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ŚWIATOWY
DZIEŃ POEZJI
21 marca, w
pierwszym dniu
kalendarzowej
wiosny,
obchodzony jest
Światowy Dzień
Poezji ustanowiony
przez UNESCO w
1999 roku. Jego
celem jest promocja
czytania, pisania i
nauczania poezji na
całym świecie. 

Główne obchody
mają miejsce w
Paryżu, ale i w
naszej szkole
pojawiła się
inicjatywa
uhonorowania tego
święta.
Uczniowie kl. 6a,
6d, 6e brali udział w
zajęciach
czytelniczych
poświęconym
poezji, w trakcie
których odczytali
wiersz Wisławy
Szymborskiej

,,Niektórzy lubią
poezję”  
i dokonali jego
analizy i
interpretacji. Prócz
czytania uczniowie
w trakcie zajęć
bawili się słowem,
szukali rymów,
zastanawiali się nad
znaczeniem poezji
w codziennym
życiu. Jednak
największą frajdę
sprawiło wszystkim
uczestnikom
spotkania 

układanie wierszy z
wyciętych wyrazów
i fraz z gazet.
Wszystkie podjęte
działania miały na
celu zachęcić
uczniów do
czytania poezji.
  Te ciekawe i
zaskakujące
zajęcia
przeprowadziła Ewa
Dąbkowska –
nauczyciel
bibliotekarz z
naszej szkoły.

5 POWODÓW,
DLA KTÓRYCH
WARTO
CZYTAĆ
POEZJĘ

poszerza
horyzonty,
nie zajmuje czasu,
wzbudza emocje,
wzmaga
kreatywność,
wzbogaca
słownictwo.
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:) "Ach, śpij kochanie..." - kilka
słów o snach

Każdy z nas ma sny, nie spotykają one nas każdej
nocy. Dużo ludzi uwielbia wizje zobaczone w nocy.
Jednak nie wszystkie są pozytywne, zdarzają się
koszmary.
     Sny dzielą się na kategorie:
 - SNY INFORMACYJNE - przekazują informację o
naszym życiu wewnętrznym. Wizje odkrywają przed
nami to, czego pragniemy i czego się boimy,
 - SNY KOMPENSACYJNE - w takim śnie czujemy
rekompesatę za nasze flustracje bądź niepowodzenia,
 - SNY O PRZYSZŁOŚCI - czasami sny przynoszą
nam ostrzeżenie lub uchylają rąbka przyszłości,
 - SNY INICJACYJNE - czasami pojawiają się sny,
które przygotują nas na ważne zmiany.
    Sny są ważne w naszym życiu, mogą nas ostrzec
przed czymś, zaniepokoić, zainspirować. Warto
prowadzić notatnik, w którym zapiszemy nasze
wizje,dzięki temu będziemy mieli wspomnienia.

Filip

.

Karol,Antek, Oliwier, Piotr, Mateusz

Tymoteusz, Nikodem, Jakub, Wiktoria, Kajetan

Anastazja, Zuzanna,Dawid, Bartosz, Alicja

6e

Ksawery, Ola, Klaudia, Filip, Dawid
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Piła z lotu ptaka
Wywiad z ks. Robertem Kulczyńskim,

współautorem książki pt. ,,Piła na zdjęciach
lotniczych 1914 - 1945".

- Czy mogłabym zadać księdzu kilka pytań?
- Pewnie, z chęcią na nie odpowiem.
- Świetnie, więc oto pierwsze pytanie. Czy ktoś
zaszczepił w księdzu tę ciekawą pasję, jaką jest
lotnictwo?
- Nie. Zrodziła się sama. Mój dom rodzinny sąsiaduje z
pilskim lotniskiem, więc samoloty na stałe weszły w
historię mojego życia - może stąd ta pasja?
- Dobrze. Dowiedziałam się, że kolekcjonował ksiądz
motele samolotów. Czy były one wykonane przez
księdza?
- Tak wszystkie wykonywałem sam. Rozpocząłem w
4 klasie podstawówki, a ostatni zrobiłem z 10 lat temu.
Później już nie starczyło na to czasu. Natomiast należę
do fundacji, która ma na celu zrobienie latających replik
w skali 1:1 samolotów używanych w lotnictwie polskim
w czasie wojny polsko-bolszewickiej .
- A pamięta ksiądz jakieś szczególne przygody
związane ze swoją pasją?
- Moja pasja bardziej dotyczy spraw historii, więc
trudno tu o przygody, ale swego czasu miałem
przyjemność poznać Pana Andrzeja Mańczaka syna
dowódcy III Eskadry Wielkopolskiej z okresu wojny
polsko-bolszewickiej - to jest troszkę, jak dotkniecie
żywej historii. Dla mnie szczególną przygodą jest
rozpoznanie widocznych na zdjęciach z tamtych
czasów polskich lotników. Oprócz mnie potrafią to
zrobić jeszcze 3-4 osoby w Polsce. Natomiast z
takich, już typowych powietrznych spraw, to może
skok ze spadochronem.
- Rozumiem. A może zastanawiał się nad zawodem
pilota?
- Nigdy nie myślałem poważnie o zawodzie pilota. Moja
pasja nie dotyczy samego latania a historii lotnictwa.
Obecne samoloty nie mają tego uroku, co maszyny
latające 100 lat temu i pewnie dlatego nigdy nie
myślałem o zawodzie pilota. Natomiast lubię latać i jak
się zdarza okazja, zawsze z niej korzystam. Mam dwa
marzenia z tym związane. Chciałbym się wzbić na
wysokość 30 km w balonie stratosferycznym, 
żeby zobaczyć krzywiznę Ziemi. Drugie dotyczy lotu w
kabinie repliki samolotu z czasów I wojny światowej.

- Jasne. Ale zastanawia mnie jedno. Samoloty były i są
dla księdza ważne, co w takim razie sprawiło, że
wybrał ksiądz jednak kapłaństwo?
- Był taki moment, kiedy się nawróciłem i uwierzyłem
w Boga. A skoro Bóg jest to naturalnie wybrałem Jego.
Choć raczej powinienem powiedzieć, to Bóg wybrał
mnie i powołał do służby w Zgromadzeniu
Salezjańskim do pracy z młodzieżą.
- OK. Jest ksiądz współautorem książki ,,Piła na
zdjęciach lotniczych 1914 - 1945". Jak powstawała
książka? Skąd wzięło się tyle historycznych zdjęć
Piły?
- Raczej album Piła na zdjęciach lotniczych 1914-1945
powstał jako naturalne przedłużenie poprzedniej
książki, którą napisałem wspólnie z Panem
Mateuszem Kabatkiem pt. Lotnicza historia ziemi
pilskiej 1910-1945. Otóż przy pracy nad tą publikacją
udało nam się pozyskać lotnicze zdjęcia obejmujące
swoim terenem oba pilskie lotniska z tamtych czasów,
a także port sterowcowy. Były o zdjęcia wykonane
przez angielskie samoloty wywiadowcze w 1944 i 1945
roku. Po wydaniu tej książki Pan Maciej Usurski
zapytał mnie, czy nie ma takich samy zdjęć dla
obszaru całej Piły. Szybko to sprawdziliśmy i okazało
się, że są. Postanowiliśmy wspólnie z Maciejem i
Panem Rafałem Rutą, że spróbujemy pozbierać
wszystkie dostępne tego typu fotografie i umieścić je w
albumie. Chcieliśmy też dołączyć opis obiektów
widocznych na zdjęciach. Szybko okazało się, że tych
fotografii jest całkiem sporo i że obejmują obszar
prawie całej Piły. Zdjęcia pochodzą z prywatnych
zbiorów osób kolekcjonujących pamiątki z czasów
dawnej Piły, z kolekcji naszych osobistych. Większość
jednak pochodzi z zagranicznych instytucji
muzealnych i archiwalnych z Anglii i Niemiec.
-Muszę przyznać, że to nie taka łatwa praca napisać
tak fascynującą książkę. Możemy się spodziewać
jeszcze jakiejś ciekawej publikacji?
- Marzy mi się opisanie całości lotnictwa
wielkopolskiego z lat 1919-20. W dniu 6 stycznia 2019
roku będzie mijała setna rocznica zdobycia przez
Powstańców Wielkopolskich poznańskiego lotniska na
Ławicy, kolebki lotnictwa wielkopolskiego. W związku z
tym aktualnie kończę razem z moimi uczniami ze
salezjańskiego Kolegium Kujawskiego w
Aleksandrowie Kujawski pierwszą książkę związaną z
historią lotnictwa wielkopolskiego. Od stycznia 2018
roku rozpoczynam pracę przy książce opisującej dzień
po dniu historię lotniska na poznańskiej Ławicy - tak
aby zdążyć na 100 - letnią rocznicę w 2019 roku
Jeszcze chciałbym wydać książkę opisującą III
Eskadrę 
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WSPÓŁCZESNY
SUPERBOHATER

Bohater to człowiek, który wyróżnia się w sposób
szczególny od innych ludzi. Stawia on sobie
szlachetne cele, których realizacji nie podjąłby się
żaden zwykły śmiertelnik. Sam wybiera drogę i za
wszelką cenę dąży do wypełnienia swojej misji.
Działania te nadają sens i kształt jego życiu.  Bohater
współczesny nie jest człowiekiem o ściśle 
określonych cechach charakteru, nasi bohaterowie nie
stawiają też sobie identycznych celów w życiu.
Bohaterem może być naukowiec, który poświęca całe
swoje życie na badania i eksperymenty, których wyniki
przynoszą później korzyść całemu światu lub żołnierze
otrzymujący medale za swoje wyczyny. Według mnie
o bohaterstwie może też świadczyć pojedynczy czyn -
każdy człowiek, który jest gotów prawidłowo
zareagować w sytuacji zagrożenia życia innej osoby,
także zasługuje na status bohatera.

   Michał 

Profile FB

Czy wiecie, że...
Lotnisko powstało w 1913 roku przy założonym
wówczas oddziale fabryki samolotów Albatros.
Posiada cztery drogi startowe oraz liczne drogi
kołowania. Główna droga startowa, betonowa, ma
wymiary 2400 x 60 metrów i wybudowana jest na
kierunku 03/21. 
Część budynków skrywa nadal tajemnice z czasów II
wojny światowej.

Agata

Wielkopolską, którymi zamknę część bojową lotnictwa
wielkopolskiego - łącznie były 4 eskadry, więc będą 4
oddzielne książki. To takie plany i marzenia. Natomiast
gdy to już się uda i starczy czasu i umiejętności to
pozostanie mi już tylko jedna sprawa związana z Piłą.
Chciałbym opisać w książce walki o nasze miasto
zimą 1945 roku. Już mam zgromadzone niemieckie
dokumenty związane z obroną miasta oraz dużą
część rosyjskich dokumentów opisującą zdobywanie
Piły. Ostatnie z marzeń dotyczy posiadania w Pile np.
w Pilskim Muzeum Wojskowym replik wszystkich
typów samolotów produkowanych w czasie I wojny
św. w pilskich zakładach lotniczych Albatros.

- Już nie mogę się doczekać. Dobrze. Myślę, że to by
było wszystko. Bardzo dziękuję, że znalazł ksiądz dla
mnie czas i odpowiedział na te pytania.

-  Nie ma sprawy. Ja również dziękuję.

                                                             Maja 

autor książki

REDAKCJA WYDANIA:
Maja Pszczółka, Filip Radeberg Skorzysko, Agata
Cieśla, pani Ewa Dąbkowska
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