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Tajemnice Litwy
W piątek 17 marca,
uczniowie liceum i technikum
ZS w Wieleniu spotkali się
zprzedstawicielami
Uniwersytetu Adama
Mickiewicza w Poznaniu .
Pani profesor wygłosiła
wykład na temat „Co to jest
Litwa?”. Zaprezentowała w
nim pokrótce cechy i
własności języka litewskiego
i opowiedziała o
tradycyjnych, ludowych
wierzeniach litewskich.
Ciekawym zagadnieniem
były tzw. Diabły, stanowiące
dawniej nieodłączną część
religijności Litwinów. Wiedza
przekazana przez p. profesor
w postaci wielu
ciekawostek, przyciągnęła
uwagę uczniów, którzy z
zainteresowaniem wysłuchali
prezentacji.
Seweryn Tymek

Świetnie się bawili

Być poetą...

Dnia 23 lutego wolontariusze
z naszej szkoły wzięli udział w
zabawie karnawałowej w
pobliskim Domu Pomocy
Społecznej. Swoją
obecnością sprawili wielką
radość mieszkańcom, przy
czym sami świetnie się bawili.
Muzyka, tańce i poczęstunek
oddały charakter tego
wydarzenia oraz wprowadziły
miłą atmosferę. Nowe
znajomości i mnóstwo
pozytywnej energii sprawiły,
że to spotkanie na pewno
utkwi w pamięci wolontariuszy
i mieszkańców na długi, długi
czas.

Słowa Horacego ,,non
omnis moriar’’ – nie
wszystek umrę – stanowiły
motto spotkanie z poetą
Edwardem Henką, który
gościł 14 marca w
Wieleńskim Ośrodku
Kultury ,,Strzelnica’’. Autor
pochodzi ze Śląska. W
Drawsku mieszka od 31 lat
i zajmuje się hodowlą
zwierząt , a w wolnych
chwilach pisze
ponadczasowe wiersze.
Po zaspokojeniu
ciekawości uczestników na
temat życia, rodziny i pasji
poety, koneserzy sztuki
usłyszeli 10 utworów o
tematyce miłosnej, które
zaprezentowała im
uczennica ZS Wieleń –
Katarzyna Wojtkowiak.
Poeta za swoje wiersze
został nagrodzony
gromkimi brawami,
otrzymał również
propozycję kolejnego
spotkania autorskiego.

Weronika Kostecka

Walka o język ojczysty
Międzynarodowy Dzień Języka
Ojczystego został ustanowiony przez
UNESCO 17 listopada 1999r. Jego
data upamiętnia wydarzenia w
Bangladeszu, gdzie w 1952r. 5.
studentów zginęło podczas
demonstracji , w której domagano się
nadania językowi bengalskiemu
statusu języka urzędowego.
Obchodzone co roku 21 lutego święto
ma w założeniu dopomóc w obronie
różnorodności jako dziedzictwa
kulturowego. Świętu temu sprzyja
idea promowania używania mowy
ojczystej i kultywowania języka
polskiego za granicą, czy
posługiwania się nim w e-mailach
oraz SMS-ach. W Polsce od 2012r.
trwają dwie kompanie: „Ojczystydodaj do ulubionych”, która ma na
celu podnoszenie świadomości
językowej oraz „Język polski ą –ę”,
która postuluje obronę znaków
diakrytycznych oraz przeciwdziałanie
niestosowaniu charakterystycznych
polskich liter. Duża liczba języków
istnieje dziś jedynie w formie
umownej, to stwarza ogromne
zagrożenie dla ich przetrwania.
Dlatego wspomóżmy język polski! Nie
pozwólmy mu zniknąć.
Kasia Wojtkowiak

Piękne pisanie to
piękne mówienie
Ortografia to pięta Achillesowa
niejednego ucznia. Przekonały
się o tym uczennice ZS
w Wieleniu, które 20 marca
2017r. wzięły udział w XVII
Powiatowym Konkursie
Ortograficznym
w
Czarnkowie. Do konkursu
przystąpili uczniowie z 10 szkół
powiatowych. Uroczystego
otwarcia dokonała p. Elżbieta
Anioła. Głos zabrał również
starosta powiatu, stwierdzając,
że piękne mówienie idzie w
parze z pięknym pisaniem.
Podkreślił wagę ortografii w
życiu człowieka. Z okazji
Międzynarodowego Dnia
Szczęścia złożył wszystkim
serdeczne życzenia. Aby
zniwelować tremę, która
towarzyszyła wszystkim
uczestnikom, wysłuchaliśmy
dwóch piosenek w wykonaniu
uczniów ZSP w Czarnkowie.
Kiedy emocje częściowo opadły,
rozpoczęło się dyktando.
Niestety, pomimo usilnych
starań, nasze reprezentantki w
tym roku nie zdobyły żadnej
nagrody, ale wróciły z bogatym
zasobem słownictwa
ortograficznego i nowymi
doświadczeniami. Trzymamy
kciuki, może za rok staną na
podium?

Dzielnie walczyli o
zwycięstwo
6 marca 2017r. w Lubaszu
odbyły się zawody
dziewcząt w piłce
siatkowej. Drużyna ZS
Wieleń pod opieką Pana
Mirosława Sałanowskiego
dzielnie walczyła o
zwycięstwo i dawała z
siebie wszystko, jednak tym
razem się nie udało.
Nadrabialiśmy za to
energią i niezwykłym
poczuciem humoru. Mamy
nadzieję, że w przyszłym
roku, po wybudowaniu hali
sportowej, wrócimy z
pucharem!
Kamila Osajda

Smog Stop
Dnia 22 marca w Zespole Szkół
w Wieleniu odbyła się prelekcja
związana ze smogiem oraz
ochroną środowiska. Prelegant
Zygmunt Jasiecki, Prezes
zarządu PRGOK, namawiał
uczniów do przyłączenia się do
"Wielkiej Drużyny Zielonych",
której sam jest członkiem.
Grupa ta działa na terenie całej
Wielkopolski, prowadząc
działania mające na celu
poprawienie stanu ekosystemu
oraz wpajanie młodszym i
starszym, że dbanie o
środowisko jest naszym
wspólnym obowiązkiem,
abyśmy mogli prowadzić zdrowy
tryb życia. Mówca z
zaangażowaniem wypowiadał
się o działaniach grupy, wierzył
w ich skuteczność. Spotkanie
zakończyło się rozdaniem
wizytówek, ulotek oraz
przypinek, które miały zachęcić
uczniów do udziału w akcji,
bowiem na kolejny dzień
zaplanowano antysmogowy
marsz ulicami Wielenia.
Kamila Wojtkowiak

Marsz Antysmogowy
Od początku marca trwały
przygotowania do bardzo ważnego
wydarzenia, ważnego, ponieważ
chodzi tu o nasze zdrowie. 23
marca 2017 o godz. 10 odbył się
Marsz Antysmogowy, w którym
brali udział uczniowie wszystkich
gminnych szkół oraz przedszkoli.
Nie zabrakło również
mieszkańców miasta i gminy
Wieleń, Pani Burmistrz oraz
przedstawicieli PRGOKu.
Punktualnie o 10 nastąpił wymarsz
ze Szkoły podstawowej im.
Kazimierz Wielkiego w Wieleniu.
Uczestnicy przeszli główną ulicą
miasta w asyście policji oraz
strażaków na Plac Powstańców
przy Noteci, gdzie nastąpiła część
oficjalna, której towarzyszyły różne
obrzędy, m.in. topienie Marzanny.
Miejsce było bardzo bogato
przystrojone balonami i
wstążkami, dzięki zaangażowaniu
pracowników Urzędu Miejskiego w
Wieleniu i strażaków. Uroczyści
przemawiali: Pani Burmistrz oraz
przedstawiciele PRGOKu z Piły.
Stanisław Jonas

