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Ten Papież, to Chrystus na ziemi.
On jest pierwszym, który idzie
przed nami i doświadcza tego,
czego naucza. 

W kontakcie
s. 4

DARMOBRANIE
s. 3

Recytatorzy

Co udało się wymienić

Tak powiedział o Janie Pawle II Arturo Mari, osobisty foto-
graf Papieża. Te słowa stały się mottem akademii, poświę-
conej temu Niezwykłemu Polakowi, przygotowanej przez
uczniów klasy VIII b. W auli udekorowanej przez  p. Annę
Lisowską zebrali się odświętnie ubrani uczniowie wraz z
wychowawcami oraz p. dyrektor Beatą Szymańską.
Akademia rozpoczęła się spektaklem poetycko-muzycznym
wyreżyserowanym przez p. Stanisławę Grelowską, która
wystąpiła razem z uczniami. Zostały w nim przypomniane
najważniejsze myśli i słowa Papieża skierowane do dzieci i
młodzieży. Poezji towarzyszyły piosenki religijne wykonane
przez chór pod dyrekcją p. Wiesława Kudły. Pani dyrektor
Beata Szymańska podkreśliła, że cisza, panująca w auli, była
wymownym komentarzem całego widowiska, które ukazało
postać i dzieło Człowieka Niezwykłego.

SG

J.K.
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LIST DO OJCA ŚWIĘTEGO JANA PAWŁA II

DZIEŃ PAPIESKI Redakcja numeru

      Papieżu Janie Pawle II, Święty
naszych czasów, autorytecie wielu ludzi 
i mój także.
     Nie znałem Cię osobiście, bo
odszedłeś w tym roku, w którym ja się
urodziłem. Jednak wiem o Tobie bardzo
dużo z opowiadań rodziców, krewnych.
Wiele razy odwiedzałeś Polskę, niektórzy
moi znajomi osobiście z Tobą rozmawiali.
Ja dziś patrzę na Ciebie jako na
człowieka, który mimo przeciwności losu
stał przy swoich wartościach, nigdy nie
zaparł się wiary i Boga. Imponujesz mi,
nie tylko jako ten Karol Wojtyła - młody,
pełen werwy, otoczony młodymi ludźmi,
aktor na deskach teatralnych, poeta, ale
także jako człowiek już w podeszłym
wieku, z bagażem chorób. 

Nie zamknąłeś się w Watykanie, ale
czynnie, mimo swych ułomności, 
głosiłeś nam Boga.
Pokazałeś, że Bóg kocha wszystkich:
młodych, ludzi w średnim wieku, jak
również seniorów, którzy nie mają już tylu
sił. Jesteś dla mnie wielkim autorytetem.
Próbuję Cię naśladować, chcę być dobry
dla wszystkich. Udaje mi się to w różnym
stopniu, ale przecież trzeba mieć cel i
marzenia. 
       Myślę, że się spotkamy kiedyś,
zarezerwuj mi tam miejsce. Może nie
blisko Ciebie, bo Ty jesteś święty, ale
gdzieś opodal, abym mógł choć z daleka
na Ciebie popatrzeć.

Szymon

W tym roku 13 X był obchodzony
XIX Dzień Papieski pod hasłem
„Wstańcie, chodźmy’’.
Dzień ten został ustanowiony przez
Konferencję Episkopatu
Polski w 2000 r. Jest on owocem
pielgrzymki św. Jana Pawła II do
Ojczyzny w 1999 roku.
Najważniejszym elementem
obchodów Dnia Papieskiego jest
zbiórka pieniędzy na stypendia dla
uzdolnionej młodzieży z ubogich
środowisk. Nie przechodź
obojętnie, daj im szansę
 na lepszą przyszłość.

.
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Szkolna akcja DARMOBRANIE

Dla Nauczycieli
Dzień Nauczyciela

Pamięta Szymon, pamięta Franek
i Ania, Marta też,
że trzeba dzisiaj do szkoły
odświętnie ubranym biec.

Dziś wielkie święto, moi kochani,
Nauczycieli i Wychowawców naszych.
Każdy kwiatek powinien dostać,
bo cóż zrobimy bez nich, sami.

Nauka to skarb, ktoś ją musi przekazać,
wiedzę warto przyswajać,
a kto jak nie nauczyciel,
potrafi nam ją wpajać.

Czasem nie chcemy się uczyć,
bo jest tego za wiele
lecz chyba wszyscy rozumieją
i dają nam szans wiele.

Każdy z nas jest inny,
jeden lubi matmę, drugi z polskiego jest
mistrzem,
ale bez Twych wskazówek nauczycielu
stałbym w miejscu i byłbym nikim.

Jak więc nie chylić czoła
jak tu nie dziękować kochani
myślę, że mimo trudności z nami
kochacie co robicie i tęsknicie czasami.
  

Szymon Pawlaczyk

DARMOBRANIE to wymiana między kolegami z klasy rzeczami, które są
nam zbędne i zamiast trafić na wysypisko, staną się miłym upomin-kiem
dla innej osoby. Na lekcji wychowawczej lub w terminie uzgodnio-nym z
nauczycielem (przez 2 tygodnie) uczniowie organizowali zbiórkę rzeczy,
które były w dobrym stanie, a w niedługim czasie mogły trafić na
wysypisko. Za zgodą rodziców uczniowie  przeprowadzili wymianę
między kolegami już niepotrzebnych im zabawek, czasopism, książek,
płyt, kocyków, smyczy dla zwierząt itp. Stare rzeczy stały się dla nich jak
nowe, a tym samym zmniejszyli tempo produkcji śmieci i ograniczyli
emisję dwutlenku węgla do atmosfery.Każdy uczestnik akcji przynosił
jedną rzecz. Mógł ją wymienić na inną, lub przekazać na rzecz
potrzebujących. Wszystkie przedmioty, które nie znalazły nowego
właściciela w klasie, zostały przekazane do  szkolnej świetlicy, świetlicy 
szpitalnej poza Piłą oraz do schroniska dla zwierząt w Pile.

Uczniowie Szkolnego Koła LOP

.

S.G.

J.K.
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 W poczekalni!

Kolejny spacer, to kolejne emocje. Spotkanie w
poczekalni na dworu PKP przyniosło uczniom wiele
radości, ale także wiele rozczarowań. Nasz gość –
Pani Joanna Wyrwa-Krzyżańska rozmawiała z
uczestnikami projektu. Rozpoznała ich, bo mieli
przewieszone kartki, na których był napis:
Porozmawiaj ze mną! # strajkklimatyczny
Mnóstwo osób przechodziło. Mnóstwo osób
zatrzymało się i czytało napis na kartce, ale…no
właśnie! Nie podjęli wyzwania. Nie porozmawiali z
młodzieżą! Co o wyjściu sądzą uczniowie:

Spotkanie ze złotą rybką

W czytelni Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej
odbyło się spotkanie z panią Zdzisławą Karpińską i
uczestnikami projektu „W kontakcie”. 
Co było celem? Wymiana myśli dotycząca zmian
klimatycznych, ich przyczyn i konsekwencji dla nas
wszystkich. Wszyscy zaproszeni zostali do „pójścia
na spacer” nad jezioro. Mogli dzięki swojej wyobraźni
zobaczyć piękno jesiennego krajobrazu, poczuć
zapach lasu, dotknąć zimnej wody i …spotkać złotą
rybkę, która nie miała zamiaru spełnić ich życzeń.
Wręcz przeciwnie! Poprosiła zebranych, aby to oni
spełnili jej życzenia. Poruszano problemy złej
segregacji śmieci, marnowania żywności, zbyt
konsumpcyjnego podejścia do życia. Zastanawiano
się nad hodowlą zwierząt na mięso i sensem, a nawet
koniecznością przejścia na wegetarianizm, gdyż to
może mieć ogromny wpływ na ochronę planety.

- To wasza Ziemia i wasz świat! To wy musicie
pokazać czasami dorosłym, co robią źle. Nie możecie
się tego bać.

Wy swoim postępowaniem dajecie przykład innym,
dajecie świadectwo, że od każdego zależy jak będzie
na naszej planecie. Propagujcie zdrowy tryb życia,
oszczędzajcie wodę, organizujcie happeningi. Trzeba
i warto o tym mówić – podsumowała spotkanie pani
Zdzisława Karpińska.

Maja Cieślak-Strzelec

.

Czy jest różnica między dorosłym a seniorem?
Pytanie z pozoru proste, a jednak uczniowie z 8 c
długo dyskutowali na ten temat. Moi koledzy i
koleżanki mieli napisać, czy według nich są jakieś
różnice między tymi dwoma grupami osób. Okazało
się, że nie ma „przepaści” pomiędzy nimi.
Rozważania mają pomóc nam w realizacji zadania z
naszego nowego  projektu pt. „W kontakcie”. 
Zamierzamy spacerować z seniorami  i dorosłymi.
Chcemy prowadzić dialog międzypokoleniowy.
Przygotowaliśmy trudne pytania. I oni, i my będziemy
musieli na nie odpowiedzieć.         Julia Wałczacka 

.

                               W poczekalni
Kolejny spacer, to kolejne emocje. Spotkanie w
poczekalni na dworcu PKP przyniosło uczniom wiele
radości, ale także wiele rozczarowań. Nasz gość –
Pani Joanna Wyrwa-Krzyżańska rozmawiała z
uczestnikami projektu. Rozpoznała ich, bo mieli
przewieszone kartki  z napisem: Porozmawiaj ze
mną! # strajkklimatyczny
Wiele osób przechodziło. Wielu zatrzymało się i
czytało napis na kartce, ale…no właśnie! Nie podjęli
wyzwania. Nie porozmawiali z młodzieżą!
Natalia Bitans: Po dzisiejszym spotkaniu wiem, że
nie zwracałam uwagi na ważną sprawę, nie
dostrzegałam problemu związanego z hodowlą
zwierząt w złych warunkach. Za małe klatki, gęsto
upchane zwierzęta to obraz, który zmienia nasze
nastawienie. Takie hodowle mają wpływ na nasz
klimat. Zdałam sobie sprawę z tego, że na co dzień o
tym nie myślę. Współpraca z dorosłymi przyniosła 
nowe przemyślenia.
Jakub Gawin: Podczas spaceru uświadomiłem
sobie, że dbanie o planetę jest potrzebne, ponieważ
dużo zwierząt umiera z powodu zaśmiecania Ziemi.

.

.
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