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WALENTYNKI
DZIEŃ ZAKOCHANYCH I WYZWOLENIA PIŁY

Wszyscy uczniowie
mogli przesłać
sobie słowa
sympatii dzięki
specjalnie
utworzonej
walentynkowej
poczcie oraz
wysłuchać
specjalnej
walentynkowej
audycji w szkolnym
radiowęźle.

Tradycyjnie 
14 lutego
Samorząd
Uczniowski wraz z
opiekunami
paniami Karoliną
Pawłowską i
Magdaleną
Straszewską
zorganizował w
szkole Święto
Miłości i
Życzliwości. 

14 lutego to nie
tylko walentynki.
To wyjątkowy dzień
dla mieszkańców
Piły, bowiem 
14 lutego 1945 roku
po wielu latach
niewoli i walki Piła
została wyzwolona i
przywrócona do
Macierzy.

To ważny moment
w historii naszego
miasta . Ciężkie
walki toczone w
pierwszej połowie
lutego 1945 roku
pozostawiły Piłę
doszczętnie
zniszczoną, ale
wolną. 
W tym roku
obchodzimy

75. rocznicę tego
zdarzenia.
Pamiętajmy 
o tych, którzy oddali
swe 
życie za to, 
by Piła stała się
znów polskim
miastem.

Maciek

.
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Ferie w Szklarskiej Porębie

Cześć, jestem
Lidka i bardzo
lubię
podróżować. 
W tym roku na
ferie
pojechałam do
Szklarskiej
Poręby. Jest to
piękna
miejscowość na
Dolnym Śląsku.
Widziałam tam
Wodospad
Kamieńczyka,
który jest
najwyższym
wodospadem
po polskiej
stronie
Karkonoszy, ma
846 m n.p.m.
Byliśmy także w
Hucie Szkła
Kryształowego
„Julia”. Tam
pracownicy
pokazywali
nam, jak robi
się piękne 

rzeczy ze szkła
i jak się je
ozdabia. Ja i
mój brat
poszliśmy na
warsztaty
malowania i
zdobienia
kryształów. Na
końcu kupiliśmy
z rodzicami
piękny wazon.
Byłam też w
bardzo dużym
parku linowym
„Trolandia”.
Najbardziej
podobało mi się
jednak na stoku
narciarskim.
Cała moja
rodzina uwielbia
jeździć na
nartach. Ja od
zeszłego roku
jeżdżę na
desce
snowboardowej. 

Jest to ekstra
zabawa. Kilka
razy
przewróciłam
się, bo
snowboard jest
trudniejszy od
nart, ale nic mi
się nie stało.
Bardzo
lubiliśmy
chodzić na
nocne zjazdy,
wtedy na stoku
nie było kolejek,
a trasa była
pięknie
oświetlona.
Szkoda tylko,
że w tym roku
było mało
śniegu, a stoki,
mimo że były
dośnieżane, to i
tak śnieg
szybko się topił,
bo było ciepło. 

10 km od
Szklarskiej
Poręby, w
Jakuszycach
było bardzo
dużo śniegu.
Pojechaliśmy
tam, żeby
ulepić bałwana i
porzucać się
śnieżkami. W
naszym hotelu
był też duży
basen i zawsze
wieczorami
chodziliśmy
pływać.
To były
superferie.
Polecam
każdemu
Szklarską
Porębę.
Chętnie pojadę
tam jeszcze
raz.
 

Lidka
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Chcieć to móc

Ekologia to
nauka
zajmująca się
badaniem i
analizą
zależności
zachodzących
w naszym
środowisku, w
otaczającym
nas świecie.
Wyraz ten
składa się z
dwóch greckich
słów: “oikos”,
które oznacza
“dom” i “logia”,
czyli “nauka”.
Ekologia
oznacza naukę
o naszym
domu, w którym
żyjemy wraz z
innymi
organizmami
żywymi.
Trzeba 
pamiętać o tym,
jak bardzo
zanieczyszczona
jest nasza
planeta i
uświadamiać
innych o tym
fakcie. Należy
także zachować
optymistyczne
nastawienie,
gdyż wszystko
można zmienić
dzięki
wieloletniej
pracy i
wytrwałości.
Każdy z nas
powinien
najpierw 

 zaczynać od
siebie i małymi
kroczkami
wdrażać
ekologiczny styl
życia. Chodzi  o
tak oczywiste
czynności jak 
segregowanie
odpadów czy
chodzenie na
zakupy z
materiałową
torbą. Kolejnym
przykładem jest
nieużywanie
plastikowych
słomek,
pokrywek itp.
Zamiast
korzystania z
plastikowych
butelek, które
kupujemy tak
często,  lepiej
jest zastąpić je
ekobutelką,
której nie
wyrzucimy po
jednym zużyciu.
Ważne jest
także picie
wody prosto z
kranu, zamiast
kupowania
wody w
sklepach, gdyż
producenci
wody tak
naprawdę
produkują tylko
plastik, a nie
wodę. Prostym
sposobem dla
każdego, jest
także

przemieszczanie
się komunikacją
miejską, jazda
na rowerze lub
poruszanie
się pieszo.
Ciekawą
sprawą jest
również “zero
waste”, co
oznacza “zero
marnowania”.
TO sposób
życia,
polegający na
ograniczeniu
generacji
swoich śmieci
do minimum.
Wiążę się to z
wieloma
wyrzeczeniami,
cierpliwością, a
przede
wszystkim
szczerą chęcią.
Istnieje pięć
podstawowych
zasad, które
ułatwiają
codzienne
funkcjonowanie
osobom
żyjącym według
tej ideologii: 
Na zakończenie
dodam, mimo
tego, że te
wszystkie kroki
mogą wydawać
się skomplikowane
bądź
niemożliwe do
zrealizowania,

to naprawdę
takie nie są.
Wszystko
zależy od
punktu
myślenia i
poziomu
świadomości.
Sądzę, że w tej
sytuacji idealnie
wpasuje się
powiedzenie:
,,Chcieć
to móc”.
Odmawiaj – nie
przyjmuj, nie
używaj
plastikowych
opakowań. 
Ograniczaj –
nie kupuj tego
co zbędne,
gdyż będzie to
generowało
więcej
niepotrzebnych odpadów.
Używaj
ponownie –
używaj toreb
wielorazowego
użytku,
ekobutelek itd.
Wykorzystuj
także to, co
wydaje się
nadawać tylko
do śmietnika
np. zasadź
sadzonkę w
słoiku. Dobrym
pomysłem jest
także noszenie
ubrań z
,,drugiej ręki”.

 Segreguj i
przetwarzaj -
przykładem
przetwarzania
jest uszycie
torby na zakupy
z niepotrze-
bnych ubrań.
Kompostuj –
odpadki
organiczne,
które na
pierwszy rzut
oka zdają się
bezużyteczne
mogą posłużyć
nam jako
idealny nawóz
naturalny. 

Wszystko
zależy od
punktu
myślenia i
poziomu
świadomości.
Sądzę, że w tej
sytuacji idealnie
wpasuje się
powiedzenie:
“Chcieć to
móc”.

Julia

. .



www.gloswielkopolski.plGłos Wielkopolski | Numer 20 02/2020 | Strona 4  
www.juniormedia.plNiecodziennik Szkolny 2019-2020

Historia Walentynek

 REDAKCJA WYDANIA: Lidka, Julka, Łukasz, Jakub
OPIEKUNOWIE: Patrycja Burzyńska, Karolina Strógarek

KONTAKT: niecodziennikszkolny@gmail.com

Kiedy powstał pierwszy
długopis?

polskiej kulturze
i wypierający
rodzime
tradycje.
Walentynki są
też krytykowane
za ich
komercyjne
nastawienie. 

To święto
obchodzone
jest na cześć
św. Walentego 
z Ternii.
Walentynki są
obchodzone w
południowej 
i zachodniej
Europie od
średniowiecza. 
Europa
północna 
i wschodnia
dołączyła do
walentynkowe-
go grona

znacznie
później. Do
Polski obyczaj
trafiły wraz z
kultem świętego
Walentego z
Bawarii i Tyrolu.
Popularność
uzyskały jednak
dopiero w
latach 90. XX
wieku. Jedyne i
największe w
Polsce
odbywają się
corocznie 

od 14 lutego
2002 roku w
Chełmnie
(województwo
kujawsko-
pomorskie) pod
nazwą
„Walentynki
Chełmińskie”.
Część
polskiego
społeczeństwa
krytykuje
walentynki jako
przejaw
amerykanizacji
obcy 

Są one
wykorzystywane
przez biznes i
media do
przełamania
stagnacji 

handlowej
pomiędzy
Bożym
Narodzeniem a
Wielkanocą.

Łukasz

Pierwszy
długopis
wynalazł 
w 1938 roku
 węgierski
artysta 
i dziennikarz
László Bíró.
Przedmiot
 składał się z
obudowy, 
rurki i
metalowej
kulki, między
którymi jest
bardzo mała
przestrzeń.

Gdy naciskamy
długopisem 
na kartkę,
 gęsty tusz
wylewa się 
na kulkę 
i dlatego
piszesz gładko
po papierze.
Współcześnie
można 
zakupić wiele
różnych
długopisów, 
które
 różnią się
kształtem, 

wielkością i
przeznacze-
niem.  Możemy
korzystać
z cienkopisów,
długopisów
żelowych,
tradycyjnych
długopisów
kulkowych i
innych
fantazyjnych
mechanizmów,
którymi wabią
nas
producenci. 

Jakub
. pixabay
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