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„Klimatyczna klasa” 
- ogólnopolski projekt

realizowany przez uczniów 
z pilskiej Siódemki!

.

Uczniowie z VII c postanowili przygotować kampanię społeczną,
którą nazwali „Siódemka z dobrym klimatem”. Młodzież przez 6
tygodni rozmawiała w grupach, planowała i nanosiła zmiany na
swoje projektografy. Hasło, które uczniowie wybrali w ramach
konkursu – „Osiedla w obliczu zmian klimatycznych” – było dla
nich szansą na zaplanowanie takich działań, które pozwolą na
rozpowszechnienie wiedzy wśród swoich rówieśników, by żyć
świadomie i w zgodzie ze środowiskiem. Projekt składa się z
dwóch etapów: planowanie prac i wykonanie ulotki, realizacja
planu działań  w ciągu dwóch tygodni. Nasi koledzy będą mogli
wziąć udział w konkursach plastycznych, lekcjach edukacyjnych
prowadzonych przez koordynatorki projektu. Organizatorki
przygotowały także happening i bloga, na którym z
wyprzedzeniem będą informowały nie tylko o wydarzeniach, ale
będą zamieszczały tam ciekawostki dotyczące naszego życia w
przyjaźni z naturą. Ważnym elementem projektu jest rozwijanie
umiejętności współpracy opierającej się na rozmowach i
zrozumieniu. 

c.d. na str. 2

POETYCKO, LISTOPADOWO, PIĘKNIE

Pod takim hasłem odbywało  się
podsumowanie projektu "Poezja na
Targowisku" realizowanego w ramach 2.
Międzynarodowej Konferencji Poetyckiej
organizowanej przez Wielkopolski Zwią-
zek Literatów Polskich oraz Fundację
Literacką "Jak podanie ręki". Nasi
uczniowie wzięli udział w konkursie na
wiersz i zdobyli laury: Szymon Pawlaczyk
- III miejsce, zaś Julia Musiał - wyróżnie-
nie. Gratulujemy! Wiersze możecie
przeczytać na str. 5.

Laureat III miejsca

.

S.G.
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Jesienne spotkania 
z piosenką

Jak mądrze korzystać z energii, by
dbać o środowisk        J. Jureczko

Przy pracy

.d. ze s. 1
- Koordynowanie tak dużego
projektu w naszej szkole stawia
przede mną, jako uczennicą klasy
7, wiele wyzwań, ale i daje wiele
możliwości i szans na realizowanie
siebie. Wiele zawdzięczamy naszej
wychowawczyni Pani Mai Cieślak-
Strzelec, która dała nam możliwość
podjęcia tego wyzwania, bardzo
nas wspiera i zawsze służy
pomocą – podsumowała uczennica
klasy 7c.

Julia Wałczacka

Na lekcji wychowawczej zreali-
zowaliśmy temat ,,Jakie są formy i
źródła ciepła?” Uzyskaliśmy infor-
macje o źródłach energii odnawial-
nej i nieodnawialnej. Przypomnie-
liśmy sobie, w jaki sposób dopro-
wadza się ciepłą wodę do domów,
mieszkań, szkół i innych budyn-
ków oraz jak odprowadza się zimną
– schemat systemu ciepło-
wniczego rozwiązaliśmy na 6.
Dzięki wsparciu kolegów takie
wyrazy jak: biomasa, gazociąg nie
były trudne. Zajęcia skończyły się
wręczeniem dyplomów.

Nasi mali goście

15 XI
gościliśmy
dzieci i
opiekunów
przedszkoli nr
12, 13 i 18.
Wysłuchali oni
wierszy i
piosenek w
wykonaniu
szkolnego
Zespołu
Wokalnego
"Tęcza" . Jak co
roku był także
poczęstunek
jabłkiem dla
wszystkich
uczestników
spotkania, które
zorganizował p.
Wiesław Kudła
z pomocą p. M.
Nowojskiej i p.
A. Wilińskiej.

M.S.

.
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Antonina Kopka to 14-letnia uczennica klasy sportowej.
Jej życie prywatne, oprócz treningów sportowych,
wypełniają pisanie i gra na wiolonczeli.

Jak zaczęła się Twoja przygoda z pisaniem?
 Moja nauczycielka języka polskiego - pani Maja
Cieślak - Strzelec, swoim zapałem do nauczania i
pobudzania uczniowskich wyobraźni, tchnęła we mnie
chęć wyrażania swoich uczuć, jak również przeżyć za
pomocą słów.
Co pociąga Cię w pisaniu?
Od dziecka próbowałam wielu rzeczy. Poznawałam
wielu różnych ludzi oraz odkrywałam nowe światy.
Każdy z nich jest zupełnie inny, jak również podobny.
Jednoczy ze sobą wyjątkowe jednostki. Pisanie jest
pełne emocji. Pomaga odnaleźć i zrozumieć samego
siebie pośród pędzącego świata.
Ostatnio czytałam ciekawy wpis na stronie
internetowej spółdzielni mieszkaniowej Złote Łany,
że zostałaś laureatką ogólnopolskiego konkursu
„Lipa”. Jak się z tym czujesz?
Przyznam szczerze, iż jestem zaskoczona decyzją
jury. Oczywiście, w pozytywnym znaczeniu tego
słowa. Jest to moje największe osiągnięcie literackie.
Co zainspirowało Cię do napisania wiersza pt.
„Zachód o wschodzie”, który zdobył wyróżnienie
we wcześniej już wspomnianym konkursie „Lipa”?
Nigdy nie miałam takiej sytuacji, że usiadłam nad
kartką bądź komputerem i pisałam pracę pod presją.
Zawsze dużo myślę o swoich utworach. Wiersz
„Zachód o świcie” inspirowany był jednym z pięknych,
wiosennych zachodów słońca. Chciałam przedstawić
obiektywizm każdej czynności w naszym życiu oraz
próbowania nowych sposobów spojrzenia na wiele
sytuacji.
Czy są inne sfery, w których wyrażasz swoje
potrzeby artystyczne?
Uczę się w Szkole Muzycznej 1. stopnia im. Fryderyka
Chopina. Gram tam na wiolonczeli. Zaczęłam rok
temu. I rzeczywiście, jest to także metoda, dzięki
której siebie wyrażam, lecz za pomocą muzyki.
Odnoszę wrażenie, iż zaczęłam słuchać jej w inny
sposób. Jako twórca- kiedy gram.
Czy uważasz, że Twoje prace mogą poruszyć
współczesną młodzież? 
Uważam, iż zależy to od charakteru. Dzisiejsza
młodzież jest bardzo „kolorowa”. Niektórzy mogą
przejść obojętnie obok moich prac, podczas gdy reszta
przemyśli, wyobrazi sobie, bądź zinterpretuje je na
swój jeden i jedyny sposób.

Czy planujesz kontynuować swoją działalność
literacką?
Swojej dalszej działalności literackiej nie planuję, gdyż
jest to sfera, w której wszystko przychodzi naturalnie i
z czasem. Momentami piszę wiele prac,
zainspirowana wszystkim wokół. Daję sobie chwile na
przemyślenia, zatrzymanie się i spojrzenie 
z różnych perspektyw.
Czy masz jakieś rady dla początkujących pisarzy 
i poetów?
Jako wcale niewybitna „pisarka”, mogę powiedzieć:
abyśmy byli z samym sobą po prostu szczerzy,
słuchali siebie, dostrzegali piękno.
„zabójcze,
a zarazem,
jakże piękne.
podąża, a ja myślę o tym,
że właśnie wschodzi
dla kogoś innego.”

Martyna Szpot

. .
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JAN CZOCHRALSKI - OJCIEC ŚWIATOWEJ
ELEKTRONIKI

 
   Myślę, że w Roku Jubileuszowym 100-lecia
Niepodległości naszej Ojczyzny warto przypomnieć
Polaków, którzy mocno się zasłużyli dla nauki
światowej, a o których z różnych powodów prawie
zapomniano. Jedną z tych postaci jest Jan
Czochralski.
   Rok 2013 został ogłoszony przez Sejm
Rzeczypospolitej Polskiej Rokiem Jana
Czochralskiego, Witolda Lutosławskiego i Juliana
Tuwima. Dwaj ostatni to wielcy twórcy raczej dobrze
znani wszystkim Polakom.  Natomiast 
w przypadku Jana Czochralskiego chodzi 
o przypomnienie, że był jeszcze jeden wielki polski
uczony, którego dokonania zmieniły świat
i nadal są powszechnie wykorzystywane, a który
w Polsce pozostał osobą nieznaną, gorzej – urzędowo
zapomnianą przez prawie 70 lat!
   Jan Czochralski urodził się w 1885 roku w rodzinie
stolarskiej w Kcyni niedaleko Bydgoszczy. Od małego
przejawiał zainteresowanie chemią. Jego
niebezpieczne eksperymenty doprowadziły nawet do
przymusowej wyprowadzki z domu i podjęcia pracy 
w aptece w wieku zaledwie 16 lat.

Wkrótce Jan podjął studia w Berlinie. Tam w 1916 r.
opracował metodę pomiaru szybkości krystalizacji
metali. Według anegdoty stało się to dzięki
przypadkowemu zanurzeniu stalówki pióra w tyglu 
z roztopioną cyną. Bez pomyłki naszego rodaka nie
potrafilibyśmy dzisiaj żyć. Wszystkie elektroniczne
urządzenia, których używamy – odtwarzacze mp3,
laptopy, smartfony czy aparaty cyfrowe – działają w
oparciu o monokryształy produkowane metodą
wynalezioną przez Czochralskiego! On sam zdobył
światową sławę.  W 1923 roku zaprosił go do siebie
wielki Henry Ford. Czochralski nie przyjął jednak
propozycji kierowania u niego laboratorium, ponieważ
już myślał o powrocie do odradzającej się Ojczyzny.
Zresztą od jakiegoś czasu współpracował
z polskim wywiadem wojskowym, co było dosyć
naturalne, skoro wiele prac wykonywał dla armii
niemieckiej.
   Koniec 1928 roku przyniósł wielką zmianę w życiu
Jana Czochralskiego. Polski wywiad ewakuował go do
ojczyzny. Tu, na zaproszenie prezydenta Ignacego
Mościckiego, także chemika, przyjął propozycję
objęcia stanowiska profesora na Wydziale
Chemicznym Politechniki Warszawskiej.Otrzymał też
jeden z pierwszych doktoratów honorowych tej uczelni
(17 listopada 1929 roku).

Dorobek naukowy Jana Czochralskiego obejmuje
ponad sto publikacji, dwie książkowe monografie,
kilkadziesiąt patentów i tysiące stron raportów
uważanych za tajne. Na szczególne wyróżnienie
zasługują trzy osiągnięcia: radiomikroskop, metalB
i metoda Czochralskiego. Nie bez znaczenia są
inne jego wynalazki, takie jak płyn do trwałej ondulacji
czy „proszek od kataru z Gołąbkiem”. 
Był też mecenasem sztuki, poetą i pisarzem.
Mimo takich osiągnięć, nazwisko Jana Czochralskiego
było w Polsce objęte niesławą 
za rzekomą kolaborację z Niemcami w czasie
II wojny światowej.
Zmarł w zapomnieniu w 1953 roku i został pochowany
w Kcyni. Jednak, po ostatecznym udowodnieniu
wiosną 2011 roku faktu jego współpracy z Armią
Krajową, przywrócono 
mu dobre imię.
Dobrze jest przywracać pamięć o takich wybitnych
Polakach, jak Jan Czochralski.

Franciszek Nowak

Źródło: Internet
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SAŁATKA DLA DZIADKÓW

To nie był naprawdę przypadek,
mieli do nas przyjechać babcia i dziadek.
Wybrałem się z rodzicami na rynek,
by ugościć moją czcigodną rodzinę.

Chciałem zrobić wspaniałą sałatkę,
lecz nie wiedziałem, co ma trafić do koszyka.
Owoce czy warzywa? Nie było łatwo,
o pomoc i radę poprosiłem kramarkę.

Szedłem alejkami targowiska,
pierwsza uśmiecha się do mnie kapusta.
Spod zielonych liści mówi: „Nie jestem pusta,
nie będziesz żałował, jestem pyszna i zdrowa”.

Piękna, pomarańczowa i smukła marchewka,
Prosto ze skrzynek rzekła:
„Pasuję do każdej sałatki,
proszę, zabierz mnie, będziesz piękny i gładki”.

Choć blada i anemiczna jej nóżka,
to z półki krzyczała pietruszka:
„Beze mnie nie będzie miała smaku sałatka,
mój korzeń jest pyszny, a żelaza dużo ma natka”.

Obok pietruszki leżał pękaty seler
i on się upomniał o siebie:
„Jestem naciowy i korzenny,
w sałatkach i w dietach bezcenny”.

Por, który górował nad warzywami,
dwa słowa przemówił dla nich:
„Jestem najzdrowszym warzywem,
Zielona i biała część jest jadalna cała”.

Pan pomidor purpurowy, okrąglutki,
wtoczył mi się do koszyka,
mruknął: „Będziesz przez cały rok zdrowy,
gdy będziesz pił pyszny sok pomidorowy”.

Ogórek cichutko szepnął:
„Smaczny jestem, choć zielony.
Można mnie jeść na surowo,
lub gdy jestem ukiszony”.

Jeszcze tylko okrągłą cebulkę,
okrytą żółtym płaszczem biedulkę,
gdy kroję ją, to łzy mi płyną,
lecz przepełniona jest C witaminą.

Wezmę cytrynki, bo uśmiechnięte mają minki,

potem jabłuszek kilka rumianych, zdrowych.
Kwiatów dwa pęczki do koszyka włożę.

Zebrałem już wszystkie potrzebne jarzyny:
kapustę, marchewkę, ogórki, cebulę,
pomidory, seler, por, pietruszkę.
W domu pokroiłem z mamą w kostkę
i w ten sposób zrobiłem dla dziadków sałatkę.

Nakryty stół, w wazonie kwiaty,
w koszyku jabłka, w misce sałatka pyszna.
Na twarzach babci i dziadka uśmiechy,
i wdzięczność dla swojego wnuczka.

Szymon Pawlaczyk

NOCNE SPRZECZKI PRZYJACIÓŁ

- Hej, witajcie moi mili! -
przywitała się marchewka -
- Coście się tak ustroili?!
Czy dziś z was obiad robi Ewka?!
- Ech tam – oburzył się burak -
ze mnie obiadu nie będzie!

Choć witamin mi nie brak
i kalorii wam nie przybędzie.
Ubolewam nad tym szczerze,
że marchewka taka sławna!
W wielu zupach udział bierze,
ona taka świeża, ładna!
-Protestuję! Przyznam szczerze,
jam szczypiorek.
Do zdrowych kanapek
jest me przeznaczenie!
- Co my powiedzieć mamy?!
- wrzasnęły owoce oburzone.
Fanów naszych zup nie znamy,
tylko w deserach jesteśmy zanurzone!
Argumentów im nie zbrakło.
Kłótnia trwała do północy.
Wszyscy mieli tego dosyć,
a na domiar złego -
nie doszło do porozumienia żadnego!
Na tym kłótnia poprzestała,
jednak zwada nie ustała!

Julia Musiał
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Nasze zuchy w Warszawie

Abyśmy zawsze pamiętali Redakcja numeru
1/XI oraz 2/XI

  Zuchy z 6 GZ „Leśne Skrzaty” wzięły dział w
konkursie edukacyjnym „Niezwyciężeni 1918 -
2018. Pokolenia Niepodległej” organizowanym
przez Instytut Pamięci Narodowej.  Uczestnicy
nadesłali ponad 1500 prac w różnych kategoriach:
videoblogi, filmy i plakaty. My zgłosiliśmy pracę 
w kategorii plakat. Przedstawiał on postać gen.
Stefana Roweckiego, dowódcy Armii Krajowej.
Miłość do ojczyzny została mu zaczepiona w
rodzinie, a pielęgnował i rozwijał ją będąc
harcerzem. 
Praca została wyróżniona i otrzymaliśmy
zaproszenie na uroczystą galę finałową, która
odbyła się 15 listopada br. w Warszawie w Teatrze
Polskim. 
Naszą gromadę reprezentowały, pod opieką
drużynowej phm. Rity Sadowskiej, trzy zuchny:
Michalina Kowalska, Blanka Ból i Maja Weckwerth. 
Z rąk prezesa IPN dr. Jarosława Szarka 
otrzymaliśmy pamiątkowy dyplom oraz nagrody.

 Gala, którą prowadził pan Dariusz Kowalski
zakończyła się wspaniałym koncertem, podczas
którego śpiewane były piosenki kapitana Adama
Kowalskiego, legionisty, dziennikarza, poety,
redaktora „Żołnierza Polskiego” i „Polski
Zbrojnej”. Adam Kowalski jest autorem tak
znanych pieśni, jak „Miała matka trzech synów”,
„Morze, nasze morze” i „Czerwone słoneczko”.
Oprócz nas przyjechali na tę uroczystość harcerze
z Chicago, Lwowa i Krakowa oraz dzieci i młodzież
z różnych szkół z całej Polski.
Nasza zuchna Blanka Ból udzieliła wywiadu
dotyczącego naszej pracy redaktorowi Witoldowi
Banachowi z Polskiego Radia Trójki.
Zapowiedziane zostały kolejne edycje konkursu, 
w których na pewno weźmiemy udział.

Rita Sadowska 

Red. naczelna:
Stanisława Grelowska
Zastępca Szymon Pawlaczyk
oraz Franciszek Nowak, 
Julia Wałczacka, 
Martyna Szpot
Julia Musiał
Jagoda Jureczko, 
Karina Zawada
p. Mariusz Frankowski
p. Rita Sadowska
p. Wiesław Kudła

Ponad 100 lat temu naszego kraju nie było na mapach. Mieliśmy trzech
zaborców, którzy nie pozwalali tam rozmawiać po polsku, uczyć się
języka ojczystego. Za to groziły kary, m.in. cielesne, więzienie, czy nawet
podróż w jedną stronę - na Syberię. Teraz w XXI w. , w 2018 roku nie
musimy biegać z bronią i żyć w strachu, że w każdej chwili możemy
zginąć. Jednak trzeba pamiętać o wydarzeniach i osobach, które
poświęciły swoje życie właśnie dla ciebie! Żebyś nie musiał mieć takiego
życia, jakie oni mieli. Dlatego właśnie cała Polska celebrowała w tym roku
to Święto Niepodległości. W telewizji 11 listopada można było oglądać
uroczyste przemówienie prezydenta i składanie kwiatów na grobie
Nieznanego Żołnierza. Dzień wcześniej transmitowano piękny koncert z
tej okazji. Również można było obejrzeć rozmaite filmy o tematyce
historycznej. Razem z nami świętowała Polonia na całym świecie. Także
inne państwa solidaryzowały się z nami.

Karina Zawada
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