WRZESIEŃ 2013
Inauguracja roku szkolnego 2013/2014
W poniedziałek 2 września 2013 roku o godz. 9.00 rozpoczęła się uroczystość
inauguracyjna roku szkolnego 2013/2014. Oficjalne otwarcie nowego roku odbyło się z
udziałem Sztandaru Szkoły, Dyrekcji , Grona Pedagogicznego i Społeczności Uczniowskiej.
Po odśpiewaniu hymnu państwowego głos zabrała Pani Dyrektor Jolanta Hryniowska, która
powitała uczniów szczególnie klas pierwszych. Życzyła wszystkim wytrwałości w
nadchodzącym roku szkolnym, zachęcała do intensywnej pracy i aktywności pozwalającej na
osiągnięcie sukcesu.

IV Turniej Orlika o Puchar Premiera Donalda Tuska
W dniu 5 września 2013 roku na boisku sportowym ORLIK w Miejskiej Górce odbył się IV
Turniej Piłki Nożnej O PUCHAR PREMIERA DONALDA TUSKA. W turnieju ORLIKA
brały udział drużyny chłopców w kategoriach wiekowych 10-11 oraz 12-13 lat. Oprócz
gospodarzy, w skład których wchodziły dwie drużyny z Gimnazjum w Miejskiej Górce na
zawodach wstawiło się: Gimnazjum Konary, Sobiałkowo oraz Gostkowo. Rywalizacja
odbywała się na dwóch boiskach w czterech grupach. Mecze rozegrano systemem "każdy z
każdym" w czasie 2x10 minut. Szczególnie pełen emocji był mecz finałowy pomiędzy
drużynami z Miejskiej Górki. Pierwsze miejsce w kategorii 12-13 lat wśród chłopców
zajęła II drużyna z Gimnazjum w Miejskiej Górce przed I drużyną z Gimnazjum w
Miejskiej Górce, a trzecie miejsce drużyna z Gimnazjum z Konar.
Najlepszym strzelcem został Kacper Subera z klasy Ia gimnazjum.

III LO w Komendzie Powiatowej Policji w Rawiczu
Dnia 19. września uczniowie kl. III LO o kierunku prawno – policyjnym wraz z wychowawcą
Panią Barbarą Borutą- Ratajczak udali się do Komendy Powiatowej Policji w Rawiczu, gdzie
Pani asp. Beata Jarczewska przybliżyła im zasady pracy funkcjonariuszy policji. Uczniowie
mieli okazje zapoznać się z pracą technika kryminalistyki, który pokazał, jak pobiera się
odciski palców i wykonuje odlewy butów, poznali także krótką historię wcześniejszych
pojazdów policyjnych i zdobyli informacje na temat służby psów policyjnych. Licealiści mieli
okazję zobaczyć między innymi magazyn z bronią oraz umundurowanie ochronne do działań
porządkowych.

Mistrzostwa Powiatu w Lekkiej Atletyce Licealiada 2013/2014r.
W dniu 19 września 2013r., na stadionie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Rawiczu odbyły
się Mistrzostwa Powiatu w Lekkiej Atletyce Indywidualnej dla uczniów
ponadgimnazjum w kategorii dziewcząt i chłopców. Szkołę reprezentowała 30-to osobowa
drużyna (11 dziewcząt i 19 chłopców), w której każdy z zawodników brał udział w innej
dyscyplinie. W zawodach uczestniczyły wszystkie szkoły ponadgimnazjalne z naszego
powiatu. Zwycięzcy trzech pierwszych miejsc w każdej z dyscyplin i kategorii otrzymali
dyplomy.

PAŹDZIERNIK 2013
Konkurs na logo akcji Ożywić Pola
Przypominamy, że trwa konkurs na logo akcji Ożywić Pola Rok Trznadla. W logo musi
być zawarta pełna nazwa Naszej Szkoły oraz nazwa Koło Łowieckie "Łowiec" Wrocław.
Konkurs trwa do 18.10.2013, dla zwycięzcy została ufundowana nagroda.

Mamy nowego Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego
W dniach od 7-11 października 2013 roku w naszej szkole odbywały się wybory na
Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego. Dnia 11 października komisja wyborcza
podliczyła głosy i jednogłośnie orzekła, iż przewodniczącym zostaje Dawid Lokś uczeń klasy
II LO. Zwyciężył sporą liczbą głosów mianowicie na 335 głosujących 214 oddało głos na
Dawida. Życzymy wielu sukcesów i powodzenia w sprawowaniu nowej funkcji.

Dzień Edukacji Narodowej 14 października 2013
W Zespole Szkół w Miejskiej Górce odbyła się uroczystość związana z Dniem Edukacji
Narodowej. Swoją obecnością zaszczycili nas: zaproszeni Goście, Dyrekcja, Grono
Pedagogiczne, Pracownicy Szkoły, Społeczność Uczniowska. Po uroczystym wprowadzeniu
sztandaru szkoły, odśpiewaniu hymnu państwowego i powitaniu przez przedstawiciela
Samorządu Uczniowskiego wszystkich zgromadzonych, głos zabrał v-ce Starosta Krzysztof
Synoracki, wręczając po raz kolejny naszym uczniom: Adamowi Stachowskiemu 2LO,
Weronice Karolczak 2LO i Monice Krzyżoszczak 3bZSZ- stypendia v-ce Starosty, których
sam jest sponsorem. Pani Dyrektor Jolanta Hryniowskia złożyła Gronu Pedagogicznemu,

Pracownikom Szkoły najserdeczniejsze życzenia z okazji ich święta, doceniając wkład i trud z
jakim wykonują swoje obowiązki i powinności.

Harriet i „Kurczę, jakie jaja” na podium!!!
Dnia 23 października 2013 odbyła się Uroczysta Gala podsumowująca II edycję projektu „ eSzkoła Moja Wielkopolska”. Uczestnicy projektu „Kurczę, jakie jaja” mieli zaszczyt brać w
niej udział. Uroczystość odbywała się na Auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w
Poznaniu. Podczas gali 5 projektów (w tym 4 z liceum i 1 nasz z gimnazjum ) miało okazję
zawalczyć o nagrodę publiczności, wśród nich projekt z Zespołu Szkół w Miejskiej Górce.
Nagrody publiczności nie udało się zdobyć, ale znaleźliśmy się w czołówce, zajęliśmy II
miejsce i zdobyliśmy nagrodę dla szkoły - tablicę interaktywną.

Obóz szkoleniowy w Kiekrzu
Uczniowie naszej szkoły wraz z opiekunami Jackiem Urbanem i Jarosławem Kasprzakiem
w dniach od 21 do 23 października br. uczestniczyli w jesiennej edycji warsztatów dla
kadetów z klas o profilu policyjnym objętych patronatem Wielkopolskiego Komendanta
Wojewódzkiego Policji w Poznaniu. Obóz odbywał się w Kiekrzu i miał charakter
szkoleniowy.

LISTOPAD 2013
„ O niepodległość, całość i wolność ojczyzny naszej…”
Hasłem przewodnim uroczystej akademii , która odbyła się 8 listopada w Zespole Szkół w
Miejskiej Górce, z okazji 95 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości stał się
powyższy cytat. Symboliczną wymowę obchodów święta 11 listopada w naszej szkole miało
przekazanie pocztu sztandarowego przez uczniów klasy 3 LO swoim młodszym kolegom.
Słowami F. Konarskiego: „Jeszcze jeden listopad do okna zapukał. Żółtych liści szelestem. I
znów nas odszukał….” rozpoczęło się przedstawienie słowno- muzyczne, które miało nam
przybliżyć trudną i długą drogę Polaków do suwerenności, niepodległości naszej ojczyzny.
Nie zabrakło pieśni patriotycznych, które uwzniośliły uroczystość.

Festiwal Żywej Piosenki
Dnia 9 listopada 2013r. w Gminnym Centrum Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji w
Bojanowie odbył się I Festiwal Żywej Piosenki. W komisji artystycznej zasiedli: Grzegorz
Kopala, kompozytor, aranżer, multiinstrumentalista, szerzej znany publiczności z występów
w musicalu „Metro” oraz w zespole „Just 5”, Julia Rośińską-Kopala, wokalistka jazzową i
popowa, absolwentka Wydziału Jazzu i Muzyki Rozrywkowej w Katowicach oraz Franciszek
Wieremiejko, radny miasta i gminy Bojanowo, członek komisji kultury. Nasz Zespól Szkól
reprezentowały: Joanna Kryś, Urszula Nowacka, Dominika Przewoźna, Jagoda Wencel,
Katarzyna Włodarczyk, Aleksandra Sendłak, Natalia Pokładek. Poziom prezentacji
artystycznych był bardzo wysoki, co szczególnie podkreśliło jury konkursu, mimo tego
Dominice Przewoźnej udało się stanąć na podium i zdobyć II miejsce w kategorii gimnazjum.

Mistrzostwa Powiatu Rawickiego w Halowej Piłce Nożnej 14.11.2013r.

Mistrzostwa Powiatu Rawickiego w Halowej Piłce Nożnej – 14.11.2013r.
14 listopada w sali sportowej I LO w Rawiczu rozegrane zostały Mistrzostwa Powiatu
Rawickiego w Halowej Piłce Nożnej, w których reprezentacja ZS Miejska Górka wywalczyła
tytułu vice mistrza powiatu rawickiego Licealiady w roku szkolnym 2013/2014.

UDZIAŁ UCZNIÓW LO W DEBACIE – „DECYDUJEMY WSPÓLNIE”
Dnia 15 listopada o godz. 12.00 bieżącego roku w sali Gimnazjum w Sierakowie odbyła się
debata społeczna pod hasłem „Decydujmy wspólnie”. Na spotkanie, które zostało poświęcone
szeroko rozumianemu bezpieczeństwu a zorganizowane przez rawicką policje przybyło dużo
osób. Naszą Szkołę reprezentowali uczniowie klasy I i II Liceum Ogólnokształcącego – Profil
Prawno Policyjny. Opiekunami grupy była Pani Dyrektor J. Hryniowska oraz nauczyciel
geografii Pan D. Poślednik.

Mistrzostwa Świata Rumunia 2013
W dniach od 22 - 24 listopada w Bukareszcie odbyły się Mistrzostwa Świata Juniorów i
Młodzieżowców w Ju-Jitsu. W zawodach wzięło udział około 460 zawodników z 31 krajów,
którzy rywalizowali w 38 kategoriach. Wraz z kadrą Polski w rumuńskim czempionacie brał
udział zawodnik Uczniowskiego Klubu Sportowego Ju Jitsu i Judo Miejska Górka Patryk
Rakowski, który rywalizował w kategorii do 69 kg młodzieżowców.
Uczeń klasy o profilu prawno-policyjnym miejskogóreckiego LO pierwszą walkę stoczył z
zawodnikiem z Meksyku- Eduardo Alberto Gutierrez Cortes, którą wygrał przed czasem. W
kolejnej walce różnicą 2 punktów przegrał z reprezentantem Rosji Vallerim Apolikhinem. W
walkach repasażowych przegrał na punkty 13:8 z francuzem Valentinem Bonneau`em, po
czym zakończył start w mistrzostwach świata na 9 miejscu.

Weronika Karolczak Stypendystką Prezesa Rady Ministrów na rok szkolny
2013/2014
22 listopada w Auli Novej Akademii Muzycznej w Poznaniu odbyło się uroczyste wręczenie
Stypendium Prezesa Rady Ministrów uczniom szkół z województwa wielkopolskiego, wśród
których znalazła się uczennica drugiej klasy liceum Weronika Karolczak. Gospodarzami
uroczystości byli Piotr Florek Wojewoda Wielkopolski i Elżbieta Walkowiak Wielkopolski
Kurator Oświaty. Uroczystość uświetnił muzyką fortepianową Jacek Szwaj zwycięzca
konkursu organizowanego w ramach festiwalu Transatlantyk 2012.

Nasze Dziewczyny – BEZKONKURENCYJNE!!!
Dominika Przewoźna i Joanna Kryś zajęły I i II miejsce w I Międzygminnym Konkursie
Piosenki Anglojęzycznej dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów gmin Miejska Górka
i Krobia , który odbył się 28 listopada 2013 w sali wiejskiej w Gogolewie. Organizatorem
konkursu był Zespół Szkół w Gostkowie.

GRUDZIEŃ 2013

ŚWIATOWY DZIEŃ AIDS
1 grudnia to ŚWIATOWY DZIEŃ AIDS. Kolejnym krokiem w przybliżeniu społeczności
szkolnej tematyki związanej z profilaktyką HIV/AIDS było rozwieszenie na terenie szkoły
plakatów. 2 grudnia natomiast odbyło się w Starostwie Powiatowym w Rawiczu spotkanie,
podczas którego miało miejsce m.in. podsumowanie powiatowego etapu wojewódzkiego
konkurs na logo pod hasłem „ Nie daj szansy AIDS”, w którym to konkursie NASZA Ola
Sendłak zajęła I miejsce. Miłym akcentem spotkania było wręczenie laureatom i uczestnikom
konkursu nagród, upominków i dyplomów.

No i poczuli chemię
Dnia 6 grudnia część uczniów naszej szkoły Mikołajki spędziła na Uniwersytecie im. Adama
Mickiewicza w Poznaniu na Dniach Akademickich. Uroczystość ta została zorganizowana dla
zwycięzców projektu „e- Szkoła Moja Wielkopolska”. Podczas całego dnia uczniowie mieli
wypełniony czas tak jak prawdziwy student; wykładami i ćwiczeniami praktycznymi.
Uczestnicy wysłuchali wykładu z fizyki, kognitywistyki i biologii, obejrzeli też widowiskowe
doświadczenia z chemii i fizyki. Eksperymenty były wybuchowe, więc zainteresowanie było
ogromne. Uczniowie mogli też z bliska przyjrzeć się życiu studenckiemu, poprzez
samodzielne zwiedzanie wydziałów fizyki i biologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w
Poznaniu.

AKCJA CHARYTATYWNA NA RZECZ ZWIERZĄT ZE SCHRONISKA
W KROTOSZYNIE – PODSUMOWANIE
10 grudnia zakończyła się akcja charytatywna na rzecz zwierząt – zbieraliśmy karmę i inne
artykuły dla zwierząt. Każda klasa mogła również zebrać po symbolicznej złotówce od ucznia
i przeznaczyć na pomoc dla zwierząt. Akcję wpierali również przyjaciele naszej szkoły:
Państwo Maria i Marek Buchowscy i Pan Zdzisław Goliński. Koordynatorami akcji byli: pani
Beata Wiśniewska i pan Tomasz Pertek przy współpracy z „Grupą Pakowniczą nr 7” oraz
Grupą „Ożywić Pola”.

Jasełka
20 grudnia na apelu szkolnym uczniowie klasy III Liceum Ogólnokształcącego oraz
szkolnego kółka teatralnego zaprezentowali jasełka bożonarodzeniowe przygotowane pod
kierunkiem pań: Bożeny Gubańskiej, Renaty Stach. Oprawę muzyczną przygotowała pani
Katarzyna Maciejak. Przedstawienie wprowadziło wszystkich w bożonarodzeniowy klimat
zadumy, pokoju i radości. Na apelu również pani v-ce dyrektor Ilona Szwarc nagrodziła
uczniów za szczególne osiągnięcia w pierwszym półroczu roku szkolnego 2013/2014. Po
przedstawieniu uczniowie udali się do klas na spotkanie wigilijne z wychowawcami i
zaproszonymi gośćmi.

STYCZEŃ 2014
WOŚP 2014

W rawickim Domu Kultury odbył się finałowy koncert IV edycji „Mój talent” organizowanej
przez Gimnazjum im. Henryka Sienkiewicza w Rawiczu. Cały dochód z koncertu
przeznaczony jest na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, a udało się zebrać ponad
1700zł. Akcję wspierały uczennice Naszego Zespołu Szkół: Aleksandra Sendłak, Joanna Kryś
i Urszula Nowacka. Grono jurorskie przyznało nagrodę specjalną dla Asi Kryś za wykonanie
piosenki „Dłoń” z repertuaru Natalii Kukulskiej.

Profil prawno – policyjny przeszkolony
Grupa licealistów z profilu prawno - policyjnego w Zespole Szkół im. St. Mikołajczyka w
Miejskiej Górce brała udział w szkoleniu prowadzonym przez firmę MED GROUP z
Rawicza. Kurs pierwszej pomocy składał się z części teoretycznej, uwzględniającej ogólne
zasady udzielania pierwszej pomocy, jednak w przeważającej mierze szkolenie to
obejmowało część praktyczną; postępowanie ratownicze w stanach nagłych, w przypadku
urazów oraz resuscytację krążeniowo – oddechową. Szkolenie dla licealistów zakończone
zostało uzyskaniem przez uczestników zaświadczenia o ukończeniu kursu w zakresie
udzielania pierwszej pomocy.

Nowi opiekunowi SU
W dniach 7-10 stycznia odbyły się wybory nowych opiekunów Samorządu Uczniowskiego.
Zwycięzcami okazali się: p. Dominik Poślednik oraz p. Krzysztof Zelek.

Szachy drużynowe
W Sierakowie odbyły się Mistrzostwa Powiatu Rawickiego w Szachach Drużynowych.
Rywalizowało ze sobą 5 drużyn ze szkół gimnazjalnych powiatu rawickiego. Nasza drużyna,
w której skład weszli: Miedziński Wiktor, Pląskowski Kacper, Młoda Joanna, Młody Jan
uzyskała tytuł Vice-mistrza powiatu rawickiego Gimnazjady w szachach drużynowych!

I miejsce na Powiatowym Konkursie Przysłów Niemieckojęzycznych

Czworo uczniów Naszej Szkoły wzięło udział w Powiatowym Konkursie Przysłów
Niemieckojęzycznych organizowanym przez i LO im. J. Dąbrowskiego w Rawiczu.
Uczniowie mieli możliwość podniesienia kompetencji językowych oraz spotkania się z
uczniami innych szkół, z którymi mogli wymienić doświadczenia. Poziom współzawodnictwa
okazał się na wysokim poziomie. I miejsce zajęła uczennica Naszej szkoły – Patrycja
Kasprowiak.

„IDIOM-MEISTER”

Szkolny konkurs z języka niemieckiego pt. „IDIOM-MEISTER” polegał na rozwiązaniu testu
wiedzy, w którym uczestnicy sprawdzili swoją znajomość idiomów niemieckojęzycznych
oraz umiejętność ich wykorzystania. Zwycięzcami okazali się: Maria Ławniczak, Michalina
Kędzia oraz Klaudia Plewa.

„Radość oglądania” – Koło Teatralne na deskach Teatru Lalek we
Wrocławiu
Członkowie szkolnego kola teatralnego wyjechali pod opieką p. Renaty Stach do
Wrocławskiego Teatru lalek na pierwsze zajęcia z cyklu warsztatów realizowanych w ramach
projektu „Radość oglądania”. Celem Pomysłodawców projektu jest przygotowanie
świadomego, krytycznego odbiorcy kultury, a w szczególności spektakli i przedstawień
teatralnych. Finałem uczestnictwa w warsztatach będzie czynny udział w czerwcowym
Przeglądzie Teatrów organizowanych przez Wrocławski Teatr Lalek.

Finał Konkursów Powiatowych
W sali gimnastycznej naszego Zespołu Szkół odbył się Finał Konkursów Powiatowych
organizowanych przez Zespół Szkół im. Stanisława Mikołajczyka którymi były:
 II Powiatowy Konkurs Plastyczny w formie integracyjnej, który w tym roku przebiegał pod
hasłem „Świąteczne drzewko”
 Powiatowy Konkurs fotograficzny pt. „Złota Polska jesień”
 oraz gminny konkurs Plastyczny pt.’’ Zwierzyna leśna’’
Łącznie w konkursach wzięło ponad 200 osób – uczniów szkół podstawowych, gimnazjów,
szkół ponadgimnazjalnych ale również DPS w Osieku, WTZ w Miejskiej Górce czy ŚDS w
Rawiczu. Zaproszeni goście oraz uczestnicy wraz z opiekunami obejrzeli jasełka w
wykonaniu uczniów Naszej Szkoły, po uroczystym rozdaniu nagród organizatorzy zaprosili
wszystkich na słodki poczęstunek oraz wystawę prac konkursowych. Koordynatorami
konkursów byli: Pani Agnieszka Iżykowska, Pani Katarzyna Maciejak oraz Pan Tomasz
Pertek.

LUTY 2014
Warsztaty fotograficzne
Uczniowie związani z kółkiem fizycznym mieli okazję 4 lutego br. uczestniczyć w
warsztatach fotograficznych. Zajęcia odbyły się w Ośrodku Kultury, Sportu i Aktywności
Lokalnej w Miejskiej Górce. Prowadził je fotograf Marcin Wlekliński. W pierwszej części
tego emocjonującego spotkania przybyłe osoby mogły zapoznać się z wiedzą teoretyczną z
zakresu techniki fotografii. Prowadzący omówił budowę i zasadę działania aparatu, jego
elementy oraz najważniejsze parametry ekspozycji, takie jak: przesłona, czas naświetlania i
ISO. Dalsza część zajęć to zajęcia plenerowe. Uczniowie pod okiem Pana Marcina
Wleklińskiego i Szymon Kaczmarka „bawili” się czasem naświetlania. Każdy miał okazję

poćwiczyć i przekonać się jak wiele radości może dać kreatywna fotografia. Niezastąpionym
modelem okazała się być Kacper Pląskowski. W zajęciach uczestniczyli: Bożko Adrian,
Jórdeczka Bartosz, Kiałka Bartosz, Majewicz Aleksandra, Matysiak Joanna, Niedźwiedzka
Beata, Organistka Roksana, Pląskowski Kacper, Ptak Eryk, Ptak Maciej, Wiśniewska Marta.

Partnerstwo Zespołu Szkół i Zakładu Karnego 18 lutego 2014
Pani Dyrektor Zespołu Szkół im. Stanisława Mikołajczyka w Miejskiej Górce Jolanta
Hryniowska podpisała umowę partnerską o współpracy z Dyrektorem Zakładu Karnego w
Rawiczu ppłk Jarosławem Banasikiem. Partnerstwo dotyczy opieki merytorycznej nad
klasami licealnymi o kierunku prawno-policyjnym i nowym kierunku, planowanym od
przyszłego roku szkolnego - Służba Więzienna. Celem umowy jest prowadzenie wspólnych
działań w zakresie przekazywania wiedzy dotyczącej funkcjonowania SW. Obie placówki
rozpoczną ścisłą współpracę w kształceniu młodych ludzi zainteresowanych pracą w służbach
mundurowych. Zgodnie z założeniami umowy organizowane będą wykłady, warsztaty i
zajęcia praktyczne na terenie Zakładu Karnego w Rawiczu, jak również Zespołu Szkół.
Koordynatorem ds. dydaktycznych z ramienia zakładu został kpt. Piotr Bruder. Dzięki
partnerstwu młodzi ludzie poznają zasady funkcjonowania placówki penitencjarnej, zyskają
także możliwość rozwoju pod kierunkiem wysoko wykwalifikowanej kadry więzienników.

Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego
Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego obchodzony jest 21 lutego. Ustanowiony przez
UNESCO 17 listopada 1999 r. Jego data upamiętnia wydarzenia w Bangladeszu, gdzie w
1952 r. pięciu studentów zginęło podczas demonstracji .Domagali się nadania językowi
bengalskiemu statusu języka urzędowego. Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego ma w
założeniu dopomóc w ochronie różnorodności językowej jako dziedzictwa kulturowego.
Hasło tegorocznej akcji brzmi :„A niechaj narodowie wżdy postronni znają, iż Polacy nie
gęsi, iż swój język mają” W Zespole Szkół w Miejskiej Górce postanowiliśmy upamiętnić ten
dzień , zwracając uwagę na sposób wysławiania się nas wszystkich oraz skłonić do
zastanowienia się nad poprawnością językową. Zaproszenie przyjęli : pan burmistrz Karol
Skrzypczak, pani w-ce przewodnicząca Barbara Szewczyk, radni Rady Miejskiej oraz pan
Marek Stach –Dyrektor Ośrodka Kultury, Sportu i Aktywności Lokalnej. W trosce o kulturę
języka ojczystego promujemy w naszej szkole czystą polszczyznę i etykę mówienia. Jedna z
form propagowania języka ojczystego-języka polskiego są konkursy: literacki, twórczości
poetyckiej i ortograficzny.

Porozmawiajmy o żywieniu…w „tłusty czwartek”
W „tłusty czwartek”, uczniowie Zespołu Szkół w Miejskiej Górce wzięli udział w zajęciach
prowadzonych przez panią dietetyk Alicję Kędzierską w ramach projektu „MĄDRE
ŻYWIENIE, ZDROWE POKOLENIE”, którego organizatorem jest Polskie Towarzystwo
Dietetyki w Warszawie. Pani dietetyk przeprowadziła z młodzieżą zajęcia na temat zdrowego
stylu życia i kreatywnego myślenia według scenariuszy przygotowanych przez PTD.
Uczniowie mieli okazję dokonać m.in. pomiaru swojej wagi oraz obliczyć swoje BMI. Warto

podkreślić, iż pomimo unoszącego się w całej szkole zapachu pączków przygotowanych
przez Samorząd Uczniowski, wykazali bardzo duże zainteresowanie tematem prawidłowego
żywienia i aktywności fizycznej, oraz bardzo chętnie i aktywnie uczestniczyli w zajęciach
prowadzonych przez gościa.

MARZEC 2014
Z wizytą w Komendzie Powiatowej w Rawiczu
Klasa I LO pod opieką p. Doroty Kempa odwiedziła Komendę Powiatową Policji w Rawiczu.
Uczniowie z dużym zainteresowaniem i w skupieniu „zwiedzali” budynek jednostki Policji,
po którym oprowadzała nas p. Beata Jarczewska, rzeczniczka prasowa Komendy Powiatowej
Policji w Rawiczu. Podczas oprowadzania uczniów po komendzie, pokazano im wiele
ciekawych i charakterystycznych pomieszczeń tj. pokój techniki kryminalistycznej, gdzie
funkcjonariusz z Wydziału Kryminalnego sierż. sztab. Kamil Lipowczyk omówił na czym
polega i jak istotne znaczenie ma praca technika kryminalistyki. Uczniowie mieli możliwość
dowiedzieć się jak wiele istnieje sposobów zabezpieczenia rożnego rodzaju śladów
pozostawionych na miejscu zdarzenia. Młodzież dowiedziała się wielu ciekawych rzeczy na
temat daktyloskopii, mechanoskopii, traseologii i tym podobnych zagadnień związanych z
techniką kryminalistyki. Licealiści mogli również zobaczyć pomieszczenia dla osób
zatrzymanych do czasu wyjaśnienia sprawy czy też do wytrzeźwienia oraz miejsce, w którym
znajduje się stanowisko kierowania jednostką. Odbyli również spotkanie z Komendantem
Powiatowej Policji w Rawiczu, inspektorem Krzysztofem Nowakiem, który ciekawie
opowiedział o pracy policji, zaletach i wadach tego zawodu. Odpowiadał na pytania uczniów,
omawiał zasady rekrutacji do policji i zachęcał do wstąpienia w jej szeregi. Spotkanie odbyło
się w miłej atmosferze. Wielu z naszych uczniów marzy o zawodzie policjanta, dlatego to
spotkanie było dla nich niezwykle interesujące.

Tydzień Promocji Zdrowia Psychicznego
W szkołach na terenie powiatu rawickiego, w dniach 17-21.03.2014r. zorganizowano Tydzień
Promocji Zdrowia Psychicznego (TPZP), który poprzedza konferencję pod hasłem
„ Oblicza Zdrowia Psychicznego” zaplanowaną na 8 i 9 kwietnia 2014r. Organizatorami
konferencji są: Starostwo Powiatowe w Rawiczu, Gmina Rawicz, Poradnia PsychologicznoPedagogiczna w Rawiczu oraz Gimnazjum im. Adama Olbrachta Przyjmy - Przyjemskiego
w Sierakowie. W pierwszym dniu konferencji (8 kwietnia 2014.), przeznaczonym dla
młodzieży, będą uczestniczyć również uczniowie naszej szkoły. Drugi dzień konferencji
(9 kwietnia 2014r.) dedykowany jest dla osób dorosłych.
W ramach Tygodnia Promocji Zdrowia Psychicznego, każda ze szkół gimnazjalnych
i ponadgimnazjalnych realizowała działania z zakresu promocji i profilaktyki zdrowia
psychicznego.
Zespół Szkół im. Stanisława Mikołajczyka w Miejskiej Górce również aktywnie włączył się
do tych działań.Hasło przewodnie TPZP w naszej szkole brzmiało: „ Czuję się dobrze we
własnej skórze”.Celem podejmowanych działań było wzmocnienie zdrowia psychicznego,
dobrego samopoczucia i poprawa jakości życia uczniów, rodziców i nauczycieli.

Rewelacyjny występ Big Band’u

25 marca uczniowie klas pierwszych gimnazjum i liceum mieli okazje uczestniczyć
w koncercie zespołu Big Band z Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia im. Józefa Zeidlera
w Gostyniu. Prowadzącym spotkanie był pan Damian Ruskowiak, wychowanek naszej
szkoły, a obecnie wykładowca w szkole muzycznej. Podopieczni pana Ruskowiaka
zaprezentowali wspaniałe, solowe występy między innymi na flecie poprzecznym, saksofonie
tenorowym, saxhornie tenorowym, trąbce. Solistom akompaniował pan Krzysztof
Szymkiewicz. Jednak punktem kulminacyjnym okazał się koncert młodych muzyków, pod
batutą pana Damiana, którzy wykonali szlagierowy utwór New York, New York, a także
największe przeboje Abby. Big Band porwał wszystkich widzów. To było niezapomniane
przeżycie i mamy nadzieję, że jeszcze się powtórzy.

Piorun Komendantem
28. marca po raz szósty odbył się w naszej szkole konkurs „Możesz zostać komendantem”,
organizowany przez Komendę Powiatową Policji w Rawiczu, przy współudziale Zespołu
Szkół. O zaszczytne miano komendanta walczyli uczniowie szkół ponadgimnazjalnych:
Zespołu Szkół z Jutrosina, Zespołu Szkół nr 3 z Rawicza, Zespołu Szkół Zawodowych z
Rawicza, a także silna reprezentacja naszej szkoły. Zawodnicy,
w pierwszej części konkursu, musieli pokonać sprawnościowy tor przeszkód, taki sam, jak
podczas rekrutacji kandydatów do służby w Policji, następnie zmierzyli się z testem wiedzy.
Konkurencję sportową sędziował przedstawiciel z Komendy Wojewódzkiej Policji
w Poznaniu Pan podkom. Krzysztof Gorynia. Tegoroczna walka o fotel komendanta była
niezwykle zacięta. Najszybszy na torze sprawnościowym okazał się Kewin Leśniewski
z czasem 1.04, jednak prawdziwa walka rozegrała się między Krystianem Piorunem z kl. III
LO a Adamem Stachowskim z kl. II LO. Współzawodnictwo licealistów zakończyło się
dogrywką, którą ostatecznie wygrał Krystian Piorun i to on przez jeden dzień będzie
piastował stanowisko komendanta KPP w Rawiczu. W myśl regulaminu konkursu zastępcą
komendanta został najlepszy zawodnik spoza Zespołu Szkół, Grzegorz Sobota z ZSZ
z Rawicza. Gratulujemy zwycięzcom i cieszymy się, że po raz kolejny uczeń naszej szkoły
okazał się niepokonany.

KWIECIEŃ 2014
VII Edycja Powiatowego Konkursu Języka Niemieckiego
„Deutsch ist einfach”
01 kwietnia br. w Zespole Szkół im. Stanisława Mikołajczyka w Miejskiej Górce ponad 30stu gimnazjalistów wzięło udział w siódmej edycji konkursu z języka niemieckiego „Deutsch
ist einfach” czyli „Niemiecki jest łatwy”. Do rywalizacji przystąpili uczniowie
z sześciu szkół powiatu rawickiego m.in. Rawicza, Konar, Szkaradowa, Bojanowa i Miejskiej
Górki.

„Drzwi otwarte” w Zespole Szkół w Miejskiej Górce
Pod hasłem „ Nie może Cię u Nas zabraknąć”- Zespół Szkół w Miejskiej Górce po raz drugi
zorganizował „ Drzwi Otwarte” dnia 03 kwietnia br. zapraszając tym samym w ciekawą
podróż pełną pokazów, doświadczeń, labiryntu, zabaw językowych , sportu .

Zaproszenie przyjęły szkoły z Konar, z Gostkowa. Pojawili się także uczniowie z Krobi,
Jutrosina , Bojanowa , z Rawicza i z Szurkowa. Szóstoklasiści ze Szkoły Podstawowej
w Miejskiej Górce pierwszy raz mieli okazję zapoznać się z propozycjami zajęć oferowanych
przez naszą szkołę Chcieliśmy zachęcić Gimnazjalistów a niezdecydowanych przekonać do
wyboru Zespołu Szkół w Miejskiej Górce , proponując naukę w liceum o kierunku prawnopolicyjnym i kierunku nowopowstającym służba więzienna lub w szkole zawodowej
z możliwością dalszej nauki w liceum dla dorosłych. Dysponujemy szeroką ofertą zajęć
pozalekcyjnych, nowoczesną bazą i realizujemy wiele projektów edukacyjnych oraz
programów edukacji ekologicznej i zdrowotnej. Gimnazjalistów lubiących doświadczenia
zaprosiliśmy do magicznego świata chemii, fizyki , biologii i geografii, w którym to odbyły
się pokazy krótkich doświadczeń , działania tablicy interaktywnej, map multimedialnych oraz
zajęcia z mikroskopem. Mieli również okazję zaprojektować grafikę trójwymiarową w 3D
w programie „ SCETHUP”.
W ramach projektu „ Rok Szkoły w Ruchu” organizowanym przez Ministerstwo Edukacji
Narodowej a przygotowanym przez nauczycieli wychowania fizycznego zaprezentowaliśmy,
odwiedzającej naszą szkołę młodzieży, pokazy z mistrzem Ju-Jitsu , ćwiczenia z instruktorką
aerobiku, zajęcia w siłowni, pokaz gry w bule, pokaz z symulatorem lotu realizowanego
w ramach zajęć z modelarstwa oraz turniej piłki nożnej. Nieodłącznym elementem sportu jest
zdrowe odżywianie, stąd zachęciliśmy młodzież do obejrzenia wystawy ‘Piramida zdrowia’ ,
zmierzenia ciśnienia tętniczego krwi i zjedzenia pożywnej kanapki . Prezentacją programu
„Ożywić Pola” pokazaliśmy wszechstronność działań podejmowanych przez uczniów
i nauczycieli naszej szkole. Na zwiedzających czekały liczne atrakcje. Wśród nich quizy
językowe przygotowane przez germanistów i anglistów oraz krzyżówki matematyczne
i sudoku , nad których poprawnością czuwali nauczyciele matematyki. Labirynt grozy pełen
czarownic, wampirzyc oraz pokaz iluzjonisty to niepowtarzalna, zapadająca w pamięć
inscenizacja przygotowana w ramach szkolnego teatru uatrakcyjniła pobyt zwiedzających .
Gimnazjalistom chcących podjąć dalszą naukę w Zespole Szkół w Miejskiej Górce
proponujemy szeroką ofertę edukacyjną- naukę w liceum lub w szkole zawodowej. Poprzez
prezentację multimedialną dotyczącą kierunków i sposobu kształcenia w szkole zawodowej
oraz możliwości kontynuowania nauki w liceum dla dorosłych i poprzez obejrzenie stanowisk
z przedstawicielami poszczególnych zawodów oraz nabywając informacji o kierunkach
kształcenia w liceum: prawno-policyjnym i nowopowstającym służba więzienna, mieli okazję
dokonać weryfikacji ofert jakie proponujemy w kształceniu ponadgimnazjalnym.

Zawody Wędkarskie o Puchar Dyrektora ZS w MG
Członkowie grupy OP oraz uczniowie ZS w MG w dniu 15.04.14 wzięli udział
w Zawodach Wędkarskich o Puchar Dyrektora ZS w MG. W zawodach wystartowało
14 uczestników oraz kilkoro rodziców. Oto lista zawodników: Kamil Siecla, Konrad
Skrzypek, Edwin Marchewka, Adam Majchrzak, Michał Kaczmarek, Kacper Stefaniak,
Bartosz Kiałka, Tomasz Wegnerowicz, Jakub Krzyżoszczak, Bartosz Balcerowiak, Tobiasz
Krysman, Artur Lorek, Michał Smektalski, artur Jakubowski. Zawody zwyciężył Adam
Majchrzak z wynikiem 860 gr, drugie miejsce zajął Kamil Siecla z wynikiem 510 gr. Puchar
przechodni wędruje więc do Adama Majchrzaka. Po zawodach oczywiście było ognisko
i kiełbaski, które dostaliśmy od Pana Aleksandra Wolnego.

Międzynarodowy Dzień Ptaków

Z okazji Międzynarodowego Dnia Ptaków uczniowie ZS w Miejskiej Górce odbyli terenową
lekcję na temat " Ptaki krajobrazu miejskiego oraz rolniczego ". Odwiedziliśmy Miejsko
Górecki Balaton, rzekę Dąbrocznie oraz stawy należace do Cukrowni Miejska Górka. Klasa
1AZ obserwowała wiele gatunków kaczek, perkozów, czajki oraz błotniaki. Zajęcia prowadził
opiekun grupy OP pan Tomasz Pertek. W trakcie zajeć uzupełnialiśmy karty pracy a na
koniec mieliśmy okazje obejrzeć pokaz pracy w wodzie Małego Munsterlandera.

„Szkolny Dzień Języków Obcych”
„Śpiewać każdy może” - pod takim hasłem odbył się 16 kwietnia 2014r. Szkolny Dzień
Języków Obcych. Tegoroczna uroczystość połączona została z obchodami 10-lecia
przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. Zaproszenie do wspólnego świętowania przyjęli:
Komendant Powiatowej Policji w Rawiczu Pan inspektor Krzysztof Nowak, z ramienia
Zakładu Karnego w Rawiczu koordynator do spraw dydaktycznych Pan kapitan Piotr Bruder
oraz sekretarz Miejskiej Górki Pan Adam Bandura.
W części oficjalnej zgromadzonym gościom oraz całej społeczności szkolnej przybliżona
została historia powstania Unii Europejskiej, w zadumie wysłuchano „Ody do radości”
z IX Symfonii Ludwiga van Beethovena, oficjalnego hymnu wspólnoty, a na koniec oddano
głos uczniom klasy IIIB, którzy w imieniu młodego pokolenia wypowiedzieli się, czym dla
nich jest owa europejska wspólnota. Nie zabrakło takich haseł, jak: Integracja,
Bezpieczeństwo, Tolerancja czy Świat bez Granic.
Drugą część uroczystości stanowił Konkurs Piosenki Obcojęzycznej, do którego przystąpiło
10 wykonawców, prezentujących różne języki oraz różne style muzyczne. Nad prawidłowym
przebiegiem konkursu czuwała komisja w składzie: Łozo – Daniel Ptak, Kora – Dawid Lokś,
Czesław Mozil – Patryk Rakowski oraz Zbigniew Wodecki – Adam Stachowski. Na scenie
usłyszeliśmy takie gwiazdy, jak Selenę Gomez (Natalia Łukowiak oraz Nicole Zawidzka),
Celine Dion (Urszula Nowaka), Michela Telo (Tomasz Skupin), Leonarda Cohena (Katarzyna
Włodarczyk) czy żeńską wersję Davida Guetty (Dominika Przewoźna). Niezwykły aplauz
publiczności wzbudził natomiast gościnny występ Ivana Mladka z utworem „Jozin z Bazin”
w wykonaniu uczniów klasy III LO (Macieja Sowizdrzał, Marka Jęsiek oraz Damiana
Naskręta). Słowa uznania należą się również uczennicy klasy Ia gimnazjum, Beacie
Szotkiewicz, która do perfekcji opanowała język japoński śpiewając utwór „Sakura kiss”
Chieko Kawabe. Po raz pierwszy na scenie wystąpili a capella Michał Łysiak, Karol
Przybylak oraz Artur Rychel, śpiewając pełną piersią utwór „Panie Janie” po niemiecku,
angielsku, francusku oraz włosku. Tanecznym krokiem zaprezentowali się również
przedstawiciele klasy IIIa z własna wersją utworu „Einen Stern” Dj Ötzi. Nad choreografią
czuwał Filip Gil, któremu dzielnie towarzyszyły piękne panie: Katarzyna Kędzia, Alicja
Pawlak, Paulina Becela, Edyta Naskręt oraz Magdalena Krzyżoszczak. Największą ilość
smsów zdobył jednak rockowy girls band z utworem “Durch den Monsum” niemieckiej grupy
Tokio Hotel. Dziewczyny zachwyciły nie tylko doskonałym opanowaniem tekstu, ale również
mocnym rockowym brzmieniem. Na perkusji oczarowała wszystkich Wiktoria Poloch,
w świat dźwięków elektrycznych i basowych wprowadziły nas Marta Langner oraz Rozalia
Michalska, natomiast niesamowitym wokalem całości dopełniły Asia Kryś oraz Marysia
Ławniczak. Zwyciężczynie otrzymały Vouchery na ocenę bardzo dobrą z wybranej kartkówki
z dowolnego języka obcego. Na koniec uroczystości uczniowie klasy IIIb wraz z przyjaciółmi
zaprezentowali współczesną wersję bajki o kopciuszku, ale w języku ….. niemieckim. Ich gra
aktorska, opanowanie języka oraz scenografia spotkały się z uznaniem i podziwem

zgromadzonych. Wszystkim wykonawcom serdecznie gratulujemy i zapraszamy w przyszłym
roku!:)

MAJ 2014
Utalentowana gimnazjalistka na koncercie w Warszawie
3 maja w Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie, Joanna Kryś, gimnazjalistka z Zespołu
Szkół w Miejskiej Górce, wzięła udział w półfinale 10. edycji Festiwalu Zaczarowanej
Piosenki im. Marka Grechuty, organizowanym przez Fundację Anny Dymnej „Mimo
Wszystko”. Sukces Asi jest tym większy, bowiem już po raz drugi udało się jej
zakwalifikować do półfinału. Koncert w Warszawie poprowadziły: Anna Dymna, Bronia
Zamachowska, Anna Popek i Ewelina Flinta. Asia była jedną z 32 osób występujących na
scenie, które wybrano spośród 198 nadesłanych zgłoszeń. Jury w składzie: Monika
Dryl, Magdalena Czapińska, Paweł Królikowski, Janusz Tylman oraz Magdalena
Waligórska, wyłoniło 12 finalistów, którzy 7 czerwca wystąpią na krakowskim Rynku
Głównym. To naprawdę ogromny sukces Asi, chociaż zabrakło jej szczęścia, aby dostać się
do czołówki finałowej. Co roku zgłaszają się młodzi, utalentowani wokaliści z całej Polski,
reprezentujący naprawdę wysoki poziom. Festiwal Zaczarowanej Piosenki pokazuje ludzi
aktywnych, przełamując stereotyp osoby niepełnosprawnej. Mimo niezakwalifikowania się do
finału, dla Asi bezcenne pozostają nawiązane podczas konkursu przyjaźnie, jak również
spotkania prowadzone przez wykwalifikowanych trenerów. Drugoklasistka obiecuje, że za
rok na pewno spróbuje swoich sił raz jeszcze.

Ogólnopolski Konkurs Czytelniczy
5 maja zostały ogłoszone wyniki „I Ogólnopolskiego Konkursu Czytelniczego: Oblicza
miłości i nienawiści”. Sześcioro śmiałków z trzecich klas gimnazjum (A. Pawlak, A. Becela,
M. Łukowska, P. Dąbrowicz, M. Ławniczak, M. Niedźwiecki) zdecydowało się stanąć w
szranki z rówieśnikami z całego kraju. Pomimo, iż nie stanęli na podium, mogą poszczycić się
szeroką wiedzą czytelniczą. Najwyższy wynik uzyskał Michał Niedźwiecki z klasy 3B.
Wszystkim uczestnikom gratulujemy odwagi i osiągniętych wyników. Gimnazjalistów
natomiast zachęcamy do poszerzania własnych horyzontów i udziału w przyszłorocznej
edycji konkursu.

„Sokole oko”
Dnia 20 maja 2014 troje gimnazjalistów Zespołu Szkół ( Magdalena Krzyżoszczak i Maria
Ławniczak z klas III oraz Adrian Bożko z klasy II) udało się do Gimnazjum im. Adama
Olbrachta Przyjmy- Przyjemskiego w Rawiczu, aby rywalizować w międzyszkolnym
konkursie języka niemieckiego „ Sokole oko”. Uczniowie otrzymali tekst z 10 błędami, które
należało odnaleźć, a następnie poprawić. Sokolim okiem może pochwalić się Maria
Ławniczak, która w swojej kategorii wiekowej zajęła III miejsce. Należy przyznać, iż
rywalizacja była naprawdę zaciekła. Uczestnikom serdecznie gratulujemy!

XVI Konkurs Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej
24 maja reprezentacja Naszego Zespołu Szkól w składzie: Urszula Nowacka, Dominika

Przewoźna oraz Joanna Kryś wzięła udział w XVI Powiatowym Konkursie Piosenki
Dziecięcej i Młodzieżowej , który odbył się w Parku WODR w Bojanowie Gołaszynie. W
gronie jurorskim zasiedli: Michalina Zyber oraz Marcin Herman. Nasze Dziewczyny
zaprezentowały bardzo wysoki poziom artystyczny w swoich prezentacjach. Jury przyznało
miejsce II- Joannie Kryś oraz III- Dominice Przewoźnej w kategorii gimnazjum, oraz miejsce
III –Urszuli Nowackiej w kategorii liceum. Ponadto dziewczyny wzięły udział w
przesłuchaniach Festiwalu Piosenki „Muzyka nie zna granic” organizowanym prze Liceum
Ogólnokształcące numer 3 w Lesznie. Do kolejnego etapu zakwalifikowała się Asia Kryś.

II Gminny Przegląd Projektów Edukacyjnych
W czwartek 29.05.2014r. odbył się w sali widowiskowej miejskogóreckiego Ośrodka Kultury,
Sportu i Aktywności Lokalnej II Gminny Przegląd Projektów Edukacyjnych. Swoją pracę
zaprezentowali uczniowie z wszystkich szkół gimnazjalnych naszej gminy: Gostkowa, Konar
i Miejskiej Górki.
Projekty dotyczyły różnych dziedzin wiedzy. Jedna z grup projektowych z Zespołu Szkół w
Gostkowie zaprezentowała temat „ Od igiełki i niteczki do przepięknej sukieneczki.”
Dziewczyny przedstawiły informacje dotyczące historii szycia oraz zaprezentowały
własnoręcznie wykonane sukienki. Dzięki drugiej grupie z tej samej szkoły dowiedzieliśmy
się, jak powstaje sól kąpielowa, a trzecia grupa wprowadziła nas w tajniki teatru, prezentując
temat „ Od Melpomeny do Talii, czyli jak zmieniała się sztuka teatralna na przestrzeni
wieków.”
Grupa projektowa z Zespołu Szkół w Konarach zaprezentowała wiele ciekawych
doświadczeń, aby pokazać nam, jak prawa fizyki wpływają na zachowanie zwykłej wody.
Druga grupa z tej samej szkoły zaciekawiła nas tematyką mniejszości narodowych,
występujących w Polsce.
Zespół Szkół w Miejskiej Górce reprezentowały cztery grupy projektowe w tematach: „
Muzyka folklorystyczna w powiecie rawickim”,” W stronę mody”, „ Jestem aktywny i
sprawny” oraz „ Metody pozyskiwania energii”.
Uroczystość zaszczycili swoją obecnością Burmistrz Miejskiej Górki Pan Karol
Skrzypczak, Dyrektor Ośrodka Kultury, Sportu i Aktywności Lokalnej w Miejskiej Górce
Pan Marek Stach, Dyrektor Zespołu Szkół w Miejskiej Górce Pani Jolanta Hryniowska oraz
opiekunowie projektów edukacyjnych. Wszyscy otrzymali z rąk Burmistrza pamiątkowe
kubki wydane z okazji 730 – lecia Miejskiej Górki oraz dyplomy uczestnictwa.
Organizatorem II Gminnego Przeglądu Projektów Edukacyjnych była pani Renata Stach,
Koordynator Projektów Edukacyjnych w Zespole Szkół w Miejskiej Górce, która pragnie
złożyć serdeczne podziękowania za pomoc i wsparcie przy realizacji przedsięwzięcia
Dyrektorowi i pracownikom Ośrodka Kultury, Sportu i Aktywności Lokalnej w Miejskiej
Górce.

Zawody wędkarskie
W sobotę 31.05.2014 r. na zbiorniku wodnym w Konarach odbyły się zawody wędkarskie. W
kategorii gimnazjum nasza drużyna, która wystąpiła w składzie Filip Majchrzak, Adam
Majchrzak i Kamil Siecla, zajęła 1 miejsce. W klasyfikacji indywidualnej zwyciężył Adam
Majchrzak. Po zawodach dla rodziców, opiekunów dzieci i młodzieży zostały

przeprowadzone konkurencje sprawnościowe. Zwycięzcom gratulujemy odniesionego
sukcesu.

CZERWIEC 2014
Muzyka nie zna granic
Joanna Kryś uczennica Naszego Zespołu Szkół, 3 czerwca , wzięła udział w finale Festiwalu
Piosenki „Muzyka nie zna granic”. Festiwal zorganizowało III Liceum im. Juliusza
Słowackiego w Lesznie. Jury konkursowe, w którym zasiadali m.in. dr Robert Rachuta
(zastępca dyrektora Instytuty Muzyki PWSZ Leszno) oraz Krzysztof Dziuba (aktor
wrocławskiego teatru Capitol) w kategorii gimnazjum postanowiło przyznać pierwsze miejsce
naszej Asi, która zaśpiewała piosenkę „Listen” z repertuaru Beyonce. Gratulujemy !!!

Dzień Sportu
11 czerwca na terenie miejskogóreckiego Zespołu Szkół, Balatonu, Marianówki i pobliskiego
lasu odbył się Dzień Sportu pod hasłem „Żyj bez nałogów”, zorganizowany przez nauczycieli
wychowania fizycznego. Konkurencje rozgrywano w sześciu kategoriach: test wiedzy
profilaktycznej, konkurencje sportowe, określanie azymutu, bieg terenowy, rozkładanie
namiotu i wiązanie węzłów żeglarskich. Wszystkie klasy otrzymały mapę przemarszu i zadań
do wykonania oraz kartę punktacyjną niezbędną przy zaliczaniu poszczególnych stacji. O
wygranej decydował czas wykonania zadań , punkty oraz wiedza dotycząca życia bez
używek. Dopełnieniem zmagań sportowych był mecz piłki nożnej nauczyciele – uczniowie,
rozgrywający się na Orliku przy Zespole Szkół w Miejskiej Górce. Drużyna młodzieży
pokonała nauczycieli 3:2 po dogrywce i rzutach karnych . Dzień Sportu zakończono
ogłoszeniem wyników i wręczeniem nagród najlepszym zespołom.

Rajd „Doliną Baryczy” 12-14.06.2014
Grupa młodzieży Zespołu Szkół w MG wraz z opiekunami Panem Tomaszem Pertkiem i
Szymonem Kaczmarkiem wybrała się na rajd rowerowy „Doliną Baryczy”. W planach poza
turystyką rowerową po pięknej Dolinie Baryczy, było spotkanie z pracownikami
Uniwersytetu Przyrodniczego w Stacji Ornitologicznej Uniwersytetu Wrocławskiego w
Rudzie Milickiej. Wcześnie rano rozstawiliśmy sieci do odłowu ptaków, następnie odbyliśmy
bardzo interesujące spotkanie na temat ornitologii i obrączkowania ptaków. Po jakiejś
godzinie udaliśmy się do sieci i odłowiliśmy „złapane” ptaki, które zostały zaobrączkowane.
W trakcie spotkania dowiedzieliśmy się jak się obrączkuje ptaki, jak rozpoznaje płeć i wiek
ptaków. Zaobrączkowaliśmy pokrzewkę czarnogłową, sikory, szpaka, piegżę, drozda
śpiewaka oraz kilka innych gatunków. Najciekawszym punktem spotkania był „spacer” po
stawach, i przegląd gniazd trzcinniczka (Acrocephalus scirpaceus). Pod czujnym okiem pani
przewodnik przeglądaliśmy gniazda tego ptaka, łapaliśmy patki w sieci, obrączkowaliśmy,
pobieraliśmy krew do badań DNA i badań poziomu hemoglobiny. Zajęcia były bardzo
interesujące, w końcu nie, co dzień mamy możliwość chodzenia po najsłynniejszych stawach
rybnych Europy i słuchania ciekawych opowieści o ptakach. Po południu wyruszyliśmy na
rowerową wycieczkę po stawach uzbrojeni w solidny spektyw, oglądaliśmy kolonie rybitw i

mew, podglądaliśmy gęsi gęgawy, różne gatunki kaczek. W drodze powrotnej zatrzymaliśmy
się przy stawie Słonecznym Górnym i w trakcie obserwacji Pan Tomasz Pertek zaobserwował
ciekawy gatunek gęsi. Okazało się, że jest to bardzo rzadki w naszym kraju gatunek gęsi
tybetańskiej, podlegający ocenie komisyjnej. Ptak został sfotografowany przy pomocy
telefonu komórkowego i profesjonalnego spektywu Swarowski, następnie za radą Pani Beaty
Orłowskiej naszej przewodnik, zgłoszony do kartoteki awifauny dolnego śląska. Obserwacja
została wczoraj potwierdzona. W drodze powrotnej wstąpiliśmy do Technikum Leśnego w
Miliczu by zrobić pamiątkową fotografię przy pałacu i wróciliśmy do domu. W rajdzie
uczestniczył także przodownik turystyczny Pan Jerzy Skrzypczak, dziękujemy za pomoc.

Przyznano tytuł „SZKOŁA W RUCHU” w ramach akcji „Ćwiczyć każdy
może” Zespołowi Szkół w Miejskiej Górce
Rok szkolny 2013/2014 został przez Ministerstwo Edukacji Narodowej ogłoszony "Rokiem
Szkoły w Ruchu". Zespół Szkół w Miejskiej Górce jest jedną ze szkół, która brała udział w
Ogólnopolskiej Akcji Ministra Edukacji Narodowej „Ćwiczyć każdy może” organizowanej w
ramach Roku Szkoły w Ruchu. Po spełnieniu określonych wymagań i kryteriów zawartych w
regulaminie akcji, szkoła otrzymała tytuł „Szkoła w ruchu”, który stanowi wyróżnienie dla
placówki, za to że przyczynia się ona do promowania w swoim środowisku aktywności
fizycznej i zdrowego trybu życia wśród dzieci i młodzieży. Uczniowie z Zespołu Szkół w
Miejskiej Górce wraz z nauczycielami wychowania fizycznego wzięli udział w zajęciach
pozalekcyjnych takich jak weekendowe rajdy rowerowe, które miały na celu propagowanie
turystyki rowerowej jako atrakcyjnej formy rekreacji i aktywnego wypoczynku, wyjazdy na
basen i podstawy techniki w jujitsu. Przeprowadzono również zajęcia taneczno ruchowe, gry
w bule oraz przygotowano piramidę zdrowia celem uświadomienia uczniom jak ważne jest
prawidłowe odżywianie. Na zajęciach niezorganizowanych odbyło się spotkanie młodzieży
zainteresowanych modelarstwem lotniczym, atrakcją był również udział uczniów w turnieju
paintball, który dostarczył wiele radości i dał ogromną dawkę adrenaliny. Wszystkie zadania
zostały zrealizowane i udokumentowane w formie scenariuszy, opisów, zdjęć i filmów, które
są opublikowane na stronie internetowej szkoły (zakładka Rok szkoły w ruchu) i YouTube.

I Powiatowy Konkurs Języka Angielskiego
16 czerwca 2014 roku w Zespole Szkół im.Stanisława Mikołajczyka odbył się I Powiatowy
Konkurs Język Angielskiego zorganizowany przez nauczycieli języka angielskiego - p.Rafała
Rysia, p.Adama Piotrowiaka, p.Tomasza Pertka oraz p. dyr Ilonę Szwarc. W konkursie wzięło
udział 11 uczestników z Zespołu Szkół w Miejskiej Górce, Zespołu Szkół w Konarach,
Gimnazjum w Szkaradowie oraz Gimnazjum w Sierakowie. Uczestnicy zmierzyli się z testem
rozwiązując zadania z czytania, słownictwa, gramatyki oraz wiedzy o krajach
anglojęzycznych. Po ponad godzinnej pracy w obecności dyrektor Zespołu Szkół Jolanty
Hryniowskiej nastąpiło wręczenie nagród. Zwyciężczynią okazała się Weronika Lipowczyk z
klasy 2 Gimnazjum w Sierakowie. Weronika jak i wszyscy uczestnicy otrzymali liczne
nagrody m.in. słowniki, książki w języku angielskim oraz torby. Wszystkim uczestnikom oraz

ich opiekunom ponownie dziękujemy za udział i zapraszamy na zmagania za rok! :)

Pożegnanie ZSZ
13 czerwca 2014 roku był momentem zakończenia edukacji dla absolwentów Zasadniczej
Szkoły Zawodowej. Tego dnia z rąk pani dyrektor Jolanty Hryniowskiej i wychowawców klas
uczniowie otrzymali świadectwo ukończenia szkoły. Podczas uroczystości głos zabrała pani
dyrektor Jolanta Hryniowska, życząc kończącym edukację powodzenia na egzaminach
potwierdzających kwalifikacje zawodowe. Odbyło się także wystąpienie artystyczne
młodzieży naszej szkoły, która we wspaniały sposób pożegnała starszych kolegów.

Zakończenie roku szkolnego 2013/2014
27 czerwca 2014 roku odbyło się zakończenie roku szkolnego. O godzinie 8.00 w kościele
pw. św, Mikołaja W Miejskiej Górce miała miejsce msza święta, po której uczniowie I i II
klasy Zespołu Szkół udali się do szkoły, gdzie wychowawcy klas wręczyli im świadectwa.
Następnie na sali gimnastycznej nastąpiło uroczyste pożegnanie klas III gimnazjum. Dyrektor
szkoły pani Jolanta Hryniowska podziękowała za pracę i trud całej radzie pedagogicznej oraz
uczniom. Pogratulowała sukcesów i wraz z wychowawcami wręczyła nagrody i świadectwa
uczniom. Podczas uroczystości głos zabrała także uczennica klasy III gimnazjum, która
podziękowała nauczycielom za ich pracę. Natomiast uczennica klasy II wygłosiła pożegnalną
mowę, skierowaną do starszych kolegów. Całą uroczystość uświetniła wspaniała część
artystyczna, przygotowana przez uczniów II klas gimnazjum.

