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SREBRNY FINAŁ WOŚP
15 stycznia 2017r. odbył się 25. już Finał Wielkiej Orkiestry
Świątecznej Pomocy. Celem tej Fundacji jest działalność w zakresie ochrony zdrowia, polegająca na ratowaniu życia chorych osób,
a w szczególności dzieci.
Podstawowy element Finału to granie ,,Wielkiej Orkiestry”, imprezy kulturalne i sportowe. W tym roku podczas Finału WOŚP zadeklarowano rekordową kwotę darowizn – ponad 62 milionów zł.
Do tego sukcesu przyczynili się nie tylko darczyńcy, ale również
bezawaryjnie działający system informatyczny. Darczyńcy najchętniej wspomagali Fundację online, biorąc udział w licytacjach internetowych. Pochodzili oni z 80 krajów, co nadało akcji światowy
wymiar.
Oczywiście nie ma Finału bez „Światełka do nieba”. Jest to już
tradycja: co roku, gdy tylko zapada zmrok, wysyła się do nieba tysiące fajerwerków. Towarzyszy temu poczucie, że znów wspólnymi
siłami udało się dokonać niesamowitych rzeczy. Ostateczna kwota zebrana przez WOŚP w 2017 zostanie podana 8 marca. Warto
przypomnieć, że w ubiegłym roku 3 miesiące po finale na konto
WOŚP trafiło dodatkowe 20 milionów. 25 Finał WOŚP już za nami,
ale chętni nadal mogą dołączyć do orkiestrowych zbiórek, które odbywają się w Internecie.

KRÓTKIE SPIeCIE
01.12.2016 - Julian Wyrkowski z IIIa na Olimpiadzie z przedsiębiorczości.
02.12.2016 - Noc Filmowa
06.12.2016 - Zakładamy czapki mikołajkowe.
06.06.2016 - Warsztaty Hand Made z p.Małgorzatą van Brenk
12.01.2017 - Jan Dzimian i Damian Śramski z Ia na Olimpiadzie
z Teologii /etap diecezjalny/ Janek najlepszy wśród
uczniów klas pierwszych!
13.12.2016 - Przedstawienie związane z 35. rocznicą wprowadzenia
stanu wojennego / aktorzy - uczniowie kl. Ia, pod
kierunkiem p. Marioli Ciechorskiej i p. Piotra Zielińskiego/
16.12.2016 - Spotkanie uczniów klas III z przedstawicielami
PWSZ Gniezno
16.12.2016 - Wieczór z siatkówką
19.12.2016 - Projekcja filmu Dywizjon 303 i spotkanie z reżyserem.
19.12.2016 - Mediatorzy z naszego liceum na otwarciu centrum
mediacyjnego w trzemeszeńskim gimnazjum.
19.12.2016 - Ubieranie choinki!
21.12.2016 - Świąteczny kabaret.
22.12.2016 - Wigilie klasowe.
05.01.2017 - Turniej hokeja dla chłopców.
17.01.2017 - Spotkanie klas I z policjantami.
18.01.2017 - Połowinki klas II a i I a w Qrniku
21.01.2017 - Studniówka – wreszcie…
23.01.2017 - Szkolna drużyna siatkówki na zawodach w Gnieźnie –
brawo, dziewczyny!
24.01.2016 - Zakwalifikowanie się Julii Frycy z klasy III a do
wojewódzkiego etapu konkursu z wiedzy ekologicznej
– gratulujemy!

Martyna Nadolska

Lubię działać na rzecz lokalnej społeczności – wywiad z Janem
Dzimianem – stypendystą funduszu stypendialnego Stowarzyszenia ”Światowid” MŁODY WIELKI

SPOTKANIE OPŁATKOWE
Drodzy Państwo, mimo iż od Świąt Bożego Narodzenia upłynęło już trochę czasu, to jeszcze czujemy zapach wigilijnych potraw
i świerkowej choinki, a w sercu przechowujemy słowa opłatkowych życzeń… Tę atmosferę chcemy stworzyć i dziś, proponując
wsłuchanie się w strofy świątecznej poezji oraz dźwięki znanych
kolęd, które – mamy nadzieję – będą Państwo śpiewać razem
z nami, do czego serdecznie zapraszamy.
Tymi słowami 13 stycznia rozpoczęło się tradycyjne spotkanie opłatkowe Wielkopolskiego Stowarzyszenia Absolwentów
i Wychowanków Gimnazjum i Liceum im. M. Kosmowskiego
w Trzemesznie. Jak co roku, uczniowie Liceum przygotowali
program artystyczny złożony ze strof poezji. Wśród nich znalazły się też wiersze niezwykłego autorstwa, bowiem napisał je
Pan Profesor Władysław Dereziński. O swojej pasji opowiedział
w drugiej części spotkania, którą zakończył wspólny poczęstunek.
Miły nastrój i serdeczność sprawiły, iż ten styczniowy wieczór stał
się wieczorem niezwykłym….
Program artystyczny przygotowali uczniowie klasy II a pod kierunkiem pani Marioli Ciechorskiej i pana Piotra Szablewskiego;
świąteczne dekoracje „wyczarowała” pani Sławomira Sobkowiak.

Klaudia: Czy mógłbyś krótko opowiedzieć o projekcie, w którym
wziąłeś udział?
Jan: Projekt polega na wykorzystaniu stypendium w różnego
rodzaju akcjach społecznych czy też reklamach danej społeczności – ja chcę stworzyć film, który będzie promocją naszej
Szkoły.
Klaudia: Co zachęciło Cię do wzięcia udziału w projekcie?
Jan: O projekcie dowiedziałem się od Pani Dyrektor. Od razu
mnie zainteresował, ponieważ lubię działać na rzecz lokalnej
społeczności. Oprócz mnie zaangażowanych jest około 10 osób,
które zgłosiły się do pomocy w jego realizacji.
Klaudia: Jak masz zamiar wykorzystać nagrodę z projektu?
Jan: Jestem coraz bliżej dorosłości i pieniądze na pewno się
przydadzą, choćby na prawo jazdy.
Klaudia: Jakie są Twoje zainteresowania pozaszkolne?
Jan: Poza szkołą staram rozwijać się poprzez czytanie różnych
książek, granie w szachy, udział w akcjach charytatywnych.
Interesuję się praktycznie wszystkim „po trochu”.
Klaudia: Jakie zatem są Twoje plany na przyszłość?
Jan: Przyszłość wiążę z przedmiotami humanistycznymi,
ale – jak na razie – nie mam jeszcze wybranego określonego
zawodu.
Klaudia: Na koniec zapytam, czy warto – według Ciebie – próbować swoich sił w tego typu projektach?
Jan: Oczywiście! Jest to idealny sposób na integrację z osobami zaangażowanymi w film i rozwijanie swoich zainteresowań.
Myślę, że będziemy się świetnie bawić, a przy okazji mamy
szansę zrobić coś dla społeczeństwa. Gorąco zachęcam do
brania udziału w tego typu akcjach.
Klaudia: Dziękuję bardzo, życzę dalszych sukcesów oraz powodzenia w realizacji marzeń!
Jan: Dziękuję!
Wywiad przeprowadziła Klaudia Nawrot
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Matura próbna z Operonem i Nową Erą

Połowinki

Świetny humor oraz dobre towarzystwo to recepta na udaną
zabawę, o czy mogliśmy przekonać się, biorąc udział w POŁOWINKACH klas Ia i IIa, które zostały zorganizowane 14 stycznia
w restauracji Qrnik. Po uroczystym rozpoczęciu – przemowach
uczniów oraz wychowawczyń: p. M. Ciechorskiej i p. S. Sobkowiak – wszyscy uczestnicy ruszyli na parkiet i bawili się wyśmienicie aż do końca imprezy. Warto dodać, iż o dobrą muzykę zadbał
p. Leszek Figaj, który doskonale sprawdził się w roli DJ’a, co potwierdziliśmy, wręczając okolicznościowy certyfikat. Tańce trwały
do 1 w nocy i były niezłą próbą przed przyszłoroczną studniówką.
Sobotni wieczór zapisał się w naszej pamięci jako jedno z milszych
szkolnych wspomnień.
Swoimi wrażeniami podzieliła się Klaudia Kirszner z kl. IIa

W środę 23 listopada2016 r. rozpoczęliśmy pisanie próbnych
matur z wydawnictwem Operon. Na pierwszy ogień poszła matematyka podstawowa, która jest zmorą niejednego ucznia.
Po jej zakończeniu nie ukrywaliśmy swojego niezadowolenia
i rozczarowania, matura bowiem okazała się bardzo trudna,
a w szczególności zadanie z Anką i Danką. W czwartek 24 listopada odbyła się matura z języków obcych poziomu podstawowego. Matura z angielskiego, według większości uczniów, okazała
się prosta i nie sprawiła problemów jak pisana dzień wcześniej
z matematyki. Ostatniego dnia matur, czyli w piątek 25 listopada, przystąpiliśmy do matur z przedmiotów rozszerzonych, jakie
wybraliśmy, według własnych możliwości oraz zainteresowań.
Po zakończonych egzaminach próbnych stres opadł i mogliśmy
odetchnąć z ulgą, że to już koniec, ale okazało się, iż byliśmy
w błędzie, gdyż 4 stycznia 2017 r. ponownie odbyły się matury
próbne, tym razem z wydawnictwem Nowa Era. Pierwszego
dnia zmierzyliśmy się z maturą z języka polskiego, 5 stycznia
przyszedł czas na matematykę, a po weekendzie, 8 stycznia,
przystąpiliśmy do matury z języków obcych poziomu podstawowego i w następnych dniach do matur z wybranych przez siebie
przedmiotów rozszerzonych. Ostatecznie próbne matury zakończyły się w piątek 13 stycznia. Część maturzystów przyznała,
że matura z wydawnictwem Nowa Era była na podobnym poziomie trudności co matura z Operonu. A jaka będzie w maju?
Odpowiedź poznamy już niedługo…
Karolina

WARTO POSŁUCHAĆ…
ZAWSZE ZNAJDUJĘ CZAS DLA PRZYJACIÓŁ…

W cyklu WYWIAD Z CIEKAWYMI LUDŹMI tym razem rozmowa z uczniem naszej Szkoły - Igorem Matuszyńskim z klasy II a
Liceum Ogólnokształcącego, stypendystą Prezesa Rady Ministrów.
• Czy nauka zawsze była dla Ciebie priorytetem ?
Raczej tak. Wiedza zawsze się przyda.
• Ile czasu poświęcasz nauce ?
Nie potrafię określić tego w wymiarze czasowym. To zależy, na
co muszę się przygotować, lecz nie wygląda to tak, że siedzę cały
dzień nad książkami. Czasami wiem, że poświęciłem tego czasu za mało... ale - tak jak każdy - czasem mam przysłowiowego
„lenia”.
• Czy znajdujesz czas na życie towarzyskie?
Zawsze znajduję czas dla przyjaciół. Nawet kiedy mam dużo nauki w tygodniu, znajdę kilka minut dla nich. No i oczywiście są
jeszcze weekendy.
• Jakie masz plany na przyszłość ?
Od dziecka chciałem być żołnierzem Wojska Polskiego,
ale to raczej tylko marzenia. Interesuję się chemią i matematyką,
więc pewnie wybiorę studia związane z tymi kierunkami. Być
może inżynieria chemiczna i procesowa, ale jeszcze nie jestem
do końca pewny.
• Jak wykorzystujesz stypendium?
Spełniam marzenia i inwestuję w swój rozwój. Zawsze chciałem
nauczyć się grać na gitarze, dlatego postanowiłem część pieniędzy przeznaczyć właśnie na ten cel. Reszty na pewno nie zmarnuję.
• Z jakim reakcjami spotykasz się w najbliższym środowisku ?
Rodzice są ze mnie dumni, najbliżsi przyjaciele również.
• Czy ktoś okazuje zazdrość ?
Raczej nie, przynajmniej nic mi o tym nie wiadomo.
• Jakie masz zainteresowania pozaszkolne ?
Lubię sport i to wokół niego kręci się „mój pozaszkolny świat”.
Współprowadzę treningi STREET WORKOUT TRZEMESZNO
(chętnych zapraszam). Aktywność fizyczna jest dla mnie ważna
i już nie wyobrażałbym sobie życia bez niej.
• Jak to zrobiłeś, że nie jesteś tzw. typowym kujonem ?
Zawsze jestem sobą. Nigdy nie uważałem się za kujona. Nauka
przychodzi mi z łatwością, więc nie spędzam całego wolnego
czasu tylko na niej.
• Jak widzisz siebie za 10 lat ?
Trudno powiedzieć, bo to bardzo dużo czasu. Nie wiadomo,
co przyniesie los, ale chciałbym ukończyć studia, powoli zakładać rodzinę, mieć dobrą i wymarzoną pracę.
• Nie pozostaje mi więc nic innego jak tylko życzyć, aby rzeczywistość przerosła Twoje marzenia, byś miał dobre i szczęśliwe życie.
Wywiad przeprowadziła Anna Grobelska

Muzyka nie-klasyczna?
W tytule mowa jest o niesamowitym duecie Chorwatów, którzy całkowicie złamali zasady „dobrego smaku” oraz „powagi
i tradycji” w muzyce klasycznej. Luka Sulić i Stjepan Hauser swoją działalność zaczęli w 2011 roku, kiedy to opublikowali Smooth Criminal Michaela Jacksona w serwisie Youtube, zyskując
13 000 000 wyświetleń! Zaistnieli w świecie z niezwykłego powodu: grają muzykę znanych zespołów rockowych na wiolonczelach. To nieprawdopodobne, kiedy dwóch chłopaków odgrywa
piosenki AC/DC Kings of Leon Coldplay Nirvana lub Guns’n’Roses. Ktoś może powiedzieć, że jest to pogwałcenie zasad klasyki,
jednak, moim zdaniem, to świetny sposób zachęcenia młodego
pokolenia do słuchania, a może nawet i gry na ,instrumentach
smyczkowych. Ktoś może powiedzieć, że nie jest fanem rocka,
jednak 2Cello posunęli się o krok dalej i postanowili nagrać cover
piosenki Wake me up Avicii’ego, Dj’a , którego w 2016 roku mogliśmy powitać w Polsce. Chłopcy nadążają za współczesnością
i wiedzą, co podoba się młodym ludziom, dlatego nagrali swoją
wersję muzyki pochodzącej ze znanego serialu „Gra o Tron” na
podstawie książki Georga R.R Martina. Kiedyś zdanie „wyrwać
dziewczynę na wiolonczelę” brzmiałoby śmiesznie, jednak w odniesieniu do 2Cello jest to jak najbardziej realne! Luka i Stjepan
grają nie tylko w koloseach, teatrach i salach koncertowych, ale
są częstymi gośćmi klubów, gdzie ludzie bawią się do ich muzyki.
Coż… pewnie dla dużej części tych osób to jedyna możliwość
spotkania z kulturą. Dobra robota, Panowie!
Jagoda Woźniak

… I OBEJRZEĆ

CISZA
Film opowiada o tragedii licealistów w Tatrach, która rozegrała się 28 stycznia 2003 roku: wskutek zejścia lawiny zginęło siedmioro uczniów i jeden opiekun wycieczki.
Wojtek Domagała jest chłopakiem tętniącym życiem – należy
do licealnego koła wspinaczkowego i uwielbia się wspinać. Pewnego razu Tadeusz Brzozowski – nauczyciel geografii w liceum
i opiekun koła – proponuje uczniom wycieczkę w Tatry, a w ramach niej wspinaczkę na Rysy, co zostaje entuzjastycznie przez
nich przyjęte, jedynie matka Wojtka - Alicja ma, wydawać by się
mogło, irracjonalne obawy. W końcu szczęśliwa ekipa wyjeżdża
i dociera do schroniska nad Morskim Okiem. Nic nie zapowiada
tragedii. Młodzi zdobywcy gór mozolnie wspinają się na Rysy,
nagle schodzi lawina…
Film oparty na faktach. Trzyma w napięciu, lecz efekty specjalne nie zachwycają.
Dominik Schrama
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