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Pożółkłe liście, czerwone jarzębiny,
klucz gęsi na niebie się rysuje.
Robi się chłodniej, pada deszcz,
to wszystko oznaki jesieni.
Dzieci zbierają kasztany i żołędzie,
by robić z nich ludziki.
Ludzie patrzą na drzewa,
które zrzucają swe liście.
Zmienia się pora roku,
człowiek myśli o przemijaniu,
z nadzieją, że będzie lepiej,
ale staje się starszy, bo lata mijają.

Kończy się etap radości letniej,
wchodzimy w zadumę.
Dni stają się krótsze,
wieczory pochmurne i długie.
Możemy usiąść przy gorącej  herbacie,
z książką w ręku lub powspominać.
Zastanowić się nad sensem życia
zaplanować działania.
Nadchodzące dni, 
jeszcze w promieniach słońca,
dodadzą nam sił 
na dalsze dni naszej drogi.

SZ. P.
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Siódemki
100 lat Policji Państwowej z konkursem w tle

Konkursy dają wiedzę i doświadczenie

W roku szkolnym 2018/2019 w związku z obchodami
jubileuszu setnej rocznicy powstania Policji
Państwowej w odrodzonej po 123 latach zaborów
Polsce, Szkoła Policji w Pile zorganizowała konkurs
historyczno – plastyczny Jestem bezpieczny – praca
policji oczami dziecka. Konkurs był skierowany do
uczniów szkół podstawowych z terenu miasta Piły i
powiatu pilskiego. Naszą szkołę reprezentowało
czworo uczniów.
  W czwartek 31 października 2019 roku organizatorzy
rywalizacji ogłosili wyniki, z których możemy być
naprawdę dumni. Laureatem konkursu został bowiem
Szymon Łachacz. Jest on obecnie absolwentem
naszej szkoły, ponieważ w czerwcu 2019 roku
zakończył swoją edukację na poziomie szkoły
podstawowej, jednak w czasie 
trwania konkursu był jeszcze uczniem naszej
placówki, a dokładnie ówczesnej klasy VIII a.
Gratulujemy!

Mariusz Frankowski
Laureat

19.10.2019 roku troje uczniów z
naszej szkoły brało udział po raz
pierwszy w XIII Wielkopolskim
Konkursie Historycznym, którego
tematem była ,,II wojna światowa
rozpoczęła się w Polsce.
Kampania wrześniowa 1939 rok''.
Tematyka związana była z
przypadającą w bieżącym roku 80.
rocznicą wybuchu II wojny
światowej. Do konkursu
przygotowywaliśmy się pod  okiem
p. Mariusza Frankowskiego.
Otrzymaliśmy materiały, zdjęcia,
artykuły do nauki.

Konkurs ten osobiście przybliżył 
mi wydarzenia, które miały miejsce
we wrześniu 1939 roku, gdy to
Niemcy napadli zbrojnie na naszą
Ojczyznę. Bardzo chętnie
uczestniczyłem w
przygotowaniach. Nie zajęliśmy
nagrodzonego miejsca, ale
zdobyta wiedza posłuży nam w
przyszłości. Chciałbym 
podziękować naszemu
Historykowi, który z wielkim
zaangażowaniem wspierał nas 
i wierzy w naszą wiedzę 
i osiągnięcia.

Szymon

M.F.
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Uczymy się pamięci o przodkach

Można już chyba nazwać tradycją coroczne wyjścia
nauczycieli z uczniami na cmentarze, do tych skrzyń
pamięci, z racji obchodzonych na początku listopada
dni za tych, którzy wyprzedzili nas w drodze do
wieczności.
Wszystkich Świętych i Dzień Zaduszny to niewątpliwie
wyjątkowe dni w kalendarzu. Szczególnie w naszym
kraju pamięć o przodkach jest jednym z fundamentów
naszej narodowej tożsamości. Naród, który nie
szanuje swej przeszłości nie zasługuje na szacunek
teraźniejszości i nie ma prawa do przyszłości – to
jeden z bardziej znanych cytatów Józefa
Piłsudskiego. Jak jednak w dzisiejszym świecie
nauczyć uczniów tej pamięci? Jak jej nauczyć w
świecie, w którym liczy się tylko bycie pięknym,
młodym i bogatym, w którym człowiek dla sukcesu,
sławy i władzy jest w stanie zrobić chyba wszystko, w
świecie, w którym zabicie nienarodzonego dziecka
sprowadza się do zabiegu usunięcia zlepku komórek i
wreszcie 
w świecie, w którym śmierć ma się kojarzyć wyłącznie
z karykaturalnym obrazem demonów, za które
przebierają się dzieci i młodzi ludzie, chodząc od
domu do domu za cukierkiem 
w czasie imprezy zwanej Halloween? Może
rzeczywiście po prostu poddać się temu trendowi, bo
trudno jest walczyć z wiatrakami? Bo nikt z nas nie
chce być przecież kojarzony z ciemnogrodem,
zaściankiem i zacofaniem. Pełen obaw, wraz z moimi
wychowankami z klasy VI b, odwiedziłem 
zabytkowy cmentarz przy al. Wojska Polskiego. W
ramach przygotowań poprosiłem uczniów o
przyniesienie zniczy, tych kotwic naszej pamięci 
o przodkach oraz o zaopatrzenie się w rękawice w
celu uporządkowania znajdującego się tam grobu
Powstańca Śląskiego – Leona Łaszewskiego, jak też
skweru przy Szkole Podstawowej nr 7 im. Adama
Mickiewicza, na którym w 1985 roku ustawiono
monument poświęcony pamięci polskich jeńców
obozu przejściowego „Albatros”, zorganizowanego we
wrześniu 1939 roku przez pilską policję
Staatspolizeistelle Schneidemühl z polecenia
Głównego Urzędu Bezpieczeństwa III Rzeszy. 

Mariusz Frankowski



www.gloswielkopolski.plGłos Wielkopolski | Numer 78 11/2019 | Strona 4  
www.juniormedia.plGłos

Siódemki
               Zadumy czas
  
  Mamo, tato, dziadku, babciu,
  nie ma Ciebie już z nami.
  Jednak ciągle o was mówimy
  tęsknimy i wspominamy.
  Nadchodzi smutny czas,
  zadumy, tęsknoty i żalu.
  W dzień Wszystkich Świętych,
  dlatego tak licznie Was odwiedzamy.
  Ludzie jadą kilometrów wiele,
  cmentarze są przepełnione.
  Każdy chce stanąć przy grobie,
  i powiedzieć, że kocha i pamięta.
  Zapala znicz, poduma,
  położy kwiaty, popłacze.
  Nie wstydzi się tych łez,
  gdy za życia nie było czasu na to.
  Mówimy: spieszmy się kochać ludzi,
  tak szybko odchodzą.
  Prawda to jedyna,
  zostaną niedokończone sprawy,
  zapalony znicz, modlitwa, i mogiła.

Szymon 

Niech słowa wytwarzają
rzeczywistość!

Młodzież coraz częściej, coraz głośniej i coraz
odważniej uczestniczy w życiu publicznym. Ich
poglądy, dotyczące wielu ważnych spraw, są tak
dojrzałe, że niejeden dorosły  mógłby być zakłopotany
prowadząc z nimi dialog. Do takiej sytuacji doszło,
kiedy pilska młodzież ze szkół podstawowych
połączyła swoje siły i podczas warsztatów literacko-
ekologicznych w Stobnie stworzyła teksty poetyckie,
które  w swojej wymowie celnie obrazowały problemy
naszego świata. 
Warsztaty były elementem projektu „W kontakcie”,
realizowanego we współpracy  z Centrum Kultury
ZAMEK w Poznaniu w ramach programu „Bardzo
Młoda Kultura: Wielkopolska!”
Program jest dofinansowany z Narodowego Centrum
Kultury, Urzędu Marszałkowskiego i Urzędu Miasta
Poznań.
Głównym partnerem jest Miejska Biblioteka Publiczna
im. Pantaleona Szumana.

Julia Wałczacka
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