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Letnia Szkoła Junior Media
to nagroda za cały rok

pracy!

PRZYGODA

WYPOCZYNEK

.

Redakcja "Głosu Siódemki”
uczestniczyła przez cały rok szkolny 
w ogólnopolskim konkursie gazet
JuniorLAB. Uczniowie tworzyli swoje
teksty do pisma, redagowanego na
platformie Junior Media oraz
wykonywali zadania specjalne.
Spośród 178 redakcji licealnych,
gimnazjalnych oraz szkół
podstawowych „Głos Siódemki” zajął X
miejsce. 
Nagrodą jest bezpłatny udział dwojga
redaktorów w Letniej Szkole Junior
Media 2019, która będzie miała bazę 
w Amerykańskim Parku Rozrywki 
w Żorach.

Są to atrakcje charakterystyczne dla
całego kontynentu amerykańskiego w
jednym miejscu. Uczestnicy zwiedzą
Hawaje, Meksyk czy Las Vegas nie
ruszając się z Polski! A oprócz tego:
profesjonalne warsztaty dziennikarskie
przygotowane przez dziennikarzy Polska
Press Grupy. 
A tymi szczęśliwcami są: Karina Zawada
z kl. VII a oraz Szymon Pawlaczyk z kl.
VII b. Gratulujemy i liczymy na
arcyciekawe relacje i zdjęcia po ich
powrocie.

Szymon
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WAKACJE!
Każdy uczeń, mały czy duży, pragnie
wymarzonych wakacji. Szkoła jest potrzebna w
zdobywaniu wiedzy, choć niektórych rzeczy
uczymy się niepotrzebnie, ale taki jest program i
nauczyciel musi go realizować, 
a my uczniowie musimy się go uczyć. Jesteśmy
zmęczeni ilością godzin lekcyjnych. Niektórzy
chodzą na zajęcia dodatkowe. Czasu jest jeszcze
mniej, aby się przyłożyć do odrabiania lekcji.
Wiem to po sobie. Często mam chęci, aby coś
zrobić dodatkowo,  ale brakuje czasu. Teraz
kończymy rok szkolny. Każdy wyjedzie na
wymarzony wypoczynek. Wielu zostanie w domu, 
ale w nim także możemy zregenerować swe  siły,
aby we wrześniu wrócić do swych kolegów i
nauczycieli. Życzę wszystkim wspaniałych,
pogodnych 
i bezpiecznych wakacji.

Szymon

Wśród wielu osób wokół mnie,
jest on, który mnie wspiera,
pomaga, pociesza, wskazuje,
gdy złe drogi wybieram.

Nauczył mnie wielu rzeczy
gry w piłkę, jazdy rowerem, pływania,
opiekował się, troszczył o mnie,
gdy do pracy szła mama.

Czytał bajki, oglądał ze mną filmy,
grał w gry komputerowe,
ale gdy zrobiłem coś nie tak,
potrafił ,,zmyć mi głowę’’.

Jak cię nie chwalić mój drogi,
jak nie być ci wdzięcznym,
słów braknie, Ojczulku kochany,
pamiętaj jesteś dla mnie bezcenny.

Szymon

.
.

TATO

. .
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BRAWO, SZYMON

Cieszę się, że poznałem 
Józefa Ratajczaka!

Redakcja numeru
. .

Na konkurs Sto lat UAM, ogłoszony przez Zarząd Województwa
Wielkopolskiego, wpłynęło wiele prac plastycznych, fotograficznych
i literackich. Wśród uczestników gali finałowej znalazł się
reprezentant Szkoły Podstawowej nr 7 im. Adama Mickiewicza w
Pile – Szymon Pawlaczyk, który otrzymał III miejsce w module
literackim (klasy V-VIII).
Tematem tej edycji było przedstawienie wybitnego absolwenta UAM
ze swojej okolicy. Szymon poświęcił swoją pracę Józefowi
Ratajczakowi – pisarzowi, poecie. 
Oprócz pięknego dyplomu Szymon otrzymał cenną nagrodę –
głośnik stereofoniczny Hercules Bluetooth wraz z radiem FM.
Gratulujemy!
Uczeń przygotował pracę pod opieką polonistki Stanisławy
Grelowskiej.

Red. naczelna:
Stanisława Grelowska
Zastępca:
Szymon Pawlaczyk
Franciszek Nowak
Fotografie:
Stanisława Grelowska
Sławomir Pawlaczyk

. .
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ze swoim najstarszym bratem rozmawia 
Franciszek Nowak

Cześć Michale! Imponuje mi to, że masz tak wiele
zainteresowań. Na początek powiedz mi dlaczego
zostałeś informatykiem?

Już w szkole podstawowej interesowały mnie
komputery i ich możliwości. Wtedy myślałem, że
informatyk zajmuje się głównie grami komputerowymi.
Jednak bycie programistą to nie granie, ale często
żmudna, monotonna praca. Za to gdy się już napisze
nowy program, który działa, to ma się dużą
satysfakcję.

Wiem, że uwielbiasz chodzić po górach. Wolisz je
od pobytu nad morzem?

Tak, zdecydowanie. Nie żebym nie lubił morza, ale
góry są ciekawsze. Widzisz, moja praca wiąże się z
siedzącym trybem życia. Może dlatego odpowiada mi
wysiłek związany ze wspinaczką.

Które góry lubisz najbardziej?

Trudno powiedzieć. Nasze polskie góry znam dosyć
dobrze, bo często po nich wędruję. Bardzo lubię
górskie szlaki, na których nie ma tylu ludzi. Chyba
najbardziej odpowiadają mi Bieszczady.

Twój najwyższy zdobyty szczyt?

To Dżabal Tubkal w górach Atlas w Afryce. Ma 4167
m n.p.m. Potem nasze Rysy i Howerla w Karpatach
Ukraińskich. Marzy mi się Kaukaz i wspinaczka na
Elbrus.

Czasami wyruszasz w góry sam. Dlaczego?

Bo choć jestem z natury towarzyski, czasami
potrzebuję pobyć sam ze sobą. A góry są do tego
idealne. Mam wtedy wrażenie, że więcej widzę i
słyszę. Potrafię się wtedy wyciszyć, zachwycić
majestatem gór. Cisza i odgłosy pochodzące z gór
tworzą muzykę. Wspaniałą.

Nie boisz się wędrować sam?

Nie, chociaż pamiętam, że gdy podczas jednej z
wędrówek musiałem przejść między sporą gromadą
jeleni zebranych na rykowisku, to miałem duszę na
ramieniu ze strachu. Dramatyzmu dodawała mgła i
brak ludzi w pobliżu. W takiej sytuacji chciałoby się
mieć kogoś przy sobie.

Mówiłeś o muzyce gór. A co z miłością do
prawdziwej muzyki?

Muzyka jest stale obecna w moim życiu. Jednak
zacząłem się nią interesować dopiero w gimnazjum.
Wtedy też rozpocząłem naukę gry na gitarze. Obecnie
gram jeszcze na perkusji 
i harmonijce. Na początku słuchałem tylko rocka, ale
teraz lubię też poezję śpiewaną, bluesa, nawet
muzykę klasyczną i jazz.

Czy jazda na motorze to kolejna pasja? Dlaczego
kupiłeś sobie motocykl?

Bo jazda na motorze daje większą frajdę niż jazda
samochodem. Ale nie szaleję na szosie jak niektórzy.
Za bardzo cenię życie.

Ostatnio zdobyłeś patent żeglarza. Chciałbyś
pływać jachtem po morzach? 

To jest moje marzenie, ale do tego jeszcze droga
daleka. Na razie pływam po naszych jeziorach.
Chciałbym kiedyś dopłynąć do wybrzeży np.
Antarktydy. Oczywiście nie sam.

Ciekawe, co by na to powiedziała nasza mama.
Życzę Ci spełnienia marzeń. Dziękuję za rozmowę.

------------------------

Wszystkim Koleżankom, Kolegom, naszym
Nauczycielom, Dyrekcji, Pracownikom
Administracji i Obsługi życzymy dobrze
przeżytych wakacji, przede wszystkim
bezpiecznych.
Zadbajcie o to, abyśmy się wszyscy spotkali we
wrześniu - wypoczęci, opaleni, wyżsi i mądrzejsi.
Absolwentom życzymy dobrego startu 
w wybranych szkołach.

Redakcja
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