletyka – Trójskok (M) – Karol Hoffmann 

Lekkoatletyka – Dziesięciobój (M) – Paweł Wiesiołek 

http://ig24.pl/ewa-swoboda/
http://ig24.pl/marika-popowicz-drapala/
http://ig24.pl/anna-kielbasinska/
http://ig24.pl/justyna-swiety/
http://ig24.pl/malgorzata-holub/
http://ig24.pl/patrycja-wyciszkiewicz/
http://ig24.pl/joanna-jozwik/
http://ig24.pl/angelika-cichocka/
http://ig24.pl/angelika-cichocka/
http://ig24.pl/sofia-ennaoui/
http://ig24.pl/karolina-koleczek/
http://ig24.pl/joanna-linkiewicz/
http://ig24.pl/emilia-ankiewicz/
http://ig24.pl/matylda-kowal/
http://ig24.pl/ewa-swoboda/
http://ig24.pl/marika-popowicz-drapala/
http://ig24.pl/anna-kielbasinska/
http://ig24.pl/agata-forkasiewicz/
http://ig24.pl/agata-forkasiewicz/
http://ig24.pl/klaudia-konopko/
http://ig24.pl/justyna-swiety/
http://ig24.pl/malgorzata-holub/
http://ig24.pl/patrycja-wyciszkiewicz/
http://ig24.pl/paulina-buziak/
http://ig24.pl/agnieszka-szwarnog/
http://ig24.pl/katarzyna-kowalska/
http://ig24.pl/monika-stefanowicz/
http://ig24.pl/iwona-lewandowska/
http://ig24.pl/rafal-augustyn/
http://ig24.pl/adrian-blocki/
http://ig24.pl/rafal-fedaczynski/
http://ig24.pl/artur-kozlowski/
http://ig24.pl/robert-urbanek/
http://ig24.pl/piotr-malachowski/
http://ig24.pl/pawel-fajdek/
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Piłka ręczna – (M) – Sławomir Szmal, Karol Bielecki, Michał Jurecki, Krzysztof Lijewski, Mateusz 
Jachlewski, Mateusz Kus, Adam Wiśniewski, Michał Daszek, Bartosz Jurecki, Przemysław Krajewski, 
Łukasz Gierak, Michał Szyba, Piotr Wyszomirski, Kamil Syprzak + Piotr Chrapkowski (rezerwowy) 

 

Siatkówka – (M) – Bartosz Bednorz, Mateusz Bieniek, Rafał Buszek, Fabian Drzyzga, Karol Kłos, Dawid 
Konarski, Michał Kubiak, Bartosz Kurek, Grzegorz Łomacz, Mateusz Mika, Piotr Nowakowski, Paweł 
Zatorski 

 

Tenis ziemny – Singiel (K) – Agnieszka Radwańska 

Tenis ziemny – Singiel (M) – Jerzy Janowicz 

Tenis ziemny – Debel (M) – Łukasz Kubot/Marcin Matkowski 

Tenis ziemny – osoby współpracujące – Tomasz Wiktorowski (trener), Radosław Szymanik (trener), Kim 
Tiilikainen (trener), Dawid Celt (trener) 

 

Liczba zawodników: 240+8rezerwowych+1 koń 
Liczba konkurencji, w których możemy wystawić reprezentanta: 144/306 

 

Bezpiecznie w podróży 

Wyjazd na wakacje to ekscytujące, radosne wydarzenie. Już za chwilę będzie można cieszyć się 

urokami wypoczynku i zapomnieć o szkole. Aby jednak podróż była bezpieczna powinieneś 

przestrzegać kilku zasad, które pomogą uniknąć nieprzyjemnych przygód. 

 
Wpisy dzieci w paszportach tracą ważność. Od 26 czerwca 2012 dzieci, które dotychczas 

przekraczały granice na podstawie wpisu w paszporcie rodzica, będą musiały posiadać własny 

dokument podróży. 

W każdej podróży przyda się telefon komórkowy z zapisanymi numerami alarmowymi: 112 - 

centrum powiadamiania ratunkowego, 997 - policja, 998 - straż pożarna, 999 - pogotowie 

ratunkowe oraz kontaktem ICE w książce adresowej. Skrót ICE w telefonie jest ogólnoświatowym 

symbolem ratującym życie. Powinieneś pod nim zapisać numer telefonu osoby, którą należy 

powiadomić w razie wypadku. Tak zapisany kontakt pozwala ratownikom na zadzwonienie pod 

wskazany numer i uzyskanie ważnych informacji o poszkodowanej osobie, takich jak grupa krwi, 

przyjmowane leki itp. Jeśli masz kilka osób, które mogą udzielić informacji na twój temat, ich numery 

zapisz jako nazwy kontaktów ICE1, ICE2 itd. Więcej na temat ICE możesz przeczytać na stronie 

internetowej www.icefon.eu 

Zapamiętaj - warto słuchać poleceń obsługi lotniska, personelu samolotu, czy pociągu.  

Ci ludzie są tam po to, byś bezpiecznie dotarł na wakacje i wrócił do domu. 

Podróżując środkami komunikacji publicznej bądź czujny, zwłaszcza gdy panuje tłok - łatwo paść 

ofiarą złodziei kieszonkowych. Dlatego nigdy nie noś pieniędzy w jednym miejscu - portfelu, czy 

kieszeni. Podziel gotówkę na kilka części i schowaj w kilku kieszeniach. Nawet jeśli zostaniesz 

okradziony, stracisz tylko część sumy. W pociągu, czy autokarze nigdy nie chwal się tym, co 

zabrałeś z domu - pieniędzmi, markowymi ubraniami. Zawsze bądź bardzo ostrożny w zawieraniu 

nowych znajomości - nie wiesz przecież kogo poznałeś, choćby wydawał się niezwykle 

sympatyczny. 

W trakcie przerw w podróży i postojów unikaj oddalania się od autokaru, czy pociągu. Oglądając 

pocztówki i podziwiając nieznany dworzec łatwo się zapomnieć i... nie zdążyć na odjazd.  

Na dworcach autobusowych i kolejowych w wakacje zazwyczaj panuje duży tłok, zatem zachowuj 

szczególną ostrożność. Jeśli podróżujesz w grupie, staraj się od niej nie odłączać. W nieznanym 

miejscu łatwo zabłądzić lub paść ofiarą złodziei. 

http://ig24.pl/agnieszka-radwanska/
http://ig24.pl/jerzy-janowicz/
http://ig24.pl/lukasz-kubot/
http://ig24.pl/marcin-matkowski/
https://bezpiecznewakacje.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=58:bezpiecznie-w-podrozy&catid=34:poradniki
http://icefon.eu/
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Staraj się nigdy nie zostawiać bagażu bez opieki - niezależnie od tego, czy masz przy sobie cały 

bagaż, czy tylko podręczny. Torby i plecaki, zwłaszcza te, w których przewozisz wartościowe 

przedmioty - gotówkę, aparat fotograficzny itp. - staraj się nosić z przodu lub pod ramieniem, 

zamknięciem do siebie. Dzięki temu zawsze będziesz miał je pod kontrolą i nie pozwolisz się okraść. 

Choć to trudne w długich trasach, staraj się nie spać w podróży, a już na pewno nigdy nie 

przyjmuj poczęstunków od przypadkowo poznanych osób. Nie wiesz przecież, czy cukierek, 

który ktoś ci oferuje to przypadkiem nie środek odurzający. 

Wsiadając i wysiadając z zatłoczonego pociągu bądź szczególnie ostrożny. Łatwo się potknąć  

i wpaść pod koła. O ile to możliwe wysiadaj na tę stronę pociągu, gdzie nie ma torów. Gdybyś 

zauważył ogień poinformuj o tym niezwłocznie opiekuna, konduktora lub służby ratownicze. W razie 

wystąpienia konieczności zatrzymaj pociąg hamulcem bezpieczeństwa i jak najszybciej ewakuuj się 

z zagrożonego miejsca. Jeśli to możliwe wyjdź z pociągu lub przejdź do przodu. Rozwój pożaru w 

pociągu zawsze przebiega bowiem od miejsca wystąpienia do ostatniego wagonu. 

Opiekunowie powinni pamiętać, by przed wyjazdem ocenić sprawność psychofizyczną 

kierowcy oraz skontrolować stan techniczny autokaru. Najłatwiej, na kilka dni przed planowaną 

podróżą, poprosić o pomoc miejscową jednostkę policji. Gdy wyruszacie w dłuższą trasę trzeba 

upewnić się, czy kierowca ma zmiennika. Jeśli zauważysz, że kierowca łamie przepisy ruchu 

drogowego, nie wahaj się zwrócić mu uwagę. 
 

WAŻNE TELEFONY  
 
112 - Europejski Numer Alarmowy - w Polsce połączenia odbiera Straż Pożarna - 998 i Policja - 997 
Telefony ratunkowe nad wodą: WOPR - 601 100 100 w górach: TOPR - 601 100 300 / 18 20 63 
444 GOPR - 985 / 601 100 300  
Grupy GOPR Beskidzka - 33 82 96 900 Bieszczadzka - 13 46 32 204 Jurajska - 34 31 52 
000 Karkonoska - 75 75 24 734 Krynicka - 18 47 77 444  
Podhalańska - 18 26 76 880 Wałbrzysko-Kłodzka - 74 84 23 414 
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