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        Wywiad z Natalią Deja 
        jedną z instruktorek zespołu mażoretek

                          Azaria, 
      (przeprowadzony przez Marysię z Filii nr 7)

Marysia: Kim są mażoretki?
Natalia: Mażoretki są to tancerki, które swoją postawą przypominają baletnice. Tańczą na
     puentach z pałeczkami marszowymi zwanymi batonami, pomponami. Nie jest to
     sport, nie jest to również sposób na dopingowanie koszykarzy czy siatkarzy, tylko
              taniec sportowy, dyskotekowo – rewiowy.

M.:  W grupie, którą prowadzicie jest około 25 dziewcząt, głównie uczennic, które 
uczęszczają do różnych szkół  i  są w różnym wieku – jak udaje  się  wam to 
pogodzić?

N.: Są to głównie dziewczyny ze szkół podstawowych i kilka dziewcząt z gimnazjum.
   Treningi  są  popołudniu  od  16.00  do  19.00,  a  czasem  nawet  dłużej  i  trzeba  się
    dostosować co do dnia i godziny. Spotykamy się 3 lub 4 razy w tygodniu, a przed
      samymi mistrzostwami nawet codziennie.
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M.: Jakie trzeba mieć predyspozycje, żeby zostać mażoretką?
N.:  Wystarczy chęć i zaangażowanie. Samego tańca i postawy da się nauczyć.

M.: Co sprawia dziewczynom największą trudność?
N.: Największy problem jest z twirlingiem, czyli kręceniem pałeczką. Trzeba dużo czasu,
     poświęcenia, aby pałeczka kręciła się w odpowiednim tempie, płaszczyźnie strzałkowej
     lub czołowej, aby nie spadała podczas podrzucania.

M.: Czy chłopcy też mogą należeć do takiego zespołu?
N.: Niestety chłopcy nie mogą być mażoretkami! Zgodnie z regulaminem Stowarzyszenia
  Mażoretek  Tamburmajorek  i  Cheerleaderek  Polskich  chłopcy  mogą  w  zespole
     cheerlederskim tańczyć jedynie z pomponami.

M.:  Największy  sukces  zespołu  to  wicemistrzostwo  Polski.  Jak  się  zdobywa  taki
        tytuł?
N.: W 2011 r. zespół mażoretek zdobył tytuł  Wicemistrza Polski na zawodach w Opolu
     w kategorii juniorek z pomponami. Jest to duży sukces, zwłaszcza że był to nasz debiut
  na  zawodach  tej  rangi.  Sukces  zawdzięczamy  ciężkiej  pracy,  systematyczności
      i determinacji.
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M.: Wicemistrzostwa składają się z kilku części. Co wchodzi w skład tych części?
N.:  Warunkiem  udziału  w  tych  zmaganiach  jest  zorganizowanie  przejścia  ulicznego
      w formie defilady, w którym udział biorą wszystkie dwadzieścia trzy uczestniczki,
      tańcząc na przestrzeni stu metrów. Oprócz formacji w występie udział biorą mini
  formacje:  duety,  tria  i  solówki.  Po  zdobyciu  wicemistrzostwa  Polski
        zakwalifikowałyśmy się do Mistrzostw Europy w Chorwacji. Niestety, w Poreciu nie
   udało  nam  się  zdobyć  żadnego  wyróżnienia.  W  tym  roku  znów  startujemy
        w Mistrzostwach Polski, które odbędą się 12-13 maja w Opolu.

M.: Czy występy zespołu można zobaczyć w mediach?
N.:  Owszem.  Wystarczy  wejść  na  stronę  YouTube i  wpisać  w  przeglądarce:  Azaria
       Piekary Śląskie.

M.: Jak radzicie sobie z kwestią finansową dotyczącą strojów i wyjazdów?
N.:   Naszym  głównym  sponsorem jest  Miejski  Dom  Kultury  w  Piekarach  Śląskich,
     w  którym trenujemy.  Jesteśmy  również  zespołem zarabiającym na  siebie.  Nasze
    występy  mogą  stanowić  oprawę  różnych  imprez  o  charakterze  sportowym  lub
  kulturalnym.  Chętnie  prezentujemy  swoje  umiejętności  za  niewielkim
         wynagrodzeniem.

       Dziękuję za udzielenie wywiadu. 
      W imieniu wszystkich 
     czytelników piekarskich bibliotek, 

    życzę wielu sukcesów.
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W kwietniu 2012 roku w bibliotekach Rejonu Południe ogłoszony został konkurs literacki 
dla młodych czytelników pt. „Moja sportowa przygoda”. 

Poniżej prezentujemy zwycięskie opowiadanie.

Urodziny z piłką

Moja najfajniejsza  sportowa  przygoda  wydarzyła  się  w dniu  moich  12  urodzin. 
Odbył się wtedy mecz piłki nożnej w hali sportowej przy mojej szkole. Impreza ta została 
zorganizowana przez proboszcza naszej parafii, by uczcić papieża Jana Pawła II.

Był  piękny,  słoneczny  dzień.  I  właśnie  w  takim  dniu  zaczął  się  mecz  panów
o imionach Jan i Paweł z ministrantami z naszej parafii. W naszej drużynie grał mój tata – 
Jan,  ja i  mój  kolega, Marcin (drugie imię Paweł).  W szatni przebraliśmy się w zielone 
stroje sportowe, weszliśmy na boisko na krótką rozgrzewkę, pełni nadziei, że wygramy ten 
mecz. Po około 15 minutach sędzia zwołał obie drużyny,  wytłumaczył zasady gry oraz 
zaznaczył,  że w naszej drużynie  są młodsi zawodnicy (wskazał na mnie  i  na Marcina)
i  prosił,  aby  na  nas  uważać  podczas  gry.  No  i  zaczęła  się  „rzeź”.  Na  początku  gra 
przebiegała  po naszej myśli,  ale po krótkim czasie ministranci zaczęli strzelać szybko, 
celnie i bardzo często do naszej bramki. Niestety. Właściwie to z góry byliśmy na pozycji 
przegranej, gdyż średni wiek w naszej drużynie wynosił 38 lat, a w drużynie przeciwnika 
16. W naszej bramce stał emeryt lat 62, a u ministrantów bramkarz lat 21. 
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Mimo to nie poddawaliśmy się i walczyliśmy jak lwy. Ja z Marcinem wszedłem dopiero
w drugiej  połowie  i  mimo  to  narobiliśmy  przeciwnikom kłopotu.  Ha! Musieli  na  nas 
uważać.  Cieszyłem  się  jak  małe  dziecko,  że  grałem  w  tak  prestiżowym  meczu.
W  ostatnich  sekundach  meczu  mój  kolega  Marcin  strzelił  ostatniego  szóstego  gola. 
Ostateczny wynik to 6:18. Po rozstrzygnięciu meczu mój dziadek wygadał się, że mam 
dzisiaj urodziny.  Komentator usłyszał to i  zaraz powiedział proboszczowi. Ten wręczył 
puchar  zwycięskiej drużynie  czyli  ministrantom,  a  mnie  złożył  życzenia  i  dał pudełko 
batonów, które rozdałem drużynie.

Co prawda przegraliśmy ten mecz, lecz nie poddaliśmy się bez walki. Strzeliliśmy
6 goli  w trudnych warunkach.  To  były  najlepsze  urodziny w moim życiu!  Chciałbym 
przeżyć drugi raz coś takiego.

Paweł Tomczyk (lat 12) 
z Radzionkowa
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              TRENER
       (Coach Carter)

dramat,   sportowy;   USA,  Niemcy,    2005; 
reż.   Thomas   Carter;   scen.   John   Gatins, 
Mark  Schwahn;  wyst.  Samuel  L.  Jackson, 
Rob Brown, Robert Ri'chard, Rick Gonzales, 
Channing      Tatum,       Nana      Gbewonyo, 
Antwon Tanner, Ashanti

Lokalny  przedsiębiorca,  Ken Carter, podejmuje się 
treningu  słabej   drużyny  koszykarskiej   ze  szkoły 
średniej w Richmond. Większość uczniów pochodzi 
z ubogich rodzin i nie przywiązują wagi do poziomu swojej edukacji. 

Carter,  który uczęszczał kiedyś do tej samej
 szkoły,  dzięki  swojej  pracy  i  zdolnościom,
 ukończył  studia.  Dla  swoich  zawodników

pragnie  tego samego.  Przekonuje się jednak,
że  są  oni  chamscy  i  nie  mają  dla  nikogo
i  niczego  szacunku.  Dlatego  na  początku
współpracy  chłopcy  muszą  pisemnie
zobowiązać się do dbania o swoje oceny 
i kulturę osobistą.

Trening  kondycyjny  pod  okiem  Cartera,  stosującego  niekonwencjonalne  metody,
jest trudny, ale wkrótce przynosi efekty w postaci szeregu zwycięstw.

Zawodnicy zaczynają  ufać  opiekunowi.  Jednak wielu  z  nich ma  także  problemy 
osobiste, które przekładają się na ich podejście do życia i nauki. Trener stara się nauczyć 
chłopców pracy zespołowej, lojalności, odpowiedzialności, sportowego zachowania oraz 
etyki. Nie znajduje jednak zrozumienia u rodziców i opiekunów, a nawet u nauczycieli. 

Gdy  okazuje  się, że większość  zawodników 
ma  problemy  z  wynikami  w  nauce i  notorycznie
opuszczają lekcje, trener zamyka salę gimnastyczną,
odwołuje  mecze i  przenosi  drużynę  do  biblioteki,
gdzie daje  im szansę  na osiągnięcie  czegoś więcej, 
niż  mogliby   zdobyć  tylko  na   boisku.  Rozpętuje 
to burzę...
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OKIEM BIBLIOTECZNEGO FOTOREPORTERA

Już  blisko  rok  odkąd  realizujemy  edukacyjny  cykl  „Zawody  w...  zawody”. 
Poznaliśmy  mnóstwo  interesujących  profesji,  których  kulisy  pomogą  nam w wyborze 
przyszłej pracy. Oto próbka tego, co przeżyliśmy: 

Inspiracją do naszej ostatniej wizyty był Międzynarodowy Dzień Tańca. 30. kwietnia 
2012  roku  młodzi  czytelnicy  z  Filii  6  odwiedzili  Centrum  Kultury  Karolinka
w Radzionkowie, gdzie mieli niecodzienną okazję podziwiać pracę tancerza. 
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Przyglądaliśmy  się  kilku  profesjonalnym  nauczycielom  tańca,  którzy  poza 
pedagogicznym przygotowaniem dysponują umiejętnościami ruchowymi i ekspresyjnymi 
do wyrażania emocji poprzez ruch.. Uzdolnienia rytmiczne, znajomość wielu konwencji 
muzycznych,  a także dbałość o swoje ciało,  to cechy niezbędne by podjąć kształcenie,
a następnie  pracę w zawodzie  tancerza.  Profesję tę  próbowaliśmy zgłębić uczestnicząc
w warsztatach:

 hip-hop z panią Kingą Dubińską

Yo-Yo

 tańca regionalnego z panem Grzegorzem Kłaczkiem

                                                                                                          Oj dana, oj dana
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 tańca towarzyskiego z panią Mariolą Lis

       
    

         Quick step, quick step

 baletu i tańca współczesnego z panią Jolantą Świder

                                                                                                                    plié, plié

                                                                                                             swing, slide, swing, slide

Na najlepszych w tym zawodzie czeka kariera, 
wyjazdy  zagraniczne, popularność w mediach 
i wysoki status w hierarchii społecznej. Spróbujcie!

11



ANGIELSKI W BIBLIOTECE

Euro 2012 tuż, tuż...
Sprawdź, ile potrafisz lub naucz się szybko podstawowych zwrotów piłkarskich:

piłka nożna – football (UK) ; soccer (US) aut – out

mecz piłkarski – football match rzut karny – penalty kick 

drużyna piłkarska – football team rzut wolny – free kick

mecz eliminacyjny – selection match rzut rożny – corner kick 

finał rozgrywek ligowych – cup final remis – tie ; draw 

finał mistrzostw świata – world cup trener – coach ; trainer 

bramka – goal sędzia – referee

zdobyć bramkę –  to score a goal sędzia liniowy – linesman

bramkarz – goal keeper trening – training ; coaching

obrońca – defender puchar – cup

pomocnik – midfielder zwycięzca – winner ; champion

napastnik – forward pokonany – defeated ; loser 

boisko piłkar. – football pitch/ground/field murawa – grass ; lawn

stadion – stadium ; playing field medal – medal
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Powtórz nazwy krajów europejskich i ich mieszkańców:

Polska – Poland Polak – Pole

Ukraina – Ukraine Ukrainiec – Ukrainian

Wielka Brytania – Great Britain Brytyjczyk – Britisher

Anglia – England Anglik – Englishman

Szkocja – Scotland Szkot – Scotsman ; Scot. 

Walia – Wales Walijczyk – Welshman

Irlandia – Ireland ; Eire Irlandczyk – Irishman

Hiszpania – Spain Hiszpan – Spaniard

Francja – France Francuz – Frenchman

Niemcy – Germany Niemiec – German

Norwegia – Norway Norweg – Norwegian

Włochy – Italy Włoch – Italian

Portugalia – Portugal Portugalczyk – Portuguese

Czechy – the Czech Republic Czech – Czech

Słowacja – Slovakia Słowak – Slovak

Węgry – Hungary Węgier – Hungarian

Szwecja – Sweden Szwed – Swede

Austria – Austria Austriak – Austrian 

Holandia – Holland ; Netherlands Holender – Dutchman

Dania – Denmark Duńczyk – Dane

Grecja – Greece Grek – Greek

Łotwa – Latvia Łotysz – Latvian

Rumunia – Romania Rumun – Romanian

Finlandia – Finland Fin – Finn

Chorwacja – Croatia Chorwat – Croat
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Litwa – Lithuania Litwin – Lithuanian

John Flanagan: Zwiadowcy

Gatunek  fantasy  stał  się  w  ostatnim  czasie
 bardzo  popularny  wśród  młodych  czytelników.  Wielu

pisarzy  próbuje  się  nim parać  z  lepszym bądź  gorszym
 skutkiem.  Seria  Zwiadowcy  Johna  Flanagana  ma  szansę
 stać się poszukiwaną przez młodych czytelników pozycją

książkową.
Bohaterem  książek  jest  piętnastoletni  sierota

  o  imieniu  Will.  Poznajemy  go  w  najważniejszym
 momencie  jego  życia  –  Dniu  Wyboru  Przydzielenia
  do Mistrzów  Sztuk.  Marzeniem  chłopca  jest  zostać
 rycerzem.  Niestety  do  Szkoły  Wojowników  przyjmują

tylko rosłych młodzieńców, a Will do nich nie należy – jest 
za słaby, by udźwignąć miecz i zbroję. Gdy chłopak jest już pewny, że w życiu czeka go 
już tylko nudna uprawa roli, pojawia się tajemniczy Halt, zwiadowca, który werbuje Willa 
na swojego ucznia. Okazuje się, że w służbie Królestwu ważne są nie tylko mięśnie, ale
i  szybkość,  spryt,  błyskotliwa  inteligencja  czy  umiejętność  wspinaczki.  One  to 
niejednokrotnie ratują życie młodzieńca i jego przyjaciół. 

W książce  znajduje  się  wszystko,  co może zainteresować młodych czytelników: 
ciekawe  przygody,  mnóstwo  niebezpieczeństw  do  pokonania,  pierwsza  miłość  czy 
zmagania z własnymi słabościami. Przeczytaj – wyjdź na spotkanie przygodzie.

  Do tej pory nakładem wydawnictwa ,,Jaguar” ukazały się następujące tomy:
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