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Szczęśliwego Nowego Roku
2019

życzy Redakcja

Rozpoczął się Nowy Rok. Przed nami kolejne
wyzwania i plany. Nowe marzenia. Nowe przygody 
i przyjaźnie. Życzymy wszystkim Czytelnikom,
abyście dobrze wykorzystali dany nam czas.
Zdobywajcie wiedzę, umiejętności, zawierajcie
nowe znajomości. Uczyńcie Wasze życie 
bogatym i dobrym. Dostrzegajcie drugiego
człowieka obok Was. On potrzebuje uśmiechu,
uznania, życzliwości. A każdy potrzebuje 
drugiego, by mógł się zrealizować jako człowiek.
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Nowa  drużyna harcerska im. Danuty Siedzikówny

Chcemy zachować się, jak trzeba!
Szymon Pawlaczyk

6 grudnia w naszej szkole drużynie
harcerskiej im. Danuty Siedzikówny
,,Inka’’ nadano oficjalnie nazwę oraz
wręczono proporzec harcerski.
Wśród gości była obecna kom.
Bożena Wojciechowska i ks.
Jarosław Wąsowicz oraz pani
dyrektor Dorota Pietras.
Uroczystość przeplatana była
piosenkami harcerskimi i biografią
naszej bohaterki. Może pokrótce
przedstawię historię naszej
drużyny. Anicjatorem do nadania
imienia takiej patronki była nasza
drużynowa phm. Rita Sadowska.

Spośród żołnierzy wyklętych
wybrała osobę młodą, która może
nas zainspirować do działania. Inka
oddała życie w imię ideałów
patriotycznych. Nie złamały jej
żadne tortury. Do samego końca
była wierna swoim poglądom. Dla
nas młodych ludzi jest bohaterką,
która oddała życie, abyśmy my
mogli żyć w wolnym kraju.
Jesteśmy dumni, że możemy nosić
jej imię. W imieniu swoim, kolegów i
koleżanek wyrażam, że jesteśmy
szczęśliwi i chcemy godnie  ją
reprezentować w szkole i poza nią.
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Taneczne sukcesy

Sporo sukcesów na przełomie zaledwie
trzech miesięcy osiągnął  znany nam już
tancerz z naszej szkoły Jakub Mendlik,
uczeń  VII c. Jakub od września zmienił
klub taneczny .Obecnie trenuje w Dance
Academy  Bydgoszcz. Zmienił też
partnerkę. Obecnie tańczy z Amelią
Wiśniewską  z Nakła. W ciągu krótkiego
czasu osiągnęli ogromny sukces. Już po
miesiącu wspólnego trenowania
wystartowali na pierwszym turnieju. Oto
najważniejsze ich osiągnięcia.

29.09.2018 VII OTTT  O PUCHAR
BURMISTRZA BRODNICY – I miejsce
w kategorii 12-13 D  w stylu ST i LA
06.10.2018 Ogólnopolski Turniej
Tańca Towarzyskiego o Puchar
Burmistrza Koronowa - II miejsce w
stylu ST w kategorii 12-13 C oraz w tej
samej kategorii I miejsce w stylu LA
07.10.2018 Mistrzostwa Województwa
Kujawsko –Pomorskiego – Jakub  i
Amelia zdobyli tytuł II wicemistrzów  w
obydwu stylach tanecznych ST i LA
27.10.2018  GRAND PRIX POLSKI 
EKSTRAKLASA FTS-XIX OTTS  O
PUCHAR BURMISTRZA KWIDZYNA – I
miejsce w stylu ST i LA w kategorii 12-
13 C
28.10.2018  IV Kujawsko-Pomorski
Festiwal Tańca Paterek-I miejsce  w
stylu ST oraz II w stylu LA w kategorii
12-13 C oraz I miejsce w stylu ST w
kategorii juniorzy młodsi Open i III w
LA

03.11.2018 Mistrzostwa Polski FTS Dzieci i
Juniorów Młodszych w Tańcach Standardowych i
Latynoamerykańskich w Wałbrzychu  (ogromny
sukces) .Po dwóch miesiącach treningów Jakub i
Amelia zostali dziesiątą parą w Polsce w stylu ST
oraz trzynastą w stylu LA
XV GAR Dance Cup ,Puchar Regionów Polski
Południowej  we Wrocławiu - znakomity
rezultat.Turniej rangi mistrzowskiej, w której
startują najlepsze pary w Polsce. Jakub i Amelia
wywalczyli II miejsce w stylu ST i LA. Decyzją
sędziego głównego  otrzymali najwyższą klasę
taneczną,  jaką można zdobyć w Polsce w tej
kategorii wiekowej - czyli klasę B.
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Trzy wyróżnienia

II m.

II m.

III m.

Okno Powstania
Wielkopolskiego

Rozstrzygnięcie szkolnego konkurs
dla klas IV – VIII

W związku z przypadającą
100. rocznicą wybuchu
Powstania
Wielkopolskiego odbył się
szkolny konkurs
historyczno – plastyczny
dla klas IV – VIII na
najciekawiej udekorowane
okno. Każda klas miała
wyznaczone jedno 
z okien na korytarzu, które
musiała wystroić
dekoracjami
nawiązującymi do walki
Wielkopolan o przyłączenie
kolebki państwa polskiego
do odradzającej się II
Rzeczypospolitej. 

Technika wykonania prac była
dowolna.
Komisja po sprawdzeniu
wszystkich okien pod kątem
merytorycznym i plastycznym
zdecydowała, że najlepiej
udekorowane jest okno klasy V a.
Na drugim miejscu znalazła się
praca klasy VI a i VIII a. Ostatnie
miejsce na podium zdobyła klasa
VII a i VIII b. Gratulujemy i
dziękujemy wszystkim uczniom
zaangażowanym w tym konkursie.
Każde bowiem okno było naprawdę
w przemyślany sposób bardzo
ładnie ozdobione. Powstańcy
Wielkopolscy byliby
z Was na pewno dumni. 

M. Frankowski

Mamy laureatkę powiatowego
konkursu artystycznego „Stwórz
własną książkę” – Julię Wałczacką
oraz powiatowego konkursu
artystycznego „Tak czytam” - 
Małgorzatę Rogowską i Zuzannę
Szwagierczak.
W naszej szkole jest zdolna 
i pomysłowa młodzież!
Gratulujemy!

VI a

VIII a

VII a



www.gloswielkopolski.pl Głos Wielkopolski | Numer 67 01/2019 | Strona 5 

WWW.JUNIORMEDIA.PL Głos Siódemki

Próbny egzamin 

za ósmoklasistami

.

..

Próbny egzamin
już za nami.
Przygotowy-
waliśmy się do
niego pilnie.
Szukaliśmy
rozwiązań,
dzięki którym
łatwiej było nam
zapamiętać
treść lektur
obowiązkowych.
Doskonałe
rozwiązania
zaproponowali:
Hania Kosicka,
Wiktoria Mencel
i Wiktor
Dzidziul.
Zapamiętajcie,
bo warto!
Kolejny
egzamin już 
w kwietniu.
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Fascynacje Miłosza

Rozmawiał Błażej

.

Wywiad z moim kolegą Miłoszem. Znam go 8 lat. Ma
14 lat, chodzi do ósmej klasy o profilu sportowym.
Chciałbym porozmawiać o twojej fascynacji judo.
Opowiedz, jak zaczęła się twoja przygoda z tym
sportem.
Pewnego dnia tata zaproponował mi odwiedzenie
sekcji sportowej judo w Pile. Udaliśmy się na trening.
Po wizycie miałem problem z podjęciem decyzji,
wahałem się i długo myślałem, czy to sport dla mnie.
Po całym tygodniu przemyśleń postanowiłem
spróbować swoich sił w tym sporcie. Rozpocząłem
treningi w grupie młodszej, było to w pierwszej klasie
szkoły podstawowej.
Jak często miałeś treningi?
Na początku miałem trzy razy w tygodniu po godzinie.
Na jakim poziomie jesteś po tych ośmiu latach?
W tym momencie posiadam pas niebieski. Jest to piąty
pas od początku. Całkowicie nowi dostają pas biały, a
najlepsi biało-czerwony. Łącznie jest osiem pasów.
Co trzeba zrobić, aby otrzymać lepszy pas?

Musimy mieć dobrze opanowane techniki rzutów,
duszeń i trzymań. Mamy egzaminy, podczas których
musimy zaprezentować te techniki, za każdym razem
są to inne, bardziej zaawansowane umiejętności.
Jakie są twoje największe sukcesy?
Największe osiągnięcia to 3. miejsce w pucharze
Polski oraz 5. miejsce na Warsaw judo open.
Czy miałeś kiedyś poważną kontuzję oraz czy
myślałeś, żeby przestać trenować judo?
Nie, ale sporo małych niegroźnych urazów. Co do
drugiej części pytania, to często na początku miałem
momenty załamania fizycznego. Jednak dzięki woli
walki i silnej woli nie poddałem się i nadal trenuję.
W takim razie czy wiążesz swoją przyszłość z tym
sportem?
Tak, oczywiście, planuję zdobyć złoto olimpijskie i
przekazać swoją wiedzę, trenując młodszych.
Życzę ci spełnienia marzeń i planów. Na koniec
jeszcze jedno pytanie. Czy w tym momencie w
swojej kariery jesteś w stanie określić siłę
przeciwnika naprzeciw którego stoisz?

Jestem w stanie stwierdzić po
posturze oraz minie zawodnika.
Jest to ciężkie do opisania, jednak
są takie momenty, kiedy patrzę na
kogoś i czuję, że jest silny.

Dziękuję za udzielenie wywiadu.
Mam nadzieję, że usłyszysz
hymn Polski, stojąc podium.

Cała przyjemność po mojej stronie..
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