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Wiosna
Szymon Pawlaczyk

Zajęli miejsce 

na podium

Nasi zawodnicy

Brązowe wieńce

Nasza drużyna, mimo że składała się tylko z dwóch
uczestników, wywalczyła trzecie miejsce. Gratulacje dla
chłopców!

VIII Miejski Konkurs Mitologiczny „Na Olimpie” pod patronatem
Prezydenta Miasta Piły odbył się 4 marca w Szkole Podstawowej
nr 12. W konkursie wystartowały trzyosobowe drużyny klas V z
siedmiu szkół podstawowych Piły. Od pierwszego zadania
rozgorzała zacięta walka, bowiem wszyscy zawodnicy byli
świetnie przygotowani. Po wykonaniu trudnych zadań, w
rozwiązaniu których liczyła się sprawność, szybkość myślenia,
wiedza i zdolność współdziałania, nasza drużyna zajęła trzecie
miejsce. Siódemkę reprezentowali: Franciszek Nowak i Szymon
Pawlaczyk z kl. V b przygotowani przez p. Stanisławę
Grelowską.

  Przyroda się budzi
  ze snu zimowego.
  Wszystko wkoło się zieleni,
  z ziemi wystaje kwiat krokusa żółtego.

  Na drzewach wierzbowe bazie,
  Śpiew ptaków słychać znajomy.
  Wracają klucze łabędzi,
  z dalekich krajów do domu.

  Wiosna przychodzi do nas,
  wszyscy na nią czekamy.
  Powiem wam w sekrecie,
  zimy już dosyć mamy.

M. P.

.
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Literacka uczta
Maja Cieślak-Strzelec

Redakcja numeru

Szczęśliwa Aneta

W Powiatowej i Miejskiej Bibliotece
Publicznej w Pile spotkali się
miłośnicy słowa pisanego. Piękną
metaforą przywitała wszystkich
gospodyni tego wieczoru –
Zuzanna Przeworska - prezes
Fundacji  Literackiej im. Agnieszki
Bartol:

„Smakuj słowa, są trwalsze od
rzeczy. I gdy nas już nie będzie,
one będą pracować nad stawa-
niem się świata…” Zebrani
wysłuchali fragmentów wydanej
przez Zuzannę Przeworską książki
"Agnieszka i Pegaz".

Wśród autorów
czytających
fragmenty 
tekstów była
Aneta Wawrzy-
niak.Prezentowa-
ła się znakomi-
cie.

Laureatka I miejsca

20 marca w SP 2 w Pile odbył się XV Turniej Wiedzy o
Pile. Turniej składał się z testu, który zawierał 20 pytań
z historii miasta. Następnie uczniowie odpowiadali na
zestawy 4 zadań dotyczących, np. pilskich świątyń,
pomników i tablic pamiątkowych, czy też obiektów
znajdujących się nad Gwdą. Już po pierwszym
zadaniu Martyna Szpot wysunęła się na prowadzenie,
którego nie oddała do ostatniego pytania zdobywając
38/48 p. W ten sposób obroniła dla naszej szkoły I
miejsce, które rok wcześniej wywalczył Marcin
Murawski. Widać, że uczniowie Szkoły Podstawowej
nr 7 nie mają sobie równych, jeżeli chodzi o wiedzę o
naszym mieście. Gratulujemy! Uczennica została
przygotowana przez p. Mariusza Frankowskiego.

Red. naczelna 
Stanisława Grelowska 
Redaktorzy: Kuba Tubilewicz,
Franek Nowak, Ania Traczyk,
Szymon Pawlaczyk,Julia Krokos,
Karina Zawada
Redaktorzy p. Mai Strzelec:
Wiktoria Saternus, Martyna Majda
Nauczyciele: p. J. Karpińska, 
p. M. Frankowski, p. K. Mendlik, 
p. Ż. Bąk

M. S.

M. F.



www.gloswielkopolski.pl Głos Wielkopolski | Numer 45 03/2017 | Strona 3 

WWW.JUNIORMEDIA.PL Głos Siódemki

Miłe święto dla Pań 
i Panienek

Dla wszystkich Kobiet

Co roku 8
marca
obchodzimy
Dzień Kobiet.
Pierwszy raz
obchodzono
go w 1910 r.
Głównym
celem tego
święta jest
uczczenie
pamięci 
kobiet, które
broniły
swoich praw.

Wtedy jednak
przypłaciły to
życiem. Ten
jedyny dzień w
roku ma
utrwalać idee
równości i
szacunku.
Dzień Kobiet nie
przypadkowo
przypada na
początku
marca.
Związane to jest
to z rzymskimi
obchodami
Matronalium –
świętem
macierzyństwa.
Wszystkim
paniom - małym
i dużym ślemy
uśmiechy i
życzenia. 

KONIEC Z BŁĘDAMI 
W PRACACH Z JĘZYKA

POLSKIEGO?
  
Często pisząc wypracowanie z języka polskiego,
czujemy, że problemy sprawia nam ortografia  i
interpunkcja. Ale to nie wszystko. Bo dochodzą
jeszcze błędy stylistyczne, językowe. Okazuje się, 
że może już wkrótce te problemy znikną. Wszystko
dzięki sztucznej inteligencji.Najnowszy Word w
ostatniej edycji Office'a 365 wspomagany jest,
opartym na sztucznej inteligencji, narzędziem Editor,
które ma pomóc piszącemu.
Z poczynionych obserwacji wynika, że Editor
naprawdę – przynajmniej w pewnym stopniu –
rozumie analizowany tekst. Potrafi zaznaczyć 
wyrazy w zdaniu, które są zbyteczne i nie wnoszą
niczego do treści.

Informuje użytkownika o użyciu wyrazu potocznego,
czy o niepotrzebnie pojawiającej się stronie biernej.
Wyłapuje zbyt często używane wyrazy i proponuje
synonimy - wyrazy bliskoznaczne.
I jak Wam się to podoba? Teoretycznie bardzo
ciekawe i oczekiwane rozwiązanie naszych
problemów z pisaniem, ale w praktyce może
spowodować zaprzestanie samodzielnego myślenia 
i dbania o język, a przecież i dzisiaj nie jest z tym
najlepiej.
Lepiej więc znać nowinki techniczne, ale nie 
odbierać sobie prawa do myślenia i decydowania 
o sobie.
Radzę wam, dużo piszcie, a wspomniane kłopoty
znikną!

Franciszek Nowak

S. G.
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Sukcesy naszej
pary tanecznej

Nasi zwycięzcy

Szczecin

Kamień Pomorski

8 marca para taneczna: Jakub
Mendlik i Oliwia Walas była
bezkonkurencyjna, zwyciężyła 
w XIII Wiosennym Turnieju Tańca
Sportowego pod Patronatem
Burmistrza Kamienia Pomorskiego,
pokonując aż 15 par.

Następnego dnia powtórzyli sukces
zwyciężając w Otwartym Turnieju
Tańca Towarzyskiego 
o Kwiat Krokusa w Szczecinie,
pokonując 12 par. Ten udany
weekend zapewnił im awans do
klasy tanecznej D. Gratulacje!

Nasza drużyna

III miejsce chłopców
Pod koniec lutego odbyła się
kolejna runda rozgrywek w piłce
ręcznej o Mistrzostwo Powiatu
Pilskiego. Nasza drużyna szkolna
awansowała do rundy finałowej po
wcześniejszym zwycięstwie w
swojej grupie. Ostatecznie
zajęliśmy III miejsce w powiecie.
Gratulujemy chłopcom kolejnego
sukcesu.Także w Turnieju Halowej
Piłki Nożnej dla klas IV o
Mistrzostwo Piły Szkół
Podstawowych chłopcy zajęli III m.

K. M.

.

.

.
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Wystawa prac

Szkolne koło LOP – grupa Anioły ze szkoły w związku
z walentynkami zaproponowała  uczniom kl. IV-VI
prezentację fotograficzną swojego zwierzaka
Najbardziej całuśny zwierzak i ja. Zostały wybrane 3
zdjęcia. Nagrody niespodzianki ufundowane przez
szkolne koło LOP otrzymują: Jagoda Jaśkowiak, Maja
Duszyńska kl. VI b, Marcin Karpiński kl. IV b. Zdjęcia
można oglądać na gazetce w pracowni przyrodniczej.
Gratuluję!

Julia Piaseczna  kl. IV a - Anioły ze szkoły

Lewitujące jajka, czyli 
o wyporności wody z Klubem

Młodych Odkrywców

Eksperyment udało nam się wykonać poprawnie za
pierwszym razem. Do jednego naczynia  nalaliśmy
wodę, włożyliśmy surowe jajko. Okazało się, że
leżało na dnie. W drugim naczyniu, ze słoną wodą
(solanką), w której znalazło się tyle soli, że
przestała się rozpuszczać, jajko pływało na
powierzchni. 
W trzeciej szklance, w której połączyliśmy
,,solankę" z wodą bez soli, jajko unosiło się w
wodzie, tj. lewitowało mniej więcej w połowie
wysokości naczynia.
Dlaczego tak się dzieje? Woda i jajko mają inną
gęstość. Jajko ma większą gęstość niż woda bez
soli, ale już słona woda zwiększa swoją gęstość
tak, że jajko staje się od niej ,,lżejsze".

Dlatego surowe jajko tonęło w słodkiej wodzie, 
a w wodzie z solą pływało przy powierzchni. 
Na jajko działają dwie siły – siła grawitacji (skierowana
z góry na dół) i siła wyporu (skierowana odwrotnie z
dołu do góry). Gdy zwiększyliśmy gęstość wody
dodając sól, zwiększyliśmy również 
siłę wyporu. W efekcie jajko wypływa na wierzch.
Świetna zabawa!

Julia Piaseczna kl. IV a -  KMO

Lewitujące jajko

Czasem warto wysłuchać
  
   Na szkolnym korytarzu, jak co dzień tłok.
Uczniowie krzyczą, biegają, skaczą. Tylko
nauczyciele tego nie robią. Jak zawsze
wyprostowani stoją na dyżurze. Nic im nie umknie!
Asia i Kasia mają nadąsane miny, bo się pokłóciły.
Asia chce się wytłumaczyć, dlaczego zalała wodą
rysunek Kasi. Niestety, ta nie chce słuchać.
Oskarża koleżankę, że zrobiła to z zazdrości.
Zmartwiona Kasia nie wiedziała, co ma zrobić, ale
Jagoda jej doradziła:
- Ona nie będzie cię chciała wysłuchać do końca,
więc od razu jej powiedz przepraszam.
- Dobrze, choć nie wiem, czy mi wybaczy! – to
powiedziawszy podbiegła do Kasi i rzekła:
- Przepraszam cię, Kasiu kochana, naprawdę nie
chciałam tego zrobić, to moje dzisiejsze
roztargnienie.
- Pewnie Jagoda ci powiedziała, żebyś mnie
przeprosiła - nie daje się przejednać dziewczynka.
- Nie, chciałam ci to powiedzieć na początku, ale
przerwałaś mi, więc nie mogłam skończyć!
Pogodzone dziewczynki znów są przyjaciółkami.

Karina Zawada.

.
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Teatr to czarodziejskie
miejsce

Spektakl ,,Tajemniczy ogród’ otwiera scena z
dziewczynką, która woła swoją opiekunkę Ajah. Nagle
pojawia się dym, symbolizujący śmiertelną chorobę -
cholerę. Muzyka, towarzysząca temu wydarzeniu,
budowała napięcie. Gdy wszyscy zginęli, Mary została
znaleziona przez oficera. Później trafiła do domu
pastora, gdzie nikt jej nie lubił. W końcu zamieszkała u
wuja w Anglii. 
Z biegiem czasu tu odnajduje miejsce, gdzie zmienia
się w miłą i sympatyczną dziewczynkę. Chociaż
spektakl przedstawiał tylko niektóre sceny 
z książki, był ciekawy. Kostiumy, moim zdaniem nie
były dopracowane i scenografia zbyt oszczędna.
Pomimo tego przedstawienie było udane i chciałbym,
żeby ten sam reżyser spróbował tego samego z inną
lekturą.

Szymon Pawlaczyk

www.artenes.pl

Rekolekcje Wielkopostne
  
  W dniach 20-22 marca uczniowie naszej szkoły
wzięli udział w rekolekcjach wielkopostnych, które
odbyły się  w kościele pw. NMP Wspomożenia
Wiernych. Nauki rekolekcyjne prowadził ks. Marcin
z parafii Matki Bożej Królowej Polski przy  ulicy
Podchorążych w Pile.
  W poniedziałek był poruszony temat grzechu
pierworodnego. Ten fakt sprowadził na świat
śmierć i cierpienie. Uczyliśmy się też różnych
pieśni przy akompaniamencie gitar, na których grali
ksiądz Marcin i pani Ania, nasza katechetka.
  We wtorek rekolekcjonista mówił nam o miłości
Pana Boga do każdego człowieka. Największym
dowodem na to był Jezus - Syn Boży, który swoją
śmiercią na krzyżu odkupił wszystkie ludzkie
grzechy. Ksiądz mówił nam, że krzyż Jezusa jest
naszym kluczem do nieba. Oglądaliśmy też piękne
slajdy, pokazujące,  jaki jest świat.

    Gdy już wiedzieliśmy, co jest grzechem,
mieliśmy możliwość przystąpienia do sakramentu
spowiedzi. 
     W środę, w ostatni dzień rekolekcji,
uczestniczyliśmy we Mszy świętej. W homilii
kapłan mówił o objawieniach Maryi  w Fatimie,
podczas których pokazała dzieciom piekło. 
Ksiądz tłumaczył nam, że z piekła nie da
się nikogo wyciągnąć. Dlatego tak ważne jest,
byśmy pomagali innym, aby ustrzec ich przed
piekłem. Na koniec powtarzaliśmy wszystko, o
czym mówiliśmy przez całe rekolekcje.
     Mam nadzieję, że każdy nauczył się czegoś
podczas tych spotkań i zapamięta to na zawsze!   
     Bo celem rekolekcji jest zawsze zbliżenie nas do
Boga. 

Franciszek Nowak

.
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Szkolne Dni Matematyki rozpoczęliśmy apelem
przybliżającym sylwetki słynnych matematyków,
jakimi są: Pitagoras, Newton, Tales, Archimedes czy
Kartezjusz oraz upamiętnieniem Światowego Dnia
Liczby Pi poprzez ustawienie się na boisku szkolnym
w kształcie pięknej Ludolfiny.W pierwszym tygodniu
imprezy przedstawiciele klas IV – VI otrzymali po 5
zadań, które musieli wykonać w ciągu tygodni, m.in.
rebusy, tangramy, ułożenie bryłek bez kleju,
przekładanie zapałek oraz stworzenie plakatu na
określony temat matematyczny. Uczniowie prężnie
wykonali zadania podczas przerw, spotkań w
bibliotece, a nawet w domach.
W drugim tygodniu uczniowie otrzymali kolejne
zadania, jakimi były: krzyżówki, wykreślanki, sudoku,
zadania różne (cyfry rzymskie, pit, kąty).
Najlepiej przygotowaną klasą okazała się VI a.
W tych wspaniałych dniach towarzyszyli nam również
najmłodsi naszej szkoły czyli klasy I-III, które chętnie
wykonały powierzone im zadania.
Cała szkoła była przystrojona pracami uczniów.
Podczas szkolnych dni matematyki odbyły się również
w naszej szkole konkursy matematyczne, m.in.: 
Kangur Matematyczny,  I Miejski Konkurs 
Matematyczny dla klas V "Mistrz Rachunków".

Za przygotowanie i organizację Szkolnych Dni
Matematyki odpowiedzialne były: pani Żaneta Bąk oraz
pani Lidia Kotarak – nauczycielki matematyki.

I Miejski Konkurs Matematyczny dla klas V
„Mistrz rachunków”

Dnia 27 marca w naszej szkole odbyła się I edycja
Miejskiego Konkursu Matematycznego dla klas V
„Mistrz rachunków”. Organizatorem jest p. Żaneta Bąk
z pomocą p. Lidii Kotarak oraz p. Katarzyny Zabłockiej.
Celem konkursu jest rozwijanie zainteresowań
matematycznych, a także stworzenie możliwości
sprawdzenia się i porównania swoich umiejętności z
innymi. Wzięło w nim udział 19 uczniów z 10 szkół
podstawowych naszego miasta.
Zawodnicy w ciągu 45 minut musieli rozwiązać 100
zadań, które wymagały sprawnego liczenia
algebraicznego, biegłości w prowadzeniu
 rozumowania, zastosowania wiedzy w praktyce, 
a przede wszystkim logicznego myślenia.Po konkursie
uczniowie uczestniczyli w ciekawych zajęciach w sali
komputerowej gdzie mogli poznać tajniki
programowania. 

Laureaci konkursu:
I miejsce   Kacper Dreze z SP STO
II miejsce   Tomasz Kubat z SP STO  
III miejsce ex aequo Martyna Bąk z ZS3 i Konrad
Podemski z SP2.
Pozostali uczestnicy otrzymali dyplomy uczestnictwa
w konkursie a  opiekunowie podziękowania. Nagrody
ufundował Prezydent Piły oraz p. Żaneta Bąk, zaś
poczęstunek - Rada Rodziców naszej szkoły.

p. Żaneta Bąk

Liczba "Pi"

                  Szkolne Dni Matematyki

„Tyle jest w każdym poznaniu nauki, ile jest w nim
matematyki”. Wiedzą o tym najlepiej uczniowie
naszej szkoły. W dniach 16� – 27 marca odbyły się 
u nas Szkolne Dni Matematyki. W tym czasie
nauczyciele przygotowali dla nas wiele atrakcji.
Odłożyliśmy na bok książki i zeszyty. Zapomnieliśmy
na chwilę o sprawdzianach i kartkówkach.
Matematyka po raz kolejny ukazała nam się w nowym
świetle. Były gry i zabawy, dużo radości i dobrego
humoru, a towarzyszyli nam w tych dniach
najwybitniejsi matematycy.

Laureaci

Ż. B.

Ż. B.

http://sjp.pl/ex+aequo


www.gloswielkopolski.plGłos Wielkopolski | Numer 45 03/2017 | Strona 8 

WWW.JUNIORMEDIA.PLGłos Siódemki

 O dwóch takich, co skroplili azot - 
interaktywna lekcja chemii i fizyki 

na wesoło

Byliśmy przeko-
nani, że wyciąg-
nie on z tego
jakiś wniosek, ale
to my musimy
być ostrożni.

            Felek
Martyna Majda

Uczestnicy niezwykłej lekcji

Czy wiecie, jak ważny jest azot?
Na to pytanie odpowiedzą wam
uczniowie klasy 6b, którzy uczes-
tniczyli w spektaklu, będącym
lekcją chemii i fizyki na wesoło. Był
on oparty na historii przełomowego
odkrycia polskich naukowców
Karola Olszewskiego 

i Zygmunta Wróblewskiego. Ci
naukowcy - profesorowie
Uniwersytetu Jagiellońskiego jako
pierwsi na świecie uzyskali ciekły
azot. Widzowie przenieśli się do
świata ciekłych gazów,
ekstremalnie niskich temperatur i
widowiskowych doświadczeń.

Było wspaniale, a
odważniejsi zjedli
azotowe lody!
Przedstawienie
okraszono dosko
-nałym humorem.
To była uczta!

p. J. Karpińska

Hej! Dzisiaj opowiem historię o
pazerności na jedzenie, która jest
zgubna… nawet dla mojego
Felusia.
  Swojego jedzenia dedykowanego
małym pieskom rasy chihuahua
Feluś  nie chce jeść.  Za to uwielbia
jedzenie przeznaczone dla ludzi.
Mam wrażenie, że słyszę: Mniam,
pyszne...

Ostatnio mój tata miał imieniny,
oczywiście nie odbyło się bez
ciasta. Żegnanie gości to idealny
moment, kiedy nikt nie zwraca na
pieska uwagi. Można wykorzystać
nadarzającą się okazję, by coś
chapnąć ze stołu. Pewnie tak
pomyślał mój piesek, bo tak zrobił.
Chyba w sekundę Feluś znalazł się
na kanapie, stąd wskoczył na stolik
i zdążył pochłonąć 4 kawałki bloku.
Jest to ciasto bardzo słodkie i nie
można go zjeść dużo!
Biedny Felek! Przez godzinę był 

ospały, ale potem się zaczęło!
Felutek zaczął się trząść, miał
drgawki, był bardzo ociężały i w
końcu zwymiotował. Widać było, że
się boi, bo kiedy koło niego
siedziałam, chciał się przytulić i
szukał schronienia... Było mi go tak
szkoda...
  Do  późnej nocy siedzieliśmy z
nim, głaskaliśmy, przytulaliśmy i
próbowaliśmy trochę się z nim
pobawić, ale oczywiście delikatnie,
jednak on odmawiał. Było mu
bardzo ciężko widać było, że się
męczy.

J. K.
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Warto przeczytać
Julia Krokos

Przygotowując się do konkursu wojewódzkiego,
ostatnio przeczytałam wspaniałą książkę Barbary
Kosmowskiej ,,Sezon na zielone kasztany". Powieść
składa się z 11 opowiadań o współczesnych dzieciach,
które piszą dzienniki, pamiętniki, blogi, listy i wiersze.
Opowiadają w nich o swoich problemach i marzeniach.
Każde dziecko ma inne kłopoty: osamotnienie, brak
pełnej rodziny, mało uwagi rodziców, czy wreszcie
trudne sytuacje w szkole. Każde z nich ma też swoje
marzenia: Iga marzy, by jej mama miała dla niej więcej
czasu i żeby odnalazła się w swoim nowym domu oraz
by mieć kota. Kasia boi się powiedzieć rodzicom, że
znalazła psa na śmietniku i chce go zatrzymać. Zosia
nie może się doczekać nowej siostry i pisze do niej
wiersze, chociaż dowiaduje się, że ona się nie urodzi.
Paweł kocha aktorstwo, ale jego ojciec oczekuje od
niego najlepszych wyników sportowych. Robert ma
siostrę, która różni się od pozostałych dzieci, ale
pomimo to ją kocha i opiekuje się nią. Lenka jest
smutna, bo jej rodzice się rozwiedli, bardzo lubi pisać
wiersze, a ostatnio 

wygrała kolację
do ekskluzywnej
restauracji dla
dwóch osób.
Ewka zakochana
jest we własnym
wyglądzie, a jej
rodzice się o nią
martwią. 

Michał i Olaf to bracia, którzy się
nie rozumieją i kłócą, chociaż Olafa
ciągle nie ma w domu. Olga straciła
przyjaciółkę. Maniek to chłopiec,
który jest sierotą i swoje negatywne
przeżycia wyładowuje na innych,
dokuczając im.
Każde dziecko ma swoje
indywidualne problemy i marzenia.
Czy dzieci rozwiążą te problemy i
czy spełnią się ich marzenia?
Dowiecie się tego czytając książkę.
Jest godna polecenia!
Od razu mi lżej na duszy! Nie tylko
ja mam problemy, nie tylko mnie
przytrafiają się gafy! Dorastające
dzieci muszą jednak zmierzyć się z
tymi problemami,  pokonać
trudności i pod żadnym pozorem
nie rezygnować z marzeń.

Uśmiechnij się!
-  Jasiu, jutro
idziemy wykopy-
wać ziemniaki -
mówi mama.
-  A po coście je
zakopywali? -
denerwuje się
Jaś.
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Smakowite i zdrowe

Kluski drożdżowe na parze

Składniki:
400 g mąki
250 ml mleka
2 jaja
20 g drożdży
2,5 łyżki margaryny
0,5 łyżeczki soli
0,5 łyżeczki cukru

 
Przygotowanie

Drożdże rozetrzeć z cukrem, dodać łyżkę ciepłego
mleka i łyżkę mąki. Wymieszać i odstawić w ciepłe
miejsce do wyrośnięcia. Mąkę przesiać, dodać resztę
mleka, wbić jaja i posolić. Następnie połączyć z
wyrośniętym rozczynem. Wyrabiać łyżką do
momentu ukazania się pęcherzyków powietrza.
Dodać stopioną i wystudzoną margaryną, ponownie
odstawić do wyrośnięcia - około 0,5 godz.
Przygotować duży 

garnek z wodą i obwiązać go lnianą lub płócienną
ściereczką. 
Wstawić garnek na gaz i doprowadzić wodę do
wrzątku. Nabierać ciasto i utoczyć małe kule.
Położyć je na ściereczce i przykryć miską. Gotować
około 20 minut.
Można podawać ze zrazami, kaczką lub gulaszem.
Jeżeli ktoś woli, może podawać na słodko  ze
zmiksowanymi owocami.
Smacznego życzy

Wiktoria Saternus

Mecz z Czarnogórą tuż, tuż

26 marca reprezentacja Polski rozegra mecz z
reprezentacją Czarnogóry. Niestety z powodu kontuzji
zgrupowanie musiał opuścić Grzegorz Krychowiak.
Podczas spotkania najprawdopodobniej zastąpi go
Karol Linetty lub Krzysztof Mączyński. Arkadiusz Milik
wyleczył uraz po meczu z Danią (zerwanie więzadła
krzyżowego) i może grać z pełnym obciążeniem.
Trzymajmy kciuki za biało-czerwonych.

Brąz… ale jednak złoto!

Ostatni konkurs drużynowy odbył się w Planicy. Nasze
orły zajęły 3 miejsce. Natomiast w klasyfikacji
generalnej Polacy pierwszy raz w historii drużynowo
zdobyli kryształową kulę. Warto również nadmienić, że
Kamil Stoch swoim kapitalnym skokiem na 251.5 m
ustanowił rekord skoczni. Możemy być dumni z
Polaków i życzyć im powodzenia na letnich Grand Prix
i podczas kolejnego sezonu.

Kuba Tubilewicz

Źródło:

Chciałabym polecić książkę „Oskar i pani Róża”.
Zmieniła ona moje podejście nie tylko do osób
chorych na raka, ale w ogóle do osób niepełnospra-
wnych. Oskar jest wyjątkowo pozytywną osobą. Ma
10-11 lat, czyli podobnie jak my i niestety choruje na
raka. Wie, że niedługo umrze. Na początku akcji nie
do końca wierzy w Jezusa, dlatego że rodzice nie
wierzą. Jednak ciocia Róża zachęca go, żeby pisał
listy do Pana Boga. To pozwoliło mu pogodzić się z
faktem choroby i nieuniknionej śmierci oraz przeżyć
ostatnie dni, mimo wszystko w radości.

Ania Traczyk

W. S.
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