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SPOTKANE.,,Kiedy koledzy z podwbrka grali w kapsle, ja ciezko trenowatem..." - to
jedno z wielu stwierdzen, jakie mozna bylo wyniesc ze spotkania zabrzaiiskich
przedszkolakdw, ucznibw szkdt podstawowych oraz gimnazjow z Mariuszem
Jurasikiem - utytutowanym pilkarzem recznym oraz trenerern szczypiornistow Gornika
Zabrze. Wpisuje sie ono w cykl corocznych spotkah organizowanych przez Gimnazjum
nr 24 pod haslem ,Znane postacie w G24°.

Szkoie odwiedzili juz m.in.: aktorka i rezyserka - Magdalena Piekorz, aktor - Krzysztof
Kowalewski, kosmonauta - Wiroslaw Hermaszewski, ztoty medalista olimpijski - Kamil
Stochztreneremskoczkow-tukaszem Kruczkiem, premier i europosef - Jerzy Buzek, bokserski mistrz swiata federacji
WBC i WBA- Damian Jonak. Na spotkanie z utytuiowanym pilkarzem recznym, przybyiy najstarsze grupy okolicznych
przedszkoli, uczniowie klas szostych SP, gimnazjalisci z terenu Zabrza, przedstawiciel Wydzialu Oswiaty UM w Zabrzu.
Uczniowie mogli dowiedziec sie m.in.: kiedy rozpocza_c sportowa przygode z piika, reczna. i jak zostac zawodowym
piikarzem; jak powinna wygl^dac dieta sportowca; jakim czlowiekiem jest Mariusz Jurasik na co dzieh. Popularny
,,J6zek" opowiadal takze o traumatycznych przezyciach po nieudanym spotkaniu z Islandia. w trakcie igrzysk olimpijskich
w Pekinie, szansach polskich szczypiornistow na igrzyskach w Rio oraz zamitowaniu do wedkarstwa.
Na zakonczenie tiumy zgromadzonych uczestnikow spotkania ustawriy sie w diugiej kolejce po pami^tkowe autografy i
zdjecie. Po spotkaniu pozostaly niezapornniane wrazenia i przekonanie, ze warto miec pasje i zainteresowania ale tylko
ciezka. oraz petna. wyrzeczen prac^ mozna osi^gnqczyciowy sukces.
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Dzieh Dziecka w teatrze

gdzie: Teatr Nowy, Plac Teatralny 1, tel. 32 271 -32-
56

kiedy: 1-3 czerwca (godz. 10) i 1 czerwca (godz. 17)

Sortuj wedtug Najnowsze

Bajkowa lista przebojo* (spektakl muzyczny).
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Hej, kredki w dtoh!

gdzie Hala MOSiR-u Zabrze, ul. Matcjki. tel. do ogr.
32 275 02 85
kiedy: 3 czerwca (godz. 9)

Dodaj komentarz...

f] Facebook Comments Pkigin

» NAJW1EKSZE TARGIWEUROPIE SRODKOWO-WSCHODNIEJ, JUZWE WTOREK

WYSTAWA -ZAKUPY. Juz tylko dwa dni dzielq nas od otwarcia Targow China Homelife Show 2016 (7-9 czerwca).
Wydarzenie, ktoremu od ubiegiego roku patronuje nasz tygodnik, zgromadzi w tym roku ponad stu wystawcow, ktorzy
zaprezentuj^ ponad 60...

wiecej
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19. Miedzynarodowy Festiwal Rysowania.

» POMOi POBC REKORD I SPRZ^T DLA SZKOtY

» GORNIK JEDNAK ZMENfc TRENERA. MARGIN BROSZ!

» DZIS "ZAtATWISZ" PASZPORTI SPRAWY W URZEDZE WOJEWODZKIM

» UKRADtZYWOtAPKt;, GROZI MU 5 LATOOSIADKI.
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Badi pierwsza, osoba; wsrod znajomych, ktora
to polubi
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