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25 rocznica wprowadzenia stanu wojennego
w Polsce nie przesz³a w naszej szkole bez echa.

We wszystkich klasach zosta³y przeprowadzone lekcje
wychowawcze upamiêtniaj¹ce tê rocznicê. Wychowawcy mogli
pos³u¿yæ siê materia³ami zgromadzonym i opracowanymi przez
zespó³ nauczycieli historii.

Klasa III D przygotowa³a okolicznoœciowy apel.

W godzinach wieczornych Samorz¹d Uczniowski, poczet
sztandarowy, inni uczniowie oraz dyrektor szko³y
p. W³odzimierz Stanek, przewodnicz¹ca NSZZ „Solidarnoœæ”
w naszej szkole p. Ilona Paszkiewicz, p. Wojciech Kania
i p. S³awomir Szczesio wziêli udzia³ w uroczystoœci powiatowo-
miejskiej.

Rozpoczê³a siê msz¹ œwiêt¹ w Koœciele œw. Mateusza. Nastêpn¹
czêœci¹ obchodów by³y przemówienia okolicznoœciowe oraz
program artystyczny.

M³odzie¿ oraz przedstawiciele Rady Pedagogicznej uczcili
pamiêæ tamtych dni zapalaj¹c symboliczne znicze przed tablic¹

pami¹tkow¹.

13 GRUDNIA 1981
25 LAT PÓ�NIEJ
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Redakcja Gimnazety

¿yczy wszystkim czytelnikom

zdrowych i spokojnych œwi¹t

Bo¿ego Narodzenia

oraz szczêœliwego

Nowego Roku.
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KLUB EUROPEJSKI
Jak œwiêtowaæ Wigiliê
i Bo¿e Narodzenie?
Ø Stó³ mia³ nogi obwi¹zane
powrós³ami, blat posypany pachn¹-
cym sianem i obleczony bia³ym
obrusem.

Ø Za obrazy wk³adano ga³¹zki
jedliny.

Ø Izbê ozdabiano wi¹zkami
¿ytniej s³omy z 12 ŸdŸbe³ -
(co symbolizowa³o 12 aposto³ów
i 12 miesiêcy). Z tych snopków
robiono potem powrós³a, którymi
okrêcano drzewa, aby lepiej
rodzi³y.

Ø Pod powa³¹ zawieszano
„œwiat” - konstrukcjê z kolorowych
op³atków, s³omian¹ gwiazdê lub
krzy¿. Zawieszano te¿ sad albo
„pod³aŸniczka” czyli bogato ozdo-
bion¹ jode³kê, wierzcho³kiem
w dó³.

Ø Pierwsza gwiazdka oznacza-
³a pocz¹tek wieczerzy wigilijnej.

Ø Wigiliê rozpoczyna³a modli-
twa, czytanie odpowiedniego
fragmentu Pisma Œwiêtego
i ³amanie siê op³atkiem.

Ø Liczba goœci powinna byæ
parzysta, zawsze jednak zostawia-
no miejsce dla niespodziewanego
goœcia czy to z racji szacunku dla
zmar³ych z rodziny.

Ø W wigiliê zwierzêta mówi³y
ludzkim g³osem, ale pods³uchanie
takiej rozmowy grozi³o nieszczê-
œciem.

Ø W okolicach nawiedzanych
przez wilki wynoszono resztki
potraw, aby wilki omija³y dom
przez ca³y rok.

Ø Na stole k³adziono po kawa-
³eczku ka¿dej potrawy i op³atka dla
zmar³ych.

Ø Nie nale¿a³o odk³adaæ ³y¿ki
miêdzy potrawami, bo mo¿na by³o
nie doczekaæ nastêpnego roku.

Wigilijne zabawy we
„wró¿enie”
· Rano zerwaæ siê z ³ó¿ka - przez
ca³y rok nie bêdzie k³opotów ze
wstawaniem.

· Panna która bêdzie trzeæ mak -
nied³ugo wyjdzie za m¹¿.

· Myœliwy, który coœ upoluje -
bêdzie siê cieszy³ opiek¹ œw.
Huberta.

· Podebraæ coœ s¹siadowi - zapewni
szczêœcie i bogactwo - ale tylko
jeœli siê to zwróci nastêpnego dnia.

· Wyci¹ganie ŸdŸbe³ siana spod
obrusa - jeœli zielone, wró¿y³o
tegoroczny o¿enek, ¿ó³te w przy-
sz³ym, a poczernia³e samotnoœæ.

· Gdy w odwiedziny rano przyszed³
mê¿czyzna - wró¿y³o to szczêœcie.

· Wieczorem pisa³o siê kartki
z imionami i k³ad³o pod poduszkê,
rano siêga³o siê po nie, a to, które
siê wybra³o, by³o imieniem mê¿a/
¿ony.

Wigilia w innych krajach

Anglia - Wigilii praktycznie nie ma.
W 1 dzieñ Œwi¹t spo¿ywa siê pieczonego
indyka z nadzieniem z sza³wi
i cebuli, pieczonymi ziemniakami,
brukselk¹ , w sosie borówkowym.

Austria - W Wigiliê spo¿ywa siê karpia
albo kaczkê (g³ównie Karyntia), proste
ciasto, pieczone kasztany, migda³y, pier-

niki, wino z korzeniami. W niektórych
regionach jest zwyczaj spo¿ywania po-
traw na zimno. Znany jest tak¿e zwyczaj
podobny do kolêdników.
W niektórych miastach na rynku œpiewa
siê razem kolêdy.
Belgia - Nie poœci siê. Kolacjê wigilijn¹
czêsto zamienia siê na œniadanie œwi¹tecz-
ne w ... restauracji. Danie tradycyjne to
indyk z puree kasztanowym i borówka-
mi, kaszanka bo¿onarodzeniowa z ro-
dzynkami.
Dania - W wigiliê spo¿ywa siê pieczon¹
kaczkê, a na koniec ry¿ z owocami w mi-
seczkach, w których w jednej jest mig-
da³. Osoba, która dostanie tê miseczkê,
dostanie dodatkowy prezent. W Danii bar-
dzo popularne s¹ flagi duñskie, którymi
przyst ra ja siê równie¿ choinkê.
Ca³oœæ jest œwiêtem œwieckim.

Francja - Najwa¿niejszy jest obiad œwi¹-
teczny. Spo¿ywa siê pasztet z gêsiej lub
kaczej w¹tróbki, ostrygi, wêdzonego ³oso-
sia, œlimaki, indyka lub koguta faszero-
wanego kasztanami albo truflami.

Holandia - Postu, Wigilii, prezentów - nie
ma. Jest  pasterka - jedyna Msza
w roku, gdzie koœcio³y s¹ pe³ne.
Œpiewa siê kolêdy i dekoruje choinki.
Bardzo wa¿ne jest pisanie, wysy³anie
i wystawianie otrzymanych kartek

Litwa - Podobnie jak w Polsce zachowu-
je siê post, a nawet ³amie siê op³atkiem.

Niemcy - Kie³baski, sa³atka kartoflana.
W 1 dzieñ Œwi¹t - pieczona gêœ.

S³owacja - Jest Wigilia, op³atek (z czosn-
kiem), orzechy, z których wró¿y siê zdro-
wie, jab³ko, z którego siê wró¿y, czy
wszyscy siê za rok spotkaj¹. Spo¿ywa siê
zupê z kiszonej kapusty z grzybami lub
z suszonych jab³ek i soczewicy, karpia,
sa³atkê ukraiñsk¹ z burakami i innymi
warzywami, ciastka z makiem lub twaro¿-
kiem tzw. bobalki.  
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Profesor doktor habilitowany
Jan Berner by³ prezydentem

miasta Pabianic w latach 2002-
2006 r.

Jak wygl¹da pana dzieñ
w pracy?

Do pracy przychodzê o godzinie
8. Dzieñ pracy rozpoczynam od
odprawy pracowników urzêdu.
Nastêpnie podpisuje ró¿ne doku-
menty dotycz¹ce spraw naszego
miasta. Potem spotykam siê
z mieszkañcami, urzêdnikami lub
innymi osobami.

Czy ka¿dy obywatel naszego
miasta mo¿e spotkaæ siê z pa-
nem?

Tak. We wtorki ka¿dy obywatel
mo¿e siê ze mn¹ spotkaæ i poroz-
mawiaæ o swoich problemach czy
skargach.

Na jakie rzeczy zwraca pan
uwagê jako prezydent?

Priorytety Pana Prezydenta:

1. Bezpieczeñstwo obywateli

2. Edukacja

3.Zdrowie

4. Gospodarka.

Co pan s¹dzi na temat wpro-
wadzenie mundurków i wró-
cenie do starego systemu edu-
kacji?

Jestem za chodzeniem bez mun-
durków, ale by strój by³ odpowied-
ni. A co do systemu edukacji, de-
cyzje zostawi³bym pedagogom,
czy po³¹czyæ gimnazjum ze szko³¹
œredni¹. Pan prezydent jednak za-
apelowa³ do m³odzie¿y, aby nie dali
siê wci¹gaæ w palenie papierosów.

Wywiad z Panem Prezydentem
prof. dr. hab. Janem Bernerem

Jakie s¹ pana najwiêksze po-
ra¿ki i sukcesy w pracy?

Najwa¿niejszymi sukcesami jest:
niezad³u¿ona S³u¿ba Zdrowia,
Miejski Oœrodek Kultury têtni¹cy
¿yciem, MOSIR do dyspozycji
wszystkich mieszkañców, gruntow-
ny remont zamku. Najwiêksza
moja pora¿ka to niewybudowanie
100 mieszkañ przy ulicy Sienkie-
wicza- blok, do którego mieszkañ-
cy mieli wprowadziæ siê do koñca
roku. Nie rozpoczêto nawet budo-
wy.

Jak pan spêdza swój wolny
czas?

Lubiê przebywaæ z rodzin¹.
Chêtnie je¿d¿ê na rowerze, na
motocyklu i na nartach.

Katarzyna Kaleta

W dniu
20 listopada  br

Samorz¹d Szkolny
oraz przedstawiciele

klas z naszego
gimnazjum byli

w Urzêdzie Miasta
na zaproszenie

Prezydenta Miasta
Pabianic-

prof. Jana Bernera.
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OTWARTA
SZKO£A

Jest na œwiecie du¿o
osób chorych i potrze-
buj¹cych pomocy ludzi
o dobry sercu.

 Jeœli jesteœ osob¹ która
chce poznaæ ciekawych
ludzi i uzyskaæ poczucie
satysfakcji pomagania
innym to znaczy, ¿e nada-
jesz siê na wolontariusza.
Wolontariuszem mo¿e
zostaæ ka¿dy kto w nat³oku
zajêæ ma czas na dodatko-
we obowi¹zki i ciekawe
spêdzanie wolnego czasu.
Pe³ni¹c rolê wolontariusza
nie musisz byæ bogaty
i wykszta³cony wystarczy
tylko chêæ i pracowitoœæ.
Jeœli chcesz zostaæ wolon-
tariuszem w naszej szko³y
zg³oœ siê do pani Doroty
Paw³owskiej.

Muszek

INFORMACJE

miesiêcznik Gimnazjum nr 3 w Pabianicach numer  49 grudzieñ 2006

W grudniu rozpoczêtiœmy
akcjê promocyjn¹ naszego
gimnazjum. Goœciliœmy
uczniów i nauczylieli ze
SP 8 i 17.

Program pobytu zacz¹³ siê od
wystêpu Klubu Mi³oœników Kultury
i Sztuki, którzy zaprezentowali
prezentacje
pt. „Rok 2006 rokiem Mozarta”
przygotowanego przez panie
W. Sobieraj i D. Szumia³.
Nastêpnie uczniowie wziêli udzia³
w zajêciach Klubu Europejskiego
prowadzonych przez panie
J. Marczuk i B. Grzesiak.
Na du¿ej sali gimnastycznej
odby³ siê mecz pi³ki no¿nej
pomiêdzy dru¿yn¹ SP 8,
a ch³opakami  z pierwszych
klas naszego gimnazjum.
Wygra³a dru¿yna goœci 5: 3.
Ostatnim punktem wizyty by³o
zwiedzanie naszej szko³y.
Uczniowie zobaczyli m.in.
bibliotekê, sto³ówkê i gabinety
medyczne. Na koniec pobytu
uczniowie zadawali najwiêcej
pytañ panom z naszej ochrony.
Jako nastêpni odwiedz¹ nasz¹
szko³ê uczniowie szkó³y
podstawowej nr 3.
Pomys³odawc¹, organizatorem
i prowadz¹cym jest
pan S³awomir Szczesio.
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ZOSTAÑ

WOLONTARIUSZEM

Siwa ,d³uga broda, okaza³y brzuch,
„iskra” w oczach i czerwone
„wdzianko”- ten rysopis znaj¹ wszy-
scy.  Œwiêty Miko³aj, ju¿ rzadko
kojarzony ze  swoim prawdziwym
obliczem, sta³ siê nieodwo³alnie jed-
nym z najwa¿niejszych, najlepiej
rozpoznawanych symboli  œwi¹t
Bo¿ego Narodzenia. Nie przeszko-
dzi³ w tym nawet fakt, ¿e prawo-
s³awny œwiêty  nie ma nic wspólne-
go z owym œwiêtem.
                     Zastêpowany przez
Dziadka Mroza , odpowiednik Œwiêtego
Bazylego i wieczny „nastêpca” biskupa
prawos³awia. Swoje œwiêto obchodzi
6 grudnia, ale przyje¿d¿a do nas w Wi-
giliê. Na sta³e mieszka w Laponii , Gren-
landii i w pó³nocnej Kanadzie. Mo¿na
go spotkaæ tak¿e na Ksiê¿ycu
i Biegunie Pó³nocnym. W œredniowiecz-
nym Amsterdamie jako Sinter Klass
przyp³ywa³ ¿aglowcem z „ciep³ych
mórz” . Jednak w 1882 , za spraw¹ Cle-
mensa Clarke Moore’a zyska³ sanie z
reniferami. Za dobre uczynki nagradza
nas wymarzonymi
prezentami. Za z³e rózgami, chocia¿
jeszcze mu siê nie zdarzy³o.
               Œwiêty Miko³aj swój teraŸ-
niejszy wygl¹d zawdziêcza  koncernowi
Coca-Cola.  Zosta³ „zaprojektowany”
przez  amerykañskich rysowników - Fre-
da Mizena  i Huddon’a Sundblom’a
w latach 30. Stworzenie tego „idealne-
go” wizerunku by³o pierwszym krokiem
do  komercyjnego „postêpu”.  Skutki tej
komercji mo¿emy ogl¹daæ wszêdzie.
Zaczynaj¹c od przetworów mlecznych,
koñcz¹c na bieliŸnie. W okresie przed-
œwi¹tecznym  wielu z nas wydaje „ma-
j¹tek” na œwi¹teczne miko³aje. Czasem
naprawdê nale¿y postawiæ sobie pyta-
nie: czy warto ?
Popularny Santa Claus z pewnoœci¹ do-
daje uroku  Bo¿emu Narodzeniu. Nale-
¿y jednak pamiêtaæ o prawdziwych war-
toœciach tego œwiêta, patrz¹c na nie, nie
tylko przez pryzmat prezentów.

Marta Szymczak

ŒWIÊTY MIKO£AJ
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ZRÓB TO SAM

Mo¿e siê przydaæ do udekoro-
wania sali, lub twojego pokoju.

Przygotuj:

1)papier(kolor wedle uznania)

2)no¿yczki

3)o³ówek

1) Rysujemy i wycinamy kó³ko.

2) Wyciête kó³ko sk³adamy na 4.

3) Z³ó¿ je jeszcze raz.
Otrzymasz 1/8 ko³a.

ROZRYWKA

miesiêcznik Gimnazjum nr 3 w Pabianicach numer  49 grudzieñ 2006

ŒNIE¯YNKA
4)Narysuj ciekawy kszta³t, który

nastêpnie wytniesz. Po roz³o¿eniu

5) otrzymasz œnie¿ynkê:

Mo¿na wykorzystaæ je jako
ozdobê na choinkê, do przy-
wieszenia w oknie czy jako
bilecik przy prezencie.

Przygotuj:

1)papier(dwa kolory)

2)no¿yczki

1) Wycinamy dwa takie same
kszta³ty(jak rysunku) w dwóch
ró¿nych kolorach i zginamy je w
po³owie.

2) Po z³o¿eniu robimy naciêcia w
takich samych odstêpach od brze-
gu(na rysunku pogrubione, czarne
linie).

3)przeplatamy je ze sob¹, tak jak na
rysunku...

4)...i w ten sposób powstaje nam
serduszko:)

Doczepiamy tylko sznureczek lub
z³o¿ony

na pól kawa³ek papieru i mo¿emy
wieszaæ.

Blanka

PAPIEROWE
SERDUSZKO
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ŒWIÊTA

Wrêczanie prezentów
gwiazdkowych mo¿e nast¹piæ
po z³o¿eniu œwi¹tecznych ¿yczeñ
i prze³amaniu siê op³atkiem, ale
przed uroczyt¹ kolacj¹.
Pamiêtajmy, by opakowanie otworzyæ
w obecnoœci ofiarodawcy. Najwiêksz¹
bowiem gaf¹ by³oby od³o¿enie go na
bok. Nastêpnie wyka¿my zaintereso-
wanie, wdziêcznoœæ i radoœæ z powodu
otrzymania prezentu. Na koniec
umieœæmy go na honorowym i widocz-
nym dla wszystkich miejscu.

Wskazane powy¿ej zachowanie bêdzie
pewn¹ form¹ podziêkowania i rekom-
pensaty dla ofiarodawcy za poniesione
przez niego nak³ady, zwi¹zane z
nabyciem czy przygotowaniem poda-
runku.

S³ysz¹c s³owa zachwytu i wdziêczno-
œci z ust obdarowanego, ofiarodawca
nie powinien: deprecjonowaæ wartoœci
przekazanych przez siebie prezentów,

wypominaæ nak³adów, jakie poniós³ w
zwi¹zku z ich zakupem b¹dŸ przygoto-
waniem, dopominaæ siê o wychwalanie
prezentu.

...dalszy ci¹g... Czêstowaæ czy nie
czêstowaæ?

Nie ma obowi¹zku otwierania i czêsto-
wania obecnych zawartoœci¹ otrzyma-
nych w podarunku bombonierek i
innych opakowañ zawieraj¹cych
s³odycze, orzeszki, egzotyczne owoce
itp. Usprawiedliwieniem dla takiego
zachowania mo¿e byæ fakt, ¿e na stole
znaleŸæ mo¿na takie bogactwo potraw i
ciast, które na ogó³ w zupe³noœci
zaspokaja oczekiwania biesiadników.
Jeœli zaœ któryœ z nich zdecydowa³ siê
otworzyæ swój prezent: czekoladê i
czêstowaæ ni¹ obecnych, potraktujmy
to raczej jako grzecznoœæ pro forma i
niekoniecznie korzystajmy z poczê-
stunku.

Czego wrêczaæ nie wypada?

Pamiêtajmy, i¿ nie mo¿na przeznaczyæ
na prezent przedmiotów ju¿ u¿ywa-
nych, podniszczonych, przeterminowa-
nych. Wyj¹tek stanowi¹ eksponaty o
charakterze antykwarycznym czy
kolekcjonerskim.

Przedmiotami prezentu nie powinny
byæ tak¿e:

darmowe gad¿ety z pracy,  ostre
przedmioty, kosmetyki do higieny
osobistej,  ¿ywe istoty.

Czy mo¿na odmówiæ przyjêcia prezen-
tu?

Tak, choæ trzeba siê liczyæ z tym, ¿e
skoñczy to znajomoœæ i odbije siê
szerokim echem. Jest to jednak
wybaczalne, a nawet konieczne, jeœli
widzimy, ¿e:  ofiarodawca chce nas
prezentem przekupiæ lub zobowi¹zaæ
do odwzajemnienia nielegalnym
czynem,  prezent jest obraŸliwy lub
prezent jest zbyt kosztowny.

Temida

PREZENTY, PREZENTY...
(na marginesie)
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ŒW I ¥ T E C Z N Y
K¥CIK HUMORU

Katechetka pyta dzieci:
-Kto chciałby iść do nieba?
Wszyscy się zgłaszają oprócz Jasia.
Pani pyta:
-Jasiu, a Ty czemu nie chcesz iść do
nieba?
-Bo mama po szkole kazała mi iść do
domu.

Jasiu pyta się ojca:
-Tato, ile kilometrów ma Nil?
-Nie wiem.
-A kto to był Jan Henryk Dąbrowski?
-Nie wiem.
-A stolicą jakiego państwa jest Madryt?
-Jasiu nie męcz tatusia - prosi matka.
-Nie strofuj dziecka, kochanie. Jak się
nie będzie pytał, to niczego sie nie
dowie.

Na lekcji geografii pani pyta dzieci,
jakie mają w domu zwierzątka?
Małgosia odpowiada:
-Ja mam złota rybkę.
Michałek:
-Mam pieska.
Jaś:
-A ja mam kurczaka w lodówce.

W szkole.
-Romek, przeczytałeś trylogię Sienkie-
wicza?
-To trza było przeczytać?
-Tak, na dzisiaj.
-O rany, a ja przepisałem...

-Dzieci, dzisiaj będziemy się uczyć
odmiany czasowników przez osoby -
mówi pani. Jasiu powiedz nam, jak byś
powiedział o sobie, używając czasow-
nika „śpiewać”?
-Ja śpiewam.
-Świetnie, a gdyby Twoja siostra śpie-
wała, to co byś powiedział?
-Zamknij się!

-Tatusiu, a nasz nauczyciel polskiego
pochwalił mnie dzisiaj!
-Tak? A za co?
-Powiedział, że piszę jak lekarz z co-
najmniej trzydziestoletnią praktyką.
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PODSUMOWANIE MŒ
W SIATKÓWCE

      W Japonii w³aœnie
zakoñczy³y siê Mistrzostwa
Œwiata w siatkówce.
31. paŸdziernika swój wystêp na tej
imprezie zainaugurowa³y siatkarki.

Pocz¹tkowo podopieczne Ireneusza
K³osa gra³y w miarê dobrze, odnosi³y
zwyciêstwa, choæ gra³y ze s³abymi
rywalami. Jednak póŸniej coœ siê
zaciê³o. Polki zaczê³y seryjnie prze-
grywaæ, a¿ w koñcu zajê³y odleg³e
miejsce. W kraju ca³y czas siê speku-
luje, jakie s¹ tego przyczyny.

¯yciowy sukces natomiast odnieœli
siatkarze, którzy swoj¹ przygodê
z Mundialem rozpoczêli 17. listopada.
Zawodnicy, których trenerem od ponad
roku jest Argentyñczyk Raul Lozano
zostali wicemistrzami œwiata.
Niepozorny szkoleniowiec znany jest
z tego, ¿e podczas treningów nie
wprowadza wielu æwiczeñ, ale
w ka¿dym d¹¿y do perfekcji, by jego
dru¿yna gra³a jak najlepiej. Przed
Mundialem Polacy w sparingach
rozgrywanych w Katowicach dwukrot-
nie pokonali siln¹ Kubê. Ju¿ to zwiasto-
wa³o, ¿e mo¿emy zajœæ daleko.
W losowaniu grup mistrzostw Polacy
trafili doœæ szczêœliwie, wylosowuj¹c
w swojej grupie A Chiny, Argentynê,
Egipt, Portoryko oraz gospodarzy
turnieju – Japoniê.

Nie by³o praktycznie mo¿liwoœci,
abyœmy nie wyszli z grupy, poniewa¿
do drugiej fazy grupowej awansowa³y
cztery z szeœciu dru¿yn. Nasi przeszli
przez pierwsz¹ grupê jak burza !
W piêciu meczach wygrali, nie trac¹c
nawet seta. Poszczególni polscy
gracze byli w czo³ówkach wszystkich
statystyk. Nastêpnie Polakom przy-
sz³o siê zmierzyæ z teoretycznie
³atwymi przeciwnikami (Tunezja
i Kanada) oraz silnymi (Rosja, Serbia
i Czarnogóra). Do pó³fina³ów awanso-
wa³y dwie najlepsze dru¿yny, podobnie
jak z drugiej grupy. Pierwsze dwa
mecze z Tunezj¹ i Kanad¹ okaza³y siê
dla Bia³o – Czerwonych spacerkiem
i podtrzymali oni seriê meczów bez
straty seta. Przed meczem z Rosj¹
wiadomo by³o, ¿e zwyciêstwo daje
nam awans do nalepszej czwórki na

SPORT

œwiecie, a spotkanie z Serbami by³oby
tylko meczem o pierwsze miejsce
w grupie. Rosjanie w przypadku
pora¿ki musieli walczyæ zaledwie
o miejsca 5-8, wiêc te¿ mieli o co graæ.
Polska rozpoczê³a ten mecz nieco
spiêta i dwa pierwsze sety g³adko
wygra³a Rosja. Wtedy nasi pokazali
charakter i wygrali dwa sety, doprowa-
dzaj¹c do remisu, a w tie-breaku nie
dali najmniejszych szans podopiecz-
nym serbskiego szkoleniowca Zorana
Gajica i ostatecznie wygrali 3:2.
To spotkanie by³o prze³omem, byæ
mo¿e w ca³ej polskiej siatkówce.
Wydawa³o siê, ¿e Serbia i Czarnogóra
(po raz ostatni gra pod tym szyldem),
tak¿e postawi siê naszym, ale w tym
meczu w ka¿dym elemencie Polacy
dominowali, wygrywaj¹c g³adko 3:0
i tym samym awansuj¹c z pierwszego
miejsca w grupie do pó³fina³u. Tutaj
czeka³a Bu³garia, któr¹ w tym roku
mo¿na okreœliæ mianem rewelacji.
Bu³garzy starali nam siê przeszkodziæ,
ale zdo³ali ugraæ zaledwie seta. Nasi
awansowali do wielkiego fina³u.
W kraju zapanowa³a euforia. Zosta³
nam do pokonania jeden rywal –
Brazylia, która pokona³a w pó³finale
Serbiê i Czarnogórê 3:1. Brazylijczycy
w ostatnich latach zdominowali œwia-
tow¹ siatkówkê, wygrywaj¹c wszystko
co siê da. Jednak wydawa³o siê, ¿e s¹
do ogrania. W dniu wielkiego fina³u
w najwiêkszych miastach Polski
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postawiono telebimy, na których mecz
ogl¹da³a masa widzów. Spotkanie
fina³owe by³o rozgrywane o 11.30
czasu polskiego, wiêc przed telewizo-
rami zasiad³o wiêcej ludzi ni¿ w po-
przednich meczach, rozgrywanych
g³ównie w œrodku nocy lub wczesnym
rankiem. Dzieñ przed fina³em kontuzji
dozna³ libero Piotr Gacek i nie wiado-
mo by³o, czy Raul Lozano wystawi go
w meczu z Brazyli¹. Ostatecznie
Gacek w finale zagra³, ale tylko nieca-
³ego seta, poniewa¿ uraz by³ zbyt
bolesny. Zast¹pi³ go Micha³ B¹kiewicz,
który na co dzieñ jest przyjmuj¹cym.
Sam mecz niestety rozgrywany by³
pod dyktando Brazylijczyków, którzy
wygrali 3:0. Mimo to jest to wielki
sukces polskiej siatkówki, najwiêkszy
od Igrzysk Olimpijskich w Montrealu
w 1976 r., kiedy w finale Polacy poko-
nali siatkarzy ZSRR. Na podium ka¿dy
z polskich graczy wszed³ w koszulce
z numerem 16 i z nazwiskiem tragicz-
nie zmar³ego ich reprezentacyjnego
kolegi Arkadiusza Go³asia, który
zgin¹³ w wypadku samochodowym we
wrzeœniu 2005 r. Wicemistrzostwo
œwiata to niew¹tpliwie wielki sukces
polskich siatkarzy, ale te¿ bardzo du¿a
zas³uga Raula Lozano, który perfek-
cyjnie ich przygotowa³. Po powrocie
do kraju na Okêciu czeka³a na Pola-
ków bardzo du¿a liczba kibiców, która
zgotowa³a im godne powitanie.

Równie¿ nastêpnego dnia na Placu
Zamkowym w Warszawie, gdzie by³o
kilka tysiêcy, kibiców siatkarze zoba-
czyli, czego dokonali. Fina³ z Brazyli¹
ogl¹da³o ok. 8 mln Polaków. Miejmy
nadziejê, ¿e to pocz¹tek z³otej ery w
polskiej siatkówce.
                                                                                                Jan Wojtal
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ZWIERZÊTA

Charakter: kot-domator, zrówno-
wa¿ony, spokojny, dostojny,
o umiarkowanym temperamen-
cie, przywi¹zany do w³aœciciela,
ale nie zaborczy; dobry przyja-
ciel dla dzieci, cierpliwy i toleran-
cyjny; polubi towarzystwo innego
kota i psa.

Wygl¹d ogólny: kot d³ugow³osy,
dosyæ du¿y, o mocnej budowie,
dobrze umiêœniony, jego cia³o
sprawia wra¿enie okr¹g³ego;
waga od 3,5 do 7 kg.

G³owa: okr¹g³a, masywna
i szeroka, czo³o wypuk³e, policz-
ki pe³ne, broda dobrze rozwiniê-
ta, stop mocno zaznaczony, nos
krótki.

Oczy: okr¹g³e, du¿e, szeroko
rozstawione, kolor niebieski.

Uszy: ma³e, nisko osadzone,
zaokr¹glone na koñcach,
z kêpkami w³osów wewn¹trz
ma³¿owiny.

Tu³ów: masywny, krêpy; klatka
piersiowa g³êboka, barki silne;
grzbiet dobrze umiêœniony,
szeroki.

Koñczyny: mocne, o grubej
koœci; stopy ma³e, owalne.

Ogon: niezbyt d³ugi, prosty,
zaokr¹glony na koñcu, obficie
ow³osiony.

ZWIERZAKIZWIERZAKI
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CIEKAWOSTKA: KOT W RÓ̄ NYCH
JÊZYKACH
FRANCUSKI -CHAT
WALIJSKI - CATH
ARABSKI - KITT
POLSKI -KOT
SYRYJSKI -KATO
SANSKRYT - PUCCHA
IRAN - PUSHAK
W£OCHY - GATTO
HISZPAÑSKI - GATO
LITEWSKI - PUIZE
NIEMIECKI - KATZE
ROSYJSKI - KOTS,
KOSZKA
IRLANDZKI - PUS
ANGIELSKI - CAT

Szata: d³uga, gêsta, rzadko
we³nista, lekko odstaj¹ca od
cia³a, podszerstek dobrze rozwi-
niêty; na piersi i karku tzw. lwia
grzywa, obfite portki na udach.

Maœæ: charakterystyczn¹ cech¹
umaszczenia s¹ znaczenia typu
syjamskiego, które wystêpuj¹ na
czêœci twarzowej g³owy (oznaka
powinna zaczynaæ siê na wyso-
koœci uszu i rozci¹gaæ a¿ na
poduszeczki z w¹sami), uszach,
koñczynach i ogonie; plamki lub
bia³e w³osy s¹ niedopuszczalne;
barwa zasadnicza waha siê od
prawie bia³ej po ciemny be¿ i
powinna wyraŸnie odcinaæ siê
od znaczeñ. Znaczenia w kolo-
rach: br¹zowym, niebieskim,
czekoladowym, liliowym, rudym,
kremowym, szylkretowym,
prêgowanym.

D³ugoœæ ¿ycia: 14-18 lat

Usposobienie 

SPOKOJNE, MI£E,
£AGODNE

Ale piêkny kotek ,
wspania³y pomys³ na prezent :)

 

Kot perski
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