
 

  

 

  

N a g r o d a  

w konkursie  

fotograficznym  

04 marca Aneta Ratajczak 
oraz pani dyrektor wzięły 
udział w konferencji organi-
zowanej przez Lokalną Grupę 
Działania Gościnna Wielko-
polska pt.: ―Ochrona zaso-
bów i i kształtowanie krajo-
brazu wiejskiego w obszarze 
Gościnnej Wielkopolski – 
działania lokalne i regional-
ne‖. W trakcie konferencji 
Aneta z rąk senatora pana 
Mariana Poślednika  nagrodę 
za zajęcie drugiego  miejsca 

Co tam w dolskim gimnazjum piszczy? 
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W  szkolnej gazetce  

znajdziecie m.in.  

Co w  dolskim gimnazjum 

piszczy?    

Wizyta duszpasterska księdza 

Arcybiskupa  

„Gimnazjaliści na Kolejorzu‖          

„Wiosna Humanistów‖  

Wywiad z cyklu „Moja pa-

sja…‖  

„Na deskach szkolnego teatru‖  

Przepis na sałatkę wiosenną 

Julia poleca …… 

„Kącik  rozrywki‖  ….. 

 

Obchody Dnia Bez-

piecznego Internetu 
3 marca 2016 r. zakończyli-
śmy obchody Dnia Bezpiecz-
nego Internetu. Działania  
zaplanowane na cały miesiąc 
luty obejmowały: 

 stworzenie szkolnego te-
ledysku do piosenki Przytul 
hejtera promującej „Internet 
bez nienawiści‖, 
 przeprowadzenie we 
wszystkich klasach zajęć do-
tyczących przeciwdziałania 
zjawisku agresji w sieci, 
 zamieszczenie na stronie 
internetowej szkoły informa-
cji dla rodziców nt. bezpie-
czeństwa w sieci i mowy, 
 wykonanie gazetek  

Nad całością przedsięwzięcia 
czuwał zespół profilaktyczno-
wychowawczy w składzie:  
p. A. Chuda, p. J. Galler-
Włodarczak, p. J. Kaptur-
Konieczna oraz p. J. Woroch. 
Dziękujemy wszystkim oso-
b o m  z a a n g a ż o w a n y m  
w obchody tegorocznego Dnia 
Bezpiecznego Internetu.  

ściennych dotyczących bez-
pieczeństwa w sieci i przeciw-
działania zjawisku hejtu,   
 zamieszczenie informacji 
w  g a z e t c e  s z k o l n e j 
„Gimpress‖,  
 przeprowadzenie wśród 
u c z n i ó w  q u i z u 
„Bezpieczeństwo w Interne-
cie‖. 
Spośród uczestników quizu 
„Bezpieczeństwo w Interne-
cie‖ wyłoniono zwycięzców: 

I miejsce Hanna Radoła kl Ic 
II miejsce Filip Matuszewski 
IIb 
III miejsce  Jagoda Bąk IIc, 
 Luiza Sikorska IIc, Cyprian 
Matelski IIa 

Serdecznie gratulujemy !!! 

w konkursie fotograficznym 
„Gościnna Wielkopolska  
w obiektywie‖. Nagrodą oka-
zał się tablet, który służyć bę-
dzie zapewne Anecie nie tylko 
do nauki, ale także do fotogra-
fowania kolejnych ciekawych 
miejsc. 

 Serdecznie gratulujemy !!! 

Wizyta duszpasterska 

księdza Arcybiskupa 

Stanisława Gądeckiego 
W piątek 08 kwietnia 2016r. 

naszą szkołę odwiedził 

szczególny gość – Jego Eks-

celencja ks. Arcybiskup  

Stanisław Gądecki.  

C.d. str.4 



Finał II Powiatowego Zespołowego Konkursu Matematyczno-Przyrodniczego 

dla  uczniów gimnazjów powiatu śremskiego 

Gimnazjaliści na  

Kolejorza 

Uczniowie z naszej szkoły 6 mar-
ca 2016 wraz z opiekunami wzię-
li udział w niecodziennej  akcji 
„Gimnazjaliści na Kolejorza‖. 
Poznański klub co rundę otwiera 
bramy stadionu dla uczniów  

D z i e ń  

k o b i e t  

w szkole  

 

Wtorek 8 marca w szkole był 

miłym wydarzeniem. W tym 

dniu  uroczyście obchodziliśmy 

Dzień Kobiet. Aby umilić  

to święto wszystkim paniom  

i dziewczynom Samorząd 

Uczniowski  przygotował mu-

zyczne przerwy oraz konkursy.  
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barwy biało – niebieskie.  Na me-
czu panowała wspaniała atmosfera, 
uczniowie nie szczędzili gardeł na 
doping. Wszyscy wracali z humo-
rami, ponieważ Lech Poznań po-
konał Cracovię 2:1. W spotkaniu 
tym uczestniczyło aż 10918 
uczniów. Był to pierwszy mecz,  
w którym wzięliśmy udział, ale na 
pewno nie ostatni!  

W dniu 9 marca 2016 r. ucznio-
wie naszego gimnazjum: Kamil 
Antkowiak IIIB, Franciszek Ho-
dyl IIIB, Karol Nowacki IIIB  
i Patryk Grzegorek IIIA. pod 
opieką pani Marii Schneider 
wzięli udział w finale II Powiato-
wego Zespołowego Konkursu 
Matematyczno– Przyrodniczego, 
którego organizatorem był zespół 
Szkół Katolickich im. Św. Jana 
Pawła II w Śremie. Konkurs 
obejmował wiedzę i umiejętności 
z matematyki, chemii, fizyki oraz 
biologii poszerzone  

Co tam w dolskim gimnazjum piszczy? 

gimnazjów z Wielkopolski tym  
razem zaprosił na mecz przyjaźni 
Lech Poznań – Cracovia.  
Oczywiście młodzież z gimna-
zjum wcześniej przygotowała pla-
katy, pompony, transparenty do 
kibicowania. Zaopatrzyli się rów-
nież we flagi klubu oraz we flagi 
klubu oraz pomalowali się na  

Uczniowie mogli napisać niepo-

wtarzalne i ciekawe  życzenia, 

a  społeczność męska gimnazjum 

miała za zadanie wystylizować się 

specjalnie dla kobiet. Również  

p. Roman i p. Jacek przygotowali 

dla wszystkich pań w gimnazjum 

słodkie upominki.  

Wyniki konkursów: 

Najciekawsze życzenia: 

I miejsce  Antoni Chojnacki IIb 
II miejsce  Wojciech Pietrzak   Ia 
III miejsce – Patryk Zając IIb 

Najlepiej wystylizowany chłopak 

I miejsce  Patryk Grzegorek IIIa 
II miejsce Adrian Kierzkowski 
IIc 
III miejsce Aleks Dudziak Ic 

 

o zagadnienia mające na celu za-
stosowanie teorii w praktyce. Do 
rywalizacji przystąpiło 8 szkół 
wystawiając jedną 4-osobową 
drużynę, która kolejno rozwiązy-
wała zadania praktyczne i wyko-
nywała różne doświadczenia  
z matematyki, chemii, fizyki  

i biologii. Chłopacy dzielnie radzili 
sobie z niełatwymi zadaniami zaj-
mując tym samym IV miejsce. 

Serdecznie  gratulujemy! 
 



Półfinał XXXI Wojewódz-

kiego Konkursu  

Recytatorskiego  
Dnia 18 marca dwoje uczniów na-
szej szkoły reprezentowało pla-
cówkę w półfinale XXXI Woje-
wódzkiego Konkursu Recytator-
skiego dla Uczniów Szkół Podsta-
wowych i Gimnazjów, Który od-
bywał się w MDK nr 2 w Pozna-
niu. Byli to:  Katarzyna Adamczak 
i Antoni Chojnacki, a zaprezento-
wali zgromadzonej publiczności 
B a l l a d y  i  R o m a n -
se  Władysława  Broniewskiego 
oraz fragment Pana   Tadeusza  
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rosły, zwłaszcza podczas kalambu-

rów, z którymi młodzież poradziła 

sobie doskonale. Na dobry humor 

zgromadzonych podziałały także 

prezentacje wiosennych strojów. 

W tej konkurencji gorący aplauz 

zyskała klasa 3A oraz 3B i 2B. 

Punktem kulminacyjnym imprezy 

były licytacje. Wszystkie tęgie 

umysły zgromadzone na sali były 

zaabsorbowane gromadzeniem 

przykładów, by pobić na głowę 

pozostałych.  

Jednak, jak się okazało, więk-

szość klas deklarowała maksy-

malną liczbę do wylicytowania – 

10. Nie obyło się bez błędnych 

odpowiedzi, ale niektórym uda-

wało się wyjść z zasadzki obron-

ną ręką. Po podsumowaniu zgro-

madzonych punktów na czoło 

wysunęła się klasa 3A, tuż za nią 

2B, a na trzecim miejscu uplaso-

wała się klasa 1B. Gratulujemy. 

Impreza okazała się wspaniałą 

zabawą. Jak się okazuje, przed-

mioty humanistyczne wcale nie 

muszą być nudne. 

Życzenia z  okazji Świąt 

Wielkiej Nocy  
Tradycyjnie, jak co roku, z okazji 
Świąt Wielkiej Nocy gimnazjali-
ści odwiedzali przyjaciół szkoły. 
W radosnym nastroju składano 
sobie życzenia i obdarowywano 
świątecznymi zajączkami. 

Co tam w dolskim gimnazjum piszczy? 

Adama Mickiewicza. 
Organizatorzy podkreślali wyso-

ki poziom wszystkich uczestni-

ków, a także zwrócili uwagę na 

zainteresowanie dzieci i mło-

dzieży sztuką recytacji i kultury 

słowa w dobie na przekór 

współczesnym trendom interne-

towym.  

„Wiosna Humanistów” 
W dniu 21 marca 2016 uczniowie 

naszej szkoły świętowali pierwszy 

dzień wiosny, który jest jednocze-

śnie Międzynarodowym Dniem 

Poezji. 

Po 4. lekcji wszyscy udali się do 

sali widowiskowej w Dolsku, by 

wspólnie się bawić. W tym roku 

rękawicę rzucili nauczyciele hu-

maniści. Młodzi adepci nauk hu-

manistycznych ochoczo podjęli 

wyzwanie. Podczas pierwszej 

konkurencji przedstawiciele każ-

dej klasy znaleźli się w krzyżo-

wym ogniu pytań z historii, wos-

u, religii i j. polskiego. Jednocze-

śnie pozostali uczniowie rozwią-

zywali różnego typu zadania: 

krzyżówkę, zagadki, układali re-

bus. Punkty przybywały, a emocje  

„Światowy Dzień Zdrowia”  
Dnia 7 kwietnia z okazji Świato-

wego Dnia Zdrowia został zorga-

nizowany i przeprowadzony 

Szkolny konkurs Wiedz o Cukrzy-

cy. Trud przygotowania i udziału 

w tym konkursie podjęło ośmioro 

uczniów naszego gimnazjum. 

Młodzież rywalizowała  rozwiązu-

jąc test składający się z 28 pytań. 

Dotyczył on rodzajów cukrzycy, 

metod rozpoznawania, profilaktyki 

i leczenia choroby, która coraz 

częściej występującej w naszym 

społeczeństwie.  

Najlepsze wyniki : 

I miejsce  Karol Nowicki IIIB 

II miejsce  Adam Wojciechowski 

IB 

III miejsce Adrian Kierzkowski 

IIC  



      C.d. Wizyty duszpasterskiej księdza Arcybiskupa Stanisława Gądeckiego 

pozwalającym dostrzec, że wśród 

wartości, które szkoła wprowadza  

w życie młodego człowieka, są 

też wartości chrześcijańskie  

i patriotyczne. 

Wizyta tak niezwykłego gościa 
była wyjątkowym wydarzeniem 
dla dyrekcji, nauczycieli  
i uczniów naszej szkoły.   

Uroczyste spotkanie rozpoczęło 
się od hymnu gimnazjum, po 
czym słowa powitania w imie-
niu całej społeczności szkolnej 
skierowała do księdza Arcybi-
skupa Pani dyrektor Barbara 
Wierzbińska. W imieniu 
uczniów powitanie i bukiet 
kwiatów przekazali: Luiza  
Sikorska z kl. II c oraz Kamil 
Antkowiak z kl. III b. 

Ks. Arcybiskup wysłuchał rów-
nież piosenek w wykonaniu  
zespołu wokalnego. 

Zwracając się do zebranych ze 
Słowem Bożym Arcybiskup 
Gądecki podkreślił, jak ważne 
w dzisiejszych czasach jest wy-
chowanie i uczenie młodego 
pokolenia wiary, tradycji oraz 
miłości do Ojczyzny i drugiego 
człowieka.  

Na zakończenie wizyty ks. Bi-
skup udzielił wszystkim zebra-
nym pasterskiego błogosławień-
stwa i udał się na spotkanie  
z nauczycielami oraz słodki po-
częstunek. 

Wizyta dla całej społeczności 
szkolnej była niezwykłym  
i wzruszającym wydarzeniem  
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M.K.- Tak odniosłem sukcesy, 

m.in.  w szóstej klasie zająłem I 

miejsce w szkole. Wykonałem 

wtedy plakat dotyczący znie-

chęcenia do palenia. 

L.S.- Komu pokazujesz swoje 

prace? 

M.K. - Pokazuje je tylko rodzi-

nie. Po raz pierwszy prezentuje 

w gazetce szkolnej, ale tylko 

spośród wielu. 

L.S —Dziękuję za udzielenie 

mi  wywiadu i zaprezentowanie 

swoich rysunków. 

GIMPRESS 
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 Wywiad z cyklu „Moja pasja” 

Witajcie Drodzy Koledzy i Drogie 

Koleżanki! Dzisiaj chcielibyśmy 

W am prz eds t awić  w ywiad  

z Naszym kolegą, Mikołajem Kra-

kowiakiem, który ma nietypową 

pasję  

Luiza Sikorska  -Jak zaczęła się 

Twoja historia z rysowaniem? 

Mikołaj Krakowiak -Starszy brat 

pokazał mi swoje rysunki, zainspi-

rował mnie. Chciałem go naślado-

wać. 

L.Z. -Pamiętasz swój pierwszy  

rysunek? 

M.K.— Pierwszy mój rysunek  

powstał w 2010 roku. Była to  

postać z pewnej japońskiej bajki. 

L.Z. - Co jest  tematem najczęściej 

Twoich prac? 

M.K. -Lubię rysować postacie  

z japońskich animacji (anime) 

L.Z. -Ile czasu poświęcasz swojej 

pasji? 

M.K. -Jeden rysunek zajmuje mi 

około 2 godzin. Staram się rysować 

jeden obrazek w tygodniu. 

L.Z. -Startujesz w jakichś konkur-

sach plastycznych? 

M.K. -W szkole podstawowej bra-

łem udział w kilku konkursach. 

L.Z. -Czy odnosiłeś sukcesy   

w tych konkursach? 

C.D. Co tam w dolskim gimnazjum piszczy? 

Wolontariusze w schro-

nisku  
Dnia 9 kwietnia 2016 roku wolon-

tariuszki Magda, Marcelina  

i Michalina wraz z panią Martą 

Dworczyk udały się do schroniska 

w Gaju, aby przekazać zebrane 

wcześniej kołdry, koce, poduszki  

i karmę. Na miejscu również byli 

uczniowie z opiekunami z Dąbrowy 

oraz Zbrudzewa. W ramach  

współpracy trzech szkół została    

przekazana buda dla psiaków.  

Młodzież oczywiście wyszła  

z czworonożnymi przyjaciółmi  

na długi spacer.  

Był to pierwszy wyjazd w tym 

roku szkolny i na pewno nie 

ostatni. 



Na deskach szkolnego teatru 

150—lecia kółka rolniczego 

GIMPRESS Str. 6 

     W  piątek 8 kwietnia w Katolickim Domu 

Kultury młodzież z gimnazjalnego koła  

teatralnego wystawiła przedstawienie upa-

miętniające 150. rocznicę powstania w Dolsku 

pierwszego w Wielkopolsce Kółka Rolnicze-

go. Jego scenariusz w dużej mierze oparty zo-

stał na książce Janiny Fedorowicz i Joanny 

Konopińskiej pt. „Marianna i róże‖, znakomi-

cie ilustrującej życie ówczesnego ziemiaństwa 

na naszym terenie.  

  „Kącik czytelniczy” Julia poleca….  

Budzenie i kształtowanie zainte-

resowań czytelniczych powinno 

być wspólną troską nas wszyst-

kich – młodzieży i dorosłych. 

Czytanie dla przyjemności jest 

najskuteczniejszą metodą wy-

chowania czytelnika – człowieka samodziel-

nie myślącego posiadającego wiedzę i umie-

jętność jej poszerzenia, kulturalnego, etyczne-

go, z wyobraźnią, który umie radzić sobie  

w życiu przy pomocy rozumu. 

Aby ukształtować właściwą postawę czytelni-

czą wśród młodzieży stworzyliśmy stałą ru-

brykę pt.: „Kącik czytelniczy – Julia pole-

ca…‖. W kąciku tym, Julia uczennica kl. IIC 

będzie polecała książki, które sama przeczyta-

ła. W tym numerze gazetki szkolnej poleciła 

dwie pozycje.   

Albert Espinosa 

„Świat na żółto. 23 małe  

odkrycia, które uratowały  

mi życie”. 

Polecam tę książkę, ponieważ jest ona 

dobra na szare dni, podnosi na duchu  

i sprawi, że twój świat zabarwi się na 

żółto  

Matthew Quick 

„Niezbędnik obserwatorów 

gwiazd” 
Jest niezwykła powieść o szukaniu sensu 

życia w świecie, który potrafi odebrać 

to, co kochamy najbardziej. Uczy nas 

tego, jak poczuć się zwycięzcą pomimo przegranej i jak 

odnaleźć własne miejsce na Ziemi. 



Przepis na wiosenną sałatkę  z jajkiem  
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Do przygotowania potrzebne nam będzie: 

 sałata lodowa 

 świeży ogórek 

 kilka rzodkiewek 

 Szczypiorek 

 4 jaja 

 oliwa z oliwek 

 sól, pieprz  

Sposób przygotowania: 

Sałatę umyć i porwać na kawałki. Jajka ugotować na twardo i pokroić w ósemki. Rzodkiewkę, ogórka  

pokroić w paseczki. Szczypiorek posiekać. Przyprawić solą i pieprzem, dokładnie wymieszać, polać oliwą  

z oliwek. 

    Wyniki za 2 zadanie w międzyklasowej grze czytelniczej  

„Na tropie dobrej książki”   

 

 

 

 

 

 

 

 

Drugim zadaniem szkolnej gry czytelniczej było wykonanie plakatu promujący film, w którym zagrają 
wspólnie główni bohaterowie trzech wybranych książek zajmujących od 1. do 4. miejsca na szkolnej 
„Złotej liście książek‖. Wszystkie plakaty zostały wykonane przez klasy bardzo ładnie pod względem pla-
stycznym. Robią wrażenie!  

Jednak o zajęciu poszczególnych miejsc zadecydowały nie tylko walory artystyczne, ale także zawartość 
merytoryczna prac. 

Plakaty filmowe na trzecim miejscu to prace, które, niestety, nie zawierają wszystkich elementów typo-
wych dla plakatu filmowego. Wielka szkoda! 

Jednak nie poddawajcie się, suma punktów może się całkowicie zmienić po wykonaniu kolejnego zadania. 

 

miejsce klasa zad.1. zad.2. suma punktów 

1. 1 A 22 pkt. 24 pkt. 46 pkt. 

2. 2 C 15 pkt. 24 pkt. 39 pkt. 

3. 

3 A 24 pkt. 14 pkt. 38 pkt. 

1 C 20 pkt. 18 pkt. 38 pkt. 

4. 1 B 22 pkt. 14 pkt. 36 pkt. 

5. 3 C 15 pkt. 14 pkt. 28 pkt. 

6. 3 B 10 pkt. 0 pkt. 10 pkt. 

7. 

2 A 0 pkt. 0 pkt. 0 pkt. 

2 B 0 pkt. 0 pkt. 0 pkt. 
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       Zagadka  

 

HUMOR 
Kolega pyta kolegę: 

- I jak było po zakończeniu roku? 

- Eeeee, dwa razy dostałem lanie od ojca.. 

- Dlaczego aż dwa ? 

- Pierwszy raz jak zobaczył świadectwo, a drugi jak 

się połapał, że to jego.    

******************************************** 

Co to jest lekcja? 

- Jest to dłuższy okres potrzebny do przygotowania się 

do krótkiej przerwy.  

********************************************   

- Wiesz, mamo, Kazio wczoraj przyszedł brudny do 

szkoły i pani go za karę wysłała do domu!                    

- I co pomogło?                                                                               

- Tak, dzisiaj cala klasa przyszła brudna. 

********************************************

Jasiu przychodzi do domu i mówi do mamy                   

- Mamo dostałem 5 w szkole                                         

- Synku  naprawdę                                                                  

- Tak mamo - dwójkę z matematyki, dwójkę z historii 

i jedynkę z języka polskiego 

******************************************** 

Szkoła jest jak szpital - zawsze są jakieś 

ciężkie przypadki.  

 

Jaki numer ma miejsce parkingowe 

zajęte przez samochód?  

 

Prawidłowe odpowiedzi należy zgłosić do p. Joan-

ny Kaptur-Koniecznej na świetlicę do  dnia  

15.05.2016 

2016. Wśród 

n a j l e p s z y c h  

będzie rozloso-

wana nagroda.  

Rozwiązanie zagadek! 

Prawidłowe odpowiedzi: 

Zagadka nr 1  

 - 776  

Zagadka nr 2 

 - Mojżesz nie miał Arki   

Zagadka nr 3 

- 4 

Maszyny losujące –Bartek i Kacper z kl. IC :) wy-

losowali szczęśliwą osobę: Michalinę Kuczyńską z 

klasy IIC. Nagrodę można odebrać w świetlicy 

szkolnej.            
 

Zespół  redakcyjny:  

 

 

Opiekunowie: p. Joanny Kaptur — Konieczna,  p. Joanna Galler 

— Włodarczak  

Dziennikarze: Katarzyna Rogacka,  Katarzyna  Gehlich,  Julia 

Idkowiak, Luiza Sikorska  

Zdjęcia : www.gimdolsk.com  

Kupon do prawidłowej odpowiedzi  

 

Zagadka —odp. …………………………………  Imię i nazwisko: ……………………………………… 
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Trzecie zadanie w międzyklasowej grze 

czytelniczej  

„Na tropie dobrej książki” 

Drodzy uczniowie wymyślcie zakończe-

nie dowolnej wybranej przez Was książki 

w formie literackiej lub filmowej  

Na prace panie bibliotekarki czekają do 

29 kwietnia 2016 r.  

Uwaga!!!!  

http://humoris.pl/tekst/co-to-jest-lekcja-jest-to-dluzszy-okres-potrzebny-do-przygotowania-sie-do-krotkiej-przerwy-11624
http://humoris.pl/tekst/co-to-jest-lekcja-jest-to-dluzszy-okres-potrzebny-do-przygotowania-sie-do-krotkiej-przerwy-11624
http://humoris.pl/tekst/co-to-jest-lekcja-jest-to-dluzszy-okres-potrzebny-do-przygotowania-sie-do-krotkiej-przerwy-11624

