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Zapraszamy do współpracy! 

Jeżeli masz coś ciekawego do powiedzenia, nurtuje Cię  

jakiś problem, pisz na nasz e-mail: 

krzykekonomik@o2.pl 

 

 

Zdjęcie 1, Dagmara Gwizdak 

Zdjęcie nam okładce, 
Dagmara Gwizdak 
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Uczniowie klasy IIIa T sięgnęli po sukces 

Ostatnie tygodnie roku szkolnego zaowocowały wysokimi 

osiągnięciami, które zapisali na swoim koncie uczniowie klasy IIIaT, 

Natalia Piechota, Grzegorz Kusek, Dawid Ławruk i Kamil Łazarz. 

Postanowiłyśmy przeprowadzid krótką rozmowę ze zwycięzcami. 

Pierwszą osobą, która podzieli się z nami wrażeniami jest nasza 

koleżanka Natalia Piechota. 

 
Co zadecydowało o wzięciu przez Ciebie udziału w tak prestiżowym 

corocznym wydarzeniu? 

O wzięciu udziału w Olimpiadzie Usług Handlowo-Menadżerskich 

zadecydowała przede wszystkim chęd sprawdzenia mojej wiedzy 

z ekonomii oraz chęd rywalizacji z innymi uczestnikami. 

Powiedz nam kilka słów o kryteriach olimpiady i miejscu jej 

organizacji 

Konkurs składał się z trzech etapów. Pierwszy z nich odbył się na 

etapie szkolnym, gdzie rywalizowaliśmy o to, kto będzie miał 

zaszczyt reprezentowad naszą szkołę dalej. Drugi etap odbył się 

w naszej szkole, była tam również młodzież z Rzeszowa oraz 

z Dębicy. Natomiast trzeci etap – ogólnopolski finał - został 

podzielony na cztery strefy zależne od naszych miejsc zamieszkania. 

Znalazłam się w pierwszej strefie rywalizacji, która miała miejsce 

w Dębicy. 

 

Jak wspominasz przebieg konkursu, jego atmosferę? 

Sam konkurs wspominam bardzo dobrze, poznałam wielu 

inteligentnych, ale również towarzyskich osób, z którymi utrzymuję 

kontakt do dziś.  

  



 

4 
 

krzykekonomik@o2.pl 2021 

Myślę, że olimpiada była niezapomnianym doświadczeniem 

i przygodą, lecz także okazją do sprawdzenia samych siebie oraz 

dostrzeżenia nowych form kryzysu gospodarczego podczas 

panującej pandemii.  

Jak zareagowałaś na wiadomośd o awansie do finału? 

Jeśli chodzi o moją reakcję, to przede wszystkim był to szok, nie 

mogłam uwierzyd, że na tylu uczestników znalazłam się w gronie 

najlepszych /64 uczestników/. Było to ogromne wyróżnienie dla 

mnie. Wydaje mi się, że dzięki moim najbliższym, a także 

wychowawczyni i ich nieocenionemu wsparciu zaszłam aż tak 

daleko. 

Czy swoją przyszłośd wiążesz z kierunkiem ekonomii? 

Na chwilę obecną, jeszcze szukam swojej drogi życiowej, a także 

pracy, w której chciałabym się spełniad. Nie wykluczam takiej 

możliwości, ale moja wiedza z ekonomii jest wynikiem nauki, a nie 

pasji. Zawsze marzyłam o tym, aby w przyszłości zostad osobą, która 

dzięki swojej pracy, będzie w stanie pomóc osobom z problemami. 

Myślę, że uda mi się spełnid to marzenie w pracy, jako psycholog.  

Zdjęcie 2, http://zsedebica.pl/ 
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Następnie, poprosiliśmy o wywiad naszych kolegów, którzy 

zapragnęli wykazad się swoimi umiejętnościami i przedsiębiorczością 

podczas ogólnopolskich zmagao w kierowaniu wirtualną firmą. 

Co skłoniło Was do wzięcia udziału w konkursie? 

Z Fundacją Revas pierwszy raz zetknęliśmy się w drugiej klasie – 

zaoferowano nam udział w symulacji branżowej polegającej na 

prowadzeniu własnej wirtualnej firmy, jednocześnie konkurując 

z innymi zespołami. Następnie w trzeciej klasie zapadła decyzja, aby 

nasze szkolne praktyki zawodowe odbyły się zdalnie (powodem był 

czas pandemii), właśnie w tej formie na platformie REVAS.  

Po odbyciu dwóch praktyk 

zostaliśmy poinformowani, 

że jest szansa wzięcia 

udziału w konkursie. 

Właśnie z tego zakresu 

i jako, że na praktykach szło nam bardzo dobrze, postanowiliśmy 

spróbowad swoich sił na nieco większej arenie. 

Na czym polegało wasze zadanie? 

W pierwszym z etapów mieliśmy za zadanie prowadzid wirtualne 

przedsiębiorstwo u wszystkich jego podstaw, zaczynając od zakupu 

stanowisk dla pracowników, następnie zatrudnienie ich, zakupid im 

sprzęt niezbędny do wykonywania pracy, potem musieliśmy zająd się 

usługami, które nasza firma będzie oferowad na rynku, potem 

sprawid ,aby nasze usługi sprawowały się na rynku jak najlepiej (tzn. 

przeanalizowad rynek, ofertę konkurencji, dobrad odpowiednią – 

konkurencyjną cenę do naszych usług i zadbad o to, aby wszystko 

poszło tak dobrze na ile to możliwe) w celu osiągnięcia jak 

największego zysku. 
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Czy było coś, co Was zaskoczyło w trakcie rozgrywki? 

Jeżeli mamy wskazad coś, co było dla nas zaskoczeniem w trakcie 

rozgrywki, to na pewno całokształt zmian przeprowadzonych 

w rozgrywkach finałowych. 

Czy udział w konkursie i zdobyta w nim wiedza i doświadczenie 

przydadzą się Wam w przyszłości? 

Zdecydowanie tak, ten konkurs pokazał nam, jak funkcjonuje 

przedsiębiorstwo na rynku, z czym się to wiąże i mniej więcej jak 

funkcjonuje ono od wewnątrz. Wszystko to przekłada się na nasze 

doświadczenie, które na pewno poszerzyło swoje granice po udziale 

w tym konkursie. Tak więc zdobyta wiedza, z pewnością otworzy 

nam drogę, jeśli będziemy chcieli założyd w przyszłości własną 

działalnośd gospodarczą. 

Jaka jest Wasza opinia na temat branżowych symulacji 

biznesowych? 

Branżowe symulacje biznesowe są świetnym sposobem na 

przyswojenie wiedzy z zakresu przedsiębiorczości, szczególnie dla 

osób, które w tych dziedzinach dopiero zaczynają swoją karierę, 

natomiast nie sprawią one, że zostaniemy najlepszymi 

przedsiębiorcami. Raczej należy to potraktowad, jako dobrą praktykę 

na początku naszej kariery zawodowej.  

Dziękujemy za rozmowę, gratulując i życząc dalszych sukcesów. 

Wywiad przeprowadziły: 

Natalia Machaj oraz Oliwia Strzyż z klasy III a T 
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Z ostatniej chwili! 

Izabela Miodunka została zwyciężczynią szkolnego 

konkursu na projekt logo dla Powiatu Mieleckiego. 

Izabela jest uczennicą klasy 2bpT o profilu technik organizacji 

reklamy. Pisaliśmy o jej pasjach w październikowym wydaniu Krzyk 

2020. Mimo, że ma dopiero 17 lat robi wspaniałe zdjęcia i projekty 

graficzne. 

Prace na konkurs przygotowało 40 uczniów klas II i III naszej szkoły 

z kierunku technik organizacji reklamy. Loga powstawały w trakcie 

zajęd praktycznych. Do ścisłego finału wybrano pięd prac.  

Większośd z nich nawiązywała do lotniczych tradycji powiatu 

mieleckiego, znanego z herbu gryfa czy ważnej dla Mielca piłki 

nożnej. Ostateczny wybór, dokonany głosem Zarządu Powiatu 

Mieleckiego oraz Biura Promocji i Informacji Starostwa 

Powiatowego w Mielcu, padł na pracę Izabeli Miodunki. 

Zdjęcie 3, https://hej.mielec.pl/ 



 

8 
 

krzykekonomik@o2.pl 2021 

 

Na zdjęciu powyżej Jej projekt. 

- To właśnie to logo doskonale koresponduje z hasłem „Dzieo dobry”, 

które już od lat jest znakiem rozpoznawczym powiatu mieleckiego – 

argumentował wybór starosta mielecki Stanisław Lonczak. – W tym 

projekcie widzimy zarówno zurbanizowane oblicze powiatu 

mieleckiego, jak również – podkreślamy jego walory przyrodnicze – 

zaznaczał, przypominając zebranym, że powiat mielecki jest jednym 

z najbardziej nasłonecznionych w Polsce, a aż 23% jego powierzchni 

pokrywają lasy. 

Nagrody z rąk starosty odebrały także cztery finalistki konkursu:  
 

 Edyta Brykała z klasy III d 

 Amelia Idzik z klasy III d 

 Marlena Jarząb z klasy II bg 

 Joanna Skrzyniarz z klasy II bg 

 

Izabeli oraz finalistkom serdecznie gratulujemy! 

 

Wiktoria Dobosz 
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Nareszcie w szkole 

Po długiej nauce zdalnej, 17 maja wreszcie wróciliśmy do  

nauczania stacjonarnego. Postanowiliśmy sprawdzid, jak uczniowie 

naszej szkoły zareagowali na spotkania z kolegami, koleżankami 

oraz nauczycielami.  

Ankieta została przygotowana w aplikacji Forms, a rozesłana 

przez Messenger. W sondzie wzięło udział 53 losowo wybranych 

uczniów po podstawówce oraz gimnazjum ze wszystkich klas 

technikum oraz branżowej szkoły I stopnia (klasy od I-III). Oto jej 

wyniki. 
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Uczniowie na wieśd o powrocie do szkoły mieli średnie odczucia. 

Nasi koledzy i koleżanki nie bali się nowej rzeczywistości oraz 

spotkao ze znajomymi.  

Lecz najbardziej obawiali się: 

 Braku tematów do rozmów z rówieśnikami, 

 Pogorszenia się ocen, 

 Sprawdzania zeszytów i notatek ze zdalnego nauczania, 

 Dużej ilości kartkówek i sprawdzianów.  

 

Mimo tego trudnego czasu pandemii, który nas spotkał, uczniowie 

oraz nauczyciele naszej szkoły bardzo dobrze poradzili sobie 

z odmienną formą pracy. Wierzymy, że od września zaczniemy 

normalną naukę w szkole. 

Milena Kłoda, Aleksandra Cuber, Kinga Dolot, Mikołaj Mrozik,  

opiekun Beata Szędzioł 
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Atrakcje naszego regionu 
 
Powiat mielecki niewątpliwie posiada cenne zabytki, którymi może 

się poszczycid. Jednym z wielu jest kościół w Zgórsku pod 

wezwaniem św. Mikołaja biskupa, ufundowany przez Hetmana 

Wielkiego Koronnego Mikołaja Mieleckiego w roku 1561.  

 

Zdjęcie 4, Tomasz Kmied 

 

Pierwszy kościół był drewniany, bogato uposażony. Według 

wizytacji z 1721r. w kościele było pięd ołtarzy. Na ołtarzu większym 

znajdowała się figura św. Mikołaja - biskupa, rzeźbiona w drewnie, 

malowana. Pozostałe ołtarze to: św. Anny, św. Małgorzaty, św. 

Krzyża i św. Antoniego. W kościele były dwa konfesjonały na 

murowanej podstawie, częściowo złocone. Podłoga była częściowo 

z desek, częściowo z kamieni. Na chórze znajdowały się organy 

z ośmioma głosami oraz murowana kaplica, w której był obraz 

i ołtarz Matki Bożej Różaocowej. Dach kościoła wykonany był 

z drewnianych gontów, a na nim wieżyczka z sygnaturką. 
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Obecny kościół p. w. Św. Mikołaja Biskupa został zbudowany 

z drzewa modrzewiowego w 1781r. z fundacji Michała 

Ossolioskiego. Budowla prezentuje styl późnobarokowy, konstrukcji 

zrębowej, szalowany, kryty blachą, trzynawowy z węższym 

prezbiterium zamkniętym trójbocznie, przy którym od północy (od 

kooca XIX w.) znajduje się przybudówka zakrystyjna. Nad nawą 

znajduje się barokowa wieżyczka na sygnaturkę z latarnią.  

 

Zdjęcie 5, Tomasz Kmied 

Pod koniec II wojny światowej niestety kościół został przez wojska 
sowieckie zamieniony (przez pół roku) na wojskową kuźnię, ale 
mimo, że drewniany - nie spłonął. 

Chcesz zobaczyd tę wyjątkową budowlę i poznad jej historię?  

 

Ta atrakcja turystyczna znajduje się w odległości ok. 12 km od 

centrum Mielca. W czasie wakacji na pewno warto tu zaglądnąd. 

Wiktoria 

Więcej informacji na oficjalnej stronie parafii: Parafia Zgórsko - Oficjalny 
Serwis Internetowy Parafii (parafiazgorsko.pl) 
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Nie wystarczy jednak, abyś wiedział, jak i gdzie mózg przetwarza 

język. Ważne, abyś wyciągnął z tego wnioski dla Ciebie.  

 

Oto wskazówki jak organizowad naukę języków obcych. 

1. Synchronizuj półkule mózgowe podczas nauki 

Gdy zbadamy mózg podczas mówienia, to okazuje się, że 

uaktywnia się głównie lewa półkula. Prawa także bierze udział w 

przetwarzaniu np. brzmienia, akcentu czy melodii języka, która w 

niektórych językach jak np. w jęz. mandaryoskim decyduje o 

znaczeniu wypowiadanych zdao. 

Oznacza to, że obie półkule są zaangażowane, przy czym podczas 

nauki w większym stopniu korzystasz z lewej półkuli. Aby zwiększyd 

przepływ informacji między półkulami idealne będą dwiczenia 

synchronizujące półkule mózgowe jak np. żonglowanie, ruchy 

naprzemienne czy pisanie obiema rękami naraz. 

Proste dwiczenia synchronizacyjne idealnie nadają się na przerwy 

pomiędzy sesjami nauki języka obcego. Dzięki nim poprawisz 

koncentrację oraz zapamiętanie nowych słów. 

2. Słówka, zwroty i zdania wypowiadaj na głos! 

Mózg jest bardzo wyspecjalizowanym organem i przetwarza 

informacje językowe w konkretnych ośrodkach. 

W skrócie mówiąc, istnieją 2 główne ośrodki odpowiadające za 

mowę. Jeden z nich (ośrodek Broka) zajmuje się produkowaniem 

mowy, a drugi (ośrodek Wernickiego) odpowiada za rozumienie 

mowy. 

Obok nich leżą wspomagające ośrodki motoryczny i słuchowy, 

które zajmują się ruchową i słuchową koordynacją mówienia. 
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Ośrodek Broki, który odpowiada za mówienie jest mocno połączony 

z korą motoryczną, dlatego gdy chcesz uczyd się mówid w obcym 

języku nie wystarczy, że pomyślisz o danym słowie. Aby utrwalid 

słówko, potrzebujesz głośno je wypowiedzied. 

Pamiętaj, że tak działa Twój mózg! Aby nauczyd się mówid, trzeba 

artykułowad słowa i zdania NA GŁOS! 

3. Słuchaj, słuchaj, słuchaj, aby rozumied lepiej 

Ośrodek Wernickiego połączony jest z korą słuchową mózgu. 

Czyli, gdy chcesz nauczyd się dobrze rozumied, musisz duuużo 

słuchad w obcym języku. To pozwoli Ci nie tylko osłuchad się z 

melodią języka, lecz także chłonąd zwroty i słówka nieświadomie. 

Możesz słuchad muzyki w obcym języku, radia, wiadomości, 

podcastów, filmów, szkoleo i wszystkiego, co uda Ci się zdobyd. 

Internet jest pełen materiałów do słuchania w języku, który Cię 

interesuje. 

Im bardziej interesuje Cię dana tematyka, tym lepiej, bo będziesz 

miał więcej motywacji, aby zrozumied. Ja np. ucząc się języka 

włoskiego słucham kursu szybkiej nauki, który znalazłam wpisując 

„velocità di lettura”, czyli szybkie czytanie do Youtube.com. Dzięki 

temu wychwytuję słowa i z kontekstu rozumiem, o czym mówi 

trener. 

4. Skup się na nauce zwrotów, zamiast na nauce gramatyki 

Zamiast zaczynad od razu do nauki gramatyki i studiowad 

godzinami rodzaje, przypadki i odmiany, skup się na nauce słówek 

w zwrotach.  

Jak to zrobid? Czytaj w Raporcie Specjalnym: „Jak uczyd się słówek„ 
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Już w latach 50 XX wieku, Noam Chomsky na podstawie analizy 

wielu języków wysnuł tezę o uniwersalności gramatyki.  

Wg niego gramatyka jest wspólna dla wszystkich języków na 

ziemi i ludzki mózg posiada swoiste „okablowanie”, które ułatwia 

naukę gramatyki. 

Dlatego zamiast spędzad czas na zakuwaniu przypadków, skup się 

na nauce słów i zwrotów, a nauczysz się gramatyki w jej naturalnym 

kontekście, czyli w zdaniach. 

5. Stwórz jak najbogatsze środowisko językowe 

Jak słusznie zauważył B.F. Skinner, dzieci, które są pozbawione 

środowiska, w którym jest obecny język, nie uczą się samodzielnie 

mówid. Potwierdzają to przypadki dzieci wychowanych w dżungli, 

które przez wiele lat nie miały kontaktu z ludzką mową. 

Mózg potrzebuje odpowiedniej stymulacji do nauki języków 

obcych. Najczęściej pojawiającą się poradą dotyczącą szybkiej nauki 

języka, z jaką się spotkałam było: wyjedź do kraju, w którym mówi 

się w danym języku. Tam otoczony zewsząd napisami, dźwiękami, 

telewizją, mówiącymi ludźmi, jesteś odpowiednio stymulowany. 

Jeśli nie możesz wyjechad, Twoim zadaniem jest stworzenie 

odpowiedniego (bogatego) środowiska, które zapewni odpowiednie 

pobudzenie dla mózgu. Naklej słówka na przedmiotach, którymi się 

otaczasz. Słuchaj piosenek w obcym języku. Oglądaj obcojęzyczne 

filmy. Mów w danym języku, czytaj jak najwięcej, a nawet staraj się 

myśled! 

W tym celu polecam: 

Polecane Szkolenie - Język obcy 4x szybciej i 90% taniej 
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Akcelerator Językowy to prosta metoda tworzenia bogatego 

środowiska językowego w zaciszu domowym oraz całkowite 

zanużenie w języku obcym o 90% taniej niż przy innych metodach.  

Zrób tak, aby język otoczył Cię całego! A kiedy zaczniesz śnid 

w danym języku, będziesz wiedział, że stworzyłeś bogate środowisko 

języka 🙂 

6. Zacznij naukę języka jak najszybciej 

Im szybciej zaczniesz naukę 

języka, tym lepiej! Wiadomo, że 

dzieci najszybciej uczą się 

języka. Pamiętam jak nasza 1,5 

roczna córeczka wskazywała na 

stopę, gdy mówiłam „foot”. 

Teraz, gdy ma 5 lat spokojnie 

robi zakupy, gdy jesteśmy w 

Londynie. 

Badania pokazują to jasno. 

Imigranci, którzy przyjechali do 

USA w wieku 3-7 lat, posługują się językiem angielskim lepiej niż 

przeciętni amerykanie. Ci, którzy zaczęli się uczyd języka miedzy 17 a 

39 rokiem życia, osiągają dużo słabsze wyniki w tekstach. 

Co to oznacza dla Ciebie? Najlepszy czas na naukę języków 

obcych jest TERAZ! Nie ważne, ile masz lat. 13, 18, 27, 38 czy 66. 

Mózg jest na tyle plastyczny, że da sobie radę z nowym językiem. 

Może nie wygrasz olimpiady językowej, ale będziesz mógł 

swobodnie rozmawiad, czytad i pisad w języku, który Cię interesuje. 

A to jest najważniejsze! 

Zaczynaj teraz! 
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7. Stale podkręcaj swoją motywację do nauki 

 

Nauka nowego języka to wyzwanie dla Twojego mózgu. A mózg lubi 

takie wyzwania 🙂 Jednak, dzięki nauce języka możesz: 

 szybciej radzid sobie z wieloma zadaniami, 
 myśled i reagowad błyskawicznie, 
 byd bardziej elastycznym, 
 mied lepsze oceny w szkole i na studiach, 
 czud się bardziej pewnym siebie, 
 zarabiad 2-3 razy więcej. 
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To tylko niektóre z korzyści, które mogą zmotywowad Cię do nauki 

języków obcych. Zbadaj swoją sytuację i zapytaj siebie: „Co zmieni 

się w moim życiu na lepsze, gdy opanuję nowy język?”. Zapisz 

wszystko, co przychodzi Ci do głowy. 

Teraz, gdy wiesz jak działa mózg, nauka języków obcych będzie 

znacznie łatwiejsza. Działaj teraz! 

Wybrała Małgorzata Lubera 

 

 Nasze recenzje „FORREST GUMP” 

 

Niedawno przeglądając swoje portale społecznościowe, natknęłam 

się na dosyd stary film, obecnie uważany za klasyk kina 

amerykaoskiego. Mowa o filmie „Forrest Gump”, reżyserowanego 

przez Roberta Zemeckis’a. 

 

Zdjęcie 6,Tom Hanks jako Forrest Gump, film web 
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Film opowiada o chłopcu o niskim ilorazie inteligencji 

z niedowładem kooczyn. Jest przez to obiektem wielu dokuczliwych 

zaczepek ze strony rówieśników.  

Główna postad, mimo posiadania ograniczeo, ma inne zalety. 

Forrest uwielbia biegad, co potwierdzają jego słowa: „Kiedy muszę 

gdzieś iśd, to biegnę”. Ku zaskoczeniu, okazuje się, że główny 

bohater ma wielkie predyspozycje do biegania, dzięki czemu 

uzyskuje miejsce w drużynie uniwersyteckiej. Po tych wydarzeniach, 

życie głównego bohatera diametralnie się nabiera rozpędu, między 

innymi bierze udział w wojnie. 
Przez przypadek Forrest odkrywa, że posiada wielkie 

umiejętności w tenisie stołowym, co w późniejszym czasie pozwala 

mu na udział w olimpiadzie.  

„Forrest Gum”’ jest filmem, który udowadnia, że mimo 

posiadania gorszych predyspozycji można osiągnąd sukcesy, 

o których wielu ludzi mogłoby pomarzyd. 

 

Uważam, że ,,Forrest Gump’’ jest dziełem, który powinien obejrzed 

każdy, bo porusza wiele ważnych wartości. Humor, który zawiera 

ten film jest fantastyczny, a historia głównego bohatera jeszcze 

lepsza.  
Maja 

 

Nasi wspaniali siatkarze 

Po długiej przerwie spowodowanej pandemią siatkarze wracają do 

gry. Wydarzeniem, którym rozpoczynamy sezon 2021r. jest Liga 

Narodów w Piłce Siatkowej Mężczyzn 2021. Trzecia edycja 

międzynarodowego turnieju siatkarskiego została zorganizowana 

przez Międzynarodową Federację Piłki Siatkowej (FIVB) dla 16 

narodowych reprezentacji.  
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Rywalizacja w fazie grupowej toczyd się będzie przez pięd tygodni 

w dwóch halach w Rimini. Reprezentacje rozegrają między sobą po 

jednym spotkaniu w ramach turniejów grupowych. Łącznie odbędzie 

się 5 turniejów. Po rozegraniu wszystkich 120 spotkao fazy grupowej 

cztery najwyżej notowanych zespołów z tabeli uzyska awans do 

turnieju finałowego. 

 

Faza grupowa 

W fazie grupowej udział bierze 16 reprezentacji narodowych 

podzielonych na dwie kategorie - stałych uczestników oraz drużyn 

pretendujących. Stali uczestnicy mają zapewniony udział 

w rozgrywkach w kolejnym roku niezależnie od osiągniętego 

wyniku, natomiast pretendenci będą zagrożeni spadkiem.  

Zdjęcie 7, /www.polsatsport.pl/ 
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Turniej finałowy 

W turnieju finałowym udział brad będzie 4 reprezentacje 

wyłonione w fazie grupowej. W półfinałach utworzone zostaną pary 

według zasady: zwycięzca fazy grupowej przeciwko drużynie z 4. 

miejsca i 2 drużyna z 3. Zwycięzcy półfinałów zagrają o zwycięstwo 

w całym turnieju, natomiast pokonani - o brązowy medal.  

Skład reprezentacji Polski siatkarzy na Ligę Narodów 2021:  

 Rozgrywający: Fabian Drzyzga, Grzegorz Łomacz, Marcin Komenda  

 Środkowi: Piotr Nowakowski, Mateusz Bieniek, Jakub Kochanowski, 
Karol Kłos, Norbert Huber 

 Atakujący: Bartosz Kurek, Maciej Muzaj, Łukasz Kaczmarek  

 Przyjmujący: Michał Kubiak, Wilfredo Leon, Tomasz Fornal, Bartosz 
Bednorz, Aleksander Śliwka, Kamil Semeniuk  

 Libero: Paweł Zatorski, Damian Wojtaszek 
Kinga Dwięka 

 
Transmisje meczy można oglądad w telewizji na programie TVP, a wyniki 

meczów można sprawdzad na stronie: 
Siatkówka: Liga Narodów 2021 wyniki - Livesport.com 

Zdjęcie 8, Liga Narodów siatkarzy 2021: Składy wszystkich 
drużyn – Polsat Sport 


