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RAZEM DLA FILIPA

Jak już wcześniej
pisaliśmy w
poprzednim
wydaniu gazetki,
wszyscy bardzo się
zmobilizowaliśmy,
aby pomóc Filipowi
w walce z chorobą. 

Jednym z
ważniejszych
wydarzeń akcji
"Razem dla Filipa"
był koncert
charytatywny, który
odbył się 17
stycznia 2019 w
sali InvestParku.

Każdy też mógł
wesprzeć Filipa,
wrzucając dowolną
kwotę do puszek.
Podczas koncertu
nie zabrakło
podziękowań dla
wszystkich
darczyńców od
wzruszonego taty
naszego kolegi.

W tym
numerze:

Co to znaczy
być dobrym?
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ferii 
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Co ciekawego
można 
robić 
w ferie
zimowe?

Było to niezwykłe
wydarzenie, które
połączyło wielu
mieszkańców Piły
we wspólnym
czynieniu dobra.
Oprócz występów
dzieci i młodzieży,
odbyły się liczne
licyctacje, których
wyniki przekraczały
najśmielsze
oczekiwania
organizatorów.

To była 
prawdziwa 
lekcja
bezinteresownego
czynienia 
dobra i wspólnego
działania.

Julka



www.gloswielkopolski.plGłos Wielkopolski | Numer 16 01/2020 | Strona 2  
www.juniormedia.plNiecodziennik Szkolny 2019-2020

Goszcząc
przed
tygodniem u
Filipa, w czasie
nagrania filmu,
który miał dać
każdemu
możliwość
poznania
naszego
Dzielnego
Wojownika,
zapytaliśmy co
to znaczy być
dobrym. Filip
wzorowo
poradził sobie z
tym pytaniem,
udzielając
bardzo mądrej
odpowiedzi.
Na spotkanie z
Filipem
zabraliśmy blok
rysunkowy i
kilka
flamastrów.
Chcieliśmy się z
Nim pobawić,
chcieliśmy z
Nim coś
namalować i
poprosiliśmy,
aby namalował
dobro. Nieco
zaskoczyliśmy
Filipa 
i wyraźnie w
tamtym
momencie
brakowało
pomysłu na
spełnienie
naszej prośby. 

Dzisiaj
opowiemy
Filipowi jak
można
narysować
dobro.Filip, jeśli
chcesz
namalować
dobro, to
odnajdź
prosimy
nagrania video
lub zdjęcia z
piątkowego
koncertu
charytatywne-
go, który za
sprawą Dyrekcji
i nauczycieli,
Komitetu
Społecznego
Nauczycieli SP
11 w Pile, a
także z pomocą
rodziców,
uczniów,
niezliczonych
wolontariuszy i
przy wsparciu
facebookowej
inicjatywy
„Razem dla
Filipa
Kaźmierczaka”,
odbył się w
pilskim Inwest-
Parku.
Zobaczysz, że
dobro jest w
różnym wieku -
widzieliśmy
jeszcze
niezdarnie
chodzące 

dobro, które dużo musi się

dowiedzieć o życiu i świecie, ale
widzieliśmy wczoraj także 

dobro, które
życie poznało
na wskroś
może być dla
nas skarbnicą
doświadczeń i
wiedzy. Dobro
jest różnego
wzrostu, ma
różny kolor
włosów, może
być kobietą, ale
może też być
mężczyzną.
Dobro lubi
tańczyć, lubi też
śpiewać i robić
żonglerskie
sztuczki z piłką.
Dobro ma
zapach ciast
drożdżowych,
szarlotek,
pączków,
rogalików i
faworków, które
w domowych
zaciszach
powstawały z
myślą o Tobie.
Dobro mieści w
sobie tyle
mądrości, ile
stron liczą
wszystkie
książki 

oferowane
wczoraj nowym
nabywcom.
Dobro jest miłe
w dotyku jak
alpaki i ma moc
tak wielką,
jaką generuje
silnik
Lamborghini
Aventador,
którym
pojedziesz do
szkoły, gdy
tylko będziesz
mógł do niej
wrócić.Nie
można nazwać
jednoznacznie
wartości
finansowej
dobra – raz
dobro kosztuje
2000 zł, 
bo właśnie 
tyle
zaoferowano 
w czasie
licytacji za piłkę
do siatkówki z
autografem
Michała
Kubiaka, a
innym razem
dobro
wyceniamy na
1000 zł, 

bo tyle
zapłacono za
unikatowy 

obraz
przedstawia-
jący Józefa
Piłsudskiego.
Dobro łączy, 
nie dzieli - o
piłkę z
autografem
kapitana 
drużyny
polskich
siatkarzy w
końcowym
etapie licytacji
walczyły dwie
osoby, aby
ostatecznie
połączyć swoje
siły i wspólnie
przekazać
bardzo wysoką
sumę
pieniędzy.
Dobro to
szczodrość i
niewiarygodne
gesty. Obraz
ukazujący
Józefa
Piłsudskiego
ponad 20 lat
wisiał w
gabinecie
Dyrektora SP
11 w Pile –
Grzegorza
Wądołowskiego.
Gdy do tego
dowiadujemy
się, że był
prezentem 

otrzymanym na
czterdzieste
urodziny,
widzimy 
jeszcze
wyraźniej, że
dobro to
ogromnie
ważne i 
wczoraj było
więcej, ale
przytoczymy
jeszcze tylko
jeden, związany
akurat z
opisywanym
wcześniej
obrazem. 
Pan, który
wygrał licytację,
wpłacił za obraz
deklarowany
1000 zł i
przekazał obraz
do kolejnej
licytacji, tym
razem
internetowej.
Z pewnością
dobro to
symbole, a tym
bez cienia
wątpliwości jest
kostka Rubika,
którą
dostaliśmy od
Filipa.
Nasz Dzielny
Wojownik
potrafi ją ułożyć
w nieco ponad
31 sekund. 

CO TO ZNACZY BYĆ DOBRYM?
Na początku nie było nawet płatka śniegu, nie było nawet jednej śnieżki, a teraz mamy prawie w całości
gotową jedną kulę, a potrzebujemy trzech, aby ulepić całego bałwana.
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INSTRUKCJA OBSŁUGI
FERII WEDŁUG 5E

Jest w tym
naprawdę
dobry i pewnie
niełatwo było
Filipowi
rozstawać się z
tym
przedmiotem.
My nie
zostawimy
jednak tej kostki
dla siebie.
Bądźcie proszę
cierpliwi i
uważni – już
niebawem
dowiecie się
jakie będą jej
dalsze losy.

Dobro jest
dobrze
uporządkowane
i odważne jak
armia, jak
Armia Filipa,
która jest
zdecydowanie
pokojowo
nastawiona do
ludzi i zwierząt,
ale w chorobę
wymierza
najcięższe
działa. W końcu
dobro
przypomina
działaniem
powstawanie
kuli śniegowej

– na początku
jest kilka
płatków, później
powstaje z nich
mała kulka,
która tocząc się
zabiera ze sobą
kolejne płatki,
rośnie i
przyspiesza
swój ruch.
Do tej pory kula
toczyła się i
rosła w
następujący
sposób:
- na koncie
pomagam.pl 
101883zł (stan
na godzinę

23:42,
18.01.2020)
- na koncie
Fundacji
„Kawałek
Nieba” jest
30180zł
- z licytacji w
Inwest-Parku
uzbierano
28090zł
- do puszek w
czasie koncertu
wrzucono
34550,23zł
- z
wcześniejszych
zbiórek w
szkole jest na
ten moment
około 35000zł.

Podoba się
Tobie efekt kuli
śniegowej,
który opanował
nie tylko Piłę,
ale także
ościenne
miejscowości i
dalekie miasta?
Czy znajdziemy
kolejnych
„pozytywnych
szaleńców”,
którzy będą z
nami formowali i
przyspieszali
ruch kuli
śniegowej?

Najważniejsze
jest bezpie-
czeństwo, a
więc
pamiętajcie:

1. Nie wolno
wchodzić na
lód, w
miejscach do
tego nie
przeznaczo-
nych.

2. Nie wolno
zjeżdżać na
sankach przy
jezdni.

3. Do jazdy na
łyżwach ,
nartach,
sankach  należy
zakładać kaski
ochronne.

4. W górach nie
można
wchodzić na
zamknięte
szlaki.

5. Należy
uważać na
innych
użytkowników
stoku.

6. W każdej
sytuacji należy 
zachować
ostrożność.

8. Nie wolno
rzucać
śnieżkami w
ludzi i w auta.  

Ferie są po to,
by odpocząć i
"naładować
baterie" na
wytężony czas
nauki w II
semestrze.
Oto kilka
wskazówek:

1. Wybierz się
do kina na
komedię.
2. Poczytaj
ulubione
książki.
3. Uprawiaj
sport np. nart,
sanki,
snowboard lub
pospaceruj.

4. Zaproś
przyjaciół i
urządź
przyjęcie.

5. Idź na łyżwy.

6. Spędź czas z
rodziną.

7. Pograj w
swoją ulubioną
gę.

8. Jeśli będzie
śnieg, ulep
bałwana i
pobaw się
śnieżkami. 

9. Uprawiaj
sport np. narty,
sanki,
snowboard lub
pospaceruj.

10. Pograj w
planszówki.

.

Na początku nie
było nawet
płatka śniegu,
nie było nawet
jednej śnieżki, a
teraz mamy
prawie w
całości gotową
jedną kulę, a
potrzebujemy
trzech, aby
ulepić całego
bałwana.

p. Sebastian
Jankun

Sprawdź ofertę
spędzenia ferii
w Twoim
mieście.

Polecamy
przedstawienia
teatralne, kino,
warsztaty
plastyczne,
zajęcia
ruchowe
organizowane
przez pilskie
placówki.

5e

.



www.gloswielkopolski.plGłos Wielkopolski | Numer 16 01/2020 | Strona 4  
www.juniormedia.plNiecodziennik Szkolny 2019-2020

CO CIEKAWEGO MOŻNA ROBIĆ W FERIE ZIMOWE?

reszta zależy
od upodobań i
pomysłów. 
Pamiętajcie o
jednym!
Wszystko, czym
będziecie 

zajmować się w
ferie, róbcie
rozsądnie,
mając na
uwadze
bezpiecze-
ństwo.

Cyprian

Choć nie tak
dawno
rozpoczął się
rok szkolny, to
za nami już
pierwsze
półrocze.
Pewnie wielu z
nas zastanawia
się jak ciekawie
spędzić
nadchodzące
ferie zimowe,
bez
wyjeżdżania z
domu. 
Mam nadzieję,
że uda mi się
podsunąć

kilka ciekawych
propozycji.
1.Lubisz
czytać? 
Idź do
biblioteki,
 z całą
pewnością
znajdziesz coś
dla siebie.
2.Razem z
grupą
znajomych
zorganizujcie
sobie 
dzień gier
planszowych.

3. wybierz się
do kina.

4.Pójdź na
lodowisko! Nie
przejmuj się
brakiem łyżew,
przecież na
miejscu można
je wypożyczyć.

5.Poświęć
jeden dzień
jako
wolontariusz w
schronisku.

6. Dla wielbicieli
gier
komputerowych
zorganizujcie
turniej.

7.Wybierz się z
najlepszym
kolegą do
kawiarni na
gorącą
czekoladę. Z
całą pewnością
spędzisz miło
czas.

To tylko kilka z
pomysłów,
które przyszły
mi do głowy, 

. . .

REDAKCJA WYDANIA:  Cyprian, p. Sebastian Jankun, 5e, Julka, Kuba
OPIEKUNOWIE: Patrycja Burzyńska, Karolina Strógarek

KONTAKT: niecodziennikszkolny@gmail.com
niecodziennikszkolny.wordpress.com
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