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kroki, ale na pewno wszyscy myślami
są jeszcze na beztroskich wakacjach.
Jednak faktem jest, że przed nami 10
miesięcy ciężkiej pracy, co uczniowie
naszej szkoły mieli okazję usłyszeć
podczas uroczystego przemówienia
dyrektora szkoły – Karola
Nowakowskiego. Od jutra naładowani
energią, uśmiechnięci i gotowi do pracy
bierzemy się do nauki, aby uczynić ten
rok lepszym od poprzedniego

Pora zacząć nowy rok szkolny!
Ten dzień dla większości z nas nie należał do
łatwych… Dla niektórych jest to ostatni rok w murach
tej szkoły, a inni stawiają w niej swoje pierwsze kroki,
ale na pewno wszyscy myślami są jeszcze na
beztroskich wakacjach. Jednak faktem jest, że przed
nami 10 miesięcy ciężkiej pracy, co uczniowie naszej
szkoły mieli okazję usłyszeć podczas uroczystego
przemówienia dyrektora szkoły – Karola
Nowakowskiego. Od jutra naładowani energią,
uśmiechnięci i gotowi do pracy bierzemy się do nauki,
aby uczynić ten rok lepszym od poprzedniego.
Kamila Osajda IIILO

Czytanie nie jest trudne, każdy może czytać!
Narodowe czytanie “Przedwiośnia” S. Żeromskiego
7 Września 2018 roku na terenie Liceum
Ogólnokształcącego w Wieleniu odbyło się Narodowe
Czytanie. W tym roku wytypowaną lekturą była powieść
Stefana Żeromskiego “Przedwiośnie”. Uczniowie klasy
trzeciej gimnazjum oraz pierwszej i trzeciej Liceum
odczytywali wybrane fragmenty. Nie zabrakło takich
gości, jak Burmistrz Wielenia - Pani Elżbiety Rybarczyk
oraz szanownego mieszkańca Wielenia - pana Henryka
Ditfelda, który w tym roku wyjątkowo pozostał na
widowni. Akcję w całej Polsce wspierał patronat
narodowy pary Prezydenckiej. Z pewnością lektura
skłoniła wszystkich słuchaczy do głębokich przemyśleń
na temat patriotyzmu.
Milena Berg KL ILO

Kiermasz podręczników
Jak co roku, w naszej szkole odbył się kiermasz
podręczników, który dla nielicznych okazał się
wybawieniem. Przedsięwzięcie cieszyło się dużym
powodzeniem ze względu na atrakcyjne ceny oraz
różnorodność w wyborze książek.
Alicja Dugas KL ILO

Alarm! Uciekamy do bunkrów!
1 października 2018 roku uczniowie drugiej klasy
technikum, trzeciej gimnazjum oraz pierwszej i trzeciej
liceum mieli okazję uczestniczyć w wycieczce do Pniew.
Razem z nimi udali się również nauczyciele i uczniowie
ze szkoły Podstawowej. Pierwszym etapem wyjazdu
były Bunkry w Międzyrzeckim Rejonie umocnień.
Jest to system umocnień stworzony przez Niemców.
Uczniowie mieli możliwość przejść po trzygodzinnej
trasie, oglądając rozmaite wynalazki stworzone do
ochrony wschodniej granicy Rzeszy.
Dodatkową atrakcją były obecne na sufitach i ścianach
zimujące nietoperze. Następnie udali się do Zamku w
Międzyrzeczu, pierwotnie wzniesionego przez
Kazimierza Wielkiego w 1350 roku, jednak w wyniku
potopu szwedzkiego został zniszczony i odbudowany
w 1719 roku. Uczestnicy wraz z przewodnikiem
zwiedzali kolejne etapy twierdzy, dowiadując się w ten
sposób różnych ciekawostek, nie zawsze dostępnych
w podręcznikach.
Wszyscy wrócili zmęczeni, ale bardzo zadowoleni,
ponieważ wycieczka okazała się interesującą lekcją
historii.
Milena Berg KL ILO

Do biegu, gotowi… Start! Biegi przełajowe
Dnia 28.09.2018r. odbyły się mistrzostwa powiatu
czarnkowko-trzcianeckiego w sztafetowych biegach przełajowych
dziewcząt i chłopców szkół podstawowych i ponadgimnazjalnych.
W zawodach udział wzięło 400 osób. Biegi rozpoczęły się o
godzinie 10:00 uroczystą przemową sekretarza gminy Wieleń i
prezesa Szkolnego Związku Sportowego. Po oficjalnym powitaniu
przystąpiliśmy do zmagań szkół podstawowych na dystansie
8x800m. Następnie wystartowali nasi gimnazjaliści na tym samym
dystansie. Wreszcie przyszedł czas na szkoły ponadgimnazjalne.
Pierwsze biegły dziewczyny na dystansie 10x800m. Po pierwszej
zmianie zajmowaliśmy 2. miejsce, jednak po kilku zmianach
spadliśmy na 4, ale nie na długo, ostatniej zawodniczce udało się
zdobyć 3. miejsce w tych biegach. Choć nie wygraliśmy, byliśmy
bardzo zadowoleni, że mogliśmy stanąć na podium. Po
skończonym biegu dostaliśmy drożdżówki i wodę, a nastepnie
poszliśmy kibicować naszym chłopakom. Mieli oni większy
odcinek, a mianowicie trasę na dystansie 10x1,2km. Mimo ciężkiej
walki nie udało im się stanąć na podium i zakończyli zawody z 5.
miejscem. Po wręczeniu dyplomów i pucharów dla najlepszych
drużyn udaliśmy się do domu. Dziękujemy wszystkim, którzy wzięli
udział w tych zawodach i oczywiście wszystkim, którzy na nas
liczyli i nam kibicowali. Dziękujemy w szczególności panu
dyrektorowi Karolowi Nowakowskiemu, panu Pawłowi Heppnerowi
oraz pani Agnieszce Białys-Fobce za to, że byli z nami do końca i
nam kibicowali. Wszyscy mamy nadzieję, że za rok to włanie my
wygramy i znajdziemy się na najwyższym miejscu na podium.
Daria Sadowska IITL

Być logistykiem - to jest coś!
Wycieczka logistyczna
Dnia 2 września klasy 1 i 2 TL uczestniczyły w
wycieczce dydaktycznej do firmy JOSKIN. Dzięki
uprzejmości firmy i jej pracowników młodzi logistycy
mogli zobaczyć proces produkcyjny, cynkowania oraz
składania różnego rodzaju przyczep. Spółka Joskin,
założona została w 1968 r. przez Victora Joskin,
przekształciła się w międzynarodową grupę, która
zachowała swoją strategiczną i finansową
niezależność oraz rodzinny system zarządzania.
Była to również świetna okazja do integracji między
klasami logistycznymi. Uczestnicy zostali przyjęci
bardzo ciepło oraz otrzymali prezenty niespodzianki.
Agata Wiza IITL

Niezwykła lekcja Historii
Historia to nie tylko suche fakty i daty, o czym mogliśmy się
przekonać we wrześniu podczas szkolnej wycieczki do kina.
Film na który udaliśmy się wraz z nauczycielami nosił tytuł
“Dywizjon 303” i zdecydowanie przybliżył nam historię
polskich bohaterów-pilotów, biorących udział w bitwie o
Anglię. Każdy z nas mógł
w nim znaleźć coś dla siebie: tematykę wojny, która
życie
każdego człowieka, bitwy powietrzne i różne taktyki
odmieniła
walki, sposoby spędzania czasu wolnego, ale także wątki
miłosne, często obecne w scenach filmowych. Po każdym
filmie mamy chwilę dla siebie,
aby coś zjeść, pójść na zakupy albo wymienić refleksje
dotyczące seansu. Późnym popołudniem,
nieco zmęczeni po dniu pełnym wrażeń,
wróciliśmy do domów, zadowoleni z niezwykłej lekcji historii.
Kamila Osajda IIILO
Kasia Wojtkowiak IIILO

Zawody w piłkę ręczną
Dnia 22 października w naszej szkole odbyły się
do
powiatowych zawodów w piłkę ręczną chłopców i
eliminacje
dziewcząt. Do rozgrywek przystąpili uczniowie z liceum i
technikum z Trzcianki wraz z Zespołem Szkoł w Wieleniu.
Dziewczęta z LO rozegrały jeden mecz, który zakończył
sukcesem
ZS Wieleń. Po zaciętej rywalizacji chłopacy z
się
Trzcianka
nie mieli sobie równych. Nasza szkoła zajęła
LO
drugie miejsce, natomiast trzecie technikum z Trzcianki.
Ania Boharewicz IIILO
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