
Rozmowa Nathana Góry (kl.4) z Panem 
Damianem Wróblem – trenerem i mana-
gerem Football Academy. 

 

Nathan Góra : Dzień dobry. Czy mógłby 

Pan wyjaśnić, czym zajmuje się Football 

Academy? 

Pan Damian Wróbel: Dzień dobry. Foot-

ball Academy to  największa sieć szkółek 

piłkarskich, która powstała 

sześć lat temu w Polsce. W 

tej chwili posiadamy ok. 145 

oddziałów w Polsce, trenuje u 

nas 12 tysięcy dzieci. Od 

sierpnia otwieramy również 

szkółki w Anglii. Na chwilę 

obecną mamy ich 10, ale na-

szym planem jest otwierać 

jak najwięcej szkółek, by da-

wać dzieciom szansę na rozwój. Przyjmu-

jemy do Akademii wszystkich, bez wzglę-

du na to, czy potrafią grać w piłkę, czy 

nie. Jesteśmy otwarci po prostu na 

wszystkie dzieci, które lubią grać w piłkę. 

N.: Skąd się wzięła ta idea? 

D.W.: 6 lat temu trenerzy w Polsce do-

szli do wniosku, że szkolenie piłkarskie 

młodzieży nie jest na najwyższym pozio-

mie i trzeba byłoby coś zmienić. Jed-

nym z właścicieli Akademii jest Anglik 

Jason Durkin, który przekazał swoją 

wiedzę, swoje kontakty, dzięki czemu 

Football Academy czerpie z wzorców 

angielskich, tzn. staramy się trenować 

dzieci według angielskiego stylu gry. 

N.: Czy działacie tylko w Polsce? 

D.W.: Działamy w Polsce, w Anglii. W 

planach mamy teraz 

Szkocję, stąd nasza 

wizyta w Waszej szko-

le. Zamierzamy rów-

nież zapoczątkować 

działalność  w  Norwe-

gii, Niemczech, Irlan-

dii, a w przyszłości 

także w Ameryce. 

N.: Kto może grać w 

Football Academy? 

D.W.: W Football Academy może grać 

każdy, kto ma na to ochotę, kto ma pa-

sję i chciałby spędzić fajnie czas, więc 

naprawdę nie ma tu ograniczeń. Zapra-

szamy dziewczęta i chłopców, dzieci z 

Polski czy innego kraju. 
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N.: Czym się różni Football Academy od zwykłego 

grania z kolegami? 

D.W.: W Football Academy mamy wykwalifikowa-

nych trenerów. Utworzyliśmy już reprezentację 

Polski Football Academy - dzieci do lat 10 i do lat 

kilkunastu. Tam nasze działania szkoleniowe są już 

bardziej zaawansowane. Również w Anglii powstaje 

podobna reprezentacja. Jednak  nie można zapo-

minać, że to uczestnictwo w naszych treningach to 

także zabawa i nie każdy musi zostać  drugim 

„Ronaldo”. Chodzi o to, by czerpać radość z grania 

w piłkę nożną.. 

N.: Czy organizujecie jakieś turnieje piłkarskie? 

D.W.: Tak, w Polsce – na zasadzie mikroregionów, 

makroregionów i rozgrywek centralnych. W Wiel-

kiej Brytanii zaczynamy właśnie cykl sześciu tur-

niejów, za każdym razem będą się one odbywać w 

innym ośrodku, w innym mieście, więc co miesiąc 

dzieci będą rozgrywały turniej w innym miejscu, a 

za 6 miesięcy wyłonimy Mistrza Anglii naszej Fo-

otball Academy. 

N.: Kiedy otworzycie szkółkę w Glasgow? Gdzie i 

kiedy będą odbywać się treningi? 

D.W.: Mam nadzieję, że otworzymy szkółkę w 

Glasgow już w lutym, dlatego odwiedziliśmy Was 

dzisiaj w szkole. Chcemy przedstawić rodzicom 

naszą ofertę, zasady naszej działalności. Zamie-

rzamy w tym celu współpracować również  z Polską 

Szkołą w Glasgow. Macie tu piękne boisko i mam 

nadzieję, że znajdą się również chętni, by upra-

wiać tę piękną dyscyplinę sportu. Liczymy zatem 

na to, że już w lutym spotkamy się tutaj na pierw-

szym treningu Football Academy. 

N.: Czy zamierzacie również trenować w innych miastach 

w Szkocji? 

D.W.: Jesteśmy po wstępnych rozmowach w Edynburgu, 

następnie wybieramy się do Aberdeen i Dundee. 

N.: Czy powstanie liga w Szkocji? 

D.W.: Oczywiście, mamy taką nadzieję. Chcielibyśmy 

utworzyć szkocką reprezentację Football Academy. Pla-

nujemy stworzenie reprezentacji: polskiej, dwóch angiel-

skich i szkockiej, bo rywalizacja jest najlepsza. 

N.: Czy jest Pan trenerem? 

D.W.: Tak, jestem trenerem i managerem Football Aca-

demy. 

N.: Czy grał Pan lub gra obecnie w jakimś klubie piłkar-

skim? 

D.W.: Nie, obecnie nie gram w żadnym klubie, ale w prze-

szłości, przez ponad 15 lat grałem w Polsce w piłkę nożną 

„półzawodowo”, jak to się  zwykło określać. Od kilku lat 

szkolę dzieci  w Anglii. Staram się też rozwijać, doskona-

lić swoje umiejętności  poprzez uczestnictwo w rozma-

itych kursach. Mam nadzieję, że będę mógł przekazać swą 

wiedzę również dzieciom w Glasgow. 

N.: Kiedy zainteresował się Pan piłką nożną i dlaczego wła-

śnie piłką? 

D.W.: Na to pytanie jest mi najtrudniej odpowiedzieć, 

ponieważ odkąd tylko pamiętam, interesowałem się piłką 

nożną. Rodzice opowiadali mi, że już od dziecka grałem w 

piłkę. Dlaczego piłka? Trudno powiedzieć… Interesowałem 

się różnymi sportami: grałem w hockey’a, koszykówkę, 

uprawiałem judo,  karate – zatem wiele dyscyplin, ale piłka 

nożna pasjonowała mnie najbardziej i czerpię radość z 

tego, że mogę dzielić moją pasję i doświadczenie w tej 

dziedzinie z młodszymi. 

N.: Dziękuję bardzo za tę interesującą rozmowę. 

D.W.: Ja również dziękuję i mam nadzieję, że już niedłu-

go spotkamy się na boisku. 
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Laura Jędrusiak (kl. 6). 

 

 

Wiosna 
 

Przychodzi wiosna - 

Tak bardzo radosna. 

Ciepły poranek już nas obudził, 

Słonecznym uśmiechem zawitał wśród ludzi. 

Wszędzie przebiśniegi kwitną, 

A krokusy i żonkile zaglądają na nas mile. 

Wszyscy głośno się cieszymy, 

Gdy jaskółkę zobaczymy. 

Z góry słychać śpiew skowronka, 

A po listku wędruje biedronka. 

Żółte kaczuszki pływają po wodzie 

I nie marzną już w zimowym chłodzie. 

Zostań, wiosno, tutaj z nami, 

Okryj cały świat kwiatami. 

Chcemy spędzać czas na łące, 

  Podpatrywać skaczące zające, 

Patrzeć w niebo na bociany 

I marzyć, że z nimi latamy. 

Gdy obudzisz mnie z rana, 

To, choć będę jeszcze troszkę zaspana, 

Zaraz Ci radośnie zaśpiewam: 

Tra la la la 

Witaj, wiosenko kochana! 
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Wyróżnienie w Konkursie Wiosennym 
Sandra Ciesielska, (kl. 5) 

 

Tajemnice wiosny 

W pewnej małej wiosce o nazwie Skórki miesz-

kało pięć dobrych koleżanek – Kasia, 

Maja, Julia, Alicja i Natalia. Były to 

dziewczynki radosne, uśmiechnięte 

– poza Natalią. Natalka nie zawsze 

taka była. Po prostu zima uśpiła w 

niej całą radość. Pozostałe koleżanki 

bardzo się o nią martwiły i gdy zo-

rientowały się, co jest przyczyną 

jej smutku, postanowiły ją rozwese-

lić.  Zaproponowały jazdę na sankach. Niestety 

to nie pomogło – Natalka nie chciała się uśmiech-

nąć. Wciąż była smutna i przygnębiona. Nie oka-

zywała żadnej radości. 

Po trzech miesiącach (czyli 21 marca) nadeszła 

wiosna! Polską tradycją jest topienie w tym dniu 

Marzanny, by pożegnać zimę.  

To czas, kiedy drzewa zaczynają się zielenić, kwit-

ną przebiśniegi, a krokusy ożywiają swe piękne ko-

lory. Cudne promienie słońca stają się coraz cie-

plejsze, a rozmaite ptaszki powracają z ciepłych 

krajów do swoich gniazd. Natura budzi się z głębo-

kiego snu i pokazuje swą wiosenną magię. 

Och, ta nasza kolorowa wiosna!  Jest 

taka cudowna! Każdy z nas chyba po-

twierdzi, że to najpiękniejsza pora roku! 

To nie koniec mojej opowieści… 

Natalka ujrzała pierwsze przebiśniegi i 

od tego momentu wiedziała, że nadeszła 

wiosna. Dziewczynka znów stała się ra-

dosna. Wszyscy wokół byli szczęśliwi, 

nawet ptaszki zaczęły śpiewać wesoło! Wiosna też 

ma swoje tajemnice… 

 

Wiosenne życzenia dla Wszystkich! 

Wyróżnienie w Konkursie Wiosennym 
Natalia Motyczyńska, (kl. 6). 

Śmigus dyngus 

„Hahaha!!!" - śmiała się moja kuzynka Madzia. 

„Co cię tak śmieszy?” - zapytałam . 

Dopiero się obudziłam, a Madzia się śmiała. Po-

czułam coś mokrego na moim policzku i uświado-

miłam sobie, że to była woda. 

„Dzisiaj jest śmigus dyn-

gus!” pomyślałam sobie i od 

razu pobiegłam do łazienki, 

żeby napełnić moją butelkę 

wodą. 

Wyszłam z łazienki i oblałam 

moja kuzynkę zimną wodą. 

Madzia zaczęła wrzeszczeć, 

a ja jej powiedziałam, żeby była cicho, bo idzie-

my obudzić moich rodziców lodowatą wodą. 

„Aaaaa!!!!”  - krzyknęli 

moi rodzice, kiedy Ma-

dzia i ja wylałyśmy im 

na głowy zimną wodę. 

Jednak szybko się po-

derwali i zabrali nam 

nasze sikawki. I teraz 

z kolei oni zaczęli nas 

polewać wodą, a my wrzeszczałyśmy.  Po chwili 

mój kuzyn Filip również się obudził i zaczął 

wszystkich polewać wodą. 

Po śniadaniu cała nasza rodzina wyszła na spacer 

do parku. Madzia i Filip pobiegli na zjeżdżalnię, a 

ja usiadłam na huśtawce. 

Był bardzo ciepły wiosenny dzień, słońce świeciło i 

nie było ani jednej chmurki na niebie. 

To był śliczny, radosny, pogodny dzień, którego 

nigdy nie zapomnę. 
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Szymon Dobrowolski, (kl.6). 

Miasto powstało około X wieku. 

Jednak kilkaset lat przedtem 

istniała inna osada, Ostrów Tum-

ski (obecnie Ostrów Tumski mo-

żemy zwiedzić we Wrocławiu). 

Miasto miało nadane prawa miej-

skie 1000 lat temu, lecz zostało 

najechane przez czeskiego księ-

cia i doszczętnie zniszczone. O 

dziwo, ponoć do owego momentu 

Poznań, nie Gniezno, utrzymywał 

rangę stolicy. Jednak po tym najeździe stolicę 

przeniesiono do Krakowa. 

 

Poznań był traktowany jako gród stołecz-

ny przez ok. 200 lat. Znaleziono tam tak-

że palatium, jeden z najważniejszych bu-

dynków w zamku. Możliwe, że w Poznaniu 

właśnie został koronowany Mieszko I (nie 

w Gnieźnie), gdzie spędził większość swo-

jego życia z żoną Dobrawą. Jest tam tak-

że najstarsza bazylika w Polsce im. Piotra 

i Pawła. Bazylika ta została zniszczona, 

ale po II wojnie światowej odbudowano ją 

w stylu gotyckim. Poznań był miastem 

bardzo zabytkowym , lecz po licznych najazdach 

niewiele zabytków w nim pozostało. 

Moje miasto Poznań 

Wyróżnienie w Konkursie Wiosennym 
Dominik Korzepa (kl.6). 

Wiosna przygodę niesie! 

 

Kiedy wstaję, to się cieszę, 

Każdy dzień przygodę niesie, 

Więc szybciutko, bez gadania, 

Robię to, co trzeba zrobić z rana. 

Rachu ciachu już gotowe! 

I pomysły mam bombowe! 

Szybko na dwór więc wychodzę, 

By rozpocząć swą przygodę. 
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Dla  najmłodszych - labirynt, połącz kropki, pokoloruj! 


