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Smacznego jajka, Świąt jak z bajki
I niech Wam zając przyniesie podarki.
Pięknej święconki, udanych wypieków,
Żeby ten czas był najmilszy na świecie.
I taka tradycja jest w tym kraju,
Żeby w śmigusa Was zmoczyć miało.
Serdeczne życzenia składa
Redakcja "Wielinka"

Turniej piłki nożnej

Dnia 22.01.2018r. w hali sportowej odbył się turniej piłki
nożnej, zorganizowany przez naszą szkołę. Na zawody
przybyło 5 drużyn: LO Czarnków, ZSP Czarnków, PZS
Czarnków, Edukacja Lubasz oraz ZS Wieleń. Rywalizacja
zacięta.
Grał każdy z każdym. Reprezentacja naszej szkoły
była
okazała się najlepsza, dziewczyny strzeliły najwięcej bramek.
Drugie miejsce zdobyły przedstawicielki Edukacji Lubasz,
trzecie miejsce zajął ZSP Czarnków, czwarte LO Czarnków i
piąte PZS Czarnków. Wszystkim zawodniczkom gratulujemy.

„Miarą twojego człowieczeństwa jest wielkość twojej
troski o drugiego człowieka”
Swoją troskę o drugiego człowieka uczniowie naszej szkoły
okazali podczas spotkania z podopiecznymi fundacji „Dobra
Wola”. Po powitaniu naszych wyjątkowych gości rozpoczął się
radosny czas. Nie zabrakło rozmaitych konkurencji oraz zabaw,
w których udział z chęcią brali również dorośli. Mimo swej
choroby, dzieci pokazały nam, jak wspaniałe jest życie i ,że gdy
spotkają nas trudne chwile, nigdy nie należy się poddawać.
Spotkanie na długo zapadnie nam w pamięci, dzięki niemu
zrozumieliśmy, co tak naprawdę jest ważne, nie pieniądze ani
awans społeczny, tylko zdrowie oraz docenianie siebie
nawzajem. Nigdy nie wiadomo, jak będzie wyglądała nasza
przyszłość.

Połowinki 2018
Połowinki to czas zabawy, półmetek w edukacji uczniów LO ZS w
Wieleniu. Tradycyjnie, jak co roku w styczniu uczniowie klas II LO i
II TIL bawili się, tym razem w restauracji „Słoneczna”. Uroczystość
rozpoczął Pan dyrektor Karol Nowakowski ,życząc wszystkim
udanej zabawy. Po przepysznej kolacji wszyscy ruszyli w tany.
Zabawa trwała do północy.

W zdrowym ciele zdrowy duch !
Tymi słowami kierują się uczennice naszej szkoły,
które 24.01.2018r. wzięły udział w Powiatowych
Zawodach Koszykówki w Trzciance. Wczesnym
rankiem dziewczęta ruszyły w podróż z pozytywnym
nastawieniem do gry. Po rozgrzewce, toczyły zaciętą
walkę z drużyną z Czarnkowa i Lubasza. Niestety,
szczęście im nie dopisało i wróciły z 4. miejscem.
Zawodniczki jednak nie załamały się i dzięki licznym
treningom pokażą swoje umiejętności na następnych
zawodach!

SPOTKANIE PROJEKTOWE
W poniedziałek 28 stycznia 2018r. swoją obecnością
zaszczycili nas koordynatorzy projektu zainicjowanego
przez IFP i UAM w Poznaniu
pt. LOKALNE ŻYCIORYSY. Wielką niespodzianką
okazały się odwiedziny dwóch gości: Stanisława
Neumerta i Stanisława Wielebskiego – bohaterów
,, Lokalnych Życiorysów”. Spotkanie przybliżyło nam nie
tylko sylwetki naszych gości, dostarczyło również
wiedzy na temat innych osób objętych projektem.
Jesteśmy wdzięczni organizatorom za ciekawą i żywą
lekcją historii.

WOLONTARIUSZE WSPIERAJĄ WOŚP

Dnia 14 stycznia 2018r. odbył się Finał Wielkiej
Orkiestry Świątecznej Pomocy. W tym roku Miejsko –
-Gminny Ośrodek Kultury w Wieleniu miał okazję
przygotować WOŚP w nowej Hali Widowiskowo –
-Sportowej. Uroczystość zainaugurował koncert
Orkiestry Dętej. Atrakcyjne występy młodzieży,
licytacje pobudzały ludzi do działalności
charytatywnej. Szkoda, że takie imprezy odbywają
się tylko raz w roku.
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