KRONIKA 2011-2012

WRZESIEŃ 2011
Rozpoczęcie roku szkolnego 2011/2012
Rok szkolny 2011/2012 rozpoczął się mszą św. w kościele parafialnym. Po nabożeństwie
uczniowie i nauczyciele spotkali się na uroczystym apelu przed szkołą. Pani Dyrektor
skierowała do młodzieży i grona pedagogicznego wiele ciepłych słów, życząc jednocześnie
powodzenia w nadchodzącym roku szkolnym.

Wrzesień 2011
Przystąpienie szkoły do 3-letniego projektu „e-szkoła Moja Wielkopolska”.

Wybory do samorządu
Dnia 19-23 września br. została przeprowadzona kampania wyborcza na przewodniczącego
samorządu uczniowskiego. Kandydatami do SU byli: Karol Olejniczak i Anna
Wojciechowska. Ostatecznie po dużej rywalizacji większością głosów wygrała Ania
Wojciechowska- uczennica II LO.

Sprzątanie świata
Dnia 25 września przeprowadzona została w Miejskiej Górce akcja "Sprzątanie świata". Nasi
uczniowie pod opieką nauczycieli wychowania fizycznego porządkowali poszczególne ulice
miasta, teren wokół szkoły, las i okolice zbiornika Balaton.

PAŹDZIERNIK 2011
Stypendium Fundacji PKM Duda
5 października 2011 roku w pałacu w Pakosławiu odbyło się wręczenie certyfikatów
potwierdzających uzyskanie naukowego stypendium Fundacji PKM Duda. Wśród
wyróżnionych znalazła się uczennica naszej szkoły- Anna Wojciechowska. Oprócz nagrody
pieniężnej została zorganizowana także jednodniowa wycieczka do Warszawy dla
stypendystów, ufundowana przez prezes fundacji, Bognę Duda – Jankowiak. Życzymy Ani
dalszych sukcesów naukowych!

Warsztaty dla wolontariatu !
6 października 2011r. grupa wolontariacka działająca w naszej szkole spotkała się z panią
Magdaleną Chrzszczanowicz, przedstawicielką Centrum Edukacji Obywatelskiej w
Warszawie. Podczas spotkania nasi wolontariusze nabyli nową wiedzę w zakresie organizacji
debat. Grupa naszych ochotników była zadowolona ze spotkania i zdobycia cennych
wskazówek.

Dzień Edukacji Narodowej

Dnia 13 października 2011 roku odbył się uroczysty apel z okazji Dnia Edukacji Narodowej.
Zapoczątkowało go symboliczne przekazanie władzy nowej przewodniczącej szkoły- Annie
Wojciechowskiej. Pani dyrektor Liliana Taciak przyznała stypendia uczniom gimnazjum i
liceum za najlepsze wyniki oraz szczególne osiągnięcia sportowe. W gronie stypendystów
znaleźli się: Aleksandra Młoda, Jagoda Kapała, Katarzyna Gąsior, Karolina Hryniowska,
Karolina Strzępa, Marta Jankowiak, Michalina Kusz, Marta Pawlaczyk, Patrycja Rydzyńska
oraz Weronika Karolczak. Z klas licealnych stypendia uzyskali : Magdalena Stelmach oraz
Eryk Poraszka. Stypendium wicestarosty otrzymały: Anna Siecla, Joanna Frąckowiak i Agata
Gierlik. Uczniowie klasy III LO przygotowali krótki skecz na temat szkoły. Punktem
kulminacyjnym tego dnia była niespodzianka przygotowana przez Samorząd Uczniowski, a
w szczególności przez klasę II LO pod opieką pani Karoliny Wolny i pani Ilony Szwarc.
Uczniowie przyznali nauczycielom smerfne tytuły, oprócz tych wyróżnień przyznano również
specjalne "Certyfikaty Pomocnego Smerfa" dla pani Karoliny Wolny i pana Szymona
Kaczmarka. Wszyscy nauczyciele otrzymali kawałek smerfastycznego tortu przygotowanego
przez uczennice klasy II LO.

Halloween !
28 października 2011r. w naszej szkole straszyło. Samorząd uczniowski przygotował wiele
atrakcji i konkursów o tematyce związanej z Halloween. Najstraszniejszą klasą, sumując
wszystkie konkurencje, okazała się klasa II LO. Drugie miejsce zajęła klasa IIIB, a trzecie
klasa IB. W godzinach popołudniowych spotkaliśmy się na seansie filmowym, który cieszył
sie wielkim zainteresowaniem. Został wyświetlony film pt. „Paranormal activity”.

LISTOPAD 2011
11 listopada Dzień Niepodległości
10 listopada 2011r. w naszej szkole odbył się apel z okazji 93 rocznicy odzyskania
Niepodległości przez Polaków. Uczniowie naszej szkoły mieli okazję obejrzeć przedstawienie
o tematyce patriotycznej, które przygotowali nasi koledzy z klasy II LO. Cały występ
uświetnił utwór pt. „Niepodległość – trudne słowo” wykonany przez chórek dziewcząt.

Biskup Zdzisław Fortuniak w naszej szkole
14 listopada 2011r. nasza szkoła miała okazję gościć biskupa Zdzisława Fortuniaka.
Wizytację uświetnił swoim występem chór kościelny pod dyrekcją pani Jadwigi Domańskiej.
Ksiądz biskup skierował do nas pouczające słowa, w których szczególną uwagę zwrócił na to
jak ważne w dzisiejszych czasach jest wykształcenie i dokonywanie właściwych wyborów.
Na zakończenie spotkania przedstawiciele naszej szkoły podziękowali księdzu biskupowi
wręczając bukiet róż Jego Ekscelencji.

Stypendium Prezesa Rady Ministrów
28 listopada 2011 roku w Sali koncertowej „Aula Nova” w Akademii Muzycznej w Poznaniu
odbyła się uroczystość wręczenia dyplomów przyznania Stypendium Prezesa Rady Ministrów
i Ministra Edukacji Narodowej uczniom szkół z naszego województwa. Wśród stypendystów
znalazła się uczennica naszej szkoły Anna Wojciechowska, która po pierwszym roku nauki w

liceum uzyskała średnią ocen 5,4. Znakomitych wyników pogratulowali najlepszym
wielkopolskim uczniom Wojewoda i Kurator.

GRUDZIEŃ 2011
Zespół Szkół Dzieciom
Dnia 18 grudnia br. w rawickim Domu Kultury odbył się koncert charytatywny
zorganizowany przez Fundację PKM Duda im. Maksymiliana Duda. Miał on na celu zbiórkę
pieniędzy na zakup pomp infuzyjnych dla oddziału dziecięcego szpitala w Rawiczu. W
wydarzeniu tym miała zaszczyt brać udział grupa młodzieży z naszej szkoły. Przygotowali
oni krótki program artystyczny. Zaśpiewał chór pani Jadwigi Domańskiej, zatańczył duet w
stylu tańca nowoczesnego-Ania Michałek i Kasia Snadna, a Lidka Kwiatkowska i Magdalena
Stelmach wystąpiły w skeczu KMN pt. "Drzwi". Ponadto przedstawiciele przekazali na rzecz
Fundacji czek o wartości 1130zł. Pieniądze zastały zebrane podczas akcji charytatywnej w
szkole. Prezes Fundacji, pani Bogna Duda-Jankowiak oraz cały zarząd, byli pod wielkim
wrażeniem zarówno występu, jak i przygotowanej przez nas niespodzianki pieniężnej

Jasełka
Dnia 22 grudnia 2011r. w naszej szkole zostały przedstawione jasełka. Przedstawienie było
jak zwykle wzruszające i dało nam wiele do myślenia. Można było się na chwilę zatrzymać i
pomyśleć nad wartością życia. Podczas apelu pani dyrektor Liliana Taciak wręczyła nagrody
uczniom, którzy w szczególny sposób reprezentowali naszą szkołę w I półroczu nauki.

STYCZEŃ 2012
PRÓBNA MATURA Z OKE
W dniach 10 - 13 stycznia uczniowie w ramach przygotowań do egzaminu maturalnego mieli
kolejną okazję do sprawdzenia swojej wiedzy i umiejętności z przedmiotów obowiązkowych
oraz przedmiotów dodatkowych i wybranego poziomu, kolejną, bo w listopadzie sprawdzali
się wspólnie z OPERONEM. Tym razem materiały ćwiczeniowe przygotowała Okręgowa
Komisja Egzaminacyjna w Poznaniu. Wielu tegorocznych maturzystów wybrało przedmioty
dodatkowe na poziomie podstawowym, ale także wielu zmagało się z arkuszami na poziomie
rozszerzonym.

LUTY 2012
Walentynki w naszej szkole!
Dnia 10 lutego 2012r. w naszej szkole obchodziliśmy Walentynki. Odbył się seans filmowy,
w którym uczestniczyli chętni uczniowie. Został wyświetlony film pt.: „Śniadanie do łożka”.
Samorząd Uczniowski zorganizował konkurs na najlepszy wystrój drzwi, najsmaczniejszy
placek oraz najładniejszą kartkę walentynkową. W powyższych konkurencjach wyłoniono
zwycięzców spośród całej społeczności szkolnej.
Wyniki poszczególnym konkurencji są następujące: Najlepiej wystrojone drzwi miała klasa

IIB. Drugie miejsce zajęła IIILO a miejsce trzecie przypadło klasie I B. Zwycięzcy zostali
obdarowani słodkim upominkiem.
W konkurencji na najsmaczniejszy placek brało udział sześć klas. Każda klasa otrzymała
odznakę adekwatną do smaku placka.
Złoty mikser
Szalona łyżka
Zakręcona miska
Wybuchowa blaszka
Płonący piekarnik
Srebrna trzepaczka
W konkursie na najlepszą kartkę walentynkową wyłoniono zwyciężczynię, którą jest
uczennica klasy I A gimnazjum : Alicja Pawlak . Drugie i trzecie miejsce zajęły uczennice
klasy specjalnej Joanna Nowak i Daria Wencel. Uczennice otrzymały upominek w postaci
wesołego kubka.

MARZEC 2012
Dzień Kobiet
Dnia 8 marca tradycyjnie obchodzono w naszej szkole Dzień Kobiet. Męska część
społeczności uczniowskiej zrobiła naszym Paniom nauczycielkom niespodziankę podarowała im z tej okazji pyszne torty oraz złożyła szczere życzenia. Aby Panowie nie czuli
sie poszkodowani, otrzymali od dziewcząt prezenty na zbliżający się Dzień Mężczyzny.
Wszyscy byli bardzo zadowoleni ze słodkich upominków!

Dziewczyny najlepsze w powiecie!!!
Dnia 14.03. br. w Zespole Szkół Zawodowych w Rawiczu odbył sie konkurs polonistyczny
"K jak Kochanowski". Wzięło w nim udział osiem drużyn ze wszystkich szkół średnich z
powiatu: Liceum nr I i nr II z Rawicza, Zespoły Szkół Zawodowych i Technikum z Rawicza,
Zespół Szkół w Jutrosinie, Zespół Szkół Rolniczych w Bojanowie oraz Zespół Szkół w
Miejskiej Górce. Uczniowie rywalizowali ze sobą w trzech konkurencjach: pierwsza
dotyczyła znajomości biografii i twórczości poety (test), w drugiej trzeba było przedstawić w
ciekawy sposób jeden z utworów Jana z Czarnolasu,w ostatniej natomiast na podstawie
kalambur uczestnicy odgadywali tytuły dzieł Kochanowskiego. Po zaciętej rywalizacji,
bezkonkurencyjne okazały się uczennice naszego liceum: Anna Siecla, Madgalena Stelmach i
Anna Wojciechowska. Dziewczyny zajęły I miejsce, pokonując wszystkie okoliczne szkoły
średnie. Gratulujemy!!!

Dzień Patrona, Dzień Wiosny
Dnia 20 marca 2012 na drugiej godzinie lekcyjnej odbył się apel z okazji Dnia Patrona.
Wygłoszono podczas niego krótką historię z życia Stanisława Mikołajczyka. Przedstawiciele
klas złożyli pod pomnikiem poświęconym naszemu patronowi róże.

I ty możesz zostać komendantem!

I ty możesz zostać komendantem!
21 marca br. w naszej szkole odbyła się IV edycja konkursu „ Możesz zostać
Komendantem”. W konkursie wzięło udział 23 reprezentantów ze szkół ponadgimnazjalnych.
Gościliśmy uczniów z Zespołu Szkół nr 3 w Rawiczu, z Zespołu Szkół Rolniczych w
Bojanowie. Uczestnicy musieli się wykazać zarówno sprawnością, jak i wiedzą. Ostatecznie
na fotelu komendanta rawickiej Policji zasiądzie uczeń naszej szkoły Adrian Danielczyk.
Serdecznie gratulujemy!

Adrian komendantem policji...
Adrian Danielczyk z naszego liceum był przez jeden dzień szefem rawickiej policji.
Symbolicznie. Była to dla niego nagroda za zajęcie I miejsca w czwartej edycji konkursu ,,I ty
możesz zostać komendantem'' zorganizowanego przez KPP w Rawiczu i Zespół Szkół w
Miejskiej Górce.

Grupa "Ożywić Pola" zaczyna bardzo szybko.
Dnia 24 marca b.r. grupa uczniów biorąca udział w akcji „Ożywić Pola” brała udział w
wiosennych nasadzeniach remiz śródpolnych. Uczestnicy sadzili tarninę na bokach pól.
Posadzili ponad 400 sadzonek! Koordynator Tomasz Pertek zorganizował spotkanie ze
znajomymi leśniczymi oraz myśliwymi które skończyło się pysznymi kiełbaskami z ogniska.

Wycieczka klasy I a
Dnia 29 marca 2012r. klasa I a wraz z wychowawcą pojechała na wycieczkę szkolną do
Wrocławia. Uczniowie mieli okazję zwiedzić Muzeum Przyrodnicze, gdzie zobaczyli wiele
ciekawych okazów i zaprzyjaźnili się z przyrodą. Klasa udała się także do kina na seans
filmowy. Każdy wrócił zadowolony i pełen wrażeń.

Promocja szkoły...
Promocja szkoły ruszyła pełną parą. W ubiegłym tygodniu odbyły się Targi Edukacyjne w
Rawiczu. Oprócz tego reprezentanci naszej szkoły zachęcają do nauki w naszej placówce w
pobliskich gimnazjach: byli już m.in.: w Rawiczu, Szkaradowie i Konarach. Miejmy nadzieję,
że dzięki bogatej ofercie naszej szkoły, doskonale przygotowanej prezentacji oraz oczywiście
urokowi osobistemu naszych reprezentantów, w tym roku nasza szkoła pobije rekordową
ilość zgłaszających się kandydatów!

KWIECIEŃ 2012
Wielkanocne śniadanie
Kolorowe pisanki i słodkie przekąski towarzyszyły uczniom klasy I, II i III UZ, którzy we
wtorek 2 kwietnia gościli swoich rodziców na corocznym ŚNIADANIU WIELKANOCNYM.
Spotkanie poprzedzone zostało ogromnymi przygotowaniami. Młodzież wspólnie z
opiekunami stworzyli prezenty dla swoich bliskich. Pisanki z kolorowych, zwiniętych
paseczków oraz kurczaki z masy solnej ucieszyły każdego rodzica. Uczniów również czekała

niespodzianka w postaci koszyków pełnych łakoci. Warto wspomnieć, że na świątecznym
stole nie zabrakło, zrobionej przez dzieci pod bacznym okiem nauczyciela, wielkanocnej
potrawy- żurku z jajkiem.

PROJEKT E-SZKOŁA WIELKOPOLSKA
Wizyta w Studiu Dietetyki
Grupa projektowa "Amore Pomidore" przeprowadziła w czwartek 19.04 wywiad z
dietetykiem, panią Alicją Kędzierską, na temat pomidorów. Uczniowie pytali m.in. o wartości
odżywcze pomidorów, ich wpływ na choroby nowotworowe, dietę pomidorową oraz przepisy
kulinarne, w których wykorzystuje się to warzywo. Wizyta zakończyła się toastem soku
pomidorowego za powodzenie projektu "Amore Pomidore". Życzymy sukcesów w dalszych,
"pomidorowych" działaniach!!!

Egzamin gimnazjalny 2012
Już jutro uczniowie z całej Polski przystąpią do egzaminu gimnazjalnego - bardzo ważnego
testu, którego wynik zadecyduje o wyborze wymarzonej przez nich szkoły. Egzamin będzie
trwał 3 dni. W tym czasie do napisania jest aż 6 testów - po dwa egzaminy każdego dnia. Na
pierwszy rzut idzie język polski i tzw. część humanistyczna, czyli WOS i historia. Środa to
dzień nauk ścisłych i przyrodniczych, serię testów gimnazjalnych zamkną języki obce.
Wszystkim gimnazjalistom życzymy powodzenia.......ale oczywiście najmocniej trzymamy
kciuki za naszych kolegów i koleżanki z Zespołu Szkół. Połamania długopisów!!!

Pożegnanie klasy III LO
Dnia 27.04. br. o godz. 13:00 odbyło się uroczyste pożegnanie klasy III LO. Po trzech latach
nauki w naszej szkole, przyszedł czas na maturę. Po wręczeniu świadectw, przedstawiona
została część artystyczna, przygotowana przez rówieśników z klasy II LO. Wszystkim
absolwentom gratulujemy ukończenia liceum, tym samym życząc im powodzenia na
maturze!!!

MAJ 2012
"Radiola"
Przypominamy, że każdy uczeń może dostarczać swoje własne propozycje muzyczne, które
chciałby usłyszeć w "radioli". Wystarczy przynieść dane pliki muzyczne lub podać ich tytuły.
Ponadto możecie zgłaszać ważne komunikaty dotyczące życia szkoły lub dedykacje, np. z
okazji urodzin kolegi lub koleżanki. Już niedługo zostanie utworzona "lista przebojów"-każdy
uczeń będzie mógł zagłosować na swoją ulubioną piosenkę prezentowaną w radioli.
Serdecznie zapraszamy do współpracy!!!

Język angielski już za nami...
Dzisiaj o godzinie 9 nasi maturzyści przystąpili do egzaminu z języka angielskiego.
Większość ma już za sobą maturę pisemną z przedmiotów obowiązkowych. Mamy nadzieję,
że wyniki będa zadowalające. Życzymy powodzenia na kolejnych testach!!!

Rok kaczki
25.05.2012 Grupa "Ożywić pola" wyjechała do kwatery myśliwskiej w Niezgodzie
by własnoręcznie wyrabiać kosze lęgowe dla kaczek. Na spotkanie zaprosiliśmy
eksperta Pana Krzysztofa Kasprzaka z Kawcza. Pan Krzysztof zaprezentował
sposoby wyrobu koszy z wikliny, dowiedzieliśmy się także dużo o samej
wiklinie sposobach jej obróbki koniecznej do późniejszego "plecienia".
Tradycyjnie odwiedził nas Pan Sławek Jaworski łowczy koła łowieckiego z
którym współpracujemy. Jak zwykle zjedliśmy duuużo kiełbasek i cukierków
sponsorowanych przz KŁ Łowiec. Zrobione kosze będą wykładane na wiosnę by
stworzyły miejsca gniazdowe dla kaczek.

Grupa projektowa w Zakładzie Karnym w Rawiczu
W minionym tygodniu uczniowie biorący udział w projekcie Życie w "kratkę" pod opieką p.
Ilony Szwarc, odwiedzili Zakład Karny w Rawiczu, w celu zebrania materiałów niezbędnych
do przedstawienia historii więzienia rawickiego, pracy Służby Więziennej, jak również próby
łamania stereotypów, dotyczących życia za murem. "Projektanci' zwiedzili m.in.: oddział
terapeutyczny, cele dla niebezpiecznych oraz część historyczną. Grupa uczniów z naszej
szkoły była pierwszą w historii Zakładu Karnego, której udało się wejść na teren więzienia w
tak młodym wieku. Stąd ogromne podziękowania należą się Panu dyrektorowi ppłk
Bogdanowi Wojtalowi, za umożliwienie spotkania oraz
Panu por. Piotrowi Bruderowi, który był przewodnikiem grupy.

.......i po maturze!!!
Dzisiaj nasi maturzyści przystąpili do ostatniego egzaminu maturalnego. Był to egzamin
ustny z języka angielskiego. Teraz pozostało tylko cierpliwie czekać na wyniki. Od dzisiaj
wakacje - odpoczywajcie, na pewno Wam się to należy po tak pracowitym miesiącu!!!

CZERWIEC 2012
Dzień Dziecka :)
"Dzieciństwo jest jedyną porą, która trwa w nas całe życie" (R.Kapuściński)
W piątek obchodzimy Dzień Dziecka!!! Z tej okazji każdy, kto przebierze się za siebie z lat
przedszkolnych i zabierze ze sobą swoją ulubioną zabawkę z dzieciństwa, będzie tego dnia
niepytany.
Ponadto na przerwach będzie można kupić gofry w cenie 2zł i 3 zł (w zależności od rodzaju).
Zysk z ich sprzedaży zostanie przeznaczony na pomoc dla chorej Oli Maćkowiak.
Zapraszamy!!!

"Gofromania" :)
Ogromnym zainteresowaniem cieszyły sie gofry sprzedawane w Dzień Dziecka w naszej
szkole. Była to pierwsza taka inicjatywa w Zespole Szkół. Sprzedaż gofrów zdecydowanie
przebiła ilość sprzedanych w poprzednich miesiącach ciast. Klasa 2 LO przygotowała ich

około 100 sztuk - po 5. przerwie nie zostało ani okruszka!!!Oby więcej takich
akcji! Przypominamy, że zysk z ich sprzedaży zostanie przeznaczony na pomoc dla chorej Oli
Maćkowiak. Dziękujemy wszystkim klasom za zbiórkę pieniędzy porzebnych na produkty!

Stypendyści w Starostwie Powiatowym w Rawiczu
W dniu 1 czerwca br. w Starostwie Powiatowym w Rawiczu zorganizowano spotkanie
stypendystów ze Starostą Panem Zygmuntem Wolnym oraz Wicestarostą Panem Krzysztofem
Synorackim. Stypendium Wicestarosty otrzymują uczniowie Zespołu Szkół im. St.
Mikołajczyka w Miejskiej Górce za wysokie wyniki w nauce oraz wzorowe sprawowanie.
Wśród zaproszonych stypendystów znaleźli się uczniowie naszej szkoły: Agata Gierlik, Anna
Siecla i Joanna Frąckowiak. Podczas spotkania uczestnicy zapoznali się ze strukturą
organizacyjną i funkcjonowaniem Starostwa.

Komers 2012
8 czerwca br. w restauracji "Diament" w Rawiczu odbył sie komers klas trzecich gimnazjum.
Uczniowie po raz ostatni mieli okazję pobawić się we wspólnym gronie. Impreza została
poprzedzona mszą świętą w kościele parafialnym. Wszyscy z uśmiechami na twarzach,
oczekując na świetną zabawę, rozpoczęli komers tradycyjnym polonezem. Imprezę
gimnazjaliści uważają za bardzo udaną i jak twierdzą, na pewno będą ją długo i miło
wspominać.

Nieustraszeni... :)
Grupa „OP” w dniach 14.06.2012 – 16.06.2012 uczestniczyła w wycieczce rowerowej do
Brzedni, nad jeziorem Cichowskim. Pani Beatka – menedżer OSS Brzednia*, ułożyła
spektakularny plan, który obejmował przeprawy przez bagna i błota, paintball desant do
wody, tory przeszkód, rajd ziłem (radzieckie auto terenowe) i wiele innych. Podtrzymując
tradycje, grupa zajadała się kiełbaskami przy ognisku, śpiewała i tańczyła. Zapraszamy na ich
fanpejdż na facebook’u „Ożywić Pola – Rok Kaczki” Oraz do galerii „OP” na stronie szkoły.

"Jedziemy z Markiem"
Dnia 16 czerwca br. odbył się X rajd dookoła gminy Miejska Górka zorganizowany z okazji
Dni Miasta. Tegoroczna rowerówka była wyjątkowa, ponieważ upamiętniła ona tragicznie
zmarłego w maju dyrektora Szkoły Podstawowej oraz miłośnika turystyki rowerowej, pana
Marka Ratajczaka. W wycieczce wzięło udział około 160 osób, w tym reprezentanci naszej
szkoły. Trasa biegła przez Sarnowę, Niemarzyn, Chojno, Piaski, Konary i Sobiałkowo (30
km). Tradycyjnie, jak co roku, rajdowcy zatrzymali się na poczęstunku w Piaskach, gdzie
posadzili upamiętniające drzewko.

Niecodzienny gość
Dnia 19 czerwca br. mieliśmy przyjemność gościć w naszej szkole dr Macieja Błaszaka,
kognitywistę z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Spotkał się on z grupami
projektowymi "e-szkoły", prowadzonymi w naszej szkole przez panią Ilonę Szwarc, panią
Karolinę Wolny i pana Szymona Kaczmarka. Pan Błaszak wygłosił bardzo ciekawy wykład
na temat funkcjonowania mózgu oraz przeprowadził na ten temat inspirującą dyskusję z

młodzieżą. Wystąpienie spotkało się z wielkim uznaniem uczniów, a jego tematyka zachęciła
ich do pogłębienia pojęcia kognitywizmu. Oby więcej takich spotkań!!!

Dzień Sportu za nami!!!
Dnia 25 czerwca br. odbył się szkolny Dzień Sportu. Po krótkim apelu, na którym pani
dyrektor wręczyła nagrody uczniom, którzy szczególnie angażowali się w życie szkoły w II
półroczu nauki, wszyscy udaliśmy się na stadion. Tutaj poszczególne klasy rywalizowały w
kilku konkurencjach, m.in.: bieg na 1500m, turniej piłki nożnej, unihokeja oraz zabawy na
wesoło. Po zaciętej rywalizacji nauczyciele wychowania fizycznego wręczyli zwycięzcom
dyplomy
i upominki. Dziękujemy wszystkim organizatorom!!!

Potrójne pożegnanie
Dnia 29 czerwca br. uczniowie naszej szkoły odebrali z rąk wychowawców długo oczekiwane
świadectwa. O godz. 10:30 zebraliśmy się na sali gimnastycznej na apelu z okazji ukończenia
szkoły klas trzecich gimnazjum. Żegnaliśmy jednak nie tylko uczniów, ale także panią
dyrektor mgr Lilianę Taciak i panią wicedyrektor mgr Mariolę Dzierżyńską, które
przechodzą na zasłużoną emeryturę. Panie dyrektor zostały pożegnane przez grono
pedagogiczne, pana burmistrza, przedstawiciela kuratorium oświaty, Radę Rodziców oraz
społeczność uczniowską. Po części oficjalnej uczniowie klas drugich gimnazjum przedstawili
dla swoich starszych kolegów krótki program artystyczny.

