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  Celem gry jest 
przebicie piłki nad siatką tak, 
by upadła na polu drużyny 
przeciwnej lub zmuszenie 
rywali do popełnienia błędu 
(np. odbicia piłki w   aut). Piłkę 
można odbijać (nie może być 
złapana lub rzucana) dow ol-
ną częścią ciała. Jeden i ten 
sam zaw odnik nie może od-
bić piłki dw a razy z rzędu, 
a drużyna może piłkę odbić 
co najw yżej trzy razy (plus 
dotknięcie piłki przez blok), 
zanim przebije ją na pole 
przeciwnika. Piłka w prowa-
dzana jest do gry z zagryw ki. 
Zagryw ka jest to uderzenie 
wykonywane przez zaw odni-
ka spoza linii końcow ej, 
w celu przebicia piłki nad 
siatką na boisko przeciw nika.  
 

Piłka przebijana na pole 
przeciwnika  

musi przelecieć nad siatką 
w przestrzeni ograniczonej: 
od dołu - górną kraw ędzią 
siatki, na bokach -  przez an-
tenki i ich umow ne przedłuże-
nie w  górę, od góry - przez 
sufit.  

Punkt przyznaje się za  

 

każdą w ygraną akcję - tj. w te-
dy, kiedy piłka upadnie na 
boisko przeciw ników , kiedy 
przeciw ny zespół popełni 
błąd lub zostanie ukarany 
ostrzeżeniem. 

Czas gry 

  
 W przeciw ieństw ie do 
większości gier zespołowych, 
czas gry nie jest limitow any. 
Mecz toczy się aż jedna 
z drużyn wygra 3 sety (tak 
więc gra się co najwyżej 5 
setów). Piąty set rozgrywany 
jest obecnie jako tie-break 
(do 15 punktów ). Drużyna 
wygrywa set, jeśli zdobędzie 
co najmniej 25 punktów  i ma 
co najmniej 2 punkty przewa-
gi nad przeciw nikiem.  

 

Zmiany zawodników         
na boisku 

 Z e s p ó ł  mo ż e 
w jednym secie dokonać  
maksimum 6 zmian. Je-
den lub w ięcej zawodni-
ków może być zmienio-
nych w  tym samym cza-
sie. Zaw odnik ustaw ienia 
początkow ego może 
opuścić boisko tylko je-
den raz w  secie i może 
pow rócić na boisko tylko 
na miejsce w  ustaw ieniu, 
które zajmow ał przed 
opuszczeniem boiska. 
Zaw odnik rezerw ow y 
może w ejść na boisko 
tylko jeden raz w  secie 
na miejsce zaw odnika 
z ustawienia początko-
wego i może być zmie-
niony tylko przez tego 
zaw odnika, którego za-
stąpił. Jeśli dokonano 
zmiany nieregulamino-
wej a gra została wzno-

wiona, zespół jest ukarany 
przegraniem akcji a zmiana 
mus i być skorygow ana. 
Punkty zdobyte w  okresie 
trw ania błędu przez zespół 
popełniający błąd są anulo-
wane a punkty zdobyte przez 
przeciwnika zostają zacho-
wane. 

Wymiary boiska  
  

 Boisko do gry jest pro-
stokątem o wymiarach 18 x 9 
m otoczonym strefą wolną 
o szerokości co najmniej 3 m 
z każdej strony. Oś linii środ-
kow ej dzieli boisko na dw a 
rów ne pola o wymiarach9 X9m 

Zasady gry najczęściej są zmieniane przez FIVE  przy okazji większych turniejów, tj. 
Mistrzostwa Świata czy też Igrzyska Olimpijskie, więc ewoluowały na przestrzeni lat 
wielokrotnie. Opisane poniżej, zostały wprowadzone w roku 1998 podczas mi-
strzostw świata w Japonii. Wcześniej m.in. nie było zawodnika libero , a punkty mo-
gła zdobyć tylko drużyna po własnym serwisie. 
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Od jak dawna trenuje Pan 
szkolną drużynę siatka-
rek? 

 Pierwsza drużyna szkol-
na, z którą zacząłem współpra-
cę w  tutejszej szkole została 
utw orzona w  roku szkolnym 
2002/2003. W jej skład w cho-
dziły uczennice klasy „ogólnej”- 
I c, które były absolw entkami 
Gimnazjum nr 2 w  Zaw ierciu 
oraz Gimnazjum w  Porębie. 
Całkiem fajne „babeczki”. :) 
 

Czy trudno jest zapanować 
nad „babami”? 
 Oj, czasami bardzo trud-
no. Jak to baby, mają sw oje 
humory i nic do nich w tedy nie 
dociera. Jednak na dyscyplinę 
na zajęciach i meczach nie na-
rzekam. Ogólnie, jestem zado-
wolony z naszej współpracy. 
 

Jakimi sukcesami mogą 
się pochwalić Pana pod-
opieczne? 
 Mów imy cały czas o dru-
żynie szkolnej, której skład 
zmienia się co roku. Podobnie 
jest z sukcesami- raz są a cza-
sami ich brakuje.  
 Najw iększym sukcesem 
mojej drużyny szkolnej w  siat-
kówce dziewcząt było zdobycie 
WICEMISTRZOSTWA ŚLĄ-
SKA SZKÓŁ PONADGIMNA-
ZJALNYCH w  roku 2003, a za-
graliśmy w tedy w składzie: Ew a 
Kotnis, Anna Gorgoń, Anita 
Łuszcz, Marta Łuszcz, Anna 
Mogiła, Agnieszka Turlej i Ka-
sia Mazur– Libero. 
 W tym roku szkolnym w 
październiku wygraliśmy Tur-
niej Siatków ki w  Myszkow ie, 
następnie zdecydow anie zwy-
ciężyliśmy w grupie eliminacyj-
nej do Spartakiady, kolejnym 
etapem był półf inał i tam także 

odnieśliśmy sukces, pokonując 
drużynę z Z. S. im. X. Dunikow-
skiego i uzyskując aw ans do 
f inału, który odbył się 14 grud-
nia 2006r. Na hali OSIR- u przy 
ul. Blanow skiej. W meczu f ina-
łowym musieliśmy uznać wyż-
szość drużyny z Malczewskiej. 
Uw ażam, iż sam udział w  FI-
NALE SPARTAKIADY naszych 
siatkarek należy traktow ać jako 
sukces sportowy Żeroma. Oto 
skład naszej reprezentac ji 
w  siatkówce: Monika Napszał 
kl. I d– kapitan, Magda Skała 
kl. I d, Olga Konieczniak kl. III 
c, Justyna Bzdęga kl. III a, Ka-
rolina Myga kl. I c, Milena Ma-
łota kl. III a, Anna Nękanow icz 
kl. I f , Monika Kleszcz kl. III b, 
Martyna Goc kl. I c   
 Rokrocznie nasze siat-
karki są w  f inale, można rzec, 
że to już tradycja. 
 

Załóżmy, że chcemy wejść 
do drużyny. Jakie testy 
musiałybyśmy przejść, że-

byśmy zostały przyjęte? 
  

 Jeżeli chodzi o nabór do 
drużyny, to nie ma jakichś 
sprecyzowanych testów  czy 
limitów . Ważne natomiast są 
indyw idualne umiejętnośc i 
techniczne (bo w  tym w ieku 
nauczanie siatków ki jest zbyt 
czasochłonne) oraz CHĘCI do 
tego, aby przyjść na trening 
i trochę popracować. W tym 
roku w  drużynie są cztery 
uczennice klas maturalnych, 
więc mile w idziane są ich na-
stępczynie. Zapraszam do 
współpracy.  Siatkówka 
w Żeromskim ma bardzo du-
że tradycje, więc starajmy 
się je podtrzymywać. 
 

Dziękujemy serdecznie Panu 
profesorowi za rozmowę. Mamy 
nadzieję, że nasze siatkarki 
osiągną jeszcze wiele sukce-
sów. 
 
Wywiad przeprowadziły Marlena 
i Asia z klasy II b. 

czyli rozmowa  z profesorem Robertem Kwietniem o na-
szej szkolnej drużynie siatkarek, ich sukcesach i porażkach oraz o tym, jak 
udaje mu się zapanować nad „babami”:) 

Drużyna siatkarek - rok szolny 2006/07 
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 Początki 
   i pierwsze sukcesy 

 Przygoda Żeromiaków 
z siatków ką i ze sportem  
rozpoczęła się w  1946r., 
kiedy przy naszej szkole po-
wstał UKS– Uczniow ski Klub 
Sportow y. Dyplomy z tamte-
go okresu św iadczą o  tym, 
że uczniow ie uprawiali takie 
dyscypliny jak: biegi sztafe-
tow e, biegi narciarskie
( szkoda, że   my nie mamy 
możliw ości pohasać na nart-
kach po okolicy), lekką atle-
tykę, kolarstw o, piłkę nożną 
oraz piłkę siatkow ą . Pojaw i-
ły się pierw sze sukcesy w 
skali w ojew ództwa.   
 Powstaje SKS 
 W marcu 1951 r. szko-
łę przeniesiono do budynku 
przy ul. Wojska Polskiego , 
gdzie młodzież zaczęła ko-
rzystać z sali gimnastycznej. 
Trzy lata później UKS został 
przekształcony na SKS,  
„Żeromski” stał się liceum 
koedukacyjnym. W II Pod-
okręgow ej Spartakiadz ie 
SKS w  Częstochow ie siatka-
rze liceum zajęli III, a siat-
karki IV miejsce.   
 Kurator ium ośw iaty 
oraz w ładze SZS w  Katow i-
cach doceniają sukcesy 
uczniów  I LO. W 1958 r. po-
wstaje w  Zawierciu MKS– 
Międzyszkolny Klub Sporto-
wy. Utw orzono 3 sekcje: piłki 
siatkow ej dziewcząt, piłki 
siatkow ej chłopców  oraz piłki 

koszykow ej chłopców . Po-
niew aż MKS dysponow ało 
środkami f inansow ymi, moż-
liw e były systematyczne 
treningi. Do pracy mobilizo-
wał uczniów  także niesa-
mow ity nauczyciel wycho-
wania f izycznego– prof. 
Marian Bartolew ski.   

Największe sukcesy 
 Drużyna prow adzona 
przez prof.. Bartolew skiego 
dw ukrotnie zdobyła Mi-
strzostwo Polski Szkół Po-
nadpodstaw owych w  piłce 
siatkow ej w  kategorii mło-
dzików  w 1964 r. w  War-
szaw ie i w 1965 r. w  Olszty-
nie. Złote medale w ywal-
czyli w ówczas: W. Jurczyk, 
M. Kustra, W. Dusza, A. 
Wuczyński, M. Gajda, Z. 
Stecz, P. Wesołow ski, W. 
Wnuk, Z. Sierka, Z. Rodzaj, 
J. Wencel, W. Sobaczyńki, 
A. Kapitański, A. Witkow ski, 
M. Kow alski, A. Kukuła, B. 
Oruba, A. Kubik.  
 Ucznia naszego li-
ceum, Włodzimierza Jur-
czyka powołano do mło-
dzieżow ej kadry Polski.  

Smutny koniec 
Sukcesy uczniów naszej 
szkoły przerwała tragiczna 
śmierć profesora, który zgi-
nął 30 kw ietnia 1970 r. 
w wypadku samochodow ym. 
Jego działalność kontynu-
ow ali kolejni nauczyciele w y-
chow ania f izycznego, odno-
sząc mniejsze lub w iększe 

sukcesy, lecz  żadnemu z 
nich nie udało się doprow a-
dzić drużyny tak wysoko jak 

profesorow i Bartolewskiemu.  
 

Opracowanie na podstawie 
szkolnych monografii: 

Marlena Jaworek  
klasa II b 

Prof.. Marian Bartolewski 
Profesor wychowania fizycznego. 
Urodził się w 1914 roku w Często-
chowie. Przed wojną ukończył Szkołę 
Handlową. Był czynnym zawodnikiem 
KS „Częstochowianka”. W marcu 
1945 r. rozpoczął pracę w Gimna-
zjum Ogólnokształcącym w Zawier-
ciu. Dzięki swej wiedzy i praktyczne-
mu doświadczeniu szybko został jed-
nym z założycieli MKS Zawiercie 
i przez szereg lat pełnił funkcję sekre-
tarza i trenera MKS. Posiadał wiele 
kwalifikacji zawodowych: trenera piłki 
siatkowej I klasy, trenera II klasy piłki 
nożnej iLA, instruktora narciarstwa 
i piłki koszykowej.  Drużyny pod jego 
kierunkiem zdobyły wiele tytułów Mi-
strzów Śląska oraz dwa złote medale 
w Mistrzostwach Polski Szkół Śred-
nich w siatkówce chłopców w 1964 
i 1965 r, III m. w Mistrzostwach Polski 
w piłce nożnej w 1956 r. i III m. 
w 1964 r. w siatkówce dziewcząt 
w Mistrzostwach Polski MKS. Prof.. 
Bartolewski zmarł w 1970 r. Dla mło-
dzieży oraz współpracowników pozo-
stał wzorem prawdziwego sportowca. 
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Fatalny początek 

 Rozpoczęliśmy tradycyj-
ną szóstką, jak w dziesięciu 
poprzednich spotkaniach. Na 
libero wyszedł Piotr Gacek, 
którego występ w  meczu stał 
pod znakiem zapytania. Nie-
stety to Brazylijczycy rozpo-
czynają od prow adzenia 4:1 
i 5:1. Trener Lozano bierze 
czas. Po przerw ie nie możemy  
przebić się przez św ietnie 
funkcjonujący blok ryw ali, któ-
rzy powiększają przewagę do 
5 punktów (6:1 i 7:2). Pierw -
sza przerwa techniczna 8:2 
dla Canarinhos. Po przerw ie 
dokładają nam kolejne dw a 
punkty, prow adząc już 11:3 
i 12:4. Przy stanie 12:5 trener  
Lozano prosi o drugi czas 
w tej partii. Druga przerw a 
techniczna 16:7 dla Brazylii.  
Po przerw ie Łukasza Kadzie-
w icza zmienia Wojc iech 
Grzyb. Przew aga Brazylijczy-
ków jest już ogromna (22:9), 
duże problemy ma w yraźnie 
kulejący Piotr Gacek. Paw ła 
Zagumnego zmienia Łukasz 
Żygadło. Przew aga przeciw ni-
ków  jest jednak zbyt duża, by  
biało-czerw oni mogli rozstrzy-
gnąć tego seta na swoją ko-
rzyść. W końcówce Michał 
Bąkiew icz zmienia Piotra Gac-
ka na pozycji libero. Przegry-
wamy seta pierwszego 12:25. 

 Drugi set 

 Drugą partię rozpoczy-
namy pierwszą szóstką z Mi-
chałem Bąkiew iczem, który 
już do końca spotkania zastą-
pi Piotra Gacka. Rozpoczyna-
my bardziej zmobilizow ani 
i mniej zestresowani. Zaczyna 
funkcjonow ać nasz blok i uzy-
skujemy trzypunktow ą prze-
wagę (6:3). Trener Rezende 

prosi o czas, by wybić Pola-
ków z uderzenia. Po przerw ie 
zdobywamy jeden punkt przy 
czterech Brazylii, jednak przed 
pierw szą przerwą techniczną 
prow adzimy 8:7.  Udaje nam 
się dołożyć jeszcze jedno 
„oczko” na 12:9, jednak Brazy-
lijczycy wyrównują po czym 
wychodzą na prowadzenie 
14:13. Druga przerw a tech-
niczna 16:15 dla podopiecz-
nych Raula Lozano. Utrzymu-
jemy jednopunktow y dystans, 
a po błędzie Brazylijczyków 
prow adzimy 20:18. Kolejne 
dw ie akcje nasi ryw ale roz-
strzygają na sw oją korzyść i 
na tablicy w yników  widnieje 
remis  20.:20. Trener Lozano 
bierze kolejny „czas”, podczas 
którego rozmaw ia z Paw łem 
Zagumnym. Po przerw ie gra 
punkt za punkt. Przy stanie 
23:22 dla Brazylii, Sebastiana 
Św iderskiego zmienia Piotr  
Gruszka. Niestety kolejny  
punkt zdobyw ają nasi ryw ale i 
to oni maja piłkę setow ą w tej 
partii. Canar inhos sprytnie obi-
jają nasz blok kończąc partię 
drugą 25:22. 

Trzeciego seta rozpoczynamy 

od prow adzenia 3:1 i 4:2. Trzy 
kolejne akcje wygrywają siat-
karze Bernardo Rezende i wy-
chodzą na prow adzenie 5:4. 
Pierwsza przerwa techniczna 
w trzeciej partii 8:6 dla Brazy-
lii. Po przerw ie ponow nie nie 
potrafimy złapać w łaściwego 
rytmu gry, przegrywamy już 
14:9. Popełniamy zbyt w iele 
błędów  własnych, co wykorzy-
stują niemiłosiernie nasi ryw a-
le Druga przerw a techniczna 
16:10 dla Brazylijczyków . Po 
przerwie nadal nie możemy  
przełamać bloku ryw ali i w ła-
snej niemocy. Przegryw amy 
już 19:10 i 20:11. Dw ie akcje 
Św iderskiego zmniejszają nie-
co dystans, jednak jest już  
zbyt późno, by móc odmienić  
losy tego spotkania. Ostatecz-
nie przegryw amy seta trzecie-
go 17:25 i całe spotkanie 0:3. 

Polacy  zagrali w składzie: Michał 
Winiarski, Daniel Pliński, Paweł 
Zagumny, Mariusz Wlazły, Łukasz 
Kadziewicz, Sebastian Świderski 
oraz Piotr Gacek (libero). 

Zmiany: Wojciech Grzyb, Łukasz 
Żygadło, Michał Bąkiewicz, Piotr 
Gruszka. 

 

 Relacja: Marlena Jaworek 

W finale mistrzostw  św iata rozgrywanych w Japonii reprezentacja Polski prow adzona przez Raula 
Lozano uległa Brazylii 0:3 (12:25; 22:25; 17:25) i ostatecznie wywalczyła srebrne medale mi-
strzostw globu. 

Polska drużyna i sztab w komplecie ze srebrnymi medalami 
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Sebastian Świderski, przyjmujący 
Wiek: 29 lat 
Wzrost: 193 cm 
Klub: RPA Caffe Maxim Perugia 
 

Najskuteczniejszy polski atakujący. Imponował 
równą formą w niemal każdym meczu. Jeden 
z najstarszych i najbardziej doświadczonych, wiel-
ka osobowość drużyny Raula Lozano. Prowadzi 
ustatkowane życie. Na razie, wspólnie z żoną Ol-
gą oraz 7,5-letnią Mają i 2-letnim Tomkiem miesz-
kają we Włoszech, ale nie wyobrażają sobie życia 
poza Polską. Na siatkówkę był skazany, w jego 
szkole była to dyscyplina wiodąca. Trenować za-
czął w czwartej klasie. Już wtedy dał się poznać 
jako wielki pracuś. Dzisiaj niektórzy znajomi mó-
wią otwarcie, że przez treningową nadgorliwość 
nabawił się wielu niepotrzebnych kontuzji. Ich zda-
niem, gdyby nie kłopoty ze zdrowiem, już dawno 
d o t a r ł b y  d o  s z c z y t u . 

Daniel Pliński, środkowy 
Wiek: 28 lat 
Wzrost: 205 cm 
Klub: KS Jastrzębski Węgiel 
 
Odkrycie mistrzostw. Najlepsza średnia bloków na set z całe-
go polskiego zespołu. Kolejny siatkarz, który chciał zostać 
piłkarzem. Do siatkówki trafił tylko dlatego, że za szybko 
urósł. Rekreacyjnie w piłkę gra jednak do dzisiaj, bo jak twier-
d z i ,  n i e  m o że  u si ed z i eć  b e z  r u c hu . 
Do niedawna siatkówka była dla niego najważniejsza. 
Wszystko zmieniło się osiem miesięcy temu, kiedy na świat 
przyszła Oliwia. Teraz to ona jest oczkiem w głowie Plińskie-
go, który przez całe mistrzostwa zastanawiał się, czy pozna 
tatę, kiedy ten wróci wreszcie do domu. 
 

Wojciech Grzyb, środkowy 
wiek: 25 lat 
wzrost: 205 cm 
klub: PZU AZS Olsztyn 
 
Jeden z nielicznych w kadrze, który od razu wiedział, 
że będzie... kierowcą autobusu. Przygodę z siatkówką  
rozpoczął w piątej klasie szkoły podstawowej, gdzie 
trafił do specjalnie wyselekcjonowanej grupy. Po pod-
stawówce był już w szkole mistrzostwa sportowego, 
gdzie okrzyknięto go wielkim talentem. W zawodowej 
siatkówce związany jest z klubem z Olsztyna i nie za-
mierza tego zmieniać. Domator, każdą wolną chwilę 
spędza z rodziną - żoną Katarzyną i synkiem Toma-
szem. Jak sam mówi nie ma za wiele czasu na inne 
rzeczy, ale kiedy tylko jest okazja, to chętnie sięga po 
książkę lub gry komputerowe. W telewizji ogląda tylko 
sport. Lubi piłkę nożną. W terminie skończył studia. 
Dyplom magistra uzyskał, broniąc pracy pod tytułem: 
"Studenci UWM w Olsztynie wobec problemu spożywa-
nia alkoholu w czasie sesji egzaminacyjnej i tuż po jej 
zakończeniu". 
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Piotr Gacek, libero 
Wiek: 28 lat 
Wzrost: 185 cm 
Klub: Wkręt-met Domex AZS Częstochowa 
 
Najdzielniejszy - ze spuchniętą kostką i bólem ścięgna Achille-
sa zakończył spotkanie półfinałowe z Bułgarią. Ani na chwilę 
ból nie wpłynął na wysoki poziom jego gry. Zagrał nawet pierw-
szego seta w finale, ale musiał zejść z boiska Jego marzenia 
się spełniły. Chciał zostać siatkarzem, zresztą nie miał innego 
wyjścia. Pochodzi z Nysy, gdzie siatkówka była jedyną sporto-
wą rozrywką.  
Gacek jest magistrem wychowania fizycznego. Prywatnie cichy 
i spokojny, uwielbia rajdy samochodowe oraz muzykę techno. 
Gdyby nie był siatkarzem, zostałby kierowcą. W wolnej chwili 
jeździ na wyścigi i kibicuje kolegom rajdowcom. Na boisku ce-
chuje go zwinność i wielki entuzjazm. Dobrze przyjmuje za-
grywkę, jeszcze lepiej broni ataki rywali. Ekspresyjnie cieszy się 
po udanych akcjach. Po wygranych meczach puszcza w kierun-
ku żony Agaty całusa. 

 

Grzegorz Szymański, atakujący 
Wiek: 28 lat 
Wzrost: 202 cm 
Klub: KS Jastrzębski Węgiel 
 
W trudnym momencie pociągnął drużynę w me-
czu z Rosją. Niemal bezbłędny w ataku w tym 
spotkaniu. Na 23 próby tylko dwa razy jego ataki 
zakończyły się zdobyciem punktu przez rywala. 
Kolejny, którego do siatkówki... zaciągnięto na 
siłę. Jeszcze w podstawówce był przekonany, że 
będzie piłkarzem. Długi czas występował w gru-
pach młodzieżowych KSZO Ostrowiec. Koledzy 
z reprezentacji żartują nawet, że jeśli ktoś nie zna 

wyników meczów, niech dzwoni do ''Gela''. Nie dość, że poda nazwiska strzelców bramek, to jeszcze 
poinformuje o miejscu w tabeli i liczbie widzów na trybunach. Od kiedy na świat przyszła Oliwia, spędza 
w domu niemal każdą wolną chwilę, gdzie czeka na niego jeszcze jedna kobieta jego życia - żona Mag-
da. Bardzo bezpośredni. Mówi otwarcie, to co leży mu na sercu, nie tłumi w sobie emocji. Taki sam na 
boisku. Potrafi być twardy jak skała, ale również cieszyć się jak dziecko. 

Łukasz Żygadło, rozgrywający 
Wiek:  27 lat 
Wzrost: 200 cm 
Klub: Dinamo Kaliningrad (Rosja) 
 

Kariera tego siatkarza rozpoczęła się w rodzinnym Sulechowie, 
skąd Żygadło trafi ł do Częstochowy. Tam też uczył się profe-
sjonalnej siatkówki od najlepszych polskich wystawiających, 
jak Ireneusz Kłos, czy Andrzej Stelmach. Żygadło zaliczył tak-
że sezon w barwach Czarnych Radom, potem grając w Skrze 
Bełchatów i KPPE Sosnowiec. Z tym ostatnim klubem Żygadło 
występował w Lidze Mistrzów, mając przed sobą niezwykle 
trudne zadanie organizacji gry w słabiutkiej drużynie. W poło-
wie sezonu Żygadło został wytransferowany do Panathinaikosu  
Ateny, gdzie przez kilka miesięcy grał wraz z Dawidem Mur-
kiem. Ostatni sezon Żygadły to występy w tureckim Halkbanku 
Ankara, a w tym roku klubem polskiego rozgrywającego będzie 
rosyjska Bałtika Kaliningrad. W polskiej reprezentacji ten 27-
letni zawodnik grał jak do tej pory niewiele, ale przez kontuzję 
Pawła Zagumnego, w zeszłym roku Łukasz Żygadło był pierw-
szym rozgrywającym Polski na Mistrzostwach Europy.  

13 



W skład polskiej  reprezentacji wchodzą: 
 
1.Sylwia Pycia- środkowa. Najważniejsze osiągnięcie:/1 w ME (2005)   
 
2..Katarzyna Skowrońska -środkowa / 1. w ME (2003 i 2005), 1. w ME kadetek (1999),  
    2. w MP (2003)  
 
3.Izabela Bełcik- rozgrywająca/1. w ME (2003 i 2005), 3. w ME kadetek (1997)  
 
4.Magdalena Śliwa -rozgrywająca/1. w ME (2003 i 2005), 1. w PZP (2000),  
  1. w MP (4 razy), mistrzyni Włoch (2002), 2. w LM (2002), 1. w PP (3 razy)  
 
5.Anna Podolec- środkowa/1. w ME (2003), 1. w ME juniorek (2002), 3. w MŚ juniorek (2003), 2. w 
ME kadetek (2001), 1. w MP (2004)  
 
6.Małgorzata Glinka -przyjmująca/1. w ME (2003 i 2005), 1. w Pucharze Konfederacji (2001), najlep-
sza zawodniczka Europy (2003) i Pucharu Świata (2003)  
 
7.Dorota Świeniewicz- przyjmująca/1. w ME (2003 i 2005), MVP ME 2005, mistrzyni Włoch (2003), 
mistrzyni Polski (1996), srebro MP (1994,1995), Puchar Zdobywców Pucharów (2000), Puchar 
Włoch (1999), 6 miejsce na ME 1999, 8 miejsce w ME 1997, 9 miejsce w ME (1991 i 1995)  
 
8.Agata Mróz -środkowa/1. w ME (2003 i 2005), 1. w ME kadetek (1999),  
1. w MP (2004)  
 
9.Małgorzata Niemczyk-Wolska -atakująca/1. w ME (2003), 1. w MP (5 razy),  
2. w MP (3 razy), 1. w PP (7 razy)  
 
10.Kamila Frątczak -atakująca/1. w MP (1998), 3. w MP (2 razy),  
    2. w MP (2004)  
 
11.Mariola Barbachowska -libero/1. w ME (2005), 1. w ME kadetek (1999), 3. w ME juniorek     
(2000), 3. w ME kadetek (1997), 2. w MP (2002), 3. w MP (2004)  
 
12.Maria Liktoras- środkowa/1. w ME (2003), 1. w MP (4 razy), 1. w PP, 2. w MP (2004)  
 
13.Aleksandra Przybysz- przyjmująca/1. w ME (2003 i 2005), 3. w ME kadetek (1997),  
     1. w MP (2003), 1. w MP (2004), 3. w MP (2000), 2. w PP (2001)  
 
14. Joanna Mirek-atakująca/1. w ME (2003 i 2005)  15 



Specjalnie dla „Stefan, rusz się”  niektóre sygnały sędziowski prezentuje nasz pro-
fesor wychowania fizycznego– mgr Remigiusz Flak (pełną sygnalizację sędziów 
znaleźć możecie na stronie internetowej Polskiej Ligi Siatkówki) 

Zezwolenie na wykonanie zagrywki  
Ruch wskazujący kierunek zagryw ki.  

Wskazanie zespołu, który wygrał akcję  
 

Wyciągnięcie ręki w  kierunku zespołu, który 
wygrał akcję  

Niewłaściwe zachowanie: ostrzeżenie 
Pokazanie żółtej kartki przy ostrzeżeniu  

Wykluczenie 
Pokazanie czerw onej kartki przy w yklu-
czeniu  

Dyskwalifikacja  
 

Pokazanie obu kartek w  jednej ręce przy 
dyskw alif ikacji  

1 

2 

17 

Przerwa na odpoczynek  
Położenie poziomo dłoni jednej ręki na palcach dru-
giej ręki trzymanej pionow o (utrzymanie litery T) a 
następnie pokazanie dłonią zespołu proszącego o 
przerwę  Fotografie:  

Joanna Sawulska 


