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   Dzień Bezpiecznego Internetu

Tworzymy kulturę szacunku 
w sieci

Bezpieczni w sieci

  Orszak Trzech Króli
na s. 3Bawimy się z Sieciakami

Dzień Bezpiecznego Internetu będziemy obchodzić w Polsce już
po raz 14! Tegoroczne DBI świętujemy 6 lutego 2018 r. pod
hasłem "Dzień Bezpiecznego Internetu: tworzymy kulturę
szacunku w sieci". Szacunek jest bardzo ważny, ponieważ bez
niego nie możemy się zrozumieć, zdobyć wzajemnego zaufania
ani okazać innym ludziom tolerancji. Brak poszanowania innych
osób, ich odmiennych poglądów, zainteresowań wywołuje
niepokojące zjawiska, które pojawiają się w Internecie, m.in.
cyberprzemoc, hejt, czy inne niewłaściwe zachowania. Podczas
obchodów DBI 2018 będziemy podkreślać także to, że szacunek
jest ważny nie tylko w odniesieniu do świata, innych ludzi, ale
także do własnej osoby.Pomaga nam  w ochronie naszej
prywatności, a także w budowaniu własnej wartości. Internet to
narzędzie, które ma służyć wszystkim. Chcemy się tam czuć
bezpiecznie. 

Karina Zawada

Ogłaszamy konkurs na plakat, którego
centrum będzie hasło tegorocznych
obchodów Dnia Bezpiecznego Internetu.
Na kartonie formatu A0 możecie
narysować, namalować lub przykleić hasło
oraz rysunki ilustrujące bezpieczne
zachowania w sieci. Pamiętajcie o radach,
jak okazywać szacunek innym
użytkownikom  Internetu. Prace prosimy
przynosić do p. Stanisławy Grelowskiej 
(s. 107). Termin zgłoszeń - do 9 stycznia.
Najciekawsze prace wywiesimy na
korytarzu. Dla zwycięzców czekają
nagrody.

Redakcja 

Z gwiazdą na czele

S.G.

S.G.
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Pomagamy ptakom

Ptasia stołówka
.

.

Polskie Towarzystwo Ochrony
Przyrody ,,Salamandra"
przeprowadziło w naszej szkole
zajęcia dla uczniów klas IV – V 
w ramach projektu edukacyjnego 
,,Pomagamy ptakom". Dotyczyły
one zimowego dokarmiania ptaków,
w szczególności podstawowych
zasad karmienia ptaków,
właściwego doboru pokarmu oraz
gatunków obserwowanych przy
karmniku. Zajęcia  prowadził pan
Damian Ostrowski, a zostały  one
dofinansowane ze środków
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w
Poznaniu. 

J. Karpińska

     HUMOR

Mumia to żona
jednego z
faraonów.

Kiedy
nadchodzi
wiosna, na
drzewach lęgną
się listki.

Husarz miał
skrzydła i robił
szum.

Kompozytor
sam układa
nuty i sam na
nich gra.

Mickiewicz
opisuje
przyrodę polską
barwnie,
kształtnie i
odruchowo.

J. K.

J. K.



www.gloswielkopolski.pl Głos Wielkopolski | Numer 54 01/2018 | Strona 3 

WWW.JUNIORMEDIA.PL Głos Siódemki

Drugi Orszak Trzech Króli 
w Pile

6 stycznia po raz drugi odbył się 
w Pile Orszak Trzech Króli, którego
byłem uczestnikiem 
wraz z rodzicami i moją ciocią.
Kilka tysięcy uczestników ustawiło
się na pl. Zwycięstwa. Każdy 
z nich otrzymał koronę, do wyboru
w różnych kolorach. Orszak
podzielony był na trzy grupy,
reprezentujące trzy kontynenty: 
Europę, której przewodził Mędrzec
Kacper, Azję reprezentował
Melchior oraz Afrykę, którą
prowadził Baltazar. 
Nasza parafia - NMP
Wspomożenia Wiernych,
przypisana była do grupy
czarnoskórego Baltazara.
Pochód rozpoczął prezydent Piły
Piotr Głowski, który przekazał
Magom symboliczne klucze do
bram miasta. Kolorowy korowód,
złożony z dzieci oraz dorosłych 
z koronami na głowach, przeszedł
ulicami miasta. 

Niektórzy przebrali się w stroje
królów i pastuszków. Wszyscy 
przeszli przy muzyce góralskiej
kapeli Ondraszek oraz wspólnym
śpiewie kolęd na pl. Staszica.
Po drodze było wiele atrakcji, np.
"pałac Heroda", zainscenizowany
przez młodzież z Teatru
Wirtualnego Regionalnego Centrum
Kultury, Brama Anielska, gdzie
korowód został powitany śpiewem
anioła wznoszącego 
się nad tłumem na... dźwigu
budowlanym. Na pl. Staszica
Mędrcy i wszyscy poddani złożyli
małemu Jezuskowi pokłon.
Magowie witali Króla królów,
podkreślając jak wielkie znaczenie
miało Jego przyjście 
na świat. Później na scenie wystąpił
zespół Siewcy Legnicy, który
porwał ludzi do wspólnej zabawy.
Nikogo nie trzeba było prosić,
każdy tam, gdzie stał, tańczył,
podskakiwał i cieszył się 

tym wyjątkowym, wspólnym
świętowaniem.
Pod koniec spotkania został
rozstrzygnięty konkurs na
najlepsze przebranie. Zwycięzca
otrzymał nagrodę od prezydenta.
Uczestniczyłem w tym orszaku 
z wielkim przejęciem. Nie
myślałem, że tak wielu ludzi
przyjdzie, zaangażuje się w to
przedsięwzięcie, a przede
wszystkim wyrazi w ten sposób
swoją wiarę w Boga. Wielu zostało
w domach, ale myślę, że za rok
przyłączą się do nas i pozostanie to
naszą pilską tradycją, aby spotkać
się 6 stycznia na ulicach miasta we
wspólnym orszaku. Polecam.
Naprawdę warto.

Szymon Pawlaczyk

Przekazanie kluczyWszyscy włożyli korony

.

S.G..

.
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Żródło:

ZAPOMNIANY POLSKI GENIUSZ
  
Najczęściej piszę o najnowszych
wynalazkach, odkryciach. Tym razem
trochę historii. Ciekaw jestem, czy ktoś z
Was słyszał kiedyś o Józefie Hofmannie?
Ja do niedawna nic o nim nie wiedziałem.
Jadąc samochodem w deszczowy dzień i
patrząc na pracujące wycieraczki, nie
zdawałem sobie sprawy, że ich wynalazcą
był Polak, wirtuoz fortepianu Józef
Hofmann. Urodził się w Krakowie w 1876
roku i już jako kilkuletnie dziecko zaczął
koncertować na scenach Europy i
Ameryki. Stawiano go w równym rzędzie z
takimi pianistami jak Chopin, Mozart,
Paderewski, Rubinstein. Hofmanna od
innych muzyków różniło jednak to, że
drugą jego pasją była nauka. Był autorem
kilkudziesięciu wynalazków, bez których
trudno wyobrazić sobie dziś życie.

Do niektórych zainspirowała go muzyka i gra na
instrumencie. To on wymyślił spinacz biurowy
wzorując się na kluczu wiolinowym, a do wynalezienia
wycieraczek samochodowych pomogła mu
obserwacja pracy metronomu. Skonstruował
podwyższany stołek do fortepianu -  dziś powszechnie
używany. Samochody były, obok muzyki  wielką pasją
artysty i wynalazcy. Ich również dotyczy kilka
innowacji stworzonych przez Hofmanna. Poza
wspomnianymi wycieraczkami były to na przykład
teleskopy samochodowe. Zresztą już w 1904 roku
pianista skonstruował automobil, którym przemierzył
Europę. Do wynalazków Hofmanna zalicza się również
piec na ropę naftową, zegar elektryczny, maszynkę
elektryczną. Thomas Edison namawiał Hofmanna, by
został zawodowym wynalazcą, jednak tu artysta
bardziej przypominał Nikolę Teslę, który przedkładał
wynalazczość nad biznes.  W roku 1948 z powodu
choroby żony i problemów z alkoholem pianista
wycofuje się  z życia publicznego. Umiera w Los
Angeles w 1957 roku. Szkoda, że taka postać ginie
dziś w mroku niepamięci.

Franciszek Nowak
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Jeśli piszecie opowiadania, wiersze, czy inne formy
wypowiedzi i chcielibyście się podzielić z innymi
swoimi przemyśleniami, przyjdźcie do redakcji.
Możecie swoje utwory opublikować na łamach
naszej gazetki. Zapraszamy!
Warto spróbować wypłynąć na szersze wody. 
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