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FILIP WRACA DO ZDROWIA!!!

.

Każdy gest Dobra
zmienia świat i
czyni człowieka
lepszym.
Tuż po zimowych
feriach uczniowie
naszej szkoły,
którzy z całego
serca zaangażowali
się 
w akcję 
# RAZEM DLA
FILIPA postanowili
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Skauting. 
Czy warto wejść w
grę?
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Nowości w
szkolnej
bibliotece

Narodowy Dzień
Pamięci
"Żołnierzy
Wyklętych"

Strefa 51

wesprzeć 
swojego kolegę
słowami pełnymi
otuchy i
czarodziejskiej
mocy.
Wszystkie 
życzenia 
zdrowia i
powodzenia
podczas operacji
spełniły się w
100%.

Filip jest już 
po operacji 
i dochodzi 
do pełni sił, 
wrócił z kliniki 
w z Tübingen 
w Niemczech, czuje
się dobrze 
i z niecierpliwością
czeka na nauczanie
indywidualne. 

Akcja #RAZEM
DLA FILIPA
przekroczyła
wszelkie
oczekiwania,
społeczność 
naszej szkoły,
pilanie i nie tylko
zaangażowali się 
w zbiórkę 
pieniędzy na
leczenie Filipa.

Z wiadomości
przekazywanych 
w grupie
facebookowej
liczącej już ponad
10 000 członków
wynika, że wciągu
dwóch miesięcy
zebrano około 
700 tysięcy 
złotych.
Brawo!

.



www.gloswielkopolski.plGłos Wielkopolski | Numer 23 03/2020 | Strona 2  
www.juniormedia.plNiecodziennik Szkolny 2019-2020

Skauting. 
Czy warto wejść w grę?

W dniu  19. 02.
2020 roku miało
miejsce
spotkanie
siódmych i
ósmych klas z
reprezentantami
Skautów
Europy.
Federacja
Skautingu
Europejskiego
to organizacja
harcerska
działająca w
18-stu krajach
Europy, w tym
w Polsce. 
„Harcerstwo to
przygoda, która
odmienia
człowieka na
lepsze i
prowadzi go do
świętości”- to
słowa
Stanisława,
pilskiego
drużynowego. 

Na zbiórkach,
czyli
cosobotnich
spotkaniach
harcerki i
harcerze mają
wyprawy do
lasu podczas
których uczą się
węzłów,
szyfrów,
kamuflażu,
tropienia
zwierząt,
gotowania na
ognisku i i tylu
przydatnych
rzeczy, ile tylko
podsunie im
wyobraźnia.
„Jedynym
stałym punktem
spotkań jest
apel i
rozważanie
Ewangelii.
Reszta jest
zawsze jedną,
wielką
niespodzianką”-

 tak o
aktywnościach
wypowiada się
harcerka z
pilskiego,
żeńskiego
zastępu Jeleń-
Zuzanna. 
Uczniowie z
zainteresowaniem
słuchali również
opowieści o
przygodach w
trakcie
skautowych
obozów letnich.
W trakcie ich
trwania
harcerze i
harcerki muszą
sami zbudować
 z drewna
wszystko, co
będzie im
potrzebne do
przetrwania
trzech tygodni
w lesie-
od platformy
namiotowej, 

żyć na co
dzień”. 
 Służba Bogu,
Kościołowi,
Polsce i bliźnim
jest czymś,
czym harcerze
chcą kierować
się w życiu. 
Czy warto
„wejść” w
skautową
„grę”? 

 przez maszty
flagowe,
prysznice, aż
po kuchnię
polową, na
której, nad
ogniem 
codziennie
gotują sobie
posiłki. 
„Harcerstwo to
też ideały,
którymi 
staramy się 

Przekonajcie
się sami!
Więcej
informacji
uzyskacie pod
numerem
795 022 044 lub
osobiście 
u Zuzanny
Kassner 
z klasy 6h.

Zuzanna

.

. .

Spotkanie ze skautami

ZK ZK
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„SPORTOWE, SZKOLNE
ANIOŁY”

W roku 2019
uczniowie
Szkoły
Podstawowej 
nr 2 im.
Olimpiljczyków
Polskich 
obchodzili 
100. rocznicę
powstania
Polskiego
Komitetu
Olimpijskiego.
W ramach
obchodów 
ogłoszono 
Międzyszkolny
Konkurs
Plastyczny

„SPORTOWE,
SZKOLNE
ANIOŁY”.
Przedmiotem
konkursu była
praca
plastyczna, 
do wyboru:
płaska
(malarska) 
lub
przestrzenna
(rzeźba)
przedstawia-
jąca własną
wizję
Sportowego
Anioła.

KLASY IV-VI
I miejsce
BARTŁOMIEJ
GRACZYK 
„Piłkarski Anioł”
III miejsce
DOMINIK
STANIEK
„Sportowy
Anioł”
KLASY VII-VIII
I miejsce
WOJTEK
BREITENBACH
„Anioł Łucznik”
Gratulujemy!

Julka

Nowości w szkolnej bibliotece

.

Biblioteka
szkolna
otrzymała
wsparcie
finansowe od
Rady
Rodziców 
na zakup
nowości
wydawniczych.
Zakupiono
wiele nowych
książek,
zapraszamy do
wypożyczania
i czytania! 

A co warto
przeczytać?
Oto nowe
propozycje:
Michał Rusinek
i Aneta
Załazińska,
Co ty mówisz?!
Magia słów
czyli retoryka
dla dzieci;
Rafał Kosik,
seria Amelia i
Kuba;
Anne Goscinny,
Lukrecja i
Lukrecja stawia
na swoim;

Ssarah Crosan,
My dwie, my
trzy, my cztery;
Martin
Wildmark i
Helena Wollis,
Tajemnica
miłości;
Annie Barrows i
Sohpie
Blackall,
Nierozłączki.
Lilka i Pestka
biją rekord
świata;
Rafał Kosik,
Felix, Net i
Nika;.

Ferenc Molnar,
Chłopcy z
Placu Broni;
Justyna
Bednarek,
Nowe przygody
skarpetek,
Skarpetka 
na tropie, czyli
kto ukradł 
złoty guzik?
Claire Barker,
Kostek 
i ostatni tygrys
cyrkowy.

Julka

.

KS
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NARODOWY DZIEŃ PAMIĘCI
„ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH”

Strefa 51 

1 marca
obchodzono
Narodowy
Dzień Pamięci
„Żołnierzy
Wyklętych”, aby
upamiętnić
tych, którzy po
II wojnie
światowej z
bronią w ręku 
przeciwstawili
się 

Okręgowego 
w Pile,
aby wysłuchać
wykładu pana
Marka
Fijałkowskiego 
na temat
„Żołnierzy
wyklętych”.

Ola

narzuconej 
siłą władzy
komunistycznej.
3 marca
uczniowie 
klasy 8 b 
z opiekunami
Ewą Smędą 
i Emilem
Bobrowskim
wybrali się 
do Muzeum

.

Położona jest
tuż obok
wyschniętego
słonego jeziora
Groom (ang.
Groom Lake),
oraz Poligonu
Nevada. Dla
pewności
wybrano
fragment
pustyni  blisko
kraterów po
testach
atomowych na
sąsiednim
poligonie.
Dokładne
zdjęcia
satelitarne
wykazały, że
znajduje się
tam jeden z 

najdłuższych na
świecie pasów
startowych o
długości 9,5 km
i przechodzi on
przez jezioro
Groom. Około
roku 2000
zbudowano
drugi pas o
długości 5,5
km. Przestrzeń
powietrzną nad
bazą uznano za
najlepiej i
najdokładniej
strzeżony
obszar
powietrzny w
całych Stanach
Zjednoczonych.
W przybliżeniu
jest ona  

wielkości
Szwajcarii.
Skonstruowano
tam samoloty
wojskowe takie
jak: SR-71
Blackbird, B-2
Spirit oraz F-
117 Nighthawk
czy B-1 Lancer.
Prowadzono
również
badania broni
produkowanej
za „żelazną
kurtyną” i
przejętej
różnymi
drogami przez
Amerykanów,
między innymi
samolotów
MiG.    Antek

.
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