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Orszak Trzech Króli w Pile

Następnie uczestniczyliśmy w koncercie
kapeli góralskiej ,,Ondraszki’’ oraz  zespołu
,,New Day’’ . Uczestniczyłem po raz drugi
w tym wydarzeniu. Myślę, że warto się
zjednoczyć z mieszkańcami naszego
miasta. Jednocześnie możemy wyrazić w
ten sposób swoją wiarę w Boga. Było nas
wielu, ale myślę, że z roku na rok będzie
więcej i stanie się to coroczną pilską
tradycją. Polecam, warto.

Szymon

6 stycznia po raz trzeci  już wyruszył w Pile Orszak Trzech Króli.
Korowód rozpoczął  się od Placu Zwycięstwa z udziałem
Prezydenta Miasta oraz  mieszkańców. Ludzie podzieleni byli na
trzy kontynenty, Azję, Afrykę, i Europę. Marszowi przygrywała
kapela góralska ,,Ondraszki’’. Przemieszczaliśmy się wolnym
krokiem na Plac Staszica. Ludzie przebrani byli w stroje
królewskie i ubrania pastuszków. Na głowach mieliśmy różnego
koloru korony. Przechodziliśmy przez Bramę Anielską na Placu
Konstytucji 3 maja. Dotarliśmy do Placu Staszica, gdzie trzej
królowie pokłonili się Dzieciątku Jezus składając mu w ofierze
dary. Śpiewaliśmy kolędy, rozstrzygnięto konkurs na najlepiej
przebraną rodzinę.

W tym roku pochody odbyły się  pod hasłem 
„Odnowi oblicze ziemi!”
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Setne  urodziny na stulecie Niepodległości

W ciągu 2018 roku uczestniczyłem w wielu imprezach
związanych z odzyskaniem przez Polskę
Niepodległości. W mojej rodzinie również czekaliśmy z
utęsknieniem na taką okrągłą rocznicę. 2.12.1918 roku
w Izbicy k/Warszawy urodziła się moja prababcia
Regina Borek-Falak. 1 grudnia brałem udział w 100.
urodzinach. Chwila była podniosła i z niecierpliwością
na nią czekałem. Babcia Regina nie miała łatwego
życia. Już jako dziecko  musiała fizycznie pracować w
gospodarstwie swoich rodziców. Nie chodziła do
szkoły, gdyż uczyć mogły się wówczas tylko bardziej
zamożne dzieci. Potem wyszła za mąż, urodziła syna.
W 1939 roku wybuchła II wojna światowa, a ona wraz z
mężem i dzieckiem została wywieziona do Niemiec na
przymusowe roboty  do fabryki  materiałów
wybuchowych.
Tam  okazało się, że jest w ciąży. W obozie urodziła
swoją córkę. Opiekowała się dwójką małych dzieci
i ciężko pracowała przy produkcji amunicji. Po wojnie
wróciła do Polski. Osiedliła się na zachodzie
i od 1945 roku  mieszka w Wałczu. Nie wróciła do
swoich rodzinnych stron choć ciągle o nich mówi
i tęskni. Później urodziła jeszcze dwoje  dzieci. Dziś
jest mamą, babcią, prababcią i praprababcią.
Stworzyła rodzin wielopokoleniową. Odkąd pamiętam,
Babcia  jest osobą pogodną, wesołą
i lubiącą dużo mówić. Nigdy nie narzeka.

Lubię bardzo, gdy opowiada historie ze swojego życia,
można słuchać i słuchać. 
Babcia twierdzi, że żyje tak długo, bo zawsze była
dobra dla innych, pomagała, modliła się i nie bała się
ciężkiej pracy. Do tej pory jest fizycznie sprawna. Ma
swoje marzenia - chciałaby odwiedzić kiedyś okolice,
w których się urodziła i mieszkała przed wojną. 
Podczas urodzinowego spotkania tryskała energią,
uśmiechem, humorem, apetyt jej dopisywał.A wszyscy
goście  przy lampce szampana drogiej Jubilatce 
zaśpiewali  gromkie 200 lat.

.

.

W świątecznym nastroju…

Uczniowie naszej szkoły pojechali do Filharmonii
„Sinfonia Baltica” w Słupsku, by uczestniczyć w
niesamowitym koncercie. Wysłuchali ciekawych
aranżacji polskich kolęd.
- Wycieczka bardzo mi się podobała. Była to świetna
okazja, żeby posłuchać starych i nowych kolęd na
żywo. Uważam, że było to ciekawe przeżycie warte
obejrzenia. Soliści byli bardzo utalentowani. Mam
nadzieję, że będę miał okazję jeszcze raz posłuchać
koncertu tej orkiestry - powiedział Piotr Świerczyński,
uczeń z 6c.
Ten cudowny koncert wprowadził nas w świąteczny
nastrój…

Prababcia z wnukiem Szymonem

.
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Babcia i Dziadek to
skarb każdego dziecka

.

Bartek z babcią i dziadkiem

Moi Dziadkowie ze Śląska są
bardzo nowocześni -
korzystają z Internetu, jeżdżą
na nartach i rolkach. Lubię z
Dziadkiem grać na PS4, z
Babcią zajadać się jej
pysznymi kluskami śląskimi.
Z drugim Dziadkiem gram w
szachy, czasem w piłkę. A
Babcia ćwiczy ze mną
matematykę, często przytula
i piecze pyszne ciasteczka.
Z Prababcią lubię pograć w
chińczyka i w karty. Kocham
moje Babcie i Dziadków!

Bartek, IV d

Moja najdroższa Babcia

Babciu najdroższa na świecie,
dziś jest dzień Twojego święta

ja wnuczek Twój jedyny,
zawsze o Tobie pamiętam.

Ty troszczysz się o mnie,
masz czas na długie rozmowy.
Dzwonisz, pamiętasz, gotujesz

i pielęgnujesz, gdy nie jestem zdrowy.

Ja o Tobie myślę
i w sercu zawsze Cię noszę.

bo jak nie kochać Ciebie,
gdy jesteś jak Anioł Stróż

przy mnie, kiedy tylko poproszę.
  

Szymon
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Wywiad z Weroniką Przybylską, która trenuje taniec

Szkolny konkurs Pan Stop
Uczniowie klas IV w ramach
przygotowań do egzaminu na kartę
rowerową przygotowywali
konkursową pracę wytwórczą –
Pan Stop. Najlepsze prace:
I m. – Anna Czapska-Pruszak IVc,
II – Marta Figurniak IV c, 
III – Nela Kisilewicz IV a.
Wyróżnienia: Martyna Sołtysiak 
IV a, Maja Kubas IV b oraz Marcel
Niziołek, Paweł Skwarek, Róża
Borkowicz, Amelia Szałkowska,
Maria Lachowicz i Zuzanna
Erdmann z klasy IV c.

Mariusz Frankowski

Jaki rodzaj tańca trenujesz i dlaczego akurat ten?
Trenuję taniec towarzyski, ponieważ od najmłodszych
lat mnie to fascynuje.

Od ilu lat ćwiczysz?
Zaczęłam ćwiczyć od piątego roku życia, później
miałam czteroletnią przerwę.

Dlaczego miałaś taką długą przerwę? Jak to jest
wrócić do tańca po tylu latach, czy coś się
zmieniło?
Przerwałam treningi, ponieważ w tym czasie opuściła
mnie bardzo ważna osoba, która mnie w tym wspierała
oraz była tak samo w to zaangażowana jak ja. Przez te
cztery lata w moim życiu zmieniło się bardzo dużo,
jednak mimo wielu obowiązków szkolnych znalazłam
czas na swoją pasję.

Preferujesz bardziej taniec standardowy czy
latynoamerykański?

Zdecydowanie bardziej wolę taniec latynoamerykański,
ponieważ jest on bardziej rytmiczny. Mogę dzięki
niemu wyrażać siebie.

Co najbardziej lubisz w tym sporcie?
Dzięki tańcu mogę odciąć się od rzeczywistości,
poczuć się znów jak małe dziecko, które żyje w swoim
własnym świecie.

Czy wiążesz swoją przyszłość z tańcem?
Kocham to robić. Jednak nikt nie wie, co może
wydarzyć się jutro. Żyjmy chwilą.

Weroniko, dziękujemy Ci za udzielenie nam
wywiadu!
Nie ma za co, to była dla mnie czysta przyjemność.

Zuzanna Szwagierczak
Wiktoria Mencel
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Przedświąteczne kolędowanie

Projekt Tak czytamy

.

. .

Uczniowie p. Stanisławy
Grelowskiej realizują projekt
czytelniczy "Tak czytamy". Polega
on na przygotowaniu lapbooków na
podstawie przeczytanej lektury.
Każdą książkę opracowują osoby,
które uznały ją za ciekawą,
następnie prezentują swoją pracę
kolegom. W ten ciekawy sposób
wprowadzają omawianie lektury.
Przy okazji doskonalą umiejętność
korzystania z technologii
informacyjnej.

Jak co roku w miesiącu grudniu w ramach corocznego
koncertowania w D.H.  Intermarche uczniowie z
Zespołu Wokalnego "Tęcza" kilka razy śpiewali
piosenki szkolne oraz  kolędy i pastorałki świąteczne
umilając zakupy konsumentom. Jednocześnie
kwestowali na słodycze dla chorych dzieci ze Szpitala
Specjalistycznego w Pile i paczki dla członków
zespołu. Klientom było miło robić zakupy w
świątecznej atmosferze.

.

. .
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JACEK KARPIŃSKI - INFORMATYCZNY GENIUSZ 
I PATRIOTA

  Jacek Karpiński to kolejny polski wynalazca
niedoceniony przez współczesny mu świat, który za
swój patriotyzm musiał zapłacić wysoką cenę.
  Urodził się 9 kwietnia 1927 roku w Turynie. Jego
ojciec był konstruktorem lotniczym, a mama lekarką.
W czasie drugiej wojny światowej, fałszując datę
urodzenia, jako 14-latek wstąpił do Szarych
Szeregów, gdzie początkowo zajmował się tzw.
małym sabotażem – malowaniem symboli Polski
Walczącej na murach czy wybijaniem szyb w
niemieckich sklepach. Mimo zaangażowania w
konspirację, uczył się w domu matematyki, fizyki,
chemii, literatury i angielskiego. Jako nastolatek został
instruktorem, uczącym dywersji. Brał również udział w
akcjach bojowych (służył w jednym oddziale z
Krzysztofem Kamilem Baczyńskim), a podczas służby
m.in. brał udział w rozpoznaniu terenu przed słynnym
zamachem na kata Warszawy, Franza Kutscherę. 
Drugiego dnia powstania warszawskiego został
postrzelony w kręgosłup. Do tego momentu trzykrotnie
zdobył Krzyż Walecznych za męstwo. Choć
częściowo sparaliżowany, przeżył kapitulację
powstania i został ewakuowany. Udało mu się
odzyskać zdrowie, ale do końca życia utykał.

 Po wojnie, w 1951 roku udało mu się obronić dyplom
na Politechnice Warszawskiej, a w 1957 r,, mimo
prześladowań za działalność w ruchu oporu, Jacek
Karpiński zdobył pracę w Instytucie Podstawowych
Problemów Techniki PAN. Brał udział w konstruowaniu
pierwszych aparatów USG, jednak wkrótce okazało
się, że jego powołaniem są maszyny liczące. W roku
1957 w Instytucie Podstawowych Problemów Techniki
skonstruował lampową maszynę AAH, która na
podstawie analizy harmonicznych Fouriera
prognozowała pogodę. Dwa lata później powstał
pierwszy na świecie tranzystorowy analizator
równań różniczkowych AKAT-1. W roku 1960
Karpiński był jednym z sześciu laureatów
ogólnoświatowego konkursu młodych talentów
techniki UNESCO. W nagrodę wyjechał do USA,
gdzie studiował m. in. na Harvardzie i w
Massachusetts Institute of Technology. Mimo, że
proponowano mu pracę m.in. w IBM, na uniwersytecie
w Berkeley, a w San Francisco oferowano stworzenie
własnego instytutu, on jednak wrócił do Polski.
Odpowiedź, jakiej udzielił na pytanie o taką decyzję,
może wielu wydawać się naiwna i nierozsądna, ale dla
mnie świadczy o wielkości tego człowieka. Powiedział:
Nie wiem, czy można to nazwać patriotyzmem, ale ja
po prostu

chciałem pracować dla Polski. Zawsze wierzyłem, że
ruscy kiedyś sobie pójdą. A technologia zostanie. Poza
tym uważałem, że to nie byłoby w porządku –
wyjechać na delegację i zostać. Spotkałem Polaków,
którzy tak postąpili, i nie sądziłem, żeby to było
uczciwe. Wiedziałem, że w PRL będę żył w niewoli, ale
wierzyłem też, że normy moralne obowiązują
niezależnie od sytuacji."  Po powrocie do kraju
skonstruował perceptron - sieć neuronową, która
rozpoznawała otoczenie za pomocą kamery i potrafiła
się uczyć. Był to drugi taki perceptron na świecie.
Zainteresowanie, jakie on w świecie naukowym
wywołał, przysporzyło Jackowi Karpińskiemu wrogów.
Szykanowany przez przełożonego konstruktor
przeniósł się w 1965 r. z PAN do Instytutu Fizyki
Doświadczalnej Uniwersytetu Warszawskiego.
Kolejnym jego dziełem był skaner do analizy fotografii
zderzeń cząstek elementarnych, wspomagany przez
własnej konstrukcji komputer KAR-65. Był 30 razy
tańszy i 2 razy szybszy niż produkowane wówczas w
Polsce komputery ODRA - wykonywał 100 tysięcy
operacji na sekundę. Jednak prawdziwie rewolucyjny
był K-202 i sama koncepcja minikomputera. Niestety,
K-202 nie był kompatybilny z socjalistycznym
systemem RIAD, a jeden

z oceniających maszynę decydentów argumentował,
że "gdyby dało się stworzyć komputer wielkości
walizki… już dawno zrobiliby to Amerykanie". Mimo
przeszkód zespół Karpińskiego skonstruował w ciągu
roku prototyp K-202 i zademonstrował go podczas
Międzynarodowych Targów Poznańskich w 1971 r.
Dzięki finansowemu wsparciu firm brytyjskich udało
się rozpocząć produkcję K-202 i wyprodukować 30
egzemplarzy, z których 15 wyeksportowano do
Wielkiej Brytanii, a resztę zakupiły różne instytucje
krajowe. Jeden trafił do Europejskiej Organizacji Badań
Jądrowych (CERN), inny przepracował blisko
dwadzieścia lat w Hucie im. Lenina w Krakowie.
Sukces K-202 był jednak krótkotrwały. Polityczne
intrygi, popierane przez ówczesnego premiera Piotra
Jaroszewicza doprowadziły do odsunięcia Jacka
Karpińskiego od zarządzania produkcją K-202. Zaczął
się dla konstruktora trudny okres. Szykanowany, nie
mogąc znaleźć pracy w swym zawodzie i z zakazem
wyjazdu z kraju, postanowił w 1978 roku
przeprowadzić się na Mazury i zająć hodowlą świń i
drobiu. Dopiero na kilka dni przed wprowadzeniem
stanu wojennego w 1981 wyjechał do Szwajcarii. Zmarł
21 lutego 2010 roku w wieku 83 lat.
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