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Mannequin Challenge w bibliotece 

Wiecie co to Mannequin Challenge? To rodzaj pewnego bardzo popularnego już
wyzwania. W skrócie polega ono na tym, że grupa ludzi zastyga w bezruchu udając
manekiny, a inna z kamerą dokumentuje sytuację. Brzmi nudno? Tylko pomyślcie, że
w wyzwaniu wzięła udział m.in. ekipa filmu "Fantastyczne zwierzęta i jak je znaleźć",
czy narodowa reprezentacja Portugalii w piłkę nożną. Co więcej, sportowcy zamiast
na boisku pozowali… w szatni. W zabawie liczy się kreatywność: oryginalne pozy i
sytuacje. A kto może pochwalić się kreatywnością, jeśli nie czytelnicy? Na całym
świecie do Mannequin Challenge dołączają więc biblioteki! Dołączmy i my! A okazja
sama temu sprzyja. W ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa nasza
biblioteka wzbogaciła się o prawie 500 książek. Pomysły na oryginalne pozy zgłaszali
sami uczniowie, wybierając sobie uprzednio ulubioną książkę. I w pewne środowe
popołudnie biblioteka szkolna stała się planem filmowym. Jednak w młodych
ludziach z Mirska jest tyle energii, że wytrzymanie w bezruchu 10 sekund graniczy z
cudem. Zatem nie wyszło idealnie, ale cała ekipa świetnie przy tym się bawiła, a to
chyba najważniejsze. Dziękujemy wszystkim uczniom za wytrwałość. Akcję z
pewnością powtórzymy. Czekamy tylko na zgłaszanie ciekawych pomysłów. Film
można obejrzeć na stronie internetowej szkoły https://spmirsk.edupage.org oraz na
naszym profilu facebookowym. https://www.facebook.com/spmirsk [D.D.]

kard z naszego filmu

jak widać książki wzbudzają zachwyt ;)

Biblioteka szkolna zaprasza tym samym wszystkich
uczniów, rodziców i nauczycieli do zapoznania się z
nowym księgozbiorem. 
I czytajcie, czytajcie, czytajcie...

.
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Mistrzowie powiatu 

Gramy do końca świata... 

Nasze wolontariuszki wspomagane przez dyrekcję

Karol, Julka i Wiktoria. Natalka Stasieńko

Eryk, Gracjan i Krystian

16 grudnia nasi uczniowie: Eryk Białek, Gracjan Marczuk i Krystian Maziarz zwyciężyli w
powiatowych zawodach tenisa stołowego. Niedługo chłopcy będą walczyć w finale strefy
jeleniogórskiej. Już teraz trzymamy kciuki. Wielkie gratulacje! Przy okazji przypominany zalety
gry w ping–ponga. Tenis stołowy zwiększa inteligencję, ponieważ wymaga opanowania szeregu
taktycznych umiejętności: zasad, strategii, indywidualnego stylu gry. W tenisie stołowym każdy
może rozwinąć swój własny styl gry wokół swoich silnych stron. Dzięki grze najmłodsi lepiej
radzą sobie ze stresem, co jest niezwykle istotne w dorosłym życiu. Poza tym
współzawodnictwo, szybkość, zmienność powodują, że tenis stołowy stawia bardzo wysokie
wymagania z punktu widzenia psychologicznego. Podczas gry wymagane są wysokie
umiejętności antycypacji, wyczucia czasu, koncentracji, kontroli emocjonalnej, nieustępliwości.
No i najważniejsze - jest to dyscyplina olimpijska. 

15 stycznia odbyła się coroczna, ogólnopolska impreza rozrywkowo-
medialna o charakterze charytatywnym, nazwana Finałem Wielkiej
Orkiestry Świątecznej Pomocy. Podstawowym elementem Finału jest
granie „wielkiej orkiestry”, czyli odbywające się w całej Polsce (a także
poza granicami) koncerty muzyczne, z których dochód przeznaczany
jest na cele charytatywne. W czasie Finału organizowanych jest również
wiele innych form zbiórki funduszy, z których najważniejsza jest
publiczna kwesta na ulicach miast (a także wsi) prowadzona przez
licznych wolontariuszy. W tym roku uczniowie naszej szkoły włączyli
się do  się 25. Finału WOŚP. Ucieszyliśmy się bardzo, bo jak się okazało
dwie nasze uczennice zebrały największe kwoty do swoich
kwesterskich puszek. Wszystkich kwestujących było ponad 60 osób.
Natalia z klasy 5a zebrała ponad 616 złotych, a Wiktoria również z 5a
ponad 446 złotych, 139 czeskich koron i prawie 3 euro :) Wolontariusze
dostali pamiątkowe dyplomy i wośp-owe gadżety. Ale najważniejszym
była duma, że uczestniczyliśmy w czymś ważnym i dobrym. W całym
Mirsku zebrano prawie 15 tys. złotych. To świetny wynik!
Wszystkim naszym młodym wolontariuszom gratulujemy wytrwałości i
dziękujemy za udział. [red.]

Wiktoria Bartnikowska

.

. .

.

.



www.gazetawroclawska.pl Gazeta Wrocławska | Numer 25 01/2017 | Strona 3 

WWW.JUNIORMEDIA.PL Osadniczek

Konkurs sudoku

Dzień Babci i Dziadka w naszej szkole 

3c

Granie w sudoku zwiększa sprawność umysłową i rozwija lewą półkulę mózgu,
odpowiedzialną za myślenie logiczne. Zwiększa również inteligencję i czujność sprawiając, że
nawet na stare lata można być w doskonałej kondycji umysłowej. Zamiast zatem grać w gry na
komórce lub oglądać TV, zainstaluj sudoku!:) Wiedzą o tym uczestnicy konkursu, który odbył
się w naszej szkole. 
Uczniowie dostali  3 karty z planszami do rozwiązywania. Na rozwiązanie pierwszej
karty mieliśmy 10 minut. Na rozwiązanie drugiej - 15 minut, a trzeciej - 20 minut. 
Wyniki konkursu.
Miejsce 1. wywalczyła Iga Fill.
Miejsce 2. zdobyli Iza Karpyszyn i Michał Białorusów.

Pędzą wnuki ulicami
z ogromnymi laurkami.

Te laurki pełne kwiatków
są dla wszystkich babć i dziadków.

A dziadkowie wraz z babciami
już czekają przed domami.
Przez lornetki patrzą w dal

wystrojeni jak na bal.

Styczeń to miesiąc, w którym uczniowie klas młodszych przygotowują
programy artystyczne dla swoich dziadków. Tak było i w tym roku. W
każdej klasie odbyły się spotkania babć i dziadków, podczas których
dzieci zaprezentowały swoje umiejętności i talenty. Babcie i dziadkowie
wspaniale się bawili, uczestniczyli w konkursach, quizach,
kalamburach. A programy artystyczne przygotowane przez dzieci
dostarczyły im mnóstwo wzruszeń, uśmiechu i radości. My ze swojej
strony składamy wszystkim Babciom i Dziadkom najlepsze życzenia.
Niech spełni się wszystko o czym marzycie, zdrowie Wam dopisuje, a
słonka nigdy nie brakuje. [red.] 2c

3a 1a

Iga Fill - mistrzyni sudoku
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Jasełka w MOK-u

Hej kolęda, kolęda! 

fot. Dana Wolosecka

fot. Grzegorz Honcek
fot. Grzegorz Honcek fot. Grzegorz Honcek

fot. Dana Wołosecka fot. Dana Wołosecka

15 grudnia nasi uczniowie wystawili jasełka dla
podopiecznych TPD Koło Specjalnej Troski
oraz Środowiskowego Klubu Profilaktyczno-
Integracyjnego. Dla ponad stu osób,
uczniowie, pod kierownictwem pani Beaty
Firek odśpiewali kolędy oraz zaprezentowali
historię o narodzeniu Jezusa oraz o tym, kto
zasługuje na to, aby dostać się do nieba. Po
przedstawieniu mali artyści zostali zaproszeni
do wspólnej Wigilii, którą przygotowali
gospodarze spotkania. 

"My z kolędą do Waszmości! 
Jeśli chcecie, to nas gośćcie! 
Jeśli szkoda dla nas czasu, 
to wygońcie nas do lasu!"

Podczas III Jarmarku Bożonarodzeniowego nauczyciele i uczniowie z
naszej szkoły zamienili się w kolędników. Zaprezentowali wszystkim
obecnym krótkie przedstawienie kolędnicze i złożyli stosowne
życzenia z okazji Nowego Roku. Wśród kolędujących znaleźli się Żyd,
Herod, Anioł, Śmierć i Diabeł, którzy po zakończonym występie
przechadzali się po jarmarku życząc napotkanym pomyślności w
Nowym Roku. [B.F.]

"Za kolędę dziękujemy! 
Zdrowia, szczęścia winszujemy! 

Aby Wam się dobrze żyło, 
a po śmierci w niebie było!"

.

.
. .
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Bardzo ciepły, choć grudniowy 

Spanko-czekanko po raz kolejny

Mikołaj z klasą 2c

już prawie śpimy...

klasa 2b klasa 3c

Spanko-czekanko powoli staje się tradycją naszej szkoły. Na ten moment czekają nie tylko dzieci,
ale również ich rodzice. Wszystko po to, aby sprawić najmłodszym radość. 
Grudzień to wyjątkowy miesiąc nie tylko w naszych domach, ale również w szkole. Uczniowie
klas młodszych już od połowy listopada czekają na mikołajki. Impreza ta – co nietypowe – jest w
naszej szkole organizowana w nocy. Świątecznie przystrojone sale, materace i karimaty zamiast
ławek, wspólne kolacje i mycie zębów – wszystko to tworzy fantastyczną, a tym samym
niezapomnianą atmosferę tej jedynej nocy spędzonej w szkole. Tym razem wszystko zaczęło się
o 21.00. W drzwiach każdej sali czekała na uczniów wychowawczyni z głową pełną pomysłów na
najbliższe godziny. Wiadomo przecież, że nikt nie zamierzał spać, tylko czekać na Mikołaja. Były
zatem konkursy, zagadki, zabawy w kole, wykonywanie dekoracji świątecznych, ubieranie
choinki, czytanie legend o św. Mikołaju, wspólne śpiewanie piosenek, oglądanie filmów i
wreszcie słuchanie kołysanek i bajek. Z każdą godziną emocje były większe, a sen coraz bliżej. 

... a nad ranem.

Najwytrwalsi zasnęli około trzeciej nad ranem.
Niestety ich sen nie trwał długo, ponieważ o
5.00 obudził wszystkich ten wyczekiwany
dźwięk – dźwięk dzwonka. No i się zaczęło;
była radość, okrzyki, rozmowy z Mikołajem
oraz prezenty i zdjęcia. Później trudno było
zasnąć, choć u niektórych uczniów zmęczenie
wzięło górę. Tej nocy wszystkim towarzyszył
uśmiech, radość i te nieopisane dziecięce
emocje, które wywołują błysk w oczach. I za to
właśnie, oprócz prezentów oczywiście
dziękujemy Mikołajowi oraz jego pomocnikom.
Do zobaczenia za rok. 

Kornelia Wolska

Tradycyjnie nie obyło się również bez jasełek
w naszej szkole. Młodsze klasy wstawiły
krótkie przedstawienia. Były diabły i anioły,
pasterze i królowie, Maryja i Józef. Pięknie
przygotowana dekoracja dopełniała całość
przekazu. A wspólny śpiew kolęd był
powodem do wielu wzruszeń. Mali uczniowie
wykazali się świetną grą aktorską i
wytrwałością. Te jasełka będę zapamiętane
przez wszystkich, a na kolejne czekamy 
z niecierpliwością.
[red.]

.
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Marzenia się spełniają 
4 grudnia pojechałam do Warszawy, aby
spełnić swoje marzenie. Był to koncert
Lukasa Riegera - mojego idola. Lukas Rieger
jest 17-letnim niemieckim piosenkarzem,
który niedawno wydał swój album
„Compass”. Oprócz śpiewania piosenek i
koncertowania - nagrywa swoje filmiki na
musiacal.ly. Z tego jest bardzo znany. Ma
również konta na portalach
społecznościowych, które obserwuję. Jego
trasa koncertowa nosi nazwę ,,Compass
Tour’’, tak jak jego album. Na koncert
pojechałam z moją najlepszą przyjaciółką
Kingą (również fanką Lukasa) i jej rodzicami.
Gdy dojechałyśmy do Warszawy,
przejeżdżałyśmy obok sali, gdzie miał się
odbyć koncert. A tam zobaczyłyśmy bus
Lukasa. Od razu poczułyśmy adrenalinę i
byłyśmy bardzo ucieszone i zdumione.
Następnie pojechaliśmy pod Pałac Kultury.
Zaszłyśmy też do Złotych Tarasów, aby czas
czekania na koncert szybko nam minął.
Niestety mijał wolno, a stres i ciekawość nas
nie opuszczały. W końcu nadeszła pora, aby
jechać pod salę koncertową. A stres był
coraz większy. Pod salą koncertową
musiałyśmy czekać 1,5h, a na dworze było -8
stopni. Jednak dałyśmy radę, czego się nie
robi dla ukochanego idola;). Czekając na
Lukasa w sali, znów minęło sporo czasu.
Dokładnie o 19:58 zapaliła się czarna tablica
z białym napisem ,,Lukas Rieger’’. W tym
momencie przeszły mnie ogromne ciarki.  Na
tablicy pojawiła się jego historia, a potem
zaczęła lecieć piosenka i na scenę wszedł
Lukas śpiewając piosenkę ,,Find me’’. 

Lukas

Byłam pod ogromnym wrażeniem i sama nie
mogłam uwierzyć w to, co się działo. Z Kingą
byłyśmy bardzo wstrząśnięte i zaczęłyśmy
płakać. Śledziłam dokładnie jego każdy ruch i
wsłuchiwałam się w każde słowo, aby
zrozumieć co do nas mówił. Zaśpiewał
prawie wszystkie swoje piosenki. Przy
piosence ,,Number One’’, Lukas wybrał jedną
dziewczynę z pośród tłumu, zabrał ją na
scenę i zaczął dla niej śpiewać. W pewnym
momencie, po zakończeniu, piosenki Lukas
zszedł ze sceny i zrobiło się ciemno. Każdy
się śmiał, ale nikt nie wiedział co dokładnie
chodzi. Chwilę później znów wbiegł na scenę
w innym przebraniu i kontynuował swój
występ. Wszystkie jego piosenki, ruchy i
słowa były niesamowite. To była radość a
jednocześnie szok. Pod koniec koncertu na
scenę dołączyły trzy tancerki, które tańczyły
razem z Lukasem i innymi tancerzami. Miały
inny rodzaj biletu - VIP2. Po zakończeniu
ostatniej piosenki, Lukas podziękował za
swój występ i wypowiedział dwa słowa po
polsku- ,,Kocham was’’ i ,,Dziękuję’’, A zaraz
po tym zbiegł ze sceny wraz z tancerzami.
Byłam rozczarowana, że koncert tak szybko
się skończył. Wszyscy zaczęli opuszczać
salę. Po Kingę i mnie przyjechali jej rodzice i
wracaliśmy do domu. W drodze powrotnej
byłam roztrzęsiona i opowiadałam mamie
przez telefon przebieg całego dnia. Do
niedawna było to dla mnie niemożliwe
marzenie do spełnienia. Warto wierzyć w
marzenia, bo się spełniają. Ten dzień był
dniem pełnym różnych emocji. Nigdy nie
zapomnę tego dnia i mam nadzieję, że za
niedługo będzie kolejna okazja, by móc go
spotkać i powtórzyć ten dzień, w jeszcze
lepszy sposób. Aleksandra Śliwińska, Kinga
Ciota 

Polecamy

.

Najfutbolniejsi to dowcipna, sympatycznie
napisana i bogato ilustrowana seria książek,
opowiadająca o pasji i zaangażowaniu, o
przyjaźni i współpracy, o perypetiach i
przeżyciach dzieci wchodzących w okres
dojrzewania. Książki są dostępne w naszej
bibliotece. Są one wspaniałą lekturą dla dzieci
w wieku od 6 do 12 lat, zarówno dla chłopców,
jak i dla dziewcząt. Z przyjemnością
przeczytają je także rodzice.

..

Kolejną serię, którą chcemy polecić to Ulica
Czereśniowa. Pełne zabawnych szczegółów,
sympatycznych postaci i ujmująco
codziennych sytuacji książki obrazkowe, w
których nie pada ani jedno słowo. Każda
strona tych książek to barwna, pełna
szczegółów i postaci ilustracja
przedstawiająca fragment miasta. Na kolejnych
rozkładówkach odnajdujemy tych samych
bohaterów w różnych miejscach i momentach
dnia. Historię każdego z nich można
opowiedzieć na wiele różnych sposobów.
Otwórzcie wrota do wyobraźni. 

..
.

.

..

..
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Osoba, którą podziwiam Polecamy
Książeczki z serii HUMORKI. Seria prezentuje
zabawne opowieści o mieszkańcach
miasteczka Humorki. W każdej książeczce
dowcipnie przedstawiamy szczególny typ
charakteru naszych bohaterów. Cała seria
 wciąga czytelników od pierwszych słów
opowieści. Nie dosyć, że jest niezwykle
wartościowa, to jeszcze tak przyjemnie się ją
czyta, że chce się sięgać po kolejną część, i
kolejną, i kolejną. 

..

Chcecie podszlifować angielski? Nic
prostszego teraz. Serie Storytime i Christmas-
time to lektury przeznaczone dla dzieci w
wieku 9-12 lat. Dostępne na trzech poziomach
– niebieskim, czerwonym i zielonym, mogą
służyć jako uzupełnienie każdego kursu języka
angielskiego.
Pięknie ilustrowane książeczki motywują
dzieci do poznawania świata języka
angielskiego oraz rozwijają nawyk czytania dla
przyjemności. A opowieści zna każdy.
Kopciuszek - Cinderella, Piotruś Pan - Peter
Pan, Piękna i Bestia - Beauty and the Beast.

..

Moim autorytetem jest moja mama.
Podziwiam ją za to, że bardzo dużo pracuje i
się nie poddaje. Jest silną i rozważną
kobietą. Ma bardzo dobre serce i często
pomaga zwierzętom. 

Moja mama nigdy mnie nie zawiodła i nigdy
mnie nie okłamała. Mogę na nią liczyć w
najtrudniejszych dla mnie chwilach. Jest
najwspanialszą mamą na świecie, ale
również najlepszą przyjaciółką. Pomaga mi
rozwiązać moje problemy. 

Moja mama pociesza mnie, gdy płaczę, daje
lekarstwa, gdy jestem chora. Nawet, kiedy
jest bardzo zmęczona, zawsze znajdzie czas,
aby pójść ze mną na spacer lub pojechać do
kina. Zawsze jest pogodna i uśmiechnięta.
Dzielę z nią również moją pasję - jazdę
konną. Moja mama jest dla mnie
najpiękniejszą osobą na świecie. 

Nina Nowak 

Pan Wiesław jest moim instruktorem jazdy na
nartach. Podziwiam go za wszechstronność
w wielu dyscyplinach sportowych. Kiedyś był
dobrym piłkarzem i nauczycielem
wychowania fizycznego. 

Lekcje jazdy na nartach prowadzone przez
niego są bardzo przyjemne i niestresujące.
Sprawiają mi dużo satysfakcji i radości.
Pan Wiesław jest niewysokim mężczyzną w
średnim wieku. Ma szczupłą, wysportowaną
sylwetkę. Zazwyczaj ubiera się na sportowo.
Z natury jest pogodnym, życzliwym,
wyrozumiałym i cierpliwym człowiekiem. 

Naukę jazdy na nartach prowadzi z
uśmiechem, potrafi niepowodzenie zamienić
w żart. Zachęca do pokonywania słabości.
Motywuje do dalszej nauki i dodaje odwagi w
przezwyciężeniu strachu.

Bez wahania polecam go wszystkim, którzy
chcą rozpocząć przygodę z nartami i trochę
poszusować na białym puchu.  

[J.Z.]

STOPKA REDAKCYJNA 
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Największym autorytetem dla mnie jest
babcia. Moja babcia ma na imię Grażyna,
mieszka w Mirsku i ma 64 lata.  

Jest to osoba posiadająca ogromny wkład w
moje wychowanie. Gdy byłem mały, chodziła
ze mną i moim bratem na spacery i
pokazywała nam otaczający świat. Często
czytała bajki. Teraz pomaga nam w lekcjach i
zna odpowiedzi na wszystkie moje pytania. 

Jest również wspaniałą kucharką. Zawsze
gotuje to, co lubię, a na deser piecze pyszne
ciasta, często po to, aby poprawić mi humor.
Umie robić na drutach i na szydełku. Uczy
mnie jak sadzić i pielęgnować warzywa w
ogrodzie. I zawsze znajdzie dla mnie czas.

Jest dla mnie wzorem do naśladowania. Uczy
mnie cierpliwości, szacunku i bycia
odpowiedzialnym chłopcem. Wspiera mnie
we wszystkim, co robię, a gdy mi się coś nie
udaje, namawia mnie, abym spróbował
jeszcze raz. Babcia uczy mnie, że nie należy
się poddawać i że zawsze trzeba dążyć do
realizacji swoich marzeń. Mojej babci nikt nie
dorówna. 

Myślę, że rady, których mi udziela będą miały
wpływ na to, jakim będę człowiekiem w
przyszłości. Chciałbym być tak mądry jak
moja babcia.    

Jakub Tomasik 4a
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Staż trenerski w Walii, w  Cardiff City

Po poprzednich  stażach, w najlepszej
akademii świata, w Benfice Lizbona, miałem
możliwość głębszego zapoznania się z pracą
w Cardiff City. Wyjazd był możliwy dzięki
członkostwu w klubie trenerskim Comt
Coaching Club, zrzeszającym trenerów z
różnych rejonów Polski. Członkami klubu są
między innymi trenerzy: Śląska Wrocław,
Korony Kielce, Lechii Gdańsk, Pogoni
Szczecin, a nawet trener kadry Polski kobiet.

Wyjazd z pewnością był bardzo udany pod
wieloma względami. Uczestniczyłem w
wykładach, zajęciach praktycznych i
teoretycznych oraz prezentacjach na temat
procesu szkoleniowego, edukacji i filozofii
pracy w Cardiff City.   Obserwowałem także
treningi każdej z grup wiekowych od
najmłodszych kategorii wiekowych do
piłkarzy o statucie zawodowców. Cardiff City
to obecnie czołówka szkolenia najmłodszych
roczników na Wyspach Brytyjskich, na
podobnym poziomie jak Chelse, czy
Manchester United.

Jednym z ciekawszych elementów jest tzw.
„Release day”, czyli dzień, w trakcie którego
zawodnicy są zwolnieni ze szkoły i cały dzień
spędzają w Akademii. Rano zaczynają
treningiem, później mają zajęcia edukacyjne
z nauczycielami, ale w miejscu obiektów
treningowych, następnie trening motoryczny
i obiad. Po południu ten sam program i w
ciągu dnia jest naprawdę sporo materiału.
Warunkiem udziału jest oczywiście brak
zaległości w szkole i odpowiednie
zachowanie. Naszym uczniom z pewnością
by się to spodobało:)  Możliwość spędzenia
całego dnia na obiektach sportowych jest
kusząca. Na pewno wrażenie na mnie zrobiło
tempo gry młodych zawodników, wysoki
pressing i nastawienie mentalne na sukces w
przyszłości.

Naszym mentorem stażu był wielokrotny (78
występów!) reprezentant Walii Craig Bellamy
jedyny zawodnik w historii ligi angielskiej,
który zdobywał bramki w aż siedmiu klubach.
Grał  między innym w  Liverpool Fc czy też
Manchester City. Teraz odpowiedzialny jest w
klubie za przygotowanie techniczne młodych
adeptów futbolu. Dzięki rozmowom z tym
słynnym na cały świat zawodnikiem na pewno
jeszcze bardziej otworzyły się moje horyzonty
myślowe na wiele aspektów treningu.

Dodatkową atrakcją dla mnie była możliwość
oglądania na żywo meczu Championschip
pomiędzy Cardiff City a Brighton Hove Albion
oraz wizyta na meczu Premier League w
Swansea City. Przypomnę iż bramkarzem tej
drużyny jest nasz reprezentacyjny bramkarz
Łukasz Fabiański.

Reasumując cieszę się, iż miałem
możliwość poznania struktury pracy w klubie
w Cardiff City. Jest to z pewnością wielki
profesjonalizm pracy i dawania wielkich
możliwości młodym ludziom. Na pewno dużo z
poznanych elementów nie tylko z treningu
stricte piłkarskiego będę wykorzystywał w
pracy w naszej szkole. Do zobaczenia na
lekcjach:)

Jarosław Wichowski 

Na przełomie listopada i grudnia nasz
nauczyciel wychowania fizycznego, pan
Jarosław Wichowski, przebywał na stażu

trenerskim w Walii, w akademii piłkarskiej, 
w Cardiff City. Specjalnie dla naszej gazety

gorąca relacja z pobytu  :)
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