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Szkolne koło wolontariatu

Wolontariat jest bardzo potrzebny w życiu społeczeństwa. Polega on na 

wzajemnej pomocy oraz wsparciu osób, które zostały skrzywdzone przez życie lub 

instytucji . Jest to czyn dobrowolny i nieodpłatny. Wiele młodych osób wie, że dobro 

zawsze wraca. Pomoc w tych czasach to naprawdę ważna rzecz, o którą powinniśmy 

dbać. Każdy człowiek wie, że pomoc to dobry uczynek, który ma ogromną wartość.  

Dlatego warto być wolontariuszem i warto pomagać innym.

W tym roku szkolnym do naszego koła należą uczniowie z klasy 7a. Razem z 

opiekunką Ewą Ziętek mimo pandemii udało się przeprowadzić kilka akcji 

wolontariackich. I tak zbieramy nakrętki w akcji „Nakręć się na pomaganie”, 

zbieramy baterie i telefony w ogólnopolskiej akcji „Zbieraj baterie 

i telefony”, pozbieraliśmy jedzenie i fanty dla rybnickiego schroniska oraz wzięliśmy

udział w akcji „Ratujmy zwierzęta pana Janka” i zrobiliśmy kartki 

Bożonarodzeniowe dla mieszkańców DPS i bezdomnych, które przekazaliśmy do 

ZSP7. 

Wszystko to nie byłoby możliwe gdyby nie ogromne zaangażowanie 

wszystkich uczniów naszej szkoły. Bardzo dziękujemy za tak liczne przyłączanie 

się do naszych akcji. 



  



WIOSENNE KWIATY  
NARCYZY

Rodzaj roślin należący do rodziny amarylkowatych. Należy do niego kilkadziesiąt
gatunków i duża liczba mieszańców. Dziko rosną w krajach śródziemnomorskich, 

w Europie Środkowej i Północnej oraz w Azji. Są uprawiane w wielu krajach świata.

KROKUSY

 
Rodzaj roślin z rodziny kosaćcowatych. Należy do niego ponad 80 gatunków.

Gatunkiem typowym jest szafran uprawny.

PRZEBIŚNIEGI

 Gatunek rośliny należący do rodziny amarylkowatych, typowy dla rodzaju
Galanthus. W naturze znany z lasów południowej i środkowej Europy, jednak szeroko
rozpowszechniony poza zwartym zasięgiem jako roślina ozdobna. Gatunek popularny

w uprawie i rozpoznawalny jako symbol przedwiośnia.



HIACYNTY

Rodzaj roślin z rodziny szparagowatych. W zależności od ujęcia systematycznego
należy tu jeden lub 3 gatunki. Gatunkiem typowym jest hiacynt wschodni

występujący na obszarze od Turcji po Palestynę. Gatunek ten został szeroko
rozpowszechniony jako roślina ogrodowa. 

SZAFIRKI

Rodzaj roślin z rodziny szparagowatych. Należy tu ok. 30 gatunków występujących
w północnej Afryce, Europie i południowo-zachodniej Azji. Kilka gatunków zostało

rozprzestrzenionych na świecie jako rośliny ozdobne. Gatunkiem typowym jest
Muscari botryoides Mill.

TULIPANY

Rodzaj roślin cebulowych należący do rodziny liliowatych. Zalicza się do niego ok.
120 gatunków i co najmniej 15 tysięcy kultywarów. Odmiany uprawne są

mieszańcami lub powstały na drodze mutacji.



PIERWIOSNKI

Rodzaj roślin należący do rodziny pierwiosnkowatych. Według różnych ujęć
taksonomicznych należy do niego od ok. 400 do 500 gatunków. Występują one

głównie w Europie i Azji na obszarach o klimacie umiarkowanym, najliczniej w
Chinach i Himalajach.

ZAWILCE

Rodzaj roślin z rodziny jaskrowatych liczący około 144–159 gatunków. Występują
niemal na całym świecie, głównie w strefie klimatu chłodnego i arktycznego półkuli
północnej, w strefie międzyzwrotnikowej na obszarach górskich. Zasiedlają głównie

lasy, zarośla, łąki górskie i suche murawy. 

ŻONKILE

Gatunek roślin z rodziny amarylkowatych. Nazwa pochodzi od francuskiego słowa
jonquille, które to słowo wywodzi się z kolei od hiszpańskiego junquillo –

zdrobnienia od junco. Na naturalnych stanowiskach rośnie dziko w Portugalii 
i Hiszpanii.



KONWALIA

Gatunek byliny kłączowej z monotypowego rodzaju konwalia. Zaliczany był w
systemach z końca XX wieku do rodziny konwaliowatych, w systemie APG II do

rodziny myszopłochowatych, a od 2009 do szparagowatych.

STOKROTKA

Gatunek rośliny z rodziny astrowatych. Występuje na większości obszaru Europy, w
Azji Zachodniej i Azerbejdżanie, oraz Libii. Rozprzestrzenia się też gdzieniegdzie

poza tym obszarem rodzimego występowania. Jest pospolita na terenie całej Polski.

SASANKA

Rodzaj roślin z rodziny jaskrowatych. Należy do niego według niektórych ujęć
taksonomicznych ok. 30 gatunków. Występują one przede wszystkim na terenach
górskich Europy i środkowej Azji. W Polsce 6 gatunków sasanki jest pod ochroną.

Gatunkiem typowym jest Pulsatilla vulgaris



FIOŁEK

Rodzaj roślin z rodziny fiołkowatych. Obejmuje około 525-600 gatunków, rosnących
głównie w Europie, w Azji, Ameryce Północnej i Południowej, poza tym także w
Australii. Większość gatunków rośnie w strefie klimatu umiarkowanego oraz na

obszarach górskich.

MIODUNKA

Rodzaj roślin należący do rodziny ogórecznikowatych. Według The Plant List w
obrębie tego rodzaju znajduje się 14 gatunków o nazwach zweryfikowanych i

zaakceptowanych, podczas gdy kolejne 64 taksony mają status gatunków
niepewnych. Występuje naturalnie na obszarze od Europy po Azję Środkową.

PRZYLASZCZKA

Gatunek rośliny wieloletniej z rodziny jaskrowatych. Występuje na terenie niemal
całej Europy oraz na Dalekim Wschodzie. W Polsce należy do dość

rozpowszechnionych gatunków w żyznych lasach liściastych i tylko lokalnie jest
rzadsza lub całkiem jej brak.



CEBULICA

Rodzaj roślin należących do rodziny szparagowatych. Do rodzaju należy około 50
gatunków występujących w Eurazji i w Południowej Afryce. Centrum zróżnicowania

znajduje się w rejonie Morza Śródziemnego. Jeden gatunek introdukowany w
Ameryce Północnej.

KOKORYCZ

Rodzaj roślin z rodziny makowatych i podrodziny dymnicowych, podnoszonych 

w niektórych ujęciach systematycznych do rangi odrębnej rodziny.



Recenzja książki 

"Zwiadowcy: Ruiny Gorlanu”
Gatunek fantasy stał się ostatnimi czasy bardzo popularny. Wiele pisarzy 

próbuje stworzyć opowieść która wciągnie czytelników, i oderwie ich od 

rzeczywistości. Czy autowi udało się tego dokonać? Tego dowiecie się w tej recenzji.

John Flanagan od dzieciństwa marzył o pisaniu, ale tego marzenia przez długi 

czas nie mógł zrealizować. Praca w agencji reklamowej, a później w stacji 

telewizyjnej pozwoliła mu jednak rozwinąć umiejętności, które wykorzystał podczas 

pisania “Zwiadowców”. Książka jest adresowana do młodzieży. Doskonale 

dopasowuje się do potrzeb tej grupy, oferując świetną historię, w której dobro 

zwycięża zło.

Opowieść rozpoczyna się w najważniejszym momencie życia młodych 

bohaterów: w Dniu Wyboru. Przydzieleni do Mistrzów Sztuk, będą się szkolić przez 

najbliższe cztery lata jako czeladnicy. Przy tej okazji autor pokazuje nam, że to, co 

się źle zaczyna, nie musi się źle kończyć. Główny bohater książki Will, marzący o 

Szkole Rycerskiej, doznaje rozczarowania, gdy zostaje odrzucony przez jej 

zwierzchnika. Trafia pod opiekę zwiadowcy Halta. Przełożony rozpoczyna naukę 

Willa, które pozwolą mu wypełniać zadania elitarnej grupy, dbającej o 

bezpieczeństwo kraju. Chłopak szybko odkrywa że, profesja Zwiadowcy, bardzo mu 

się podoba.

 Will nie posiada żadnych specjalnych umiejętności, które  predestynowałyby 

go do roli wybrańca. Jest zwykłym, przeciętnym młodzieńcem, który dochodzi do 

wszystkiego poprzez ćwiczenia i ciężką pracę. Dzięki temu właśnie, że jest taki 

zwyczajny, zyskuje naszą sympatię. Niestety, autor nie pokusił się o szersze 

przedstawienie wnętrza bohaterów. Zarówno Will, jak i jego rówieśnicy, z którymi 

spędzał dzieciństwo pod opieką barona Aralda, zostali potraktowani dość płytko. 

Wszystkie postaci są dobre, a jeśli tylko zdarzy im się zboczyć na ścieżkę zła, to 

szybko z niej wracają. Tak było na przykład z Horacym, który w dzieciństwie toczył 



spory z Willem. Będąc w Szkole Rycerskiej, sam gnębiony przez starszych uczniów, 

podczas polowania, na którym młody zwiadowca ratuje mu życie, przyrzeka mu 

dozgonną wdzięczność i przyjaźń. Historia to prosta i, jak to bywa z happy endem. 

Lata nieporozumień poszły w zapomnienie. Takich sytuacji u Flanagana jest więcej. 

Nie znaczy to jednak, że wykreowane postacie są monotonne. Każda z nich ma swój 

charakter i swoje przemyślenia. Przede wszystkim jednak zachowują się tak, jak 

byśmy od nich oczekiwali.

Autor nie oddaje nam książki, która powiela schematy innych dzieł literatury 

fantastycznej. Umiejętnie kreuje sytuacje tak, by następujące po sobie wydarzenia 

wyglądały na przypadkowe. Przypadkowe, ale niezwykle wiarygodne. Wracając na 

chwilę do wspomnianego wcześniej polowania: dzik, który wypada z lasu, przez 

wielu pisarzy zostałby „wysłany” prosto na głównego bohatera. Tymczasem Flanagan

kieruje zwierzę w całkiem inne miejsce, w bardzo dobry sposób wykorzystując to do 

rozwinięcia historii, w której to Will staje się bohaterem.

Wykreowany świat nie powala na kolana. Jest to kraj rządzony przez króla 

i regionalnych namiestników w randze baronów. Jest też ten zły, który za granicami 

królestwa knuje intrygę zmierzającą do przejęcia władzy w państwie. Jest to historia 

banalna i, wydawałoby się, oklepana. Jednak to podejście pisarza, jego kunszt 

literacki i sama fabuła decydują o tym, czy dzieło spodoba się, czy nie. Moim 

zdaniem opowieść jest warta przeczytania. Ta książka jest pierwszą częścią całej 

serii. Łącznie jest ich piętnaście i dwa dodatki (Wczesne Lata). 



WYCIECZKA PO WARSZAWIE 

Kilka słów o Warszawie

Warszawa to miasto położone w centralnej części naszego kraju. Od 1952r. jest ono 

stolicą Polski. Znajduje się w województwie mazowieckim. Największe miasto 

w Polsce  posiada wiele ciekawych i godnych uwagi zabytków.

Co warto zobaczyć w Warszawie

Pałac Kultury

Pałac Kultury znajdujący się przy placu Defilad,

to drugi najwyższy budynek w Polsce. Posiada

piękny taras widokowy, który mieści się na 30

piętrze. Z wysokości 114m rozpościera się

wspaniały widok na Warszawę, a wyjazd windą

na taras zajmuje tylko 19 sekund.4 m rozpościera

się niepowtarzalny Na

Podziemia Pałacu Kultury i Nauki,  to miejsce

owiane tajemnicą, które od lat przyciąga twórców

teorii spiskowych. Trasa wycieczki po nich

obejmuje oryginalnie wyposażone pomieszczenie

dyspozytorni technicznej, wentylatornię, w której nadal działają oryginalne 

radzieckie urządzenia oraz korytarze piwnicznych kondygnacji i skrzyni 

fundamentowej.  

Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego

Znajduje się na nim Grób Nieznanego Żołnierza. Przy Grobie Nieznanego 

Żołnierza płonie wieczny znicz, a służbę pełni warta honorowa z Batalionu 



Reprezentacyjnego Wojska Polskiego. Ideą powstania grobu jest uczczenie pamięci 

poległych w walce o niepodległość.

Zamek Królewski. 

Chcąc poznać ducha historii Warszawy, nie można pominąć Placu Zamkowego 

z jego najbardziej znanymi obiektami. To tutaj odbywały się najważniejsze 

i najbardziej dramatyczne wydarzenia z historii kraju. Miały tutaj miejsce ważne 

manifestacje i przemówienia ważnych osobistości. Na Placu znajduje się najbardziej 

charakterystyczny jego symbol,  Kolumna Zygmunta III Wazy z 1644 roku. 

Sam Zamek Królewski Pierwotnie rezydencją książąt mazowieckich, a od XVI wieku

siedzibą władz I Rzeczypospolitej króla: i Sejmu (Izby Poselskiej i Senatu). Obecnie 

pełni funkcje muzealne i reprezentacyjne.  



Rynek Starego Miasta. 

Jest on najstarszym i jednym z najbardziej urokliwych

placów Warszawy. Powstał na przełomie XIII i XIV w.

jako miejsce organizacji uroczystości,  jarmarków 

i egzekucji. Na samym środku rynku znajduje się

pomnik Syrenki, która jest godłem 

i symbolem Warszawy. 

 

Fortyfikacje staromiejskie, a głównie Barbakan

Jest jednym z kilku tego rodzaju budowli w Europie.

Barbakan to okazały XVI-wieczny mur obronny

z wieżami, zrekonstruowany w połowie XX wieku. 

Pałac Prezydencki. 

Od 1994 roku jest to oficjalna siedziba Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Jest 

to największy pałac w Warszawie. Składa się z czterokondygnacyjnego korpusu 

głównego oraz dwóch dwukondygnacyjnych skrzydeł bocznych. 

Pomnik Mikołaja Kopernika. 

Jest to dzieło duńskiego rzeźbiarza Bertela Thorvaldsena. Znajduje się przed Pałacem

Staszica. Wykonany jest z  brązu  i przedstawia Mikołaja Kopernika siedzącego z 

cyrklem w prawej dłoni i sferą armilarną w lewej dłoni. 

Łazienki Królewskie, czyli zespól pałacowo-parkowy założony w XVIII wieku 

przez Stanisława Augusta Poniatowskiego. Zobaczyć w nich można Ogród Chiński, 

Staw Łazienkowski, Agrykolę, Pałac na Wyspie, Amfiteatr.

Stadion Narodowy w Warszawie to miejsce, które musi odwiedzić każdy kibic piłki 

nożnej w kraju. Pojemność stadionu: 58 580 (mecze); 72 900 (koncerty); 800 

(VIP)/4600 (Biznes)/900 (Prasa) 



Wycieczka po Krakowie
Kraków

Miasto pełne legend, bezcennych zabytków architektury i sztuki oraz oaza dobrej 

zabawy, historyczna stolica Polski z centrum wpisanym od ponad 40 lat na listę 

Światowego Dziedzictwa UNESCO, oczarowuje od pierwszego wejrzenia. Żyje w 

nim około 800 tyś. Ludzi.

Podróż po Krakowie najczęściej zaczyna się od zwiedzania Wawelu , pięknego

wzgórza na którym znajduje się Zamek Królewski oraz bazylika archikatedralna 

św. Stanisława i św. Wacława. Warto wybrać się tam z przewodnikiem.  

Później spacer na rynek gdzie warty obejrzenia jest Kościół Mariacki i wysłuchanie 

hejnału granego z wieży mariackiej co godzinę. Następnie powinniśmy wybrać się w 

podziemia rynku  do których wejście znajduje się pod przepięknymi Sukiennicami. 

Osoby chcące mniej zwiedzać mogą wybrać się do Jamy Smoka Wawelskiego i 

przejechać się dorożką konną na rynek krakowski. Wartym zobaczenia miejscem jest 

również park edukacji -wioski świata, gdzie z centrum dojedziemy autobusem. 



Wieczorem chętni mogą zobaczyć ogród świateł. W Krakowie warto zobaczyć ogród

zoologiczny, gdzie w którym są tygrysy, żyrafy, flamingi a nawet foki.

Będąc w Krakowie nie można ominąć przepięknej starej  żydowskiej dzielnicy-

Kazimierza. Warto tam zwrócić uwagę na Starą Synagogę z XVI wieku, a na 

pobliskim Cmentarzu Remuh – mur zbudowany z płyt nagrobków zniszczonych 

podczas II wojny światowej.

 Osoby lubiące dużo wrażeń powinien zainteresować również  krakowski 

park linowy, a dla osób które chcą poczuć trochę więcej adrenaliny miasto oferuje 

skok na bungee w Bungee Jumping Kraków. Warto skorzystac również z atrakcji 

ogrodu doświadczeń. Czeka tam na wszystkiech niezła zabawa, krzywe lustra 

i powstawanie wirów wodnych.

Wracając z Krakowa warto wstąpić do kopalni soli w Wieliczce. Najlepiej 

zwiedzać ja z przewodnikiem, który opowie historię tego przepięknego miejsca. Na 

dole można również zjeść posiłek w podziemnej restauracji.  

Następnie wsiądziemy do autobusu i pojedziemy do  W pobliskiej restauracji pizza 

loft zjemy pyszną pizzę. Na koniec naszej wycieczki wstąpimy do parku trampolin 

„GOjump”.



WYCIECZKA PO ŁODZI

Co warto zobaczyć w Łodzi

 Miejski ogród zoologiczny. Zobaczymy w nim przeróżne gatunki zwierząt.  Warto 

wybrać się tam tramwajem. Obecnie w ZOO nie zobaczymy wszystkich atrakcji 

ponieważ trwają tam prace nad ulepszeniem obiektu. Jako ciekawostkę warto 

zdradzić że znajduje się tam zwierzę które nie występuje w żadnym innym ZOO i  

jest to MYSZOJELEŃ.

Pasaż Róży. Są to budynki które na ścianach są pokryte kawałkami luster. Jest to 

przepiękne miejsce do robienia zdjęć.

Łódź Bajkowa to rodzinny szlak turystyczny po mieście śladami małych pomników 

przedstawiających postaci z seriali dla dzieci i filmów Studia Małych Form 

Filmowych Se-ma-for. Przywita nas na nim pierwszy pomnik Misia Uszatka, a 

później spotkamy Plastusia, kota Filemona i innych.

Muzeum Animacji Se-Ma-For w Łodzi. Zostało zaprojektowane tak, aby 

zwiedzający mogli się poczuć jak w bajce na planie filmowym. Można tam zobaczyć 

autentyczne postacie, zrobić zdjęcie ze swoim idolem z dzieciństwa. 



 Aquaparku Fala - to jeden z największych parków wodnych w Polsce. Jest tam 

mnóstwo atrakcji wodnych, zjeżdżalni i stref relaksu. 

Ulicę Piotrkowską jest to jedna z najdłuższych handlowych ulic w Europie i ma 

długość 4,2 km. Na tej ulicy zobaczyć można wszystkie style architektoniczne, 

pomniki znanych osób, galerie a także Aleję Gwiazd, która upamiętnia aktorów, 

reżyserów i operatorów. 

Pijalni Czekolady w Manufakturze . Tam skorzystać można z warsztatów robienia 

czekolady i własnoręcznie wyrabić pralinki z orzechami i kokosem. Manufaktura 

Znajdowała się  tam kiedyś fabryka włókiennicza a dziś to centrum kultury i 

rozrywki.

Centralne Muzeum Włókiennictwa. Znajduje się na terenie dawnej fabryki Geyera, 

pierwszej fabryki w Europie, w której zainstalowana została maszyna parowa. Dziś 

można dowiedzieć się tam wszystkiego o procesie powstawania tkaniny. 

Centrum Nauki Experymentarium. Skierowane dla najmłodszych interaktywne 

centrum nauki, gdzie można zobaczyć wystawy, eksperymenty chemiczno-fizyczne i 

lasery. 

Stajni Jednorożców- zajezdnia tramwajów. To wiata wykonana z kolorowych 

witraży ,pięknie mieniących się w słońcu-naprawdę przypomina stajnię jednorożców 

z bajki.



10 powodów dla których warto

uprawiać sport

1. Zapobiega zanikowi sprawności fizycznej

Zanik sprawności fizycznej to znany osobom zdrowym stan, które prowadzą siedzący 

tryb życia. Z kolei osoby z nowotworami są narażone na zanik sprawności fizycznej po 

terapii. Jeśli staramy się uprawiać jakiś sport czy jakikolwiek inny wysiłek fizyczny, 

choćby przejście się kilka razy po pokoju - to zawsze przyniesie to pozytywne efekty i 

wzmocni organizm.

2.Zmniejsza ryzyko nawrotu choroby lub jej

występowania

Uprawiamy sport albo profilaktycznie albo dla

obniżenia nawrotu lub występowania szczególnie

nowotworów piersi, prostaty, białaczki i

chłoniaków oraz chorób układu krążenia.

3. Zmniejszenie skutków ubocznych terapii

U osób poddawanych chemioterapii, które jednocześnie starają się pozostać aktywne 

fizycznie, skutki uboczne leczenia mogą wystąpić w mniejszym natężeniu niż u osób 

biernych fizycznie.

4. Zachowanie prawidłowej wagi ciała

Wahanie lub zaburzeniami wagi są często związane z brakiem ruchu. Sport w jakimś 

stopniu pomaga przywrócić „równowagę” organizmu i znormalizować wagę. Pomaga 

stracić zbędne kilogramy i utrzymać tego efekt.



5. Wzmocnienie organizmu

Aktywność fizyczna prowadzi do m.in. lepszego ukrwienia organizmu i serca, wyższej 

wydolności płuc i kondycji, reguluje ciśnienie tętnicze, poprawia odporność. Sport to raj 

dla regeneracji stawów oraz kości.

6. Lepsza jakość snu

Zdrowe zmęczenie i dotlenienie organizmu sprawia, że łatwiej jest zasnąć, szczególnie 

gdy noc poświęcamy na „bicie się” z własnymi myślami, przez co ciężko jest nam 

zapaść w sen.

7. Zmiana myślenia

Dotleniony mózg to sprawny mózg. Sport jest zalecany szczególnie, gdy ktoś czuje się 

przytłoczony myślami, nie jest w stanie opanować swoich emocji, zadręcza się różnymi 

rzeczami, stresuje czy po prostu – troszczy o mnóstwo rzeczy. W pewnym momencie 

podczas regularnych ćwiczeń można poczuć dystans do rzeczywistości, pobudzenie 

kreatywności do rozwiązania problemów i „oczyszczenie”.

8. Zastrzyk endorfin

To oznacza lepsze samopoczucie i… mniejsze odczuwanie bólu. Zmniejszamy stan 

smutku i przygnębienia. A jeśli jesteśmy w tematyce ruchu i endorfin to już blisko do… 

uprawiania miłości.

9. Uczy pokory i wytrwałości

To cechy, które niewątpliwie przydadzą się każdej osobie niezależnie od płci, wieku i 

sprawności. Sport jest jak życie - czasami trzeba umieć pokornie przyjąć „ciosy” czy 

„upadki”, po to, żeby zaraz wstać i wytrwale walczyć dalej.

10. Sport poprawia wydajność w pracy, na uczelni, w szkole, w życiu!

Jesteśmy bardzo zestresowanym pokoleniem,

co wpływa na wyrzut hormonu kortyzolu-

rosną brzuszki, a my nie możemy się na

niczym skupić. Ponieważ ruch powoduje lepsze

dotlenienie mózgu, rozładowanie napięcia,

stajemy się bardziej skupieni i wydajni.



Trochę więcej o piłce nożnej

1. Piłka nożna w liczbach

Piłkę nożną uprawia ponad 280 milionów zawodniczek i zawodników, oraz 5 

milionów sędziów. Największą imprezą piłkarską są Mistrzostwa Świata odbywające 

się co 4 lata od 1930 roku z wyjątkiem roku 1942 i 1946.

2. Historia piłki nożnej

W grę o zbliżonych regułach grano w Chinach już 2 300 lat temu. Pierwsze 

doniesienia o grze można znaleźć w pismach pochodzących z około 476 r. p.n.e. 

Piłka nożna w obecnej formie wywodzi się z Wielkiej Brytanii. Najstarszym klubem 

na świecie jest FC Sheffield założony przez dwóch brytyjskich oficerów w 1857 

roku. Pierwsza transmisja telewizyjna miała miejsce podczas Mistrzostw Świata 1954

roku w Szwajcarii. Nadano relacje z dziewięciu spotkań turnieju. Pierwszą transmisję

satelitarną z mistrzostw przeprowadzono w 1966 r., z Anglii do Stanów 

Zjednoczonych.

3. Piłkarze, którzy przeszli w historii

Andrew Wats urodzony w Gujanie Brytyjskiej był pierwszym profesjonalnym 

czarnoskórym piłkarzem. Był gwiazdą w epoce wiktoriańskiej w roku 1880. 

Najlepszym strzelcem w historii był Brazylijczyk Arthur który w latach 1920-1940 



strzelił 1329 bramek. Pele jest najmłodszym graczem, który wygrał Puchar Świata 

grając przeciwko Szwecji w 1958 roku. Miał wtedy 17 lat i 237 dni. Diego Maradona

zadebiutował w reprezentacji Argentyny w wieku 16 lat.

4. Piłkarskie rekordy

Stephan Staniow w 1942 roku grający w Racing Club de Lens w jednym meczu 

strzelił 16 bramek. W 1999 roku w Bangkoku odbył się największy w historii turniej 

piłkarski, w którym wzięło udział 5 098 zespołów. W lidze madagaskarskiej w 2002 

roku w meczu AS Adema - Stade Olympique Emyrne padł rekordowy wynik 149:0. 

Przy każdej nadarzającej się okazji strzelali bramki samobójcze na znak protestu 

przeciw stronniczemu ich zdaniem sędziowaniu.

5. Stadionowe rekordy

Na wysokości 4100 m n. p.m, w mieście La Paz w Boliwii znajduje się najwyżej 

położony stadion na świecie. Największy i najnowocześniejszy stadion olimpijski w 

Sydney zaprojektował i zbudował polski inżynier Edmund Obiała. Największym 

aktualnie stadionem na świecie jest Stadion im. 1 Maja 

w Pjongjangu ( Korea Północna). Oficjalna jego pojemność to 150 000 miejsc 

siedzących.

6. Piłka nożna w Polsce

Najwięcej mistrzostw Polski zdobyły: Ruch Chorzów i Górnik Zabrze – po 14. 10 

sierpnia 2014 roku w meczu I rundy Pucharu Polski padł najwyższy wynik 

w historii polskiej piłki nożnej. Drużyna ligi okręgowej KS Chełmek pokonała aż 35 

- 0 ekipę z B-klasy LKS Skidziń. Kazimierz Górski w dniu meczu nigdy się nie golił 

powtarzał, że to nie przesąd. Mówił, że kiedy myśli to pociera ręką twarz i jeśli ma 

zarost to lepiej mu się myśli.

7. Rzuty karne

Pierwszy rzut karny wykonany został w marcu 1891 roku. Od 2010 roku 

niedozwolone jest markowanie strzału podczas wykonywania rzutu karnego.

8. Najmniejsza liga świata

Rozgrywki tej ligi mają miejsce wcale nie w dalekiej Oceanii czy zapomnianym 

zakątku Czarnego Lądu, ale w Europie. I to tuż pod nosem najstarszej ligi świata, 



czyli angielskiej. Wyspy Scilly, leżące u południowo-zachodnich wybrzeży Anglii, 

mogą pochwalić się ligą składającą się z… dwóch drużyn: Woolpack Wanderers i 

Garrison Gunners.

9. Najcięższy piłkarz w historii futbolu

Najcięższym piłkarzem w historii był William "Grubas" Foulke. Przy wzroście 1.90 

cm ważył ok. 165 kg. Świetnie bronił rzuty karne, a kibicie go uwielbiali. Kiedyś za 

jego przyczyną przerwano spotkanie, gdyż złamał poprzeczkę bramki.

10. Jeszcze parę ciekawostek

Do 1913 roku bramkarze nie musieli mieć koszulek innego koloru. W 1923r. 

Manchester United zremisował 2:2 z Oldhamem. Nie byłoby w tym nic dziwnego 

gdyby nie fakt, że wszystkie gole zdobył jeden zawodnik – obrońca Manchesteru 

Sammy Wynne. Dwie w dobrym kierunku, i dwie w troszkę innym. W 1950 roku 

Indie zostały wycofane z Mistrzostw Świata, ponieważ wtedy nie wolno było grać 

boso. W 1982r. do FIFA wpłynął wniosek o zakaz całowania się na boisku. Na MŚ w 

Brazylii w 2014 roku po raz pierwszy 

w historii wykorzystana została technologia goal-line. Na każdym boisku 

rozmieszczonych zostało 14 specjalnych kamer, które dokładnie pokazują, czy piłka 

przekroczyła linię, o czym na bieżąco informują sędziego. 


