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Witajcie! 

W bieżącym wydaniu będziecie się mogli dowiedzieć sporo o siatkówce, a wypada taka 

wiedzę posiadać skoro jesteśmy mistrzami świata   

Oczywiście są też jak zawsze Wasze artykuły i rozrywka, a więc.. 

 
                                                                  Zapraszamy;-) 
   

                                                      Redaktor naczelny numeru 
                                                                               Pan Rafał   

 
 

 

 

 

Kalendarium 
 

 

Najważniejsze daty w historii siatkówki 

 

1885 – Profesor William Morgan wymyślił „minonette”. Gra polegała na odbijaniu piłki rękami,  

tak aby przeszła na drugą stronę siatki, bez upadku na ziemię. Liczba zawodników nie była ustalona, 

ale drużyny musiały być równo podzielone. Piłka przypominała dzisiejszą, a boisko miało wymiary 

15 na 7,5 metra i było podzielone na dwie równe części. Siatka była zawieszona na wysokości 198 

cm, przy przebijaniu piłki nie wolno było dotknąć siatki. 

1886 – Morgan zaprezentował „minonette” kolegom i dyrektorowi college’u YMCA. 

1900 – Podniesiono siatkę na wysokość 213 cm. Mecz wygrywała drużyna, która jak pierw 

sza wygrała dwa sety, kończące się na 20 punktach. 

1912 – Podniesiono siatkę na wysokość 218 cm. Ponadto, ustalono rotacje zawodników podczas 

meczu. 

1917 – Zmieniono zasady siatkówki. Podniesiono siatkę na wysokość 244 cm. Ustalono, że każda 

drużyna będzie liczyć 6 zawodników. Każdy set kończy się przy piętnastu punktach, a mecz 

wygrywa drużyna, która jako pierwsza zwycięży w dwóch z trzech setów. 

1921 – Została wprowadzona linia środkowa. 

1922 – Wprowadzono liczbę 3 podbić. 

1923 – Zmieniono rozmiary pola gry: 18 na 9 metrów. 

1925 – Wprowadzono ustalenie, że do wygrania seta trzeba osiągnąć dwa punkty przewagi. 

1938 – Wprowadzono blok. 

1948 – W Rzymie odbyły się pierwsze Mistrzostwa Europy w Piłce Siatkowej. 

1949 – W Pradze odbyły się pierwsze Mistrzostwa Świata w Piłce Siatkowej. 

1964 – Siatkówka została wprowadzona jako sport olimpijski. Została wprowadzona reguła,  

że zawodnik blokujący może dotknąć piłki dwa razy. 

1970 – Wprowadzono antenki, w celu ograniczenia miejsca przelotu piłki nad siatką. 

1988 – Wprowadzono w piątym secie tie- break, a każdy set kończył się wynikiem 17 punktów  

bez dwóch punktów przewagi. 

1990 – Wprowadzono Ligę Światową, międzynarodowe rozgrywki w piłce siatkowej mężczyzn 

organizowane co roku. Stanowią początek sezonu reprezentacyjnego. 
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1992 – Ustalono, że tie- break musi skończyć się co najmniej dwoma punktami przewagi.  

Ułatwiono obronę wprowadzając podwójne odbicie przy pierwszym odbiciu piłki górnym sposobem. 

1993 – Wprowadzono World Grand Prix, międzynarodowe rozgrywki w piłce siatkowej kobiet.  

Jest to odpowiednik męskiej Ligi Światowej, jednak aby zagrać w GP drużyny przechodzą przez 

eliminacje kontynentalne. 

1997 – Wprowadzono pozycję libero, zawodnika w innej koszulce, który może w każdej chwili 

zastąpić zawodników grających na obronie, ale nie może atakować powyżej górnej taśmy siatki. 

1999 – Wprowadzono nowy system zdobywania punktów: każda akcja to jeden punkt, mecz gra  

się maksymalnie pięć setów, przy czym każdy z wyjątkiem tie- breaku kończy się 25 punktami. 

 
Kalendarium  Jacentego 

1.092014r  Dziś wspomnienie  błogosławionej Bronisławy Dziewicy   

3.09.2014r  Dziś  wspomnienie  świetego Grzegorza   wielkiego  papieza   i  doktora   kościoła  

8.09.2014r  Święto  Narodzenia Najświętszej  Maryi  Panny    

14.09.2014r.  Święto   Podwyższenia   krzyża   świetego 

15.09.2014r  Dziś  wspomnienie Najświetszej Maryi  Panny  Bolesnej  

18.09.2014r Świeto  Stanisława kostki zakonika  patrona Polski  

29.09.2014r  Świeto  świętych  Archaniołów Michała  Gabriela  Rafała  

Od  1.10 do 31.10 Rozpoczynają się  Nabożeństwa       Rózańcowe      w Październiku     

1.10.2014  Wspomienie  świętej  Teresy od  Dzieciątka  Jezus  dziewicy i doktora  kościoła  

2.10.2014r  Wspomienie  Świętych  Aniołów stróżów  

4.10.2014r Wspomienie  Świetego  Franciszka z Asyżu    

7.10.2014 Wspomienie   Najstwietszej  Maryi Panny Różancowej 

9.10.2014r  Świeto  Błogosławionego  Wicentego  Kadubka  Biszkupa  

18.10.2014r   Świento    Świetego Łukasza  Ewangielisty 

26.10.2014r  Rocznica Poświecenia   kościoła  własnego  

Zakonczenie  Nabozeństw   Rózańcowym  
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SOLENIZANCI 
 

 

 
-  Bartyzel Sławomir 

-  Domińska Anna 

-  Jucha Joanna 

-  Komenda Magdalena 

-  Łopata Michał 

-  Kukułka Patrycja 

-  Piszczek Monika 

-  Przybył Barbara 

-  Sit Małgorzata 

-  Socha Rafał 

-  Świerczyński Mariusz 

-  Widerska Magdalena 

-  Blajda Maria 

-  Wojciechowska Agata 

-  Galas Elżbieta 

-  Lis Anna 

-  Włodarska Anna 

-  Zięba Barbara 

-  Dorszewski Jarosław 

 

 

Wszystkim solenizantom życzymy 

wszystkiego najlepszego oraz smacznej wuzetki!!! 

 

 

 

  

 NASZE AKTUALNOŚCI 

 

Jak co roku odbyły się Krakowskie Spotkania Artystyczne Gaudium i jak co roku nasi 

zawodnicy pokazali się w tańcach, tym razem były to rumba salsa. Nasze pary przy aplauzie 

publiczności  zaprezentowały się wyśmienicie zdobywając brązowe, srebrne i złote medale, 

upominki i dyplomy. Gratulujemy wszystkim  

i liczymy na kolejne sukcesy za rok, a wszystkich 

którzy w tym roku tylko przyglądali się występom 

zachęcamy do udziału w ćwiczeniach i wystąpieniu 

na scenie w przyszłej edycji Gaudium. 
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Już niedługo czekają nas warsztatowe wycieczki do Wysowej i Poronina, z tej okazji 

dowiedzmy się czegoś o tych miejscowościach. 

Wysowa-Zdrój (do 2003 r. Wysowa) – wieś uzdrowiskowa w południowej Polsce, 

w województwie małopolskim, w powiecie gorlickim, w gminie Uście Gorlickie. Położona  

w dolinie Ropy niedaleko Uścia Gorlickiego. Miejscowość znana jest z leczniczych wód 

mineralnych. 

W latach 1975-1998 miejscowość położona była w województwie nowosądeckim. 

Około 700 stałych mieszkańców. Miejscowość stanowi największą bazę turystyczną w zachodnich 

partiach Beskidu Niskiego. Osada została założona w 2. połowie XIV wieku na prawie 

magdeburskim. 

W parku zdrojowym znajdują się ogólnodostępne ujęcia wód 

mineralnych (solanki) Aleksandra, Józef I oraz płatne i dostępne w nowej pijalni wód 

Henryk, Franciszek, Józef II,Słone i Anna. Z miejscowej rozlewni pochodzi woda 

mineralna Wysowianka i wody lecznicze Franciszek, Henryk i Józef. 

 

Położenie geograficzne 

Wysowa-Zdrój położona jest w południowo-zachodniej, najwyższej części Beskidu Niskiego. 

Według Kondrackiego jest to prowincja Karpaty Zachodnie, podprowincja Zewnętrzne Karpaty 

Zachodnie, makroregion Beskidy Środkowe, mezoregion Beskid Niski. Miejscowość położona jest 

nad rzeką Ropą, której źródła znajdują się na terenie wsi. Zagospodarowana część Wysowej znajduje 

się w dolinie, z trzech stron ograniczonej wzniesieniami górskimi. 

Wysowa położona jest w strefie klimatów górskich oraz strefie wysokiego odsetka lasów. 

Południowa część wsi położona w strefie wododziałowej Karpat. 

Powierzchnia wsi wynosi ok. 20 km², co stanowi ok. 7% gminy Uście Gorlickie. 

Położenie administracyjno–polityczne 

Wysowa-Zdrój znajduje się w południowej Polsce, w województwie małopolskim. Należy do 

powiatu gorlickiego, będącego najdalej wysuniętym na południowy wschód powiatem województwa. 

Położona jest na południowym zachodzie powiatu, na południu gminy Uście Gorlickie, która jest 

jedną z największych pod względem powierzchni gmin w Polsce. Gmina Uście Gorlickie graniczy  

od zachodu z gminą Krynica położoną w powiecie nowosądeckim, od południa z powiatem 

Bardejovskim znajdującym się na Słowacji, od wschodu z gminą Sękowa oraz od północy z gminą 

Ropa i gminą Gorlice. 

Wsie, otaczające Wysową, to od zachodu Izby i Ropki, od południa Blechnarka i słowackie Cigeľka 

,Vyšny Tvarožec i Stebnická Huta, od wschodu Regietów i od północy Hańczowa. 10 km na północ 

znajduje się miejscowość gminna Uście Gorlickie. 

Wieś znajduje się w historycznej Galicji, w średniowieczu przebiegał przez nią ważny szlak kupiecki 

na Węgry. 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Wie%C5%9B
http://pl.wikipedia.org/wiki/Uzdrowisko
http://pl.wikipedia.org/wiki/Polska
http://pl.wikipedia.org/wiki/Wojew%C3%B3dztwo_ma%C5%82opolskie
http://pl.wikipedia.org/wiki/Powiat_gorlicki
http://pl.wikipedia.org/wiki/U%C5%9Bcie_Gorlickie_(gmina)
http://pl.wikipedia.org/wiki/Ropa_(dop%C5%82yw_Wis%C5%82oki)
http://pl.wikipedia.org/wiki/U%C5%9Bcie_Gorlickie
http://pl.wikipedia.org/wiki/Woda_mineralna
http://pl.wikipedia.org/wiki/Woda_mineralna
http://pl.wikipedia.org/wiki/Podzia%C5%82_administracyjny_Polski_1975-1998
http://pl.wikipedia.org/wiki/Wojew%C3%B3dztwo_nowos%C4%85deckie
http://pl.wikipedia.org/wiki/Turystyka
http://pl.wikipedia.org/wiki/Beskid_Niski
http://pl.wikipedia.org/wiki/Prawo_magdeburskie
http://pl.wikipedia.org/wiki/Prawo_magdeburskie
http://pl.wikipedia.org/wiki/Woda_mineralna
http://pl.wikipedia.org/wiki/Woda_mineralna
http://pl.wikipedia.org/wiki/Solanka_(woda_mineralna)
http://pl.wikipedia.org/wiki/Prowincja_(geografia_fizyczna)
http://pl.wikipedia.org/wiki/Karpaty_Zachodnie
http://pl.wikipedia.org/wiki/Zewn%C4%99trzne_Karpaty_Zachodnie
http://pl.wikipedia.org/wiki/Zewn%C4%99trzne_Karpaty_Zachodnie
http://pl.wikipedia.org/wiki/Beskidy_%C5%9Arodkowe
http://pl.wikipedia.org/wiki/Mezoregion
http://pl.wikipedia.org/wiki/Beskid_Niski
http://pl.wikipedia.org/wiki/Ropa_(dop%C5%82yw_Wis%C5%82oki)
http://pl.wikipedia.org/wiki/Klimat_g%C3%B3rski
http://pl.wikipedia.org/wiki/Dzia%C5%82_w%C3%B3d
http://pl.wikipedia.org/wiki/Blechnarka
http://pl.wikipedia.org/wiki/Regiet%C3%B3w
http://pl.wikipedia.org/wiki/Ha%C5%84czowa
http://pl.wikipedia.org/wiki/U%C5%9Bcie_Gorlickie
http://pl.wikipedia.org/wiki/Galicja_(Europa_Wschodnia)
http://pl.wikipedia.org/wiki/W%C4%99gry
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Położenie komunikacyjne 

Wysowa-Zdrój położona jest przy drodze powiatowej biegnącej do Uścia Gorlickiego, gdzie 

rozgałęzia się w kierunku drogi wojewódzkiej nr 977 w kierunku przejścia granicznego 

ze Słowacją w Koniecznej oraz w kierunku drogi krajowej nr 28 prowadzącej do Gorlic lubNowego 

Sącza – jest to jedyny ciąg komunikacji prowadzący do wsi. 

Dostępność czasowa: dla autobusów PKS z Gorlic wynosi 1h, z Nowego Sącza 1,5h, dla prywatnych 

busów z Gorlic – 45 minut. Obecnie istnieje połączenie autobusowe z Krakowem, stolicą 

województwa, oraz jedno połączenie dziennie ze stolicą województwa podkarpackiego, Rzeszowem. 

Najbliższe lotnisko o znaczeniu krajowym i międzynarodowym znajduje się  

w podkrakowskich Balicach, oddalonych o około 150 km od Wysowej. Najbliższa stacja kolejowa 

położona jest w odległym o 28 km Grybowie. 

Najkrótsza droga na Słowację biegnie przez wieś Blechnarka a następnie przełęcz Wysowską, którą 

można przejechać drogą gruntową do słowackiej miejscowości Stebnícka Huta i Zborov (w okresie 

zimowym droga nieprzejezdna). 2 km na północ od Wysowej przebiega turystyczny Główny Szlak 

Wschodniobeskidzki. 

Położenie gospodarcze 

Wysowa-Zdrój położona jest w zasięgu oddziaływania czterech ośrodków miejskich: położonych 

na północny wschód w odległości 37 km Gorlic, na północny zachód w odległości 28 km i 50 km 

odpowiednio Grybowa i Nowego Sącza oraz odległej o 20 km na zachódKrynicy-Zdroju. 

Wysowa-Zdrój jest położona w karpackim pasie uzdrowisk w odległości 20 km od uzdrowiska  

w Krynicy oraz 25 km od uzdrowiska Bardejovskie Kupele, położonego na Słowacji. Przez teren wsi 

przebiega karpacki Szlak Architektury Drewnianej. Wysowa leży pomiędzy dwoma wsiami 

posiadającymi stadniny koni – Regietowem i Izbami. 12 km na północ znajduje się Zbiornik 

Klimkowski o ważnych funkcjach rekreacyjnych i gospodarczych. 2 km na północ od Wysowej  

we wsi Hańczowa znajduje się Zespół Szkół Rolniczych. 

Około 20 km na wschód, w Koniecznej znajduje się przejście graniczne ze Słowacją. Miejscowość 

sąsiaduje od południa z wsiami słowackimi o lepiej rozwiniętej infrastrukturze turystycznej. 

Klimat 

Wysowa znajduje się w regionie klimatów górskich (Starkel 1989), w piętrze umiarkowanie 

chłodnym (Niedźwiedź, Otrębska – Starklowa 1991). Obszar jest zaliczany do karpackiej dzielnicy 

klimatycznej. 

Średnia temperatura lipca wynosi 16,2 stopnia Celsjusza, a stycznia – 4,3 stopnia, roczna 5,8 stopnia. 

Długość zalegania pokrywy śnieżnej jest tu największa w całym Beskidzie Niskim, dochodząc  

do 120 dni, a w skrajnych przypadkach nawet do 145 dni. Bardzo dużą wartością odznaczają się 

opady roczne dochodzące do ponad 1000 mm w samej Wysowej i ponad 1100 mm na wzniesieniach, 

największe opady latem (czerwiec, lipiec), a najniższe zimą i jesienią (styczeń i październik). 

Dobra przewietrzalność terenu spowodowana jej znaczną szerokością i kierunkowi południowo-

wschodniemu, jak w całym Beskidzie Niskim występuje bioklimat łagodnie bodźcowy z uwagi  

na położenie w górach. Okres wegetacyjny w Wysowej trwa średnio 185–195 dni. Występują górskie 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Droga_wojew%C3%B3dzka_nr_977
http://pl.wikipedia.org/wiki/S%C5%82owacja
http://pl.wikipedia.org/wiki/Konieczna_(wojew%C3%B3dztwo_ma%C5%82opolskie)
http://pl.wikipedia.org/wiki/Droga_krajowa_nr_28_(Polska)
http://pl.wikipedia.org/wiki/Gorlice
http://pl.wikipedia.org/wiki/Nowy_S%C4%85cz
http://pl.wikipedia.org/wiki/Nowy_S%C4%85cz
http://pl.wikipedia.org/wiki/Przedsi%C4%99biorstwo_Komunikacji_Samochodowej
http://pl.wikipedia.org/wiki/Krak%C3%B3w
http://pl.wikipedia.org/wiki/Wojew%C3%B3dztwo_podkarpackie
http://pl.wikipedia.org/wiki/Rzesz%C3%B3w
http://pl.wikipedia.org/wiki/Lotnisko
http://pl.wikipedia.org/wiki/Port_lotniczy_Krak%C3%B3w-Balice
http://pl.wikipedia.org/wiki/Gryb%C3%B3w
http://pl.wikipedia.org/wiki/Blechnarka
http://pl.wikipedia.org/wiki/Stebnicka_Huta
http://pl.wikipedia.org/wiki/Zborov
http://pl.wikipedia.org/wiki/Gorlice
http://pl.wikipedia.org/wiki/Gryb%C3%B3w
http://pl.wikipedia.org/wiki/Nowy_S%C4%85cz
http://pl.wikipedia.org/wiki/Krynica-Zdr%C3%B3j
http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Bardejovskie_Kupele&action=edit&redlink=1
http://pl.wikipedia.org/wiki/Regiet%C3%B3w
http://pl.wikipedia.org/wiki/Izby
http://pl.wikipedia.org/wiki/Ha%C5%84czowa
http://pl.wikipedia.org/wiki/Konieczna_(wojew%C3%B3dztwo_ma%C5%82opolskie)
http://pl.wikipedia.org/wiki/Klimat_g%C3%B3rski
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ciepłe wiatry południowe, lecz nie zaznaczają się one tak bardzo jak we wschodniej części Beskidu 

Niskiego. 

 

Poronin – wieś podhalańska w Polsce położona w województwie małopolskim, w powiecie 

tatrzańskim, w gminie Poronin, położona 7 km od Zakopanego. Przez miejscowość przechodzi 

łącząca Kraków z Zakopanem droga krajowa nr 47, będąca częścią zakopianki. 

W latach 1975-1998 miejscowość administracyjnie należała do województwa nowosądeckiego. 

Miejscowość jest siedzibą gminy Poronin, liczy około 3500 mieszkańców, przybywa tam wielu 

turystów. 

Integralnymi częściami miejscowości są: Jesionkówka - część miejscowości, Kośne Hamry - część 

miejscowości, Majerczykówka - przysiółek, Stasikówka - przysiółek. 

Historia 

Pierwsze wzmianki o Poroninie pochodzą z roku 1624, ale nazwa Poronin, choć w odniesieniu  

do rzeki, pojawia się już w 1254. Przypuszcza się, iż teren dzisiejszego centrum gminy był we 

wczesnym średniowieczu wielką polaną wypasową, przysiółkiem Białego Dunajca, o nazwie 

Bańkówki (vel: Wańkówki). 

Około 1620 Poronin stał się odrębną wsią. W 1806 wybudowano tu kaplicę, a w 1833 utworzono 

samodzielną parafię z kościołem. 

Około 1813 powstał w Poroninie zakład przerabiający surówkę - Kuźnia Poroniańska. Wyrabiano tu 

doskonałe kosy i lemiesze. Stąd pochodzi nazwa części wsi - Kośne Hamry. 

Pomnik Włodzimierza Ilicza Leninaw Poroninie około 1966 roku 

Już w początkach XIX w. Poronin był letniskiem, znanym bardziej niż Zakopane. Bywali tu wielcy 

Polacy, jak: Jan Matejko, Kazimierz Przerwa-Tetmajer, Leon Wyczółkowski, 

Jan Kasprowicz, Władysław Orkan, Leopold Staff. W latach 1913-1914 w zajeździe Pawła Guta 

Mostowego bywał, mieszkający w pobliskim Białym Dunajcu - Włodzimierz Ilicz Lenin. W 1947  

w budynku karczmy Gutów-Mostowych utworzono Muzeum Lenina a na przyległym placu 

postawiono jego pomnik. Muzeum zlikwidowano w 1990, a pomnik obalono. Obecnie w tym 

budynku mieści się Gminny Ośrodek Kultury. 

Przez wiele lat Poronin był stolicą gminy. W 1977 wraz z sąsiednimi wsiami włączono go do Gminy 

Tatrzańskiej. Jednakże z dniem 30 grudnia 1994 ponownie utworzono Gminę Poronin. 

Turystyka i sport 

Tereny wokół Poronina są wykorzystywane jako tereny do uprawiania turystyki i narciarstwa.  

W sezonie zimowym dla turystów udostępniony jest wyciąg narciarski. Liczne pensjonaty zachęcają 

do spędzenia tu wakacji - zarówno zimowych jak i tych letnich. 

W Poroninie znajduje się skocznia narciarska Galicowa Grapa, której obecny stan wymaga 

gruntownego remontu oraz wyciąg narciarski . 

Przy siedzibie Ochotniczej Straży Pożarnej jest boisko i działa drużyna piłki nożnej. 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Wie%C5%9B
http://pl.wikipedia.org/wiki/Podhale
http://pl.wikipedia.org/wiki/Polska
http://pl.wikipedia.org/wiki/Wojew%C3%B3dztwo_ma%C5%82opolskie
http://pl.wikipedia.org/wiki/Powiat_tatrza%C5%84ski
http://pl.wikipedia.org/wiki/Powiat_tatrza%C5%84ski
http://pl.wikipedia.org/wiki/Poronin_(gmina)
http://pl.wikipedia.org/wiki/Zakopane
http://pl.wikipedia.org/wiki/Krak%C3%B3w
http://pl.wikipedia.org/wiki/Zakopane
http://pl.wikipedia.org/wiki/Droga_krajowa_nr_47_(Polska)
http://pl.wikipedia.org/wiki/Zakopianka
http://pl.wikipedia.org/wiki/Podzia%C5%82_administracyjny_Polski_1975-1998
http://pl.wikipedia.org/wiki/Wojew%C3%B3dztwo_nowos%C4%85deckie
http://pl.wikipedia.org/wiki/Poronin_(gmina)
http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Ko%C5%9Bne_Hamry&action=edit&redlink=1
http://pl.wikipedia.org/wiki/Majerczyk%C3%B3wka
http://pl.wikipedia.org/wiki/Stasik%C3%B3wka
http://pl.wikipedia.org/wiki/1624
http://pl.wikipedia.org/wiki/1254
http://pl.wikipedia.org/wiki/1620
http://pl.wikipedia.org/wiki/1806
http://pl.wikipedia.org/wiki/1833
http://pl.wikipedia.org/wiki/1813
http://pl.wikipedia.org/wiki/W%C5%82odzimierz_Lenin
http://pl.wikipedia.org/wiki/Zakopane
http://pl.wikipedia.org/wiki/Jan_Matejko
http://pl.wikipedia.org/wiki/Kazimierz_Przerwa-Tetmajer
http://pl.wikipedia.org/wiki/Leon_Wycz%C3%B3%C5%82kowski
http://pl.wikipedia.org/wiki/Jan_Kasprowicz
http://pl.wikipedia.org/wiki/W%C5%82adys%C5%82aw_Orkan
http://pl.wikipedia.org/wiki/Leopold_Staff
http://pl.wikipedia.org/wiki/1913
http://pl.wikipedia.org/wiki/1914
http://pl.wikipedia.org/wiki/W%C5%82odzimierz_Lenin
http://pl.wikipedia.org/wiki/1947
http://pl.wikipedia.org/wiki/Muzeum_Lenina_w_Poroninie
http://pl.wikipedia.org/wiki/1990
http://pl.wikipedia.org/wiki/1977
http://pl.wikipedia.org/wiki/30_grudnia
http://pl.wikipedia.org/wiki/1994
http://pl.wikipedia.org/wiki/Turystyka
http://pl.wikipedia.org/wiki/Narty
http://pl.wikipedia.org/wiki/Galicowa_Grapa_(skocznia_narciarska)
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CIEKAWOSTKI 

 

Ulgi w kinie  w ramach akcji kino dla  seniora  osoby w wieku 65 mogą oglądać filmy  za darmo lub 

za  symboliczną opłatą , np. 5 lub 10 zł.  W akcji  uczestniczy  wiele  kin  w różnych  miastach . 

Takie  seanse  odbywają  się  w  określonym  dniu  tygodnia . Najlepiej  pytać  o nie w  kasach kin. 

Mniej u fryzjera, nawet 50%  taniej  możemy  zapłacić za  strzyżenie ,  czesanie , a także  farbowanie  

włosów , gdy  jesteśmy już  na  emeryturze . O rabat  należy pytać  w salonach , najlepiej  w dniach  

 i w  godzinach  gdy jest  mało  klientów.  

Zakupy   z   rabatem   Hipermarkety Carrefour  oferują  osobom 60= Karty  Seniora ,  uprawniające  

do  zniżkowych zakupów . Posiadacz  takiej  karty  kupując towary za  minimum 50zł  w każdy 

wtorek otrzyma do 10%  rabatu . Wiele miast  wprowadziło też  karty  Senior 65 Plus, z  którymi 

także  można  mniej płacić m.in. . za  zakupy czy  za  wstęp na  pływalnię.  

Niedrogie kształcenie.   Przejście na  emeryturę warto  potraktować  jako  początek  nowych  

możliwości i np. poszerzyć  swoją  wiedzę .  Prześledźmy  choćby  oferty  uniwersytetów trzeciego  

wieku i zapiszmy się  np. . na  zajęcia  komputerowe, lektorat języka  obcego albo na… kurs tańca. 

Będzie nas  to  kosztować nawet  o 100zł  mniej niż  opłaty za  prywatne zajęcia.  

Jacek Furgalski 

 

 

PRZEPISY 

PASTA PAPRYKOWA NA ZIMĘ  

SKŁADNIKI: 

 3 kg papryki czerwonej - zmielić 

 1 ½ szklanki octu winnego 6% 

 ½ litra oleju kujawskiego lub ryżowego 

 30 dag papryczki chili – zmielić  

 

Zmielić paprykę przez maszynkę do mięsa, odsączyć na sitku, przełożyć na głęboką patelnię lub 

garnek + dodać składniki (ocet, olej) i gotować 20 minut często mieszając. 

 

Po 20 min. gotowania papryki dodać kolejne SKŁADNIKI: 

 3 przeciery pomidorowe malutkie słoiki 

 3 kostki Knorra rosół drobiowy 

 3 ząbki czosnku przeciśniętego przez praskę  

 ½ kg cukru 

 1 łyżka soli 
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Całość wymieszać i gotować na małym ogniu 30 minut, często mieszając. 

Wkładać w słoiczki, szczelnie zakręcać i odwrócić pozostawiając do całkowitego wystudzenia. 

 

NIE PASTERYZOWAĆ!!! 

SAŁATKA KRABOWA 

 

SKŁADNIKI: 

 opakowanie paluszków krabowych 

 20-30 dag sera żółtego 

 por (biała część) 

 4 jajka 

 ½ szklanki posiekanych orzechów włoskich 

 majonez 

 sól, pieprz 

 

WYKONANIE: 

1. Paluszki krabowe pokroić w kostkę. 

2. Por pokroić w cienkie krążki. 

3. Ser żółty zetrzeć na tarce o grubych oczkach. 

4. Jajka ugotować na twardo i pokroić. 

5. Wszystkie składniki wymieszać, dodać majonez i doprawić do smaku solą i pieprzem. 

Oba przepisy: Renata Buras i Ewa Sonik 
. 

 

ZDROWIE 

 

Czas bardzo szybko ucieka. Niedawno wylegiwaliśmy się na plaży, a tymczasem 

za pasem jesień. Przełom lata i jesieni to przeważnie okres, w którym nasze 

organizmy przestawiają się na inne działanie....             

  Jesień nie zawsze jest słoneczna, pogodna i "złota". Biorąc pod uwagę osłabienie 

naszego organizmu spowodowane zmianą pory roku, taka pogoda to idealny 

czynnik powodujący przeziębienia. 

 

Przeziębieniu i grypie towarzyszą dolegliwości takie jak katar, ból gardła i kaszel. Oba schorzenia  

to infekcje, czyli zakażenia górnych dróg oddechowych, do których należy nos, gardło i krtań. 

Termin zakażenie oznacza, że nasze drogi oddechowe zostały zaatakowane przez drobnoustroje 

(bakterie, wirusy). 

Zdrowy organizm broni się przed zakażeniem uruchamiając mechanizmy obronne. Większość 

odczuwalnych przez nas objawów grypy i przeziębienia to właściwie obrona organizmu przed 

drobnoustrojami, a nie bezpośrednie działanie bakterii czy wirusów.  

 

http://www.doz.pl/zdrowie/h1935-Grypa
http://www.doz.pl/zdrowie/h2053-Katar
http://www.doz.pl/apteka/k90-Kaszel_mokry
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Jak broni się nasz organizm? 

Nos, jama ustna, gardło, krtań wyłożone są błoną śluzową, w której znajduje się niezwykle gęsta sieć 

naczyń krwionośnych. Kiedy w błonie śluzowej zagnieżdżą się drobnoustroje, organizm wysyła 

specjalne komórki - armię żołnierzy do walki z wrogiem. Przybywają na miejsce przeniesione przez 

krew. Rozpoczyna się walka, której skutkiem są odczuwalne przez nas dolegliwości. Dochodzi do 

obrzęku błony śluzowej - stąd uczucie zatkanego nosa. Błona śluzowa zaczyna produkować 

zwiększone ilości śluzu, wraz z nim usuwane są bakterie i wirusy. Kaszlemy i kichamy, 

aby się go pozbyć. Z nieżywych drobnoustrojów wydobywają się toksyny, które wywołują gorączkę  

i ogólne złe samopoczucie. 

 

Po skończonej walce na miejsce przybywają inne komórki, których zadaniem jest posprzątać po 

bitwie. Katar mija, kaszel już nas nie budzi w nocy, ustępuje obrzęk. Czujemy się zdrowsi. 

Czym się różni przeziębienie od grypy? 

Przeziębienie wywołują bakterie, które są bardzo prymitywnymi organizmami, a ich siła tkwi w ich 

ilości. Natomiast grypa wywołana jest przez wirusy - bardzo niebezpieczne drobnoustroje, zdolne do 

błyskawicznego działania, a nawet do zmiany swojego wyglądu i właściwości. Wirusy potrafią też 

ukrywać się w naszym organizmie, by później (nawet po kilku miesiącach czy latach) ponownie 

zaatakować. 

Inne też są objawy przeziębienia i grypy. Przeziębienie rozwija się powoli. Najpierw drapie nas  

w gardle, od czasu do czasu kichamy. Jeśli na tym etapie sięgniemy po łatwo dostępne w aptece 

środki zaradcze (zawierające np. paracetamol czy kwas acetylosalicylowy), najprawdopodobniej inne 

objawy nie pojawią się.  

 

Grypa zaczyna się nagle, niespodziewanie i błyskawicznie, nawet w ciągu paru godzin. Zazwyczaj 

pojawia się wysoka gorączka (powyżej 39 stopni C), uczucie rozbicia, bóle mięśni i stawów. Katar, 

ból gardła i kaszel mogą nadejść później lub wcale. Grypa po prostu zwala nas z nóg - czujemy  

się rozbici, chorzy, niezdolni do pracy i wysiłku. 

 Po grypie dochodzi czasem do rozwoju powikłań. Najczęstsze z nich to: zapalenie płuc  

i oskrzeli, zapalenie ucha środkowego lub zatok obocznych nosa. Rzadko, na szczęście,  

w wyniku grypy pojawiają się: zapalenie mięśnia serca i zapalenie opon mózgowych.  

Przeziębienie przebiega o wiele łagodniej. Gorączka rzadko jest wysoka, a nasze ogólne 

samopoczucie zawsze jest skutkiem przemarznięcia, zmiany temperatury, przemoknięcia. 

Należy pamiętać, że lepiej zapobiegać niż leczyć. Dlatego warto robić wszystko, by ryzyko 

zachorowania zmniejszyć do minimum. W związku z tym: 

Pamiętajmy o odpowiednim ubiorze. Nie przegrzewajmy się, ale też nie doprowadzajmy  

do wychłodzenia i przemarznięcia. 

 Jeśli już zmokniemy i zmarzniemy, możemy wziąć ciepłą kąpiel i wypić coś gorącego,  

np. herbatę z malin. Jesienią i zimą zażywajmy witaminę C - utrudnia ona przenikanie 

drobnoustrojów przez błony śluzowe. 

 Unikajmy dużych skupisk ludzkich, tam ryzyko zarażenia się jest największe. 

 Myjmy często ręce mydłem i ciepłą wodą. 

 Nie dotykajmy nosa ani oczu rękami. 

 Korzystajmy wyłącznie z papierowych chusteczek i wyrzucajmy je natychmiast po użyciu. 

 Oddychajmy nosem, który stanowi znakomity filtr dla wirusów, a także ogrzewa wdychane 

powietrze. 

 Zachowujmy odległość przynajmniej jednego metra od osoby, która kicha i kaszle. 

 Przeciwko grypie można się zaszczepić. Szczepionka zawiera zabite wirusy grypy lub ich 

fragmenty pozbawione działania chorobotwórczego. Co roku, na podstawie zaleceń WHO, 

opracowywana jest nowa forma szczepionki, ponieważ wirus grypy posiada ogromne 

zdolności przeobrażenia się. Po podaniu szczepionki komórki obronne naszego organizmu 

potrafią rozpoznać żywego wirusa i szybciej rozpoczynają zwalczanie go. Aby zachować 

http://www.doz.pl/apteka/k86-Przeziebienie_i_grypa
http://www.doz.pl/apteka/k86-Przeziebienie_i_grypa
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odporność, należy szczepić się co roku, najlepiej między końcem sierpnia a początkiem 

listopada. 

 

Zanim jednak pójdziemy do apteki, musimy wpierw skontaktować się z lekarzem. Jeśli uzna 

on, że nie ma przeciwwskazań do szczepienia, wówczas wypisze receptę na szczepionkę, 

którą możemy kupić w aptece. U kilkunastu procent osób szczepionych mogą pojawić  

się tzw. objawy poszczepienne, głównie miejscowe: obrzęk i pobolewanie okolicy wkłucia 

oraz ogólne: przejściowe pogorszenie ogólnego samopoczucia i nieznaczny wzrost 

temperatury. Zwykle objawy te mijają po około dwóch godzinach. 

Objawy przeziębienia można łagodzić i niwelować przy pomocy leków dostępnych  

bez recepty w aptece. 

 Leki antyseptyczne oddziałujące na gardło i jamę ustną, usuwają nieprzyjemne pieczenie  

i bólu gardła oraz ułatwiają połykanie. 

 Leki przeciwkaszlowe uśmierzają suchy, nieproduktywny kaszel; należy je przyjmować 

wieczorem. 

 Leki wykrztuśne rozcieńczają wydzielinę śluzowa, ułatwiając choremu odkasływanie.  

Należy przyjmować je w ciągu dnia, a nie wieczorem. 

 Leki przeciwbólowe łagodzą takie objawy, jak ból głowy, mięśni czy stawów.  

Leki przeciwgorączkowe obniżają temperaturę ciała.  

Zaleca się picie dużej ilości płynów i odpoczynek 

 

 Uwaga! 

Jeśli objawy przeziębienia utrzymują się dłużej niż siedem dni, jeśli mamy trudności  

z oddychaniem lub przełykaniem, jeśli odczuwamy sztywność karku i silny ból głowy, kiedy 

odczuwamy ból uszu, kiedy temperatura ciała przekracza 38 stopni C oraz gdy chrypa,  

ból gardła, kaszel utrzymują się dłużej niż przez dwa tygodnie, wówczas należy skorzystać  

z pomocy lekarza.                       Łukasz Podlaszewski za WWW 

6     sposobów na  wzdęcia  

1. Pasta miodowo-kminkowa.     Rozgnieć w  moździerzu   lub  zmiel młynku do kawy  łyżkę  

nasion  kminku. Tak  rozdrobnione   nasiona zmieszaj z łyżeczką  miodu.  Porcję  gęstej pasty  

staraj  się  zjadać  po  każdym posiłku . 

2. Imbir   limonowy.  Korzeń imbiru  pokrój  na  niezbyt grube  plasterki. Do  miseczki  wyciśnij 

sok  z jednej  limonki. Po posiłku  wolno  przeżuwaj  imbir  namoczony w  soku  limonkowym.  

3. Ostry napój.  Zmieszaj w  równych  proporcjach mielony pieprz,  suszony  imbir  i 

rozdrobnione nasiona zielonego   kardamonu. Odmierz pół  łyżeczki mieszanki i zalej ją  

szklanką  ciepłej wody . Napój  wypij  mniej  więcej  godzinę  po  jedzeniu .  

4.  Wywar ziołowy.  Wsyp do   kubka  po łyżce  suszonego  ziela melisy  i mięty .  Całość  zalej  

wrzątkiem  i pozostaw do  zaparzenia  na  kwadrans . Wypij  całą  porcję  po  obfitym posiłku .  

5. Ruszaj  się  więcej.   Codziennie  postaraj  się  zapewnić  sobie  pół  godziny  wysiłku  

fizycznego .  Wybrana  aktywność  nie  musi  być   bardzo dynamiczna,  wystarczy spacer ,  

spokojne  ćwiczenia  lub  wchodzenie po  schodach. 

6. Liście  mięty.  Każdorazowo po  jedzeniu  sięgaj  po  liście  świeżej  mięty  i spokojnie  ssij  je  

przez  kilka  minut.         Jacek Furgalski 
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HUMOR 

 

W tym numerze w dziale Humor zamieszczamy wybrane cytaty i wypowiedzi siatkarzy, 

niektóre mądre i poważne, a niektóre bardzo zabawne  

 

Łukasz Kadziewicz 

„Drugi, to jest zawsze pierwszy przegrany, i tylko z takim podejściem można osiągnąć jakiś 

sukces.” 

„Kto jest mocny fizycznie, ten jest mocny psychicznie.” 

„Jeśli kogoś boli to, że zdobyliśmy medal, to będzie musiał żyć z tym bólem przez całe życie, 

bo to nie jest ostatni sukces tej reprezentacji.” 

„Na MŚ nasza drużyna zaczęła tworzyć wielką rodzinę, prawdziwy team, teraz każdy za 

każdym poszedłby w ciemno.” 

„Łaska pańska na pstrym koniu jeździ.” 

„Czasem staję z boku. Nie chcę infekować grupy złą energią.” 

„Dobrze, że mamy w reprezentacji takiego faceta, jak Mariusz. Trzeba na niego chuchać i 

dmuchać, żebyśmy mogli cieszyć się jego świetną grąprzez co najmniej 10 lat.” 

„Atakował na takim piętrze, tak mi górą jeździł, że nawet wiatru nie czułem.” 

Na pytanie, jakie są cechy świetnego siatkarza: „Solar, żel i make up.” 

 

„Chyba nie mógłbym uprawiać sportu indywidualnego, bo wtedy pretensjemusiałbym mieć 

tylko do siebie, a to by mnie mogło wykończyć<śmiech>.” 

„Gdybym nie był siatkarzem, zostałbym…siatkarzem.” 

„Dzień naszego zwycięstwa z Rosją, to czerwona kartka w kalendarzu.” 

„Ja wiem, że jestem na tyle kontrowersyjną postacią, że albo się mnie toleruje albo bardzo, 

bardzo, ale to bardzo nie lubi.” 

„Nie mamy prawa narzekać, że jesteśmy zmęczeni. Boksera boli nos, nas bolą kolana i to jest 

chyba wpisane w nasz zawód.” 

„Gdyby Paweł (Rusek) spotkał mnie w ciemnej ulicy, to na pewno nakopałby mi w tyłek.” 

„W naszym zespole jest kilku wariatów na czele ze mną. Nigdy nie byłem aniołkiem. Taki już 

jestem.” 
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„Nie jestem wielkim intelektualistą i nie chcę się mądrzyć, ale przejście z nieba, jakim był 

medal MŚ, do ligowej rzeczywistości nie dla wszystkich było łatwe. Czy odbiła nam woda sodowa? 

Może nie aż tak, ale chyba za szybko uwierzyliśmy w swoją wielkość.” 

Na pytanie, na co liczy w Japonii (przed wylotem na MŚ): „Ja w Japonii liczę na dobre 

sushi.” 

„Na MŚ trener Lozano zarządził, że określony dzień każdy z nas ma spędzić samotnie. 

Inaczej byśmy zwariowali.” 

„Zawsze mówi to moja żona, że jak wie, że coś się wydarzyło, a ja tam byłem, to nawet nie 

pyta kto wpadł na pomysł, tylko pyta się: „Dlaczego znowu Ty??” „ 

 

„Żeby dobrze grać, trzeba dobrze wyglądać.” 

 

 

W kolejce Shinkansen: 

Redaktor – „Łukasz, jak ci się tutaj jedzie?” 

Łukasz – „Nie wiem, jeszcze się tutaj nie zalogowałem.” 

 

Redaktor – „Łukasz, jak to jest z tą atmosferą w drużynie bo prezes mówi jedno, a inni coś 

innego?” 

Łukasz – „Łubu dubu, łubu dubu, niech nam żyje prezes naszego klubu…” 

 

Redaktor – „Łukasz, w zeszłym sezonie też mieliście przestój, a później wzięliście się w garść 

i doszliście do finału polskiej ligi. Czy w tym roku będzie tak samo?” 

Łukasz – „Nie chcę prorokować, bo na razie jesteśmy głęboko w kopalni. „ 

 

„Możemy to skończyć w 3 secie, jeżeli się nie uda, spróbujemy jutro.” 

 

„W naszej grupie nie ma ludzi, którzy, gdy pluje im się w twarz powiedzą, że pada deszcz.” 

 

Redaktor – „Był Pan już za Wielkim Murem?” 

Łukasz – „Za Wielkim Murem? Tak, byłem. Kiedyś graliśmy z Rosjanami. Nieźle murowali 

<śmiech>.” 

 

Redaktor – „Łukasz, co zrobisz, jak rozdasz autografy wszystkim mieszkańcom Żor?” 

Łukasz – „Będą przychodzili podstawieni ludzie, żeby cały czas coś się działo” 

 

„Na razie wiemy, że forma jest daleko w lesie i trzeba jej jeszcze poszukać.” 

 

Fragmenty czatu z Łukaszem (z 2003r.): 

 

„Dlaczego studiujesz pedagogikę? Lubisz dzieci? A może chciałbyś współpracować z trudną 

młodzieżą?” 

Łukasz – „Sam jestem trudną młodzieżą, więc będę miał pole do popisu.” 
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„Czy masz rodzeństwo?” 

Łukasz – „Tak, mam starszą siostrę Monikę – równie ładną jak ja.” 

 

 

„Kiedy będzie mały Kadziu??” 

Łukasz – „Jak duży Kadziu dorośnie.” 

 

„Dlaczego wszyscy siatkarze tak młodo się żenią?” 

Łukasz – „Szybko zaczynamy poznawać ciemną stronę życia.” 

 

„Czemu tak często kłócisz się z sędziami i zawodnikami z przeciwnej drużyny?” 

Łukasz – „Lubię podgrzewać atmosferę.” 

 

„Czy lubisz kotki? Jeśli tak to jakiej maści? Może rude jak Pawełek Zagumny?” 

Łukasz – „Guma farbuje włosy, wcale nie jest rudy;)” 

 

„Kto jest najzabawniejszym siatkarzem w reprezentacji?” 

Łukasz – „Jest tam niewielu poważnych ludzi.” 

 

„Paweł Zagumny nosi stringi, a Ty” 

Łukasz – „A ja chodzę bez majtek :)” 

 

„Jak się udał dzisiejszy trening?” 

Łukasz– „Najbardziej pikantne rzeczy były pod prysznicem; Śmigło upuścił mydło :)” 

 

Redaktor – „Powiem Ci, że gdybym miał wybierać MVP tego meczu, to Ty byś nim został.” 

Łukasz – „Yyy… to chyba oglądaliśmy dwa różne mecze.” 

 

„Wiem, że nie jestem aniołkiem, ale reprezentacja nie może składać się z samych grzecznych 

chłopców.” 

 

O kontuzji Piotrka Gruszki: „Piotrkowi nic poważnego się nie stało, tylko urwał nogę…” 

 

Redaktor – „Jaki będzie wynik?” 

Łukasz – „Daniel (Pliński), jaki będzie wynik? Mówi, że 3:0 dla którejś z drużyn. Po 

pierwszym secie wyślemy Panu SMS-a z naszą prognozą.” 

 

„Siatkówka to złudzenie. Trwa dość długo, ale prawdziwe życie zacznie się, jak często 

powtarzam, po siatkówce.” 

 

„Wyznaczanie sobie celu jest szalenie ważną rzeczą.” 

 

O awansie do II rundy ME: „Jak się nie uda, to sprawa prosta: pociąg osobowy druga klasa  

i wracamy w 24 godziny z Moskwy do Polski.” 
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Po meczu z Belgią na ME: „Dostaliśmy w ryj, czujemy się jak śmieszni zawodnicy. Bo chyba 

za bardzo się rozkochaliśmy w sobie.” 

 

Daniel Pliński 
„Nawet jeśli będę bez nogi, a dostanę powołanie, na pewno przyjadę na zgrupowanie.” 

 

„Nie jestem osobą szaloną i nie zachowuję się w sposób ekstrawagancki. Ale muszę przyznać, 

że lubię siebie jako blondyna…(śmiech).” 

 

„Nie lubię ludzi, którzy się nie przykładają do tego, co robią. Na przykład takich, którzy 

przychodzą na trening, tylko po to, by go zaliczyć, bo są akurat zmęczeni, byli na imprezie, albo 

jeszcze z jakiejś innej przyczyny.” 

 

Kibicka (Paula) – „Mogę prosić o zdjęcie?” 

Daniel – „Co mam zdjąć;)?” 

 

Mariusz Wlazły 
„Mały jestem. Mam tylko 197 cm.” 

 

„Mistrzostwa Świata? A czym tu się stresować??” 

 

„Nigdy nie odczuwam presji.” 

 

„Ja bez fryzury, a wy znowu z kamerą.” 

 

„Gdybym wiedział, że tutaj będzie telewizja, to z pewnością bym się uczesał.” 

 

Redaktor – „Jak smakuje medal MŚ?” 

Mariusz – „Nie wiem, nie próbowałem.” 

 

Redaktor – „Codziennie widzi się Pan na billboardach. Jakie to uczucie?” 

Mariusz – „Dziwnie tak przechodzić koło siebie. Poza tym lepiej wyszedłem w ciemnej 

koszulce.” 

 

„Silna drużyna ma wszystkich 12 zawodników równych.” 

 

Redaktor – „Mariusz, powiedz mi, jakie słowo pada najczęściej na boisku?” 

Mariusz – „Wolałbym tego nie cytować <śmiech>.” 

 

„Nie boję się żadnej drużyny.” 

 

Redaktor – „Czy ktoś sugeruje Pawłowi Zagumnemu do kogo ma wystawiać? „ 

Mariusz – „Nie, to Paweł sam decyduje, on czuje kto lepiej zaatakuje, komu ma zaufać.” 

 

Michał Winiarski 
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Redaktor – „Jak porównasz kolejkę Shinkansen do polskich pociągów?” 

Michał – „Nie słychać takiego charakterystycznego tudut – tudut – tudut.” 

 

Redaktor – „Co zrobicie po wyjeździe z Katowic?” 

Michał – „Pojedziemy na działkę do Roberta(Prygla), tam czeka na nas świniak, którego na 

pewno zjemy.” 

 

„‚Na początku, gdy przyjechaliśmy do Japonii, trener Lozano dał nam 2dni wolnego, ostrzegł 

jednak byśmy spędzili te dni jak najdalej od siebie. „ 

 

Paweł Zagumny 
„To nie łyżwy, tu nie dają not za styl.” 

„Chciałem jeszcze dodać, że świetnie mi się gra z tą bandą, która za mną stoi.” 

Redaktor – „Co przywiozłeś swojej miłości z Japonii?” 

Paweł – „Głośniki do nowoczesnego odtwarzacza MP3. Niestety, nie zauważyłem, że są na 

prąd 110 volt i kiedy je podłączyłem u nas, zwyczajnie je spaliłem.” 

„Siatkówka jest grą dla cwaniaków i nikt nie przyzna się, że dotknął piłki w bloku. Sprawą 

sędziego jest wychwycić, czy był blok, czy nie.” 

 

Grzesiek Szymański 
 

„Moje dzisiejsze ataki, to były takie smyranki…” 

 

Podczas wywiadu po meczu PLS: „A korzystając z okazji, chciałbym pozdrowić żonę,  

bo ostatnio mnie ochrzaniła.” 

 

Marcin Możdżonek 
 

Fragmenty czatu z Marcinem: 

 

„Co myślisz o sesji Michała Bąkiewicza w Cosmopolitan?” 

Marcin – „Też bym się zgodził na taką sesję, oczywiście bez piłki.” 

 

„To prawda, że po zwycięstwie nad Brazylią nie mogliście za bardzo „świętować” gdyż tam 

panuje prohibicja ?” 

Marcin – „Polak potrafi.” 

 

„Czy Marcin Możdżonek lubi piosenki zespołu O-Zone??” 

Marcin – „Tak, mam ich plakat na ścianie.” 

 

„Czym Cię karmili, że tak duży wyrosłeś?” 

Marcin – „Odpadami po Czarnobylu.” 

 



Numer 51/52 2014 
 

~ 17 ~ 
 

 

 

„Twoja największa wada?” 

Marcin – „Mam same zalety.” 

 

„Ile zarabiasz?” 

Marcin – „Na chleb i bułki starczy.” 

 

„Jesteś bardziej spokojną osobą, czy taki kozak bardziej?” 

Marcin – „Taki kozak bardziej.” 

 

 

Kawały Jacka 

 

Sekretarka wchodzi uśmiechnięta do gabinetu   gabinetu   szefa  i   mówi: 

 - Panie  dylektorze , wiosna  właśnie  przyszła.  

Na to  dyrektor: 

-Hm … pani  Zosiu , wprawdzie nie  byliśmy  umówieni, ale  niech  wejdzie . 

 

Przerażona żona wbiega do  pokoju  w którym  siedzi   mąż: 

-  Stefan, przed  chwilą  przechodziłam  korytarzem,  a ten wielki  wiszący  zegar spadł tuż za  mną! 

A mąż na  tp: 

-  No, cóż…  Zawsze mówiłem , że się spóźnia… 
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CZAS RELAKSU 

W tym numerze zagadki siatkarskie. 

 

1. Nazwisko najsłynniejszego polskiego trenera siatkówki. 

 

      

 

2. Nazwisko najlepszego zawodnika na zakończonych niedawno Mistrzostwach Świata 

 

      

 

3. Siatkarska zagrywka rozpoczynająca każdą akcję. 

 

    

 

4. Zespół z którym Polska wygrała w finale Mistrzostw Świata 2014. 

 

        

 

5. Nazwa hali w której Polacy rozgrywali mecze na Mistrzostwach Świata. 

 

      

 

6. Gdy zawodnik nie trafi piłką w boisko. 

 

   

 

7. Najstarszy zawodnik w polskiej kadrze siatkarzy na Mistrzostwach Świata. 

 

       

 

8. Ile razy mogą odbić piłkę siatkarze w jednej akcji (wpisz słownie). 

 

    

 

9. Nazwisko obecnego trenera siatkarzy. 
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SPORT 

 

Polska 3 – 1 Brazylia 
Zdecydowanie najważniejszym wydarzeniem sportowym było zdobycie przez reprezentację 

Polski tytułu Mistrza Świata w siatkówce, jest to nasz drugi tytuł mistrzowski, pierwszy 

wywalczyliśmy 40 lat temu pod wodzą Huberta Wagnera. 

Oto skład polaków na tym turnieju: 

Numer Imię i nazwisko Data urodzenia 

(wiek) 

Wzrost    Klub Pozycja 

1 Piotr Nowakowski  18 grudnia 1987 (26) 205  Resovia Rzeszów Ś 

2 Michał Winiarski  28 września 1983 (30) 200  Skra Bełchatów P 

3 Dawid Konarski  31 sierpnia 1989 (24) 198  Resovia Rzeszów A 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Piotr_Nowakowski
http://pl.wikipedia.org/wiki/Resovia_Rzesz%C3%B3w_(pi%C5%82ka_siatkowa)
http://pl.wikipedia.org/wiki/Micha%C5%82_Winiarski
http://pl.wikipedia.org/wiki/Skra_Be%C5%82chat%C3%B3w
http://pl.wikipedia.org/wiki/Dawid_Konarski
http://pl.wikipedia.org/wiki/Resovia_Rzesz%C3%B3w_(pi%C5%82ka_siatkowa)
http://pl.wikipedia.org/wiki/Polska
http://pl.wikipedia.org/wiki/Plik:Captain_sports.svg
http://pl.wikipedia.org/wiki/Polska
http://pl.wikipedia.org/wiki/Polska
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Numer Imię i nazwisko Data urodzenia 

(wiek) 

Wzrost    Klub Pozycja 

5 Paweł Zagumny 
18 października 1977 

(36) 

200  ZAKSA Kędzierzyn-Koźle R 

7 Karol Kłos  8 sierpnia 1989 (25) 201  Skra Bełchatów Ś 

8 Andrzej Wrona 27 grudnia 1988 (25) 205  Skra Bełchatów Ś 

10 Mariusz Wlazły 4 sierpnia 1983 (31) 194  Skra Bełchatów A 

11 Fabian Drzyzga  3 stycznia 1990 (24) 196  Resovia Rzeszów R 

13 Michał Kubiak  23 lutego 1988 (26) 191  Halkbank Ankara P 

16 Krzysztof Ignaczak  15 maja 1978 (36) 188  Resovia Rzeszów L 

17 Paweł Zatorski  21 czerwca 1990 (24) 184  ZAKSA Kędzierzyn-Koźle L 

18 Marcin Możdżonek  9 lutego 1985 (29) 211  ZAKSA Kędzierzyn-Koźle Ś 

20 Mateusz Mika 21 stycznia 1991 (23) 206  Trefl Gdańsk P 

21 Rafał Buszek  28 kwietnia 1987 (27) 194  Resovia Rzeszów P 

 

 Trener: Stéphane Antiga 

 Asystent trenera: Philippe Blain 

A – atakujący 

L – libero 

P – przyjmujący 

R – rozgrywający 

Ś – środkowy 

U – uniwersalny 

 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Pawe%C5%82_Zagumny
http://pl.wikipedia.org/wiki/ZAKSA_K%C4%99dzierzyn-Ko%C5%BAle
http://pl.wikipedia.org/wiki/Karol_K%C5%82os
http://pl.wikipedia.org/wiki/Skra_Be%C5%82chat%C3%B3w
http://pl.wikipedia.org/wiki/Andrzej_Wrona
http://pl.wikipedia.org/wiki/Skra_Be%C5%82chat%C3%B3w
http://pl.wikipedia.org/wiki/Mariusz_Wlaz%C5%82y
http://pl.wikipedia.org/wiki/Skra_Be%C5%82chat%C3%B3w
http://pl.wikipedia.org/wiki/Fabian_Drzyzga
http://pl.wikipedia.org/wiki/Resovia_Rzesz%C3%B3w_(pi%C5%82ka_siatkowa)
http://pl.wikipedia.org/wiki/Micha%C5%82_Kubiak_(siatkarz)
http://pl.wikipedia.org/wiki/Halkbank_Ankara
http://pl.wikipedia.org/wiki/Krzysztof_Ignaczak
http://pl.wikipedia.org/wiki/Resovia_Rzesz%C3%B3w_(pi%C5%82ka_siatkowa)
http://pl.wikipedia.org/wiki/Pawe%C5%82_Zatorski
http://pl.wikipedia.org/wiki/ZAKSA_K%C4%99dzierzyn-Ko%C5%BAle
http://pl.wikipedia.org/wiki/Marcin_Mo%C5%BCd%C5%BConek
http://pl.wikipedia.org/wiki/ZAKSA_K%C4%99dzierzyn-Ko%C5%BAle
http://pl.wikipedia.org/wiki/Mateusz_Mika
http://pl.wikipedia.org/wiki/Trefl_Gda%C5%84sk
http://pl.wikipedia.org/wiki/Rafa%C5%82_Buszek
http://pl.wikipedia.org/wiki/Resovia_Rzesz%C3%B3w_(pi%C5%82ka_siatkowa)
http://pl.wikipedia.org/wiki/St%C3%A9phane_Antiga
http://pl.wikipedia.org/wiki/Philippe_Blain
http://pl.wikipedia.org/wiki/Polska
http://pl.wikipedia.org/wiki/Polska
http://pl.wikipedia.org/wiki/Polska
http://pl.wikipedia.org/wiki/Polska
http://pl.wikipedia.org/wiki/Polska
http://pl.wikipedia.org/wiki/Turcja
http://pl.wikipedia.org/wiki/Polska
http://pl.wikipedia.org/wiki/Polska
http://pl.wikipedia.org/wiki/Polska
http://pl.wikipedia.org/wiki/Polska
http://pl.wikipedia.org/wiki/Polska
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Siatkówka do Polski trafiła za pośrednictwem YMCA (Young Men's Christian Associaton). Było to 

w roku 1920, gdzie został rozegrany pierwszy turniej. W kolejnych latach dyscyplina ta została 

rozpowszechniona i znalazła wielu zwolenników. 

W 1929 odbyły się pierwsze Mistrzostwa Polski, w których zwyciężyli wśród kobiet: AZS 

Warszawa, a wśród mężczyzn YMCA Łódź. Reprezentacja Warszawy w 1937 zwyciężyła  

w zawodach krajów bałtyckich. Siatkówka stała się popularna w Polsce, a szczególnie w środowisku 

akademickim. 30 czerwca 1957 powstał Polski Związek Piłki Siatkowej. Pierwszym jej prezesem 

został Eugeniusz Krotkiewski. Po ponad dwudziestu latach od pojawienia się siatkówki w Polsce, 

doczekaliśmy się reprezentacji kobiet i mężczyzn. Te pierwsze swój debiut zaliczyły w 14 lutego 

1948 roku, pokonując Czechosłowację 3:1. Mężczyźni na arenie międzynarodowej pojawili się 

również w 1948, jednak w swoim pierwszym meczu 28 lutego przegrali 2:3 z Czechosłowacją.  

W latach pięćdziesiątych i sześćdziesiątych, żeńska reprezentacja należała do czołówki, zdobywając 

na Mistrzostwach Europy srebrne lub brązowe medale. W 1964 na Igrzyskach Olimpijskich w Tokio 

i w 1968 roku w Meksyku zdobyły brązowe medale. 

 

Reprezentacja mężczyzn swój pierwszy medal wywalczyła w Mistrzostwach Europy w Turcji, które 

odbyły sie w 1967 roku. Zdobyli wtedy brązowy medal. Najlepszy okres polskiej siatkówki przypada 

na lata siedemdziesiąte, gdzie w 1974 roku reprezentacja mężczyzn została mistrzami świata,  

a w 1976 zdobyli złoty i pierwszy jak dotąd złoty medal na igrzyskach olimpijskich w Montrealu. 

Trenerem był Hubert Wagner (1941 - 2001). W kolejnych latach mimo iż polscy siatkarze brali 

czterokrotnie udział w igrzyskach olimpijskich, to nie udało się powtórzyć sukcesu z 1976 roku.  

W Meksyku zajęli 5 miejsce, w Monachium - 9, w Moskwie - 4, a w Atlancie 11-12. Pięciokrotnie 

jednak siatkarze stawali na podium, zdobywając srebrne medale (1975, 1977, 1979, 1981, 1983).  

W 1995 roku zajęliśmy 5 miejsce. 

 

Trenerem polskiej reprezentacji mężczyzn został Ryszard Bosek. To właśnie pod jego wodzą 

uzyskaliśmy awans do finałów mistrzostw Europy w Ostrawie. Później nastąpiła zmiana na 

stanowisku trenera. Ryszarda Boska zastąpił Waldemar Wspaniały. W Mistrzostwach Europy w 2001 

roku, w swoim ostatnim meczu pokonaliśmy Bułgarię, co dało nam piąte miejsce. W 2003 roku 

również uplasowaliśmy się na piątej pozycji. W tym też roku swój pierwszy złoty medal  



Numer 51/52 2014 
 

~ 22 ~ 
 

w Mistrzostwach Europy zdobyła żeńska reprezentacja. Sukces ten powtórzyły również w 2005 roku 

w Chorwacji. Szkoleniowcem był Andrzej Niemczyk. W reprezentacji mężczyzn doszło do zmiany 

trenera. Po raz pierwszy w historii polskiej siatkówki został nim zagraniczny szkoleniowiec - 

argentyńczyk Raul Lozano. Pracował on od 2005 do 2008 roku. Pod jego kierunkiem męska 

reprezentacja zajęła piąte miejsce w mistrzostwach Europy w Rzymie w 2005 roku oraz jedenaste 

dwa lata później w Moskwie. Za największy sukces w czasie pracy argentyńskiego selekcjonera 

uznaje się zdobycie srebrnego medalu na Mistrzostwach Świata w Japonii. Od 1998 roku Polska 

reprezentacja mężczyzn bierze udział w Lidze Światowej. W 2001 i w 2007 Polska była 

organizatorem turnieju finałowego. Najwyższe miejsce w tych rozgrywkach Polska uzyskała w 2005 

i 2007 roku, zajmując czwarte miejsce. Kobiety natomiast od 2004 roku uczestniczą w europejskim 

turnieju Grand Prix, który jest odpowiednikiem Ligi Światowej. Niestety Polki nie mają większych 

sukcesów obu reprezentacji. Na początku roku 2009 doszło do zmiany szkoleniowców  Za Raula 

Lozano został wybrany Daniel Castellani, a za Marca Bonittę - Jerzy Matlak. W ostatnim czasie,  

bo w zeszłorocznych Mistrzostwach Europy polska reprezentacja mężczyzn zdobyła złoty medal.  

W finale pokonaliśmy Francję 3:1. Natomiast żeńska reprezentacja zdobyła brązowy medal w ME, 

które w zeszłym roku odbyły się w Polsce. 

 

Dziś siatkówka w Polsce cieszy się wielkim powodzeniem. Wypełnione hale, wspólne kibicowanie - 

to widoki, które każdy dobrze zna. Nie bez powodu polskich kibiców uważa się za najlepszych 

kibiców świata. Coraz więcej imprez siatkarskich jest organizowanych w Polsce. Można tu wymienić 

choćby Memoriały takie jak: imieniem Huberta Wagnera, Arkadiusza Gołasia czy tez Agaty Mróz. 

Polska miała zaszczyt organizować trzykrotnie turniej finałowy Ligi Światowej, Mistrzostwa Europy 

Kobiet, turniej Finał Four w Łodzi, oraz Mistrzostwa Świata w Piłce Siatkowej 2014. 

Łukasz Podlaszewski za www 

  

 

 

Kto pamięta radziecką a potem rosyjską bajkę o sympatycznym Zającu i Wilku, który zawsze mówił 

na końcu kreskówki – Nu pagadi !!! W czasach PRL-u zyskiwała  popularności wśród dzieci oraz 

dorosłych. Ja pamiętam będą jeszcze dzieckiem zawsze w niedziele w trakcie programu 

publicystycznego „7 Dni Świat” była puszczana bajka z przygodami Wilka i Zająca. 

Pierwszy odcinek został wyemitowany dokładnie 14 czerwca 1969r., a ostatni w 7 października 2006 

roku. Film powstawał w studiu filmowym Sojuzmulfilm. Radziecka produkcja była odpowiedzią 

ZSRR na amerykańskie kreskówki, jak Looney Tunes, czy też przygodami Myszki Miki. Reżyserem 

tej przezabawnej kreskówki był Wiaczesław Kotionoczkin, reżyser jest też twórcą Wilka i Zająca.   
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W latach 1969–1986 swych głosów użyczali postaciom Anatolij Papanow (Wilkowi) i Kłara 

Rumianowa (Zającowi). wstrzymano produkcję odcinków w studiu Sojuzmultfilm. Dopiero w roku 

1993 roku powrócono do produkcji serialu. Dzisiaj jest to kultowa kreskówka, która cieszy się nadal 

ogromnym, że tak powiem, wzięciem, i która bawiła i bawi chyba już czwarte pokolenie. Dzięki 

temu filmowi animowanemu przypomina się smak beztroskiego dzieciństwa ! 

 

 

Łukasz Podlaszewski za www 

 

Duszpasterskie Stowarzyszenie Osób  

z Upośledzeniem Umysłowym 

 

Warsztat Terapii Zajęciowej 

31-930 Kraków os. Centrum C 7 

- Tel. ( 12) 425-97-53 

- mbwtz@interia.pl 

 

www.duszpasterskie.wordpress.com 

Na naszej stronie internetowej w zakładce Galeria możecie zobaczyć 

zdjęcia z ostatnich wydarzeń np. Gaudium i wycieczka  

do Kalwarii Zebrzydowskiej.  

Zapraszamy! 

mailto:mbwtz@interia.pl
http://www.duszpasterskie.wordpress.com/

