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PUŁAPKI POLSKIEJ ORTOGRAFII
Kolejny raz uczestniczyliśmy w Powiatowym
Konkursie Ortograficznym w Czarnkowie , który
w tym roku odbył się po raz XVIII .
Nasze reprezentantki miały możliwość
zmierzenia się z pułapkami polskiej ortografii .
Zdarzały się horendalnie trudne wyrazy ,jednak
uczestnicy dawali z siebie wszystko. Plany
wygranej popsuł „kataryniarz z bajarzem” ,ale
mimo to jesteśmy dumni z naszych
reprezentantek i trzymamy kciuki za przyszły rok.

TAJEMNICE TELEWIZJI
Uczniowie klasy II LO w ramach przedmiotu
warsztaty dziennikarskie 22 marca udali się do Piły, do
regionalnej telewizji „ASTA-NET”. Zostali mile
przywitani oraz oprowadzeni przez pana Pawła
Różeckiego . Przedstawił on różnorodne tajemnice
telewizji oraz rozwiał wszelkie wątpliwości uczniów. Nie
skończyło się jednak na teorii i zwiedzaniu-młodzież
miała okazję doświadczyć zapowiedzi informacji oraz
pogody. Dzięki takiemu doświadczeniu z pewnością
zainteresowanie dziennikarstwem wzrosło!
Zdecydowanie poznanie kulisów telewizji to bagaż
niezapomnianych przeżyć!

ŁAGODNE KLIMATY
Dnia 23.03.2018r. w Ośrodku Kultury „Strzelnica” odbył się
XXI Turniej Poezji Mówionej i Śpiewanej „Łagodne Klimaty”.
W tym roku udział wzięło 46 uczestników. Z naszej szkoły
były to 3 osoby :Julia Drozd-poezja śpiewana ,Klaudia
Buśko i Agata Wiza-poezja mówiona. Julia zaśpiewała
piosenkę „Sztafeta” Grażyny Łobaszewskiej, Klaudia
recytowała wiersz Tomasza Wasilewskiego „Życie na niby”,
a Agata Jana Twardowskiego „Bliscy i oddaleni”. Poziom
konkursu był bardzo wysoki i żadna z dziewczyn nie
miejsca na podium. Mimozajęła
to nie poddają się i zamierzają
spróbować swoich sił w następnych konkursach.

RAJD Z OKAZJI DMB 2018
W dniach 23-25.02.2018r. odbył się w naszej szkole 6. już rajd z
okazji Dnia Myśli Braterskiej. Tym razem organizowaliśmy to
wydarzenie całym 1 Wieleńskim Szczepem Harcerskim. DMB jest
dniem ważnym dla każdego harcerze, dlatego jak co roku nie
zabrakło nam towarzystwa. Zebrało się ponad 200 osób z Hufca
Trzcianka oraz przyjaciele ze Strzelc Krajeńskich .W piątek, po
zebraniu się wszystkich uczestników, udaliśmy się do Szkoły
Podstawowej im. Kazimierza Wielkiego, gdzie w Sali gimnastycznej
robiliśmy własnoręcznie koszulki oraz śpiewaliśmy razem na
świecowisku. Następnego dnia odbyły się dwie gry terenowe o
wspomnianej wcześniej tematyce słowiańskiej. Uczestnicy na
punktach między innymi chodzili na szczudłach i rozwiązywali
zagadki związane z runami. Wieczorem odbył się koncert
trzcianeckiego zespołu „Depresja”, świetnie się bawiliśmy. Później
organizowana była wspomniana już druga gra-nocna, związana ze
zwyczajem Nocy Zadusznej. W niedzielę na apelu kończącym rajd
okazało się ,że tegoroczni zwycięzcy to nasi gości –patrol”
Wąsacze Baden-Powella” ze Strzelc Krajeńskich.Po udanym
rajdzie wszyscy się pożegnaliśmy i z uśmiechem ruszyliśmy do
domów, myśląc już o kolejnym spotkaniu.

ERASMUS- WSPOMNIENIA Z KATANII
Dnia 15 kwietnia czworo uczniów naszej szkoły pod opieką p. Izabeli
i p. Agnieszki Chabzdy w ramach Chmurak
projektu ERASMUS udało się do położonej
we Włoszech Katanii.
Dla niektórych był to pierwszy lot samolotem, ale dla wszystkich wyjazd był
całkowicie nowym doświadczeniem.
Nowy kraj, nowa szkoła, nowi ludzie, a przede wszystkim nowy dom, który
przez najbliższy tydzień miał być naszym własnym. Zajęcia w szkole nie
skupiały się tylko na przerobieniu materiału, ale dawały nam okazję do
poznania innych uczestników projektu i spróbowania współpracy w grupach
międzykrajowych.
Całkowicie nowym doświadczeniem były też posiłki, których mieliśmy okazję
spróbować. Jednym smakowały, drugim nie, ale na pewno wywarły na nas
wrażenie swoim wyglądem i sposobem podania.
Liczne wycieczki i zaplanowane dla nas atrakcje umilały czas oraz dostarczały
mnóstwa wspomnień, które pozostaną z nami na zawsze.
Ogromnym plusem takiego wyjazdu było umocnienie więzi między uczniami
oraz ogrom czasu na poznanie się nawzajem.
Do Polski wróciliśmy opaleni, uśmiechnięci, bogaci w nową wiedzę i przeżycia
oraz bardziej zżyci ze sobą, co jest najcenniejszą wartością. Będziemy
miło wspominać ten okres w naszymzawsze
życiu, a każdego, kto ma szansę na udział
w tym projekcie, serdecznie zachęcamy!

SENTYMENTALNE POŻEGNANIE
27 kwiecień 2018r. to niewątpliwie pamiętny dzień dla naszych
tegorocznych absolwentów. Od samego rana wszyscy mogli
oglądać uczniów, przekraczających progi naszej szkoły w
eleganckich strojach. Klasa II liceum oraz klasa III technikum
przygotowały apel pożegnalny. Uczniowie przedstawili kabaret
maturalny, który wywołał śmiech zebranych. Całokształt
pożegnania nabrał sentymentalnego charakteru, gdy wszystkie
świadectwa oraz nagrody zostały rozdane. Absolwenci wraz z
rodzicami mogli obejrzeć klasowe filmiki, które wywołały
wzruszenie u zebranych. Punktem kulminacyjnym owego
spektaklu był występ uczennic, które zaśpiewały piosenkę
autorstwa Mateusza Bolczyka z klasy III TI. Po wszystkim
absolwenci wraz z wychowawcami udali się do klas, by wymienić
się wspomnieniami oraz dobrymi słowami.

UCZEŃ CZYNIĄCY DOBRO
Powiatowa Gala Plebiscytu ,, Uczeń czyniący dobro”
odbyła się 17.05.2018r.w MOS w Białej. Nominowani z
poszczególnych szkół zebrali się na uroczystości
z Dniem Patrona, podczas
której mieli okazję bliżej poznać
połączonej
historię Ireny Sendlerowej- patronki tamtejszej szkoły.
Wydarzenie było bardzo starannie przygotowane i
zorganizowane. Zaproszeni goście kolejno zabierali głos.
Dyrektor placówki wraz z uczennicami zasadził symboliczne
drzewko, otwarto również skwer poświęcony patronce.
Naszą szkołę reprezentowała Kamila Osajda, która wraz
innymi nominowanymi została
z laureatką tegorocznego
plebiscytu.

Agata Wiza

Joanna
Gierłowska

