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          Po raz pierwszy w Pile

Orszak Trzech Króli

III Miejski Konkurs
Kolęd i Pastorałek

Oliwia Kozłowska 
wyśpiewała I miejsce.
Gratulujemy!

Prezydent miasta przekazał Magom klucze miasta

W pracowni

Oliwia i Natalia z opiekunem

Wycieczka do fabryki bombek

19 grudnia uczniowie klas IV b oraz VI a
wybrali się na wycieczkę do Gnie-
zna, gdzie zwiedzali maleńką fabrykę
produkującą ozdoby świąteczne.
Pierwszym etapem były warsztaty,
podczas których każdy z uczniów
otrzymał trzy bombki różnego koloru 
i mógł je własnoręcznie ozdobić. 

W piątek 6 stycznia 2017 roku w dzień Objawienia Pańskiego,
podobnie jak w 500 innych miastach w Polsce, ulicami Piły
przeszedł Orszak Trzech Króli. Był on organizowany po raz
pierwszy w naszym mieście. Mimo siarczystego mrozu, nawet
organizatorów zaskoczył tłum, który zebrał się na placu
Zwycięstwa, a potem kroczył za orszakiem na plac Staszica.
Parafie przygotowały stroje  historyczno – ludowe: zielone,
czerwone i niebieskie. 
Nasza parafia miała kolor niebieski symbolizujący – 
Afrykę. Pilanie przebierali się za damy dworu, pastuszków
i za królów. Trzej Mędrcy złożyli pokłon Dzieciątku. 
Podczas przemarszu śpiewano kolędy, a na zakończenie
zmarznięty już tłum rozgrzał koncert Arki Noego.
Jeśli nie braliście udziału w tym roku, koniecznie zróbcie to w
następnym.

Dawid Lewandowski

.

Ż. Bąk

.
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Orszak Trzech Króli w obiektywie
Foto: Beata Grelowska

Orszak ruszył spod pomnika Jana Pawła II Królowie zaprosili wszystkich do orszaku

Za gwiazdą do Dzieciątka Uczestnicy reprezentowali trzy kontynenty

Każdy kontynent miał swój kolor Niebieska Afryka

. .

. .

. .
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Archanioł Michał Anielski głos z wysokości uwielbiał Boga

Po marszu w mrozie dotarlśmy do stajenki Wszystkich rozgrzał występ Arki Noego

Podczas pierwszego orszaku rolę Archa-
nioła Michała zagrał nasz nauczyciel pan
Mariusz Frankowski. Poprosiliśmy go o kilka
słów refleksji:

6 stycznia 2017 roku pierwszy raz w naszym
mieście przeszedł orszak Trzech Króli. Kilka
dni wcześniej organizatorzy tego orszaku
zaproponowali mi zagranie roli Archanioła
Michała. Szczerze się ucieszyłem, że
spotkało mnie takie wyróżnienie, a zarazem
zaufanie organizatorów, że dam sobie radę.
Szybko jednak przyszła też myśl, ze nie
jestem godny, aby odegrać tak szlachetną
postać. 

I wtedy spotkałem mojego byłego ucznia, który
powiedział, że Bogu nie przeszkadzają nasze
słabości. Ważne, że chcemy zrobić coś dobrego.
Podjąłem wyzwanie. Łatwo nie było. Rzymska
zbroja ważyła chyba z 20 kilogramów, a bardzo
niska temperatura dopięła swego. Maszerując 
na plac Staszica uświadomiłem sobie jednak, 
że cóż to jest takiego w obliczu męki Chrystusa na
krzyżu. Nic! Po prostu nic! Dotarłem do celu, tak
jak tysiące pilan i cieszyłem się, że byłem
świadkiem narodzin  nowej, pięknej tradycji 
w Pile. 

. .

. .
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Własnoręcznie
zdobione bombki

Aleksandra
Jurek VI a
Moje
postanowienie
noworoczne jest
takie, że będę
systematycz-
nie sprzątać 
w pokoju.

.

Cóż to była
za zabawa!
Dostaliśmy
do ręki
pędzle oraz
wszelkiego
rodzaje
zdobienia.
Wykorzys-
tując nasze
zdolności
oraz
wyobraźnię
zabraliśmy
się do pracy.
To wspaniałe
uczucie trzy-
mać w
rękach swoje
dzieło.

Po inspirujących
warsztatach bardzo miły
pan przewodnik
oprowadził nas po
zakładzie. Wprowadził
uczniów w tajniki
produkcji bajecznie
kolorowych bombek.
Zwiedzanie zaczęliśmy od
dmuchalni szkła, gdzie
powstają te niezwykłe
cudeńka. Dmuchanie
bombek przypomina
troszkę robienie baniek
mydlanych - tylko
temperatura jest dużo
wyższa - ok. 600 stopni
Celsjusza!

Potem zobaczy-
liśmy miejsce,
gdzie bombki
dostają zastrzy-
ki ;) Są srebrzo-
ne od środka.
Piękne srebrne
kule bardzo nam
się podobały.

Teraz wędrują
do farbiarni,
gdzie pani
lakieruje je w
bajeczne,
tęczowe wzory.
Następnie są
ręcznie zdobio-
ne i powstają
prawdziwe
cudeńka.

SONDA

Jakie jest Twoje
postanowienie
noworoczne?

Martyna
Lisiecka VI a:
Będę mieć
czerwony
pasek na
świadectwie.

.
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Rozdanie nagród w konkursie

Stwórz własną książkę

Wyobraźnia jest początkiem
tworzenia

.

.

20 grudnia o godz.18.00 odbyło się
rozdanie nagród w konkursie
,,Stwórz własną książkę''.
Nadeszło 88 prac z Piły i całego
powiatu. Książki stworzyli autorzy
indywidualni, ale były też pisane
przez kilku autorów. Wyróżniono 32
książki i 71 autorów.
Nagrodę indywidualną zdobyli:
Natalia Bitans (opiekun Maja
Cieślak-Strzelec) i Szymon
Pawlaczyk (opiekun Stanisława
Grelowska).

Nagrodę za wspólną książkę
odebrali: Natalia Bitans, Kamil
Zbytniewski i Julia Wałczacka 
(opiekun p. Maja Cieślak-Strzelec).
Moja książka nosi tytuł Mój mały
świat i składa się z wierszy 
o różnej tematyce.
Jestem dumny ze swojego
osiągnięcia, które jest motywacją
dla dalszej pracy. Dziękuję p.
Grelowskiej, że zachęcała mnie do
wytrwałości i pracy nad językiem.

Szymon Pawlaczyk

Wiktoria Kuzia
VI a:
Postanawiam
wziąć się za
siebie i za
naukę.

Oliwia
Piórkowska VIa
Będę się lepiej
uczyć.

Julia Krokos 
VI a:
Moim
postanowieniem
noworocznym
jest
utrzymywać
porządek 
w pokoju.

Szymon
Kalczyński VI a:
Lepiej się
uczyć.

.

.
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Król Felek I
  Hej! Dzisiaj kolejna część opowiadań o Felusiu. Jak
pewnie wiecie, ostatnio trochę śniegu spadło na nasze
ulice, więc ja i Feluś mieliśmy co robić :)
  Wyszłam z nim na pierwszy wspólny zimowy spacer.
Calutki rok Felek i ja czekaliśmy na tę chwilę. Piesek
był trochę zdziwiony. Pewnie zastanawiał się, co leży
na ziemi, dlaczego wszystko jest białe i czemu tak
zimno pod łapkami. Trochę się trząsł z zimna, więc
pomyślałam jak trochę go rozgrzać. Tak zaczęły się
nasze figle w śniegu. Feluś biegał jak szalony. Widać
było, że bardzo lubi śnieg, tak samo jak ja!
Przypomnę wam, że kiedy było lato, często
zabierałam go na deskorolkę, tzn. ja siadałam na
deskorolce, a on na moich kolanach. Tak na siedząco
jeździliśmy tylko po płaskiej nawierzchni, ponieważ z
górki trochę się bał. Wpadłam na pomysł… kiedy tylko
spadnie więcej śniegu, wezmę go na sanki. Myślę, że
skoro polubił deskorolkę, to z sankami  nie będzie
problemu. Tak przypuszczam, że to również będzie
cudowna zabawa! A skoro już tyle o zabawie, to
powiem wam, że ostatnio dostrzegłam nowe miejsce
odpoczynku Felusia. MOJE ŁÓŻKO! Moja czysta
pościel, pluszak, kocyk i... Felek na samym środku
łóżka. Wymyśliłam mu nawet przezwisko na tę
okoliczność -  KRÓL Felek I. Ponieważ leży jak król -
dumny i odrobinę rozleniwiony. Tak to jest z tym moim
małym szkrabem...

Martyna Majda

    Akcja książki rozgrywa się w Londynie.
Dwunastoletni chłopiec o imieniu Jack jest 
pomocnikiem jednego z tutejszych kominiarzy.
Pewnego dnia wszystko w jego życiu wywraca 
się  do góry nogami.
    Przez przypadek, podczas czyszczenia komina,
słyszy rozmowę o planowanym morderstwie! Bohatera
denerwuje fakt, że nie może zapobiec zbrodni. Po
pewnym  czasie z rąk 
zabójców ginie najsławniejszy londyński
przedsiębiorca. Ale… jak działali przestępcy, gdy
wszystkie drzwi i okna były zamknięte? Chłopak 
i dwójka jego przyjaciół – Rupert i April - rozpoczynają
śledztwo. Wkrótce jednak 
przekonują się, że posiadanie niektórych informacji
może być dla nich niebezpieczne.   
    Szybka akcja i ciekawa narracja sprawia, że
książkę bardzo szybko się czyta. Dodatkowym atutem
jest brak nudnych opisów. Zaskakujące zakończenie
zadowoli każdego miłośnika kryminałów.
    
Gorąco polecam!

Antonina Kopka

Ferie
 
Koniec lekcji, brak sprawdzianów
i oceny wystawione.
  
    Uczniowie ferii oczekują,
    półrocze skończone.
  
Jedni nudzą się ogromnie
z ocen bardzo ucieszeni.
Inni mniej, bo w czasie ferii,
będą do książek zajrzeć zmuszeni.

Każdy jednak chce wolnego,
leniuchować, dłużej pospać.

     Móc pograć na komputerze z kolegą,
     i nic nie robić do późnego wieczora.
 
Trzeba będzie jednak wrócić,
i ponownie zasiąść w ławki.
  
    By ukończyć ten rok szkolny,
    promocją do następnej klasy.

Szymon Pawlaczyk

Szybki Jack i krwawy gabinet
Christopher Russell
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Eksperyment czytelniczy

.

- To nie jest mój autorski pomysł, ale uważałam, że
warto było spróbować i zrobić coś tak oryginalnego 
w mojej klasie – powiedziała inicjatorka akcji Maja
Cieślak-Strzelec.
O co chodzi? Na tablicy pojawiła się pusta kartka… no,
może niezupełnie pusta, bo było na niej zapisane
zdanie: „Polecam książkę…”. Każdy uczeń, który
przeczytał jakąś inną książkę niż lektura, mógł zapisać
na małej kartce autora i tytuł powieści, by przywiesić te
dane na białym pustym plakacie.

W ciągu dwóch miesięcy pojawiło się sporo
uczniowskich propozycji.

- Cieszy mnie to, że uczniowie mają swój gust literacki,
swoje upodobania. Nie mogę doczekać się kolejnego
kroku w tym małym projekcie – prezentacji publikacji
wśród innych miłośników literatury – dodała polonistka.

Gdzie możecie znaleźć informacje o ciekawych
książkach? Recenzje jak co miesiąc w „Głosie
Siódemki”.

Maja Cieślak-Strzelec

Można świętować! Uczniowie czytają!
Co prawda święta za nami, ale świętować
możemy dalej!
Dlaczego?
Uczniowie naszej szkoły należą do grona
osób, które nie wyobrażają sobie życia bez
książki. Swoje ulubione dzieła namalowali…
Podczas prezentacji prac plastycznych, które
pojawiły się w sali 103,  dzieci z pasją
opowiadały o książce, a robiły to tak
ciekawie, że zachęciły innych do zapoznania
się z treścią omawianej pozycji.
Brawa dla miłośników książek!

Nasze ulubione książki

Redakcja numeru

Red. naczelna: Stanisława Grelowska
Redaktorzy: Dawid Lewandowski, Nikola Bielawska,
Szymon Pawlaczyk, Katarzyna Jaryst, Franciszek
Nowak, Karina Zawada

Redaktorzy pracujący pod opieką p. Mai Strzelec:
Antonina Kopka, Martyna Majda, Wiktoria Saternus

oraz nauczyciele: Maja Strzelec, Mariusz Frankowski,
Stanisława Grelowska

Maja Strzelec

M. S.
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Sukcesy w konkursach historycznych

.

.

.

Najpiękniejsze miejsca w Unii Europejskiej
W grudniu 2016 i styczniu 2017 roku trwał konkurs,
który miał charakter projektu pod tytułem:
Najpiękniejsze miejsca w Unii Europejskiej. 
Zadaniem uczestników było wyszukanie ich zdaniem
najpiękniejszych miejsc w państwach należących do
Unii Europejskiej, a następnie przygotowanie pracy na
ten temat w formie plakatu. W projekcie wzięło udział
10 uczniów. Komisja konkursu przyznała 
I miejsce uczennicy z klasy V a – Nikoli Bielawskiej. 
II miejsce zajęła praca Martina Przybysza, również
ucznia z klasy V a. Natomiast III miejsce otrzymała
praca Antoniny Kopki z klasy VI c. Poza tym jury
przyznało jedno wyróżnienie, które otrzymała Aneta
Wawrzyniak z klasy VI c.

Symbole bliskie sercu Polaka
Celem konkursu było przede wszystkim przybliżenie
uczniom polskich symboli narodowych, rozwijanie
zainteresowań historią Polski, kształtowanie postawy
patriotycznej oraz rozwijanie wiedzy i umiejętności
uczniów, w tym korzystania z różnych źródeł
informacji.
 W konkursie wzięło udział siedemnaścioro uczniów.
Zwycięzcą została Martyna Szpot z klasy VI c, która
uzyskała 16 punktów. Drugie miejsce zdobył Bartosz
Smarsz z klasy V a, a trzecie Jakub Tubilewicz 
z klasy VI a. Ponadto wyróżnienie otrzymała Wiktoria
Pyszewska z klasy VI c.

O Mickiewiczu wiemy prawie wszystko
 
Z okazji Dni Patrona  odbył się szkolny konkurs dla
klas IV – VI Adam Mickiewicz – poeta, polityk, patriota.
Zgłosiło się 21 uczniów. Zwycięzcami konkursu zostali
ex aequo Oskar Kośmider z kl. VIb i Jakub Tubilewicz
z kl. VI a. II m. zajęła  Kinga Jurgiel, a III - Martyna
Białoń z kl. VI b. Wyróżnienie otrzymał Jeremi
Żurawicz z kl. VI b.
Pomysłodawcą i organizatorem konkursu był
nauczyciel historii i społeczeństwa.  

Teksty i fot.: Mariusz Frankowski
.

.

.
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Dzień Babci, Dzień Dziadka

    Mojej Babci Szymon
Pawlaczyk

Mój dziadek ma na imię Jan. Ma 55 lat i z zawodu jest
hydraulikiem, ale według mnie to "złota rączka".
Dziadek w dzień pracuje, więc najczęściej spotykamy
się popołudniami. Gdy go odwiedzam, dużo
rozmawiamy, gramy w gry planszowe lub naprawiamy
wspólnie zepsute zabawki mojego młodszego kuzyna.
Dziadek chyba wszystko umie naprawić lub zbudować
od nowa. Zawsze opowiada mi, że kiedyś, gdy był
mały, to razem z braćmi sami robili swoje zabawki. W
kartonie w piwnicy wciąż ma samolot, który  zbudował
będąc nastolatkiem. Jest to już stara, krucha zabawka
i nie możemy z kuzynem się nią bawić. Babcia mówi,
że jest to dla dziadka ważna pamiątka. Dziadek ma
zawsze mnóstwo fajnych pomysłów na zabawę,
często gramy w kalambury, 
a pod wieczór leniuchujemy na kanapie.
Bardzo kocham mojego dziadka za to, że zawsze
mogę liczyć na jego pomoc, dobrą radę i wspólną
zabawę.
Niedługo Dzień Dziadka, więc ten dzień  spędzę 
z moim kochanym dziadkiem.

Nikola Bielawska z dziadkiem

Stasia to mojego taty mama,
a moja jedyna babcia.
  
  Mieszka daleko ode mnie,
  dlatego tęsknię do niej ogromnie.

Dzwonię, przesyłam życzenia
pisemne lub odwiedzam ją 
z rodzicami sumiennie.

  Przygotowuje dla mnie wiele 
  smakołyków. 
  Bo wie, że trzeba rozpieszczać
  wnuka.

  Ja również o niej pamiętam,
  nie tylko z okazji babci święta.

Życzę jej zdrowia, szczęścia
samych pogodnych dni.

  Miej beztroskie życie,
  babciu kochana.
  
Twój wnuczek myśli o Tobie
wieczorem i z rana.

Babcia Szymona

.

.
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Pyszny sernik
Wiktoria Saternus

Dawid Wojtasik:
Postanawiam,
że się poprawię
i będę
grzeczny.

Martin
Przybysz:
Postanawiam,
że będę szyb-
ciej pisał.

Smacznego!
CIASTO

1 kostka margaryny
3 szklanki mąki
1 szklanka cukru
1 proszek do pieczenia
4 żółtka
4 łyżki kakao
szczypta soli

MASA SEROWA

1kg twarogu
8 jajek
1 kostka masła
2 szklanki cukru pudru
1 budyń śmietankowy
1 cukier waniliowy
szczypta soli
bakalie

Mieszamy wszystkie składniki
ciasta i dzielimy na dwie części.
Tortownicę smarujemy tłuszczem 
i obsypujemy mąką. Jedną część
ciasta władamy do zamrażalnika na
około 30 minut, a drugą wykładamy
na tortownicę. Przy brzegach
unosimy ciasto trochę 
do góry. Twaróg mielimy trzy razy
na maszynce. Jajka rozbijamy,
oddzielając żółtka od białek.
Żółtka ucieramy z cukrem pudrem i
cukrem waniliowym oraz odrobiną
soli. Miksujemy, dodając stopniowo
twaróg i budyń.

Następnie dodajemy roztopione 
i wystudzone masło. Białka ubi-
jamy na sztywno i delikatnie, za
pomocą łyżki łączymy z masą
serową. Jeżeli lubimy bakalie, to
właśnie teraz możemy je wymie-
szać z masą serową (warto zamo-
czyć i obtoczyć je w mące, wtedy
nie opadną na dno ciasta). Masę
przelewamy na ciasto. Wyciągamy
z zamrażalnika drugą połowę ciasta
i ścieramy na tarce na wierzch
masy. Wkładamy do nagrzanego
piekarnika i pieczemy 60-70 minut
w temperaturze 180 stopni C.

K. Grzeca:
Postanowiłem
być grzeczny.

G. Prange:
Mniej się złoś-
cić, a więcej
uśmiechać.

K. Zawada:
Będę mieć
zawsze
porządek..
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Sukces polskich lekarzy

Patroni roku
2017 - co
warto 
o nich
wiedzieć?

Dawid
Lewandow-
ski

Do tej pory nie pisałem nigdy o tematach związanych z
medycyną. Lecz ta wiadomość, którą usłyszałem 
w naszych mediach, tak mnie poruszyła, że
postanowiłem o niej wspomnieć w naszej gazetce.
Pod koniec ubiegłego roku w Uniwersyteckim Szpitalu
Klinicznym we Wrocławiu lekarze przeszczepili dłoń
pacjentowi, który nie miał jej od urodzenia.
Na całym świecie przeprowadzono 120 operacji
przeszczepu ręki. Zawsze byli to ludzie, którzy stracili
kończynę w wyniku urazu. Piotr (lat 32) jest pierwszym
pacjentem, który urodził się bez ręki. Jego mózg nigdy
nie miał informacji o tym, że ma władną dłoń, że może
poruszać palcami tej dłoni. Wszystkie mięśnie, nerwy i
naczynia krwionośne nie funkcjonowały, jak w
sprawnej kończynie. Jak się okazuje, mózg uczy się
szybko, bo już po wybudzeniu pacjent mógł poruszać
palcami.
Jest to wielki sukces polskich lekarzy. Są pionierami,
bo otworzyli nowe możliwości i dali nadzieję ludziom,
którzy urodzili się bez rąk. 
Pacjenta czeka jeszcze długa rehabilitacja i do końca
życia będzie musiał brać leki chroniące przed
odrzuceniem przeszczepu, ale i tak mówi, że było
warto. Spełniło się jego największe marzenie, ma dwie
ręce.

Franciszek Nowak

Źródło:

Sejm ustanowił rok 2017 Rokiem
sześciu patronów: Josepha
Conrada - Korzeniowskiego,
marszałka Józefa Piłsudskiego,
Adama Chmielowskiego i
błogosławionego Honorata
Koźmińskiego i Tadeusza
Kościuszki. Rok 2017 będzie też
Rokiem Rzeki Wisły. 
Czy wiecie, czym się wsławili? 
Joseph Conrad Korzeniowski był
pisarzem. Jego znane utwory to,
np.  „Jądro Ciemności” czy „ Tajny
Agent”.

Marszałek Józef Piłsudski to twórca Legionów
Polskich, naczelny wódź Armii Polskiej, naczelnik
państwa w latach 1918-1922, pierwszy marszałek
Polski, przywódca sanacji i dwukrotny premier w
okresie międzywojennym.
Adam Chmielowski to Święty Brat Albert, znany z
pracy dla biednych i bezdomnych. W ubiegłym roku
minęła setna rocznica Jego śmierci. 
Honorat Koźmiński to polski kapucyn, teolog,
prezbiter, założyciel wielu zgromadzeń zakonnych,
błogosławiony Kościoła rzymskokatolickiego.
Tadeusz Kościuszko to polski i amerykański generał,
uczestnik wojny o niepodległość Stanów
Zjednoczonych, przywódca  insurekcji
kościuszkowskiej.

Światowy Dzień Pokoju
Jest obchodzony od 50 lat przez wszystkich ludzi
dobrej woli 1 stycznia. 
Światowy Dzień Pokoju ma co roku swój temat,
który wybiera papież. Ojciec Święty kieruje też z tej
okazji specjalne orędzie na tematy związane z
zagadnie-
niem pokoju. W tym roku było to: Wyrzeczenie się
przemocy: styl polityki na rzecz pokoju. Papież
podkreśla, że ludzie muszą się nauczyć zabiegać 
o sprawiedliwość bez użycia przemocy. To bardzo
ważne święto, które uczy nas innego spojrzenia na
drugiego człowieka tak, by zobaczyć w nim brata.

Karina Zawada
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