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 OLIMPIJCZYK OLIMPIJCZYK OLIMPIJCZYK OLIMPIJCZYK W NASZYCH  W NASZYCH  W NASZYCH  W NASZYCH PROGACHPROGACHPROGACHPROGACH    
Poniedziałek 25 października na długo pozostanie w pamięci uczniów naszej szkoły. Pan Dyrektor zrobił nam 
super niespodziankę, której wraz z księdzem prof. Edwardem Pleń Kapelanem Polskich Olimpijczyków  był 
pomysłodawcą. Zaprosili do naszej szkoły wybitnego sportowca Sławomira Szmala.  

 Sylwetkę wybitnego sportowca przybliŜył wszystkim przygotowaną  
prezentacją p. Paweł Śpiegowski. Punktualnie o 1200  w naszej sali 

sportowej pojawił się 
przyjęty burzą oklasków 
ten najlepszy na świecie 
piłkarz ręczny. Pomimo 
napiętego harmonogramu  
i zgrupowania kadry 
znalazł czas na 
odwiedzenie nas. ChociaŜ 
spotkanie, które prowadził 
Bogdan Wolny, nie trwało 
zbyt długo (dla nas było stanowczo za krótkie) mogliśmy się 
przekonać jaki jest Sławomir Szmal. Olimpijczyk ten to skromny, 

serdeczny  
i bezpośredni człowiek. Chętnie odpowiadał na stawiane pytania. Interesowało nas np. jak podobało mu się  
w Płocku i czy wróci kiedyś do naszego miasta. Nasz gość miło wspomina pobyt w Płocku.  

Ale najwięcej emocji wzbudziła moŜliwość zmierzenia się z tym wspaniałym sportowcem. KaŜdy chętny 
mógł stanąć naprzeciw bramki, w której stał Pan Sławek i spróbować strzelić gola. Były teŜ pamiątkowe zdjęcia  
z naszym gościem oraz autografy, które chętnie rozdawał. Na spotkanie zaprosiliśmy koleŜanki i kolegów  
z róŜnych płockich szkół: SOSW Nr 1, Zespołu Szkół Ogólnokształcących Specjalnych Nr 7, LO im W. Jagiełły, 
ZST „70”, Zespołu Szkół Nr 1, Zespołu Szkół Nr 2. Imprezę zaszczycili swoją obecnością: Wiceprezydent 
Miasta Płocka Piotr Kubera, dyrektor LO „Jagiellonka”, Mirosław Piątek, ksiądz prof. Edward Pleń, ksiądz 

Andrzej Kurto. Miłym akcentem 
tego spotkania było wręczenie 
Naszemu Gościowi karykatury 
wykonanej przez naszego 
katechetę pana Marka 
Makowskiego. Pan Szmal jest nie 
tylko wielką gwiazdą sportu ale 
przede wszystkim człowiekiem, 
którego wytrwałość, pracowitość  
i stosunek do ludzi mogą stać się 

dla nas wzorem do naśladowania. śyczymy dalszych sukcesów 
dziękujemy za poświecony czas i zapraszamy ponownie do Płocka. 

NAGRODY CZEKAJ Ą ... 
Czwartkowe popołudnie, 21 października,  grupa uczniów  naszej szkoły spędziła w kinie 

Przedwiośnie oglądając film „Śluby Panieńskie”, będący adaptacją  komedii Aleksandra 
Fredry pod tym samym tytułem.  Wyjście  to było nagrodą  dla wyróŜniających się  
członków kółka humanistycznego oraz uczniów kl I d, którzy w miesiącu wrześniu wykazali 
się najwyŜszą frekwencją. Z najbardziej wiarygodnych źródeł (Pan Dyrektor) wiemy,  Ŝe 
przewidziane są co miesiąc nagrody, dla klas wyróŜniających się frekwencją. Tak wiec, 
koleŜanki i koledzy postarajcie się, bo nagroda czeka na kolejnych szczęśliwców. 
      Op:Justyna Wiśniewska 
 
 

 
 

 
 

 
 

Data i miejsce urodzenia 
2 października 1978 Strzelce 
Opolskie, Polska 
Pseudonim- Kasa 
Pozycja bramkarz 
Wzrost 190 cm 
Masa ciała90 kg 
 

Kariera seniorska 

1995-1997 Stal Zawadzkie 
1997-1999 Hutnik Kraków 
1999-2002 KS Warszawianka 
2002-2003 Wisła Płock 
2003-2005 TuS N-Lübbecke 
2005- 2010 Rhein-Neckar Löwen 

Katarzyna Kamińska, Ewelina Łysień, Justyna Bacińska, Adrian Bielicki, Justyna Grabowska, 
Justyna Kamińska, Paulina Bronikowska, AndŜelika Bronowska, Justyna Wiśniewska,  
Urszula Derdaś, Milena Mazur 

Opiekę sprawują: Małgorzata Jabłońska, Renata Gaworska  


