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WIELKA ORKIESTRA ŚWIĄTECZNEJ POMOCY
zagrała w naszej szkole!

14 stycznia w całej
Polsce, odbył się
26. finał WOŚP.
Jest to akcja
charytatywna,
która odbywa się
co roku,
tradycyjnie w
niedzielę. Za
każdym razem cel
akcji jest inny. W
tym roku temat
przewodni
brzmiał:

,,Dla wyrównania
szans w leczeniu
noworodków’’. W
Pile znajdowały
się 3 sztaby, z
których jeden
właśnie w naszej
szkole.
Wolontariusze
przez cały dzień
zbierali pieniądze
do puszek i
opłaciło się! 
Sztab przy Szkole
Podstawowej nr11
zebrał łącznie 

około 80 tys. zł.
Jest to bardzo
duża kwota.
Cieszę się, że i ja
wsparłam ten
szczytny cel,
będąc jednym z
wolontariuszy
WOŚP. Jestem
pewna, że za rok
również dołączę
do sztabu. Was
także zachęcam,
to cudowna
sprawa!

Dominika 

Wielu Pilan wzięło
udział w IV biegu
WOŚP w Pile
"Pobij dystans z
sercem!". Każdy
mógł pobiec lub
nawet
pospacerować, by
wspomóc
fundację. Przebyte
kilometry każdego
uczestnika zostały
zsumowane, co w
rezultacie dało 

ponad 5000 km.

Natomiast w
Galerii IBI po
wrzuceniu datku
do puszki WOŚP
można było
obejrzeć
niezwykłą kolekcję
kilkuset
pluszowych
misiaków ze
zbiorów pani Darii
Iwickiej.

Agata

Wolontariuszki z SP11

IV BIEG WOŚP

Kolekcja pluszowych misiaków
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SUPERORKIESTRA
 I SUPER-JUREK

.

infogram

Od 26 lat  Jurek Owsiak
wraz z fundacją o nazwie ,,Wielka Orkiestra Świą-
tecznej Pomocy", której jest pomysłodawcą, pomaga
milionom dzieci i osobom starszym. Cała przygoda
Jurka z ,,WOŚP" zaczęła się po
apelu kardiochirurgów z Centrum Zdrowia Dziecka,
aby zakupić sprzęt ratujący życie dla umierających
dzieci. Każdego roku, fundacja pomaga milionom ludzi,
a w szczególności najmłodszym, z roku na rok,
zbiera coraz więcej pieniędzy i dzięki tym funduszom
wyposaża oddziały polskich szpitali w najbardziej
potrzebną aparaturę medyczną. Dla przykładu w 2010
roku (18. Finał) zgromadzono 62 280 103,0852 PLN i
wydano pieniądze na dzieci z chorobami
onkologicznymi, w roku 2013 (21. Finał) zebrano
47 255 061,58 PLN oraz kumulowano fundusze na
ratowanie życia dzieci i godną opiekę medyczną
seniorów. Dzięki zaangażowaniu Jurka Owsiaka,
,,WOŚP" zdobywa coraz więcej serc hojnych
darczyńców. Można powiedzieć, że dzięki bohaterowi
prawie wszyscy Polacy jednoczą się w pomaganiu
innym, a okrzyk ,, SIE MA" znany jest na całym
świecie. Sławni Polacy, między innymi prezydenci,
włodarze miast, aktorzy, muzycy, piłkarze itp., zawsze
ofiarowują cenne przedmioty na licytację. W ten
sposób pula pieniędzy na koncie ,,WOŚP", znacznie
się powiększa.
Od najmłodszych lat ja również włączam się do akcji
podczas corocznego finału i zachęcam wszystkich
razem oraz każdego z osobna o wrzucenie do puszki
z serduszkiem choćby symbolicznej złotówki.

JUREK OWSIAK JEST MOIM
SUPERBOHATEREM!

POZOSTANIE NIM DO KOŃCA ŚWIATA ALBO
JESZCZE DŁUŻEJ!

Cyprian

SUPERBOHATER, SUPER-JUREK

CR

CRCR



www.gloswielkopolski.pl Głos Wielkopolski | Numer 15 01/2018 | Strona 3 

WWW.JUNIORMEDIA.PL Niecodziennik Szkolny:)

Lubisz podróżować.
a) TAK
b) RACZEJ
c) NIE
Lubisz uczyć się języków
obcych.
a) TAK
b) RACZEJ
c) NIE
Nie przejmujesz się negatywnymi
opiniami na twój temat.
a) TAK
b) RACZEJ
c) NIE
Nigdy nie spóźniasz się do
szkoły.
a) TAK
b) RACZEJ
c) NIE
Masz piękne zęby i uśmiech.
a) TAK
b) RACZEJ
c) NIE

Nie masz problemu ze spaniem w
nowych miejscach.
a) TAK
b) RACZEJ
c) NIE
Lubisz ładnie wyglądać, mieć
modne ubrania.
a) TAK
b) RACZEJ
c) NIE
Nie potrzebujesz pomocy innych
w odrabianiu lekcji.
a) TAK
b) RACZEJ
c) NIE
Uwielbiasz, gdy jesteś w centrum
zainteresowania.
a) TAK
b) RACZEJ
c) NIE
Uwielbiasz sport.
a) TAK
b) RACZEJ
c)NIE

Potrafisz śmiać się z żartów na
twój temat.
a) TAK
b) RACZEJ
c) NIE
Jesteś fotogeniczna.
a) TAK
b) RACZEJ
c) NIE
Cierpliwie czekasz w kolejce.
a) TAK
b) RACZEJ
c) NIE
Na lekcji jesteś skoncentrowana.
a) TAK
b) RACZEJ
c) NIE
Marzysz o życiu w wielkim
mieście.
a) TAK
b) RACZEJ
c) NIE

QUIZ ,, Czy mogłabyś zostać modelką?"
Twoim marzeniem jest modeling? Czy masz predyspozycje do tego zawodu? Oprócz
wysokiego  wzrostu i szczupłej sylwetki liczą się także pracowitość i odporność na
krytykę. Sprawdź, czy posiadasz cechy typowej supermodelki.

NAJWIĘCEJ TAK
Wszystkie agencje modelek, gdy
tylko otrzymają twoje portfolio, na
pewno do ciebie oddzwonią.
Posiadasz odpowiednie cechy
potrzebne w tym zawodzie. Twoja
odwaga i pracowitość sprawią, że
osiągniesz sukces, a twoje zdjęcia
pojawią się na okładkach
najpopularniejszych magazynów
modowych. Poza tym najwięksi
projektanci mody zaproszą cię do
udziału w swoich pokazach, a
twoimi koleżankami staną się Anja
Rubik i Kate Moss. 

NAJWIĘCEJ RACZEJ
Pamiętaj, że marzenia się spełniają.
Posiadasz cechy, 

które mogą ci ułatwić rozwój 
kariery modelki. Przed tobą jednak
jeszcze dużo pracy nad twoją
osobowością. Przebojowość i
pozytywne myślenie nie wystarczą.
Modelka musi być obowiązkowa,
punktualna i wysportowana.
Wszystko zależy od ciebie.

NAJWIĘCEJ NIE
Pokazy, sesje fotograficzne i
podróże po jakimś czasie stałyby
się dla ciebie nudne. Jesteś bardzo
kreatywną osobą i raczej mogłabyś
spróbować swoich sił jako
projektantka mody  lub stylistka. 

Maja

:) Maja
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UWAGA KONKURSY!

Niezwykła - to znaczy wprowadzająca czytelnika w
świat zagadek. Możesz je rozwiązać wraz z
Detektywem Pozytwką.
  Detektyw Pozytywka to sympatyczna postać.
Prowadzi agencję detektywistyczną „Różowe
Okulary”. Rozwiązuje zagadki, które dotyczą
mieszkańców kamienicy lub ich podwórka.
Szczególnie lubi pomagać dzieciom w rozwiązywaniu
tajemnic.
  Każda z nich ma morał dla dzieci. Dowiadują się, że
od chipsów rosną  brzuchy i psują się zęby oraz że
zamarznięta woda powiększa swoją objętość. Próby
wyjaśnienia zagadek uczą logicznego myślenia i
wyciągania wniosków. Pobudzają wyobraźnię dzieci i
rozwijają ich kreatywność.
  Książka ma piętnaście rozdziałów, a każdy z nich to
inna zagadka. Są one zazwyczaj proste, a detektyw
Pozytywka pomoże Ci w ich rozwiązaniu.
Dodatkowym atutem książki są ilustracje Piotra
Rychla, które zasługują na zachwyt.
  „Detektyw Pozytywka” to fantastyczna lektura dla
najmłodszych. Czytanie jej sprawia wiele radości i
uśmiechu na twarzy. Jest pełna humoru i ciekawych
przygód. Z tą lekturą można przeżyć wesołą przygodę.
                                                           Adrian 

WARTO PRZECZYTAĆ
GRZEGORZ KASDEPKE

"DETEKTYW POZYTYWKA"

"DETEKTYW POZYTYWKA"

Zarząd Województwa Wielkopolskiego
ogłas z a k onk urs Polacy w świecie znani z
działalności misyjnej, technicznej, archeologicznej i
przyrodniczej poświęcony  działalności Polaków w
Bretanii. Konkurs polega na wykonaniu pocztówki
formatu A5 związanej z tematyką konkursu. Prace
należy składać do 10 lutego w bibliotece szkolnej.

Szkoła Podstawowa nr 2 w Parczewie
ma zaszczyt zaprosić uczniów Szkół Jadwiżańskich
do udziału w konkursie plastycznym zatytułowanym
„Naśladowcy Królowej”. 
Zadanie konkursowe polega na przygotowaniu pracy
plastycznej przedstawiającej wybrane formy
naśladownictwa wartości pielęgnowanych przez
Królową w codziennym życiu uczniów szkół, którym
patronuje św. Królowa Jadwiga. 
Prace można składać do 29 marca w bibliotece
szkolnej.

Jeszcze niezarejestrowany junior dziennikarz
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