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Słowem wstępu
Jesteśmy uczniami klasy 8A w Szkole Mistrzostwa Sportowego ZKS Unia

Tarnów.  Z  inicjatywy  naszej  nauczycielki  języka  polskiego  pani  Bogusławy
Wareckiej – Łachut postanowiliśmy wspólnie napisać tę pracę. Nasze działania
są częścią projektu „Humine”, w którym bierze udział cała społeczność szkolna.
Wewnątrz  tego  słownika  znajdują  się  prace  uczniów  nadzorowane  przez
nauczyciela.  Całość  podzielona  jest  na  4  części:  część  mówiąca  o  etyce
w sporcie,  czyli  o  tym  jak  należy  postępować  uprawiając  sport,  część
o związkach  frazeologicznych  związanych  ze  sportem,  oraz  część  dotycząca
sportowców  urodzonych  lub  mieszkających  w  województwie  małopolskim.
Czwarta część zaś będzie przeznaczona na spontaniczną twórczość uczniów, np.
rysunki, czy też próbki literackie.  Praca zostanie zrealizowana w formie mini -
książki. Nad słownikiem uczniowie pracowali indywidualnie w domu, natomiast
na lekcjach języka polskiego omawialiśmy postępy i korygowaliśmy ewentualne
błędy.  Cała  praca  tematyką  mocno  nawiązuje  do  zagadnień  związanych  ze
sportem, a w szczególności piłki nożnej.

Opracowanie strony graficznej tego projektu nadzoruje nasz nauczyciel
informatyki - pan Bogdan Czernia. 

W  temacie  etyki  sportu  w  wyszukiwaniu  pojęć  pomagał  nam  nasz
wychowawca  -  trener  Paweł  Lubera.  Za  dokumentację  fotograficzną  pracy
odpowiada jeden z uczniów naszej klasy, Wojtek.

Jakub Chalcarz



LITANIA DO DUCHA RYWALIZACJI SPORTOWEJ

Duchu sportowej rywalizacji 

Podajemy Ci piłkę prośby naszej. 

O czyste, zdrowe rywalizacje, 

za które będą słuszne owacje, 

O siłę, żeby nigdy się nie poddać 

i wszystkim wymaganiom sprostać. 

O to, by życie spełniło nasze nadzieje, 

Byśmy mieli wpływ na to, co się wokół dzieje, 

Abyś pozwolił nam gola strzelić 

i wszystkim pozwolił się długo weselić 

- Prosimy Cię, Duchu.
By zdrowym być i długo żyć, 

żeby iść po sportowe SWOJE 

i radośnie szczęście dzielić na dwoje 

- Pomóż nam, Duchu Rywalizacji.
Z honorem iść po zwycięstwa liczne, 
bo to uczucie jest fantastyczne. 
Aby pokonać wszystkie przeszkody 
i odebrać zasłużone nagrody 

- Pomóż Przyjacielu - Duchu.
By niezwykłe sportowe osiągać czyny 
i abyś przyszedł nam w odwiedziny. 

- Prosimy, prosimy, prosimy…
Pomóż nam wszystkim się doskonalić, 
no bo za progres należy chwalić. 
Pomóż nam bez pychy wygrywać, 
oraz z honorem rycerskim przegrywać 

- O wielki Duchu, prosimy.



Pomóż nam przełknąć czasem porażkę, 

a na pociechę wypić soku flaszkę. 

I jeszcze o pokój prawdziwy, jak w mrowisku ład, 

i aby człowiekiem, nie wilkiem, był nam każdy brat. 

I prosimy jeszcze o umysły otwarte jak cudowna księga, 

bo wspiąć się trzeba tam, gdzie i wzrok nie sięga. 

Pozwól nam czerpać radość z rywalizacji, 

by uciec od głupich, pustych atrakcji 

- Usłysz nas Zdrowy Duchu.
Dobrze wygrywać życiowe zawody, 

by nikomu nie wyrządzać szkody. 

Dążyć do celu wielkiego, 

aby nabrać doświadczenia ogromnego. 

- Pozwól, pozwól, pozwól, Duchu.

O to wszytko Cię, Duchu, prosimy, 

wchodząc na nasze sportowe wyżyny. 

Praca wspólna uczniów klasy VIIIa 



„Aby zostać mistrzem, potrzeba czegoś więcej niż tylko 
przekroczenia linii. Mistrz to więcej niż zwycięzca. 
Mistrz to ktoś, kto szanuje zasady, odrzuca doping 
i konkuruje w duchu fair play” – Jacques Rogge, 
Prezydent MKOl

Opracował: Filip Poręba



1. Etyka sportu

- dobrowolne podporządkowanie się obowiązującym w sporcie piłki nożnej 
przepisom, 

- pozostawieniu końcowego i cząstkowych rozstrzygnięć w trakcie rywalizacji 
sportowej wyłącznie umiejętnościom taktycznym oraz psychicznemu 
przygotowaniu sportowców, realizowanym przy przestrzeganiu reguł gry 
i uwzględnieniu wynikających w jej ramach przypadków sytuacyjnych, 

- świadomej rezygnacji z możliwości uzyskania nieuczciwego zwycięstwa, 
również w sytuacji, gdy jest ono niezauważalne dla przeciwnika i sędziego, 

- akceptowaniu bez dyskusji decyzji sędziego, choćby niekorzystnych dla zespołu
lub zawodnika, 

- szacunku dla przeciwnika i okazywania go za pomocą takich gestów, jak 
niewyrażanie niezadowolenia z nieudanej akcji lub przegranej, podanie 
przeciwnikowi ręki po zakończonej rywalizacji, 

- przeciwstawianiu się grze faul, polegającej na wprowadzaniu do rywalizacji 
w piłce nożnej zachowania niezgodnego z prawidłami danej gry oraz szkodzącej 
szansom i pozycjom konkurenta (przeciwnika), 

Źródło: https://prawosportowe.pl/a/zasady-etyczne-obowiazujace-w-sporcie-
pilki-noznej. 

- Zasada właściwej proporcji. Piłka nożna jest sportem, toteż nie należy jej 
traktować ani wyżej od ważnych spraw życia, indywidualnych i społecznych, ani 
też niżej, degradując ją do poziomu niskich instynktów, handlu uprzedmiotowienia
człowieka. 

- Zasada podwyższonej odpowiedzialności. Futbol jest najpopularniejszym 
sportem na świecie i w kraju, toteż spoczywa na nim odpowiednio zwiększona 
odpowiedzialność za cały sport oraz za zdrowotne i moralne wychowanie 
młodzieży. 

- Zasada równości. Na boisku piłkarskim spotykają się zawsze rywale, którzy 
jako ludzie są tacy sami po obu stronach. Aby mecze miały sens, wszystkich 
muszą obowiązywać równe prawa i równe obowiązki. 

- Zasada wzajemności. Każdy uczestnik meczu zobowiązuje się przestrzegać 
przepisów i reguł kultury, oczekując zarazem, że przeciwnicy także zajmą 
podobną postawę. 

- Zasada gościnności. Należy przestrzegać kanonów gościnności, pamiętając, iż
obowiązuje ona obie strony. Gościnność stanowiła historycznie pierwszy krok do 
wyjścia ze stanu pierwotnej dzikości i do dziś stanowi kryterium solidarności 
międzyludzkiej. Norma gościnności powinna obowiązywać nie tylko działaczy, 
sportowców, ale i wszystkich widzów oglądających imprezę sportową. 



- Zasada sprawiedliwości. Kto łamie przepisy regulaminu gry, powinien 
podlegać odpowiedniej i identycznej dla wszystkich karze, kto zaś wykorzysta 
swą przewagę i sytuacje strzeleckie, musi być nagrodzony uznaniem prawidłowo 
zdobytych goli, punktów i miejsc w tabelach. 

- Zasada Fair Play. Poza literą przepisów, od piłkarzy oczekuje się „czystej gry”. 
Przede wszystkim – niewykorzystywania losowych przewag i nieuwagi sędziów. 

- Zasada prawdy. Piłkarze nie mogą być kłamcami, symulantami i komediantami,
z zamiarem wyciągnięcia korzyści z oszustw i błazenady, przeciwnie – muszą 
zawsze być gotowi do przyznania się do błędu lub faulu, nawet wtedy, gdy 
przynosi to określoną stratę drużynie.  

- Zasada rzetelności trenerskiej. Trenerzy zobowiązani są wpajać egzekwować 
zachowanie zgodnie z duchem sportu, bezwzględnie zaś odsuwać od gry 
osobników, którzy nie rozumieją sensu piłki nożnej jako sportu i notorycznie 
sprzeniewierzają się jej wartościom. 

- Zasada życzliwej opiekuńczości. Nauczycieli, instruktorów i trenerów 
obowiązuje obiektywizm w ocenie szans i poziomu gry zawodników, połączony 
z maksymalną życzliwością wobec podopiecznych, pozwalającą wykorzystać 
wszystkie ich możliwości i szanse dla dobra piłkarstwa, klubów i samych 
sportowców. Od menedżerów i lekarzy należy żądać bezwzględnego 
poszanowania zdrowia zawodników. 

- Zasada uczciwości. Działacze, sponsorzy i opiekunowie drużyn nie mogą 
nigdy i pod żadnym pozorem żądać od piłkarzy i szkoleniowców zachowań 
niezgodnych z etyką sportową. Dotyczy to zarówno stosowania środków 
dopingujących, jak i kupczenia wynikami. Sportowcy powinni solidarnie odmawiać
poleceń lub życzeń, które godzą w ich honor i czystość reguł gry. 

- Zasada godności. Na każdym szczeblu piłkarskiej drabiny – od dziecięcych 
zespołów po profesjonalny wyczyn – obowiązywać musi poszanowanie godności 
ludzkiej, z odrzuceniem dyskryminacji ze względu na rasę, wyznanie, narodowość
i stan majątkowy. 

- Zasada lojalności. Piłkarze i szkoleniowcy winni być zdyscyplinowani i wierni 
podjętym zobowiązaniom wobec kraju, który reprezentują, klub, kolegów 
i środowiska. 

- Zasada koleżeństwa. Piłkarze winni być koleżeńscy poza boiskiem i podczas 
gry, okazywanym zaufaniem do partnerów, wzmacniając ich poczucie własnej 
wartości i przyczyniając się tym samym do zwiększenia siły i wartości zespołu. 
Konflikty i zawiści muszą pozostać poza futbolem. 

- Zasada solidarności. Zarówno zawodnicy, jak i szkoleniowcy muszą 
zachowywać środowiskową solidarność, nie godząc się nigdy na zdobywanie 
awansów i robienie kariery kosztem swoich kolegów z boiska i ławy trenerskiej. 



- Zasada systematycznej pracowitości. Każdy musi pamiętać, że własna praca,
zaangażowanie i obowiązkowość tworzą nie tylko osobistą pozycję, ale i poziom 
drużyny, klubu oraz kraju. Dotyczy to zarówno piłkarzy, jak i szkoleniowców, 
którzy są zobowiązani do stałego doskonalenia warsztatu. 

- Zasada bezwzględności norm. Jeśli w ferworze walki popełni się wykroczenie, 
należy z pokorą przyjąć regulaminową karę. Wykluczyć trzeba jakiekolwiek faule 
taktyczne jako niezgodne z duchem sportu, który nie dopuszcza relatywizmu 
etycznego typu” cel uświęca środki”. 

- Zasada honoru sportowego. Trzeba umieć wygrywać na boisku bez poniżenia
rywala, trzeba też umieć honorowo przegrywać, bez poczucia krzywdy, 
niesprawiedliwości losu i żądzy pozasportowej pomsty. 

- Zasada bezstronności sędziowskiej. Każdy, kto podjął się trudnych 
obowiązków sędziego piłkarskiego, musi w każdym meczu być arbitrem 
nieprzekupnym, absolutnie sprawiedliwym, wyzutym z jakichkolwiek 
stronniczości, dokładając zawsze starań, by sprostać kanonom obiektywizmu 
ocen wobec wszystkich sytuacji na boisku. 

- Zasada kulturalnego dopingu. Kibice winni postępować w myśl ogólnego 
kodeksu sportowego: gorąco wspomagać własną drużynę, życzyć jej zwycięstwa,
ale uznawać klasę rywala i uczciwie gratulować sukcesu, jeśli okaże się lepszy. 
W każdym wypadku nie należy tolerować obelg, szyderstw i gróźb. Szowinizm, 
chamstwo, agresja, a zwłaszcza pospolity bandytyzm, to oczywiste formy 
zachowań wymierzonych w ideę sportu. 

- Zasada sportowej solenności. Organizatorom imprez piłkarskich, sponsorom, 
działaczom, komentatorom, podobnie jak zawodnikom i trenerom, nie wolno w 
żadnej formie tolerować obecności w futbolu i wokół niego jego autentycznych 
wrogów i szkodników, poszukujących w sporcie miejsca dla realizacji nieczystych 
interesów, ekspresji atawizmów i leczenia kompleksów. 

- Zasada medialnej współodpowiedzialności etyczno – edukacyjnej. 
Dziennikarze zajmujący się futbolem wini przestrzegać w najwyższym stopniu 
reguł etycznej poprawności, walcząc z wszelkimi przejawami zła na boiskach i 
wokół nich, pamiętając o promowaniu szlachetnego współzawodnictwa, czystości 
reguł i obiektywizmu oraz o potędze posiadanych środków wychowawczych. 

Źródło: https://coachfootball.futbolowo.pl/news/article/kodeks-etyki-pilkarskiej



Jedyną drogą rozwoju jest 
ciągłe podnoszenie 
poprzeczki, jedyną miarą 
sukcesu jest wysiłek, jaki 
włożyliśmy, aby go 
osiągnąć.

Bruce Lee



spisać się (zrobić, być) na medal - zrobić coś 
bardzo dobrze; świetnie się sprawić; znakomicie 
wykonać jakieś zadanie; Tym razem muszę to przyznać:
spisałeś się na medal. 

sytuacja podbramkowa - ‘sytuacja trudna, 
krytyczna, wymagająca natychmiastowego zaradzenia, 
zażegnania’; wyr. rzecz., sport., piłka nożna; Jeśli nawet 
zdarzyło się, że brałam pieniądze za sąsiedzką pomoc 
w trudnych chwilach, to tylko wówczas, gdy 
znajdowałam się w podbramkowej sytuacji. 

w zdrowym ciele zdrowy duch - sport i ruch nie 
tylko korzystnie wpływają na formę fizyczną, ale również 
psychiczną 

nadać bieg sprawie - Ktoś sprawił, że to, o czym 
mowa, zaczęło być rozpatrywane, załatwiane lub 
zaczęło się dziać zgodnie z jakąś procedurą lub czyjąś 
intencją



Związki frazeologiczne - SPORT

Cios poniżej pasa - Wyrażenie „cios poniżej pasa” weszło do języka 
polskiego w znaczeniu przenośnym. Oznacza zachowanie lub użycie 
argumentów niezgodnych z przyjętymi regułami, obliczone na 
zdyskredytowanie i zniszczenie rywala w dyskusji, 
współzawodnictwie.

Stać na bramce - To inaczej sprawi, by coś było załatwione, bronić, 
kontrolować, mieć baczenie i nadzór.

Trening czyni mistrza - Przysłowie to przypomina nam, że 
powtarzanie czynności  pozwoli dojść nam do mistrzowskiej wprawy. 
Nie wolno się poddawać w razie porażki, lecz poprzez ćwiczenie 
umysłu, ciała i własnej woli cały czas dążyć do osiągnięcia 
zamierzonego celu.

W mgnieniu oka - „W mgnieniu oka” znaczy to samo, co 
„W okamgnieniu” oznacza czynność wykonaną w bardzo krótkim 
okresie czasu, błyskawicznie.

Przygotował Franek Wojciechowski



Druga Strona Medalu
W pewnej drużynie był sobie trener, bardzo arogancki trener poniżał 

zawodników, lecz to działało drużyna wygrywała a zawodnicy bardziej się 
starali bojąc się ośmieszenia i tak się to ciągnęło przez lata. Często między 
zawodnikami można było usłyszeć rozmowy w których obgadywali trenera, 
lecz gdy tylko go zobaczyli rozmowy cichły, wyglądało to mniej więcej tak:
- Ależ on jest okropny - mówił zawodnik A,
- Masz racje - przytakiwał zawodnik B,
- Ile bym dał by go zwolniono - Twierdził zawodnik A,
- Zabiłbym za jego …... - zaczął zawodnik B,
- Uważaj idzie - przerwał mu zawodnik A,

Pewnego dnia na ostatnim treningu przed meczem jeden z zawodników 
popełnij drobny błąd, jednak na jego szczęście szybko go naprawił, jednak 10
minut później popełnił podobny błąd i trener natychmiast przerwał ćwiczenie,
aby ośmieszyć zawodnika.
- Na tym medalu widnieje odbicie nieudacznika - Powiedział zarozumiale 
trener,
- Trenerze ale jest jeszcze druga strona medalu - odpowiedział mu zawodnik,
Trener osłupiał i kazał zawodnikom wracać do gry i od tego czasu trener nie 
odważył się poniżyć żadnego zawodnika.

Jan Owsianko



Podnieść Poprzeczkę
Był sobie raz zawodnik który ciężko pracował, ponieważ chciał 

grać w reprezentacji Polski. Stawiał sobie cele, lecz nie coraz bardziej 
ambitne zostawał na tym samym poziomie i coraz łatwiej je osiągał 
i w pewnym momencie przestał się starać a i tak osiągał swoje cele.

Zaczął się zastanawiać czemu się nie rozwija, lecz nie udało mu 
się nic wymyślić i zaczął się frustrować i zamiast się rozwijać zaczął 
się cofać jego forma poleciała w dół.

Jednak w pewnym momencie nasz bohater pomyślał sobie:
„A może spróbuje czegoś trudniejszego, czegoś spoza strefy 
komfortu.”

I właśnie to olśnienie doprowadziło do podniesienia poprzeczki 
przez zawodnika i dostaniem się do kadry co było spełnieniem 
marzeń.

Jan Owsianko



Związki frazeologiczne

Grać czysto - gra zgodna z regułami, uczciwe zachowanie wobec przeciwnika 
podczas zawodów.

Przykład: Dziś na meczu graliśmy czysto przeciwko rywalom.

Drukować mecz - nieuczciwe decyzje, które podejmuje sędzia podczas meczu, 
wpływać na wynik meczu.

Przykład: Niektórzy zawodnicy Włoch, nie chcąc pogodzić się z porażką 
w dzisiejszym meczu, przez niemal całe
spotkanie zarzucali sędziemu, że mecz jest  
drukowany, co było wierutna bzdurą. 

Z mety - inaczej nazywane natychmiast,

bardzo szybko lub bez przygotowania. Ten frazeologoizm oznacza zrobienie 
czegoś bardzo szybko.

Przykład: Dzisiejsze zadanie domowe wykonałem z mety.

Stosować unik - w sportach walki unik to zejście z lini ataku, uchylenie się przed
atakiem lub zmiana dystansu, który czyni atak
rywala nieskutecznym.

Przykład: Muhammad Ali był znany głównie
z fenomenalnej umiejętności stosowania uników
przed ciosami przeciwników. 



Sportowcy z Małopolski

Norbert Starzyk 

źródło: wikipedia.org



Dawid Grzegorz Kubacki - urodzony 12 marca 1990 32 lata, Nowy Targ. Polski 
skoczek narciarski, zawodnik klubu sportowego Wisła Zakopane, reprezentant 
Polski. Trzykrotny olimpijczyk. Dwukrotny brązowy medalista olimpijski – 
indywidualnie i drużynowo.

Jakub Błaszczykowski - urodzony 14 grudnia 1985 36 lat, Truskolasy. Polski 
piłkarz występujący na pozycji pomocnika w Wiśle Kraków, której jest 
kapitanem, a także działacz sportowy i społeczny. W latach 2006–2019 
reprezentant Polski w piłce nożnej, w latach 2010–2014 kapitan drużyny 
narodowej.



Robert Józef Kubica - urodzony 7 grudnia 1984 37 lat, Kraków. Polski kierowca 
wyścigowy i rajdowy. Mistrz Formuły Renault 3.5 z 2005. W latach 2006–2009 
był kierowcą zespołu BMW Sauber, rozpoczynając swoją karierę w Formule 1 
od roli kierowcy testowego. 

Adam Nawałka - urodzony 23 października 1957 65 lat, Kraków. Polski piłkarz 
i trener piłkarski. Reprezentant Polski, uczestnik Mistrzostw Świata 1978. 
W latach 2013–2018 selekcjoner reprezentacji Polski.

Agnieszka Roma Radwańska - urodzona 6 marca 1989 33 lata, Kraków. Polska 
tenisistka, finalistka Wimbledonu 2012, wiceliderka rankingu WTA, 
zwyciężczyni kończącego sezon turnieju WTA Finals w 2015 roku, ambasador 
dobrej woli UNICEF. Jest starszą siostrą tenisistki Urszuli Radwańskiej.



Kamil Stoch (ur. 25.05.1987), mieszkający w Zębie. Skoczek narciarski reprezentacji 
Polski. 

Bartosz Kapustka (ur. 23.12.1996), mieszka w Warszawie. Piłkarz występujący na 
pozycji pomocnika. 

Mateusz Klich (ur.13.06.1990), mieszka w angielskim mieście Leeds. Piłkarz 
występujący na pozycji pomocnika. 

Janusz Kołodziej (ur.27.05.1984), mieszka w Lesznie. Żużlowiec Unii Leszno. 

Andrzej Grzebyk (25.11.1990), mieszka w Rzeszowie. Zawodnik mieszanych sztuk 
walki. 



...TERAZ MY...

Wykonał: Gniewosz Sabat





Ref.

Wychodzą na boisko walczą do końca bo rządzi nimi wygranej rządza

Wychodzą na boisko walczą do końca bo rządzi nimi wygranej rządza

1

Najlepiej pokazali to z Paryżem na wyjeździe przegrali 4-0 a u siebie wygrali 6 - 1 kolego

Nie poddali się walczyli do końca im sprawili że zwykły wieczór stał się legendarny

Wtedy bramki strzelali Suarez Messi Neymar Roberto a samobója strzelił Kurzawa

Ref. 

Wychodzą na boisko walczą do końca bo rządzi nimi wygranej rządza

Wychodzą na boisko walczą do końca bo rządzi nimi wygranej rządza

2 

nieważne jaki wynik do ostatniego gwizdka walczą nikt nigdy

nie odpuszcza i walczy do końca o zwycięstwo dla drużyny

Ref.

Wychodzą na boisko walczą do końca bo rządzi nimi wygranej rządza

Wychodzą na boisko walczą do końca bo rządzi nimi wygranej rządza

3

Nunca se rinden el ultimo pito pelean no es importa 

el resultado durante el juego luchan hasta el final

en Paris cero cuatro derrota i en Cataluna ganaron 

seis uno  por que lucharon haste el final Sabe en la 

ala cancha luchando hasta el final por que se rige por 

su ancia de ganar

Ref.

Wychodzą na boisko walczą do końca bo rządzi nimi wygranej rządza

Wychodzą na boisko walczą do końca bo rządzi nimi wygranej rządza





















Moje marzenie

Moim marzeniem jest zadebiutowanie w reprezentacji Polski. 

Od dziecka marzyłem o zagraniu w biało - czerwonych i dlatego 
w wieku 8 lat zacząłem moją przygodę z piłką nożną. Pierwszym 
krokiem do tego marzenia było dołączenie do szkoły mistrzostwa 
sportowego SMS Unia Tarnów. W szkole poznałem kolegów 
o wspólnym celu, do którego dążymy już przez ponad 4 lata. Po tak 
długim czasie rozumiemy się bez słów, pomagamy sobie w każdej 
chwili, a do celu dążymy poprzez: codzienne treningi, mecze co 
tydzień, sparingi co tydzień i wiele zajęć dodatkowych. Czas 
spędzamy na doskonaleniu się pod wieloma aspektami.

A zagranie w reprezentacji jest moim marzeniem, ponieważ 
chciałbym reprezentować Polskę na mistrzostwach świata. 

Chciałbym też podnieść poziom gry polskiej piłki. 

Aleks Kaim



Saeed al Owairan 
Superbohater mistrzostw świata z 1994r. 

Owairan spędził całą swoją karierę w Al-Shabab, saudyjskim klubie z siedzibą 
w Rijadzie.

W reprezentacji Arabii Saudyjskiej rozegrał 75 spotkań, strzelając 24 gole, 
w tym 7 w eliminacjach do Mistrzostw Świata 1994. Międzynarodową sławę 
zdobył na Mistrzostwach Świata w Piłce Nożnej w 1994 roku w Stanach 
Zjednoczonych, gdzie strzelił oszałamiającą indywidualną bramkę przeciwko 
Belgii na stadionie RFK w Waszyngtonie, która później została uznana za 6. 
najlepszą w rankingu FIFA Goal of the Century. Gol dał Arabii Saudyjskiej awans 



do drugiej rundy Mistrzostw Świata, wyczyn, którego jeszcze nie powtórzyli. 
Następnie przegrali 1:3 ze Szwecją w 16. kolejce.

Po Mistrzostwach Świata Owairan wrócił do Arabii Saudyjskiej. W tym samym 
roku został wybrany Azjatyckim Piłkarzem Roku. Pomimo zainteresowania ze 
strony europejskich klubów, nie mógł opuścić kraju ze względu na prawo 
krajowe uniemożliwiające saudyjskim piłkarzom grę za granicą. W 1996 roku 
został przyłapany na piciu alkoholu i spotykaniu się z kobietami podczas 
Ramadanu przez saudyjską policję. Został skazany na około sześć miesięcy 
więzienia i zawieszony w rozgrywkach piłkarskich na rok. 

Chociaż został powołany do reprezentacji Arabii Saudyjskiej na Mistrzostwa 
Świata we Francji w 1998 roku, zaliczył tylko dwa występy, ponieważ Arabia 
Saudyjska odpadła w fazie grupowej.

Norbert Starzyk

źródło: wikipedia.org



“Haz Tu Éxito Mas
Fuerte”

Wzmocnij swój sukces
Wstęp

Ten tekst jest przeznaczony głównie dla sportowców, lecz jestem pewien, 
że każdy będzie w stanie wyciągnąć coś dla siebie.

Ogólnym celem tekstu jest ułatwienie czytelnikom osiągnięciu swoich 
celów i marzeń. Jestem pewny, że po zastosowaniu wszystkich wskazówek 
zawartych w tekście szansa na sukces znacznie wzrośnie.

Always Motivated

 Twoje dlaczego?
Musisz znaleźć twoje dlaczego (powód twoich działań), pomoże ci w tym 
robienie tego, co kochasz. Wstawaj równo ze świtem abyś mógł już działać nic 
nie daje takiej motywacji i porcji dobrej energii jak produktywny poranek, śpiąc 
za dużo będziesz bardzo senny w ciągu dnia. Aby łatwiej budzić się wczesnym 
rankiem postaw sobie cel na rano abyś chciał wyskoczyć z łóżka W znalezieniu 
motywacji bardzo pomaga silna wola więc kiedy masz ochotę kliknąć drzemka 
po prostu wyskocz do działania. Jeśli jesteś dużym śpiochem ustaw telefon 
z dala od łóżka abyś rano musiał wyjść z łóżka. Codziennie zadawaj sobie 7 
pytań porannych i 7 pytań wieczornych mogą bardzo zmienić twoje życie oto 
te pytania:

Poranne: 
1. Po co wstaję dzisiaj z łóżka? 
2. Jakie mam cele na dziś? 

3. Co sprawia, że jestem w życiu 
szczęśliwy? 
4. Z czego jestem dumny? 

5. Za co jestem wdzięczny? 
6. Co chcę osiągnąć? 
7. Kogo obdarzam miłością? 

Wieczorne: 
1. Jak oceniłbym swój dzień? 
2. Czy będąc swoim pracodawcą 
zapłaciłbym sobie za ten dzień? 
3. Czego się dzisiaj nauczyłem? 

4. Jak dzisiejszy dzień przybliżył 
mnie do realizacji marzeń? 
5. Co dałem z siebie innym? 
6. Jaki mam cel na jutrzejszy dzień? 



7. Co mogę poprawić? 
 Spełnij marzenia

Często zadawaj sobie pytanie „co mnie uszczęśliwi?” abyś mógł ustawić 
odpowiedni kurs na szczęście, koniecznie zapisuj odpowiedzi. NIE 
ODBĘBNIAJ PLANU MINIMUM MIERZ JAK NAJWYŻEJ MASZ USIĄŚĆ 
Z WRAŻENIA JAK ZREALIZUJESZ SWÓJ PLAN! Warte zachodu są 
marzenie z których inni się śmieją, mów głośno o swoich marzeniach przecież 
jesteś z nich dumny. Każdy pomysł, każde marzenie jakie wpadnie ci do głowy 
natychmiast zapisuj i wieszaj w widocznym miejscu wraz z innymi. Stwórz 
kolaż marzeń, wklej tam zdjęcie miejsca w  które chcesz pojechać, wklej siebie 
z wymarzoną sylwetką, puść wodzę wyobraźni. Ty masz wiedzieć o co chodzi 
na każdym rysunku.
Teraz na chwilę przestań czytać ten tekst, siądź i wypisz wszystkie twoje 
marzenia, jakie masz miałeś i dopisuj ciągle nowe w czasie gdy z cholerną 
premedytacją realizujesz poprzednie.

 Wiara, wiara i jeszcze raz wiara
Jeśli masz cel, do którego dążysz, rzeczą KONIECZNĄ, PRIORYTETOWĄ, 
ARCYNAJWAŻNIEJSZĄ jest WIARA w osiągnięcie tego celu Jeśli nie 
wierzysz, że osiągniesz cel to po co próbujesz coś, co i tak twoim zdaniem ci się
nie uda? Nie przejmuj się opinią ludzi przeciętnych, najważniejsze jest to,  co 
masz w sercu. Gdy masz tyle kłód pod nogami,  że nie jesteś w stanie 
wszystkich przeskakiwać, nie denerwuj się, to najgorsza rzecz jaką możesz 
zrobić. Uśmiechnij się pod nosem, przecież i tak osiągniesz cel. Nie rezygnuj z 
marzeń, jeśli wierzysz w swój sukces podążaj za swoim celem prosto do furtki 
prowadzącej do grona ludzi sukcesu. Nie jest ważne przez jakie trudności 
przechodzisz, nieważne, że jesteś wyśmiewany, jeśli masz wizję masz 
najcenniejszą rzecz w drodze do celu. Musisz być nienormalny na punkcie 
osiągnięcia sukcesu bo nikt normalny nie tworzy niesamowitych rzeczy. Jeśli 
ktoś zapyta „Czy odniesiesz sukces?” całe twoje ciało ma wykrzyczeć „TAK 
OSIĄGNĘ SUKCES JESTEM TEGO PEWNY!!!” 

 Zainspiruj się ludźmi sukcesu
Twoje otoczenie bezpośrednio wpływa na to, co osiągniesz w życiu. „Jeśli 
otaczasz się podcinaczami skrzydeł” nigdy nie poszybujesz w przestworza. 
Otaczaj się ludźmi sukcesu, osobami wybitnymi, będziesz przejmował ich 
myślenie i uczył się ich poglądów. Przebywanie z takimi ludźmi jest bezcenne. 
Stale inspiruj się ludźmi, którzy osiągnęli sukces. Ich autobiografie, wykłady, 
filmiki motywacyjne mogą być ogromną kopalnią inspiracji. Lepiej być 
najgorszym wśród najlepszych niż najlepszym wśród najgorszych. Nie 
szukaj idola, twórz siebie, abyś mógł być swoim idolem. Poszerzaj listę marzeń, 
każde kolejne marzenie, które przyjdzie ci do głowy zapisuj z „prędkością 
światła”. Dopiero kiedy powiesz sobie jaki chcesz być, to wtedy to osiągniesz.



 Zrób screen i research swojego życia.
Aby wiedzieć, gdzie chcesz się znaleźć, musisz wiedzieć
skąd startujesz. Aby zrobić life screenshot (ocena
swojego życia pod różnymi względami) oraz life
researchv(wyznaczenie priorytetów czasu ich
wykonywania oraz powodu, dla którego się je wykonuje)
musisz usiąść sam ze sobą, więc nie możesz zrobić tego
w autobusie czy w szkole. Na każdą niedzielę ustaw
sobie budzi, aby wykonywać life screenshot i research.
Codziennie przypominaj sobie swój research będzie on
twoją mapą do celu. Zatrzymaj się teraz na chwilę i wykonuj natychmiast life 
research na podstawie niżej podanego wzorca:
czynność:
czas:
powód(moje dlaczego):
uzupełnij puste pola i powtórz czynność dla kolejnych priorytetów. Wykonuj 
research co najmniej raz w tygodniu. Już teraz wybierz co chcesz robić i dąż do 
tego, pomoże ci to w osiągnięciu szczęścia w życiu.

 Nastawienie kluczem do sukcesu
Trzymaj się z dala od „pesymistów”, ponieważ spędzając czas z nimi przejmiesz
ich negatywne myślenie. Jeśli nie masz porządku w pokoju, jak masz mieć 
porządek w głowie? Przecież twoje otoczenie wpływa na ciebie. Podchodź 
pozytywnie do wszystkiego, pamiętaj, jeśli zostaniesz pozytywny w negatywnej 
sytuacji, wygrasz. Nieważne  czy mówisz” dam radę” czy „nie dam rady” 
zawsze masz racje ty, wybierasz którą wersję wolisz. Wybitność to przede 
wszystkim twoje wybory każdego dnia oraz  dobre nastawienie. Jeśli masz 
dzisiaj ambitne cel, to twoje życie będzie podziwiał cały świat, jednak jeśli nic 
nie robisz, oddalasz się od wymarzonego życia. Ciągle kwestionuj swoje 
działania pytaniem - czy przybliża mnie to do celu? Jeśli nie, zmień tą czynność 
na coś, co przybliży cię do marzeń. Głupotą jest postępować ciągle tak samo 
i oczekiwać innych efektów.

 Wykorzystaj swój wielki potencjał
Pamiętaj - masz jedno życie, wykorzystaj je jak najlepiej, nie zapomnij, że to, że
masz jedno życie nie oznacza, że żyjesz raz. Oznacza, że umierasz raz, żyjesz 
każdego dnia! Zastanawiaj się, czy dzisiejszy, wczorajszy dzień był świetnym 
dniem, a jeśli nie, to dlaczego? Podążając za marzeniami, które są twoje i za 
które oddałbyś życie wiedz, że osiągniesz pełnię szczęścia. Każdy z nas jest 
inny, nie można nas  traktować identycznie, więc rób to, co TY kochasz, a nie to
czego oczekują od ciebie inni. Nie jesteś barankiem, -  który podążą za stadem 
jesteś orłem, który szybuje sam w przestworzach. Testuj swoje życie szukaj 



swojej pasji. 
Najlepsi wiedzą czego chcą

Wbrew pozorom istnieje przepis na sukces jest
nim:”uczyć się i rozwijać przez całe życie.
Rozmawiając z ludźmi sukcesu na temat ich drogi nie
otrzymasz tajemnej receptury, powiedzą ci że
wystarczy ciężko i mądrze pracować, koncentrować
się na podstawach, myśleć pozytywnie oraz bardzo
chcieć osiągnąć sukces przy wnoszeniu w swoje
działanie czegoś dobrego. Jak już napisałem istnieje
przepis na sukces. Ludzie wybitni robią to czego inni
się nie tykają, wyróżnia ich nastawienie do życie i
chęć do pracy, przepis na sukces jest przewidywalny i
prosty. Jednak jest to proces wymagający: inicjatywy, zaangażowania, 
koncentracji i mnóstwa pozytywnej energii. Nie bądź jak spragnieni 
pesymistycznych wiadomości fotoreporterzy. Nie ciesz się czyimś 
nieszczęściem. To gdzie dojdziesz nie zależy od talentu zależy od hartu ducha i 
wytrzymałości psychicznej, ważne jest to jak radzisz sobie z trudnościami, jak 
kierujesz swoją uwagą i jak przygotowujesz się do czegoś ważnego. Na 
początku będziesz mógł bazować tylko na swoim talencie, lecz później nie dasz 
rady o samym talencie, na tym etapie o tym jak daleko zajdziesz decyduje twoja 
psychika. Sun Tzu kiedyś powiedział „każda bitwa jest wygrana jeszcze zanim 
się zacznie.” Więc wszystko początek ma w głowie. Pamiętaj więcej warte jest 1
mądre słowo, niż 1000 bezsensownych. Jeśli chcesz być w czymś najlepszy 
dążenie do doskonałość powinno być twoim życiowym celem. 

Your awesome!

 Po co mi pewność siebie?
Jak może nie wszyscy wiedzą pewność siebie jest jednym  z fundamentów

sukcesu więc powinieneś dążyć do wyniesienia jej na jak najwyższy poziom, tak
możesz doskonalić pewność siebie, możesz się zastanawiać jak? Do tego zaraz 
przejdziemy, teraz przyjrzyjmy się gdzie przydatne jest wysokie poczucie 
własnej wartości, może miałeś kiedyś tak że chciałeś zabrać głos w jakiejś 
sprawie ale brakowało ci ikry, może stresowałeś się przed prezentacją w szkole, 
przemówieniem, a nawet odpowiedzią ustną, to właśnie przez brak pewności 
siebie.

A teraz zapraszam na część o budowaniu pewności siebie.

 Zaakceptuj siebie!
Jestem za słaby, nie dam rady, jestem gruby, brzydki... m.in. te zwroty 

niszczą twoją pewność siebie nie akceptujesz tego kim jesteś więc nie będziesz 



się czuł wartościowy i pewny siebie. Jeśli mi nie wierzysz przeprowadź prosty 
eksperyment: przez 1 dzień powtarzaj sobie swoje wady i niedoskonałości 
a następnie dla porównania przez 1 dzień powtarzaj tylko swoje zalety i po 
wszystkim porównaj jak się czułeś po pierwszym dniu a jak po drugim.

Morał tego rozdziału jest prosty zaakceptuj to kim jesteś albo zmień to 
czego nie lubisz.

 Przestań się porównywać!
Pamiętaj szansa na to że spotkasz kogoś 

wyposażonego w bardzo podobne cechy do 
ciebie wynosi 0! jesteś wyjątkowy 
wykorzystaj to. 

Czy porównywałbyś napastnika i obrońcę 
pod kątem bramek? Nie obydwaj mogą być 
świetni tylko w innych elementach gry 
dlatego skończ porównywać się z innymi, 

pamiętaj jeśli będziesz oceniać rybę pod kątem umiejętności wchodzenia na 
drzewo będzie myśleć że jest bezużyteczna, zamiast porównywać się z innymi  
zacznij szukać cech które cię wyróżniają i staraj się je wykorzystać. 

 Bierz odpowiedzialność!
Wyobraź sobie pewną siebie osobę w trudnej sytuacji, co robi chowa się czy 
bierze na siebie odpowiedzialność; oczywiście że bierze na swoje barki ciężar 
sytuacji. Więc bierz na siebie odpowiedzialność za: swoje czyny, grę swojej 
drużyny, pracy swojego zespołu, pracy swojej grupie na projekcie w szkole. 
Pokaż swojemu mózgowi, że jesteś pewny siebie a on w to uwierzy i staniesz się
pewnym siebie człowiekiem. Nie uciekaj od odpowiedzialności, staw czoło 
trudnej sytuacji tak jak przeciwnikowi i pamiętaj nawet jeśli zwątpisz nie daj nic
po sobie poznać nadal zachowuj się jak pewna siebie osoba.

 Bądź aktorem, udawaj pewnego siebie
Być może znane jest ci pojęcie placebo, działa ono również w przypadku 

budowania pewności siebie, jeżeli będziesz udawał pewnego siebie staniesz się 
pewny siebie, ponieważ oszukasz swój mózg. 

Jest jeszcze jeden element tłumaczący to że gra aktorska pomaga w staniu
się bardziej pewnym siebie, elementem tym jest testosteron hormon pewności 
siebie, którego wydziela się więcej, gdy zajmujemy „pewną siebie” pozycje 
czyli klatka wypięta, głowa lekko uniesiona, ręce luźne, głęboki oddech. 

Podobne efekty daje nam wizualizacja siebie jako pewne siebie osoby lub 
nas idących przez pokój w którym na każdym kroku widzimy nas 
w momentach, w których byliśmy pewni siebie, widzimy nasze sukcesy i dobre 
momenty.



Planowanie wybitności

Czas najcenniejszą walutą znaną ludzkości.

Czas to pieniądz, każdy z nas nie raz słyszał to zdanie i prawdopodobnie 
większość z nas pomyślało sobie „e tam, gadanie”. Jednak w tym zdaniu jest 
dużo prawdy, straconego czasu nie odzyskasz, więc warto nauczyć się nim 
dobrze zarządzać poprzez planowanie, przez rutyny, doskonalenie się, 
priorytetowanie. 

 Nawyki i rutyny
Co jest dla ciebie łatwiejsze, zrobienie  treningu indywidualnego czy 

siedzenie na telefonie? 
Prawdopodobnie siedzenie na telefonie, ponieważ wytworzyła sobie nawyk, że 
po powrocie z pracy/szkoły spoglądasz na instagrama, youtuba, facebooka, tik 
toka, czy pinteresta a kiedy już zaczniesz to nie możesz się oderwać, więc 
siedzisz tak przez kilka godzin, w końcu odchodzisz od telefonu i myślisz która 
godzina? 18:30 to już za późno nie ma sensu robić treningu i włączasz TV 
i oglądasz bezwartościowe seriale do 22 i idziesz spać. 

Zamiast tego zacznij tworzyć nowe, lepsze nawyki np. po powrocie do 
domu czytam 30 stron,  po powrocie do domu robię trening, po powrocie do 
domu planuje kolejny dzień.

Motywacja pozwala zacząć, nawyk pozwala wytrwać.

Planowanie daje nam kontrolę nad swoim życiem, 
zaoszczędzi nasz czas, zwiększa naszą produktywność.

Więc jak zaplanować dzień?:

1. Wybierz swoje priorytety
2. Weź kartkę komputer
3. Zapisz godzinę pobudki i położenia się spać
4. Zapisz godziny posiłków, oraz czas ich trwania
5. Zapisz godzinę, oraz czas trwania twoich najważniejszych czynności
6. Wypełnij luki

Powodzenia!



Przebudzony piłkarz

TTR-tytaniczne tworzenie rezultatów, Nie masz ciężko pracować, masz
tworzyć rezultaty. W życiu powiedzenie: bez pracy nie ma kołaczy nie ma 
zastosowania, bo gdy będziesz pracować ciężko nad czymś bezsensownym nic 
nie zyskasz, ale jak będziesz pracować nawet trochę lżej nad czymś, co znacznie
przybliża cię do celu, zyskasz dużo większe efekty.

 Elementy sukcesu piłkarskiego

1. Trening piłkarski

N  ad czym możesz pracować?  

 Sztuczki i triki
 Krótkie i długie podania
 Podania prostopadłe
 Dośrodkowania
 Wykończenie
 Strzały
 Ustawienie w ataku
 Stałe fragmenty gry
 Uderzenia z powietrza
 Kontrola piłki
 Gra w obronie

2. Trening motoryczny

Nad czym można pracować?

 Wytrzymałość
 Siła
 Moc
 Szybkość
 Start
 Wyskok
 Mobilność
 Stabilizacja
 Koordynacja
 Technika biegu
 Szybkość reakcji
 Prewencja
 Zwinność



 Gibkość

3. Trening mentalny

Nad czym można pracować?

 Radzenie sobie z presją
 Dojrzałość mentalna
 Pewność siebie 
 poczucie własnej wartości
 Wiara w siebie
 Profesjonalizm
 Koncentracja
 Umiejętność wchodzenie w stan flow
 Kontrola emocji
 Zarządzanie czasem
 Dialog wewnętrzny
 Radzenie sobie z presją

4. Regeneracja

Jak to robić?

 Power Naps
 Rolowanie
 Rozciąganie
 Kąpiel w lodzie
 Kąpiel kontrastowa
 Medytacja
 Kompresja
 Masaż
 Sen cyklami, nie godzinami.

Dziękuje za przeczytanie tekstu i życzę powodzenia.

Jan Owsianko



Dokumentacja-Wstęp
Przez ostatnie 2 miesiące pracowaliśmy nad projektem „Humine”. Praca 

szła bardzo gładko pomimo kilku przeszkód i niedociągnięć byliśmy w stanie 
wykonać ją w 2 miesiące przeplatając pracę nad projektem z realizacją 
podstawy programowej. 

Pracowało nam się miło m.in. ze względu na dużą ilość współpracy 
między nami a Panią Bogusławą Warecką-Łachut naszą polonistką oraz 
współpracy między nami. 

Projekt kosztował nas dużo pracy ze względu na jego rozbudowaną 
konstrukcję zawierającą i pracę „słownikową” jak i twórczą.

Każdy z uczniów dołożył swoją cegiełkę dzięki czemu zbudowaliśmy 
nasz projekt od podstaw.
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