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MARCIN GORTAT CAMP
- moje wrażenia

Marcin Gortat to
jeden z najlepszych
polskich
koszykarzy. 
Jeden z trzech,
którzy zagrali
na parkietach 
NBA. 
Jedyny, który
zagrał w finałach tej
ligi.
Kierując się 
swoją dewizą, 
która brzmi: “mam
dług do spłacenia,

bo ktoś kiedyś
wyciągnął
do mnie pomocną
dłoń”, w 2009 roku
założył fundację
MG13 Mierz
Wysoko. Jej celem
jest pomoc
młodym
sportowcom 
w rozwoju 
i realizacji
sportowych
marzeń. Realizuje
też działania
propagujące

zdrowy styl życia,
organizuje akcje
promocyjne jak np.
Szkolny Skills
Challenge, 
WF na Zimowym
Narodowym,
zakłada szkoły 
i klasy sportowe. 
W okresie
pandemii 
fundacja
organizowała
spotkania
on-line

ze znanymi
polskimi
sportowcami i
treningi jeden na
jeden z Marcinem
Gortatem.
Jednym z zadań,
jakich podjęła się
fundacja jest
organizacja
corocznych
campów. Są to
jednodniowe,
bezpłatne obozy
koszykarskie.

W Campach mogą
brać udział dzieci 
w wieku od 9 do 
13 lat. Pierwszy
Gortat Camp odbył
się w 2008 roku 
w Łodzi, rodzinnym
mieście Marcina
Gortata. 
Już po roku 
odbył
się aż w siedmiu
polskich miastach.
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Mam nadzieję, że i w tym roku
Camp się odbędzie 
i że zostanę zakwalifikowany 
do udziału w nim. 
Co roku jest to dla mnie jeden
z najważniejszych momentów
wakacji! W tym roku kończę
trzynaście lat, więc będzie 
to mój ostatni
Camp- marzę o tym, 
żeby przy okazji był tym, który
zapamiętam na zawsze...

Franek

Bardzo się cieszę, że Campy
organizowane są co roku 
w tylu miastach, dzięki temu 
więcej dzieci może wziąć
udział w tym wydarzeniu 
i mieć szansę wygrać taką
nagrodę. Jestem wdzięczny, 
że mogłem
uczestniczyć w nich 
aż cztery razy i zostałem
wyróżniony.

Podczas Campu młodzi adepci
koszykówki mają okazję trenować
pod okiem samego Marcina. 
Do pomocy zaprasza również
znanych polskich
i zagranicznych zawodowych
koszykarzy. Warto wspomnieć, 
że na Campie regularnie bywa
Adam Waczyński, Kamil Chanas 
i Karol Gruszecki. W ubiegłych
latach na campach trenerami 
na campie byli
Jared Dudley i Ralph Sampson
oraz aktualny trener polskiej
reprezentacji Mike Taylor.

Camp nie jest jedynie zwykłym
treningiem, dzieci trenujące są
obserwowane podczas ćwiczeń, 
a te najbardziej utalentowane staje
przed szansą wygrania nagrody
głównej MVP Campu. Warto
wspomnieć, że główną nagrodą -
poza wieloma nagrodami
rzeczowymi jak fotel gamingowy,
plecaki, koszulki, frotki 
-jest wyjazd z Fundacją do USA na
mecz NBA. Na zakończenie
imprezy każdy uczestnik
otrzymuje autografy i zdjęcie 
z Marcinem.

Miałem zaszczyt być na Campie
już cztery razy. W 2018r. 
we Włocławku, w 2019 r. 
w Łodzi i w Wilanowie oraz 
w 2020r. znowu w Łodzi. 
Podczas zeszłorocznego Campu
otrzymałem nagrodę
dla Najlepszego Obrońcy Campu,
a sam Marcin Gortat nazwał mnie
swoim faworytem do nagrody
głównej!

Moim zdaniem Marcin Gortat
Camp to świetna impreza
koszykarska organizowana przez
najlepszych koszykarzy i z
udziałem znakomitych trenerów.
Warto tam pojechać nie tylko dla
nagród, ale dla niesamowitej
zabawy, niepowtarzalnej atmosfery
i doświadczeniu święta sportu.

.

.

https://058sport.pl

https://058sport.pl



www.gloswielkopolski.pl Głos Wielkopolski | Numer 35 05/2021 | Strona 3 
www.juniormedia.pl Niecodziennik Szkolny r.szk. 2020-2021

Dlaczego młodzież tak rzadko interesuje się
postaciami historycznymi?

Odpowiedź jest prosta. 
Myślimy,  że ci ludzie byli 
nudni i  nie robili ciekawych rzeczy.
Dziś chciałbym jednak
przedstawić, dlaczego generał
Józef Rufin Wybicki, który napisał
tekst hymnu Polski, był
interesującym, a nawet
niesamowitym człowiekiem.

Wybicki był odważny i nie bał się
wyrażać własnego zdania.
Przykładem jest bunt w szkole
jezuickiej wywołany przez niego,
gdy miał 15 lat. Nie chciał się
uczyć na pamięć łaciny,
nauczyciele bili uczniów, 
więc stanął na czele buntu 
i został za to wyrzucony 
ze szkoły. 
Drugim przykładem jest jego
zachowanie na
sejmie Repninowskim, 
na którym nie chciano 
dopuścić do głosu. 
Wybicki miał tylko 21 lat, 
ale miał odwagę wystąpić 
przeciw ingerencji Rosji 
w sprawy Polski. 

Bez wahania zaczął
 wykrzykiwać swoje przemówienie. 
Nikołaj Repnin wezwał 
posłów pomorskich i kazał 
im uspokoić Wybickiego. 
Zagroził, że zwiąże mu ręce 
i nogi, i wyśle na Syberię, 
lecz Wybicki się tym nie
przejmował, choć musiał 
uciekać z Warszawy. 
Józef Wybicki jest nie tylko
odważny, ale umie też dobrze
uzasadnić swoje zdanie i bronić
nim innych. 
1 maja 1794 roku Jan Henryk
Dąbrowski miał
zostać powieszony  za zdradę
ojczyzny i przystąpienie 
do konfederacji targowickiej,
lecz Wybicki  staje w jego 
obronie i ostatecznie brygadier
Dąbrowskiego został uwolniony 
od zarzutów. 
Również w życiu prywatnym 
był zdecydowany 
i potrafił przekonywać 
do swojego zdania. 

Przykładem jest ślub z Kunegundą
Drwęską, na który matka
Wybickiego nie pozwalała,
ponieważ Kunusia (tak mówił 
do żony) była biedna i 17 lat
starsza od niego. Wzięli oni ślub
potajemnie, a później Józef
przeprosił matkę. Może był
nieposłusznym synem, ale miał 
już wtedy 26 lat i sam decydował 
o swoim życiu. Mama Wybickiego
później polubiła synową. 
Po niecałym roku
małżeństwa Kunusia umiera, 
a wkrótce też matka, 
co Wybicki odbierał jako smutek po
śmierci synowej.
 Taki prywatnie był Wybicki, 
ale nie napisałem 
o najważniejszym – 
był niesamowitym patriotą,
 który dla ojczyzny narażał swoje
życie.
O innych ciekawych faktach 
z życia autora naszego
hymnu narodowego 
opowiem innym razem.

Michał
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Spotkanie Dąbrowskiego (pierwszy z lewej) i Wybickiego (drugi z
lewej) z Napoleonem w Berlinie w 1806
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Opieka nad zwierzęciem

Najsmaczniejsze są Kaktusy!

aby pies z nami
mieszkał.
Problem
pojawia się, gdy
chce się
wyjechać poza
granic Polski,
wtedy trzeba
szukać

opieki do psa –
co nie jest
łatwe.
Decydując się
na zwierzę w
domu, trzeba tą
decyzję bardzo
przemyśleć,

ponieważ w
schroniskach
jest bardzo
dużo
niechcianych
zwierzątek.

Nadia

Większość
dzieci marzy o
małym piesku
albo kotku.
Każdy widzi
same plusy
tego, że
można mieć
małego
przyjaciela
blisko siebie.
Ale opieka nad
zwierzęciem to
nie tylko
przyjemności.
Niestety, trzeba
wstawać
wcześnie rano,

aby pójść na
spacer z psem.
Trzeba
pamiętać o
jedzeniu i
wymianie wody
w misce. Ta
opieka, to też
wizyty u
weterynarza,
który
zadba o
zdrowie psa lub
kota, przepisze
lekarstwa czy
witaminy.
O zwierzę
trzeba dbać 

w codziennym
życiu i
traktować jak
członka
rodziny. Oprócz
zapewnienia
spacerów
trzeba pamiętać
o zabawie,
czyszczeniu
czy
wyczesywaniu.
Ja mam
małego pieska i
wszędzie jedzie
z nami, nie ma
problemu w
hotelach,

Lody wszyscy znają i sięgają po
nie w gorące dni,  cieszą się
popularnością. Wszyscy
kochają ten zamrożony deser i
każdy  spróbował. 
Moim zdaniem lody o wdzięcznej
nazwie Kaktus są najlepsze
i różnią się od pozostałych.
Są pyszne. Przekąskę tę można
wybrać w wersji na patyczku, 
w rożku oraz w kubeczku. 
W lodach wodnych na patyczku
do wyboru są smaki: truskawkowy,
cytrynowy, mango oraz arbuzowy. 

 Lody na patyczku, które całe są
pokryte polewą mają smaki:
cytrynowo-truskawkowy,
słony karmel, truskawkowy 
oraz mango z marakują. 
Lody Kaktusy są bardzo 
popularne i wszyscy je znają. 
Można je znaleźć w każdym
sklepie spożywczym. Kaktusy są
bardzo orzeźwiające. 
Ich kwaskowaty smak orzeźwia i
ochładza w upalne dni. 

Wielu osobom zjedzenie tego
deseru sprawia radość i
przyjemność. 
Uważam, że lody Kaktusy są
najsmaczniejsze

                                    Ola

REDAKCJA WYDANIA: 
Ola, Nadia, Franek, Michał
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