Nie tylko na Dzień Kobiet

Zabrze się śmieje

Słaba płeć?
Akurat!

Przyjdź do DMiT-u
na Masztalskich

Rozmowa z Lidią Fidurą, zawodniczką Walki Zabrze, pięciokrotną
mistrzynią Polski w boksie.

Rozśmieszają nas już od ćwierć wieku. Mają
wiernych fanów w Polsce, jak i za granicą.
Wyobrażacie sobie Śląsk bez Masztalskich?
Godają, a mówią jedynie
z rzadka. Ale ich dowcipy
bawią tak samo widzów na
Śląsku, jak i Warszawie.
Masztalskich znamy również z takich programów rozrywkowych jak „Lato z Radiem”, „Cztery pory roku”,
„Sygnały dnia”. To Srebrne
Wesele Masztalskich będzie „okraszone” humorem
i szlagierami zaproszonych
artystów. Wystąpią: Robert

Łukowski, B.A.R., Golden
Mix, Nastroje, Die Silinger,
Duet Karo, Duo Fenix, Wesoły Masorz. Program poprowadzą Andrzej Miś znany prezenter Radia Piekary
oraz Danuta Wischnewski i
Peter Feszter z zespołu Die
Silinger. Masztalscy i spółka będą nas rozśmieszać
12 marca. Początek występu, godz. 17.

Spośród mnóstwa
różnych dyscyplin
wybrała Pani akurat
boks. Oryginalny wybór, muszę przyznać.
Ależ nie od razu był boks! Zaczęłam od karate...

(m)

Jeszcze lepiej!

Miałam 8 lat, gdy zaczęłam
interesować się sportami
walki. Trenowałam karate dopóki nie zobaczyłam zawodów
bokserskich. Wydały mi się
bardziej efektowne, widowiskowe. Spróbowałam i tak już
zostało. Przyznam, że miałam
do tego ambicjonalne podejście. Uparłam się, że pokonam każdą dziewczynę, z jaką
przyjdzie mi się zmierzyć.

Krzyżówka z Gazetą Miejską
KRZYŻÓWKA BEZ "A"
W diagramie nie występuje samogłoska A. Litery w
kolorowej kolumnie (10 pionowo) utworzą
rozwiązanie - tytuł polskiego filmu sensacyjnego.
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Fot. nk.pl

„Faceci nie mają ze
mną łatwo”

POZIOMO:
1) Występ ekwilibrysty
7) Jadalne części warzyw, np. natka pietruszki
8) Niegotowana potrawa
9) Umieszczenie dokumentu w segregatorze
11) Pomocnik mistrza patelni
13) Sport elektroniczny, turnieje gier
komputerowych
16) Dwa pedały do ćwiczeń
18) Szczyt po góralsku
19) „Mr. …”, thriller z Kevinem Costnerem i Demi
Moore
20) Liście, pąki, łodygi
21) Góry ze szczytem Golam Perelik (2191 m)
22) Dreszcze, ciarki
23) Debiutancka płyta Kasi Kowalskiej (1994)
24) Poczęstunek na koszt kupującego po dobitym
targu
26) Lew, założyciel IV Międzynarodówki
29) Filmowy super glina z Detroit
32) Wspólnota religijna, założona 1830 w USA
przez J. Smitha
33) „Łączy” igłę z filiżanką
34) Tim, amer. aktor („Skazani na Shawshank”)
35) Grupa Muńka Staszczyka

PIONOWO:
1) Dawniej o ironii, drwinie
2) Pierwsza lub domowa
3) Fach Jana Kilińskiego
4) Ptak, który co 500 lat odradzał się z własnych
popiołów
5) Paluch, bohater baśni Charles'a Perrault i
braci Grimm
6) Interesant
10) Rozwiązanie
12) Rapujący artysta
14) Szef spółki z żoną
15) Kardynał z „Trzech muszkieterów”
17) Ze słupkiem, który rośnie lub opada
25) Przyjęcie z okazji narodzin dziecka
26) Charakterystyczne brzmienie głosów lub
instrumentów
27) Odpady z przemiału ziarna używane jako
pasza dla zwierząt
28) Duża ilość pieniędzy
30) Zasłonięty bardotką
31) Stolica imperium Inków, w południowej części
Peru

Facetów też
pewnie wpędza
Pani w kompleksy...
Oj, nie mają ze mną
łatwo, nie mają (śmiech).
Zresztą po treningach
z mężczyznami, słyszę
komentarze, że mieli niezły wycisk. Ale to mi pochlebia. W końcu jest to
sport kojarzony wyłącznie
z panami. Tylko kto powiedział, że macie być choćby
i pod tym względem od nas
lepsi?

Z drugiej idąc na
randkę z Panią można czuć się bezpiecznie.
No, tak (śmiech). Zupełnie poważnie: prywatnie,
jestem inną Lidką niż ta
na ringu. Ciepłą, spokojną
i bardzo rodzinną.

Nigdy Pani nie słyszała: Lidka daj spokój już z tym boksem,
zajmij się czymś bardziej kobiecym?
Przeciwnie, rodzina, najbliżsi przyjaciele zawsze mnie
wspierali. Zawsze kibicowali,
nigdy nie odradzali.

Ma Pani za sobą flirt
z polityką - start z list
SLD do samorządu.
To był raczej przypadek. Nie
planowałam nigdy kariery
politycznej. W przyszłości wolałabym się skupić na pracy
z dziećmi i młodzieżą. W tym
widzę swoje powołanie.

Za rok olimpiada
w Londynie. Będzie
medal?

Lidia Fidura (ur.
1 lipca 1990 roku
w Rudzie Śląskiej)
- uprawia boks
i karate kyokushin.
Jest złotą medalistką Mistrzostw Europy, pięciokrotną
mistrzynią Polski,
zdobyła Puchar Polski w Kick-Boxingu.
W ubiegłorocznym
prestiżowym turnieju im. Felixa Stamma w Warszawie
sięgnęła po Złoty
Puchar.
W historii jest
pierwszą kobietą,
która dokonała tej
sztuki.
Mam taką nadzieję! Treningi
pod kątem przygotowań do
igrzysk już się zaczęły, co
jest niezwykle czasochłonne.
W zasadzie w ogóle nie mam
dla siebie czasu. Cieszy mnie
jednak wysoka forma. Obroniłam tytuł mistrzyni Polski
w boksie. Myślę, że to dobry
prognostyk przed olimpiadą.

Rozmawiał: Marcin Król

