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Swoją przygodę z karate rozpoczęłam w klubie „Arawaschi” w Wieprzu w 2010 roku.
Pierwszy stopień w karate 9,1 kyu zdobyłam 9 sierpnia 2011 roku. Ćwiczyłam w Arawaschi
trzy lata, pod kierunkiem senseia (trenera) Bogdana - Wilczka. Razem z klubem
uczestniczyłam w zawodach na terenie powiatu żywieckiego oraz w Czechach i na Słowacji
zdobywając w konkurencjach indywidualnych 5 złotych, 1 srebrny i 4 brązowe medale.

MOJE 
 HOBBY 

KARATE

W grudniu 2012 roku przeszłam do klubu sportów azjatyckich „Atemi” w Bielsku-Białej.
Głównym senseiem jest Paweł Połtorzecki - trener kadry narodowej Polskiego Związku
Karate.

Startując z Atemi zdobyłam puchar i złoty medal za zajęcie pierwszego miejsca w kumite
fantom (prezentacja ciosów i kopnięć na ,,manekinie”), jeden srebrny medal w kumite
fantom, dwa brązowe medale w kata indywidualnym (kata - układ określonych ruchów
w odpowiedniej kolejności, pozycjach i tempie, w karate shotokan jest 41 takich układów),
trzy brązowe medale w kata drużynowym. Mam przyjemność trenować z aktualnym
mistrzem Polski i Świata, Mateuszem Tomiczkiem. 

W Atemi mam wielu przyjaciół, z którymi latem wybieram się nad morze na obóz sportowy.

Karate, to nie tylko sport walki, ale przede wszystkim
filozofia życia. Karate obejmuje swoim zasięgiem cały świat.
Do chwili obecnej powstało ponad 100 stylów karate. Lubię
trenować karate, gdyż lubię ruch i sport, tak jak wszyscy
w mojej rodzinie. Cieszy mnie każdy trening oraz każdy
zdobyty medal. W przyszłości chciałabym uzyskać
stypendium sportowe. Marzę też o zdobyciu mistrzostwa
Polski, Europy, a następnie Mistrzostwa Świata. Mam
nadzieję, że w przyszłości karate stanie się dyscypliną
olimpijską. 
Zachęcam wszystkich do uprawiania tego sportu.

Maria Kliś

opracowała: Maria Kliś kl. IVa
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 XXVI Międzynarodowy Festiwal 
                      Sztuki Lalkarskiej

                             
               Magia Lalki - wystawa towarzysząca festiwalowi

     Tegorocznej edycji festiwalu, towarzyszyło wiele ciekawych imprez      
 związanych ze sztuką lalkarską.

    W Galerii Bielskiej BWA można obejrzeć wystawę Magia Lalki.
  Składają się na nią elementy scenografii, lalki i kostiumy, ze spektakli  
 zrealizowanych przez Teatr Banialuka w ciągu ostatnich dziesięciu lat.

 

 Zdjęcia z wystawy obok i poniżej.

 
Wystawa Magia Lalki daje możliwość przyjrzenia się bliżej lalkom,

rekwizytom, dekoracjom i kostiumom, które stanowią ciekawy, bogaty zbiór
dzieł sztuki.

Na zdjęciach lalki do spektakli:
Złoty Klucz, scenografia Julia Skuratova

Przemiana, scenografia Aleksander Maksymiak
Antygona, scenografia Danuta Kierc

 

        Niedawno zakończył się konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży,
    na wykonanie lalki teatralnej.
    Do konkursu zgłoszono 82 prace, które w ocenie Jury były bardzo            
    ciekawe i pomysłowe oraz prezentowały wysoki poziom artystyczny. 
    1 czerwca w Teatrze Banialuka, odbyło się uroczyste wręczenie nagród
    i wyróżnień.
    Wybrane prace będzie można oglądać we foyer Teatru Banialuka 
    od 1 do 25 czerwca.

Do wystawy pokonkursowej zakwalifikowano 35 prac.
Ja wykonałam na konkurs lalkę Małego Księcia, bohatera mojej ulubionej

książki Antoine'a de Saint-Exupéry'ego.

      Na zdjęciach obok i powyżej pokazane są etapy powstawania mojej
lalki. 

Wystawa lalek

Złoty klucz

Etapy tworzenia Małego Księcia

Etap końcowy i Mały Książę na wystawie

Fot. J.G.

Fot. J.G.
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Lalkowe święto
    

  22 maja ruszył XXVI Międzynarodowy Festiwal Sztuki Lalkarskiej organizowany w Bielsku-Białej przez Teatr Lalek
Banialuka. 

   

   Podczas 4 festiwalowych dni, można było obejrzeć 17 widowisk teatrów    
    z 12 krajów. Swoje spektakle zaprezentowały teatry z Polski, Czech,    
 Niemiec, Włoch, Portugalii, Hiszpanii, Holandii, Wielkiej Brytanii, Rosji,  

 Ukrainy, Izraela oraz Indonezji.    

Pokazom teatralnym towarzyszyły liczne imprezy - wystawy, warsztaty
teatralne, seminaria i prezentacje filmowe. Widzowie mogli zapoznać się

  z różnymi typami lalek teatralnych oraz z różnorodnymi technikami
animacji (czyli poruszania), stosowanymi w przedstawieniach lalkowych.

 Obok tradycyjnych lalek: kukiełek, marionetek i pacynek wystąpiły lalki
cieniowe (tradycyjny jawajski teatr cieni) oraz lalki maszyny, które wystąpiły
 obok ludzi.  

 W przedostatni wieczór festiwalu odbyło się widowisko plenerowe
Lwowskiego Teatru Woskresinnia "Spotkać Prospera".

  Ponad 45 letnia (festiwal odbywa się co 2 lata) historia Międzynarodowego  
Festiwalu Sztuki Lalkarskiej pokazała, że teatr lalkowy i jego prosty przekaz  
cieszy się dużym uznaniem widzów. Jego adresatem są nie tylko dzieci, 
  ale także młodzież i dorośli.

              Dzięki festiwalowi można poznać kulturę wielu narodów.

   Grand Prix festiwalu zdobył: Blind Summit Theatre (Londyn, Wielka    
 Brytania  za spektakl pod tytułem STÓŁ.

   Nagrodę za najlepszy spektakl dla dzieci zdobył: Naivní divadlo            
 Liberec (Liberec, Czechy) za spektakl pod tytułem BUDULÍNEK.

    
        Na zdjęciach: spektakle z Włoch, Hiszpanii i Indonezji.

Czarna Owca, Włochy

"Kruchość" Hiszpania

"Ramajana" Indonezja

Aktorzy Teatru Cieni z Indonezji

fot. J.G.

fot. J.G.

fot. J.G.

fot. J.G.
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opracowały: Aleksandra Mołdysz i Dominika Rus kl. VIa

KSIĄŻKI DLA NASZYCH CZYTELNIKÓW...

Hans Christian Andersen - „DZIEWCZYNKA Z ZAPAŁKAMI”

W ostatni wieczór starego roku głodna dziewczynka przechadza się po
pustych ulicach, aby sprzedać choćby jedną zapałkę. Jednak nadaremnie.
Nikt nie chciał kupić od niej nawet jednej marnej zapałki. Po trudnym dniu,
zmęczone dziecko postanawia odpocząć. W krótkim czasie odeszła z tego
świata.

CZYTAJ DOBRZE, CZYTAJ ŚMIAŁO!
DUŻO WIEDZY NIGDY MAŁO!

Henryk Sienkiewicz - „W PUSTYNI I W PUSZCZY”

Głównymi bohaterami powieści są czternastoletni Staś Tarkowski i ośmioletnia Nel Rawlison. Zostają porwani
przez Beduinów i zawiezieni do Chartumu gdzie okazuje się, że muszą jechać dalej - Mahdi poleca porywaczom, by

zawieźli dzieci do Smaina, który proponuje Anglikom oddanie ich w zamian za swoją żonę Fatmę i jego dzieci. Staś i Nel zostają
tym samym skazani na śmierć. Tymczasem Staś zabija porywaczy i wraz z Murzynami, Kalim i Meą, próbują dotrzeć do

ludzkich siedzib. Bohaterowie przeżywają wiele przygód, poznają rośliny i zwierzęta Czarnego Lądu, pokonują liczne
niebezpieczeństwa.

Redaktorzy SZKOLNEGO ECHA życzą wszystkim uczniom
słonecznych wakacji, mile spędzonego czasu, wielu ciekawych

wycieczek w bliskie i dalekie zakątki świata, a także
zregenerowania sił, aby w przyszłym roku szkolnym z nową

energią zabrać się do pracy.

KLASY CZWARTE NA WYCIECZCE W KRAKOWIE...
Nasi dzielni rycerze na wycieczce w Krakowie bawili się znakomicie. Zobaczyli wiele zabytków tego miasta, zakupili pamiątki, a także spróbowali sił jako
cukiernicy, wykonując pięknie przyozdobione czekoladki.
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