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24 listopada 2014 roku naszą szkołę odwiedzili piłkarze pierwszego i drugiego zespołu 

Miedzi Legnica. Po krótkim powitaniu i przedstawieniu się piłkarze odpowiadali na 

pytania uczniów dotyczące między innymi diety piłkarzy, ich treningów, piłkarskich 

wymówek oraz sposobu porozumiewania się między zawodnikami międzynarodowego 

zespołu I ligi. 

 

Kolejnym punktem spotkania były konkursy – sprawnościowy, polegający na żonglowaniu 

piłką oraz konkurs wiedzy z historii klubu Miedzi. Uczniowie uczestniczący w tych 

konkursach zostali obdarowani nagrodami: długopisami, smyczami, zeszytami, kubkami. 

Inni uczniowie otrzymali prezenty w postaci naklejek oraz plakatów. 

 

Koniec spotkania był jednak najciekawszy dla uczniów – piłkarze rozdawali autografy i 

pozowali do wspólnych zdjęć. 

 



 

 
 

 



 
 

 

A skąd się „wzięli” piłkarze Miedzi Legnica w naszej szkole? 

 

Już trzeci rok trwa współpraca naszej szkoły z klubem Miedzi Legnica.   

 

Gimnazjum w Lubiatowie przystąpiło do projektu edukacyjno- wychowawczego „Z młodym 

pokoleniem na stadiony”. Projekt trwał od kwietnia 2013 roku do listopada 2013 roku i miał na celu: 

1. Kreowanie postaw bezpiecznego zachowania na boiskach i stadionach piłkarskich 

2. Nabycie wiedzy dotyczącej zasad organizowania imprez masowych 

3. Przełamywanie obecnych w społeczeństwie stereotypów dotyczących imprez masowych i 

obiektów sportowych 

4. Zaangażowanie do udziału w projekcie instytucji realizujących zadania z zakresu 

bezpieczeństwa: władz samorządowych, policji, straży pożarnej, towarzystw sportowych i 

zarządców stadionów 

5. Podniesienie wiedzy pracowników szkół z zakresu bezpieczeństwa 

6. Budowanie pozytywnego wizerunku naszych ligowych stadionów 

 

 

 

 

W ramach projektu - a zwłaszcza jego IV etapu – części praktycznej, czyli wycieczki po stadionie 

z perspektywy uczestnika imprezy masowej będącej zarazem krótkim instruktażem, jak w pełni 

bezpiecznie korzystać z wszystkich atrakcji znajdujących się na tego typu obiekcie sportowym 

( od wejścia do wyjścia – parking, kasa, bramki wejściowe, rozmieszczenie sektorów, ciągi 

komunikacyjne, strefy restauracyjne, strefy rozrywki, punkty kontroli itd.)  35 uczniów  15 



listopada 2013 roku  odwiedziło stadion klubu Miedzi Legnica. Największe wrażenie na uczniach 

zrobiła szatnia piłkarzy wraz z kącikiem TV oraz  możliwość oglądnięcia treningu piłkarskiego. 

 

Etap V  projektu przewidywał bezpośredni udział uczniów na stadionie w roli kibica. 

Na mecz uczniowie mogą zabrać tatę, mamę, siostrę, brata, kuzyna, sąsiada – wszyscy korzystamy 

z zaproszenia klubu Miedzi Legnica ( serdecznie dziękujemy!) 

 

Nasi uczniowie do tej pory korzystają z etapu V projektu „Z młodym pokoleniem na stadiony” 

 

17 listopada 2013 roku – mecz z GKS Tychy – 22 uczniów i 7 rodziców 

 

5 kwietnia 2014 roku – mecz z GKS Bełchatów - 27 uczniów i 7 rodziców 

 

31 maj 2014 roku – mecz z  Olimpia Grudziąc - 14 uczniów i 3 rodziców 

 

20 września 2014 roku – mecz z Termalika Bruk –Bet Nieciecza – 17 uczniów i 8 rodziców 

 

18 października 2014 roku – mecz z Wigry Suwałki – 7 uczniów i 3 rodziców 

 

Bardzo dziękujemy klubowi Miedzi Legnica za zaproszenia za mecze i czekamy na kolejne. 

 

                 Katarzyna Karska – Galicka 

        Nauczyciel matematyki, fizyki i bibliotekarz 
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