
www.juniormedia.pl ORGANIZATOR 
PROJEKTU

Szkoła Podstawowa nr11
Królowej Jadwigi 2
64-920, Piła

Numer 29 05/21

Dlaczego warto odwiedzić Piłę?
Salezjańska Szkoła Podstawowa, pod patronatem Prezydenta Miasta Piły, przeprowadziła konkurs plastyczno-
językowy Let’s visit Piła, podczas którego uczniowie szkół podstawowych na pocztówkach pokazali turystom,
dlaczego warto odwiedzić nasze miasto i co ciekawego można w Pile zobaczyć.

W kategorii klas 7-
8 zaszczytne 
I miejsce zajęła
Kinga
Miętkiewicz 
z kl. 7d,
 natomiast 
II miejsce
przyznano  
Julii Burecie 
z kl. 7d. 
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Rezerwat przyrody Kuźnik

Rezerwaty przyrody to niewielkie tereny
zachowane w stanie naturalnym lub mało
zmienionym, utworzone aby ochronić określone
walory turystyczne. Rezerwatem przyrody
może być cały ekosystem, bądź jego fragment
(np. las, torfowisko, wydmy, zbiornik wodny),
siedliska roślin, zwierząt i grzybów. Mogą to
być również twory przyrody nieożywionej
wyróżniające się szczególnymi wartościami
przyrodniczymi, naukowymi, kulturowymi lub
walorami krajobrazowymi.
Nieopodal Piły znajduje się rezerwat przyrody
„Kuźnik”.
Rezerwat krajobrazowy Kuźnik to jeden z
najciekawszych i najcenniejszych przyrodniczo
terenów regionu pilskiego. Na jego obszarze
występuje chroniony, malowniczy krajobraz leśno –
jezierny z fragmentami łąk i bagien. Daje to
znakomite warunki do rozwoju niespotykanych
w innych rezerwatach gatunków roślin,
a w szczególności mszaków.
W Kuźniku występuje ponad 30 gatunków ptaków, w
tym rzadkie gatunki jak: zimorodek, remiz, dzięcioł
czarny, dzięcioł zielony oraz sowa uszata.
Rezerwat ten został utworzony w 1926 roku. Ma
powierzchnię 96 ha i należy do leśnictwa Koszyce.
Na terenie parku stwierdzono występowanie 349
gatunków roślin naczyniowych, w tym rośliny ginące i
zagrożone wyginięciem w skali Wielkopolski.
Na przykład bażyna czarna, wełnianka pochwowata,
modrzewnica zwyczajna, żurawina błotna.
W rezerwacie występuje wiele roślin objętych
ochroną prawną na przykład: torfowce, widłak
jałowcowaty, pływacz drobny i zwyczajny, rosiczka
okrągłolistna, bagno zwyczajne, przylaszczka
pospolita, bielistka siwa, rokietnik pospolity, płonnik
pospolity i cienki, widłoząb miotłowy, bobrek
trójlistkowy, grążel żółty, grzybienie białe, porzeczka
czarna, kruszyna pospolita, kalina koralowa.
Różnorodność występujących tu fizjograficznych form
terenu i porastających je zbiorowisk roślinnych
stwarza wyjątkowo sprzyjające warunki bytowania dla
licznych przedstawicieli fauny leśnej i wodnej. Wśród
stwierdzonych tu wielu gatunków ptaków można
spotkać między innymi zimorodka, remiza, dzięcioły,
grzywacza, drozda śpiewaka i kwiczoła, łabędzie,
błotniaka stawowego, myszołowa, jastrzębia,
puszczyka, kormorany, strzyżyka, rudzika, kosa,
sikory i wiele jeszcze innych.

Ssaki kopytne w Kuźniku reprezentowane są przez
sarny, jelenie i dziki.
Z drapieżników stwierdzono występowanie lisa, kuny
leśnej i wydry. W pobliżu rezerwatu znajduje się także
jedno z ważniejszych w regionie zimowisko
nietoperzy (mopki, nocki duże, nocki rude).

Wojtek
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Czy znacie Malalę?

Niebieski koralik 
i magiczne zdarzenia

Właśnie usłyszałem piękną historię o dziewczynce,
która otrzymała Pokojową Nagrodę Nobla i wiele
innych również prestiżowych wyróżnień w wieku
piętnastu lat. Jest to Malala, która urodziła się 12 lipca
1997 w Mingorze w jej
rodzinnym kraju czyli Pakistanie. 
Od  dzieciństwa chciała zmienić ograniczone prawa
kobiet. Jej tata Ziauddina Yousafzai bardzo chciał jej
pomóc. Inni ją ostrzegali, że talibowie czyli
islamistyczne zgromadzenie nie będą zadowoleni 
z jej działań. Ona jednak nie przejmowała się talibami,
tylko pisała blogi, na których stosowała pseudonim
,,Gul Makai’’ i dalej manifestowała swoje poglądy
odnoszące się do praw kobiet. Malala chodziła do
szkoły Khushaal Public School. 
Cały świat usłyszał o niej 9 października 2012, kiedy
piętnastoletnia dziewczynka została postrzelona
przez talibów. Na szczęściem Malala nie zginęła. 
Od tego czasu młoda blogerka nie używała już swego
pseudonimu. Malala po tym incydencie
przeprowadziła się do Wielkiej Brytanii, gdzie mieszka
dotychczas.

Utworzyła organizację o nazwie ,,Malala Fund’’, która
pomaga dzieciom, które nie mogą chodzić do szkoły,
jest ich na świecie aż 60 milionów. Malala w
dzieciństwie bardzo lubiła szkołę. Według niej szkoła
jest najważniejsza, gdy nie chce się być poniżanym
przez innych, którzy wykorzystują naszą niewiedzę.
Według mnie trzeba być jak Malala i walczyć o swoje
prawa, nie ważne czy są za to odpowiednie
konsekwencje czy nie, zawsze trzeba walczyć.

Michał

Autorką książki pt. ,,Karolcia”
jest polska pisarka Maria Krüger.
Nie jest to jej jedyna
pozycja książkowa, albowiem
oprócz niej napisała również
między innymi: ,,Witaj Karolciu!”,
,,Godzina pąsowej róży” czy
,,Klimek i Klementynka”.
,,Karolcia" nie jest książką tylko dla
dzieci, mogą ją czytać także
dorośli. Dzieje się tam tyle
wydarzeń, że jeżeli komuś nie
będzie się podobała cała książka,
to na pewno  zapamięta z niej
na długo choć jedno wydarzenie. 

Oprócz śmiesznych i
szalonych sytuacji w książce jest
zawarta także magia.  Z opowieści
dowiadujemy się, że Karolcia
posiada niebieski koralik, który
zawiera w sobie
magię. Dziewczynka może
wypowiadać życzenia, które się
spełniają. Poznaje też Piotra, który
z czasem staje się jej przyjacielem.
Karolcia nie ma rodzeństwa, a
najbliższymi dla niej osobami są
mama, tata i ciotka Agata,
określana pieszczotliwie
przez autorkę jako ,,grubiutka".

Zachęcam wszystkich,
szczególnie młodszych, 
do przeczytania tej niezwykle
ciekawej książki. 

Nadia

. rys. Nadia
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Książka papierowa czy audiobook?

Na całym świecie czy nawet w
Polsce znajduje się tysiące
księgarni i miejsc, gdzie możemy
kupić książki, ale czy naprawdę
trzeba wydawać pieniądze na
lekturę, gdy można posłuchać
audiobooka? Wśród osób
lubiących powieści może powstać
konflikt, czy lepsze są książki
papierowe, a może
audiobooki? Uważam, że
papierowe książki są lepsze od
audiobooków, są one dla mnie
wygodniejsze, poręczniejsze i
po prosto wolę mieć zawsze
literaturę przy sobie. 
Osobiście preferuję książki
papierowe, ponieważ nie muszę
pamiętać o słuchawkach, gdy
jestem w miejscu publicznym i nie
tylko. Jeśli jesteśmy w miejscu
publicznym warto mieć ze sobą
słuchawki, jeśli mamy zamiar
słuchać audiobooka. Osoby
preferujące powieści na
papierze nie muszą się martwić, że
zapomniały słuchawek, by móc go
słuchać. 
 Drugim argumentem jest to, że
papierowe lektury są również
wygodniejsze dla wzrokowców. Ile
razy trzeba by było przewijać jeden
moment w audiobooku, jeśli nie
zrozumiało się jakiegoś zdania czy
słowa?

 Czy też, jeśli nie zapamiętujemy
dokładnie wszystkiego tylko to
słysząc, a nie też czytając?
 Dlatego łatwiej jest mieć obok
siebie lekturę i czytać coś, ile razy
się chce i potrzebuje. 
Gdy chcemy coś czytać zawsze
możemy sięgnąć po naszą książkę
i zabrać się za nią. 
Książki są bardziej poręczne
i wygodne, jeśli chcemy ją gdzieś
ze sobą wziąć. Biorąc ze sobą
telefon, tablet czy laptop, na
którym słuchamy audiobooka
musimy pilnować, by bateria nas
się nie rozładowała. 

Co prawda w domu nie jest raczej
problemem, aby podładować
urządzenie, lecz będąc w plenerze,
czy w miejscu publicznym może
być to już kłopot, jeśli nie
posiadamy powerbanka. 
Wolę książki od audiobooków,
gdyż czytając mogę bardziej
wczuć się w świat literatury 
i jestem w stanie lepiej sobie
wyobrazić postaci czy świat, 
w którym one żyją. Podsumowując,
preferuję powieści, jednak wciąż
nie skreślam audiobooków.

Lena

REDAKCJA WYDANIA: 
Lena, Nadia, Michał, Wojtek, p. M. Bartecka

OPIEKUNOWIE:

Karolina Strógarek, Karolina Pawłowska
niecodziennikszkolny@gmail.com

niecodziennikszkolny.wordpress.com
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