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Niech i dziś dla Was młodych ludzi XXI wieku słowa naszego wieszcza będą
drogowskazem.
Przed Wami kolejny rok wytężonej pracy, dzięki której stajecie się dojrzalsi, mądrzejsi,
bardziej odpowiedzialni, świadomi siebie, otaczającego Was świata i ludzi.
Życzymy Wam tej mądrości!
Dyrekcja

Drodzy Nauczyciele!
W tym jednym z ważniejszych dni w całym roku szkolnym,
chcielibyśmy złożyć najserdeczniejsze życzenia całemu gronu pedagogicznemu.
Dużo zdrowia, cierpliwości, wytrwałości, wielu sukcesów zawodowych
oraz zadowolenia z uczniów!

abyście uczyli nas pokonywania zła i kierowania się w życiu tylko dobrem.
Wierzymy, ze Wasz wysiłek uczyni z nas ludzi mądrych i szlachetnych.
Dziękujemy za codzienne, niezwykle trudne i mozolne budowanie naszych wnętrz.
Potrzebne są nam wzorce i Wy, drodzy Nauczyciele jesteście takimi wzorcami.
Samorząd Uczniowski

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej
Kochanym Nauczycielom, życzymy żeby:

♦

nie dostali „garba” od dźwigania kilogramów naszych zeszytów

♦

nie stracili cierpliwości do wciąż psujących się budzików

♦

nie zaczęli znowu robić błędów ortograficznych

♦

nie ogłuchli od naszych wrzasków

♦

nie przestali wierzyć, że 2+2=4
Redakcja Gim—Press
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Wakacyjne wspomnienia!
Podczas ubiegłych wakacji
na plaży w Chłapowie, Weronika
Zdyb i Dominika Gałczyńska
spotkały Roberta Moskwę, czyli
Artura Rogowskiego z serialu ,,M jak miłość’. Artysta trenował karate. Dziewczęta wpadły na
odważny pomysł przeprowadzenia wywiadu z polską gwiazdą.
Po solidnym przygotowaniu
spotkały się z karateką. I choć
pierwszą reakcją aktora było
pytanie ,,Czy to jakiś żart?”,
pochwalił młode dziennikarki za
profesjonalne przygotowanie
i obdarzył je serdecznym uśmiechem.
Weronika & Dominika: Uprawiany przez pana sport jest jak sztuka.
Ogromne wrażenia wywarła na nas
jego mistyczność, szlachetność, piękno, kontrast białych strojów
z błękitem morza. Czy może nam pan
dokładniej opisać tę dyscyplinę?
Robert Moskwa: Jest to karate
fudokan – dyscyplina, która łączy
w sobie tradycyjne karate z nowoczesną wiedzą medyczną. Głównie chodzi
w niej o to, aby być bezpiecznym dla
swojego ciała.
W&D: Zapewne trenuje pan już
dłuższy czas – jest pan właścicielem
czarnego pasa.
RM: Tak, trenuję od 17 roku życia.
Ze względu na pracę byłem jednak
zmuszony do robienia przerw. Zaś
czarny pas mam od niedawna, od maja
tego roku.
W&D: Dlaczego wybrał pan właśnie
tę dyscyplinę?
RM: Cóż... powód był bardzo banalny.
W trzeciej klasie liceum padło hasło, że
każdy z nas musi zapisać się do jakiejś
organizacji, klubu czy drużyny – do
czegokolwiek. Mnie i moich przyjaciół
fascynował film ,,Wejście smoka”,
więc postawiliśmy na karate. (śmiech)
Z biegiem czasu coraz bardziej fascynowałem się tą dyscypliną, aż w końcu
weszła mi w krew.
W&D: Zapewne karate wymaga od
pana wielu wyrzeczeń.
RM: Jak każdy sport, jak każda pasja...

swojej wolności. Nie jestem zwolennikiem wróżb, astrologii. Wierzę
w to, że człowiek ma w sobie ogromną moc sprawczą i może w pełni
decydować o własnym losie.
W&D: Dziękujemy za te przemyślenia i za udzielenie wywiadu. Mamy
nadzieję, że nie zabrałyśmy panu
zbyt wiele cennego czasu.
RM: Rozmowa z wami była dla mnie
przyjemnością. Również bardzo dziękuję.
Weronika Zdyb

Fot. Dominika Gałczyńska
W&D: Więc czy poleciłby pan karate
fudokan ludziom w naszym wieku?
Jeśli tak, to dlaczego?
RM: Zdecydowanie jest to sport
godny polecenia, ponieważ pomaga
w rozwoju. Dzięki niemu kształtujesz nie tylko swój wygląd, ale i charakter. A poza tym, ta mistyczna
otoczka, o której wspomniałaś na
wstępie...
W&D: Rzeczywiście, jest ona czymś
wspaniałym. Bardzo zainteresowało
nas, skąd wziął się pomysł, aby
w losy serialowego Artura wpleść
motyw karate?
RM: Generalnie jest taka zasada, że
gdy aktor rozpoczyna pracę w serialu, reżyser pyta go o specjalne umiejętności. Kiedy rozpoczął się wątek
Artura w ,,M jak miłość”, wspomniałem, że trenuję karate. Reżyser
przypomniał sobie jednak o tym dopiero po trzech latach.
W&D: Na koniec chcemy zapytać,
jakie jest motto życiowe człowieka,
który gra w serialu, uprawia karate,
od czasu do czasu śpiewa i jest piłkarskim RAPerem? (zawodnik piłkarskiej Reprezentacji Artystów
Polskich)
RM: (śmiech) Zaskoczyłyście mnie
tym pytaniem. Widzę, że jesteście
dobrze przygotowane. Cóż... Nie
mam jakiegoś konkretnego motta.
Uważam jednak, że należy czerpać
z życia jak najwięcej i nie ograniczać

Humor z zeszytów
Konkwistadorzy — to kolesie,
którzy podbijali.
W naszej klasie są żywe
zwierzęta, takie jak: rybki, chomiki
i wypchany orzeł.
Bohater występuje w każdym
ustępie.
Autor w tym wierszu ukazuje
nam swoje wnętrze i mówi, że jest mu
niedobrze.
-Kto to był Sfinks?
-Lew o twarzy kojota.
Parafraza - para wyrazów.

Uczeń potrafi...
„Dobież odpowiednie słownictwo
utrzymujące kątakt z rozbiorcą.”
„Nie przy gotowani.”
„Szczęście wedłuk Epikula.”
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Akt ual ności Samorządu Uczni ows ki ego
Meeting przedwyborczy
16 września 2009 roku
w środę, odbył się meeting przedwyborczy. Całe przedsięwzięcie organizowane było przez byłych członków
Samorządu Uczniowskiego. Prowadzącymi imprezę były Aleksandra Janiec z III B i Weronika Zdyb z III A.
Do zmagań przystąpili przedstawiciele
wszystkich klas.
Po autoprezentacji każdego
z kandydatów sztab wyborczy wierszem i piosenką reklamował swojego
przedstawiciela.

Wybory
Samorządu

Dzień po
meetingu odbyły
się wybory do Samorządu Uczniowskiego.
Szkolne
korytarze ogarnął
szał kampanijny.
Wszędzie
pełno
było plakatów. Na
trzeciej i czwartej godzinie lekcyjnej
społeczność szkolna zadecydowała, kto
będzie „rządzić” w tym roku.
W wyniku głosowania
w zarządzie
znaleźli się:

Po krótkiej prezentacji przyszedł czas na konkurencje. Pierwszą
była „Wiedza o szkole”. Każdy kandydat musiał odpowiedzieć na dwa pytania. Jak wiadomo, jedni spisali się
na 5, inni trochę gorzej. Następną konkurencją był „Taniec z gwiazdami”.
Wszyscy kandydaci wybrali swoich
partnerów, a były to miedzy innymi
pachołki, krzesła, kije od szczotki.
Po tych zmaganiach nadszedł czas na ostatnią konkurencje
którą był „Quiz przedmiotowy”. Kategorie odpowiadały ulubionym przedmiotom uczestników.
Na podsumowanie zmagań
kandydatów komisja w składzie Angelika Babloian, Aneta Blat, Edyta
Nagajek tytuł zwycięzcy przyznały
oddziałowi „C”.

do

Przewodnicząca
Dominika Gałczyńska
Z-ca przewodniczącej
Maciej Wolanin
Mateusz Kowalski
Skarbnik
Wojtek Pączek

Otrzęsiny
W środę, 30-ego września odbyły się otrzęsiny klas I. Samorząd
Uczniowski postanowił odpowiednio
przyjąć "koty" do grona społeczności
szkolnej. W związku z tym przeprowadzonych zostało kilka konkurencji

sprawdzających m.in. inteligencję
i zwinność "pierwszaków". Komisja
w trzyosobowym składzie sprawiedliwie oceniała zmagania.
Konkurencje były bardzo pomysłowe. Jedną z nich było karmienie
kiślem koleżanki lub kolegi siedzącego
naprzeciwko. Trzeba przyznać, że
niektórym wyszło to całkiem nieźle.
Kolejną konkurencją było zadawanie
pytań z różnych dziedzin, m.in. z biologii i geografii. Pomimo tego, że pytania
były ciekawe to odpowiedzi jeszcze
ciekawsze. Potem "kociaczki" przechodziły przez "pajęczynę zwinności”,
dmuchały w piłeczkę pingpongową,
która leżała w misce z mąką. Na ostatnim etapie "chrztu" każdy uczeń musiał pokonać ścieżkę wyłożoną pokrzywami.
Po tych "przeżyciach" wszyscy
uczniowie klas pierwszych złożyli przysięgę i na dowód tego, że będą jej
pilnie przestrzegać odcisnęli swój
kciuk pod jej słowami. Komisja po podliczeniu punktów miano "Najbardziej
Kociej Klas y Rok u" przyznała
klasie I b.
Dominika Gałczyńska

Rozwiąż krzyżówkę związaną z postacią Juliusza Słowackiego.
Wyjaśnij, z czym wiąże się nazwa – rozwiązanie (hasło główne).

1.

Adresatka listów Słowackiego

2.

Epoka, w której tworzył poeta

3. Bobrówna – odbiorca wiersza
„W pamiętniku…”
4.

Wygnanie z kraju

5.

Gatunek, do którego należy utwór „Smutno mi,
Boże!”

6.

Nazwisko autora powieści, w której tytule zawarte są słowa z wiersza „Testament mój”

7.

Imię matki poety (także w tytule jednego
z dramatów)

8.

Królowa jeziora, pani „z mgły i galarety”

9.

Zabiła ją Balladyna

10. Jest nią utwór „Balladyna”

……………………………….. – miejsce

11. Kraj, w którym zmarł i został pochowany Juliusz
Słowacki

……………………………………………..

Na prawidłowe odpowiedzi
czekamy w bibliotece
szkolnej do końca października

STR. 4

GIM—PRESS

To warto przeczytać. To warto obejrzeć.
Film pt. „Amelia” reżyserii Jeana Pierre'a Jenueta wzbudził we mnie wiele
pozytywnych emocji. Po jego obejrzeniu byłam zagubiona w świecie marzeń, a muzyka
skomponowana przez Yanna Tiersena grała w moich snach. Akcja filmu rozpoczyna się,
gdy Amelia ma sześć lat. Z powodu nadopiekuńczych rodziców nigdzie nie wyjeżdża, gdyż
ojciec — lekarz wykrył u Amelii wrodzoną wadę serca. Kiedy w wypadku ginie jej matka,
dziewczynka spędza czas na zagłębianiu się w świecie fantazji.
Amelię poznajemy dokładniej gdy jest dorosła. Prześladuje ją rutyna mijających
dni, chciałaby pomagać innym ludziom i być dobrą jak Lady Diana. Pewnego dnia znajduje
tajemnicze pudełko. Amelia postanawia dostarczyć skarb właścicielowi. Wędrując w jego
poszukiwaniach spotyka Nin'a Quincampoix'a, w którym zakochuje się od „pierwszego
wejrzenia”. Od tamtej pory Amelia i Nino szukają drogi do własnych serc. A znaleziony
skarb trafia do właściwych rąk.
Wspaniała gra Audrey Tautou oraz elementy fantastyczne w filmie wprawiają
w niesamowity baśniowy nastrój. Z pewnością ten film będzie znakomitą podróżą dla romantyków, marzycieli i tych z bujną wyobraźnią (nie mylić z czupryną). Zachęcam wszystkich do jego obejrzenia.
Ja nadal żyję „Amelią”.
Gloria

„Pianista”
Ciekawy, oddziałujący na wyobraźnię
sposób obrazowania, trzymające w napięciu
i wzbogacające akcje dialogi – to główne cechy autobiografii Władysława Szpilmana
„Pianista”. Książka ta przetłumaczona na
osiem języków stała się bestsellerem ostatnich
lat.
Akcja powieści toczy się głównie
w Polsce, ale obejmuje też inne kraje Europy.
Jej motywem przewodnim są losy Żydów na tle wydarzeń II wojny światowej. Czyta się ją dosłownie „jednym tchem”, śledząc w napięciu i w pewnym sensie wcielając się losy tytułowego bohatera. Kolejne rozdziały łączy
postać pianisty, którym jest autor książki. To człowiek z dużym bagażem
osobistych doświadczeń i o szerokich horyzontach myślowych. Jest on
jednocześnie narratorem i z jego punktu widzenia poznajemy przedstawione w książce wydarzenia.
Tę czytelniczą atrakcyjność „Pianista” zawdzięcza doskonałym
umiejętnościom autora. Powieść została napisana językiem wiernie oddającym charakter postaci, zharmonizowanym z jego osobowością i przede
wszystkim stanowiącym bogate źródło wiedzy o wydarzeniach związanych
z II wojną światową.
Edyta Nagajek
***
Uczucie
Dziś, gdy smutno mi i źle
Czemu nie ma przy mnie Cię?
Kiedy płakać mi się chce,
Ciebie nie ma obok mnie;
Jak ja nie potrzebuję Cię!
Ty przychodzisz i przepraszasz mnie
Ja wybaczam wtedy Ci!
Bo Ty jeden, znasz wszystkie me dni
Mucha 12

Kiedy kochasz
Powiedz
A życie piękne będzie
Nie udawaj
Że tak nie jest
Powiedz
Tu, teraz, później, tam
Przy słońcu
W czasie deszczu
Kiedy śnieg
Kiedy ciemno
I przy spadającej gwieździe
A kiedy powiesz,
Już nic więcej nie musisz mówić
Melania

Kącik
twórczości
„Czas”
Dzień mija za dniem,
Miesiąc za miesiącem,
Rok mija za rokiem.
Czas płynie nieubłaganie,
Nie trzymając się w biegu.
A my pędzimy wraz z nim,
Wciąż naprzód, przed siebie,
Nie oglądając się do tyłu.
Mijamy się nawzajem.
Potrącamy się bokami.
W tej gonitwie nic się nie liczy.
Biegniemy coraz szybciej,
Do przodu, uparcie, bez wytchnienia.
Czas goni, czas mija, my gonimy wraz z nim.
A może by tak…
Przystanąć, choć na chwilę?
Spojrzeć dookoła, spojrzeć przed siebie.
Przecież świat jest taki piękny!
Tyle w nim uroku, słońca i radości.
Zatrzymajmy te chwile, zatrzymajmy ten
czas.
Zwolnijmy tempo naszego biegu.
Ciszmy się każdym okruchem dnia.
Iksik
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Wszystkim uczniom przypominamy, że trwa zbiórka pieniędzy na orła bielika, który znajduje się w klasie biologicznej.
Po długotrwałych staraniach udało się uzyskać zgodę na posiadanie tego
eksponatu. Preparacja kosztowała
1000 zł. Uczniowie, nauczyciele i pracownicy szkoły biorą udział w dobrowolnej
składce w wysokości 2 zł, która pokryje
poniesione koszty.
Wszystkich zainteresowanych
wsparciem finansowym tej sprawy prosimy o wpłacanie pieniędzy do skarbników
klasowych lub pana Henryka Flisa.

Co w LOP-ie piszczy?
W bieżącym roku szkolnym do Ligii Ochrony
Przyrody w naszym gimnazjum należy 140 uczniów.
Spośród nich został wybrany zarząd. Mamy nadzieję,
że jego członkowie będą

pilnie pracować na rzecz

ochrony środowiska i brać czynny udział w przedsięwzięciach LOP-u. Szefom
poszczególnych sekcji życzymy ciekawych i kreatywnych pomysłów oraz rozsądnych decyzji. Opiekunem Ligii jest nasz niezastąpiony pan Henryk Flis.
Zarząd szkolnego Koła LOP:
Justyna Żak – prezes
Aleksandra Janiec – wiceprezes, sekcja naukowa
Monika Jabłońska – skarbnik
Joanna Zdyb – kronikarz
Kinga Suchora – redaktor gazetki

Ola Janiec, szefowa sekcji naukowej, zachęca
wszystkich uczniów lubiących biologię i poznawanie jej
tajemnic oraz interesujących się otaczającym nas światem do wzięcia udziału w przedmiotowym konkursie biologicznym. Chętni proszeni są o zgłaszanie się do niej
lub do pana Henryka Flisa.

Julia Flis – bibliotekarz
PODSUMOWANIE
AKCJI SPRZĄTANIA
ŚWIATA

Paulina Pelc – sekcja porządkowa
Maciek Wolanin – sekcja promocji zdrowia
Diana Bigos – sekcja dendrologiczna
Paulina Frania – sekcja hydrologiczna
Karolina Flis – sekcja ornitologiczna
Magdalena Jabłońska – sekcja hodowli
Monika Reszka – sekcja ochrony zwierząt
Katarzyna Tupaj – sekcja ochrony roślin
Alicja Wolanin – sekcja fotograficzna
Kamila Tupaj – sekcja piosenki i poezji ekologicznej
Diana Łyszczarz – sekcja plastyczna

Ola Janiec i Justyna Żak

Weronika Ziemiańska – członek do zadań specjalnych
DLACZEGO WARTO BRAĆ UDZIAŁ

TERMINARZ KONKURSÓW PRZEDMIOTOWYCH

W KONKURSACH PRZEDMIOTOWYCH?

W ROKU SZKOLNYM 2009/10

Konkurs

I etap

II etap

III etap

Polonistyczny

10 listopada 2009 13 stycznia 2010 16 marca 2010

Języka angielskiego

12 listopada 2009

14 stycznia 2010

17 marca 2010

Historyczny

13 listopada 2009

15 stycznia 2010

18 marca 2010

Geograficzny

16 listopada 2009

18 stycznia 2010

19 marca 2010

Biologiczny

17 listopada 2009

19 stycznia 2010

22 marca 2010

Matematyczny

19 listopada 2009

21 stycznia 2010

24 marca 2010

Fizyczny

20 listopada 2009

22 stycznia 2010

25 marca 2010

Chemiczny

9 listopada 2009

7 stycznia 2010

26 marca 2010

Języka niemieckiego

4 listopada 2009

8 stycznia 2010

10 marca 2010

Języka rosyjskiego

5 listopada 2009

11 stycznia 2010

11 marca 2010

Laureat konkursu na szczeblu
wojewódzkim:
⇒

jest zwolniony z części
egzaminu gimnazjalnego

⇒

otrzymuje wyższą ocenę
semestralną i końcoworoczną
z danego przedmiotu.

⇒

ma satysfakcję z udziału
w konkursie i możliwość sprawdzenia swojej wiedzy
na podst. materiałów ze strony
Kuratorium Oświaty w Lublinie
(www. kuratorium.lublin.pl)
opracowały A. Szabat i E. Suchora
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...obraz dni,
które czaszki białe toczy
przez płonące łąki krwi...

Rok 2009 to czas, w którym obchodzimy 70. rocznicę wybuchu
II wojny światowej. Wspominając cierpienie, strach i ciągły niepokój ludzi
żyjących w tamtym okresie, postanowiliśmy spisać ich wspomnienia.
Wspomnienia dotyczące piekła, bólu i ciągłej walki.

K.K. Baczyński

To była wojna.
Z Karoliną Kępa
rozmawia Weronika Zdyb – wnuczka
Karolina Kępa – najstarsza osoba w rodzinie,
pamiętająca niebezpieczne
czasy II wojny światowej.
- Babciu, przeżyłaś II wojnę światową. Zapewne widziałaś
wiele
cierpienia
i bólu.
- Tak. Wszyscy dobrze wiedzą, że nie były to kolorowe
czasy.
- Więc z tym okresem wiążą się tylko przykre wspomnienia?
- Nie. Wbrew pozorom wtedy
także
toczyło
się
zwykłe,
ludzkie
życie.
Dla
mnie,
młodej dziewczyny nie do
końca było one przesiąknięte
walką i nienawiścią. Pamiętam wiele ciekawych epizodów. Bardzo ważnymi wydarzeniami była pomoc mojego
ojca,
Józefa,
partyzantom,
którzy chowali się w naszej
okolicy.
- Na czym miała polegać ta
pomoc?
- Dla jednego z żołnierzy,
Stasia, mój ojciec był wujem.
Chłopak bardzo często przychodził do nas, szukając pomocy. Za jednym razem prosił o pożywienie, za drugim

1943 – Młynarski Stanisław
,,Orzeł” ze zgrupowania ,,Cichego” pow. Kraśnik
(wspomniany w wywiadzie Stasio)

o schronienie. Czasami przyprowadzał ze sobą kolegów,
a jeśli nie chciał ich narażać, zostawali w innej kryjówce, u innych ludzi. Jednak tam bieda bardziej dokuczała, niż w naszym domu,
więc Stasio zawsze wychodził od nas z jakimś wsparciem dla towarzyszy.
- Niemcy nigdy nie znaleźli Staszka?
Zawsze
szukali
Stasia
w jego domu, a on przebywał
u nas. Co ciekawe żołnierze
nie zdawali sobie z tego
sprawy. Czasami przychodzili do nas, rozmawiali z ojcem, bawili się z naszym
pięknym psem, ale nigdy nie
pomyśleli, że w naszej
chałupce może przebywać partyzant.
- Musieliście się bardzo

PAŹDZIERNIK
TO MIEDZYNARODOWY MIESIĄC
BIBLIOTEK SZKOLNYCH

Zapraszam wszystkich do udziału
w konkursie fotograficznym pod hasłem
PRZYŁAPANI NA CZYTANIU.
Autobus, wygodny fotel, a może
głośny korytarz? Ludzie czytają książki
w najróżniejszych miejscach. Wystarczy złapać kogoś bądź dać się złapać na czytaniu.
Na Wasze zdjęcia w wersji cyfrowej
czekam w bibliotece do końca października.
D. L.

bać. W końcu za sprzeciwienie się Niemcom groziła kara.
- Oczywiście, że mogliśmy
mieć
poważne
kłopoty.
Ojciec mógł stracić życie,
jednak wszystko dobrze się
skończyło. Nie byliśmy kimś
nadzwyczajnie
ważnym,
bogatym. Niemcy nie widzieli w nas wielkiego zagrożenia. Dzięki temu przeżyliśmy wojnę.
- Co mogło przyczynić się
do obrazu tak spokojnej
rodziny?
- Ojciec był zwykłym rolnikiem, a poza tym nie miałam
żadnego brata. W mojej rodzinie przewagę
stanowiły
kobiety, moje rodzeństwo nie
było liczne. Miałam bowiem
dwie siostry, jedna umarła
jako małe dziecko. Wydaje mi
się, że stanowiło to w pewnym sensie jakąś gwarancję
bezpieczeństwa. Jednak całym sercem byliśmy za końcem wojny i zwycięstwem
Polaków.
- Co stało się ze Stasiem?
- Przeżył wojnę, ale tylko
dlatego, że wyjechał za granicę. Czuł wielkie zagrożenie ze strony Niemców.
- Dziękuję Ci za rozmowę.
- Nie ma za co. Cieszę się,
że się tym interesujesz.

ROK 2, NUMER 1 (5)

STR. 7

Z ARENY SPORTOWYCH ZMAGAŃ
Naj ważni ej s zy j es t począt ek!!
Nie od dziś wiadomo, że Polska nie należy do
krajów bogatych, wyposażonych w ośrodki i obiekty
sportowe. Moim zdaniem zainteresowanie sportem
wśród młodzieży jest naprawdę duże. Zastanawiają
mnie wypowiedzi działaczy sportowych, którzy nastawieni jedynie na wynik, nie starają się dostrzec konieczności pracy z młodymi sportowcami. Wynik?
Tak, ważny, ale jak mówią prawdziwi kibice: „Dumni
po zwycięstwie, wierni po porażce”. Jednak nie
wszyscy tak myślą. Nasi sportowcy są bardzo zaangażowani w to, co robią i dają z siebie wszystko, aby
zachwycić trenera i kibiców oraz znaleźć się w wyjściowym składzie i w przyszłości odśpiewać przed
ważnym meczem Mazurka Dąbrowskiego? Tego, że
marzy o tym każdy młody sportowiec, możemy być
pewni.
Wracając do obiektów, nie można narzekać
na złe wyszkolenie, skoro nie ma gdzie trenować.
Dlaczego tak wiele szkół nie ma odpowiednich, przystosowanych do zajęć hal sportowych, a lekcje wychowania fizycznego odbywają się na korytarzach
szkolnych? Dlaczego brakuje sprzętu? Od tego należy zacząć. Jak można wychować znakomitego sportowca, skoro nie nauczy się go podstaw w jego pierwszej szkole? Tak być nie może.

Niedawno okazało się, że Polska będzie gospodarzem MŚ w piłce siatkowej w 2010 roku. Zaczęto budować
hale. Ale czy zdążymy? Póki co nie widać wielu nowych
obiektów oprócz nowoczesnej hali w Łodzi i zmodernizowanego katowickiego Spodka. A co z innymi dyscyplinami? Szczypiorniści czy koszykarze, którzy rozegrali we
wrześniu ME w Polsce, marzą o wielkim widowisku
w swoim kraju. Dlaczego Robert Kubica jest jedynym Polakiem w F1? Odpowiedź jest prosta — nie mamy odpowiedniego toru. Ale podobno ma być... Skoro więc profesjonaliści nie mają idealnych warunków, czego wymagamy od młodzieży? Zapewne nie wszędzie tak jest, ale nie
każdy młody człowiek ma możliwości do rozwijania swoich pasji sportowych, mimo że bardzo tego chce.
Trzeba zacząć od przyszkolnych hal. Młodzież
chce doskonalić swoje umiejętności i z pewnością nie
zabraknie chętnych do gry. Jedno jest pewne
— nie możemy zmarnować talentu młodych i zdolnych
ludzi.
Edyta Nagajek

Kiedy przyznano Polsce i Ukrainie piłkarskie
EURO 2012, nagle ruszyła budowa nowych stadionów. Władze PZPN żyły tylko tym. Minęło już sporo
czasu, a w naszym kraju nie powstał ani jeden nowy

Orlik w Trzydniku
Według rządowego programu - Moje Boisko
- ORLIK 2012 - w ciągu czterech lat w każdej polskiej gminie
ma pojawić się przynajmniej jeden kompleks sportowy
ORLIK. Prace ruszyły, władze się postarały, pierwsze boiska
są już gotowe.
Budowa stadionu rozpoczęła się także w naszej
gminie. Pod koniec wakacji na plac budowy przy gimnazjum
w Trzydniku wkroczyły koparki i inne maszyny budowlane,
a ze starego boiska nie pozostało nic. Jednak warto czekać
na nowy obiekt.
"Orlik" będzie budowany według ogólnopolskiego
wzoru: boisko do gry w piłkę nożną o wymiarach 30 na 62 m
i drugie do siatkówki, koszykówki i tenisa o wymiarach
19,1 na 32,1 m. Przy każdym ma też powstać szatnia
i prysznice.
Projekt ten jest przeznaczony głównie dla młodych
sportowców, wiadomo przecież jak ciężko jest znaleźć dobre
boisko do trenowania piłki nożnej a w naszym kraju talentów
tej dyscypliny nie brakuje. Orlik jest ściśle związany
z EURO 2012. Boiska powstałe dzięki niemu będą służyć
drużynom jako boiska treningowe co ma wielki wpływ na
morale drużyny. A co najważniejsze program ten umożliwia
młodym sportowcom rozwijanie się i odciąga ich od komputera (jak wiadomo dzisiejsze społeczeństwo cierpi na otyłość
spowodowaną osiadłym trybem życia). Tak więc projekt ten

w dużej mierze zachęca ludzi do korzystania z nowoczesnych obiektów sportowych. Nadchodzące mistrzostwa będą
bardzo ważnym wydarzeniem dla Polski, która chce się zaprezentować z jak najlepszej strony a projekt Orlik jest jednym z przykładów, które mogą nam przynieść chlubę w Europie. Co najważniejsze projekt ten obejmuje zarówno małe
gminy jak i wielkie miasta. I co ciekawe wiele drużyn już rezerwuje sobie boiska, na których będą trenować przed meczami eliminacyjnymi finałów Europy. To także stawia nas
w bardzo dobrym świetle.

Fot. E. Nagajek

Foto-relacja z budowy stadionu

Fot. E. Nagajek
Wywiad z nauczycielem wychowania fizycznego- panemŁukas zemMat yzbonem
E.N.:Kiedy rozpoczęto budowę boisk?
Ł.M.: Budowę kompleksu boisk wchodzących w skład projektu „Orlik 2012” rozpoczęto w połowie sierpnia bieżącego roku.
E.N: Kiedy zostaną oddane do użytku?
Ł.M: Początkowo oddanie Orlika planowane było na 15 października 2009r. Niestety już wiemy, że ten termin uległ zmianie.
E.N.: Jakie boiska powstaną?
Ł.M: Program „Moje Boisko Orlik- 2012” obejmuje budowę kompleksu sportowo-rekreacyjnego, w skład którego wchodzą dwa boiska
sportowe:
- boisko piłkarskie o wymiarach 30m x 62m, pokryte trawą syntetyczną;
- boisko wielofunkcyjne do koszykówki i piłki siatkowej o wymiarach 19m x 32m z nawierzchnią polimetanową.
E.N.: Jakie zajęcia będą prowadzone na obiekcie?
Ł.M.: Na nowo powstałym obiekcie, oprócz zajęć wychowanie fizycznego oraz sks-ów, będą odbywać się w godzinach popołudniowych
zajęcia sportowe z różnymi grupami zorganizowanymi z terenu naszej gminy.
E.N.: Czy jest Pan zadowolony z tego, że powstaną nowoczesne boiska do ćwiczeń?
Ł.N.: Naturalnie, nareszcie młodzież (i nie tylko) z terenu naszej gminy będzie mogła doskonalić i rozwijać swoje umiejętności na znakomicie przygotowanych obiektach.
E.N.: Czy będą utworzone nowe sekcje (ze względu na możliwości obiektu)?
Ł.M.: Na dzień dzisiejszy nie można mówić o żadnych konkretach, ale myślę, że jeżeli zainteresowanie obu stron, czyli młodzieży i nauczycieli wychowania fizycznego będzie duże (a wiem że tak będzie), to nic nie będzie stało na przeszkodzie.
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