Wolni i wdzięczni
11 listopada to święto wyjątkowe, a tym
bardziej jak jest to setna rocznica
odzyskania niepodległości. Tak więc
dzień ten jet idealnym momentem na
chwilę reflekcji i oddanie szacunku tym,
którzu się nie poddali i zawalczyli
o swoją,
a jednocześnie też naszą przyszłość.
Wszyscy, jako wolny naród powinniśmy
godnie obchodzić Święto Niepodległości
– jedno z najważniejzych świąt
narodowych Polaków. W naszej szkole
także widoczne było zaangażowanie
wielu uczniów pod bacznym okiem
rówine zaabsorbowanych nauczycieli,
które zaowocowało prezentacją montażu
słowno-muzycznego. Wystąpienie z całą
pewnością „trafiło” do większości
odbiorców. Przemyślane i dobitnie
wypowiedziane słowa,
przemówieniedyrektora szkoły –
Karola Nowakowskiego oraz
odśpiewanie pełnej werji hymnu,
to tylko namiastka tego, co mogliśmy
uczynić,
aby
wyrazić
ogromną
wdzięczność za to, że dziś nie jesteśmy
ograniczani w czynach ani słowach .

Pamiętajcie kochani – Polska to nie tylko
miasta, urzędy czy autostrady, Polskę
tworzymy przede wszystkim MY –
wszyscy razem. Dlatego to od nas
zależy, jak będzie wyglądała nasza
sytacja za tydzień, rok, 10,
a nawet za 100 lat… Dbajmy o to,
o co nasi przodkowie tak ofiarnie walczyli
- o naszą ojczyznę!
Kamila Osajda IIILO

Spektakl w Czarnkowie
21 listopada 2018 roku uczniowie
Liceum Ogólnokształcącego
w Wieleniu mieli okazję
uczestniczyć w wycieczce do
Czarnkowa na przedstawienie
teatralne „Ferdydurke”
na podstawie powieści Witolda
Gombrowicza.
Spektakl niezwykle sugestywnie
oddał charakter książkowego
pierwotworu. Gra aktorów była
przekonująca. Widzowie przeżywali
skrajne emocje razem z odtwórcami
ról. Scenografia była bardzo
minimalistyczna, ale wystarczająca
– pomagała wczuć ię w sytuacje
odgrywane na scenie. Spektakl z
pewnością był doskonałą powtórką
dla maturzystów oraz świetnym
przygotowaniem do lektury dla
młodszych uczniów.
Milena Berg ILO

Żyć, aby dać świadectwo prawdzie
Żyć, aby dać świadectwo
prawdzie
26 listopada w ZS w Wieleniu
gościliśmy p. Aleksandra
Dowgiałto Wierbila - zesłańca
odznaczonego za swoją
działalność medalem Pro Patria.
Urodzony w Wilnie, wcześnie
osierocony, trafił do domu
dziecka, a następnie do rolnika
p. Józefa Wierbila. Po 7 latach,
za odmowę wstąpienia do
kołchozu, całą rodzinę wywieziono
w bydlęcym wagonie na Sybir.
Po powrocie do Polski w 1955 r.
swoje miejsce na ziemi odnalazł
w Bukowcu. Za pieniądze ze
sprzedaży malucha, którego
wygrat w konkursie, kupił
gospodarstwo rolne.O traumie
Sybiru opowiada w czasie spotkań
w szkołach oraz w swoich
książkach, dając świadectwo
prawdzie o życiu Sybiraków.

Integracyjna przygoda

Dnia 28 listopada 2018 roku odbyła się wycieczka
integracyjna uczniów klas 1TIL oraz 1LO do Gorzowa
Wielkopolskiego. O godzinie 9:30 pojechaliśmy na lodowisko,
gdzie wszyscy świetnie się bawiliśmy, niezależnie od tego
czy na łyżwach, czy w butach. Następnie pojechaliśmy
autobusem do galerii „Askana”, tam na początku mieliśmy
godzinę czasu wolnego, a później wybraliśmy się na film
„Creed II”, który okazał się bardzo ekscytujący nie tylko dla
fanów boksu. Z niecierpliwością czekamy na kolejny wyjazd.
Agata Wiza IITL

Każdy może pomagać!

W listopadzie ZS Wieleń odbywała się kolejna edycja
charytatywnej
„Słodki poniedziałek”. Dwa razy w tygodniu
akcji
uczniowie poszczególnych klas przygotowywali przekąski
na sprzedaż. Na stole znalazło się wiele różnych
przymaków, m.in. ciasta, babki, tortille, małe pizze.
W czasie tej akcji, wpólnymi siłami, udało nam się zebrać
400 zł. Powyższa kwota została wpłacona na konto
Fundacji Dzieciom „Zdążyć z Pomocą” z przeznaczeniem
na leczenie i rehabilitację Wiktorii Piontek.
Dziękujemy wszystkim uczestnikom akcji za ten dar
serca.
Agata Szwabowicz ILO

Coraz bliżej...
MATURA!

Artykuł kierowany ku przestrodze, uwaga czytelnicy – czas
leci jak zwariowany! Właśnie przekonujemy się
o tym na własnej skórze. Wydawać by się mogło, że 3 lub 4
lata szkoły to spory kawał czasu – jednak prawda jest
zupełnie inna.
Pamiętam jak dziś pierwszy dzień w liceum,
a teraz jesteśmy już w trakcie prób poloneza,
który
ma
uwiecznić
zakończenie
edukacji…
Dopiero teraz dociera do nas, że do matury pozostało już
naprawdę niewiele, a więc żarty się skończyły
i trzeba brać się na poważnie za naukę.
Młodsze pokolenia – to wy jesteście następni.
Nie zwlekajcie i już dziś zacznijcie myśleć na poważnie
o waszej przyszłości. Nie traćcie ani chwili i miejcie
cierpliwość do nauczycieli, którzy zapewne już „trują”
Wam co nieco, ale jednak mają rację i robią to dla waszego
dobra.
Trzymajcie kciuki za próbne matury, które zaczynają się już
w listopadzie!
Kamila Osajda IIILO

Wydobywamy z ludzi to, co mają w sobie
najpiękniejsze

Najpiękniejsza pomoc, to
mądra pomoc – tym hasłem
kierujemy się nie tylko w
naszym wolontariacie, ale
również w życiu codziennym.

W tym roku 4 uczennice z
licealnej klasy maturalnej wzięły
udział w kolejnej edycji
Szlachetnej Paczki. Mimo, że
Szlachetna Paczka działa
praktycznie cały rok, to dopiero w
grudniu jest o niej najgłośniej,
ponieważ to właśnie wtedy,
podczas weekendu cudów, dzieją
się najpiękniejsze rzeczy.
Wolontariusze zostają wcześniej
przydzieleni do zgłoszonych
rodzin, a ich zadaniem są wizyty,
dzięki którym możemy się bliżej
poznać. Potem czas na
wprowadzanie arkuszy do
systemu, poprawianie ich,
tworzenie opisów rodzin –
te zadania nie należą do
najprzyjemniejszych, jednak warto
to robić, bo efekt jest
niesamowity! Moment, w którym
my, wolontariusze, otrzymujemy
telefon od zupełnie nieznanego
człowieka z wiadomością, że
rodzina, za którą jesteśmy
odpowiedzialni, otrzyma pomoc,
jest tym najważniejszym.
Wtedy czujemy, że zrobiliśmy

kawał dobrej roboty i nasza wiara w ludzkie dobro i
wielkie serce utwierdza nas w tym przekonaniu .
„Praca” wolontariusza daje korzyści nie tylko
potrzebującym rodzinom, ale również nam samym.
O czym mówimy? Otóż o tym, że widząc, jak miłość
łączy ludzi w trudnych sytuacjach, jak ważne jest
wzajemne wsparcie i jak trudno może się
komukolwiek wieść w życiu, zaczynamy doceniać, że
to, co mamy, jest naszym skarbem, darem,

z którego wielkości bardzo często nie zdajemy
sobie sprawy.

Akcja Szlachetna Paczka, to tak naprawdę zbiór
wielu działań, przedsięwzięć i projektów, więc chcąc
pomóc z pewnością znajdziesz coś dla siebie. Jeżeli
nie boisz się wyzwań, jesteś otwarty w kontaktach

z ludźmi i chcesz uczynić czyjeś święta
piękniejszymi, dołącz do nas! Czekamy na twoje
zgłoszenie do wolontariatu w przyszłym roku!
Pamiętajcie, dobro powraca – ze zdwojoną siłą!
Kamila Osajda
Weronika Kostecka
Agata Dobrzańska
Katarzyna Wojtkowiak

Zwykła wymiana, niezwykłe przeżycia
Jak wiadomo ,nie od dziś nasza szkoła
bierze udział w wielu akcjach
i projektach. Ostatnimi czasy do
najważniejszego
należy
„Spielend
Neues Lernen”, którego zadaniem jest
integracja szkół z 5 państw i wspólna
praca nad różnego rodzaju zadaniami.
W kwietniu uczniowie naszej szkoły
polecieli do Włoch, a tym razem wszyscy
spotkaliśmy się w Wieleniu.
W sobotę 1 grudnia uczniowie, którzy
podjęli się wyzwania i zostali rodzinami
goszczącymi, rozpoczęli przygodę
z włoską młodzieżą, natomiast
w niedzielę wieczorem powitaliśmy
w swoich domach Turcję, a Słowacj
i Grecja zagościła w pięknym dworku
umiejscowionym w Dębogórze.
Poniedziałek był pierwszym
i
najważniejszym
dniem
naszego
tygodniowego planu – w auli odbyło się
spotkanie
wszystkich
uczestników
projektu oraz uroczyste powitanie przez
naszą
społeczność
uczniowską.
Prezentacja
poszczególnych
szkół,zwiedzanie budynków oraz gry
integracyjne pomogły nam przełamać
bariery i nawiązać pierwsze przyjaźnie.
Kolejny dzień skupiał się na wyjeździe
do Szczecina, gdzie na uczelni
w pracowni Samsung Labo wspólnie
tworzyliśmy aplikacje.
Środa była niezwykle pracowitym dniem,
od samego rana zajmowaliśmy się
scenariuszami, podzieleni
na międzynarodowe grupy, a potem
poszliś
my z wizytą do pani burmistrz.
Jako że panie organizatorki chciały

pokazać nam jak najwięcej w tym
krótkim czasie, nasz plan był niezwykle
napięty, dlatego w czwartek z samego
rana ruszyliśmy na podbój Poznania.
Wizyta w Starym Browarze nie była
czymś nowym tylko dla naszych gości,
ale również dla nas, ponieważ mieliśmy
okazję poznać go „od kuchni” i zwrócić
uwagę na rzeczy, które do tamtej pory
nie miały dla nas większego znaczenia.
Spacer Starym Rynkiem był niezwykłą
iskierką, dzięki której wszyscy
poczuliśmy magię świąt w naszych
sercach.
W ten sposób dotarliśmy do końca,
bowiem piątek był ostatnim dniem
w szkole. Był to czas podsumowań,
podziękowań i wręczenia certyfikatów.
Wspólnie zjedliśmy uroczysty obiad,
który był dobrym momentem na ostatnie
rozmowy, pamiątkowe zdjęcia
i ukradkiem rzucane spojrzenia...
Niedługo po nim nadszedł czas
pożegnania z grupą z Włoch, Grecji
i Słowacji, a następnego dnia – Turcji.
Były łzy, gorliwe obietnice powrotu
i słowa, które dla wielu z nas miały
głębokie znaczenie. Goście wyjechali,
a nas czekał powrót do rzeczywistości,
jednak fakt, że wymiana się skończyła
nie oznacza wcale końca znajomości.
Wspomnienia pozostaną z nami
do końca życia, ludzie ,których
poznaliśmy, pozostawią po sobie ślad w
naszych sercach, portale
społecznościowe pomogą nam w
pielęgnowaniu tych znajomości, a może
kiedyś jeszcze się spotkamy?
Kamila Osajda
Katarzyna Wojtkowiak
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