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Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2015/2016
1 września 2014 r. o godz.9.00 w Zespole Szkół w Miejskiej Górce odbyła się uroczysta inauguracja roku
szkolnego 2014/2015. Rozpoczęła się wprowadzeniem Pocztu Sztandarowego, odśpiewaniem hymnu
państwowego oraz uczczeniem minutą ciszy ofiar poległych w
czasie II wojny światowej. Następnie Pani
Dyrektor Jolanta Hryniowska powitała serdecznie wszystkich zebranych na boisku szkolnym. Szczególne
słowa zachęty do nauki i wytrwałości skierowała do uczniów klas pierwszych rozpoczynających naukę w
naszej szkole oraz uczniów klas trzecich , których w tym roku szkolnym czekają egzaminy potwierdzające
ich umiejętności i wiadomości.

Grudzień
Światowy Dzień Osób Niepełnosprawnych
3
grudnia
obchodzimy
Międzynarodowy
Dzień
Osób
Niepełnosprawnych.
Został on ustanowiony w 1992 roku przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych.
Ustanawiając Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych ONZ chciała zwrócić uwagę na problemy
tej grupy społecznej i podkreślić konieczność działań na rzecz integracji osób niepełnosprawnych z resztą
społeczeństwa.
W ramach obchodów Światowego Dnia Niepełnosprawnych w naszej szkole, przygotowano dwie gazetki z
których uczniowie mogli poszerzyć swoją wiedzę na temat niepełnosprawności oraz poznać savoir-vivre
wobec osób niepełnosprawnych.
Niepełnosprawni...Żyją obok nas. Spotykamy ich na co dzień także w naszej szkole. Są to osoby które
niejednokrotnie w swoją pracę muszą wkładać maksimum wysiłku i całe serce. Dzielnie stawiają czoła
trudom codzienności, dając nam przykład siły charakteru i woli życia.

„Kompetencje współczesnego pracownika” - konkurs plastyczny w ramach projektu

Innowacyjna szkoła zawodowa na rynku pracy
Zakończył się konkurs plastyczny pod hasłem „Kompetencje współczesnego pracownika”.
Uczniowie klas gimnazjalnych, w imponującej liczbie 130 osób, wykonali prace, starając się ukazać jakimi
kompetencjami powinien cechować się pracownik, aby móc odnaleźć się na współczesnym rynku pracy.
Mimo, że w przypadku gimnazjalistów, był to temat nieco wybiegający w przyszłość, okazało się, że nasza
młodzież jest świadoma, jakie oczekiwania stawiają i będą stawiać w przyszłości pracodawcy przed
młodymi ludźmi. Zwycięzcami konkursu są:
I miejsce – KAMIL ROJDA
II miejsce – KĘDZIA KAROLINA
III miejsce – BANASZAK NATALIA
Wyróżnienie – KĘDZIA MICHALINA
Bardzo
dziękujemy
wszystkim
uczestnikom
za
zaangażowanie
i
piękne
prace.
Wszystkim Gimnazjalistom z klas III, życzymy przemyślanych i trafnych decyzji dotyczących wyboru
dalszego kształcenia i zawodu.

I Mikołajowy Turniej Tenisa Ziemnego
5 grudnia 2015 roku na korcie Zespołu Szkół odbył się I Mikołajowy Turniej Tenisa Ziemnego o
Puchar Dyrektora Zespołu Szkół w Miejskiej Górce. Zawodnicy walczyli w dwóch kategoriach: mikście
oraz singlu mężczyzn. Ponad ośmiogodzinna rywalizacja wyłoniła zwycięzców, którymi zostali w kategorii
miksta Barbara Bohm i Jakub Urban, którzy w pokonanym polu pozostawili Alicję i Andrzeja Bohm, Kingę
i Bartka Kajak oraz Katarzyne Englert i Sławka Strzępę. Rywalizację singlową wygrał Piotr Ryś, który w
finale pokonał Jakuba Urbana. Wcześniej z turnieju odpadli A.Bohm, M.Matysiak, B.Kajak, S.Strzępa,
R.Ryś i R.Michalak. Turniej rozgrywany był w towarzyskiej przedświątecznej atmosferze, o którą zadbali
zarówno sami zawodnicy jak i organizatorzy turnieju, czyli Zespół Szkół im. Stanisława Mikołajczyka w
Miejskiej Górce oraz Rawicka Amatorska Liga Tenisa. Serdecznie dziękujemy Pani Dyrektor Jolancie
Hryniowskiej, Panu Jędrkowi Ruskowiakowi, którzy w znaczący sposób przyczynili się do samej
organizacji oraz do obsługi technicznej turnieju. Podziękowania również dla firmy Dworeccy za
ufundowanie kiełbasek na grilla oraz dla piekarni Wiesława Nowakowska za ufundowanie słodkości.
Turniej o Puchar Dyrektora Zespołu Szkół z pewnością za rok znów zawita na nasz kort.

V Ogólnopolski Konkurs Wiedzy o Życiu i Działalności Stanisława
Mikołajczyka

11 grudnia 2015r. w naszej szkole odbyło się spotkanie szkół imienia Stanisława Mikołajczyka połączone z
V Ogólnopolskim Konkursem Wiedzy o Życiu i Działalności Stanisława Mikołajczyka.
Uroczystość rozpoczęła pani Jolanta Hryniowska, dyrektor szkoły, która powitała wszystkich uczestników
konkursu, ich opiekunów oraz przybyłych gości.. Następnie głos zabrali: Sekretarz Gminy Miejska Górka –
pan Adam Bandura i pan Andrzej Skałecki, Wiceprezes Towarzystwa im. St. Mikołajczyka w Poznaniu. W
dalszej kolejności wszyscy mogli obejrzeć ciekawą inscenizację o życiu i działalności Stanisława
Mikołajczyka przygotowaną przez panią Małgorzatę Czapiewską i panią Katarzynę Maciejak w wykonaniu
uczniów Zespołu Szkół w Miejskiej Górce, którą zakończono wspólnym wykonaniem „Roty”. Po części
artystycznej pani dyrektor Jolanta Hryniowska powołała komisję konkursową, natomiast pan Andrzej
Skałecki, koordynator konkursu i przewodniczący komisji konkursowej, zapoznał zgromadzonych z
regulaminem konkursu. Organizatorami tegorocznej edycji konkursu byli: Zarząd Główny Towarzystwa im.
Stanisława Mikołajczyka w Poznaniu, Gmina Miejska Górka oraz Zespół Szkół im. Stanisława
Mikołajczyka w Miejskiej Górce. Do wzięcia udziału w konkursie zaproszone zostały szkoły z całej Polski
noszące imię Stanisława Mikołajczyka. Patronat Honorowy nad konkursem objął Poseł do Parlamentu
Europejskiego – Pan Andrzej Grzyb, którego na uroczystości reprezentował asystent, pan Dorian Zięba.
Konkurs miał na celu popularyzację idei Stanisława Mikołajczyka wśród młodego pokolenia, a także
pogłębienie wiedzy o życiu i działalności wybitnego Polaka, przywódcy ruchu ludowego. W tegorocznym
konkursie wzięły udział następujące szkoły: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. St. Mikołajczyka w
Gnieźnie, Zespół Szkół im. St. Mikołajczyka w Opatówku, Zespół Szkół Ekonomicznych i Technicznych
im. St. Mikołajczyka w Pasłęku, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. St. Mikołajczyka w Wągrowcu,
Zespół Szkół im. St. Mikołajczyka w Miejskiej Górce. Koordynatorami tegorocznego konkursu byli
nauczyciele – pani Agnieszka Iżykowska i pan Krzysztof Synoracki. Zespół Szkół w Miejskiej Górce
reprezentowali uczniowie: Weronika Wachowiak, Wiktor Miedziński, Dariusz Misiewicz pod opieką pani
Małgorzaty Czapiewskiej. Trzyosobowe drużyny zmagały się z pytaniami przygotowanymi przez Zarząd
Główny Towarzystwa im. Stanisława Mikołajczyka w Poznaniu. Konkurs przebiegał w dwóch etapach:
pisemnym i ustnym. Do drugiego etapu zostało zakwalifikowanych sześcioro uczniów, którzy w części
pisemnej otrzymali największą liczbę punktów. Prawidłowość odpowiedzi oceniała komisja konkursowa,
której przewodniczącym był Andrzej Skałecki, wiceprezes ZG Towarzystwa im. Stanisława Mikołajczyka w
Poznaniu. Członkowie komisji - Pani Maria Antkowiak i Pan Dariusz Niedźwiedź oraz jej przewodniczący,
jednogłośnie stwierdzili, że poziom wiedzy uczestników był bardzo wysoki. W kategorii zespołowej I
miejsce zajęła reprezentacja Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 z Gniezna w składzie: Dawid
Drzewiecki, Radosław Pluciński, Marta Prymas (opiekun p. Leszek Walery), II miejsce przypadło
Zespołowi Szkół Ponadgimnazjalnych z Wągrowca, który reprezentowali uczniowie: Marcin Andryszak,
Katarzyna Nawrocka, Kamil Rozmarynowski (opiekun pan Kazimierz Rybczyński), natomiast III miejsce

zajął Zespół Szkół z Opatówka reprezentowany przez Mateusza Bieruta, Karolinę Piekarską, Katarzynę
Stępień (opiekun pani Małgorzaty Rudowicz). W kategorii indywidualnej - I miejsce przypadło w udziale
Marcie Prymas – uczennicy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. St. Mikołajczyka w Gnieźnie, II
miejsce Radosławowi Plucińskiemu – uczniowi Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. St.
Mikołajczyka w Gnieźnie i III miejsce Kamilowi Rozmarynowskiemu – uczniowi Zespołu Szkół
Ponadgimnazjalnych
im.
St.
Mikołajczyka
w Wągrowcu. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród odbyło się w obecności asystenta Parlamentu Posła
do Europejskiego, Pana Andrzeja Grzyba, który ufundował nagrodę za I miejsce w kategorii drużynowej –
wycieczkę do Brukseli dla uczniów i ich opiekuna. Należy zaznaczyć, że pozostałe nagrody zostały
ufundowane przez Burmistrza Gminy Miejska Górka – Karola Skrzypczaka, Zarząd Główny Towarzystwa
im. Stanisława Mikołajczyka w Poznaniu, Radę Rodziców Zespołu Szkół w Miejskiej Górce. Następna, VI
edycja zmagań dotyczących postaci Stanisława Mikołajczyka i jego działalności, zbiegnie się z 50-rocznicą
śmierci
przywódcy
ruchu
ludowego,
i
odbędzie
się
w Poznaniu na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza.

Zwiedzamy lokalne zakłady pracy
„Innowacyjna Szkoła Zawodowa na rynku pracy” powoduje dużą aktywność Zespołu Szkół w kontaktach z
lokalnymi pracodawcami. 10 grudnia 2015r. uczniowie klas II gimnazjum zwiedzali miejskogóreckie
zakłady pracy. Pierwsza grupa pod opieką Pani Agnieszki Pietruli udała się do Zakładu Cukierniczego Joker
s.c . Maria i Marek Buchowscy. Właściciel opowiedział uczniom o historii zakładu i profilu produkcji.
Następnie uczniowie zwiedzili dekoratornię. Własne dekoracje to jest to, co wyróżnia firmę na rynku
cukierniczym. Uczniowie, mogli zapoznać się z wyposażeniem i tajnikami pracy dekoratorni. Mieli okazję
skosztować pierników produkowanych w zakładzie. Pan Marek Buchowski zachęcał uczniów do nauki
zawodu w Cukierni Joker. Zwracał uwagę, że każdy wykształcony w zakładzie uczeń otrzymuje pracę.
Kolejnym punktem wizyty grupy pierwszej była wizyta w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Miejskiej
Górce. To nietypowy zakład pracy, ponieważ uczestnikami tej formy terapii są osoby niepełnosprawne ( 55
osób). Na warsztatach istnieje kilka pracowni m.in. gospodarcza, techniczna, artystyczna, witrażu,
społeczna, kuchnia, komputerowa, dziewiarsko – tkacka, muzyczna. Kierownik WTZ – Pani Iwona
Hejducka zachęcała uczniów do podejmowania akcji w ramach wolontariatu. Zachęcała do współpracy i
działalność na rzecz osób niepełnosprawnych. Zaprezentowano wyroby wykonane przez uczestników WTZ.
Delegacja złożyła życzenia świąteczne uczestnikom i Pani Kierownik.
Druga grupa uczniów pod opieką Pana Dominika Poślednika i Krzysztofa Synorackiego odwiedziła „
męskie” zakłady pracy. Pierwszym zakładem był „ Rymet” Przedsiębiorstwo Wielobranżowe - Ślusarstwo.
Pan Rydzyński właściciel zakładu opowiedział o profilu produkcji. Zakład zatrudnia 35 osób i specjalizuje
się w wykonywaniu różnych konstrukcji stalowych na zamówienie, garażowych i innych. Uczniowie mieli
możliwość spotkać się z pracownikami (wielu z nich to absolwenci naszej Szkoły) oraz zobaczyć
nowoczesne urządzenia np. obrabiarki sterowane numerycznie, piły mechaniczne, spawarki i halę
produkcyjną. Na zakończenie otrzymali gadżety firmowe.
Kolejnym etapem wycieczki była Huta Szkła „Beata” – Lech Betka. Dyrektor huty oprowadzał uczniów po
zakładzie. Huta pracuje w cyklu 3 – zmianowym ( 24 h. na dobę) i zatrudnia 40 pracowników. Uczniowie
obserwowali proces produkcji zniczy pomnikowych od momentu wyjścia z pieca szkła, poprzez jego
uformowanie i prześledzili cały cykl produkcyjny. Huta wykorzystuje do produkcji materiał pochodzący z
recyklingu (stłuczone
szkła). Pan Dyrektor szczegółowo omówił proces produkcji szkła, zwrócił uwagę na precyzje wykonania i
trudne warunki pracy huty w okresie letnim ( temperatura w piecu to około 1300 stopni Celcjusza).

Po złożeniu życzeń świątecznych uczniowie wraz z opiekunami udali się do kolejnego zakładu którym był „
Walbet” – s .j. A.D.K. Walkowiak. To jeden z większych zakładów pracy w Miejskiej Górce. Zatrudnia 250
pracowników. Przedsiębiorstwo jest wyposażone w nowoczesny sprzęt do produkcji betonu sterowany
komputerowo. Zakład posiada kilkadziesiąt nowoczesnych samochodów zarówno do przewożenia
surowców (kruszywo, cement) jak i gotowych wyrobów (beton). Uczniowie mieli możliwość zwiedzania
laboratorium betonu, gdzie bada się wytrzymałość próbek betonu. Po złożeniu życzeń świąteczno –
noworocznych uczniowie otrzymali gadżety firmowe.
10 grudnia to był ciekawy i atrakcyjnie spędzony dzień, który zapewne zostanie na długo w pamięci naszych
uczniów.

DZIEŃ Z ŁAMIGŁÓWKAMI
Dnia 21 grudnia, w ramach projektu „Łamigłówki matematyczne sposobem na nudę”, zorganizowany
został w naszej szkole Dzień z Łamigłówkami, w którym udział wzięła cała społeczność naszej szkoły:
uczniowie klas gimnazjalnych, licealnych i zawodowych. Do zabawy włączyły się także panie dyrektor,
panie sekretarki, panie sprzątaczki oraz pani ze szkolnego sklepiku. Wszyscy przydzielone mieli zadania z
których doskonale się wywiązali.
Celem Dnia Łamigłówek było: rozwijanie wyobraźni, umiejętności twórczego i logicznego myślenia,
rozwijanie zdolności i zainteresowań matematycznych, rozwijanie aktywności uczniów; kształtowanie
umiejętności dobrej organizacji pracy oraz współpracy w zespole, zachęcenie uczniów do rozwiązywania
łamigłówek i zagadek matematycznych; poprawa wizerunku matematyki w świadomości młodzieży oraz
przeciwdziałanie negatywnym skutkom używania telefonów komórkowych i gier komputerowych. Grupa
projektowa chciała pokazać swoim kolegom, że za pomocą łamigłówek można zdobywać wiedzę oraz że
łamigłówki to ciekawy sposób na spędzanie wolnego czasu. Uczniowie zmierzyli się z zestawami zadań w
ramach konkursu „Łamigłówki łamią główki”, których rozwiązania zostały ocenione i nagrodzone.
Początkowo każda klasa otrzymała zaszyfrowaną za pomocą alfabetu Morse’a wiadomość, była w niej
ukryta informacja dokąd należy udać się i co zrobić by otrzymać następne zadania. Kolejne działania
polegały na rozwiązaniu przez każdą klasę zestawu łamigłówek: krzyżówki matematycznej, zagadek
zapałczanych, rebusów, kryptogramów, magicznych kwadratów. Następnie uczniowie zmierzyli się z
zadaniami manualnymi, należało złożyć zestaw „wesołych sześcianów” oraz na zakończenie wykonać
matematyczną bombkę. Uczniowie pilnie pracowali, nie było zespołu klasowego dla którego rozszyfrowanie
informacji okazałoby się zbyt trudne, nie pokonały ich ani łamigłówki ani „wesołe sześciany”, a pięknie
przyozdobione bombki w kształcie wielościanów dumnie ozdobiły naszą matematyczną choinkę.
Mamy nadzieję, że wszyscy świetnie się bawili. Dziękujemy jednocześnie wszystkim uczestnikom za
zaangażowanie i współpracę, a zwycięskim klasom gratulujemy.

Styczeń

Studniówka 2016
Studniówka Zespołu Szkół im. Stanisława Mikołajczyka w Miejskiej Górce odbyła się 16 stycznia 2016
roku. Była bardzo kameralna - trzynastu uczniów i uczennic wraz z osobami towarzyszącymi oraz
nauczyciele i zaproszeni goście. Uczniowie Liceum Ogólnokształcącego w Miejskiej Górce bawili się w
Hotelu „ Maria” w Dębnie Polskim. By tradycji stało się zadość uczniowie wraz z Dyrekcją i
wychowawczynią zatańczyli wspólnie poloneza. Następnie pani dyrektor Jolanta Hryniowska wygłosiła
przemówienie i oficjalnie rozpoczęła studniówkę. W imieniu maturzystów studniówkę prowadzili Urszula
Nowacka i Sebastian Mikołajewski. W ramach podziękowań za poświęcony czas wychowawczyni, dyrekcja
oraz nauczyciele zostali obdarowani kwiatami i szczerymi podziękowaniami. W końcu uczniowie oddali się
szalonej zabawie. Na parkiecie pojawiły się wszystkie pary. Sala mieniła się od pięknych sukien i
eleganckich garniturów maturzystów. Oprawę muzyczną zapewnił DJ, który świetnie sprawdził się w swojej
roli. Była to niezapomniana noc, wypełniona tańcem, wspaniałą zabawą, ostatnie szaleństwo przed maturą.
Teraz maturzystów czekać będzie najgorętszy okres przygotowań do jednego z najważniejszych egzaminów
w życiu. To jak wypadną w majowych testach dojrzałości, wpłynie na ich przyszłość oraz na decyzje
związane z wyborem dalszego kierunku kształcenia.

„Make a step”
ZS w Miejskiej Górce gościł troje studentów z zagranicy a to wszystko w ramach programu AIESEC
„Make a step”. Program ten to cykl interdyscyplinarnych zajęć dla uczniów, prowadzonych przez
wolontariuszy z zagranicy. Projekt ten dociera do szkół gimnazjalnych w Poznaniu, jak i w Wielkopolsce i
województwie Lubuskim. Zagraniczni wolontariusze spędzają w każdej szkole 1 tydzień, dostarczając
uczniom wiedzę o swoich krajach.
W naszej szkole gościliśmy trzech wolontariuszy, Annę z Rosji, Julię z Ukrainy oraz Tayeb’a z Algieri.
Studenci mówili o kulturze narodowej, zwyczajach, świętach, kuchni i geografii swoich krajów. Co
najważniejsze wszystkie spotkania odbywały się w języku angielskim a młodzież miała możliwość
rozmowy na interesujące tematy ćwicząc umiejętności językowe.

Licealiści po raz kolejny w finale Olimpiady Policyjnej
Szczytnie.

w

Dużym sukcesem dla uczniów z liceum o kierunku prawno-policyjnym zakończyła się rywalizacja w II
etapie Ogólnopolskiej Olimpiady Policyjnej, organizowanej przez Wyższą Szkołę Policji w Szczytnie. W
zmaganiach na tym etapie uczestniczyło kilkadziesiąt szkół ponadgimnazjalnych z całej Polski, a w
finałowej 30 najlepszych osób znalazło się 2 uczniów z klasy prawno-policyjnej; Paulina Skrzypek i Miłosz
Kubiak z Zespołu Szkół w Miejskiej Górce. Rywalizacja w II etapie polegała na rozwiązywaniu testu
składającego się z 80 pytań, sprawdzającego ich wiedzę z zakresu prawa karnego, prawoznawstwa, aktów
prawnych regulujących funkcjonowanie i pracę Policji, a także wiedzy dotyczącej kryminalistyki, ruchu
drogowego czy zagadnień prewencyjnych. Stawka finału w Szczytnie jest wysoka, gdyż będzie do wygrania
indeks na wybrane kierunki tej renomowanej w Polsce uczelni.
Czekając na finał Olimpiady Policyjnej w Szczytnie, pozostaje nam trzymać kciuki za uczniów, mając
nadzieję na kolejny sukces:)

Spotkanie podsumowujące projektu "Łamigłówki matematyczne
sposobem na nudę"
W styczniu projekt "Łamigłówki matematyczne sposobem na nudę" dobiegł do końca.
Zorganizowaliśmy spotkanie podsumowujące, na które zaprosiliśmy uczniów wraz z rodzicami oraz
dyrekcję. Przedstawiliśmy zebranym efekt naszej kilkumiesięcznej pracy: opracowane i wydrukowane karty
do gry, grę planszową, tablicę na boisku szkolnym z grą kółko -krzyżyk, zakupione pomoce dla uczniów i
pomoce do sali matematycznej. Podczas spotkania uczniowie wraz z rodzicami zmierzyli się z łamigłówką
„Radosne Sześciany” oraz próbowali udzielać odpowiedzi na pytania z wydanych kart
matematycznych. Spotkanie przebiegło w miłej atmosferze. Uczniowie i rodzice bardzo pozytywnie
wypowiadali się na temat sobotnich zajęć. Padła nawet propozycja by kontynuować nasz projekt. Na koniec
nagrodziliśmy pracę i zaangażowanie naszych uczniów obdarowując ich upominkami, które wręczyła pani
dyrektor J. Hryniowska.

Muzyka nie zna granic !!! Głos Aśki Kryś również!!!
Asia w konkursie piosenki organizowanym przez 3LO w Lesznie zajęła PIERWSZE
miejsce!!!Jurorami tegorocznej, ósmej edycji konkursu byli: p. Robert Rachuta, p. Krzysztof Dzióba, p.
Magdalena Nowak oraz p. Michał Jurga. Komisja oceniała dobór repertuaru, wokalne umiejętność oraz
wyraz sceniczny wokalistów.

Luty

Tłusty Czwartek z Wolontariatem!!!
Dnia 4 lutego wolontariusze naszej szkoły sprzedawali pączki ufundowane przez cukiernię Joker.
Całość
zebranej
kwoty
czyli
55 zł 10gr zostanie przekazana na potrzeby młodzieży z Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej w
Łaszczynie.
Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy nas wsparli!!!

W szachy też potrafimy grać…
Dnia 10 lutego 2016r. w Miejskiej Górce odbyły się Mistrzostwa Powiatu w Szachach. Udział wzięły
drużyny gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalnej. Naszą szkołę reprezentowali uczniowie w następującym
składzie:
Gimnazjum: Jan
Młody,
Patryk
Kryś,
Szymon
Niwczyk
,Joanna
Młoda;
Szkoła ponadgimnazjalna: Miedziński Patryk, Bożko Adrian, Pląskowski Kacper, Wachowiak
Weronika.
Ostatecznie drużyna gimnazjum zajęła 4 miejsce, ponadgimnazjalna 2 miejsce i tym samym zakwalifikowali
się do Mistrzostw Wojewódzkich.

Nasi siatkarze wywalczyli drugie miejsce w powiecie!
W piątek 19 lutego 2016 r. został przeprowadzony turniej piłki siatkowej w ramach eliminacji
powiatowych.
W rywalizacji brało udział pięć szkół z powiatu rawickiwgo: Pierwsze Liceum Ogólnokształcące w
Rawiczu, Zespół Szkół w Rawiczu, Zespół Szkół Przyrodniczo -Technicznych w Bojanowie, Zespół Szkół
w Miejskiej Górce oraz organizator - Zespół Szkół w Jutrosinie. Uczestniczące zespoły prezentowały
wysoki poziom techniczny gry w piłkę siatkową. Organizator sprawnie przeprowadził rozgrywki w dwóch
salach
sportowych.
W finale turnieju po wyrównanej walce reprezentacja Naszej szkoły uległa reprezentacji z Jutrosina 2:1.
Klasyfikacja końcowa przedstawia się następująco: pierwsze miejsce ZS w Jutrosinie, drugie miejsce ZS w
Miejskiej Górce, trzecie miejsce 1 LO w Rawiczu, czwarte ZSPT w Bojanowie, piąte ZS w Rawiczu.

Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego
W piątek 19 lutego obchodziliśmy w naszej szkole Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego. W tym dniu
odbyły się zajęcia warsztatowe dla wszystkich klas. Uczniowie głowili się w dwóch turach konkursowych
między innymi nad łamigłówkami, rebusami, frazeologizmami, plakatami i reklamą własnej szkoły.
Wyłoniono zwycięzców tych zmagań w poszczególnych kategoriach:
LO – kl. II LO,
ZSZ – kl. I AZ,
GIM – kl. III C, która tylko nieznacznie wyprzedziła kl. II A.
Wszystkim nagrodzonym gratulujemy wiedzy humanistycznej i życzymy dalszych sukcesów!

WOLONTARIUSZE KRĘCILI BALONY
W dniu 22.02.2016 roku wolontariusze brali udział w warsztatach przeznaczonych specjalnie dla
członków Szkolnego Koła Wolontariatu. Podczas spotkania pani animatorka opowiedziała o swojej
działalności charytatywnej i zachęcała do rozwijania pasji jaką jest pomoc innym. Wolontariusze nauczyli
się kilku sztuczek z balonami oraz rozwijali swoją kreatywność poprzez zabawę z chustą Klanzy. Uczniowie
bardzo miło spędzili czas po lekcjach i z niecierpliwością czekają na kolejne spotkania.
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Dzień Kobiet
Z okazji Dnia Kobiet 10 marca 2016 r. odbyło się w naszej szkole spotkanie z kosmetyczką, panią
Adrianną Kusztelak, w którym udział wzięły uczennice z klasy IIIA i III C gimnazjum. Spotkanie
przebiegało w miłej, „kobiecej” atmosferze. Była biała herbata, zdrowe przekąski oraz oczywiście
kosmetyki. Pani Adrianna szczegółowo omówiła kwestie związane z pielęgnacją skóry twarzy, wyjaśniła
nam, na czym polega prawidłowy demakijaż oraz przedstawiła najnowsze trendy w makijażu. Niezwykle
pouczające były również wskazówki dotyczące konkretnych kosmetyków, wyboru marek oraz stosowania
zamienników.

Dzień zawodowców
11 marca 2016r. w Ośrodku Kultury i Aktywności Lokalnej w Miejskiej Górce miało miejsce
podsumowanie projektu „ Innowacyjna Szkoła Zawodowa na rynku pracy”. Uczniowie klas III gimnazjum
w dniach od 22 – 29 lutego odwiedzili 12 zakładów pracy z gminy Miejska Górka w których praktykę
odbywają uczniowie Zasadniczej Szkoły Zawodowej. Celem wycieczek było zapoznanie się z pracą i
wymaganiami stawianymi przez pracodawców przyszłym mechanikom, piekarzom, cukiernikom,
sprzedawcom, rolnikom. Gimnazjaliści mieli przygotować w formie projektu sprawozdanie z wycieczki.
Powstało dzięki temu 12 bardzo ciekawych projektów z których największe uznanie zyskały projekty
przygotowane przez klasę IIIC. Sprawozdaniom przysłuchiwali się zaproszeni goście którymi były władze
gminy, pracodawcy, nauczyciele, przedstawiciele PUP i organizacji pracodawców. Rozstrzygnięto również
szkolne konkursy. Konkurs literacki „ Moja wymarzona praca” w którym udział wzięło 96 uczniów.
Klasyfikacja zwycięzców była następująca:
I miejsce Jakub Szymkowiak klasa IIIC
II miejsce Nicole Zawidzka klasa IIIB
III miejsce Katarzyna Włodarczyk klasa IIIA
Wyróżnienie Karolina Kędzia klasa IIIB
W konkursie na najlepszą analizę rynku pracy wzięło udział 24 uczniów z klas licealnych i III ZSZ .
Klasyfikacja zwycięzców była następująca:
I miejsce Patrycja Rydzyńska
II miejsce Dagmara Stróżyk
III miejsce Aleksandra Młoda
Nagrody wręczyła Dyrektor Zespołu Szkół Pani Jolanta Hryniowska. Na zakończenie uroczystości
wręczono stypendia ufundowane przez Dyrektor Zespołu Szkół Panią Jolantę Hryniowską. Wręczenia
dokonała Pani Violetta Nowak – Wicedyrektor Zespołu Szkół.

Muzyczne wydarzenia marca
Dwa lata temu gościliśmy w naszej szkole Big Band z Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia im.
Józefa Zeidlera w Gostyniu. Prowadzącym spotkanie był pan Damian Ruskowiak, absolwent naszej szkoły,
a obecnie wykładowca w szkole muzycznej. Te ucztę muzyczną zakończyliśmy z nadzieją, że się powtórzy.
No i się powtórzyło 15 marca 2016 r. Ttym razem był to wspaniały koncert młodych muzyków,
podopiecznych
pana
Damiana.
W ich wykonaniu uczniowie naszej szkoły mogli posłuchać różnych gatunków muzyki. Usłyszeli między
innymi
wielki
szlagier
New
York,
New
York.
Nie
zabrakło
także
muzyki
ze znanych filmów „Benny Hill” czy „Piraci z Karaibów” oraz ze słynnych kreskówek Disneya.Oprócz
pięknej muzyki była też krótka lekcja ze znajomości instrumentów „uczestniczących” w dzisiejszym
koncercie. Było to po prostu muzyczne wydarzenie marca w naszej szkole. I na pewno nie ostatnie w tym
miesiącu.

IV Szkolny Dzień Talentów
Dnia 2 marca.2016 r. Odbył się IV Szkolny Dzień Talentów. W tym roku przegląd zaczął się inaczej
niż w poprzednich latach. Każda klasa przez godzinę miała do wykonania 4 zadania z: matematyki, j.
polskiego, rebus wiosenny oraz instrument muzyczny. Po zakończonych zadaniach cała społeczność
szkolna spotkała się w sali gimnastycznej, aby podziwiać koleżanki i kolegów biorących czynny udział w
tym wydarzeniu. Po uroczystym rozpoczęciu przyszedł czas na zaprezentowanie różnych talentów. Na
scenie pojawiło się kilkunastu młodych artystów, którzy przełamując swój strach i wstyd, zdecydowali
pokazać swoje umiejętności i pasje publiczności szkolnej. Artyści zaprezentowali bogaty i różnorodny
repertuar, począwszy od pokazu umiejętności plastycznych poprzez śpiew i grę na instrumentach
muzycznych,
nie
zawsze
tych
tradycyjnych.
Wszyscy występujący poddani zostali ocenie jury w składzie: pani Renata Stach jako przewodnicząca jury,
pani Agnieszka Pietrula, pani Bożena Gubańska oraz przedstawiciele samorządu uczniowskiego: Urszula
Nowacka, Jakub Szymkowiak. Komisja stanęła przed trudnym wyborem ze względu na różnorodność
występów i ich poziom. Oto Szkolne Gwiazdy wyłonione podczas IV Edycji Szkolnego Przeglądu
Talentów:
BARTEK GŁOWACZ - I miejsce i tytuł ULUBIEŃCA PUBLICZNOŚCI MAGDALENA
TWARDOWSKA i KAMIL ROJDA - II miejsce
ARTUR RYCHEL - III miejsce
Wszyscy uczniowie nagrodzeni zostali Karnetem na seans filmowy w kinie „ Promień” oraz upominkami, a
zwycięzcom wręczone zostały medale.
Natomiast Komisja konkursowa w składzie; pani Anna Kaczamrek, pan Krzysztof Zelek oraz pani Dorota
Kempa oceniała wykonywane zadań w grupach. Komisja wyłoniła następujące grupy:
zadania matematycznego: 3LO
zadania z j. polskiego: 1 LO
rebus wiosenny: 3 AG
instrument muzyczny: 3 BG
Istotnym punktem uświetniającym Dzień Talentów był występ The Perła. Kapela młodzieżowa z Rawicza
udzieliła wywiad oraz zagrała krótki koncert.

Języki obce od kuchni.

Języki obce od kuchni.
IV Szkolny Dzień Języków Obcych w Zespole Szkół w Miejskiej Górce odbył się pod hasłem „
Języki obce od kuchni”. 23 marca 2016 r. uczniowie mieli okazję uczestniczyć w zajęciach prowadzonych
przez … swoich kolegów. W każdej klasie ochotnicy wcieli się w rolę nauczycieli języków obcych i
zaprezentowali swoim koleżankom i kolegom przygotowane wcześniej przez siebie lekcje na temat
specjałów kuchni angielskiej oraz niemieckiej. Nie zabrakło prezentacji multimedialnych, ciekawostek
kulinarnych, quizów językowych i oczywiście degustacji przygotowanych specjałów. Najaktywniejsze
grupy otrzymały voucher na ocenę bardzo dobrą z kartkówki z języka obcego, a „nowi nauczycieli” zgodnie
przyznali, że nauczanie innych nie jest takie łatwe i przyjemne, jakby się mogło wydawać..

Powitali wiosnę na rowerach
Inauguracją sezonu turystycznego dla cyklistów jest Rajd Powitania Wiosny. Również w bieżącym
roku entuzjaści jazdy na rowerze wyruszyli w drogę, aby poszukiwać długo wyczekiwanej wiosny. 21 marca
2016 roku blisko dwudziestoosobowa grupa złożona
z uczniów Zespołu Szkół im. Stanisława Mikołajczyka i członków Towarzystwa Turystycznego „TRAMP”
uczestniczyła w Rajdzie Powitania Wiosny. Wycieczka wiodła drogami Gminy Miejska Górka i Gminy
Pakosław. Tuż po godzinie dziewiątej rowerzyści wyruszyli sprzed budynku Zespołu Szkół i przez
Dąbrowę, Ostrobudki i Golejewko dotarli przed pałac w Pakosławiu. Stamtąd udali się nad zalew w
Sowach. A tam dłuższa przerwa. Śniadanie, kilka pamiątkowych zdjęć. Około południa turyści dojechali do
Golejewka, gdzie odwiedzili „Aleję Zasłużonych Koni”, a następnie przez Chojno wrócili do Miejskiej
Górki. Mimo niesprzyjających warunków pogodowych, zimna i wiatru wszystkim dopisywał humor, a myśl
o całym roku rowerowych przygód dodawała sił. Imprezę zorganizował Zespół Szkół im. Stanisława
Mikołajczyka we współpracy z Towarzystwem Turystycznym „TRAMP”.
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„Drzwi otwarte” w ZSMG
We wtorek, 12 kwietnia 2016 roku w godzinach 9.00 – 13.00 Zespół Szkół
w Miejskiej Górce zaprosił uczniów klas III gimnazjów i klas szóstych szkoły podstawowej, ich rodziców i
opiekunów, wychowawców i nauczycieli na coroczne "Drzwi Otwarte". Jak co roku uczniowie – przyszli
absolwenci gimnazjów mogli zapoznać się z bogatą ofertą edukacyjną szkoły, porozmawiać z uczniami ,
spotkać się z nauczycielami i dyrekcją placówki. Ponadto gimnazjaliści mogli zapoznać się z bazą
dydaktyczną szkoły. Na tegoroczne "Drzwi Otwarte" przygotowywano atrakcje, jakich do tej pory nie było.
Były konkursy, pokazy doświadczeń chemicznych, zajęcia z mikroskopem, pokazy map multimedialnych
gry i zabawy intelektualne, łamigłówki matematyczne, zawody sportowe, pokazy ćwiczeń na siłowni oraz
zdrowe przekąski dla głodnych wiedzy. Odwiedzająca szkołę młodzież miała okazję spróbować swoich sił
jako piloci za sterami śmigłowca. Odbyły się również: pokaz samoobrony pod okiem V-ca Mistrza Europy,
spotkanie z funkcjonariuszami Policji i Zakładu Karnego, prezentacja różnych zawodów oraz III Turniej
Piłki Siatkowej
o Puchar Dyrektora Szkoły. Uczniowie mieli szansę spróbować rozwiązać łamigłówki językowe i
ortograficzne oraz sprawdzić swoją wiedzę z języka angielskiego i przekonać się, jak wiele zalet niesie ze
sobą jego znajomość. Zorganizowane zostały również warsztaty artystyczne „Papierowa wiklina”, w czasie
których uczniowie zwykłe gazety przekształcili
w najróżniejsze koszyki. Prezentacje programów „Ożywić Pola” oraz „Make a step” pokazały
wszechstronność działań podejmowanych przez uczniów i nauczycieli w szkole. Uczniowie mogli również
zobaczyć prezentację „ZSMG od kuchni”. Na zwiedzających czekały liczne atrakcje. Pokazana została
również prezentacja multimedialna dotycząca kierunków i sposobu kształcenia w szkole zawodowej w
ramach programu „Innowacyjna Szkoła Zawodowa na rynku pracy” oraz możliwości kontynuowania nauki
w liceum dla dorosłych. Uczniowie mogli obejrzeć stanowiska z przedstawicielami poszczególnych
zawodów oraz uzyskać informacje o kierunkach kształcenia w liceum. Uczestnicy mieli okazję dokonać
weryfikacji ofert proponowanych w kształceniu ponadgimnazjalnym. Zaprosiliśmy tym samym wszystkich
chętnych w ciekawą podróż pełną pokazów, doświadczeń, warsztatów, zabaw językowych, gier i sportu. Nie
zabrakło uczniów z okolicznych szkół, a także naszych trzecioklasistów, którzy z zaciekawieniem i
zaangażowaniem zwiedzali szkołę, uczestnicząc w różnorakich zajęciach. Szóstoklasiści ze Szkoły
Podstawowej w Miejskiej Górce, gimnazjaliści z Konar, uczniowie gimnazjum w Gostkowie oraz
Gimnazjum w Jutrosinie mieli okazję zapoznać się z propozycjami zajęć oferowanych przez naszą
placówkę. W tym dniu młodzież poznawała swoją przyszłą szkołę, a niezdecydowani gimnazjaliści mogli
upewnić się, że warto wybrać Zespół Szkół w Miejskiej Górce.

ZSMG na Targach Edukacyjnych 2016
12 kwietnia 2016r. uczniowie Zespołu Szkół w Miejskiej Górce wraz z opiekunami
p. Karoliną Wolny oraz p. Krzysztofem Zelkiem wzięli udział w XIV Rawickich Targach Edukacyjnych i
Targach Pracy. Impreza organizowana przez Urząd Miejski Gminy Rawicz oraz Gimnazjum w Sierakowie
była kolejną okazją do zaprezentowania oferty edukacyjnej szkoły na rok szkolny 2016/2017. W tym roku
działo się naprawdę wiele. Klasy policyjne przygotowały z tej okazji specjalny pokaz samoobrony,
wzbudzając zachwyt zwiedzających. Nie obyło się również bez prezentacji osiągnięć uczniów ZS: filmów
promocyjnych, licznych zdjęć, pucharów, broszurek informacyjnych oraz gadżetów. Największym
zainteresowaniem cieszyła się jednak drukarka 3D, jak również ciasteczka, które upiekliśmy dzięki
specjalnej foremce wykonanej właśnie przy użyciu drukarki 3D. A ciasteczka z logo naszej szkoły
smakowały nie tylko uczniom odwiedzającym nasze stanowisko, ale również funkcjonariuszom Policji i
Zakładu Karnego w Rawiczu. Nowością była również obecność naszego szkolnego DJ - DJ A Propos, czyli
Kacpra Pląskowskiego, który przygotował oprawę muzyczną całego przedsięwzięcia. Wsparcia
merytorycznego naszej placówce udzielił funkcjonariusz Zakładu Karnego w Rawiczu szer. Łukasz Drabik ,
który w ramach funkcjonowania w miejskogóreckim liceum kierunku Służba Więzienna, służył
informacjami o nauce i sposobie kształcenia w klasach o profilu penitencjarnym. Szczególne podziękowania
należą się również naszym koleżankom i kolegom z klas: II LO Weronice Wachowiak i Alicji Szwarc, I LO
Kacprowi Golinie, Jakubowi Murawie i Kacprowi Pląskowskiemu, IIA ZSZ Marcinowi Idzikowi oraz I A
ZSZ Monice Smektalskiej , IIIa Karolowi Przybylakowi, IIIb Bartoszowi Głowaczowi, jak również
uczestnikom pokazów samoobrony: Wojtkowi Śliwie(IIIa), Tobiaszowi Zdunowi (II LO), oraz Jakubowi
Szymkowiakowi (IIIc)za godne reprezentowanie imienia szkoły podczas Tragów Edukacyjnych oraz
promowanie oferty szkoły. Warto zaznaczyć, iż w tym roku po raz pierwszy wystąpiliśmy w nowych
barwach: granatowo-pomarańczowych. Bo granatowy to przecież kolor munduru, zasad i porządku. A jego
przesłanie brzmi: „jestem odpowiedzialny i wiem najlepiej co i jak zrobić, zaufajcie mi i pozwólcie sobą
pokierować”. Pomarańczowy natomiast oznacza ciepło, energię, spontaniczność i przyjazne nastawienie.
Przesłanie pomarańczowego brzmi: „doskonale radzę sobie w życiu, mam dość energii by osiągnąć
wszystko czego pragnę, a moje cele są sprecyzowane”. Bo taka jest przecież nasz szkoła – z zasadami, ale
pełna pozytywnej energii.

Turniej Piłki Nożnej – eliminacje powiatowe szkół gimnazjalnych
W dniu 7 kwietnia 2016r. w Rawiczu na boisku sportowym Orlik odbył się Turniej Piłki Nożnej –
eliminacje powiatowe szkół gimnazjalnych. W zawodach wzięły udział cztery drużyny z powiatu
rawickiego: Gimnazjum Sierakowo, Zespół Szkół w Miejskiej Górce, Zespół Szkół w Gostkowie oraz
Gimnazjum Pakosław. Zawody rozgrywano systemem każdy z każdym, a mecz trwał 2 razy po 10 minut.
Celem turnieju, był awans do finału powiatowego szkół gimnazjalnych. Nasi uczniowie awansując z
pierwszego miejsca będą reprezentować szkołę w finale powiatowym, który odbędzie się również w
Rawiczu w miesiącu kwietniu. Wyniki:
 Zespół Szkół w Miejskiej Górce - Gimnazjum Sierakowo 2 : 0
 Zespół Szkół w Miejskiej Górce - Gimnazjum Pakosław 2 : 1
 Zespół Szkół w Miejskiej Górce Zespół Szkół w Gostkowie 8 : 2
Tabela końcowa:
I MIEJSCE – Zespół Szkół w Miejskiej Górce
II MIEJSCE – Gimnazjum Pakosław
III MIEJSCE – Gimnazjum Sierakowo
IV MIEJSCE – Zespół Szkół w Gostkowie

Uczciliśmy Jubileusz Chrztu Polski
W czwartek, 14 kwietnia 2016 r., w Zespole Szkół w Miejskiej Górce odbył się apel
z okazji 1050. rocznicy przyjęcia chrztu świętego przez naszego pierwszego historycznego władcę, księcia
Mieszka I i jego dwór. Mimo wielu tajemnic, skrywanych przez mroki naszej historii, to właśnie dzień 14
kwietnia 966 roku powszechnie uważany jest za datę chrztu Polski. Rocznica ta stanowi wspomnienie

kluczowego wydarzenia historycznego, stanowiącego korzenie naszej narodowej tożsamości. W apelu,
prowadzonym przez Joannę Kryś i Zuzannę Srokę, udział wzięła cała społeczność szkolna oraz ks. Marian
Podlarz, proboszcz parafii w Miejskiej Górce. Uczestnicy apelu przenieśli się na dwór Mieszka I, gdzie
odbywała się akcja przedstawienia. W bardzo interesujący i ekspresyjny sposób mogliśmy poznać
okoliczności, które doprowadziły do zaślubin Mieszka I z czeską księżniczką Dobrawą, a następnie do
przyjęcia chrztu przez Mieszka I, co było pierwszym etapem życia chrześcijańskiego naszego narodu. W
poszczególne role wcielili się uczniowie: Dariusz Misiewicz, Aleksandra Gierz, Tobiasz Zdun, Adrian
Bożko, Kacper Pląskowski, Tomasz Skupin, Krzysztof Szczepaniak. Uroczystość uświetnił występ chóru
szkolnego „CisForte”, który zaśpiewał „Bogurodzicę” oraz hymn Jubileuszu 1050. rocznicy chrztu Polski
„Ufni w Bogu”. Usłyszeliśmy również hymn „Gdzie chrzest, tam nadzieja
” w wykonaniu Joanny Kryś. Nad całością czuwał nasz operator dźwięku, Bartosz Jórdeczka.
Z racji Jubileuszu chrztu Polski w naszej Szkole odbył się również konkurs na gazetkę klasową, którego
rozstrzygnięcie ogłoszono na zakończenie apelu. Zwycięskim klasom, pani dyrektor Jolanta Hryniowska,
wręczyła dyplomy i nagrody. Obchody rocznicy chrztu Polski zostały przygotowane pod czujnym okiem p.
Bożeny Gubańskiej oraz p. Wawrzyńca Kowalskiego.

Dzień książki
Dnia 22 kwietnia 2016 r. obchodziliśmy w naszej szkole Dzień książki. Po raz pierwszy
zorganizowano kiermasz książki, który wsparty został przez nasze Koło Charytatywne i wszystkich uczniów
naszej szkoły. Każdy mógł wesprzeć dzieło wolontariatu, zarówno poprzez zakup książki na kiermaszu jak
i podarowanie swojego egzemplarza. Akcję zaliczamy do udanych, gdyż sprzedaliśmy większość
podarowanych książek. Dziękujemy wszystkim, którzy zakupili i podarowali książki, wszystkie fundusze
będą przeznaczone na cele charytatywne.

Podsumowanie Gminnego Konkursu fotograficznego – „Pies, kot
moim przyjacielem
26 kwietnia 2016 r. w sali widowiskowej Ośrodka Kultury, Sportu i Aktywności Lokalnej odbyło się
uroczyste podsumowanie Gminnego Konkursu Fotograficznego pt: „Pies ,kot – moim przyjacielem” Pomysł
zorganizowania konkursu zrodził się w grupie realizującej projekt edukacyjny „Żyli jak pies z kotem”,
której opiekunem jest pani Krystyna Walkowiak. Grupa projektowa nawiązała współpracę z dyrektorem
Ośrodka Kultury, Sportu i Aktywności Lokalnej w Miejskiej Górce panem Markiem Stachem i ustalono
zasady konkursu.
Zgodnie z regulaminem nadesłane prace-zdjęcia oceniane były w różnych kategoriach wiekowych. W skład
komisji konkursowej weszli fotografowie:
Marcin Wlekliński – przewodniczący
Tadeusz Matecki – członek
Spośród 49 nadesłanych prac ocenie poddano 48. Jedna praca nie spełniała wymagań zawartych w
regulaminie. Przyznano I, II, III miejsca i wyróżnienia.
Kategoria -Przedszkole
I -Wojciech Rojda Przedszkole w Miejskiej Górce ul. Paderewskiego
II- Oliwier Mikołajczak Przedszkole w Konarach
Kategoria –Szkoła Podstawowa kl.1-3
I -Nikodem Ratajczak II B SP Konary
II- Igor Becela II SP Sobiałkowo
III- Tobiasz Konury II A ZS Gostkowo/SP
Kategoria –Szkoła Podstawowa kl.4-6
I - Magdalena Wróblewska V SP Sobiałkowo
II- Mateusz Szymankiewicz IV B SP Miejska Górka
III- Mikołajczak Joanna IV ZS Dłoń/SP
Kategoria- Gimnazjum
I - Patrycja Lorenc III ZS Gostkowo
II - Michalina Kędzia 3B ZS Miejska Górka
III –Julia Faustyniak ZS Gostkowo
Kategoria Szkoła Ponadgimnazjalna
I – Paulina Wróblewska Zespół Szkół Przyrodniczo-Technicznych Bojanowo
Prace wyróżnione
Kwiatkowska Hanna VB SP Miejska Górka
Szablicka Michelle II ZS/SP Konary
Szwarc Daria IIIB SP Miejska Górka
Wiśniewska Katarzyna VIB SP Miejska Górka

Nagrody za najciekawsze prace zostały ufundowane przez burmistrza Miejskiej Górki pana Karola
Skrzypczaka. Dyplomy i nagrody rzeczowe zostały wręczone przez dyrektora Zespołu Szkół im. St.
Mikołajczyka w Miejskiej Górce panią Jolantę Hryniowską i dyrektora Ośrodka Kultury, Sportu i
Aktywności Lokalnej pana Marka Stacha.

IX Edycja Powiatowego Konkursu Języka Niemieckiego „Deutsch ist einfach”
W środę 27 kwietnia 2016 r. uczniowie sześciu szkół powiatu rawickiego spotkali się po raz
dziewiąty, aby rywalizować w rozwiązywaniu testów leksykalno - gramatycznych
z języka niemieckiego.
Wszyscy uczestnicy stwierdzili, że zadania konkursowe nie były proste, ale ich rozwiązywanie sprawiło im
dużo radości. Satysfakcja z wygranej była ogromna.
A oto zwycięzcy w poszczególnych kategoriach:
Klasy I gimnazjum
I miejsce- Szymon Strugała ZS Miejska Górka
II miejsce- Maja Wróblewska ZS Miejska Górka
III miejsce- Jagoda Andrzejewska Gimnazjum w Konarach
Klasy II gimnazjum
I miejsce – Patrycja Frąckowiak ZS Miejska Górka
II miejsce- Eryk Giezek Gimnazjum nr 1 w Rawiczu
III miejsce- Eryk Domaniecki Gimnazjum nr 1 w Rawiczu
Klasy III gimnazjum
I miejsce- Patrycja Popielas Gimnazjum w Bojanowie
II miejsce- Kinga Krzyżoszczak ZS Miejska Górka
III miejsce- Katarzyna Jórdeczka Gimnazjum nr 1 w Rawiczu

III Powiatowy Konkurs z języka angielskiego
Dnia 28 kwietnia odbył się III Powiatowy Konkurs Języka Angielskiego. Wśród uczestników mieliśmy
zaszczyt gościć uczniów z naszej szkoły oraz z Gimnazjum w Jutrosinie, Zespołu Szkół w Szkaradowie,
Zespołu Szkół w Konarach, Gimnazjum w Sierakowie wraz
z opiekunami. Uczestnicy musieli rozwiązać test składający się z zadań leksykalnych, gramatycznych oraz
wykazać się wiedzą o krajach anglojęzycznych. Nagrody ufundowały wydawnictwa MacMillan, Oxford
oraz Egis. Czołowe miejsca zajęli:
I miejsce-Piotr Flasza- Gimnazjum w Sierakowie
II miejsce-Agata Nadrowska- Gimnazjum w Sierakowie
III miejsce- Paulina Popielas- Zespół Szkół w Konarach

Zespół Szkół – mistrzem powiatu
W dniu 29 kwietnia 2016 r. w Bojanowie odbyły się Mistrzostwa Powiatu Rawickiego w Piłce
Nożnej chłopców, rozgrywane w ramach Wielkopolskiej Gimnazjady. W finale wzięły udział 4 najlepsze
drużyny: Zespół Szkół w Miejskiej Górce, Gimnazjum Pakosław, Gimnazjum Szkaradowo oraz Gimnazjum
Bojanowo, spośród 9 zespołów, które wzięły udział w eliminacjach. Zawody rozegrano systemem każdy z
każdym. Najlepszym zespołem turnieju i zdobywcą pucharu została reprezentacja Zespołu Szkół w
Miejskiej Górce. Na drugim miejscu uplasowała się drużyna z Gimnazjum w Bojanowie, a trzecie miejsce
zajęli uczniowie z Gimnazjum w Szkaradowie.
Zespół z Miejskiej Górki reprezentowali: Michał Kaczmarek, Kacper Kaczmarek, Edwin Marchewka,
Grzegorz Plawgo, Kacper Subera, Jakub Grzelczak, Michał Wnuk, Michał Łysiak, Kamil Drewniak oraz
nauczyciel wychowania fizycznego Tomasz Kapała.

MAJ 2016 r.

Szkolny Przegląd Projektów Edukacyjnych.
11 maja 2016 r. w sali gimnastycznej miejskogóreckiego Zespołu Szkół odbyła się prezentacja
projektów edukacyjnych. Uroczystość rozpoczęła Pani Renata Stach, koordynator Projektów Edukacyjnych.
Następnie Joanna Kryś poinformowała zgromadzonych o sukcesie, który odniosła podczas 12. Festiwalu
Zaczarowanej Piosenki. Joanna będzie reprezentować naszą szkołę 18 czerwca w finałowym koncercie
Festiwalu na Rynku Głównym w Krakowie, u boku czołowych gwiazd polskiej sceny muzycznej.
W
głównej części przeglądu zaprezentowało się 12 grup projektowych. Projekty dotyczyły różnych dziedzin

wiedzy – informatyki, fizyki, biologii, historii, chemii i innych. Przegląd rozpoczął projekt pt. "Żyli jak pies
z kotem". Później można się było dowiedzieć: " Kto jest kim w Brytyjskiej Rodzinie Królewskiej", jakie są
"Symbole Stanów Zjednoczonych" oraz w jaki sposób uczyć się języka niemieckiego. Wszyscy mieli okazję
podążać " Śladami Mikołaja Kopernika", sprawdzić, jak funkcjonuje " Rynek pracy w Powiecie Rawickim"
i co się dzieje w " Naszej Małej Ojczyźnie". Zaprezentowano także " Inteligentny dom", w którym wszystko
działa na dotyk. Grupa projektowa pt. " Wybuchowa chemia" wykonała eksperyment chemiczny, a
członkowie grupy " Niech sportowe przesłanie dla potomnych zostanie" zaprezentowali swoje umiejętności
artystyczne. Ważnym wydarzeniem było ogłoszenie wyników Szkolnego Konkursu Humanistycznego W
konkursie zorganizowanym przez Panią Renatę Stach i członków koła polonistycznego brało udział 10
uczniów klas 1 i 2 gimnazjum. Laureatkami zostały Dominika Wojtaszek z klasy pierwszej i Natalia
Ratajczak z klasy drugiej. Dziewczyny otrzymały
z rąk Pani Dyrektor Jolanty Hryniowskiej voucher, który daje im możliwość uzyskania podwyższenia
oceny końcoworocznej z wybranego przedmiotu humanistycznego.Przegląd był podsumowaniem
kilkumiesięcznej pracy uczniów i nauczycieli. Dla pierwszoklasistów była to ważna lekcja, gdyż za rok oni
zmierzą się z realizacją projektów.

Gminny Przegląd Projektów Edukacyjnych
24 maja 2016 r. w sali widowiskowej miejskogóreckiego Ośrodka Kultury, Sportu i Aktywności
Lokalnej odbyła się prezentacja projektów edukacyjnych, przygotowanych przez uczniów klas drugich szkół
gimnazjalnych naszej gminy: Gostkowa, Konar oraz Miejskiej Górki. Projekty dotyczyły różnych dziedzin
wiedzy – geografii, języka angielskiego, informatyki czy fizyki. W uroczystości wzięli udział zaproszeni
goście: Burmistrz Miejskiej Górki Karol Skrzypczak, Dyrektor Ośrodka Kultury, Sportu
i Aktywności Lokalnej Marek Stach, Dyrektor Zespołu Szkół w Konarach Lucyna Andrzejewska, Dyrektor
Zespołu Szkół w Gostkowie Dorota Forecka, Dyrektor Zespołu Szkół w Miejskiej Górce Jolanta
Hryniowska oraz opiekunowie grup projektowych. Prezentację rozpoczął projekt uczniów z Zespołu Szkół
w Miejskiej Górce o nazwie: „ Symbole Stanów Zjednoczonych”. Członkowie grupy zaprezentowali różnicę
pomiędzy zwykłym drzewem europejskim a sekwoją, zaprosili na scenę Marilyn Monroe, wspomnieli także
o Wielkim Kanionie. „ Jak zmieniła się nasza okolica po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej?” - to temat
grupy projektowej z Zespołu Szkół w Gostkowie. Dzięki niej dowiedzieliśmy się, jak środki pozyskiwane z
funduszy unijnych zmieniają nasze otoczenie. Uczniowie z Zespołu Szkół
w Konarach zaprezentowali trzy tematy: „ W każdym z nas drzemie Harry – sztuka wywiadu”, „ Meksyk
znany i nieznany” oraz „ Historia sztuki naszymi oczami”. Projekt "W każdym z nas drzemie Harry – sztuka
wywiadu” ukazał opinie rozmówców wywiadów na temat słynnej książki J. K. Rowling. Następna grupa

przybliżyła nam tematykę obrzędów meksykańskich oraz znaczenie niektórych symboli tego państwa.
Ostatnia grupa przeniosła widownię w świat starożytnych budowli, malarstwa oraz rzeźby.
Z wielkim zainteresowaniem przyglądaliśmy się pokazowi grupy z Zespołu Szkół w Miejskiej Górce, która
dzięki wykorzystaniu mikrokontrolera do sterowania procesami automatycznymi stworzyła tzw. inteligentny
dom. Na zakończenie przeglądu trzecia grupa projektowa z Zespołu Szkół w Miejskiej Górce zabrała nas w
podróż " Śladami Mikołaja Kopernika". Przegląd był podsumowaniem kilkumiesięcznej pracy uczniów i
nauczycieli. Wszyscy miło spędzili czas, oglądając ciekawe i interesujące projekty. Uczestnicy przeglądu
otrzymali pamiątkowe torby i długopisy ufundowane przez Burmistrza Miejskiej Górki Karola Skrzypczaka
oraz dyplomy uczestnictwa. Organizatorem IV Gminnego Przeglądu Projektów Edukacyjnych była 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, Dyrektorom Zespołów Szkół oraz
opiekunom projektów edukacyjnych.

Zawody wędkarskie
W środę 25 maja 2016r.odbyły się zawody wędkarskie o puchar przechodni Dyrektora Zespołu Szkół w
Miejskiej Górce. W zawodach wzięło udział 14 uczniów, oto najlepsza trójka.
I miejsce Adrian Langner
II miejsce Adam Majchrzak
III miejsce Kamil Siecla

Czerwiec 2016

Na rowerach podążali śladami Adama Mickiewicza
„Śladami Adama Mickiewicza po Ziemi Leszczyńskiej” to rajd, którego głównym celem jest przybliżenie
uczestnikom miejsc związanych z pobytem Adama Mickiewicza w tym rejonie w latach 1831 -1832. Jak
sam poeta twierdził, przybył w Poznańskie, by być bliżej rodaków, którzy w tym czasie przelewali krew w
powstaniu listopadowym. Od sierpnia 1831 roku do marca 1832 roku wieszcz odwiedził kilkanaście
wielkopolskich dworów. Na teren Królestwa Kongresowego nie dotarł. 30 maja grupa 19 rowerzystów
złożona z uczniów Zespołu Szkół im. St. Mikołajczyka z opiekunami i członków Towarzystwa
Turystycznego „TRAMP” wyruszyła w trasę podążając śladami poety. Pierwszy przystanek odbył się w
Zakrzewie przy tablicy upamiętniającej pobyt wieszcza w tym miejscu w Zaduszki 1831 roku. Następnie
cykliści zatrzymali się przy dworach w Sarbinowie, Drzewcach, Oporowie i Luboni. We wszystkich tych
budynkach przebywał Mickiewicz. Większość z tych obiektów mimo przepięknej architektury jest w nie
najlepszym stanie, niszczeje. Ponadto tylko w Luboni (i wspomnianym Zakrzewie) znajduje się tablica
upamiętniająca wizytę poety. Na trasie nie pominięto też imponujących pałaców w Rokosowie i
Pawłowicach. Architektem tego drugiego jest twórca berlińskiej Bramy Brandenburskiej Karol Gotthard
Langhans. Drugi dzień, ze względu na burzową pogodę, uczestnicy przeznaczyli na poznanie zabytków
Gminy Osieczna. Duże wrażenie zrobiło nich Muzeum Młynarstwa i Rolnictwa w Osiecznej. W
zabytkowych wnętrzach wiatraków z XVIII wieku wystawiono eksponaty i przedmioty pracy używane
przez dawnych mieszkańców Wielkopolski. Głównie są to rzeczy i maszyny ściśle związane z młynarstwem
wietrznym. Muzeum jest jedynym miejscem z Polsce, gdzie stoją trzy zabytkowe wiatraki od początku
swojego istnienia. Zachowane obiekty pochodzą kolejno z 1729, 1761 oraz 1763 roku i to właśnie przy tych
wiatrakach 11 stycznia 1919 roku miała miejsce słynna Bitwa pod Wiatrakami, czyli zwycięska bitwa
Wielkopolskich Powstańców. Po tym historycznym miejscu grupę oprowadzał pan Jarosław Jankowski,
miłośnik młynarstwa i autor wielu publikacji na ten temat. Przewodnik zachęcał do obejrzenia w serwisie
YouTube filmu „130 kubików”, dokumentu na temat tego, co warto ocalić od zapomnienia – drewniane
wiatraki. Uczestnicy mieli też okazję zwiedzić z przewodnikiem klasztor ojców franciszkanów w Osiecznej
przyciągający rzesze turystów i pielgrzymów słynącym łaskami obrazem Matki Boskiej Bolesnej z
Dzieciątkiem odznaczonym koronami papieskimi w 1979 roku. Powrót do Miejskiej Górki 1 czerwca
rozpoczął się w ulewnym deszczu, ale z każdym kilometrem pogoda stawała się coraz ładniejsza. Po
przebyciu łącznie blisko 120 kilometrów rowerzyści z uśmiechami wrócili do domów.
Rajd współorganizował Zespół Szkół im. St. Mikołajczyka w Miejskiej Górce i Towarzystwo Turystyczne
„TRAMP”.

Zakończenie roku szkolnego 2015/2016
24 czerwca 2016 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.

