
 

 

DZIEŃ I 

Po raz drugi Norwegowie odwiedzili Polskę w ramach projektu „School volleyball 

clubs way to the future”. Tym razem wspólnie wybraliśmy się do Mrzeżyna. Zaczynając 

naszą podróż o 8, już ok. 10 byliśmy w Goleniowie przywitać zagranicznych siatkarzy. 

Stamtąd została nam godzinna podróż do 

miejsca naszej wycieczki.  

Zatrzymaliśmy się w MCS 

(miejskie centrum sportowe). W czasie 

wolnym rozpakowaliśmy się, a o 13 

udaliśmy się na wspólny posiłek. Po 

obfitych darach, nadszedł czas na 

odpoczynek dla brzuszka obżartuszka, 

żeby był skłonny do treningu 

rozpoczynającego się o godz. 16.00 na 

hali w tym samym budynku. Pod opieką 

trzech trenerów (Tomasz Kławsiuć, Emil Wysocki, Katarzyna Ciesielska) siatkarki miały za 

zadanie wzmocnić swoje ciało i zadbać o kondycję. 

Trening rozpoczęła p. Kasia dzieląc się z podopiecznymi 

swoim doświadczeniem w tej dziedzinie. Po półtora 

godzinnym wysiłku przyszedł czas na zaspokojenie głodu. 

Najedzeni, a więc również szczęśliwi mogliśmy wziąć 

udział w grach integracyjnych. P. Kinga Maciaszczyk w 

pierwszej kolejności ustawiła polaków w kole 

zewnętrznym z powodu znacznie przeważającej ilości, a 

norwegów w kole wewnętrznym. Kolejno słychać było 

komendy: „Przedstaw się”; „Przybij piątkę/żółwika”; 

„Zrób głupią minę”. Dzięki temu mogliśmy zacieśnić 

więzi między sobą. Druga zabawa polegała na tym, że 

każdy otrzymując kartkę i mazak miał napisać na niej 

swoje imię, ale po literce w rządku pionowym. Każda 

litera miała odpowiadać cesze lub hobby danej osoby. Następnie wybierało się jedną literkę z 

imienia, a więc i jedną cechę. Takim sposobem każdy powiedział jak ma na imię, ile ma lat i 

wymienił wybraną cechę ze swojego imienia. Ostatnim zadaniem była praca zespołowa 

polegająca na ustawieniu się od najniższej do najwyższej osoby… na krzesłach. Było przy 



tym dużo śmiechu i bliskości. No bo przecież nie można było pozwolić nikomu spaść z 

krzesła podczas przemieszczania się na odpowiednie miejsce. 

 

Po wesołej integracji część mogła udać się na spoczynek, zaś pozostali udali się na 

małą salkę, gdzie trenerzy pokazując ćwiczenia z drabinkami, zbierali materiał do celu 

projektu (filmiku porad trenerskich).  

 

DZIEŃ II 

Jak inaczej mógłby rozpocząć się dzień siatkarza jak nie od wartościowego posiłku i 

spotkania się na hali... ale nie wszyscy. Podzieleni na 4 grupy, 3 z nich rozpoczęły dzień od 

treningu, zaś jedna z nich wzięła udział w warsztatach z gry zespołowej prowadzonych przez 

p. Kingę, a tłumaczem dla norwegów była p. Teresa Kutałowska. „To, że jesteśmy z innych 

krajów nie znaczy, że inaczej myślimy.” – była to główna myśl przewodnia na spotkaniu. 

Zajęcia miały pomóc również w zrozumieniu, że „nasze ciało nie jest oddzielone od myśli”. 

Wiedząc o tym jesteśmy bliżej 

osiągnięcia sukcesu w sporcie. Wszystkie 

te słowa odnosiły się do głównego tematu 

przygotowanej wcześniej prezentacji 

multimedialnej o tytule „Motywacja w 

sporcie”. Jednym z zadań dla 

uczestników było wypisanie na dużej 

kartce czym jest dla nich motywacja, 

następnie czym jest motywacja 

zewnętrzna i wewnętrzna. Okazało się, że 

rzeczywiście mimo innych narodowości 

wcale nie myślimy jak kosmici w ich 



oczach jak i oni w naszych. Wymiana pomysłów między sobą trwała przez godzinę. O 

godzinę dłużej trwał trening siatkarski.  

Szybki shower time i podróż przez calutki budynek na stołówkę. W celu zgubienia 

kalorii (bo taka jest kolej rzeczy) udaliśmy się na spacer nad morzem. Norwegowie mieli 

okazję poznać nasz nadmorski klimat. Rozśpiewane towarzystwo przeszło całą drogę w 

znakomitym nastroju, a dzięki temu pozbyło się nadmiaru energii i mogło bez większego 

problemu usnąć. Jednak tak jak dnia poprzedniego, wedle rytuału odbyła się nagrywka do 

filmiku trenerskiego tym razem z udziałem innych osób.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DZIEŃ III 

Wieczorny spacer nad morzem wpłynął na sportowców korzystnie. Wstali pobudzeni, 

pełni życia i chęci do dalszej pracy. Zaspokoili swoje wygłodniałe żołądki, po czym grupa I i 

III kolejno po sobie udała się na wykład z dietetyki. Zajęcia poprowadziła pani Justyna 

Wasilewska. Prezentację multimedialne wykonane w dwóch językach umożliwiły 

dostarczenie informacji obu grupom. Podczas wykładu sportowcy zdobyli wiedzę na temat 

tego ile kalorii powinni dziennie spożywać, ile litrów wody pić, a także zapoznali się z 

piramidą zdrowego żywienia. W 

dodatku każdy z nich dowiedział 

się o typie swojej figury. W tym 

czasie o godzinie 10 grupa I, II i 

IV miały trening. Spalone kalorie 

zostały nadrobione na 

przepysznym obiedzie. Po raz 

kolejny Norwegowie mieli 

okazję poznać naszą polską 

kuchnię. Nie omieszkali nie 

wypytywać nas, co właściwie 



będą jedli. Po leżakowaniu do góry brzuchem po raz kolejny nadszedł czas na spacer po 

plaży. Lecz tym razem odbył się tam również mecz piłki nożnej na piasku. Ostateczny wynik 

4:2 dla norwegów. Zadowoleni powrócili z piaskownicą w butach do ośrodka. Część rozeszła 

się po pokojach, a wybrani poszli na małą salkę, aby dograć kolejne sceny do filmu. Na 

zakończenie dnia po relaksującym prysznicu zgaszono wszystkie światła.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DZIEŃ IV 

Ośrodek o pół godziny wcześniej niż zwykle obudził się do życia, ponieważ 

Norwegowie zaplanowali shopping w Szczecinie, a młodziczki miały wyjazd do Kołobrzegu 

na sparing. Reszta polek pozostała na miejscu biorąc udział w półtora godzinnym treningu, a 

przy okazji ich ćwiczenia 

zostały uwiecznione na 

projektowym filmiku.  

Dziewczyny z 

Kołobrzegu dołączyły do 

pozostałych na obiad. Niestety 

dzieląc się z nimi złymi 

wieściami tzn. przegrały sparing 

4:0. Jednak nic nie działa tak 

orzeźwiająco jak porażka. 

Wystarczy tylko obrócić to w 

motywacyjnego „kopniaka” w 

cztery litery i wziąć się za 

porządne treningi.  

Do godz. 16 starsze siatkarki wraz z norwegami regenerowali swoje siły na sparing. 

Chłopaki zagrali z Trzebiatowem – przegrali z nimi 3:1. Dziewczyny potraktowały grę 

bardziej w formie ćwiczeń, więc rachunki wyrównywały na bieżąco remisując. Następnie 



prosto z hali udaliśmy się na kolację, 

a stamtąd do pokoi odpocząć… 

jednak nie wszyscy mieli to w 

planach. 7 osobowa grupa 

dziewczyn dzieląc się na drużyny 

wymyśliły dla siebie konkurs. 

Śmiesznie przebrane i pomalowane 

miały chodzić po pokojach 

norwegów i trenerów tańcząc i 

śpiewając. Wygrana strona 

otrzymywała w nagrodę od 

przegranej grupy po tabliczce czekolady. Dziewczyny rozbawiły wszystkich swoim szalonym 

pomysłem zapewniając rozrywkę w postaci kabaretu. Wedle zakładu wygrane nazajutrz 

otrzymały po tabliczce czekolady od przegranych. 

W przyjemnym nastroju, jak co wieczór udaliśmy się na małą salkę czyniąc 

powinność nagrywania. Czym szybciej zaczęliśmy, tym czym szybciej skończyliśmy i 

udaliśmy się na komfortowy spoczynek.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DZIEŃ V 

Tym razem na nasze dziewczęta czekały warsztaty z fizjoterapii. Po półtora godziny 

prowadził je szczeciński fizjoterapeuta/masażysta Grzegorz Zawada. Specjalizujący się w 

szczególności od 25 lat fizjoterapią po wypadkach/kontuzjach. Wyjaśnił, że uczestniczy w 

tym projekcie, żeby uczulić młodych, zawodowych sportowców na prawidłowe 

funkcjonowanie podczas treningów.  

„Ruch, który sprawia wam przyjemność musi być przemyślany, a życie pokazuje nam, 

że gdy ktoś uprawia sport zawodowo to jeden błąd może spowodować zaprzestanie tego 

ruchu.” Nadając siłę swojemu przekonaniu opowiedział młodemu pokoleniu historię 



zawodowej baletnicy, którą miał okazję oglądać 

podczas nagrywania jej tańca do projektu. Piękne 

piruety, skoki, niesamowita płynność i ekspresja 

ruchu. Pech chciał, że 2 tygodnie po nagraniu 

skakała z murku i złamała 2 stawy obojczykowe. 

Tak nieszczęśliwie zakończyła się jej kariera. 

„Wasze stawy są obciążone przez ciągłe treningi, 

więc musicie na nie uważać.” – powtarzał 

stanowczo podczas wprowadzenia na warsztatach. 

Biorąc pod uwagę kontuzje siatkarzy podzielił ich 

na dwie grupy. Część mniej obciążona kontuzjami 

mogła po balansować na poduszkach. Z początku 

sami, z użyciem gum, a potem z odbijaniem piłki 

w parach, wciąż utrzymując równowagę na 

miękkich dyskach. W tym czasie część bardziej 

„pokiereszowana” przez treningi ćwiczyła spokojnie z gumą przywiązaną do drabinek, a 

także z piłkami fitnessowymi. Z czasem dołączyli do nich pozostali po zakończeniu ćwiczeń 

wymagających użycia większego wysiłku, zadania na piłkach były, więc dla nich 

odprężające. Po zajęciach uczestnicy 

projektu mieli możliwość konsultacji z 

fizjoterapeutą, a nawet załapali się na 

masaże i rozgrzanie swoich naderwanych, 

naciągniętych, czy napiętych mięśni.  

Po obiedzie standardowo odbył się 

trening. Nie zapominając przy tym o 

ciągłym podziale na grupy. Ten dzień 

wyróżniała również zorganizowana przez 

nasze dziewczyny dyskoteka. Młodzież 

mogła wyszaleć się w Sali 

konferencyjnej, wcześniej przygotowanej 

przez pana z ośrodka. Nic więcej nie było potrzeba oprócz wolnej przestrzeni i dużego 

głośnika wraz ze sprzętem dj’a. Z powodu małej imprezki nazajutrz śniadanie zaplanowano 

na godzinę 9. Sportowcy mogli się dzięki temu wyspać.  

 

 

 

 

 

 



DZIEŃ VI 

Ten dzień zdecydowanie został wyróżniony z powodu spontanicznej wizyty Michała 

Kubiaka u nas. Pełne entuzjazmu siatkarki, gdy dotarła do nich informacja o przyjeździe 

reprezentanta polski nie mogły doczekać się tej godziny.  

Jeszcze przedtem p. 

Kinga zorganizowała kolejne 

warsztaty pracy zespołowej. 

Tym razem siatkarze mieli 

narysować na kartce jakąś 

część ciała, a potem łączyli się 

w grupy i na jednej, dużej 

kartce zamieścili wspólnie 

swoje artystyczne wypociny. 

Niektórym udało się stworzyć 

pół człowieka. Warunkiem było 

to, że nie powtarzały się 

elementy ciała. Tak to u 

większości powstały mutanty z 

dwoma parami oczu, a zdarzały 

się również dwie pary rąk. Następnie był podział na 8 grup, a do użycia gazety i taśmy. Teraz 

drużyny musiały stworzyć wieżę z otrzymanych materiałów. Miała być ona najwyższa, a w 

dodatku musiała stabilnie stać w pionie. Było to nie lada wyzwanie, jednak nic nie jest 

niemożliwe, co po raz kolejny dzięki współpracy siatkarze udowodnili. W dodatku 

specjalnym gościem na warsztatach był „prezes”, mały, bialutki, czworonożny przyjaciel 

dotrzymujący sportowcom 

towarzystwa podczas wykonywania 

zadań. 

Międzyczasie przywitaliśmy 

oklaskami Michała Kubiaka i 

mieliśmy okazję do zrobienia z nim 

zdjęć. Nie obijaliśmy się i stanęliśmy 

do wspólnego zdjęcia, a potem do 

indywidualnych lub w parach. 

Szczęście siatkarzy podczas tych 

odwiedzin jest nie do opisania! 

Zarówno Polacy jak i Norwegowie z 

trudem pożegnali siatkarza żałując, że 

nie może zostać jeszcze chwilę dłużej. Jednak po tym spotkaniu pojawiła się jakoś większa 

ochota na treningi. Wkrótce siatkarze z zaangażowaniem do nich przystąpili. 



Wieczór był równie wyjątkowy, ponieważ został zorganizowany bieg patrolowy.  

Z powodu mieszanych narodowościowo drużyn rozwiązywanie zagadek i odkrywanie drogi 

nie było łatwe. Jednak siatkarze nie poddawali się i wspólnymi siłami dążyli razem do celu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ostatnim zadaniem było wymyślenie i zaprezentowanie dnia następnego piosenki obozowej. 

Wyniki z występów miały ostatecznie wyłonić zwycięzców biegu patrolowego.  

 

DZIEŃ VII 

Ostatni wspólny obiad i ostatnia noc w ośrodku. Nasz wyjazd powoli dobiega do 

końca. Z tego powodu troszkę odpuszczono treningi aby móc spędzić ze sobą więcej czasu na 

zabawie.  

Częścią tego dnia były relaksujące ćwiczenia sportowe prowadzone przez panią 

Kingę. Polegały na regularnym oddychaniu, świadomości ciała, wyobrażeniach 

opanowujących stres przed meczem itd. „Im częściej będziemy wyobrażać sobie ruchy, które 



chcemy wykonać np. dobry serw to ciało to 

zapamięta i będzie to wtedy realniejsze do 

wykonania w rzeczywistości.” – mówiła p. 

Kinga. „Wszystkie zmysły są potrzebne do 

stworzenia idealnego wyobrażenia.” 

Podczas tych ćwiczeń siatkarze mogli 

całkowicie odprężyć swoje ciała i umysły 

wsłuchując się w głos mówiącego pana na 

nagraniu w rodzaju „medytacji”. Zmęczeni 

całym tygodniem treningów niektórzy nie 

wytrzymali i przysnęli, gdy miękki głos 

mówcy wpływał do ich głów i ukołysał do 

snu.  

W ciągu tego ostatniego dnia chłopaki ponownie zagrali mecz z Trzebiatowem, tym 

razem wygrywając z nimi, a dziewczyny ponownie zagrały sobie w formie ćwiczeń. 

Wieczorem w ramach kolacji mieliśmy pożegnalne ognisko wraz z prezentacją piosenek 

obozowych i ogłoszeniem wyników z biegu patrolowego. Każda z drużyn zaprezentowała 

swoją oryginalną piosenkę. Słychać było język polski, norweski i angielski. Dzięki temu 

każdy nauczył się co nie co z każdego języka.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

DZIEŃ VIII – WYJAZD 

„To już jest koniec, nie ma już nic, jesteśmy wolni, możemy już iść…” – można by 

przytoczyć słowa słynnej piosenki Elektrycznych Gitar w takiej okoliczności. Już spakowani 

pozostawiliśmy po sobie porządek w 

pokojach, najedliśmy się na zapas podczas 

śniadania i po opuszczeniu ośrodka 

wyruszyliśmy w pierwszej kolejności do 

Goleniowa aby odwieźć norwegów na 

lotnisko. Podczas pożegnania wylało się 

nieco łez, ponieważ przez te dni między 

niektórymi zacieśniły się naprawdę silne 

więzi. Jednak dzięki dzisiejszym, 

nowoczesnym czasom można utrzymać 

kontakty za pomocą Internetu. Całe 

szczęście, ponieważ tęsknota za 

przyjaciółmi byłaby ogromna.  

Ok. 11 byliśmy już w Szczecinie i 

zmęczeni, ale szczęśliwi 

porozjeżdżaliśmy się do domów. Długim, 

regenerującym snem odzyskiwaliśmy siły 

do jutrzejszego powrotu do szkolnej 

rzeczywistości.  

 

 


