Rozmowa z…

STRONA 7

„…chciałabym mieć swój udział w reprezentacji Polski…”
– wywiad z Julią Gryś – uczennicą klasy 1BG, pasjonatką muzyki i piłki nożnej
Redakcja gazetki „Bez Tytułu”: Jaki
jest twój ulubiony klub i piłkarz?
Julia Gryś: Moim ulubionym piłkarzem
jest Neymar, a ulubionym klubem jest
FC Barcelona.
Red.:
Dlaczego
właśnie on?
J. G.: Imponuje mi
jego styl gry i zachowanie
poza
boiskiem. Jest osobą ułożoną i nie wywyższa się ponad
innych graczy. Mogę śmiało stwierdzić,
że jest sobą. Nie musi nikogo udawać,
aby zyskać aprobatę otoczenia.
Red.: Ile godzin trenujesz piłkę nożną
tygodniowo?
J. G.: Piłkę nożną staram się trenować
cztery godziny tygodniowo.
Red.: Czy grasz w jakimś klubie piłkarskim?
J. G.: Tak, gram w LKS Astoria Szczerców.
Red.: A mogłabyś opowiedzieć jak
się tam znalazłaś i kto Cię
zmobilizował do treningów?
J. G.: Zmobilizowała mnie moja koleżanka, która jest obecnie bramkarką.
Została też powołana do kadry Polski.
A jak się to zaczęło? Często się z nią
spotykałam i nasi rodzice się znają.
Pierwszy raz na trening pojechałam
około rok temu i już wtedy wiedziałam, że to jest to, czego szukam.
Red.: Jacyś znajomi ze szkoły razem
z Tobą należą do drużyny?
J. G.: Jedynie koleżanka ze szkoły muzycznej ostatnio do nas dołączyła.
Reszta zawodników jest ze Szczercowa
i dopiero na treningach ich poznałam.

III Szkolny Konkurs
Fotograficzny
– rozstrzygnięty!!
I miejsce – Piotr Kaczmarek,
II miejsce – Mateusz Zawiasa,
III miejsce – Michał Paszkowski,
Wyróżnienie:
– Aleksandra Rostojek,
Nasze gratulacje!
Wręczenie nagród
na zakończeniu roku szkolnego.

Red.: A jak wyglądają treningi? Co na
nich robicie i ile czasu Ci zajmują?
J. G.: We wtorki i czwartki po 2 godziny od 16:30 d0 18:30. W okresie zimowym najczęściej trenowaliśmy
na hali. Przy bardziej sprzyjających
warunkach treningi są na dworze.
Bardzo często na początku mamy ćwiczenia, aby się rozgrzać - zazwyczaj
przebieżki. Po rozgrzewce przechodzimy do gry.
Red.: Ile godzin spędzasz w szkole
muzycznej, a ile godzin ćwiczysz
w domu?
J. G.: W szkole muzycznej spędzam ok.
siedem godzin tygodniowo, a w domu
ćwiczę codziennie po godzinie.
Red.: A na jakim instrumencie grasz?
J.G.: Na pianinie.

piłce. Jednak gdybym musiała z niej
zrezygnować to na
pewno na rzecz
siatkówki.
Red.: A mogłabyś
powiedzieć
jak
wyglądają mecze
między dziewczęcymi drużynami?
J. G.: Zazwyczaj są
to turnieje. Odbywają się w Szczercowie. Bierze w nich udział 12 drużyn,
które kwalifikują się do czołowej
szóstki.
Red.: Jak Twoi rodzice reagują na Twoje pasje?
J. G.: Bardzo pozytywnie. Mam z ich
strony duże wsparcie. Mama kibicuje
mi w związku ze szkołą muzyczną,
a tata ze sportem.
Red.: Jak widzisz siebie za kilka lat?
J. G.: Nad zawodem jeszcze się nie
zastanawiałam, na pewno zrobię
to w liceum. Z pewnością za kilka lat
chciałabym być w Astorii dla starszych,
tzn. dla drużyny od 16 roku życia. Gdybym miała możliwość
to chciałabym mieć
swój udział w Reprezentacji Polski.
Red.: Bardzo dziękujemy za udzielnie
wywiadu i życzymy Ci
samych
sukcesów
na obu polach: sportowym i muzycznym.
J. G.: To ja nie dziękuję, żeby nie zapeszyć!

Red.: Jak wyglądają Twoje lekcje
w szkole muzycznej?
J. G.: W poniedziałki przez 1.5 godziny
mamy zawsze obowiązkowy chór.
Należę do niego od 4 klasy i przy okazji
śpiewam, ponieważ każdy musi wykazywać się umiejętnością śpiewu. We
wtorki mam zajęcia indywidualne,
kształcenie słuchu oraz audycje muzyczne. Bardzo często są to dyktanda
rytmiczne lub melodyczne.
Red.: Interesujesz się jeszcze jakimś Wywiad przeprowadzili: Maja Próba,
instrumentem?
Bartosz Kajzler, Patrycja Dąbrowska
J. G.: W zasadzie nie miałam nigdy
okazji, aby wypróbować jak się gra
na gitarze lub innym instrumencie.
Gdybym miała się zdecydować to wybrałabym gitarę lub skrzypce.
Red.: Wiążesz swoją przyszłość z muzyką?
J. G.: Chodzę do szkoły muzycznej
6 rok. Na pewno chciałabym pójść
na drugi stopień, ale czy coś ponad to,
to nie jestem w stanie teraz tego
stwierdzić.
Red.: Czy oprócz piłki nożnej trenujesz
jakiś inny sport?
>> LKS Astoria Szczerców.<<
J. G.: Nie, poświęcam tylko uwagę

