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Aleksander Doba



Aleksander Doba 
kajakarz wszechczasów
• Data i miejsce urodzenia: 9.09.1946 r. Swarzędz
• Data i miejsce śmierci: 22.02.2021 r. Kilimandżaro
• Zawód, zajęcie: kajakarz, podróżnik, odkrywca, szybownik,

inżyniermechanik
• Edukacja: Politechnika Poznańska, Poznań
• Cechy: charyzma, optymizm, siła ducha, wytrwałość
• Wyzwania: sporty ekstremalne
• Osiągnięcia: jako pierwszy człowiek w historii samotnie

przepłynął kajakiem Ocean Atlantycki z kontynentu na
kontynent (z Afryki do Ameryki Południowej), wyłącznie
dzięki sile mięśni, opłynął kajakiem Morze Bałtyckie
i Bajkał, medalista Otwartych Akademickich Mistrzostw
Polski w kajakarstwie górskim, zdobył najwyższy szczyt
Afryki, zdobywca licznych nagród i odznaczeń



Maria Skłodowska-Curie



Maria Skłodowska-Curie
laureatka nagrody Nobla

• Data i miejsce urodzenia: 7.11.1867 r. Warszawa
• Data i miejsce śmierci: 4 lipca 1934 r. Passy, Francja
• Zawód, zajęcie: fizyk, chemik
• Edukacja: Uniwersytet Paryski, Sorbona
• Osiągnięcia: podwójna noblistka – laureatka
Nagrody Nobla z fizyki (1903) oraz chemii (1911)
- pierwsza kobieta laureatka Nobla w dziedzinie
chemii, prekursorka radiochemii, rozwinęła teorię
promieniotwórczości, odkryła polon i rad, przyjęła
odznaczenie hiszpańskim Krzyżem Wielkim Orderu
Cywilnego Alfonsa XII, otrzymała pośmiertnie Order Orła
Białego, uhonorowana doktoratami honorowymi



Robert Lewandowski



Robert Lewandowski
jeden z najlepszych piłkarzy 
swojego pokolenia na świecie
• Data i miejsce urodzenia: 21 sierpnia 1988 r. Warszawa
• Zawód, zajęcie: piłkarz, występujący na pozycji napastnika

w niemieckim klubie Bayern Monachium oraz w reprezentacji
Polski, której jest kapitanem

• Edukacja:Wyższa Szkoła Edukacji w Sporcie, Warszawa
• Cechy: ambicja, cierpliwość, wiara w siebie, dyscyplina,

pracowitość
• Osiągnięcia: jeden z najlepszych napastników i strzelców

w historii piłki nożnej, Piłkarz Roku UEFA i FiFA, Klubowe
Mistrzostwo Świata, Rekord Gerda Müllera, Europejski Złoty
But, polski piłkarz stulecia, Ambasador Dobrej Woli UNICEF,
zdobywca licznych wyróżnień, rekordów i trofeów



ZAPRASZAMY NA
Ogólnoszkolne Referendum

31 maja 2022 roku
w godzinach:



uczniowie – godz.   8.00 - 16.00
rodzice – godz.   8.00  - 19.00

nauczyciele, pracownicy obsługi 
i administracji – godz. 8.00 - 16.00

ogłoszenie wyników 6 czerwca 2022 r.


