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OFICJALNA GAZETKA  I LO W WĄGROWCU 

Egzemplarz darmowy (żadnych VAT-ów, PIT-ów). Nr 5(10) - 2015. 

Witamy wszystkich w nowym roku szkolnym. Wypoczęci? Oczywis cie, z e… 

nie :) Ż yczymy  mno stwa sił, z eby sobie radzic  az  do czerwca (no…  ewentual-

nie maja) bez koniecznos ci brania „urlopu zdrowotnego”. Wiemy, z e będzie 

cięz ko i w ogo le …. Ej! Głowa do go ry! Damy radę! 
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Dnia 30 września tego roku w auli naszego liceum odbyły się tzw. chrzciny pierwszych klas. Imprezę mieli okazję 

poprowadzić: przewodniczący RSU Nikodem Biegański oraz Weronika Wehr. Oboje chodzą do klasy 3A. Natomiast 

zdjęcia robiła Zuzanna Przybylska z klasy 3E. 

 

Otrzęsiny to rytualna inicjacja przyjęcia do grona społeczności nowej szkoły, która często polega na nękaniu. Jednak 

u nas nikt się na nikim nie znęca. W  I Liceum Ogólnokształcącym im. Powstańców Wielkopolskich w Wągrowcu od-

bywa się tzw. spotkanie integracyjne klas pierwszych.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podczas tej imprezy uczniowie biorą udział w różnych konkurencjach. W tym roku pierwszaki zmagali się m.in. z taki-

mi zadaniami jak: robienie tatuaży, picie soku z cytryny, jedzenie pączków, przedstawienie swojego talentu itd. Klasy 

1D oraz 1E pokazały niesamowite scenki. Śmiechu na sali było pod dostatkiem. Uczniowie bardzo się starali zdobyć 

jak najwięcej punktów dla swojej klasy, jednak to 1E ostatecznie zwyciężyła. Serdecznie gratulujemy i już nie może-

my się doczekać następnego takiego spotkania. :D 

Przygotowała: Ania 

Nowinki 

PRZYJĘCIE  PIERWSZAKÓW 
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Każdy przychodząc do nowej szkoły nie wie, co go spotka. Są osoby, które się boją 

wszystkiego, ale są też takie, które się wcale nie przejmują. Pierwszy dzień w nowej 

szkole jest zawsze stresujący, poznajemy ludzi, nauczycieli, nowe zasady i tradycje. 

Odnajdujemy inny świat. W tym przypadku jest to odkrycie Liceum Ogólnokształcą-

cego im. Powstańców Wielkopolskich przez jedną z uczennic, która w tym roku dołą-

czyła do jego grona.  Jest to Kaja Augustyniak z klasy 1E.  

 

 

Jakie było twoje pierwsze wrażenie, kiedy przyszłaś do tej szkoły ? 

Jak przyszłam do szkoły, byłam trochę przerażona, nie wiedziałam czy się w niej odnajdę, jednak 

po już tygodniu moje nastawienie się zmieniło. Szkoła wywarła na mnie dobre wrażanie . 

Co cię najbardziej zaskoczyło ? 

Najbardziej zaskoczyło mnie podejście nauczycieli do uczniów. Jest ogromna różnica między gim-

nazjum a liceum. Czuję się tu swobodnie. 

Z czego się najbardziej ucieszyłaś ? 

Najbardziej ucieszyłam się z tego, do jakiej świetnej i zgranej klasy trafiłam. 

Czy było coś czego się bałaś ? 

Tak, bałam się na początku, że sobie nie poradzę, jednak w tej chwili jest inaczej. 

Czy czujesz już się jak licealistka ? 

 Oczywiście, że czuję się jak licealistka. 

          

   AUTORKI: Natalia i Ania 

    :D  :D  :D 

Nowa szkoła, 

Czyli jak I LO wygląda w oczach „pierwszaka”. 
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Całe to przedsięwzięcie było możliwe dzięki zaangażowaniu fundacji Monte Cassino. 

10 października br. piętnaścioro uczniów I LO  w Wągrowcu, pod opieką pani Sylwii Górskiej i Joanny Szymkowiak, 

wybrało się na wycieczkę projektową do Cassino.  

W sobotę wyruszyliśmy z Wągrowca na lotnisko w Berlinie, gdzie spotkaliśmy się z uczniami z Niemiec. Wspólnie 

polecieliśmy do Rzymu. Tam na lotnisku czekaliśmy na Anglików, aby razem udać się do hotelu w Cassino. Niestety, 

miejscowość ta ''przywitała nas'' deszczem. Zmęczeni podróżą zakwaterowaliśmy się , zjedliśmy kolację i.... ogarnął 

nas nagły przypływ energii, gdyż znaleźliśmy siły na międzynarodową integrację do późnych godzin nocnych. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Następnego dnia od rana, zaraz po śniadaniu ,poszliśmy do muzeum archeologicznego w Cassino. Było nam bardzo 

miło, gdy kustosz pochwalił nasze zachowanie, przejawiające się niezwykłym szacunkiem dla kultury i historii. Po 

obejrzeniu zbiorów muzealnych udaliśmy się na włoską pizzę. Dostaliśmy trochę czasu wolnego na lepsze zapozna-

nie się z miastem. Po południu wspólnie udaliśmy się na cmentarz angielski, który urządzony był na wzór angielskich 

ogrodów, przez co zrobił na nas ogromne wrażenie.  

 

 

 

 

 

 

Po części oficjalnej, złożeniu wieńca i odczytaniu wierszy otrzymaliśmy od naszych opiekunów zadanie, które mieli-

śmy do zrealizowania w grupach stworzonych z trzech narodowości. Gra miejska była dla nas niemałym wyzwaniem. 

Krążyliśmy po mieście w poszukiwaniu wyznaczonych do zdobycia miejsc. Robiliśmy śmieszne zdjęcia, próbowaliśmy 

porozumieć się z Włochami, wykonywaliśmy przeróżne zadania. Zmęczeni wróciliśmy do hotelu na wspólną kolację. 

A po kolacji.... integracja! Każdego dnia pojawiało się coraz więcej tematów do międzynarodowych rozmów.  

 

Cassino 2015 
Nasi uczniowie powrócili z wyprawy do Włoszech. 

Oto, co mają nam do opowiedzenia. 

 

 

 

 

 

 



 5 

Cały poniedziałek spędziliśmy na cmentarzu niemieckim. Poznaliśmy losy jednych z ważniejszych niemieckich żołnierzy. Mie-

liśmy też okazję i zaszczyt brać udział w pogrzebie dwóch walczących, niedawno odnalezionych. Po pogrzebie udaliśmy się 

na poczęstunek i obiad. Wypoczęci i najedzeni zakasaliśmy rękawy i wzięliśmy się za sprzątanie cmentarza. Po intensywnym 

dniu udaliśmy się na odpoczynek do hotelu. 

 

 

 

 

 

 

 

We wtorek mieliśmy szansę na bliższe zapoznanie się z 

"włoskim szkolnictwem" (musiałem dodać ten cudzysłów ;) przy. Red.). Spotkanie z ich szkolną rzeczywistością bardzo nas 

zaskoczyło..Zobaczyliśmy jak wielka jest przepaść między naszymi szkołami. Dzięki temu zaczęliśmy bardziej doceniać to, co 

mamy. Kto nie widział włoskiej szkoły, ten nie jest nawet w stanie sobie wyobrazić, jak strasznie wygląda..  

Po obejrzeniu krótkiego przedstawienia w wykonaniu włoskich uczniów udaliśmy się na polski cmentarz. Podróż była bardzo 

ekscytująca. Podjeżdżanie pod górę autobusem miejskim, przepaści, ogromna liczba zakrętów, a na dodatek do tego 

wszystkiego włoski kierowca-ostoja spokoju i opanowania podczas jazdy. Niezapomniane wrażenia gwarantowane! Na 

cmentarzu, niestety deszcz zakłócić program naszej krótkiej uroczystości. Jednak nie poddaliśmy się tak łatwo, dzielnie stali-

śmy w deszczu, pamiętając o tym, że Oni oddali kiedyś tutaj za nas życie, więc czymże jest taki ''deszczyk''. Odwiedziliśmy 

muzeum, poświęcone pamięci poległych pod Monte Cassino. Następnie po wspólnym posiłku udaliśmy się do klasztoru. 

Zwiedzając  jego mury mieliśmy zaszczyt spotkać się z przeorem. Klasztoru. Przemoczeni i zmęczeni wróciliśmy do hotelu. 
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Środa była dla nas dniem pełnych wrażeń. Zwiedzaliśmy słoneczne Pompeje, które za dawnych lat zniszczone zostały przez 

wybuch wulkanu Wezuwiusza. Słońce pięknie grzało, więc mieliśmy okazję poznać prawdziwy włoski klimat. 

 

 

 

 

W czwartek ubraliśmy się wszyscy na galowo i udaliśmy na wspólne uroczystości do Ratusza. Apel miał się odbyć na powie-

trzu, niestety plany te zostały pokrzyżowane przez deszcz. Szkoda, że Wosi zauważyli, że będzie padać, dopiero w momen-

cie, kiedy ulewa przerwała nasz występ. Ach, Ci Włosi, nieprzyzwyczajeni do październikowych ulew.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Po małym bałaganie, związanym z przeniesieniem uroczystości do środka Ratusza, rozpoczęliśmy występy. Nasze  przedsta-

wienie zrobiło na wszystkich gościach ogromne wrażenie. Po zakończeniu części artystycznej przyszedł czas na spotkanie z 

Wojskowymi Atache. Mieliśmy okazję zadawać pytania dotyczące rożnych wydarzeń gospodarczo-politycznych na świecie i 

dyskutować na ten temat. Atache okazali się bardzo otwartymi i zabawnymi ludźmi, a nie jakimiś  „sztywniakami z dyploma-

cji''. ;) 
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W piątek spakowaliśmy się i wyruszyliśmy do Rzymu. Po drodze zwiedziliśmy San Pietro Infino, które zrobiło na nas niemałe 

wrażenie. Po zameldowaniu się w rzymskim hotelu udaliśmy się w stronę Watykanu. Gdy znaleźliśmy się na Placu Świętego 

Piotra dotarło do nas, że to właśnie dzisiaj, 16 października, jest 37. rocznica wyboru Jana Pawła II na papieża. Ten fakt spra-

wił, że nasza obecność tam wydała nam się jeszcze bardziej wyjątkowa. Zwiedziliśmy Watykan i wyruszyliśmy na nocną, 

pieszą wycieczkę po Rzymie. Miasto tak piękne za dnia okazało się jeszcze piękniejsze nocą. Wczuliśmy się w rzymski klimat 

dzięki  naszym niezawodnym opiekunkom. 

Sobota była naszym ostatnim dniem spędzonym we Włoszech. Od rana zaraz po śniadaniu wyruszyliśmy na zwiedzanie Ko-

loseum i Forum Romanum. W południe przyszedł czas na pożegnanie się z naszymi angielskimi przyjaciółmi. Chwilę później 

udaliśmy się na lotnisko. Po wspólnym locie musieliśmy pożegnać się z Niemcami, co okazało się dla nas wszystkich ogrom-

nym wyzwaniem. Niesamowicie się ze sobą przez ten tydzień zżyliśmy..Nie potrafiliśmy się rozstać. Po wylaniu morza łez, 

odjechaliśmy w kierunku swoich rodzinnych miast. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wyjazd do Cassino to nie wakacje. Cassino, to lekcja, bardzo ważna, bo dotyczy nas samych. Wszystko, czego się tutaj uczy-

my, odnosi się do nas samych. Poznajemy historię naszych narodów, mamy możliwość zawarcia międzynarodowych przyjaź-

ni, łamiąc tym samym stereotypowe myślenie. Jest to również wyjątkowa okazja do pracy nad swoim charakterem,  która 

uczy  pokory i cierpliwości. Jako młode osoby z ogromnym zaangażowaniem podchodzimy do każdego wyznaczonego nam 

zadania, chcąc wypaść jak najlepiej  wśród kolegów  z innych krajów. Otwieramy się na innych ludzi, chcąc poznać ich spoj-

rzenie na świat, zyskując nowe perspektywy. Jesteśmy dumni z tego, że możemy brać udział w tym projekcie, sprawiając, by 

pamięć o poległych nie umarła wraz z nimi. "Cześć i chwała bohaterom!" 

 

 

Julianna Brząkowska 
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Mroczny i zły koszmar wszystkich dietetyków został 

wytępiony ze szkół…! Czy nastanie teraz era mio-

dem i mlekiem (odtłuszczonym) płynąca?  

 

 

 

I po co to wszystko? 

Rok 2010.  

Abelard Giza, znany polski komik w swoim monologu, nawiązując do zakazu posiadania marihuany prześmiewczo 

opowiada, co by było, gdyby policja zakazała posiadania trywialnych rzeczy codziennego użytku typu ziemniaki czy 

słodycze. "Na ziemię małe gnojki, na ziemię! Rzuć snickersa, rzuć snickersa - powiedziałem! Nie rycz mały, to tylko 

gaz łzawiący!" Tak oto śmieje się pan Abelard, publika bije brawa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rok 2015.  

To wszystko staje się... faktem. Prorok? Rzeczy-

wiście, z wyglądu przypomina trochę przybysza z Bliskiego Wschodu, który za chwilę ma zapytać czy ten kebab ma 

być z ostrym sosem. Aaaale, nie w tym rzecz.  

Co zmieniło się przez te 5 lat? Dzieci stały się nienaturalnie grubsze? Ryszard Kalisz i Marta Grycan zastąpili Angelinę 

Jolie i Brada Pitta na stanowisku idealnego  człowieka?  

Przecież niemożliwe, żeby producenci dodawali do swoich produktów więcej cukru, kryształki cukru ceną powoli 

dobiją do ceny kryształków diamentów z Antwerpii..., więc gdzie jest logiczne wytłumaczenie tej chorej ustawy, któ-

rą zafundowali nam nasi politycy?   

 

Czy drożdżówki są złe? 
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Kiedy przechadzałem się po kawiarence w naszym LO, czy sklepiku w moim dawnym gimnazjum przez głowę przeszła mi 

myśl, że na półkach brakuje chyba tylko... octu. Tragikomizmu sytuacji dodaje fakt, że pełnoletnia osoba, która legalnie mo-

że brać przykład z tego, jakie to zakupy robi pan Mietek mieszkający w pobliskim parku, nie może legalnie kupić sobie kawy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Doceńmy jednak fakt bohaterskości naszej władzy. Po twardych negocjacjach, na najwyższym piętrze najdroższego war-

szawskiego hotelu Mariott, zajadając bezcukrowe bezy, zagryzane solonymi paluszkami bez soli, popijane kawą z mlekiem... 

sojowym, bez kofeiny oczywiście, dzielna niczym kapitan statku Costa Concordia pani Minister wynegocjowała powrót droż-

dżówek!  

I radość zapanowała, i uśmiech zagościł, i atmosfera zaraz taka luźniejsza!  

 

Rozbraja mnie jednak fakt, że nadal zachwycamy się rozwiązaniem przez panią Minister problemu, który sama sobie stwo-

rzyła. Po szkole chodzą słuchy, że i żywot naszej wspaniałej kawiarenki chyli się ku końcowi. Przykre. A tymczasem smaczne-

go i... RZUĆ TEGO SNICKERSA POWIEDZIAŁEM! 

                                                                    

Kacper B. 

 

 

Burger też ma uczucia… Nie można go tak po prostu odrzucać… :( 
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Z PAMIĘTNIKA PIERWSZAKA 

Czyli jak wygląda nasza szkoła oczami pierwszokla-

sisty.  

 

 

 

 

 

Uczennica I Liceum Ogólnokształcącego w Wągrowcu.  Jak to poważnie brzmi.  Tak. Jestem już licealistką. Kiedy mi-

nęła podstawówka i gimnazjum? Czas leci zdecydowanie za szybko. Przecież niedawno zaczynaliśmy rok szkolny, 

poznawaliśmy wychowawców, klasę, nauczycieli. A teraz to już normalna szara rzeczywistość. Jak czuję się po ponad 

półtora miesiąca tutaj? Na pewno jest zdecydowanie ciężej, więcej, szybciej.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nauki mam ogromne ilości, nauczyciele są wymagający i stanowczy. Jednak mimo to uważam, że to był mój najlep-

szy wybór. Początki są trudne. To „jasne jak słońce i jak dwa razy dwa”. Wszystko wymaga czasu i przywyknięcia. 

Czas rozpocząć walkę o każdą ocenę przyzwyczaić się do intensywnej i systematycznej nauki.  

 

Moja klasa jest świetna! Dogadujemy się wszyscy, każdy stanie za drugim murem i wyciągnie pomocną dłoń, kiedy 

jest taka potrzeba. Szybko się zgraliśmy i teraz jest nam razem prościej. Nasz wychowawca to najlepsze, co nam się 

mogło przytrafić. Lekcje historii są interesujące i nikomu się na nich nie nudzi. Poza tym jesteśmy wszyscy humani-

stami. Historia to nasz przedmiot wiodący, dlatego też niezwykle istotne jest, jaki jest nauczyciel.  

 

Co do profilu – to również był wspaniały wybór. Będę rozszerzać te przedmioty, które najbardziej lubię, i którymi się 

interesuję. Najgorsze mamy już chyba za sobą – czas na przyzwyczajenie.  Teraz do  intensywnej pracy.  
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REKRUTUJEMY!! 

Numer tej gazetki nie powstałby dzięki zaangażowaniu naszych 

“rekrutów” z pierwszych klas:  

 Kacpra Bagrowskiego 

 Natalii Czajkowskiej, 

 Anny Białeckiej 
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kowska, Patrycja Bednarska, Julianna Brząkowska , Daria Andrzejewska, , Marta Jacek, Grze-
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Opiekun: pani Beata Woźniak 

„Kowalski, opcje „ 

*** 

„David Copperfield to mało powiedziane „ 

*** 

„Postaraj się nie wyrażać swych emocji w tak ekspresyjny sposób „ 

*** 

„Ten genotyp to będzie dziewczynka z odstającymi uszami... Na pewno będzie śliczna „ 

*** 

Wy normalnie się zachowujecie jaki pies z gatunku (niezrozumiałe słowo po łacinie).  

który nie potrafi się skupić na jednej rzeczy  

*** 

Zabierzcie tylko długopisy i follow me do multimedialnej  

 

A teraz reszta szanownego grona pedagogicznego: 

Uczeń po raz któryś nie przyszedł na w-f. 

Nauczyciel: No to w takim razie będzie N-ka, niedostateczny... albo my ich, albo my ich! 

*** 

O uczniu, który rozmawia z dziewczynami na lekcji: "A ten błogosławiony między niewiastami..."  

*** 

N:Co pisze Joasia? 

U: Pamiętnik. 

N: Ale o czym? O skarpetkach pisze? 

*** 

Umawiamy się, że widzimy sześciokąt foremny.” 

*** 

„Oszczędzamy miejsce na tablicy i oszczędzamy na mnie.” 

 CYTATY 
Błyskotliwa gwiazdą dzisiejszego numeru jest pewna pani profesor. 

Zgadnijcie, która …. 


