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WIOSNA

Przychodzi do nas wielkimi krokami
pora roku,  na którą wszyscy czekamy.
Mówimy ,,byle do wiosny’’
człowiek się uśmiecha
i od razu staje się pogodny i radosny.  

Spod śniegu wydostaje się biały przebiśnieg,
wiosna budzi się z głębokiego snu.
Bazie uśmiechają się szczerze do ludzi
a nam w piersiach brakuje tchu.

Na niebie widać rozpostarte 
skrzydła bociana,
który wraca z dalekiej podróży.
Klekot jego dzioba 
oznajmia gospodarzom,
że wraca do swego gniazda na dłużej.

Słońce na niebie coraz wyżej
wkoło kolorowo, zielono, 
pachnie świeżością
my czapki z głów ściągamy, 
szale i rękawiczki chowamy,
pochylamy się nisko 
i chcemy przywitać się z wiosną. 

S.G.
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Uczymy się bezpieczeństwa w sieci

Nauka i dobra zabawa .

ZAPLĄTANI W SIECI
W marcu uczniowie klas IV - VI obejrzeli widowisko
kabaretowe pt. „Zaplątani w sieci”. W spektaklu
poruszany był problem cyberprzemocy, coraz
bardziej powszechnego zjawiska wśród dzieci i
młodzieży. Prześladowanie przez internet jest
szczególnie groźne dlatego, że poniżające materiały są
dostępne w krótkim czasie dla wielu osób i pozostają w
sieci na zawsze. Ukazano także w jaki sposób
korzystać ze smartfonów i tabletów, żeby nie wpaść w
sieć uzależnienia. Ponadto aktorzy przypomnieli o
obowiązujących zasadach internetowego savoir-
vivre`u. W spektaklu pokazano, jak w ciekawy sposób
spędzać czas wolny, niekoniecznie przed ekranem
telewizora lub komputera. Jak nie uzależnić się od
używania smartfonów, tabletów lub innych tego typu
urządzeń.
Było to  piękne, ale i zabawne przedstawienie, które
zawierało dużą porcję walorów edukacyjnych i
zarazem było niepowtarzalną okazją do bezpośredniej
zabawy widzów z aktorami. Cała gama oryginalnych
bohaterów, wartka akcja i rozbrajający kunszt
kabaretowy gwarantowały niesamowite widowisko
zarówno dla dziecięcego,  jak i dorosłego widza. 

Julia Jagodzińska

DNI BEZPIECZNEGO INTERNETU 

obchodziliśmy w naszej szkole od 5 lutego do końca
marca. W tym czasie na naszych korytarzach
powiesiliśmy kolorowe gazetki poruszające tematykę
bezpieczeństwa w sieci. Na lekcjach wychowawczych
bawiliśmy się  z Sieciakami, ostrzegającymi nas przed
zagrożeniami. Starsi uczniowie mogli się wykazać
umiejętnościami pracy z komputerem, przygotowując
prezentację multimedialną o bezpieczeństwie w
Internecie. Nagrodzone prace obejrzeliśmy podczas
apelu podsumowującego cały projekt. Pani dyrektor
Dorota Pietras wręczyła zwycięzcom dyplomy i
nagrody. Oprócz tego p. Stanisława Grelowska
przygotowała niespodzianki dla tych uczniów,którzy
potrafili się wykazać wiedzą na temat bezpiecznego
zachowania w sieci.
Pedagog szkolny p. Dorota Podgórska zaprosiła 
do naszej szkoły niezwykłego gościa, który spotkał 
się z klasami VII i rozmawiał z uczniami o
wykorzystaniu potencjału i wszystkich możliwości,
jakie otwierają im świat na oścież. Mamy nadzieję, że
zrealizowany projekt pomoże wszystkim bezpiecznie i
mądrze korzystać z Internetu
i dbać o swój rozwój. Wszystkim tego życzymy.

Stanisława Grelowska

D.P. D.P.
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Rozmowy z mieszkańcami

„Syzyfowe prace antysmogowe”  
happening w ramach ogólnopolskiej kampanii

społecznej „Klimatyczna klasa”

Wykonałyśmy piękne plakaty, więc postanowiłyśmy
wyjść poza mury naszej szkoły wraz z naszą
nauczycielką języka polskiego – panią Mają Cieślak-
Strzelec do miasta w celu sprawdzenia wiedzy
przechodniów. Rozmawiałyśmy z nimi o smogu.
Najpierw był starszy pan wraz ze swoją małżonką,
jednak kobieta nie chciała się wypowiadać.
Czy wie Pan, co to jest smog?  
Pewnie, że wiem. Są to dymy z kominów fabryk oraz

domów, spaliny samochodowe…  
Także dym papierosowy.  
Tak, tak. Papierosy też. 
Czy wie Pan, jakie rośliny domowe oczyszczają
powietrze z zanieczyszczeń?
Niestety, nazwy wypadły mi z głowy. Ale z tego co
wiem, jest kilka takich roślin doniczkowych. 
Tak, są to na przykład bluszcz pospolity,
skrzydłokwiat. Czy wie Pan, jak smog wpływa na
nasze zdrowie?  
Z tego co słyszałem, smog źle wpływa na naszą
skórę.  
To prawda. Oprócz tego może powodować
zaostrzenie astmy, udar mózgu, przyspieszone
starzenie się układu nerwowego. Dziękujemy Panu
bardzo za rozmowę.  
Ja również dziękuję. 

-------------------------------------------------------------
Porozmawiała z nami młoda kobieta, która była na
spacerze z dzieckiem.
Dzień dobry, czy wie Pani jaka jest jakość
powietrza w naszym mieście?  
Rok temu, kiedy nasze dziecko było małe, często
sprawdzaliśmy jakość powietrza za pomocą aplikacji i
przeważnie była dobra. 

Tak, jakość powietrza w Pile jest dobra - nawet
bardzo dobra. Jednak pogarsza się z roku na rok.
Ma Pani świadomość, jakie rośliny oczyszczają
powietrze?  
Tak, na przykład wężownica. 
A wie Pani, co to jest smog?  
…
Pani zmieszała się i nie umiała dokładnie
odpowiedzieć na zadane pytanie.

--------------------------------------------------------------
Za to dużo dowiedziałyśmy się od Senatora RP –
Pana Mieczysława Augustyna. 
Czy wie Pan, jak powstaje smog?  
Jest to produkt uboczny spalania, przede wszystkim
węgla. I do tego przeważnie w złych piecach, które są
o niskiej wydajności. To jest niekorzystne zarazem dla
zdrowia, jak i kieszeni tych ludzi. Nie zdają sobie z
tego sprawy.  Dokładnie. A czy wie Pan, jak można
przeciwdziałać smogowi? 
Przede wszystkim można zakazać używania węgla i
przeciwstawiać się węglowemu lobby, które pcha nas
w kierunku systemu, w którym węgiel odgrywa
najważniejszą rolę w naszej energetyce i ocieplaniu
mieszkań. 

Samorząd naszego województwa przygotował
program wymiany pieców. Nasze miasto ma pieniądze
dla tych, którzy chcieliby wymienić stare piece na
nowe.  
Dziękujemy Panu bardzo serdecznie za to, że
mogłyśmy się dowiedzieć czegoś więcej na ten
temat.
Ja również dziękuję. I pamiętajcie – walczcie dalej 
o to, co wam się należy. Nie pozwólcie się zatruwać.

Wiktoria Mencel & Antonina Kopka

.

M.S.

.
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Poznajemy historię regionu

Szymon Pawlaczyk

Redakcja numeru

Nasza
drużyna
harcerska
im. Danuty
Siedzikówny,
zuchy Leśne
skrzaty z
panią Ritą
Sadowską
zwiedziły
wystawę
czasową
,,Powstanie
Wielkopol-
skie
1918/19’’ 
w regionie
nadnoteckim.

Specjalną prelekcję przeprowadził dla nas pan Marek Fiałkowski, który
uświadomił nam, że sto lat temu Polska podjęła walkę z polskim zaborcą.
Wystawa, po której nas oprowadził, ukazuje ten czas. Podzielona jest na
części. W pierwszej pokazuje Piłę z okresu I wojny światowej. W drugiej
części  wystawa prezentuje pamiątki  po Ignacym Paderewskim. W tej
części mogliśmy podziwiać sześć oryginalnych mundurów wojsk
wielkopolskich z 1919 r. różnych formacji. Są unikatowymi uniformami w
skali kraju. Oglądaliśmy wiele pamiątek po powstańcach, np. list miłosny 
żołnierza do swojej ukochanej, kolekcje orzełków i zbiór pamiątek po
powstańczym lotnictwie, np. zegarek ze śmigła samolotu. Trzecia część
obejmuje  ruch weteranów powstania 
w okresie międzywojennym i po II wojnie światowej. Obok sztandarów
i proporców powstańczych  są przedstawione również mundury bohaterów
z naszego regionu północnej Wielkopolski. Była to żywa lekcja historii o
naszych wielkopolskich bohaterach w latach 1918/19. Warto w takich
lekcjach uczestniczyć, gdyż naocznie mogliśmy się przekonać, jak kiedyś
żołnierze walczyli, byśmy mogli  dziś żyć 
w wolnym polskim kraju.

BIEG WILCZYM TROPEM

3 marca 2019 roku odbył się Bieg
Wilczym Tropem poświęcony
Żołnierzom Wyklętym. W Pile jest
to IV edycja, w innych miastach
ludzie zgromadzili się już po raz
VI. Do pokonania jest dystans
1963 m -  jest to pamiątka roku, 
w którym zginął ostatni Niezłomny
Józef Franczak ps . Lalek. 
W  biegu uczestniczyła grupa
naszych harcerzy i zuchów  
z panią  Ritą Sadowską  oraz 
nasi rodzice. 
W tym roku nie mogłem
uczestniczyć w tym biegu 
z przyczyn rodzinnych i żałuję
ogromnie, bo wiem, że takie
wydarzenia pogłębiają naszą
wiedzę historyczną o Polsce.

W biegu wzięło 
udział około 700
zawodników. Po
zakończeniu
zmagań każdy
otrzymał medal  
i uczestniczył 
w loterii fanto-
wej. Była też
wojskowa
grochówka 
i gorąca herbata.
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Uśmiechnij się!

Elektryk do
pomocnika:
- Franek,
potrzymaj przez
chwilę te druty!
- Już trzymam.
- Czujesz coś?
- Nie.
- W porządku.
To znaczy, że
pod wysokim
napięciem są
tamte.
--------------------
Przychodzi
żaba do lekarza
i mówi;
- Panie
doktorze, coś
mnie łupie w
stawie!
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