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Jan Paweł II - Papież
naszych serc

Aktorzy

Uczestnicy uroczystości

To hasło tegorocznej akademii, obchodzonej w naszej szkole
11 października z okazji 40 rocznicy wyboru Karola Wojtyły na
Papieża. Uczniowie klas VII i VIII, ubrani w stroje galowe, wraz
ze swymi wychowawcami spotkali się w auli, pięknie
udekorowanej przez p. Lidię Wszołek. Była także obecna
dyrektor p. Dorota Pietras. Akademia była temu wybitnemu
Polakowi, jakim był Jan Paweł II. 
I właśnie o Nim recytowali wiersze i teksty podopieczni pani
Stanisławy Grelowskiej. Występ przeplatany był pieśniami,
które wykonał zespół „Tęcza” pod kierownictwem pana
Wiesława Kudły. Na koniec mogliśmy obejrzeć prezentację
multimedialną przygotowaną przez p. Grelowską „Papież 
i młodzi”. Zawierała ona wiele cennych słów Jana Pawła II,
skierowanych do ludzi młodych.

Uczestnicy dali się
porwać podniosłemu
nastrojowi, byli
zainteresowani i
wsłuchani w te
słowa. Panowała
cisza... Wszyscy
zapamiętajmy słowa
Jana Pawła II:
Wymagajcie od
siebie choćby inni od
was nie wymagali.

S.G.

S.G.
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WAKACYJNA PRZYGODA

Moje tegoroczne wakacje były wyjątkowe. Dzięki pani
Ricie Sadowskiej i państwu K. K. Kassner,
właścicielom biura podróży ,,Słoneczna Przygoda’’,
uczestniczyłem z grupą dzieci z Piły i okolic w
koloniach w Zakopanym pod hasłem ,,Dobra
Przygoda’’. Od dawna moim marzeniem było
zobaczyć polskie góry. W te wakacje pojechałem 
w to wymarzone miejsce. Wraz ze mną była
koleżanka Kinga i kolega Franek z mojej klasy. Podróż
z Piły do Zakopanego była długa i wyczerpująca,
jednak było warto. Poznałem wielu nowych
rówieśników, z niektórymi nawet się zaprzyjaźniłem.
Nasza grupa nasza miała wspaniałych opiekunów i
przewodników. Odwiedziliśmy Kotlinę Kościeliską.
Urzekły mnie piękne widoki przyrody. Byliśmy także 
w jaskini Smocza Jama, wchodziliśmy na Sarnią
Skałę. 
Pojechaliśmy kolejką krzesełkową na Butorowy
Wierch, aby przejść na Gubałówkę. Z niej zjechaliśmy
kolejką linowo-terenową. Następnie przeszliśmy na
targ, gdzie kupiliśmy wiele pamiątek z Zakopanego. Wszystkiego chcieliśmy dotknąć

Ach, jakie piękne góry!

Byliśmy na starym cmentarzu na Pęksowym Brzysku,
gdzie pochowane są same zasłużone osoby, np.:
Stanisław Witkiewicz, Kornel Makuszyński - twórca
,,Koziołka Matołka’’. Odpoczywaliśmy również na
basenach termalnych Białki Tatrzańskiej - Bania.
Zabawa, relaks i beztroska w wodzie była wspaniała.
Uczestniczyliśmy również  w Mszy św. w 300- letnim
drewnianym kościele na Haręzie. Wjechaliśmy kolejką
krzesełkową na Wielką Krokiew, z której podziwialiśmy
widoki. Mogliśmy choć przez chwilę poczuć się jak
nasi skoczkowie: Adam Małysz i Kamil Stoch. W
drodze powrotnej odwiedziliśmy Kraków. Zwiedziliśmy
Barbakan, kościół Mariacki, Sukiennice,
Franciszkańską 3, gdzie ojciec św. Jan Paweł II
prowadził rozmowy z młodzieżą. 
Wracając do domu, żegnaliśmy się z kolegami i
opiekunami. To był jedyny smutny moment naszej
wyprawy. Mam nadzieję, że niektóre przyjaźnie
przetrwają. Myślę, że możemy się spotkać i
powspominać te piękne miejsca, które zwiedziliśmy z
naszą grupą ,,Dobra Przygoda’’.

Szymon

Rajd Wyrzysk 2018
Nasza drużyna harcerska im. Danuty Siedzikówny
,,Inki’’ oraz zuchy ,,Leśne Skrzaty’’ pod opieką pani
Rity Sadowskiej i naszych rodziców uczestniczyła 
w rajdzie z okazji 100. rocznicy Powstania
Wielkopolskiego. Było wiele drużyn harcerskich i
zuchowych. Braliśmy udział w spektaklu teatralno-
muzycznym Pociągiem do wolności. Przed stu laty
pociągiem przez Piłę do Poznania odbył podróż Ignacy
Paderewski.

Przejazd Paderewskiego

.

.
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Już jesień

Redakcja numeru

Jesienne pejzaże

Siedzę w pokoju, za oknem ciemno,
nadchodzi jesień wielkimi krokami.
Spadają liście, ścieląc dywany.
z drzew spadają żołędzie i kasztany.
W szkole nauki jest coraz więcej,
kartkówki, sprawdziany, lektury.
A mnie dopada jesienna nostalgia,
i chętnie schowałbym się do mysiej dziury.

Chciałbym nie spieszyć się z niczym
poleżeć, posiedzieć, pospacerować,
powspominać, pomyśleć, pomarzyć,
nic nie robić, poleniuchować.
Wszyscy wkoło muszą być lepsi,
zdobyć w szkole lepszą ocenę.
Mieć piękne, modne ubrania,
podobać się za wszelką cenę.

Świat goni za majątkiem, sławą.
Najważniejsze, mówią to szczęście.
A ja uważam, że miłość.
Szczęście jest wtedy, gdy jesteś kochany.

JAN PAWEŁ II

40 lat temu biały dym pofrunął,
znad Kaplicy Sykstyńskiej w Watykanie.
Świat zamilkł, Karol Wojtyła na balkon wyszedł.
Nikt nie myślał, że Polak papieżem zostanie.

Cała Polska była dumna,
czekaliśmy na twoje pielgrzymki.
Mówiłeś do nas, słuchaliśmy,
a potem jakoś świat stał się inny.

Myśleliśmy, że będziesz wieczny,
jednak Bóg upomniał się o Ciebie.
Wziął Cię do nieba do pomocy,
chciał Cię blisko mieć przy sobie.

Obchodzimy Twój 40 pontyfikat,
dumni wszyscy jesteśmy z Ciebie.
Jesteś naszym największym autorytetem,
Kochamy Cię bardzo, czekaj za nami w niebie.

Szymon 

Red. naczelna - 
Stanisława Grelowska
Z-ca red. naczelnej - 
Szymon Pawlaczyk
Redaktorzy:
Julia Dankowska
Karina Zawada
Szymon Pawlaczyk

Jesteś uczestnikiem ciekawych
wydarzeń - podziel się z nami.
Napisz do redakcji.

S.G.
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Uroczystość wręczenia nagród za wyniki 
w nauce oraz sporcie w r. szkol. 2017/18

Szymon

Przez trudy do gwiazd

Dumni ze swoich osiągnięć

W ramach lokalnego programu
wspierania nauki uzdolnionych
uczniów szkół podstawowych 
i gimnazjalnych funkcjonujących na
terenie gminy Piła za rok 2017/
2018, Prezydent Miasta Piotr
Głowski wręczył nagrody pieniężne
najzdolniejszym uczniom, których
w tym roku było 143 osoby.
Uczniowie mogli otrzymać nagrodę
za udział w konkursach na
szczeblu powiatu 
i województwa oraz sportowcy za
osiągnięcia w swoich dyscyplinach.

W uroczystości brało udział wielu
znanych radnych, dyrektorów
szkół, nauczycieli oraz rodziców 
i dziadków. Nasza pani dyrektor
Dorota Pietras również zaszczyciła
nas swoją obecnością. Z naszej
szkoły nagrodę odebrało 9 osób.
Cieszę się, że znalazłem się ze
swoimi kolegami i koleżankami
wśród nagrodzonych. Chciałbym
powtórzyć ten sukces za rok.
Życzyłbym sobie,aby było nas
więcej. Przed nami wiele pracy.
Jednak trzeba próbować, bo warto.

Szymon

Uśmiechnij się

Mama poucza
6-letniego
Krzysia:
- Musisz
codziennie myć
zęby, rano i
wieczorem, bo
inaczej
wszystkie ci
powypadają.
- To nawet
lepiej. Wtedy nie
będziesz mi
ciągle zwracać
uwagi, żebym
nie obgryzał
paznokci.

Przychodzi
żaba do lekarza
i mówi;
- Panie
doktorze, coś
mnie łupie 
w stawie!

.

.

.
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Obóz harcerski
  
     Moje wakacje na początku spędziłam w domu. Ale
już w poniedziałek 16 lipca o 10 rano byłam  przy SP4,
ponieważ tam była zbiórka osób, które jechały na
obóz. Kiedy wszystkie walizki, torby itp. zostały
zapakowane i wszyscy wsiedli do autobusu,
ruszyliśmy, a miejscem docelowym było Próchnówko.
    Gdy doszliśmy do obozowiska, zauważyłam duże,
zielone namioty i wtedy już mi się spodobało. Najpierw
był krótki apel, przydzielenie do grup i zajęcie
namiotów. Mieliśmy czas, żeby się rozpakować, a
potem poszliśmy na obiad. Wszystkie posiłki były
wydawane przy niskim domku, który był kuchnią. Gdy
wszyscy posilili się, poszliśmy do trzech metalowych
wanienek, w których wszyscy myli i płukali swoje
naczynia.  Potem trzeba było ustawić się w
dwuszeregu. Coś nam nie wychodziło i druhna Magda
na nas nakrzyczała, a czasami za karę musieliśmy
robić przysiady. Po kilku dniach już się do tego
przyzwyczaiłam. Najlepsza była cisza poobiednia.
Wtedy można było pospać, poczytać czy
porozmawiać z innymi.

Po odpoczynku mieliśmy zajęcia z drużynowymi.
Następnie kolacja, kominek, mycie zębów i pójście
spać  i... nie, nie zapomniałam, ale po prostu
codziennie nie było możliwości wykapania się. Trzeba
było sobie radzić inaczej, no ale nie było najgorzej .
Cisza nocna obowiązywała od godz. 20.00 lub o 21.00,
a poranna pobudka o 8.00. Tak wyglądał każdy dzień
przez dwa tygodnie, jednak nie nudziłam się i świetnie
się bawiłam. Bardzo spodobała mi się gra we flagi,
która czasami kończyła się dla niektórych
niekoniecznie szczęśliwie. Pewnego razu Krzysiu
chciał nam zabrać flagę, a my z Olą i Magdą
broniłyśmy jej zawzięcie, no i skończyło się tak, że
Krzysiu odszedł 
z podartą bluzką, ale nawet on z tego wszystkiego się
śmiał! Nauczyłam się wielu nowych umiejętności, np.
jak układać stosy.  Umiem też wiele piosenek
harcerskich.
    Na obozie bardzo mi się podobało, ponieważ
poznałam wiele nowych, wspaniałych osób, ale miałam
również kilka lekcji, których nie zapomnę do końca
życia! 

Karina

.



www.gloswielkopolski.plGłos Wielkopolski | Numer 62 10/2018 | Strona 6 

WWW.JUNIORMEDIA.PLGłos Siódemki

W życiu nie zawsze jest tak, jak planujemy. Nigdy nie
wiemy, co może nas zaskoczyć, a niektóre sytuacje
mogą być dla nas problemem, nawet do końca życia.
O tym wszystkim przekonała się moja przyjaciółka –
Weronika, dlatego zadałam jej kilka pytań na temat
wydarzeń z jej życia, które miały miejsce jakiś czas
temu.
- Cześć Weroniko!
- Hej!
- Jeżeli pozwolisz, chciałabym zadać Ci kilka pytań
dotyczących Twojej choroby.
- Pewnie, pytaj, o co chcesz. Ten temat nie jest już dla
mnie „ciężki”.
- Kiedy Twoja choroba zaczęła się ujawniać?
- Moja choroba zaczęła być odczuwalna na początku
października ubiegłego roku.
- Czym się objawiała?
- Podczas wysiłku fizycznego odczuwałam silny ból 
w kolanie.
- Zwlekałaś z poinformowaniem rodziców?
- Poinformowałam ich dopiero, kiedy bóle zaczęły się
nasilać. Od razu poszliśmy do lekarza i
opowiedzieliśmy o moich dolegliwościach.
- Czy lekarz od początku wiedział, że Twoja choroba
może być aż tak poważna?

 - Nie, lekarz na początku myślał, że są to bóle
wzrostowe. Mimo wszystko dostałam skierowanie na
RTG.
- Jak potoczyło się Twoje życie dalej?
- Oczekiwanie na wynik bardzo się dłużyło. Kiedy 
w końcu go dostałam, zamurowało mnie. Nie
wiedziałam, co o tym wszystkim myśleć. Na zdjęciu
zobaczyłam wielką plamę pod kolanem. Nie sądziłam,
że może być aż tak źle.
- Jakie były pierwsze słowa, które usłyszałaś od
lekarza?
- Szczerze? Zapamiętam tę chwilę do końca życia.
Lekarz, jakby zmieszany powiedział: „Nigdy czegoś
takiego nie widziałem”. Wtedy właśnie dowiedziałam
się, że noga musi być zoperowana.
- Kiedy i gdzie odbyła się Twoja operacja? Na czym
polegała?
- Operacja odbyła się 12 stycznia w Poznaniu. Sama
nie znam jej dokładnego przebiegu, po wewnętrznej
stronie mojej nogi dokonano cięcia, początkowe
założenia lekarzy były takie, że lek zostanie
wprowadzony do kości przez wkłucia (dwie igły
wprowadzane są do piszczeli, jedna służy do
wypłukania guza, a druga do umieszczenia w kości
leku). Jednak w trakcie wykonywania zabiegu

okazało się, że zmiana jest zbyt skomplikowana.
Lekarze podjęli decyzję, aby ciąć, o czym
dowiedziałam się dopiero kilka dni po operacji, podczas
której pobrano próbkę kości do badania
histopatologicznego. Na szczęście w moim przypadku,
guz okazał się być „nowotworem niezłośliwym”.
- Jak poradziłaś sobie psychicznie z całą tą sytuacją?
- Powiem ci, że chwilami było trudno. W tym
momencie przekonałam się, kto jest przyjacielem na
dobre i na złe, a kto tylko do wygłupów. Nie powiem, że
nie potrzebowałam pomocy. Bardzo pomagała mi
rozmowa z bliskimi.  Wspierali mnie i pomagali
zaakceptować moją „nową” sytuację. Duże wsparcie
otrzymywałam też ze strony opiekuna mojej klasy -
Pani Haliny. Dostawałam filmiki z udziałem
rówieśników.
- Jak długo nie było Cię w szkole? I jak odbiło się to na
Twoich ocenach?
- Do szkoły nie uczęszczałam przez cztery miesiące.
Przez dwa miesiące miałam nauczanie indywidualne,
bardzo mi się to podobało. Mam wrażenie, że podczas
takiego rodzaju nauczania, czuje się większą potrzebę
kształcenia. 

Nauczyciele przychodzili do mojego domu, i właśnie
tam odbywały się lekcje. Moje oceny nie ucierpiały, 
a wręcz przeciwnie, poprawiły się.
- Jak wyglądały Twoje pierwsze dni po powrocie do
szkoły?
- Z początku myślałam, że będzie inaczej niż
wcześniej, ale już po paru dniach wszystko się ułożyło
i nie zwracałam większej uwagi na zmiany, które
zaszły podczas mojej nieobecności.
- W jaki sposób osoby z klasy zareagowały na Twój
powrót?
- Hmm… kiedy wróciłam, zostałam bardzo miło
przywitana. Dostałam nawet bukiet pięknych kwiatów
od klasy. Cieszyłam się z tej niespodzianki. Uważam,
że był to miły gest ze strony moich koleżanek i
kolegów oraz wychowawczyni.
- Czy do tej pory odczuwasz ból związany ze swoim
schorzeniem?
- Niestety, boleści zaczęły wracać i aktualnie czekam
na wizytę u lekarza.
- Mam nadzieję, że sytuacja się nie powtórzy i życzę
Ci zdrowia.
- Dziękuję.

Julia
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