ULOTKA
KRÓTKIE SPIeCIE *

28.01-12..02 – Ferie zimowe - nareszcie!!!
14.02 – Walentynki i oczywiście poczta walentynkowa
15.02 – Spotkanie z Policjantami dotyczące cyberprzemocy
23.02 – Maraton chemiczny w PWSZ Gniezno
27.02 – Sklepik w nowym miejscu - przeniesiony do „Hadesu”
28.02 – Apel upamiętniający wymarsz gimnazjalistów do powstania
styczniowego w 1863 roku
*ze względu na ferie rzeczywiście… krótkie

HANDEL LUDŹMI JAKO WSPÓŁCZESNA FORMA
NIEWOLNICTWA – O CYBERPRZEMOCY

W środę 15. lutego 2017r. w Zespole Szkół Ogólnokształcących
i Zawodowych w Trzemesznie odbyło się kolejne spotkanie policjantów
z Gniezna z młodzieżą naszej Szkoły, które poprowadzili pani Anna
Osińska i pan Arkadiusz Wieczorek. Jego tematem był problem CYBERPRZEMOCY. Zajęcia miały uświadomić nam, jak bardzo łatwo stać się
ofiarą lub sprawcą CYBERPRZEMOCY, i zwrócić uwagę na większą
samokontrolę oraz umiejętność rozmawiania o tych sprawach z rodzicami i wychowawcami. Prowadzący bardzo szybko nawiązali z nami
kontakt, co niewątpliwie oprócz formy – projekcji multimedialnej – było
zaletą spotkania, które zorganizowała pani pedagog Patrycja Grochowska – Juszczyk. Warto dodać, iż wśród pytań zadawanych policjantom,
pojawiły się też poruszające problemem handlu ludźmi jako współczesną formą niewolnictwa – skalą tego zjawiska byliśmy zaskoczeni.
Środowe spotkanie zapewne wzbogaciło naszą wiedzę na temat CYBERPRZEMOCY, stało się również cenną lekcją życia.
KL
25 lutego 2017 r. odbył się II etap powiatowego międzyszkolnego
Wielkopolskiego Konkursu Matematycznego Supermatematyk .
Naszą Szkołę reprezentowali uczniowie liceum: Kamila Wąsowicz
z kl. I a i Oskar Surówka z kl. II a, których przygotowała pani Aurelia
Tycka – Witek. Oskar zajął III miejsce w kategorii klasy drugie liceum,
tym samym potwierdził… swoją klasę – przypominamy, że w I etapie
zajął I miejsce!
Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

Słowo na < 100 dni przed maturą

Drodzy Uczniowie klas III, przed Wami – nami też – ostatnie
dwa miesiące ciężkiej pracy skupionej na zdobywaniu dobrych
stopni, nadrabianiu zaległości i przede wszystkim przygotowaniu do najważniejszego egzaminu w Waszym życiu. Widząc, że
w kalendarzu zostało już < 100 dni dzielących od Matury, niektórzy zapewne dopiero teraz uświadomili sobie, że czas najwyższy wziąć się do dzieła, ale przeraża ich wizja spędzenia
tych pięknych wiosennych miesięcy z nosem w książkach. Dopada ich też obawa niezaliczenia jakiegoś przedmiotu i nieodłączny stres… Można z tym sobie jednak poradzić. A jak? Postaramy się Wam podpowiedzieć, przedstawiając kilka wskazówek,
jak uczyć się efektywnie i… nie stracić przy tym głowy
• Weźcie teraz głęboki oddech i policzcie spokojnie do 10,
a następnie zapoznajcie się z poniższymi spostrzeżeniami.
• Nie myślcie ciągle o dobrym wyniku, tylko jak ten dobry wynik
osiągnąć.
• Dokładnie rozplanujcie sobie ostatnie powtórki, możecie rozpisać je na kartce papieru. Zapiszcie kiedy, gdzie i o której godzinie planujesz powtarzać np. literaturę współczesną
• Nie słuchajcie przechwałek absolwentów – oni są już PO,
PRZED byli bliźniaczo podobni do Was.
• Powtarzając materiał, możecie ułatwić sobie zapamiętywanie,
wykonując np. mapę myśli – na pewno łatwiej będziecie kojarzyć fakty.
• Wygospodarujcie czas na relaks np. kino, spacer, spotkanie
z przyjaciółmi, jazda na rowerze.
• Unikajcie imprez. Nie martwcie się – po uzyskaniu dobrego wyniku będziecie mieli co świętować.
• Dbajcie o sen – dzięki niemu to, czego się nauczyliście, utrwali
się, a nowa wiedza będzie łączyć fakty z posiadaną.
• I na koniec – bardzo ważna rada: stres może pomóc w działaniu,
ale tylko wtedy, gdy… znacie materiał.
POWODZENIA!
Bella T. i Sebastian Wilkowski.

Nikogo nie obchodzi twoje zdanie!!!
Zjawisko tak zwanego „hejtu” jest coraz bardziej popularne;
początkowo tylko w sieci, jednak ostatnio zaczyna się przenosić
do świata realnego. Gdy przechodzimy chodnikiem obok pobliskiej
szkoły, możemy słyszeć „przestań mnie hejtować”. Co to znaczy
i jak się zaczęło? Sięgnijmy do początków. Sam neologizm pochodzi od angielskiego słowa hate, czyli nienawidzić. Ludzie – a raczej
my sami coraz częściej nadużywamy słów szczególnie wartościujących. Rzucanie kocham cię, jesteś moją najlepszą przyjaciółką
czy będziemy zawsze razem to tylko wierzchołek góry lodowej.
Poza pozornie przyjemnymi stwierdzeniami, które nie mają pokrycia w rzeczywistości, nadużywamy też stwierdzenia nienawidzę…
Dzięki Internetowi, poczuliśmy większą wolność. Znacznie łatwiej
jest „obsmarować” kogoś anonimowo; szczególnie miło jest krytykować za czyjąś twórczość, która nam się nie podoba. Słyszałam
bardzo ładne stwierdzenie, które brzmi mniej więcej tak: To nie
jest hejt, tylko konstruktywna krytyka. OK, zgodzę się, że coś
takiego istnieje, jednak to, że coś ci się nie podoba, nie uprawnia
cię do tego, żeby kogokolwiek obrażać. To nie jest konstruktywna
krytyka, to jest po prostu twoja opinia. Konstruktywna krytyka
zakłada w swoim znaczeniu, że dobrze znasz temat, na który się
wypowiadasz, i nie wygłaszasz jej publicznie, żeby dobić twórcę,
tylko mówisz mu prywatnie, by pozytywnie wpłynąć na jego dalsze projekty. Oczywiście zakładam optymistyczną wersję, że dany
artysta czy pseudoartysta – nawet jego nie powinno się bezsensownie upokarzać – nie obraża twoich uczuć religijnych, światopoglądowych itp. … /Swoją drogą, na tym tle jesteśmy trochę przewrażliwieni, ale o tym może innym razem/.
* małe litery miały uderzyć w TWOJE ego, /taka mała rzecz,
a irytuje wiele osób/, miała nakłonić do przemyślenia: czy JA nie
rzucam słów na wiatr???
Billy Sparrow

Zimowy Bieg Trzech Jezior

Zimowy Bieg Trzech Jezior to jedno z trzech sportowych
wydarzeń wchodzących w skład Grand Prix Biegów organizowanych przez OSiR, Urząd Miejski i Ochotniczą Straż Pożarną
w Trzemesznie oraz Nadleśnictwo Gołąbki i Starostwo Powiatowe w Gnieźnie.
XV już Zimowy Bieg Trzech Jezior rozpoczął się o godz.
11.00 11 lutego w Gołąbkach.
Biegacze w tym roku mieli utrudnione zadanie, ponieważ stan
nawierzchni dróg budził bardzo duże obawy. Na szczęście organizatorzy stanęli na wysokości zadania i zadbali o bezpieczeństwo oraz komfort biegaczy, posypując całą trasę piaskiem.
Start i meta miały miejsce przy ośrodku Jutrzenka w Gołąbkach, a uroczyste zakończenie imprezy odbyło się w hali OSiR.
W tym roku bieg ukończyło 709 zawodników.
Zwycięzcą został Andrzej Starżiński z Ukrainy z czasem
47 minut 42 sekund. Z naszej gminy najszybciej pobiegł Paweł
Gorzelańczyk, drugi był Łukasz Urbaniak, a trzeci Dominik Nowicki.
Warto zauważyć, iż Zimowy Bieg już na stałe wpisał się
w kalendarz imprez sportowych Trzemeszna i staje się coraz popularniejszy, przyciągając malowniczością trasy oraz niepowtarzalną atmosferą biegaczy z różnych zakątków naszego kraju,
a nawet z zagranicy. Mamy nadzieję, iż wśród przyszłorocznych
zawodników dostrzec będzie można i twarze naszych kolegów
ze szkolnej ławy.
Martyna Nadolska
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ULOTKAcd.
Noce z siatkówką

Samorząd Uczniowski wraz z opiekunem panią Agnieszką Mikołajewską, aby umilić czas uczniom, zorganizował zajęcia z siatkówki. Myliłby się jednak ktoś, kto by sądził, że jest to typowa gra, jaką
znamy z lekcji wf - u. To fantastyczna zabawa i relaks po ciężkim
tygodniu.
Pomysł rozgrywek narodził się w listopadzie. Chcąc zintegrować
uczniów oraz miło spędzić czas, Samorząd Uczniowski postanowił
spotykać się co drugi piątek w sali gimnastycznej i rozgrywać towarzyskie mecze w piłkę siatkową.
Spotkania rozpoczynają się o godzinie 20.00 i trwają tak długo,
jak długo… starczy sił uczestnikom. Zwykle bierze w nich udział
10 - 15 osób. Dzielimy się na dwie drużyny i rozpoczynamy zabawę.
Mimo że są to rozgrywki czysto towarzyskie, nie brakuje zaangażowania w grę i emocji. Poza możliwością rozwijania swoich umiejętności sportowych, możemy poznać bliżej kolegów i koleżanki z
młodszych lub starszych klas, jest to więc doskonały sposób integracji międzyklasowej. Oprócz tego taka forma spotkań towarzyskich pozwala odpocząć i oderwać się od obowiązków szkolnych,
co szczególnie doceniamy.
Jan Dzimian

APEL POLEGŁYCH

28 lutego w 154. rocznicę wymarszu gimnazjalistów do powstania styczniowego uroczystym Apelem Poległych uczciliśmy uczestników wyprawy trzemeszeńskiej. Przy obelisku
upamiętniającym ten fakt w obecności pocztu sztandarowego i
warty harcerskiej odśpiewaliśmy hymn narodowy, po czym wysłuchaliśmy wzruszającego listu jednego z młodych powstańców, który wyruszając do walki, żegnał się z bliskimi, pisząc do
ojca kilka ostatnich słów. Następnie odczytany został Apel Poległych. Słowa „Stańcie do Apelu!”, „Zginęli za Ojczyznę” oraz
„Chwała bohaterom” jak i symboliczna minuta ciszy wywoływały szczególne wzruszenie. Co ważne, hołd zawarty w milczeniu, płomieniu znicza i złożonych kwiatach obejmował wszystkich, którzy, niezależnie od czasu, w jakim przyszło im żyć,
złożyli siebie na ołtarzu Ojczyzny. Szczególnie pamiętaliśmy
o Żołnierzach Wyklętych, bowiem ich wspomnienie przypadało następnego dnia. Warto pamiętać, iż przypadł im w udziale
tragiczny los, gdyż żyjąc w wyzwolonej Polsce, musieli walczyć
o prawdziwą wolność, za co byli represjonowani. Ostatniego z
nich stracono w 1963 roku, ale mimo śmierci to oni zwyciężyli i
to oni mogą uczyć nas patriotyzmu oraz wierności wartościom.
Program przygotowali uczniowie kl. I a: Marcin Andrzejewski,
Jan Dzimian, Aleksander Hanczewski i Damian Śramski pod
kierunkiem pani Marioli Ciechorskiej i pana Piotra Zielińskiego.

„SAMOTNOŚĆ TO TAKA STRASZNA TRWOGA…”
Stoisz sam wśród tłumu. Z każdej strony możesz dostrzec
wędrujące w Twoim kierunku dłonie. Każdy otaczający Cię
człowiek wmawia Ci, że jest obok Ciebie, by nieść pomoc,
kiedy będziesz jej potrzebował. Słyszysz głosy, które mówią
o tym, że w każdej chwili Twojego życia będą z Tobą, nie zawiodą i nie okłamią. Otaczają Cię uszy chętne wysłuchać twoich
problemów. Ktoś właśnie wyznał Ci miłość. Spędzasz dzień w
towarzystwie znajomych, na których podobno możesz polegać.
Czego Ci brakuje? Czy nie tak wygląda szczęście? Zastanawiasz
się, dlaczego, mimo wszystko, wciąż jesteś nieszczęśliwy. Myślisz
o tym, dlaczego, mimo tylu wpatrzonych w Ciebie oczu, wciąż
czujesz się inny, samotny. Kiedy zapada zmrok, ściągasz maski,
które musiałeś włożyć za dnia, by podobać się towarzystwu,
by nie być innym, odmiennym. W głośnikach rozbrzmiewa
melodia piosenki, której słuchałeś z babcią kilkanaście lat temu,
dokładnie tej samej, której tekst wyśmiał ostatnio Twój kolega.
Wyciągasz album ze zdjęciami, które mają dla Ciebie ogromne
znaczenie. Od kiedy koleżanka powiedziała Ci, że w dzisiejszych czasach nie wypada mieć miękkiego serca i płakać nad
fotografiami, robisz to tylko w ukryciu. Zaplatasz długi warkocz
- dokładnie taki, jaki kiedyś zaplatała Ci mama. Niedawno w
towarzystwie usłyszałeś, że to już niemodne, więc robisz go tylko
w domu, kiedy nikt Cię nie widzi. Przeglądasz się w lustrze.
Dostrzegasz, że garbek na nosie odziedziczyłeś po tacie, którego
znasz tylko z historii. Oddał życie, by ratować Twoje. Przypominasz sobie ukłucie w sercu, kiedy w szkole śmiano się z Twojej
niedoskonałości. Uświadamiasz sobie, że prawdziwym sobą
możesz być tylko wtedy, kiedy jesteś sam, tak jak teraz. Zdajesz
sobie sprawę z tego, że w towarzystwie ludzi, których nazywasz
przyjaciółmi, musisz udawać kogoś, kim nie jesteś. Myśl o samotności wywołuje w Tobie niespotykany lęk. Masz świadomość
tego, że jesteś inny. Kładziesz się w ciepłym łóżku, by pomyśleć.
Czujesz się wolny. Zdajesz sobie sprawę, iż - mimo wszystko uwielbiasz piosenkę, którą słyszysz. Jej tekst mówi o wojnie,
o niej opowiadała Ci babcia. W ręku trzymasz zdjęcie, przytulasz je do piersi, bardzo cenisz stare fotografie. Spod głowy wyciągasz warkocz, który przypomina Ci piękne chwile z dzieciństwa, tak bardzo Ci się podoba. Uświadamiasz sobie, że kochasz
swój niedoskonały nos, to Twoja pamiątka po tacie. Zasypiasz
z nadzieją. Budzisz się, kiedy wstaje świt. Zaraz spotkasz się
ze znajomymi. Wkładasz dziesiątki masek. Przecież nie chcesz
być inny. Przecież nie chcesz być sam…
KN

Karnawał 2017

Karnawał, organizowany od kilkuset lat, jest okresem zabaw, tańca, śpiewu, maskarad i różnego rodzaju imprez. Tego roku trwał do
1 marca.
Najhuczniej, jak wiemy, karnawał świętuje się w Rio de Janeiro
i tam odbywa się największa impreza na świecie, na którą przyjeżdżają tysiące turystów z całego świata!Karnawał w Rio rozpoczyna
się od symbolicznego przekazania kluczy do miasta uczestnikom
karnawałowej parady i pokazami sztucznych ogni.Podczas karnawału wybierana jest najlepsza szkoła samby w Brazylii. Tancerze
tudzież szkoły przygotowują piękne stroje, przepełnione kolorami,
piórami oraz świecidełkami i przez pięć dni i nocy pokazują swoje
układy taneczne na tak zwanym Sambodromie, czyli ruchomej platformie, która porusza się ulicami Rio de Janeiro.
A jak wygląda karnawał w Polsce?
Na pewno mało się słyszy o jakichś wielkich imprezach czy prz
bierankach podczas karnawału w Polsce, jednak istnieją też ciekawe tradycje – na przykład te kultywowane w naszych okolicach.
W ostatni dzień karnawału w domach piecze się wyjątkowe ciasto, tzw. «popielnik», tego dnia można też spotkać kozie
orszaki wędrujące po ulicach Inowrocławia, Mątew czy Janikowa,
a wśród nich babę z dziadem, młodą parę, niedźwiedzie, koźlarków,
Żyda i Cygana, przodownika, no i oczywiście kozę.
Jeszcze kilka lat temu można było zobaczyć kolorowe orszaki, które przeszły ulicami Mogilna oraz wsi Chabsko i Wylatowo.
Jak widać – karnawał w Polsce nie wygląda jak w Wenecji czy Rio
de Janeiro, ale niektóre miasta zachowały jeszcze cząstkę dawnej
oryginalnej karnawałowej tradycji, którą warto zachować dla przyszłych pokoleń.
A.M.
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