
Początkow o w  naszym kraju 
siatków kę upraw iano głów -
nie w  szkołach i nazywano 
"przebijanką", " latającą piłką" 
czy "dłoniów ką".  

POPULARNE SKRÓTY: 
 
FIVB- Międzynarodow a Fede-
racja Siatków ki; pow stała już 
po w ojnie, w  1947 roku w  Pary-
żu, z inicjatywy także i polskich 
działaczy.  
 
PZPS– Polski Zw iązek Piłki 
Siatkow ej; powstał  30 czerwca 
1957 roku 
 
YMCA– Związek Młodzieży 
Chrześcijańskiej; dzięki nim 
siatków ka trafiła do Polski już 
w 1919 roku 

Pierwszym sukcesem męskiej kadry był brązow y 
medal w ywalczony na Mistrzostwach Europy 
w Stambule w  1967 roku. W tamtym okresie czo-
łowymi zaw odnikami naszej reprezentacji byli 
Stanisław  Gościniak, jeden z dw óch Polaków 
uhonorow anych miejscem w  siatkarskiej "Galerii 
Sław ", Hubert Wagner, a także Zdzisław  Ambro-
ziak.  

 

Najw spanialszy okres w historii Polskiej siatków ki 
to lata 1974-76. Pierwszym w ielkim sukcesem 
kadry prow adzonej przez Huberta Jerzego Wa-
gnera (jeszcze kilka lat w cześniej rozgrywające-
go narodow ej reprezentacji) było w yw alczenie 
Mistrzostwa Świata w roku 1974 w Meksyku po 
zwycięstw ie w f inale nad Zw iązkiem Radzieckim. 

Żeromiacy! 
 Weselmy się i cieszmy, bo polscy siatkarze zdobyli 
srebrny medal na Mistrzostwach Świata! Chcecie po-
znać naszych „srebrnych chłopców” bliżej– wystarczy 
zajrzeć na strony 10– 16, z nich dowiecie się wielu cie-
kawostek o Waszych idolach. Dlaczego Mariusz Wlazły 
jest nazywany przez kolegów z drużyny „Szampon”- od-
powiedź znajdziecie tylko w tej gazecie:)))  
 Jednak nie samym kibicowaniem uczeń żyć powi-
nien, ponieważ ważne jest, aby czasem podnieść się 
z fotela i zacząć ruszać– bo sport to samo zdrowie:)
Dlatego dla wszystkich, którzy chcą poznać tajniki gry 
w siatkówkę, przygotowaliśmy trochę teorii– zasady gry, 
wymiary boiska, ustawienie zawodników, pozycje siat-
karskie – wszystko przedstawione w sposób prosty 
i przyjemny, w sam raz dla początkujących. 
 Jeśli nadal nie jesteście zdecydowani rozpocząć 
swoją przygodę z siatkówką, przeczytajcie wywiad 
z „Kwiatkiem”, czyli…. profesorem Kwietniem, który do-
konuje rzeczy niemożliwej i zajmuje się trenowaniem na-
szej szkolnej drużyny siatkarek.  
       ŻYCZĘ WSZYSTKIM PRZYJEMNEJ LEKTURY! 
 

 Redaktor naczelna  
Marlena Jaworek 
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każde. Na każdej stronie wy-
znaczone jest pole ataku, 
ograniczone linią środkow ą, 
liniami bocznymi i linią ataku 
znajdującą się 3 m od osi linii 
środkow ej. Ponadto istnieje 
pole zagryw ki o szerokości 9 
m, znajdujące się poza każdą 
linią końcow ą (nie wchodzą-
cą w  skład tego pola). 
 Pow ierzchnia musi być 
płaska, pozioma i jednolita. 
Pow ierzchnia nie może stw a-
rzać niebezpieczeństwa ob-
rażeń zaw odników . Zabrania 
się gry na pow ierzchniach 
szorstkich lub śliskich.  
 Wszystkie linie boiska 
mają szerokość 5 cm . Muszą 
one być koloru jasnego, kon-
trastującego z kolorem po-
wierzchni boiska i innymi li-
niami. Dw ie linie boczne 
i dw ie linie końcow e ograni-
czające boisko są wykreślane 
w e w n ą t r z  b o i s k a .  
 
 

 
Wysokość siatki 

 
 Boisko przedz ielone 
jest siatką, umieszczoną nad 
osią linii środkow ej. Jej górna 
kraw ędź pow inna znajdow ać 
się na wysokości 2,43 m dla 
mężczyzn i 2,24 m dla kobiet 
(mierząc na środku pola gry). 
Na dw óch końcach siatki 
(nad liniami bocznymi) w yso-
kość siatki musi być taka sa-
ma i nie może być w iększa 
niż 2 cm ponad w ysokość 
przepisow ą. 

 Do siatki mocow ane są 
tzw . antenki - pręty wystają-
ce 80 cm ponad taśmę gór-
ną. Umieszczane są nad li-
niami bocznymi boiska i ogra-
niczają strefę przejścia piłki 
nad siatką. Gdy piłka dotknie 
antenki, przeleci na stronę 
przeciwnika poza strefą ogra-
niczoną przez antenki lub 
nad nimi, traktow ane jest to 

jako aut. 

Skład zespołu 

 

 Mecze siatków ki roz-
grywane są przez dwa 6-
osobow e zespoły, a łącznie 
z rezerwowymi jeden zespół 
może składać się maksymal-
nie z 12 zawodników , trene-
ra, asystenta trenera, lekarza 
i masażysty. Podstaw owymi 
pozycjami w  siatków ce są: 
przyjmujący, atakujący, 
środkowy, rozgrywający 
i libero. Każdy zespół może 
zgłosić zawodnika libero, któ-
ry występuje tylko w  linii 
obrony. Libero nie może ser-
wować i zmienia się z kolega-
mi z drużyny dow olną ilość 
razy. 
 Kapitanem zespołu mo-
że zostać jeden z zaw odni-
ków z wyjątkiem libero i tylko 
on ma praw o w  imieniu dru-
żyny konsultow ać się z sę-
dzią zaw odów  w  spra-
wach dotyczących me-
czu.    

 Przed rozpoczę-
ciem każdego seta tre-
ner musi przekazać 
kartkę z ustaw ieniem 
początkowym sw ojego 
zespołu, co jest nie-
zbędne do kontrolow a-
nia porządku rotacji za-
wodników  w  czasie gry. 
Rotacja zaw odników 
następuje w tedy, kiedy 
zespół odbierający za-
gryw kę zdobywa praw o 
do w ykonywania za-
gryw ki. Zawodnicy do-
konują w tedy zmiany  
pozycji, przesuwając się 
o jedną zgodnie z ru-
chem wskazów ek zega-
ra (zaw odnik z pozycji 2 
przechodzi na pozycję 
1, zawodnik z pozycji 1 
przechodzi na pozycję 

6, itd...) [patrz rysunek ] 

 W momencie uderzenia 
piłki przez zaw odnika zagry-
wającego, każdy zespół musi 
znajdow ać się na w łasnej 
połow ie boiska, ustaw iony 
zgodnie z porządkiem rotacji 
(z wyjątkiem zaw odnika za-
grywającego) - trzej zaw odni-
cy linii ataku w zdłuż siatki 
(zajmują miejsca: 4 - lewy 
ataku, 3 - środkow y ataku, 2 - 
prawy ataku) i trzej z linii 
obrony (na miejscach: 5 - le-
wy obrony, 6- środkowy obro-
ny i 1 - prawy obrony). Każdy 
z zawodników  linii obrony 
musi znajdow ać się dalej od 
siatki niż odpow iadający mu 
zaw odnik linii ataku. Po wy-
konaniu zagryw ki zawodnicy 
mogą zajmow ać dow olną po-
zycję na sw oim polu gry. W 
przypadku gdy popełniono 
błąd ustaw ienia bądź rotacji,  
a piłka została już uderzona 
przez zagrywającego, zespół 
przegrywa akcję. 
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Postawa siatkarska 

 Charakteryzuje się roz-
krocznym rozstawieniem nóg na 
wyso kości bioder. Zawsze nogą 
zakroczną jest noga od strony 
zamierzonego kierunku podania 
piłki. Nogi siatkarza są ugięte, 
a tułów lekko pochylony. Ciężar 
ciała należy równomiernie rozło-
żyć na obie stopy. Ręce powin-
ny być ugięte i ułożone blisko  
tułowia; dłonie mają znajdować 
się na wysokości klatki piersio-
wej. Należy również pamiętać 
o zasadzie: im niższa postawa 
tym większe ugięcie nóg i po-
chylenie tułowia. W zależności 
od postawy należy również sta-
nąć w szerszym lub węższym 
rozkro ku. 

 Wyróżniamy dwa sposo-
by poruszania się po boisku:  

naturalne oraz specjalistyczne. 
Do sposobów naturalnych za-
liczmy chód, bieg oraz wyskok,  
natomiast do sposobów specjali-
stycznych kro k odstawno- do-
stawny. W kroku tym koncentru-
jemy się na tym, aby stopy nie 
łączyły się z sobą a ostateczne 
ustawienie stopy kierunkowej 
(nadającej kie rune k ru cho-
wi) było na krawędzi przyśrod-
kowej. 

Odbicia piłki 
 
 Najważniejszym rodzajem 
odbicia piłki w siatkówce jest 
sposób górny.  Przyjmujemy 
wówczas pozycję wykroczną 
z nogami rozstawionymi na sze-
rokość bioder, przyjmujemy po-
stawę siatkarską. Dłonie układa-
my w koszycze k, odchylamy je 
tak aby grzbiet dłoni był na 
wierzchu; palce powinny być 
rozluźnione a kciuki odchylone 
w dół i do tyłu. Piłkę uderzamy 
najpierw opuszkami palców (ok. 
20 cm nad twarzą). Ramiona 

powinny być ugięte pod kątem 
90 stopni z jednoczesnym skrę-
ceniem przedramion nieco na 
zewnątrz. Podanie rozpoczyna 
się od wyprostu nóg; kontakt 
palców z piłka następuje w dru-
giej fazie wyprostu. W trakcie 
odbicia ramiona częściowo pro-
stują się. Prawidłowo odbita pił-
ka nie powinna się obracać, 
a tor jej opadania powinien być 
prawie pionowy.  
 

 
Zagrywka 

 
 
 Wyróżniamy dwa rodzaje 
zagrywki: zagrywkę dolną i teni-
sową.  W zagrywce dolnej sto-
imy przodem do siatki z nogami 
rozstawionymi na szeroko ść 
bioder. Wysuwamy nogę po 
sko sie w stosunku do ręki (lewa 
noga- prawa ręka i odwrotnie). 
Ciężar ciała powinien być rów-
nomiernie rozłożony na ugiętych 
nogach. Piłkę trzymamy w lewej 
dłoni przesuniętej lekko w prawą 
stronę. W momencie podrzutu 
robimy odmach do tyłu ramie-
niem zagrywającym  i obniżamy 
postawę. Ramię uderzające mu-
si wykonać ruch wahadłowy,  w 
tym czasie nogi powinny się wy-
prostowywać  
 Przy zagrywce tenisowej 
stoimy w lekkim wykroku. Noga 
zakroczna odpowiada ręce roz-
grywającej (prawa noga- prawa 
ręka). Ręka jest zgięta i znajduje 
się nad głową. Piłka trzymana 
jest z przodu, należy ją podrzu-
cić w ten sposób, aby do ude-
rzenia doszło w najwyższym 
punkcie zasięgu ręki. Równo-
cześnie z podrzutem piłki odgi-
namy tułów i wykonujemy za-
mach. W tym momencie ciężar 
przenosimy na nogę zakroczną. 
Uderzamy piłkę jednocześnie 
wyprostowując ciało i przeno-
sząc jego ciężar na nogę za-
kroczną. Podczas uderzenia 
piłki palce dłoni powinny być 
luźno zwarte.  

 
 
 

Atak   
 
 

możemy wykonać na trzy spo-
soby: poprzez zbicie tenisowe, 
plasing i kiwnięcie. Przy zbiciu 
tenisowym atakujący ustawia się 
bardzo blisko siatki (i około pół 
metra za linią boczną). Siatkarz 
praworęczny robi prawą nogą 
mały krok kierunkowy, a następ-
nie daje dłuższy  i szybszy kro k 
w stronę punktu, z którego bę-
dzie atakował. W momencie 
dawania trzeciego kroku należy 
obniżyć środek ciężkości i wyko-
n a ć  z a m a c h .  O d b i -
cie rozpoczyna się od postawie-
nia prawej nogi i dołączenia le-
wej, lekko skręconej do środka. 
Następnie siatkarz odbija się 
począwszy do pięt przez śród-
stopie i palce. W najwyższej 
fazie odbicia ciało gracza wygię-
te jest w pałąk. Piłkę należy 
uderzyć jednocześnie z szybkim 
skłonem tułowia i opuszczeniem 
r ę ki  n i e z a g r y w a j ą c e j .  
Drugim sposobem wykonywania 
ataku jest tzw. Plasing. Polega 
on na lekkim, ukierunkowanym 
uderzeniu piłki w pole rywala. 
Kierunek piłce nadaje nie dłoń, 
l e c z  n a d g a r s t e k .  
Kiwnięcie natomiast jest prze-
rzuceniem piłki w wysko ku w 
najsłabiej bronione przez prze-
ciwnika miejsce. Tor piłce nada-
je ręka poruszana w stawie bar-
kowym; podczas skierowania 
piłki w dół ramię jest wyprosto-
wane a nadgarstek lekko zgięty. 
 Zawodnik jest wyprosto-

wany, nawet lekko "wyciągnięty" 
z dłońmi na wysoko ści głowy. 
Są one ułożone tak, że tworzą 
płaszczyznę. Palce dłoni są roz-
stawione szeroko, tak że 
w chwili zetknięcia się z pił-
ką  jesteśmy w stanie ją zatrzy-
mać. Blokując piłkę wykonujemy 
ruch z dłonią w dół. 

Blokowanie 

Podstawowe czynności  określane jako elementy techniki gry w piłce siatkowej to: 
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Początki siatkówki na świe-
cie... 

•Do Polski siatków ka trafiła za 
pośrednictw em YMCA, a pierw-
szy mecz pokazowy miał miej-
sce w  Warszaw ie w  1919 roku. 
Rok później w  Łodzi rozegrano 
turniej drużyn szkolnych. 
W 1929 roku w  Warszawie ro-
zegrano pierwsze mistrzostwa 
Polski - w  ryw alizacji kobiet 
zw ycięży ł AZS Warszaw a, 
a w śród mężczyzn YMCA Łódź. 

•W okresie międzyw ojennym 
siatków ka była zrzeszona, ra-
zem z paroma innymi dyscypli-
nami, w  Polskim Zw iązku Palan-
ta i Gier Ruchow ych (od 1925 
r.), w Polskim Zw iązku Gier Ru-
chowych (od 1926 r.), w Pol-
skim Zw iązku Gier Sportow ych 
(od 1928 r. - co uznaje się za 
datę oficjalnych narodzin siat-
karskiego zw iązku) i w  Polskim 
Zw iązku Piłki Ręcznej (od 1936 
r.). 

•W 1947 roku pow ołano do 
życia Międzynarodow ą Federa-
cję Piłki Siatkow ej (FIVB). Jej 
pierw szym prezydentem w ybra-
no Francuza Paula Libauda 
(sprawował tę funkcję aż 37 lat), 
a jednym z jego zastępców  zo-
stał Polak Zygmunt Now ak. 
Wśród założycieli Federacji było 
14 krajów  - Belgia, Brazylia, 
Czechosłow acja, Egipt, Francja, 
Holandia, Jugosław ia, Polska, 
Portugalia, Rumunia, Urugw aj, 
USA, Węgry i Włochy. 

•W 1949 roku zorganizow ano 
pierw sze mistrzostwa św iata 
mężczyzn, a w  1952 roku mi-
strzostwa kobiet. Do programu 
olimpijskiego siatków ka w eszła 
w 1964r. podczas Igrzysk w To-
kio. 

•Reprezentacja polskich siat-
karek pierwszy mecz rozegrała 
w Warszaw ie 14 lutego 1948ro-

ku, pokonując Czechosłow ację 
3:1. Reprezentacja Siatkarzy 
zadebiutow ała na arenie mię-
dzynarodowej także z Czecho-
słow acją w Warszawie 28 lute-
go 1948 roku przegryw ając 2:3 

Polski Zw iązek Piłki Siatkow ej 
(PZPS) jako samodzielny zw ią-
zek sportowy został pow ołany 
do życia 30 czerwca 1957r. 
podczas Krajow ej Konferencji 
Spraw ozdawczo-Wyborczej Pił-
ki Siatkow ej. Obecnie głów nym 
partnerem a zarazem sponso-
rem PZPS jest Polkomtel S.A., 
który wspiera także Reprezenta-
cje Polski w  piłce siatkow ej ko-
biet i mężczyzn.  

Opracow anie: 
Joanna Saw ulska 
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 Moja przygoda z siatków-
ką rozpoczęła się pod koniec  
IV klasy szkoły podstawowej. 
Na pierw szy trening do Pana-
Roberta Kw ietnia przyszłam 
razem z mamą. Treningi po-
czątkow o były dla mnie bardzo 
wyczerpujące. Pow odem była  
słaba kondycja. Pierwsze zaję-
cia okazały się istnymi tortura-
mi. 
Po kilku miesiącach gry w idzia-
łam już rezultaty, moje samo-
poczucie oraz kondycja popra-
wiły się, a gra zaczęła spra-
wiać mi radość, czułam ogrom-
ną satysfakcję. 
          W pierw szej klasie szko-
ły gimnazjalnej w ykryto u mnie 
pow ażne problemy z kręgosłu-
pem. Myślałam, że przez to 
będę musiała zakończyć moja 
„karierę siatkarską”. Wszystko 

wskazywało, że to 
już jest koniec. 
ALE NIE PODDA-
ŁAM SIĘ! 
     Trafiłam na cu-
dow ną Panią dok-
tor, która pow ie-
działa mi, że po-
winnam upraw iać 
sport, bo inaczej 
zostanę kaleką. 
Dlatego trenow a-
łam dalej i wylądow ałam na 
pozycji libero. 
     Dzięki siatkówce poznałam 
św ietną ekipę dziew czyn, 
z którymi spędziłam już ponad 
6 lat. Grałam niemal na 
wszystkich halach sportowych 
na Śląsku, w  Toruniu, Gorzo-
wie Wielkopolskim. Były też  
okazje do podziw iania zaw odo-
wych siatkarek. 

     Siatków ka to dla mnie rów -
nież ciągła w alka z kontuzjami, 
depresjami po przegranych 
meczach, (czasem naw et po 
wygranych), kolekcja zdjęć  
Rtg, dyplomów  oraz medali. 
     Cieszę się, że los połączył 
mnie z tą dyscypliną. Siatków -
ka is the best! 

Ania Nękanowicz 
Klasa 1F 

I w  Polsce 



 

Piotr Gruszka, przyjmujący 
Wiek: 29 lat 
Wzrost: 206 cm 
Klub: BOT Skra Bełchatów 
  
Kapitan. Dał kapitalną zmianę w meczu z Rosją. 
Jeden z bohaterów meczu, który dał Polsce awans 
do półfinału. Kapitan, co się zowie. Reprezentuje 
drużynę nie tylko na boisku, ale także poza nim. 
Komunikatywny i radzi sobie w każdej sytuacji. 
Podczas oficjalnych spotkań stać go na wyszuka-
ne żarty. Podczas konferencji prasowej przed me-
czem Ligi Światowej w Łodzi zaskoczył wszystkich 
dziennikarzy, kiedy przemówił do nich w... języku 
włoskim. W reprezentacji gra najdłużej. Na zgru-
powania stawia się nieprzerwanie od 16 lat! Lubi 
jeździć na nartach (pochodzi z Kóz pod Bielsko-
Białą. Oczkiem w głowie Piotrka są kobiety jego 
życia - żona Ola i córeczka Marysia.  

Michał Winiarski, przyjmujący 
Wiek: 23 lata 
Wzrost: 197 cm 
Klub: BOT Skra Bełchatów 
 

Najlepiej odbierający. Jeden z bohaterów półfinału 
z Bułgarią. Kapitalnie bronił, jeszcze lepiej atako-
wał. Gdyby nie był siatkarzem, zostałby zawodo-
wym piłkarzem. Mimo 23 lat, jest doświadczonym 
siatkarzem nie tylko w Polsce. Teraz przeniósł się 
do włoskiego klubu, razem z żoną Dagmarą i ich 
niespełna tygodniowym synem Olivierem. Winiar-
ski na boisku wygląda poważnie i dostojnie. Pry-
watnie jeden z najweselszych ludzi w kadrze Lo-
zano. Chce mieć zdrową rodzinę, wybudować wła-
sny dom, mieć trójkę dzieci i dwa psy. Jednego już 
ma. Wabi się Rocky i jest towarzyszem wszystkich 
zabaw Winiarskiego. Ucieka przed nim tylko wte-
dy, kiedy ten wyciąga z szafy gitarę i próbuje za-
mienić się w muzyka. 

Michał Bąkiewicz, przyjmujący 
Wiek: 25 lat 
Wzrost: 196 cm 
Klub: PZU AZS Olsztyn 
 

Solidny rezerwowy. Pomógł wygrać z Rosją. Zastąpił Gacka 
w finale jako libero. Od futbolu zaczynał przygodę ze spor-
tem i był bliski zrezygnowania z siatkówki, którą uprawiał 
równolegle. W grę wkłada całe serce, podchodzi do me-
czów bardzo emocjonalnie. Jest nieustępliwy i konsekwent-
ny. Do końca walczy o swoje, co udowodnił zmagając się 
z kontuzją, która o mało nie wykluczyła go z czynnego upra-
wiania siatkówki. Charakter pokazuje także na uczelni. Mi-
mo iż mieszka w Olsztynie, kończy studia na Politechnice 
Częstochowskiej, gdzie zawsze zjawia się w wyznaczonych 
t e r m i n a c h ,  b y  z d a w a ć  e g z a m i n y . 
Bąkiewicz jest ulubieńcem żeńskiej części widowni, szcze-
gólnie tej nastoletniej. Jako jeden z nielicznych siatkarzy 
wśród fanek naszej kadry dorobił się nawet własnego fan 
clubu. 

         Oto siatkarze, którzy weszli w skład kadry i reprezentując Polskę na MŚ w Japonii zdo-
byli …..SREBRNY MEDAL, pokonując wszystkie drużyny oprócz zwycięzcy mistrzostw– 
Brazylii. 
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Łukasz Kadziewicz, środkowy 
Wiek: 26 lat 
Wzrost: 206 cm 
Klub: KS Jastrzębski Węgiel 
 
Najlepiej serwujący polski siatkarz. Dwoma asa-
mi w trzecim secie odwrócił losy półfinału z Buł-
garią. O jego życiowych prawdach można śmia-
ło napisać książkę. Dla jednych jest postacią 
kontrowersyjną, dla innych idolem. Zdaje sobie 
sprawę, że ma trudny charakter, ale nie uważa 
tego wcale za wadę. - Kto jest silny fizycznie, 
jest też silny psychicznie - to jego słowa wypo-
wiedziane zaraz po meczu z Rosją. Na pewno 
przejdą do historii, a dla wielu młodych ludzi za-
czynających przygodę ze sportem mogą być 

mottem. Jest ulubieńcem kibiców. Często kłóci się z sędziami, nawet o najdrobniejsze szczegóły. Poza 
boiskiem jest jednak zupełnie innym człowiekiem, stonowanym i bardzo spokojnym. Ostatnio zakochał 
się w snowboardzie. Twierdzi, że jazda na desce może wprawić w nałóg. Po zakończeniu kariery chce 
się tym zająć na poważnie. Na razie deska stoi w kącie i czeka. Oby czekała jak najdłużej. 

Paweł Zagumny, rozgrywający 
Wiek: 29 lat 
Wzrost: 200 cm 
Klub: PZU AZS Olsztyn 
 
Dzięki niemu żaden rywal (oprócz Brazy-
li i) nie wiedział, kto będzie atakował 
w polskim zespole. Zagumny był najlep-
szym rozgrywającym mistrzostw. Twier-
dzi, że gdyby nie był siatkarzem, to naj-
prawdopodobniej zostałby... siatkarzem. 
O prywatnym życiu Zagumnego ciężko 
cokolwiek powiedzieć, gdyż strzeże ta-
jemnic. Ktoś, kto go nie zna, może od-
nieść wrażenie, że jest człowiekiem za-
mkniętym w sobie. Namówienie go na 
dłuższą rozmowę jest tak samo trudne jak 
przyjęcie jego zagrywki. 

Najlepiej punktujący polski zawodnik. Niestety w półfi-
nale i finale w nieco słabszej dyspozycji. 
W siatkówkę zaczął grać przez przypadek. W podsta-
wówce nie należał do uczniów zbyt aktywnych sporto-
wo, nieraz trzeba go było zmuszać, aby wyszedł po-
grać w piłkę czy pobiegać. Do siatkarskiej hali trafił za 
namową kolegi, który szedł na trening i brakowało mu 
towarzystwa. Tak się złożyło, że na zajęciach brakowa-
ło „jednego do pary”, więc Mariusz wbiegł na boisko  
i zaczął odbijać piłkę. Wtedy właśnie złapał bakcyla. 
Dzisiaj na pytanie, kim byłby w życiu, gdyby nie był 
si a t ka r ze m ,  n i e  p o t ra f i  o d p o wi e d zi e ć . 
Na boisku i poza nim jest taki sam. Nie boi się wyzwań. 
Na siatce radzi sobie z potrójnym blokiem, w życiu też 
omija przeszkody. Jego wielką pasją jest fotografia. 
Z uwielbieniem robi zdjęcia poślubionej w tym roku Paulinie, też siatkarce. Ona z kolei kocha fotografo-
wać Mariusza podczas jego gry. Często widać ją na meczach w Bełchatowie, w jednym rzędzie z zawo-
dowymi fotoreporterami. Oprócz tego, że siatkarzem jest wyśmienitym, to do tego honorowym. Na jed-
nym ze zgrupowań przegrał zakład i za karę musiał wypić butelkę... szamponu. Oczywiście zrobił to i na-
wet się nie skrzywił! Na hasło „Szampon” tylko się uśmiecha. Tak zwracają się do niego wszyscy koledzy 
klubowi i z reprezentacji. 

Mariusz Wlazły, atakujący 
Wiek: 25 lat 
Wzrost: 195 cm 
Klub: BOT Skra Bełchatów 
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Raul Lozano, trener 
 
50-letni Argentyńczyk objął naszą kadrę na początku 2005 roku. Trenerską  
karierę rozpoczynał w ojczystym kraju, a od 1988 roku kontynuował we Wło-
szech. Prowadzony przez siebie w latach 1992-94 zespół Misura/Milan Milano 
doprowadził do klubowego Pucharu Świata. Prowadził też Sisley Treviso, Lu-
be Banca Macerata ( w 2004 roku odszedł stamtąd z powodu konfliktu 
z gwiazdą zespołu Lorenzo Bernardim), reprezentację Hiszpanii (1994-97 
i 1999-2000) i grecki Iraklis Saloniki. Odniósł wiele sukcesów w lidze włoskiej 
i rozgrywkach międzynarodowych. Został uznany przez La Gazzetta dello 
Sport za najlepszego trenera we Włoszech w roku 2004 roku. Pracował rów-
nież jako wykładowca na kursach trenerskich.  

14 

W chw ili w ypadku miał zaledw ie 24 lata. 16 
września 2005 roku jechał do w łoskiego klu-
bu Lube Banca Macerata, z którym miał 
podpisany od początku czerwca konflikt na 
trzy lata.  Samochód, którym jechał, nie-
oczekiw anie skręcił w  prawo i uderzył w be-
tonow ą podstaw ę ściany dźw iękochłonnej 
autostrady A2 w Griffen( Austria). Pojazd 
prow adziła żona Arkadiusza Gołasia - 
Agnieszka. Siatkarz zginął na miejscu, zaś 
jego żona została przew ieziona do szpitala 
w Klagenfurcie, gdzie pozostała na obser-
wacji przez trzy-cztery dni. 

Dwadzieścia pięć lat temu  
Przyszedł na ten świat.  
Dano mu na imię Arek,  
Otworzono drogi szmat.  
 
Lecz teraz już go nie ma,  
Odszedł niedawno do nieba.  
Życzeń od bliskich mu ludzi  
I tortu ze świeczkami nie trzeba.  
 
Nie dożył już urodzin,  
Wypadek wszystko zmazał.  
Marzeń worek wielki  
Anioł Stróż spalić kazał.  
 
Dwadzieścia cztery lata  
Jedynie tutaj żył.  
Umarł, odszedł, zniknął...  
Pamiętajmy jednak, że BYŁ! 

                                     Fanka 

Arkadiusz Gołaś 
1981-2005 

Opracowanie:  
Joanna Sawulska 

Opracow anie: 
 Marlena Jaw orek 



Polskie siatkarki opublikowały list otwarty, w którym domagają się po-
wrotu trenera Andrzeja Niemczyka. 

- Doświadczenie, profesjonalizm i cechy charakteru nakazują nam twier-
dzić, iż Pan Andrzej Niemczyk jest w naszym rozumieniu osobą najbar-
dziej kompetentną i najwłaściwszą do sprawowania funkcji trenera repre-
zentacji Polski w piłce siatkowej kobiet. Mamy do niego i jego metod peł-
ne zaufanie i liczymy na współpracę z nim przynajmniej do Igrzysk Olim-
pijskich w Pekinie - napisały.   

Przypomnijmy, że Niemczyk rozstał się z zespołem we wrześniu po 
konflikcie z czołową siatkarką Małgorzatą Glinką podczas zgrupowania 
w Chinach . Podczas siatkarskich Mistrzostw Świata w Japonii zespół 
prowadził niedawny asystent Niemczyka, Ireneusz Kłos. "Złotka" wy-
padły na turnieju fatalnie, plasując się poza czołową dwunastką MŚ. 
Po powrocie siatkarek do kraju wiadomo było, że Kłos nie utrzyma po-
sady, lecz nazwisko nowego szkoleniowca "Złotek" nie zostało dotych-
czas ogłoszone.  

 
 Prezes Polskiego Związku Piłki Siatkowej Mirosław Przedpełski określi ł publikację listu 
"skandalem". Uważa też, że za to sam Niemczyk inspirował jego napisanie, przez co definitywnie 
stracił szanse na ponowne prowadzenie kadry. Trener zaś broni się, że nic o liście nie wiedział.  

Opracow anie: 
Joanna Saw ulska 
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14 grudnia 2006r. Odbyła się V II Pow iatow a Spartakiada w  Grach Ze-
społow ych. Męska reprezentacja naszej szkoły w  składzie Tomasz 
Otręba, Tomasz Gorgoń, Kamil Mikow icz, Michał Woźniak, Michał 
Kuczera, Piotr Błach, Karol Balew ski, Kamil Stypa, Karol Zerson po-
konali zespół II LO im. Heleny Malczew skiej, zdobyw ając tym samym 
tytuł Mistrza Pow iatu w  piłce siatkow ej chłopców . W tym samym dniu 
mecz o mistrzostw o rozegrały również nasze siatkarki. Niestety uległy 

one zespołow i II LO. Wicemistrzyniom życzymy w ygranej za rok, a 
naszym mistrzom dalszych sukcesów podczas rozgrywek w oje-
wódzkich. 

Relacja :pani mgr Joanna Sierka 

Opracow anie: 
 Joanna Saw ulska 



 Paw eł Zagumny został wy-
brany najlepszym rozgry-
wającym  mistrzostw  św iata 
w Japonii. MV P mundialu 
został Brazylijczyk Giba.  
Do trójki najlepszych za-
wodników  mistrzostw  zo-
stali nominow ani oprócz 
Giby także Mariusz Wlazły 
oraz Bułgar Matej Kazijski.  
 

Reprezentacja Polski w siatkówce otrzyma z 
ministerstwa sportu regulaminową nagrodę 
wyso kości blisko 300 tys. złotych za zdoby-
cie srebrnego medalu mistrzostw świata, a 
zawodnicy objęci zostaną systemem stypen-
dialnym do 2008 roku - poinformował mini-
ster Tomasz Lipiec podczas śniadania, któ-
rym podjął we wtorek (5 grudnia) siatkarzy 
premier Jarosław Kaczyński. 

. 
Wicemistrz św iata, libero reprezentacji Polski 
siatkarzy, Piotr Gacek zasiądzie na fotelu pi-
lota w  Mitsubishi Lancerze Evo Pawła Dytki. 
Siatkarz w eźmie udział w  odcinku specjalnym 
na ul. Karow ej w  czasie 44 Rajdu Barbórki 
w Warszaw ie. Miejsca na praw ym fotelu ten 
jeden raz Gackow i ustąpi pilot i kuzyn Paw ła, 
Tomasz Dytko. 

Prezydent RP Lech Kaczyński spotkał się w  środę (6 
grudnia 2006r.) w  Pałacu Prezydenckim w  Warszawie 
z polskimi siatkarzami, srebrnymi medalistami mi-
strzostw  św iata. Złotymi Krzyżami Zasługi zostali uho-
norow ani wszyscy zawodnicy reprezentacji Polski i 
pośmiertnie zmarły tragicznie w  2005 roku, Arka-
diusz Gołaś. Trener Raul Lozano i jego asystent 
Alojzy Świderek otrzymali Krzyże Kaw alerskie Orde-
ru Odrodzenia Polski. Wszyscy członkow ie ekipy ode-
brali listy gratulacyjne.  

Polskie siatkarki w  fatalnym 
stylu przegrały dwa ostatnie 
mecze drugiej rundy Mi-
s t r z o s t w  Ś w i a t a 
i  zakończyły turniej na miej-
scu 13-16. To spore rozcza-
row anie, zważywszy na to, 
że przed mistrzostw ami 
spekulow ano nawet o zdo-
byciu medalu.  
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Opracow anie:  
Joanna Saw ulska 


