
"Jeśli determinację, ambicję, ogromną 

wolę walki i nie pogodzenie się z 
porażkami nazywa się trudnym 

charakterem, to rzeczywiście taki mam." 
 

 

Cóż, był Kuraś, potem Winiar... No i wreszcie nadszedł 
czas na mojego ulubionego siatkarza! No dobra, 
pierwszym miejscem się z kimś dzieli... W każdym 
razie... czas na Krzyśka Ignaczaka! A taka ciekawostka: 
w moim prywatnym rankingu dzieli się pierwszym 
miejscem z Łukaszem Kadziewiczem. 

 
OGÓLNIKOWO I Z WIKIPEDII: 

 Dla tych, co jeszcze się nie zorientowali... 
siatkarz. 

 Urodził się 15 maja 1978 w Wałbrzychu. 

 Gra w Asseco Resovii Rzeszów (moja ulubiona 

drużyna siatkarska) 

 Gra na pozycji libero. 

 
TERAZ PORA NA CIEKAWOSTKI. BYĆ MOŻE NIEKTÓRE Z TYCH 

INFORMACJI BĘDZIECIE ZNAĆ, ALE SPECJALNIE STARAM SIĘ TEŻ 
WYSZUKAĆ TAKIE INFO, KTÓRE TRUDNO GDZIEKOLWIEK ZNALEŹĆ: 

 Wołają na niego Igła. 
Był najlepszym przyjacielem i świadkiem na ślubie tragicznie 

zmarłego Arka Gołasia. 

 Na koszulce nosi numer 16 (i będzie nosił do końca swojej kariery), 

ponieważ w ten sposób chce uczcić pamięć śp. Arka Gołasia i to 
jemu dedykuje wszystkie zwycięstwa. 

 Ma żonę Iwonę i dwójkę dzieci: Sebastiana i Dominikę. 

 Jest autorem "Igłą Szyte". 

 Uwielbia kuchnie włoską. 

 Czasami wciela się w rolę przyjmującego. 

  A teraz taka ciekawa historia: Któregoś razu do Pana Magiery 

(odpowiedzialny za tą wspaniałą atmosferę na meczach) podszedł 
Krzysiek Ignaczak i poprosił żeby po udanej "kiwce" Pawła 
Zagumnego puścić piosenkę o rudym lisie z "Akademii Pana 

Kleksa", bo niby Paweł o to prosi. Magiera nie sprawdził i jak tylko 
Pawłowi wyszła akcja to puścił. A z glośników leci sobie "rudy 
ojciec, ruda matka...", a cały zespół leży ze śmiechu. Paweł tylko 

placem pogroził. Ale podchodzi do Marka Magiery po meczu i sie 
pyta kto kazał to puścić. Magiera stwierdził, ze nie powie na co 

Paweł: "To powiedz Ignaczakowi, że ma przerąbane". 

 Gdyby Ignaczak nie został libero, stałby się bramkarzem, bo, jak 

sam mówi, grę w obronie ma we krwi. 



 Jego ulubieni aktorzy to Robert De Niro i Sean Connery, a aktorki 

to Angelina Jolie i Halle Berry. Natomiast wykonawca muzyczny: 
Phil Collins i Depeche Mode (i jeśli chodzi o wykonawców 

muzycznych to faktycznie dobrych sobie wybrał). 

 Po jednym z meczów ligowych, Krzysiek oblał kibiców pianą z 

gaśnicy. 

 Najbardziej nie lubi, gdy się go budzi bez powodu. 

 Jego największym autorytetem jest Jan Paweł II. 

 Nigdy nie umiał fizyki (jak ja go dobrze rozumiem...). 

 Nigdy nie pozwoli pokonać się bez walki. 

 Jego ulubiona książka to "Zielona mila", a filmy: "Braveheart" i 
"Męska gra". 

 Posiada talenty kulinarne. 

 Jego marzeniem jest bycie zadowolonym z siebie i swych uczynków 

do końca życia. 

 Boi się śmierci. 

 Jest dumny ze swej rodziny oraz z tego, że do wszystkiego, co ma, 

doszedł ciężką pracą.  

 Najważniejszym wydarzeniem w jego życiu są narodziny dzieci. 

 Lubi fotografować. 

 Wierzy w Boga i ma świadomość, że każdy jest kowalem swojego 

losu.  


