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Hej kolędo, leć!
 Leć nad Piłą już po raz piąty. Syp iskrami gwiazd!

V Miejski Konkurs Kolęd i Pastorałek

10 grudnia 2018
roku odbył się V
Miejski Konkurs
Kolęd i Pastorałek,
którego
organizatorami była
Szkoła
Podstawowa nr 11
im. Królowej
Jadwigi oraz
Regionalne
Centrum Kultury FE
w Pile. 
Honorowy patronat
nad konkursem 

objął Prezydent
Miasta Piły, pan
Piotr Głowski.  
Przesłuchania
konkursowe odbyły
się w Teatrze
Miejskim i wzięło w
nim udział łącznie
40 utalentowanych
muzycznie uczniów
pilskich szkół.
Przed eliminacjami
konkursowymi
tradycyjnie głos
zabrali:

Dyrektor RCK FE,
pan Stanisław
Dąbek oraz
Dyrektor SP 11,
pan Grzegorz
Wądołowski, którzy
oficjalnie powitali
wszystkich
uczestników,
nauczycieli,
opiekunów
muzycznych i tym
samym uroczyście
otworzyli imprezę.

Konkurs
zaowocował
wieloma świetnymi
wykonaniami oraz
nowymi,
współczesnymi
aranżami. Dzieci
interpretowały
utwory niezwykle
dojrzale i
refleksyjnie.
Jury, pod
przewodnictwem
pana Mirosława
Nalepy, gitarzysty,
kompozytora 

i wokalisty zespołu
„Nalepa Band” i
„Slowiańsk’y”,
zastępcy dyrektora
RCK w Pile oraz z
udziałem pani
Magdaleny
Głowskiej, z
wykształcenia
muzykiem,
organizatorem wielu
imprez
artystycznych,
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do niedawna
zawodowo związanej
ze Szkołą
Podstawową nr
5 i Gimnazjum
nr 4 i pana
Tomasza
Kledzika, z
wykształcenia
teologiem, zaś z
zamiłowania
muzykiem,
kompozytorem,
autorem wielu
utworów o
tematyce
bożonarodzeniowej,
wyłoniło
laureatów w
każdej kategorii:

* w kategorii
klas 1 – 3:
I miejsce zdobył
Mateusz Wyka
(SP 11)
II miejsce -
Maja Zacharska
(SP 3)
III miejsce -
Natalia Silva-
Czechowska
(SSP)

*w kategorii klas
4 – 6:
I miejsce -
Zuzanna
Gryglas (SP 11)

II miejsce -
Amelia Pettke
(SSP)
III miejsce -
Aleksandra
Kopacz (SP 2)
Wyróżnienia: 
Lilianna Ligenza
(SP 11)
Bartosz
Alchimowicz
(SP 4)
Amelia
Skibniewska
(SSP)

*w najstarszej
kategorii
uczniów klas 7.,
8. i gimnazjum:
I miejsce -
Oliwia Tomczyk
(SP 6)
II miejsce -
Justyna Kurasz
(SP 2)
III miejsce -
Sandra Brauer
(SP 4).

Nagrodę
GRAND PRIX
konkursu
zdobyła
uczennica
Salezjańskìej
Szkoły
Podstawowej -
Liliana
Grzesiak.

Wszyscy
wyróżnieni
soliści wystąpili
podczas Gali
Konkursowej
Laureatów V
Miejskiego
Konkursu Kolęd
i Pastorałek
dnia 16 grudnia
2018 roku
podczas
Miejskiej Wigilii.
W trakcie
spotkania
nastąpiło
uroczyste
wręczenie
nagród i
dyplomów
laureatom.
Organizatorzy
pragną
serdecznie
podziękować
wszystkim
sponsorom za
życzliwość,
serce 
i okazane
wsparcie:
Prezydentowi
Miasta Piły,
panu Piotrowi
Głowskiemu, 
za objęcie
Patronatem V
Miejskiego
Konkursu Kolęd
i Pastorałek

 oraz
ufundowanie
nagród
laureatom,
Dyrektorowi
Regionalnego
Centrum kultury
FE, panu
Stanisławowi
Dąbkowi, 
za pomoc w
organizacji i
przeprowadzeniu
konkursu,
Dyrektorowi
Szkoły
Podstawowej nr
11 im. Królowej
Jadwigi w Pile,
panu
Grzegorzowi
Wądołowskiemu,
za pomoc w
organizacji
konkursu,
Panu
Dariuszowi
Kuźniackiemu –
Przewodniczącemu
Rady Rodziców
przy Szkole
Podstawowej nr
11,
Pani Hannie
Lenartowicz –
Dyrektorowi
ALFA-
ELEKTRO Sp.
z o.o.,

Panu
Henrykowi
Rodkiewiczowi,
właścicielowi
firmy RODEX,
·Panu
Wojciechowi
Holkowi,
wiceprezesowi
Zarządu Signify
Piła,
Państwu
Katarzynie i
Krzysztofowi
Kassnerom,
właścicielom
biura podróży
,,Słoneczna
Przygoda”,
·Panu
Marianowi
Martence,
prezesowi
Stowarzyszenia
Pro-Senior.
Serdecznie
dziękujemy pani
Magdalenie
Głowskiej, panu
Mirosławowi
Nalepie oraz
panu
Tomaszowi
Kledzikowi za
pracę w 
obradach Jury.
Osobne
podziękowania
za pomoc 

w realizacji
przedsięwzięcia
kierujemy do
wicedyrektor
SP nr 11, pani
Doroty
Mijalskiej,
państwa Klaudii
i Piotra
Dziergasów,
pani Ewy
Kledzik, pana
Mirosława Fąsa
oraz
pracowników 
RCK.
Dziękujemy
instruktorom
wokalnym i
opiekunom za
trud włożony w
przygotowanie
dzieci 
do konkursu.
Dziękujemy
wokalistom za
wspaniałe
wrażenia
artystyczne i
cieszymy się,
że Konkurs
Kolęd i
Pastorałek
wpisuje się w
piękną polską,
ale i też pilską
tradycję
bożonarodze-
niową.

D. Fąs,
Z. Karpińska

. EK
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100. rocznica wybuchu
Powstania Wielkopolskiego

sposób
zaprezentowała
cel działań
Sendlerowej. 
Nie można
zapomnieć o 
ilustracjach
stworzonych 
przez Macieja
Szymanowicza.  

 Moim zdaniem
przeczytanie
książki jest
doskonałym
wstępem do
poznania
czasów
okupacji
niemieckiej i
Holokaustu.

Kacper

,,Listy w butelce"
 to opowieść biograficzna, która przedstawia
postać Ireny Sendlerowej bohaterki II wojny

światowej.

 W powieści
Anny
Czerwińskiej
Rydel opisane
są działania
Sendlerowej,
która narażała
swoje życie,
ratując w czasie
wojny
żydowskie
dzieci z getta.
Ta niezwykła
kobieta znana
była z tego, że
zawsze
bezinteresownie
niosła pomoc
innym. Na czas
wojny przyjęła

pseudonim
Siostra Jolanta.
Dzięki swoim
działaniom
uratowała w ten
sposób dwa i
pół tysiąca
żydowskich
dzieci, które
trafiły do
polskich
domów. Listę z
nazwiskami
dzieci Irena
Sendlerowa
umieściła w
dwóch szklanych
butelkach na
mleko i
zakopała pod

jabłonką. W ten
sposób ukryła
dane dzieci, aby
w przyszłości
można było
odczytać i
poznać
nazwiska 
i dalsze losy
tych ocalałych.
Skromność i
dobroć tej
bohaterki omal
jej samej nie
doprowadziły do
śmierci. Za
swoje czyny
została
wyznaczona  

 do pokojowej
nagrody Nobla
oraz otrzymała
medal
Sprawiedliwej
wśród Narodów
Świata. Anna
Czerwińska
Rydel wydała tę
powieść w roku
2018, który
został
ogłoszony
rokiem Ireny
Sendlerowej. 
W ten sposób
postanowiła
przybliżyć
przede
wszystkim
najmłodszym czytelnikom
postać
bohaterki. W
dostępny i
ciekawy 

Powstanie
zakończyło się
16 lutego 1919
roku rozejmem
w Trewirze,
który
rozszerzał na
front
powstańczy
zasady rozejmu

kończącego I
wojnę światową.
Pomimo bardzo
bliskiej
odległości od
linii walk
powstańczych
na rzece Noteć
nasze miasto

zostało pod
władzą
niemiecką.
Jednak polscy
mieszkańcy
Piły odegrali
również ważną
rolę w
działaniach
powstańczych.

Wojtek

W grudniu  mija
100. rocznica
jedynego
udanego zrywu
powstańczego
w historii Polski.
Powstanie
Wielkopolskie
było zbrojnym
wystąpieniem
polskich
mieszkańców
Wielkopolski
przeciwko
państwu
niemieckiemu.
Polacy
domagali się 

powrotu ziem
zaboru
pruskiego do
Polski, która w
tym czasie
umacniała swą
niepodległość.
Wybuchło 27
grudnia 1918
roku w reakcji
na
demonstracje
Niemców
sprzeciwiają-
cych się
wizycie w
stolicy
Wielkopolski
Poznaniu

polskiego
pianisty i
działacza
niepodległo-
ściowego
Ignacego Jana
Paderewskiego.
Powstańcy w
krótkim czasie
opanowali całą
Wielkopolskę z
wyjątkiem
północnych i
południowo-
wschodnich jej
obrzeży.
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Dziecko
przechodzi
swoje pierwsze
egzaminy już w
przedszkolu. 
Pierwszy dzień
szkoły w
Japonii

spędzają czas
przed
komputerem lub
telewizorem,
pochłaniając
chipsy i
słodycze.
Ludzie są
bardzo leniwi i
często
uależnieni od
złych nawyków.
Niestety, nie
zanosi się na
szybką zmianę.

Na pewno
zwróciliście
uwagę na
reklamę, w
której
pracownica
fast-foodu
podsumowuje
zamówienie
klientów, którzy
siedzą w aucie.

Każdy człowiek
potrzebuje
aktywności
fizycznej i
zdrowej diety,
aby dobrze
funkcjonować.
Optymalną
dawką będzie
40 minut ruchu

Powtórzę zamówienie:
3 razy otyłość, nadciśnienie, rak...

rozpoczyna się
pierwszego
kwietnia.
Wszyscy
uczniowie
muszą nosić
mundurki w
kolorze

granatowym lub
szarym, by nikt
się nie
wyróżniał.
Dziewczynki
mają strój
marynarski,

 a chłopcy w
wojskowym.
Makijaż,
biżuteria
i farbowanie
włosów jest
surowo
zabronione.
Przez pierwsze
trzy klasy dzieci
uczą się zasad
dobrego
wychowania,
szacunku do
ludzi 
i zwierząt. W
japońskich
szkołach to
uczniowie
sprzątają sale,
stołówkę, a
nawet toalety. 
To kształtuje ich
umiejętność
pracy w grupie i
odpowiedzia-
lność. Zajęcia
trwają od 9.00

do 15:00.
Prawie
wszyscy
uczniowie
oprócz
podstawowych
lekcji, mają
dodatkowe
zajęcia
rozwijające ich
talenty. Potrafią
spędzać długo
godziny nad
lekcjami. Nawet
dni wolne uczą
się muzyki,
sztuk walki,
kaligrafii lub
układania
kwiatów. 
Najtrudniejszym
przedmiotem
jest sama
nauka znaków,
która posiada
ok. 5000 tysięcy
obrazków pochodzenia
chińskiego i
japońskiego. 

Dzieci mają
tylko po dwa
tygodnie
wakacji w
okresie
zimowym i
letnim. Jednak i
wtedy mają
zadawane
prace domowe i
spędzają czas
na powtórkach
materiałów.
Bardzo silny
nacisk
kładziony jest
także na
uczestnictwo w
zawodach
sportowych.
Uczniowie
przez cały rok
przygotowują
się do
różnorodnych
obchodów
szkolnych i
państwowych.

Hania

Pixabay

dziennie na
świeżym
powietrzu.
Przeraża mnie
fakt, iż wielu
ludzi ignoruje te
zasady.
Zamiast iść na
spacer bądź
zjeść owoce i
warzywa

Większość
twierdzi, że jest
to następstwo
rozwijającej się
technologii.
Myślę, że
każdy człowiek
powinien
zastanowić się
nad stylem
swojego życia.
A przede
wszystkim
przestać
stosować
wymówki

dotyczące
braku czasu,
pieniędzy lub
miejsca. Aby
zdrowo żyć,
wystarczy
wyjść na spacer
i ograniczyć
spożywanie
gotowych
produktów.
Mam nadzieję,
że noworoczne
postanowienia
będą dotyczyły
stylu życia. 

Filip

REDAKCJA WYDANIA: Hania, Kacper, Wojtek, Filip
OPIEKUN:  K. Strógarek

KONTAKT: niecodziennikszkolny@gmail.com

SZKOŁA W ...
Japonia to kraj, który ma najbardziej 

wymagający system edukacji. 
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