
NAJLEPSZA...  

ZUPA POMIDOROWA 
 
        Konferencja prasowa  z Brazylijczykami 

 
  11 czerwca odwiedziła naszą szkołę trzynasto-
osobowa reprezentacja drużyny piłkarskiej z Brazylii. Byli to 
chłopcy w wieku 11-13 lat, którzy przyjechali na zaproszenie 
brazylijskiej szkółki piłkarskiej „Brasil Da Bola” funkcjo-
nującej w Stargardzie. Jej trenerem jest Roberto Mendes  i on 
też był tłumaczem. 
 
 Spotkanie w sali gimnastycznej prowadził pan 
Stanisław Łapyr. Szkołę reprezentowały klasy V, ubrane w 
naszych barwach narodowych oraz VI - w kolorach flagi 

brazylijskiej. Sportowy nastrój związany z Euro 2012 udzielił się wszystkim i publiczność co jakiś czas robiła „meksykańską 
falę”.  
Po powitaniu przez dyrektor szkoły panią Ewę Sowę, nasza redakcja poprowadziła krótką konferencję prasową. 

Jessica Nackowicz: Skąd do nas przyjechaliście? 
 
- Jesteśmy drużyną piłkarską z Sao Paulo. {red.: największe miasto Brazylii i Ameryki Południowej, ponad 11 mln 
mieszkańców} 
 
Janek Skrzypczak: Opowiedzcie coś więcej  o swojej drużynie i klubie. 
 
- To jest znany klub piłkarski Santos, w którym grał m.in. słynny Pele. Od lat sześćdziesiątych odnosił wiele sukcesów w 
światowej piłce nożnej. Przygotowuje młodych piłkarzy od wieku 5 lat. My teraz jesteśmy w grupie młodzików (11-13 lat). 
Taki zespół liczy nawet 40-50 osób, z czego do seniorów przechodzi kilka osób. 
 
Weronika Pilarowska: Dlaczego lubicie grać? Skąd pasja do piłki nożnej? 
 
- Piłka nożna to wielka przyjemność i szczęście. To szansa na lepsze życie w przyszłości. Wzorem może być Pele czy słynny 
Leo Messi.  
 
Viktoria Kharyshyn: W jakim celu przyjechaliście do Polski? 
 
- Przyjechaliśmy na stargardzki turniej futbolowy zorganizowany przez Brasil Da Bola. Poza tym chcieliśmy poznać Wasz 
kraj, kultur ę.  
 
Janek Skrzypczak: Jak często trenujecie? 
 
- Trenujemy cztery razy w tygodniu po 2,5 godziny, w sumie 10 godzin. 
 
Weronika Pilarowska: Jaki jest Wasz największy sukces sportowy? 
 
- Jesteśmy jeszcze młodą drużyną, na razie naszym największym sukcesem było wygranie turnieju w Stargardzie. 



      Veja você ! 
 Cumprimente a sua    
  patria de nós.  
            czyli:  
 
    Do zobaczenia! 
  Pozdrówcie od nas     
   Waszą ojczyznę. 

Natalia Sudra: Co Wam się w Polsce podoba? 
 
- Zaskoczyła nas polska kultura na ulicach. Tutaj każdy zatrzymuje się przed pasami dla pieszych, jest bezpiecznie. Tego w 
Brazylii nie ma. Macie też piękne kościoły. Ale  najlepsza jest zupa pomidorowa. 
 
Ola Malinowska: Mamy teraz w kraju Mistrzostwa Europy w Piłce Nożnej. Której drużynie kibicujecie? 
 
- Na pewno Polsce i Hiszpanii! 
 

Potem wszyscy obejrzeli prezentację multimedialną na temat 
Polski i Brazylii, a następnie wytypowano 13 uczniów do quizu. W tej grupie znaleźli się nasi redaktorzy: Jakub Soboń i 
Wojtek Pająk. Uczestnicy quizu otrzymali od gości piłkarskie koszulki, które na pamiątkę podpisali. Podobało mi się, że nasz 
kolega Kuba zrewanżował się brazylijskiemu chłopcu bransoletkami z napisem „Polska”.  
Nasi goście również otrzymali upominki, które wr ęczały panie dyrektorki. Były to m.in. pudełka pysznego polskiego ptasiego 

mleczka. Potem odbył się mały sportowy turniej w rzutach do kosza 
Brazylia: Polska. Nasza „reprezentacja” wygrała stosunkiem 2:1. 
Miłe spotkanie zakończyło się pamiątkowym zdjęciem. Piłkarze 
chętnie rozdawali też autografy. Następnie Brazylijczyków gościła 
klasa VI a, która oprowadziła ich po szkole. 
 
           Klaudia Świątek  
  
 
 
 
 
                      
       
   

       
    
       My także żegnamy się 
       na całe dwa miesiące. 
       Przed nami wakacje! 
        Wszystkim uczniom, 
           nauczycielom 
      życzymy bezpiecznego, 
      udanego wypoczynku! 
     
 
 

 


