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Za oknem jesienna szaruga, rok szkolny rozpoczął się na dobre....  

Kartkówki, sprawdziany, ale i wycieczki. Przygotowaliśmy pierwszy w tym roku 

szkolnym numer naszej gazetki „GIMPRESS‖, w której pojawią sie nowe artyku-

ły min. zdrowie psychiczne, sport, kącik muzyczny.  Mamy nadzieję, że będzie 

ona dla Was dobrym sposobem na chwilę relaksu.  

Życzymy wszystkim przyjemnej lektury.  

Redakcja „GIMPRESS‖  

Dziennikarze: Julia Idkowiak, Luiza Sikorska, Katarzyna  

Rogacka, Jakub Jańczak, Kacper Tomczak.  

Opiekunowie: mgr Joanna Galler— Włodarczak, mgr Joanna Kaptur —Konieczna  



 
W sobotę 10 września 2016  gru-
pa wolontariuszek z naszej szko-
ły wraz z panią Martą Dworczyk, 
kolejny raz uczestniczyła w im-
prezie pt. „Uwolnić Skowronka‖, 
która odbyła się w Śremie. Akcja 
ta została zorganizowana już po 
raz drugi przez  Fundację na 
Rzecz Rewaloryzacji Miasta 
Śrem. Było to spotkanie integra-
cyjne  dla osób niepełnospraw-
nych poruszających się na wóz-
kach inwalidzkich  lub o kulach  
z terenu powiatu  śremskiego.  

„Podaj dalej … drugie życie odpadów” 

 to ludzie w pełni wartościowi,  
o takich samych potrzebach i za-
interesowaniach. Przede wszyst-
kim zrozumieliśmy, że mimo 
swoich ograniczeń fizycznych 
potrafią się bawić i osiągać suk-
cesy. Dziękujemy wolontariusz-
kom za udział w akcji :) 
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„Rowerem do …” 

„Uwolnić skowronka”  

Co tam w dolskim gimnazjum piszczy? 

Zadaniem uczniów 
było towarzysze-
nie tym oso-
bom  i  pomoc 
podczas spaceru 
po Jezioranach 
oraz dotrzymanie  
towarzystwa w 

trakcie pobytu w Katolickim 
Centrum Edukacji i Kultury. 
Oprócz humorów, które wszyst-
kim  dopisywały również pogoda 
była piękna i słoneczna. Dzięki 
temu spotkaniu wszyscy zoba-
czyli, że osoby niepełnosprawne  

W słoneczny, 
sobotni pora-
nek, 17 wrze-
śnia grupa 
gimnaz ja l i -
stów pod 
opieką  p. M. 

Schneider i p. A. Ważbińskiej – 
Busz przyłączyła się do ogólno-
polskiej akcji zainicjowanej przez 
Fundację Nasza Ziemia pod ha-
słem „Podaj dalej … drugie ży-
cie odpadów”. Organizatorem  
i koordynatorem akcji na terenie 
gminy było Stowarzyszenie na 
rzecz wspierania aktywności lo-
kalnej w Gminie Dolsk.  

Na miejscu wszyscy uczestnicy 

rajdu otrzymali ciepły posiłek. 

Organizatorzy imprezy przygoto-

wali szereg konkurencji sprawno-

ściowych, w których uczniowie  

Dnia 17 września 

2016 r. na stadionie  

w Manieczkach od-

była  się XXXV edycja imprezy 

„ROWEREM DO…‖. Na miej-

sce docelowe wszyscy uczestni-

cy rajdu jechali wybranymi 

przez siebie szlakami rowero-

wymi. Uczniowie naszej szkoły, 

wraz z opiekunami wybrali tra-

sę Dolsk – Mełpin – Śrem – 

Manieczki.  

 naszej szkoły świetnie się spisa-

li. Nagrody za zajęcie II i III 

miejsca otrzymali uczniowie 

klasy I B: Andrzej Szmyt, Kac-

per Nowacki, Mateusz Mendy-

ka i Bartosz Drożdżyński 

Po krótkiej odprawie p. T. Frąc-

kowiaka szefa Stowarzyszenia, 

wyruszyliśmy różnymi trasami 

zbierać śmieci, w południe na 

plaży w Dolsku posadzono  

10 drzew. Imprezę zakończyli-

śmy spotkaniem wszystkich 

uczestników akcji nad jeziorem 

przy grillu.  

Uczestnicząc w tek akcji ucznio-

wie spędzili aktywnie i przyjem-

nie wolny czas robiąc coś dobre-

go dla naszego miasteczka.  

 

Dziękujemy uczniom i opieku-

nom za  godne reprezentowa-

nie  naszej szkoły  



„Święto pieczonego ziemniaka” 
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Młodzież z naszej szkoły 25  

września 2016 wraz z opiekunami 

wzięli kolejny raz udział w nieco-

dziennej  akcji „Gimnazjaliści na 

Kolejorza‖. Poznański klub co run-

dę otwiera bramy stadionu dla 

uczniów gimnazjów z Wielkopol-

ski tym razem zaprosił na mecz  

Ogólnopolskie Konkursy  

Sienkiewiczowskie  

dla gimnazjalistów   

„HENRYK SIENKIEWICZ – 

WIELKI SYN i NOBLI-

STA ZIEMI ŁUKOWSKIEJ” 

Rok 2016 przez Sejm RP został 
ogłoszony Rokiem Henryka 
Sienkiewicza. Ten wielki pisarz, 
patriota, noblista, a przede 
wszystkim syn Ziemi Łukowskiej 
pat ronuje naszej  szkole  
i Muzeum w Woli Okrzejskiej. 
Dla uczczenia Roku Sienkiewi-
czowskiego serdecznie zaprasza-
my wszystkich uczniów gimna-
zjów z całej Polski do udziału  
w konkursach: literackim i pla-
stycznym pod hasłem „Henryk 
Sienkiewicz – wielki syn i nobli-
sta Ziemi Łukowskiej.‖ 

Co tam w dolskim gimnazjum piszczy? 

W  pią tkowe  popo łudn ie  

23.09.2016r. uczniowie I klas  

wraz z wychowawcami wzięli 

udział w „Święcie pieczonego 

ziemniaka‖, którego celem była 

integracja młodzieży. Na dolskiej 

plaży pierwszaki ochoczo uczest-

niczyli w szeregu zabaw i kon-

kursów związanych z poznańską 

pyrą, m.in. w obieraniu ziemnia-

ka na czas, rzucie kartoflem czy 

torze przeszkód. Na zakończenie 

pikniku uczniowie rozegrali  

międzyklasowe mecze w piłkę 

siatkową. 

„Gimnazjaliści na Kolejorza” 

„Wybicki – REAKTYWACJA II – Dzień Hymnu Polskiego” 

W niedzielę, 25 września 2016r. 

trzech uczniów naszej szkoły 

uczestniczyło  w I edycji konkursu 

o gen. Józefie Rufinie Wybickim  

i polskich symbolach narodowych. 

Konkurs zorganizowano w ramach 

zadania publicznego ―Wybicki – 

REAKTYWACJA II – Dzień  

Hymnu Polskiego‖,  który był  

przyjaźni Lech Poznań – Arka 

Gdynia. Na meczu panowała 

wspaniała atmosfera, uczniowie 

nie szczędzili gardeł na doping.  

Wszyscy wracali z humorami po 

mimo wyniku 0:0. Był to drugi 

mecz, w którym wzięliśmy udział, 

ale na pewno nie ostatni!  

 współfinansowany przez Samo-

rząd Województwa Wielkopol-

skiego. W kategorii szkół gimna-

zjalnych  zespół z naszej szkoły 

w składzie Marta Pernak, Wiktor 

Zgardziński IIIB i Cyprian Matel-

ski III A zajęli czwarte miejsce. 

 

GRATULUJEMY!!! 



Dzień Gimnazjalisty 2016 

Odgadywali również przysłowia 
nawiązujące do rzemiosł, które 
reprezentowali. Na koniec, aby 
tradycji stało się zadość, zostali 
poczęstowani „przepyszną zup-
ką‖ i wreszcie otrzymali akty 
przyjęcia do grona społeczności 
szkolne.                                  

Podczas festynu nie zabrakło 
atrakcji. Zaproszeni goście i zgro-
madzeni rodzice oraz pozostali 
uczniowie i nauczyciele szkoły 
mogli delektować się przepyszny-
mi, jak zawsze, ciastami upieczo-
nymi przez nasze „szkolne ma-
my‖, wypić kawę lub herbatkę, 
zjeść smaczne kiełbaski z grilla  
i wspaniały chleb ze smalcem. 
Czas umilały różne pokazy i kon-
kurencje. Policjanci z Działu Pre-
wencji  ze Śremu przygotowali 
pouczający pokaz nt. tego, jak 
alkohol działa na kierowców. 
Gromkimi brawami nagrodzony 
został  pokaz mody w wykonaniu 
uczniów z Zespołu Szkół Poli-
technicznych ze Śremu. Swoje 
talenty pokazywały także uczen-
nice naszej szkoły, Olga Mar-
chlewska, Dominika Burlaga  
i Martyna Kolenda. Imprezę 
uświetnił także występ nauczycie-
li naszej szkoły, którzy zaśpiewali 
ludową piosenkę „Boli mnie noga 
w biedrze‖. W tym dniu nie było 
zwycięzców ani przegranych, bo 
wszyscy przede wszystkim do-
brze się bawiliśmy. 

W dniu 24 października 2016 
r. uczniowie klas pierwszych 
oraz ich rodzice zostali oficjalnie 
włączeni do społeczności Gim-
nazjum im. Powstańców Wiel-
kopolskich w Dolsku. Akt przy-
jęcia odbył się, podobnie jak 
przez ostatnie 16 lat, podczas 
festynu szkolnego, któremu  
w tym roku przyświecało hasło 
„Dolsk – dawniej i dziś‖. Impre-
zę rozpoczęła Pani dyrektor mgr 
Barbara Wierzbińska, która uro-
czyście pasowała na ucznia kla-
sy pierwszej oraz na rodzica kla-
sy pierwszej przedstawicieli naj-
młodszych oddziałów. Po ofi-
cjalnym przyjęciu pierwszaki 
zostały poddane kilku próbom, 
przygotowanym przez starszych 
kolegów z klas drugich. Ponie-
waż impreza nawiązywała do 
historii Dolska, dlatego klasy 
pierwsze musiały zaprezentować 
się jako dawni rzemieślnicy za-
mieszkujący nasze miasteczko, 
klasa I A – „Rybacy‖, I B – 
„Rzeźnicy‖, a I C –„Garncarze‖. 

Pierwszym zadaniem, jakie mu-
sieli wykonać, była prezentacja 
rzemiosł, które reprezentowali. 
Trzeba przyznać, że każda klasa 
przygotowała wspaniałe stano-
wisko i stroje.  Dalej przedstawi-
ciele Rybaków, Rzeźników 
i  Garncarzy mierzyli się z bar-
dzo trudnym zadaniem – ryso-
waniem z zasłoniętymi oczami 
symbolu swojej klasy. 

GIMPRESS Str. 4 

Ponadto uczniowie, rodzice i na-

uczyciele klas pierwszych i drugich 

brali udział w wielu konkurencjach, 

rozwiązywali kalambury, dmuchali 

balony oraz  ścigali się w rzędach. 

Konkurencje te wywoływały wśród 

licznie zebranych duże salwy śmie-

chu. 

 

 

 

 

Zwieńczeniem imprezy było loso-

wanie nagród w loterii, na które 

wszyscy czekali z niecierpliwością. 

Serdecznie dziękujemy rodzicom 

za okazaną pomoc, a wszystkim 

zgromadzonym na szkolnym bo-

isku za udział. Mamy nadzieję, że 

festyn każdy będzie miło  

wspominał. 
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Noc Naukowców 

W dniu 30 września 2016 roku gru-
pa gimnazjalistów pod opieką pani 
Barbary Wierzbińskiej, pani Anny 
Ważbińskiej – Busz i pani Marii 
Schneider wzięła udział  w NOCY 
NAUKOWCÓW zorganizowanej 
przez Uniwersytet im.  Adama Mic-
kiewicza w Poznaniu. Uczniowie 
wzięli udział w zajęciach przygoto-
wanych przez wydział biologii  
i chemii. Poznali barwny świat glo-
nów, w kolorach czerwieni, zieleni 
i brązów oraz przykłady ich prak-
tycznego zastosowania. Sprawdzili 
swoją wiedzę  w quizie „Zgadnij 
kto to? Czy wiesz jak wyglądają  
i co odkryli znani naukow-
cy?” Wzięli udział w warsztatach 
edukacyjnych pt. „Ile w tobie 
drzemie pary – jesz warzywa czy 
suchary?” , „Niesamowity świat 
bezkręgowców naszej okolicy”, 
„Biologia i zdrowie człowieka”. 
Podczas wykładu „Słów kilka  
o roślinach mięsożernych” poznali 
niecodzienne rośliny.  

Uczniowie obejrzeli ciekawą 
wystawę owadów zgromadzo-
nych w gablotach oraz żywych 
okazów.  Wiele wrażeń prawił 
im bezpośredni kontakt, kiedy 
na ich dłoniach poruszały się 
karaluchy, patyczaki  lub krocio-
nogi kenijskie towarzyszył im 
strach i obrzydzenie.  

Dużo radości sprawił nam pokaz 
produkcji lodów o różnych sma-
kach mrożonych ciekłym azotem. 
Lody były pyszne, mieliśmy oka-
zję konsumować.  Na koniec im-
prezy, gdy zapadł  zmrok gimna-
zjaliści obejrzeli pokaz efektow-
nych doświadczeń pirotechnicz-
nych.  

„Racjonalnie się odżywiasz , zdrowie wygrywasz” 

W miesiącu wrześniu zakończył 

się etap szkolny konkursu pla-

stycznego „Racjonalnie się odży-

wiasz , zdrowie wygrywasz‖, na 

który wpłynęło 7 prac uczniów z 

klas IB, IC, IIC, IIB ,IIIB, IIIC. 

Organizatorem konkursu jest Mi-

nisterstwo Edukacji Narodowej, 

Ośrodek Rozwoju Edukacji oraz 

Kuratorium Oświaty w Poznaniu. 

Spośród prac gimnazjalistów wy-

łonione zostały trzy najciekawsze.  

Oto wyniki:                                    

I miejsce – klasa II B 

II miejsce – kl. III C  

III miejsce – kl. II A 

Praca, która zajęła w etapie szkol-

nym I miejsce będzie reprezento-

wać nasze gimnazjum w etapie 

wojewódzkim.  



GIMPRESS 
Str. 6 

Stres  

Jest naturalną reakcją organizmu, nieuniknionym elementem naszego życia. W sytuacji zagrożenia pobu-

dza ciało i zmysły, napręża mięśnie i mobilizuje do walki lub do ucieczki. Jego niski poziom jest naturalny 

i pożądany, jego podwyższenie w sytuacjach wyjątkowych ratuje nam życie. Jednak w nadmiarze jest 

szkodliwy, a jego przedłużone działanie wywołuje negatywne skutki - obniża skuteczność naszych działań 

i powoduje liczne choroby. Tak… mowa o stresie. Każdy z nas codziennie narażony jest na różnego  

rodzaju stres. W naszym wieku zazwyczaj  jest to stres związany ze szkołą. Denerwujesz się ważnym 

sprawdzianem, kartkówką czy konkursem? Masz problemy z rówieśnikami? Oto kilka skutecznych metod 

na to, aby przejąć władzę nad stresem, odprężyć się, zrelaksować i nabrać sił. Nawet jeśli należysz do 

szczęśliwego grona ludzi, którzy stresują się bardzo rzadko, warto, abyś dysponował kilkoma takimi tech-

nikami. Jeżeli nie wykorzystasz ich dla siebie, to może  pomożesz komuś innemu w walce ze stresem?! 

1.Policz do 10 - jak nie pomoże to do 100 :)  

2.Ściskaj jakiś przedmiot np. piłeczkę z gąbki 

3.Weź kilka głębokich wdechów 

4. Muzykoterapia (posłuchaj muzyki) 

5. Rozładuj nagromadzone emocje poprzez kontakt z naturą – pobądź sam ze sobą, wsłuchaj się w odgłosy 

natury, nasyć oczy pięknymi widokami, pooddychaj świeżym powietrzem – w ten sposób poprawisz sobie 

nastrój, zredukujesz złość i agresję; 

6. Zrób coś, co sprawia Ci przyjemność – idź na spacer z psem, posłuchaj ulubionej muzyki, przeczytaj  

ciekawą książkę lub artykuł, przygotuj sobie odprężającą kąpiel – możliwości jest niezliczona ilość; 

7. Uprawiaj sport – podobno w „zdrowym ciele zdrowy duch‖ – zredukuj niepotrzebne napięcie poprzez 

ruch; 

8. Stosuj zdrową dietę – odpowiednia dieta wzmocni organizm, uspokoi nerwy i uodporni Cię na stres – 

wzbogać ją o witaminy, produkty białkowe, węglowodany, świeże owoce i warzywa, orzechy, czekoladę 

(ale gorzką! – jest bogata w magnez), zioła, produkty zbożowe, pij także dużo wody mineralnej, niegazo-

wanej (oczyszcza organizm); 

9. Unikaj używek – często pogłębiają stres, wzmacniają lęk; 

10. Dużo się śmiej – śmiech jest mistrzem w eliminowaniu napięcia, rozluźnia mięśnie, rozjaśnia buzię, 

przywraca wiarę i ożywia nadzieję na lepsze jutro; 

11. Zadbaj o swój sen – wysypiaj się, sen to Twój największy sojusznik w walce ze stresem –  podwyższa 

koncentrację, poprawia nastrój, a dodatkowo wzmacnia system odpornościowy; 

12. Nie bierz zbyt wiele na siebie – stawiaj sobie realistyczne cele, ustal, co chciałbyś osiągnąć i w jakim 

czasie, sporządź konkretny plan działania, ale bądź przy tym wyrozumiały dla siebie, znajdź czas na pracę, 

ale i na rozrywkę; 

13. Naucz się lepiej gospodarować swoim czasem – stwórz plan dnia albo nawet tygodnia, spisz rzeczy, 

które musisz załatwić – zastanów się, co musisz zrobić w pierwszej kolejności, a co może jeszcze zacze-

kać, zorganizuj sobie odpowiednie warunki pracy; 

14. Odpoczywaj – zawsze staraj się znaleźć chwilę dla siebie, zatrzymaj się, zrelaksuj, odpręż po ciężkim 

dniu; 

15. Zaakceptuj fakt, że nie możesz być we wszystkim najlepszy – po prostu zaakceptuj siebie takiego, ja-

kim jesteś, nikt nie jest doskonały (choć doskonalenie jest jak najbardziej wskazane), każdy popełnia błędy  

16. Patrz z optymizmem w przyszłość – oczekuj najlepszego, nawet jeżeli spotka Cię rozczarowanie, to 

przynajmniej czas przed nim przeżyjesz bez stresu, a co za tym idzie – będziesz zdrowszy i szczęśliwszy! 

17. Bądź bardziej asertywny – naucz się mówić NIE.                       

Źródło: www.wiecjestem.us.edu.pl 
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Szanowne Grono Pedagogiczne i pracownicy szkoły! 
 

„Rozum to moja broń, sięgam po nią, by rozróżniać co zgodne z rozumem mym‖. 

 

Rzeczywistość szkolna zazwyczaj wymaga od nas uczniów wiedzy, a rozum 

podpowiada nam, jak jej użyć, ale bez Was drodzy Nauczyciele nasz rozum 

błądzi, a wiedza jest bardzo mizerna, Z pustego i Salomon nie naleje, a wiele 

przedmiotów jest naszą piętą Achillesa. 

Wy Nauczyciele jesteście naszą Alfą i Omegą. 

Proszę o przyjęcie w imieniu społeczności uczniowskiej podziękowań: 

 Pani Dyrektor za zainteresowanie naszymi sprawami, 

 Nauczycielom przedmiotów ścisłych za praktyczne i realne obliczenia tego, co w życiu ważne, 

 Nauczycielom przedmiotów humanistycznych za uczenie wrażliwości, wyzwalanie refleksji i tęskno-

ty za rzeczami wielkimi, 

 Nauczycielom języków obcych za pomoc w łamaniu barier komunikacyjnych i naszego języka, 

 Nauczycielom WF za wytrwałe rozciąganie naszych mięśni i wiarę w osiągnięcia sportowe, 

 Pani Psycholog za nauki z życia wzięte, byśmy nie dali kupić się zakazanym owocom, 

 Pani ze świetlicy za troskę, życzliwość i pomoc, 

 Panu od muzyki za  rozwijanie wrażliwości na piękno muzyki, 

 Pani od religii  dziękujemy za prostowanie i ucinanie rogów  „diabełkom‖, 

 Pani z sekretariatu życzymy takiego komputera, który zrobiłby wszystko sam, 

 Paniom, które mimo naszych usilnych starań utrzymują szkołę w czystości .  

 

Dziękujemy za konsekwencje w działaniu drodzy nauczyciele i wychowawcy, jesteście wielcy, bo 

dzięki waszej pracy wiemy, że nauka to siła, która pcha nas do kreatywności. 

Życzenia z okazji Dnia Edukacji Narodowej  

Dzieci rodzą się ze 

skrzydłami. 

Nauczyciele  

pomagają im je  

rozwinąć. 

J. Korczak 



Przepis na  Naleśniki z Oreo  

Sposób przygotowania: 

1. Oddziel białe i brązowe części ciasteczek Oreo. Białe włóż do 

miski, a brązowe do woreczka. Pokrusz ciasteczka w woreczku za 

pomocą wałka do ciasta. 

2. Do miski włóż mąkę, kakao, sól, proszek do pieczenia i sodę 

oczyszczoną. Dobrze wymieszaj. 

3. Do osobnej miski wbij jajko i dodaj do niego olej roślinny, ole-

jek waniliowy, 60 g cukru pudru i cukier brązowy. Dobrze wy-

mieszaj. 

4. Połącz zawartość obydwóch misek, a następnie dodaj maślankę 

i dokładnie wymieszaj. 

5. Do mieszanki dodaj także wcześniej pokruszone ciastka Oreo. 

Wymieszaj. 

6. Na patelni rozgrzej masło, a następnie z przygotowanej masy 

uformuj naleśniki. Smaż przez 10 minut, a następnie przewróć  

na drugą stronę i smaż przed dodatkowe 2-3 minuty 

7. Do miski włóż oliwę z oliwek, 75 g cukru pudru, stopione pian-

ki, białe części oreo i skrobię kukurydzianą. Dobrze wymieszaj za 

pomocą miksera. 

8. Ułóż warstwowo: naleśnik, białe nadzienie, naleśnik, białe  

nadzienie itd. 
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Składniki: 
◦9 ciasteczek 

Oreo 

◦75 g mąki 

◦60 g kakao 

◦1/4 łyżeczki soli 

◦1/4 łyżeczki proszku do pieczenia 

◦1/8 łyżeczki sody oczyszczonej 

◦1 jajko 

◦4 łyżki oleju roślinnego 

◦2 łyżeczki olejku waniliowego 

◦135 g cukru pudru + dodatkowy do 

wykończenia 

◦60 g cukru brązowego 

◦60 ml maślanki 

◦55 g masła 

◦2 łyżki oliwy z oliwek 

◦200 g stopionych pianek 

◦50 g skrobii kukurydzianej 

◦ polewa czekoladowa 

  „Kącik czytelniczy” Julia poleca….  

Gayle Formann   

"Zawsze stanę przy tobie"  

Jest to kolejna pozycja godna uwagi. To słodko-

gorzka opowieść o życiu współczesnych nastolat-

ków, o ich zainteresowaniach, problemach i prze-

kraczaniu progu dorosłości. Autorka zadbała  

o wspaniałą kreację bohaterów. Kolejne kartki 

książki to nie tylko odkrywanie tajemnic rodzinnych 

funkcjonariuszek Red Rock Academy, ale przede 

wszystkim obnażanie charakterów, uczuć i emo-

cji. To próba odpowiedzi na pytanie jak sprostać 

oczekiwaniom dorosłych. Czy rodzice nie stawiają 

zbyt wysoko poprzeczek swoim dzieciom? Czy pró-

by samobójcze, anoreksje to nie w pewien sposób  

próba obrony? 

 Książka Gayle Forman to 

także  głos w obronie praw 

obywatelskich. Autorka pod-

kreśla, że dziecko to też czło-

wiek. Człowiek, który myśli  

i czuje. Znęcanie się fizycz-

nie i psychiczne jest kary-

godne. W tym mroku uczuć 

jest jednak światełko w tune-

lu. Znajdują się osoby, któ-

rym można zaufać, dzięki którym udaje się nie osza-

leć. Dziewczęta znajdują oparcie w samych sobie, 

ale są też dorośli, którym nie jest obojętny los 

dziewczyn z problemami. Książkę Zawsze stanę 

przy tobie polecam młodzieży, rodzicom, każdemu 

z nas... 
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Kącik sportowy  

Ciekawostki i fakty o Robercie Lewandowskim  

Robert Lewandowski jest napastnikiem Bayernu Monachium oraz reprezentacji 

Polski. Przedstawiamy sylwetkę kapitana naszej piłkarskiej reprezentacji! 

W 2005 roku, kiedy Robert miał 17 lat, zmarł jego ojciec Krzysztof Lewandow-

ski. To przyspieszyło decyzję o rozpoczęciu profesjonalnej kariery, bo "Lewy" 

chciał odciążyć mamę Iwonę i pomóc jej w utrzymywaniu domu.  

W Delcie Warszawa zarabiał w granicach 1,5 tys. zł. Dziś jest milionerem.  

I cały czas pamięta o ojcu: każdego ważnego gola dedykuje właśnie jemu. 

 

Ciekawostki: 

- "Lewy" pochodzi ze sportowej rodziny: mama Iwona i siostra Milena uprawiały siatkówkę, tata Krzysztof 

trenował judo; 

- pseudonim w dzieciństwie: Bobek; 

- przyjaźni się z reprezentantem Polski w piłce ręcznej Grzegorzem Tkaczykiem; 

- lubi  pobawić się w paintball i interesuje się Formułą 1; 

- należy do Klubu Wybitnego Reprezentanta tzn. grupy zrzeszającej polskich piłkarzy, którzy  co najmniej 

zagrali 60 meczów w kadrze;  

- ulubiony przedmiot szkolny: historia, szczególnie interesował się II wojną światową; 

- w 2005 rok "Lewy" miał wstrząs mózgu; 

- w grudniu 2008 r. przez tygodnik „Piłka nożna‖ został uznany za największe odkrycie roku, 

- 15 maja 2010 r. zdobył mistrzostwo Polski z Lechem, a sam wywalczył koronę króla strzelców z 18 

bramkami na koncie,  

Kariera "Lewego" 

1997-2004: Varsovia Warszawa 

2005: Delta Warszawa 

2005-2006: Legia II Warszawa 

2006-2008: Znicz Pruszków 

2008-2010: Lech Poznań 

2010-2014: Borussia Dortmund 

2014 – nadal: Bayern Monachium    

  

„ Są momenty w życiu, które ciężko opisać słowami, są mecze,  

które na zawsze zapisują się w historii.”- Robert Lewandowski 
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       Zagadka  

Prawidłowe odpowiedzi należy zgłosić do p. Joan-

ny Kaptur-Koniecznej na świetlicę do  dnia  

04.11.2016  

Wśród prawidło-

wych odpowiedzi   

będzie rozlosowana 

nagroda.  

Zespół  redakcyjny:  

 

 

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

— Włodarczak  

Dziennikarze: Katarzyna Rogacka,,  Julia Idkowiak, Luiza Sikor-

ska, Jakub Jańczak, Kacper Tomczak  

Zdjęcia : www.gimdolsk.com  

Kupon do prawidłowej odpowiedzi  

 

Zagadka —odp. …………………………………  Imię i nazwisko: ……………………………………… 

Kącik muzyczny  

W tym numerze prezentujemy wy-

niki ankiety dotyczącej rodzaju mu-

zyki, której najbardziej lubimy słu-

chać. Na pytanie odpowiadali za-

równo uczniowie, jak i nauczyciele. 

W kolejnym numerze pojawi  się 

artykuł opisujący  typ muzyki, któ-

ra najbardziej jest powszechna 

wśród uczniów i nauczycieli.  

Rozwiązanie krzyżówki  
 

Hasło krzyżówki: SPORT  

Szczęśliwą osobą, która  otrzyma nagrodę  

jest  Maciej Nuszkiewicz z klasy IIIC  

GRATULUJEMY!!!  

Przełóż  cztery za-

pałki, by powstały 

trzy kwadraty.  


