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Witaj, szkoło!

1 września 2021
roku po raz kolejny
zabrzmiał szkolny
dzwonek w murach
pilskiej
"Jedenastki".
Był to dzień
szczególny,
ponieważ rozpoczął
się nowy etap w
szkolnej historii,
bowiem stanowisko
dyrektora

Szkoły
Podstawowej nr 11
im. Królowej
Jadwigi objęła pani
Aleksandra
Goldstein.
Natomiast funkcję
wicedyrektorów
pełnić będą:
pani Marzenna
Chojnacka, pani
Dorota Mijalska i
pani Agnieszka
Podanowska.

Tym razem w
uroczystości
rozpoczęcia roku
szkolnego
uczestniczyli tylko
uczniowie klas
pierwszych oraz
czwartych.
Dla najmłodszych
uczniów było to
szczególne
wydarzenie,
początek szkolnej
drogi.

Tego dnia odbyło
się pasowanie na
ucznia, dzięki
któremu
pierwszoklasiści
wkroczyli na drogę
obowiązków
szkolnych i stali się
pełnoprawnymi
uczniami szkoły.
Podczas
uroczystości
uczczono

minutą ciszy
pamięć bohaterów i
ofiar II wojny
światowej.
Julka
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Uroczyste pożegnanie
dyrektora Grzegorza Wądołowskiego
Długoletni dyrektor naszej szkoły mgr Grzegorz Wądołowski
po ponad trzech dekadach
prowadzenia Szkoły Podstawowej
nr 11 im. Królowej Jadwigi
w Pile odszedł na zasłużoną
emeryturę.
Słowa podziękowań wraz
z symbolicznymi 33 różami
popłynęły od społeczności
uczniowskiej podczas
zakończenia roku szkolnego 26
czerwca 2021 roku.
Natomiast uroczyste pożegnanie
odbyło się 27 sierpnia 2021 roku
w murach pilskiej "Jedenastki".

.

Podziękowania za wieloletnią
służbę dla wielu uczniowskich
pokoleń złożyli:
Jacek Bogusławski, Członek
Zarządu Województwa
Wielkopolskiego,
Piotr Głowski, Prezydent Miasta
Piły, Radni Miasta
Piły, przedstawiciele Pilskiej
Spóldzielni Mieszkaniowej L-W
w Pile, Prezydium Rady Rodziców
Szkoły Podstawowej nr 11
im. Królowej Jadwigi w Pile,
grono pedagogiczne i pracownicy
niepedagogiczni szkoły.
Niezwykle doniosłym
i wzruszającym momentem było
wręczenie dyrektorowi

Grzegorzowi Wądołowskiemu
przez Jacka Bogusławskiego
Członka Zarządu Województwa
Wielkopolskiego najwyższego
regionalnego honorowego
wyróżnienia
„ZA ZASŁUGI DLA
WOJEWÓDZTWA
WIELKOPOLSKIEGO".
Nie zabrakło też łez wzruszeń
wywołanych krótkim programem
artystycznym przygotowanym
przez współpracowników dyrektora
Grzegorza Wądołowskiego.

Zachęcamy do obejrzenia relacji:
https://view.genial.ly/6137b95b97de980de71f9
pozegnanie-pana-dyrektora

https://view.genial.ly/6137b95b97de980de71f9bfc/presentation-pozegnanie-pana-dyrektora

www.gloswielkopolski.pl
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World Trade Center

Idea budowy Światowego Centrum
Handlu została przedstawiona w
latach 30 przez filantropa i
miliardera Davida Rockefeller
prezesa Amerykańskiego banku
Chase Manhattan Bank. David
chciał stworzyć kompleks
budynków, które byłoby centrum
nowojorskich biznesów. Ta
inwestycja miała przynosić światu
pokój.
Zgodnie z pierwszym projektem
Minoru Yamasaki wieże miały mieć
po 80 pięter. Lecz inwestorzy
chcieli, by budynek był największy
na świecie, nawet większy niż
Empire State Bulding. Ostatecznie
każdy budynek posiadał 110
pięter. Ich wysokość wyniosła 415 i
417 metrów. Przy budowie World
Trade Center było potrzebne
ponad 10 tysięcy robotników.
Niestety, 60 z nich straciło życie
przy budowie. Inwestycja
przekroczyła budżet 3,2 mld
dolarów. Budowę Word Trade
Center zakończono w 1973 roku.
Zamach z 11 września 2001 nie był
pierwszym, jaki planowano na
World Trade Center. Pierwszy
został przeprowadzony 26 lutego
1993 roku. Islamski ekstremista
zdetonował bombę na parkingu.
W wyniku tego zamachu straciło
życie 7 osób, a ponad 1000 zostało
rannych. W 2000 r. kompleks WTC
sięgną najwyższy szczyt obłożenia.
W lipcu 2001 został wynajęty przez
Silverstein Properties za 3,2 mld
dolarów.
Tragiczny w skutkach zamach
rozpoczął się 11 września 2001
roku o godzinie 8:46.

O tej godzinie w północną wieżę
uderzył Boeing 767, czyli samolot
pasażerski przejęty przez
terrorystów. O godzinie 9:03
podobny los spotkał południową
wieżę. Obie wieże zawaliły się
godzinę później, wytwarzając
wielką chmurę dymu
niebezpiecznego dla ludzi i
zwierząt. Łącznie wraz z
funkcjonariuszami służb
specjalnych w zamachu zginęło
2.753 osoby.

Pomimo, iż minęło 20 lat od
zamachu, Amerykanie nie
zapominają o tym, co się wtedy
stało. Powstał Pomnik WTC
poświęcony wszystkim ludziom,
którzy zginęli podczas zamachu. W
2003 roku w konkursie na projekt
odbudowy WTC został wybrany
projekt Daniela Libeskinda, który
został nazwany 1World Trade
Center (One World Trade Center).
Maku, Fery, Danio
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Rozterki siódmo- i ósmoklasistów

Początek roku szkolnego
2021/2022 rozpoczął się bardzo
intensywnie, szczególnie dla
uczniów klas siódmych i ósmych.
Ogromna ilość godzin w szkole,
zadań domowych, kartkówek oraz
sprawdzianów jest przytłaczająca.
Często dzieci wracają do domu po
godzinie dziewiętnastej, ponieważ
uczęszczają na dodatkowe zajęcia
pozaszkolne typu angielski, zajęcia
plastyczne, taneczne czy pływanie.
Dodatkowo wiele osób uczy się w
szkole muzycznej, w której zajęcia
odbywają się prawie codziennie. A
przecież wiemy, że dla zdrowia
psychicznego i fizycznego doba
powinna się dzielić na trzy części:
osiem godzin snu, osiem godzin
nauki oraz osiem godzin czasu
wolnego.
Standardowa klasa szósta uczy się
w szkole dwadzieścia osiem
godzin w tygodniu, za to klasy
językowe aż trzydzieści pięć. Klasy
siódme spędzają w szkolnych
murach trzydzieści sześć 45 minutowych lekcji, natomiast klasa
DSD oraz DELF trzydzieści
siedem. Klasa sportowa osiąga
rekordową liczbę czterdziestu
jeden lekcji w tygodniu. To nie
koniec obciążeń. Każdego dnia
mamy co najmniej jedną
kartkówkę,

.
bądź sprawdzian, przez co
musimy się sporo uczyć i nie
mamy czasu na rozwijanie pasji,
czy zrelaksowanie się na fotelu z
telefonem lub ulubioną książką. Te
czynniki wpływają na psychikę
uczniów, co wiąże się z
popadaniem w stany depresyjne
bądź lękowe, które mogą się
pogłębiać i prowadzić nawet do
poważnych skutków. Istotną
kwestią jest również plecak
siódmoklasisty. W dniach, kiedy
mamy po dziewięć lekcji, nasze
książki, zeszyty, śniadaniówki
ważą razem ponad dziesięć
kilogramów, przy czym prawidłową
masa plecaka powinna wynosić
pięć

Pixabay
do siedmiu kilogramów. Poza
problemem plecaków musimy
dodatkowo zrealizować materiał z
wszystkich lat gimnazjum przez
jedynie siódmą i ósmą klasę.
Przykładowo przeciętny
siódmoklasista mógłby dorównać
umiejętnościami z chemii uczniowi
klasy drugiej gimnazjum.
Tym właśnie chciałyśmy
udowodnić, że, my, uczniowie,
także potrzebujemy odpoczynku
od nauki, czasu na rozwijanie
swoich pasji czy zainteresowań i
mniejszej ilości zadań domowych.
Nauczycielu, po dziewięciu
lekcjach chcemy iść na dwór!
Żyrafa i Lidl
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