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WRZESIEŃ
Rozpoczęcie roku szkolnego 2010/2011
Rok szkolny rozpoczął się o godzinie 8.00, mszą świętą w kościele pw. św. Mikołaja
w Miejskiej Górce. Następnie nauczyciele i uczniowie zebrali się na placu przed szkołą. Pani
dyrektor Liliana Taciak powitała wszystkich zgromadzonych.
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Akcja „Bezpieczny Przejazd”

Dnia 8 września 2010 roku uczniowie Zespołu Szkół w Miejskiej Górce, którzy
uczęszczają do klasy licealnej o profilu prawno-policyjnym uczestniczyli w symulacji
wypadku drogowego i akcji ratunkowej. Organizatorem była rawicka policja oraz Zakład
Linii Kolejowych w Ostrowie Wielkopolskim. W roli „poszkodowanych” wystąpili ochotnicy
z naszej szkoły: Adrian Danielczyk i Filip Wojciechowski. Pokaz miał na celu uświadomienie
skutków niezachowania ostrożności podczas przejazdu przez tory kolejowe. Był jednocześnie
ciekawym doświadczeniem dla młodzieży, która zapoznała się z zasadami bezpieczeństwa,
a także obejrzała, jak powinny prawidłowo przebiegać czynności ratujące życie i zdrowie
poszkodowanych.

Szkolenie w Ośrodku Szkolenia Policji w Poznaniu
Uczniowie z klas licealnych o profilu prawno- policyjnym z naszej szkoły odbyli trzydniowe
warsztaty w Ośrodku Szkolenia Policji w Poznaniu. Kilkudniowy pobyt młodzieży
w policyjnej szkole pozwolił im na zdobycie doświadczenia oraz pogłębienie wiedzy
związanej z zawodem policjanta. Zorganizowany plan zajęć w dużym stopniu przypominał
powszedni dzień funkcjonariusza odbywającego kilkumiesięczne szkolenie. Znalazły się
w nim wykłady i prelekcje dotyczące aktualnych zagadnień, spotkania z funkcjonariuszami,
udział w zajęciach praktycznych, a także pokaz psów ratowniczych. Szkolenie zakończono
wspólnym spotkaniem przy ognisku.

PAŹDZIERNIK
Kampania Wyborcza kandydatów na przewodniczącego Samorządu
Uczniowskiego
W pierwszym tygodniu października 2010 roku odbyła się w naszej szkole kampania
wyborcza kandydatów na przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego. Troje pretendentów
do tego stanowiska (Martyna Olszak, Wojciech Stelmach, Karol Olejniczak) wykazało się
niemałą pomysłowością. Kampania, w czasie której rozdawano ulotki, rozwieszano plakaty,
głoszono hasła i obietnice przedwyborcze, trwała tydzień. Demokratyczne głosowanie
rozłożono na trzy terminy tj. 11, 13 i 15 października, w wyniku którego gospodarzem szkoły
został Karol Olejniczak.

Dzień Edukacji Narodowej
Tegoroczne Święto Edukacji w naszym Zespole Szkół było obchodzone wyjątkowo.
Na uroczystym apelu 14 października 2010 roku nie zabrakło pedagogów, pracowników
administracji oraz dyrektorów obu szkół: p. Liliany Taciak i p. Marka Ratajczaka, który
kieruje Szkołą Podstawową im. Marii Konopnickiej. Dopisali również emerytowani
nauczyciele. Ponadto uroczystość zaszczycili swą obecnością goście: p. Maria Antkowiakkierownik Gminnego Zespołu Obsługi Ekonomiczno- Administracyjnej, przedstawiciele

Rady Rodziców: Elżbieta Żabińska, Marzena Teodorczyk, a także burmistrz, p. Karol
Skrzypczak, który złożył pedagogom życzenia i wręczył kwiaty kierownikom placówek.
Następnie przyszła kolej na część artystyczną, w której można było obejrzeć zabawne skecze
i scenki w wykonaniu uczniów. Na zakończenie wystąpiła grupa taneczna PERFEKT. Warto
dodać, że na gości czekały słodkie niespodzianki i poczęstunek.

Spotkanie z policjantami – pokaz pracy psa służbowego
Po raz kolejny rawiccy stróże prawa prowadzili zajęcia w Zespole Szkół w Miejskiej
Górce z młodzieżą uczącą się w klasach licealnych o kierunku prawno- policyjnym. Zajęcia
tym razem odbyły się w plenerze i dotyczyły pracy psów policyjnych. Omówiono, na czym
polegają obowiązki tych zwierząt, jak wygląda dzień psiej służby oraz przybliżono, jak
wygląda ich szkolenie. Jednym z końcowych elementów spotkania był pokaz, w którym
zademonstrowano, w jaki sposób pies pomaga swojemu opiekunowi obezwładnić przestępcę.

Stypendium Dyrektora
W dniu 21 października pani dyrektor mgr Liliana Taciak wręczyła wyróżniającej się
młodzieży „Stypendium Dyrektora”. Nagroda ta, jest przyznawana tym uczniom, którzy
osiągnęli wysokie wyniki w nauce lub dyscyplinach sportowych. Wśród stypendystów
znaleźli się: Marta Antkowiak, Aleksandra Baksalary, Katarzyna Pernak, Eryk Poraszka,
Wojciech Stelmach i Filip Wojciechowski, uczniowie liceum, dwie gimnazjalistki: Agata
Hryniowska i Jagoda Kapała oraz dwoje uczniów Zasadniczej Szkoły Zawodowej: Patrycja
Krajka i Adam Spychalski.

Halloween
Dnia 29 października 2010 roku w naszej szkole zostały zorganizowane obchody
Halloween. Każda z klas zobowiązana była do mrocznego przystrojenia własnej sali,
zrobienia gazetki tematycznej oraz wydelegowania dwóch osób na konkurs w języku
angielskim. Wśród strojów uczniów obowiązywał kolor czarny i pomarańczowy. Na
szkolnych korytarzach nie brakowało przechadzającej się młodzieży w przerażających
kostiumach. Pod koniec dnia specjalna komisja złożona z nauczycieli udała się do każdej
z sal, by ocenić ich mroczny klimat. Niewątpliwie mnóstwo klas zasługiwało na miano
najstraszniejszej. Największym zainteresowaniem wśród młodzieży cieszyły się zmagania
o tytuł „Wampirka Roku”, w którym zwyciężyły Alicja Kempa i Anita Piątkowska.

LISTOPAD
Dzień Wszystkich Świętych

27 października Samorząd Uczniowski wraz z opiekunami udał się na cmentarz
parafialny, aby uporządkować grób powstańców, opuszczone mogiły oraz zapalić na nich
znicze.

Spotkanie z policjantami- szkolenie
5 listopada funkcjonariusze rawickiej policji ponownie spotkali się z uczniami klas
o profilu prawno- policyjnym. Podczas zajęć z drugoklasistami mł. asp. Magdalena Dopierała
omówiła, na czym polega i jak wygląda praca dzielnicowego. W ramach realizowanych zadań
związanych z szeroko rozumianą prewencją kryminalną podczas prowadzonych szkoleń
został wyświetlony film.

Dzień Niepodległości
10 listopada odbył się w naszej szkole apel z okazji 92 Rocznicy Odzyskania
Niepodległości przez Polskę. Społeczność uczniowska mogła uczestniczyć w niezwykłej
lekcji historii, podczas której przypomniano najważniejsze wydarzenia związane z tą
uroczystością. Nad organizacją czuwali: pani Dorota Frankiewicz oraz pan Krzysztof Zelek.
Zespół Wokalny wykonał okolicznościowe utwory takie jak: „Rota”, „Pierwsza Brygada” czy
„Hymn do miłości Ojczyzny”

Spotkanie z policjantami- zajęcia z technikiem kryminalistyki
Licealiści z Zespołu Szkół, którzy wybrali kierunek prawno- policyjny kolejny raz
uczestniczyli w zajęciach z przedstawicielami rawickiej policji. Tym razem funkcjonariusz
z Wydziału Kryminalnego mł. asp. Przemysław Semenków omówił na czym polega i jakie
znaczenie ma praca technika kryminalistyki. W trakcie spotkania omówiono wiele zagadnień
związanych z daktyloskopią, mechanoskopią, traseologią itp. Uczniowie mogli zobaczyć
różne sposoby zabezpieczania śladów pozostawionych na miejscu zdarzenia.

Dzień Życzliwości
Dnia 19 listopada w szkole obchodziliśmy Światowy Dzień Życzliwości. Z tej okazji
Samorząd Uczniowski ogłosił kolejną edycję konkursu na „Najbardziej uśmiechniętą klasę
oraz nauczyciela”. Obowiązkiem każdej z klas było wykonanie humorystycznego plakatu,
które następnie trafiły na wystawę zorganizowaną w holu szkolnym. W tym dniu
wymaganym elementem naszej garderoby był kolor zielony.

Stypendystka Prezesa Rady Ministrów
24 listopada w auli Państwowej Szkoły Muzycznej II stopnia im. M. Karłowicza
w Poznaniu odbyła się uroczystość wręczenia Stypendiów Prezesa Rady Ministrów.
Uczennicą, która otrzymała owe wyróżnienie była Joanna Frąckowiak. Głos podczas tej
uroczystości zabrali: wojewoda wielkopolski Piotr Florek oraz wicekurator oświaty
w Poznaniu Hanna Rajcic-Mergler, którzy wręczali także dyplomy stypendystom.

GRUDZIEŃ
Stypendystka Fundacji im. Maksymiliana Dudy
14 grudnia 2010 roku w pałacu, w Pakosławiu po raz piąty rozdano certyfikaty
potwierdzające otrzymanie Stypendium Fundacji im. Maksymiliana Dudy. W gronie 33
stypendystów znalazła się Anna Wojciechowska, uczennica klas I LO. Fundacja przyznaje
dotacje uczniom, którzy osiągają bardzo dobre wyniki w nauce pomimo swej trudnej sytuacji
rodzinnej i materialnej.

Jasełka
Tegoroczne Jasełka odbyły się w ostatnim dniu nauki przed Świętami Bożego
Narodzenia czyli 22 grudnia. Wśród zaproszonych gości znaleźli się bracia franciszkanie
z Klasztoru na Goruszkach oraz proboszcz parafii Miejska Górka - ks. Marian Podlarz, którzy
zaangażowali się w zbiórkę artykułów spożywczych dla potrzebujących. Uczniowie wystąpili
w przedstawieniu, które miało na celu ukazanie współczesnych ludzkich problemów. Nad
częścią artystyczną czuwała pani mgr Bożena Gubańska wraz z panią Katarzyną Maciejak.
Apel był jednocześnie podsumowaniem wielu konkursów i wręczenie nagród uczniom
wyróżniającym się sportowo i społecznie.

STYCZEŃ
Spotkanie z policjantami- zajęcia z rawicką drogówką
Rawiccy stróże prawa z Wydziału Prewencji Ogniwa Ruchu Drogowego po raz
kolejny spotkali się z młodzieżą zgłębiającą tajniki pracy policjanta. Podczas zajęć
z drugoklasistami mł. asp. Beata Jarczewska i sierż. szt. Norbert Rado przybliżyli zagadnienia
związane z bezpieczeństwem w komunikacji. Przedstawiono konsekwencje karne wynikające
ze spowodowania kolizji czy też wypadku drogowego, jak również kierowania pojazdem
w stanie nietrzeźwości. Funkcjonariusze zapoznali uczniów z auto-goglami, które dają obraz
taki, jaki widzi osoba nietrzeźwa.

Akcje charytatywne
Klasa IIIa gim. przez trzy tygodnie sprzedawała na terenie naszej szkoły domowe
wypieki, a zebraną sumę pieniędzy przekazała na Dom Dziecka w Bodzewie. Z kolei
Samorząd Uczniowski w okresie świątecznym uczestniczył w zbiórce żywności
w miejscowych marketach. Zebrano 600 kg prowiantu, który został przekazany poznańskim
schroniskom oraz osobom poszkodowanym w tegorocznej powodzi. W grudniu nasza szkoła
brała udział w akcji „Góra grosza”, która jest przeprowadzana co roku pod patronatem
Ministerstwa Edukacji Narodowej na rzecz rodzinnych Domów Dziecka i innych placówek
opiekuńczo- wychowawczych. Natomiast w styczniu zorganizowano charytatywną zbiórkę
plastikowych nakrętek. Akcja ta miała na celu zebranie jak największej ilości, a następnie
przekazanie ich firmie recyklingowej, która pokrywa część kosztów związanych z zakupem
wózków inwalidzkich dla niepełnosprawnych dzieci.

Rocznica Powstania Wielkopolskiego
26 stycznia 2011 roku odbył się apel poświęcony Powstaniu Wielkopolskiemu.
Uczniowie stworzyli w sali gimnastycznej niecodzienną atmosferę. Bez wątpienia przyczyniła
się do tego oryginalna scenografia oraz niespotykane wcześniej na akademiach piosenki
współczesnych muzyków. Przedstawienie pod kierunkiem p. mgr Izabeli Mikołajczak
i p. mgr Krystyny Huchrak, przygotowały uczennice: Anna Michałek - scenografia, Anna
Wojciechowska - scenariusz i reżyseria, Anna Siecla - muzyka oraz Magdalena Stelmach koordynator.

LUTY
Walentynki
Samorząd Uczniowski wraz z opiekunami zorganizował z okazji popularnego Święta
Zakochanych pocztę walentynkową. W holu szkoły można było zakupić i wysłać kartkę
zrobioną własnoręcznie przez uczennice klasy II LO. Tego dnia obowiązywał czerwony kolor
garderoby, który chronił przed odpytywaniem.

„Możesz zostać komendantem” – konkurs
25 lutego 2011 odbyła się III edycja konkursu „Możesz zostać komendantem”,
którego organizatorami są: rawicka Komenda Policji i Zespół Szkół w Miejskiej Górce.
W rywalizacji wzięło udział 19 reprezentantów szkół ponadgimnazjalnych z terenu powiatu
rawickiego. Uczestnicy zabawy walczący o tytuł komendanta musieli wykazać się wysoką
sprawnością fizyczną oraz wiedzą. Jednym z zadań było pokonanie sprawnościowego toru
przeszkód. Następnie młodzież przystąpiła do testu, który składał się z 40 tematycznych
pytań. Zwycięzcą został Adam Wawrzynek, uczeń II klasy Liceum Ogólnokształcącego
o kierunku prawno- policyjnym w Miejskiej Górce. Uzyskał on w sumie 71 punktów. Każdy

uczestnik konkursu otrzymał pamiątkowy dyplom oraz upominek. Dnia 16 marca 2011 roku
Adam Wawrzynek został przez jeden dzień szefem rawickiej policji i zasiadł w fotelu
komendanta. Ponadto Adam miał okazję poznać sposób w jaki pobiera się odciski palców
oraz sprawdzić wyposażenie rawickiego komisariatu.

MARZEC
Dzień Kobiet
8 marca odbyła się pełna humoru akademia na cześć pań przygotowana przez
Samorząd Uczniowski pod opieką pani mgr Ilony Szwarc i pani mgr Karoliny Wolny.
Uczniowie, głównie drugoklasiści z liceum, zaprezentowali program artystyczny przyjęty
gromkimi owacjami. Przyznano również tytuł „Miss Superbelferek”, którą została
pani mgr Renata Moryson. Drugie miejsce należało do p. mgr Agnieszki Pietruli, a trzecie
zajęła p. mgr Violetta Nowak. Uczennice z kolei wybrały spośród swoich kolegów
„Dżentelmena Roku”. Tytuł ten zdobył Marcin Majewski. W trakcie apelu wicestarosta
powiatu rawickiego p. Krzysztof Synoracki wręczył trzem uczniom naszej szkoły
ufundowane przez niego stypendia. Również pani dyrektor mgr Liliana Taciak nagrodziła
uczniów, którzy osiągnęli najlepsze wyniki w nauce w semestrze zimowym, „Stypendiami
Dyrektora”.

Uroczystość obchodów dnia Patrona Szkoły.
22 marca 2011 roku w Zespole Szkół w Miejskiej Górce odbyła się uroczystość
obchodów dnia Patrona Szkoły Stanisława Mikołajczyka. Uczniowie wraz z dyrekcją
i gronem pedagogicznym udali się do zacienionej sali gimnastycznej podczas jednej z godzin
lekcyjnych. Tam następnie odbył się apel upamiętniający naszego Patrona. Młodzież odegrała
scenki z życia Stanisława Mikołajczyka. Nie mogło zabraknąć także recytowanych przez jego
"przyjaciół" wierszy oraz zniczy i kwiatów składanych pod jego portretem i pamiątkową
tablicą znajdującą się przed budynkiem szkoły. Pieczę nad uroczystością sprawowali
pani Dorota Kempa wraz z panem Rafałem Rysiem. Nie obyło się także bez uświetnienia
akademii przez dziewczyny z Zespołu Wokalnego pod opieką pani Katarzyny Maciejak. Całej
uroczystości towarzyszył poważny nastrój mający na celu jak najbardziej zasłużone oddanie
pamięci temu wielkiemu człowieka.

KWIECIEŃ
Dzień Zdrowia i Ekologii.

Dnia 20 kwietnia na boisku przy Zespole Szkół im. Stanisława Mikołajczyka
zorganizowany został Dzień Zdrowia i Ekologii. Tego dnia odbyły się tylko dwie pierwsze
lekcje, po czym uczniowie udali się na boisko szkolne wraz z wychowawcami. Następnie
tam, na całym placu ustawionych zostało 14 stacji przy których na klasy czekały określone
zadania. Aby wykonać poszczególne czynności trzeba było wykazać się nie tylko
sprawnością fizyczną, ale sporą wiedzą na temat zdrowia czy logicznym myśleniem. Całej
zabawie towarzyszyło mnóstwo śmiechu. Atmosferę imprezy umilała oprawa muzyka, za
którą odpowiedzialni byli chłopcy z 2LO. Przez cały dzień można było także zakupić kawałki
ciast za symboliczną sumę 1zł sprzedawane przez dziewczyny z klasy 2 Liceum . Dochód ze
sprzedaży przeznaczony został na akcję charytatywną "Niedźwiedzie Niedźwiadkom". Na
koniec dnia miłym akcentem okazało się rozdanie wszystkim uczestnikom słodkiego
drobiazgu. Podczas obchodów tego dnia ogłoszono wyniki konkursu na najlepszą "EkoSarnę". Po zakończeniu zabawy można było udać się na warsztaty taneczne zlokalizowane na
stadionie w Miejskiej Górce.

Zakończenie roku szkolnego 2010/2011 w klasie III LO
W dniu 29 kwietnia 2011 roku odbyło się uroczyste pożegnanie klasy III LO.
W uroczystości uczestniczyli: dyrekcja szkoły, wychowawca klasy, grono pedagogiczne,
zaproszeni goście w osobach : burmistrz Miejskiej Górki Karol Skrzypczak i przedstawiciele
Rady Rodziców oraz rodzice absolwentów i uczniowie klasy II LO. Abiturientów pożegnała
pani dyrektor Liliana Taciak, burmistrz Karol Skrzypczak oraz przedstawicielka klasy II LO.
Głos zabrała również wychowawczyni klasy pani Barbara Boruta -Ratajczak, z rąk której
trzecioklasiści otrzymali świadectwa ukończenia szkoły oraz nagrody za szczególne
osiągnięcia. Miłym akcentem było wręczenie listu gratulacyjnego rodzicom ucznia klasy III
LO Wojciecha Stelmacha, który osiągnął najwyższe wyniki w nauce. Uroczystość zakończyła
część artystyczna przygotowana przez uczniów klasy II LO.

CZERWIEC
Zakończenie roku szkolnego 2010/2011 w Gimnazjum
22 czerwca 2011 roku odbyło się zakończenie roku szkolnego. Uroczystość rozpoczęła
się mszą świętą w kościele pw. Św. Mikołaja W Miejskiej Górce, po której uczniowie udali
się do szkoły, gdzie wychowawcy klas wręczyli im świadectwa. Absolwenci klas trzecich
gimnazjum otrzymali świadectwa podczas uroczystego apelu. Dyrektor szkoły pani Liliana
Taciak podziękowała za pracę i trud całej radzie pedagogicznej oraz uczniom. Podczas
uroczystości przyznano tytuł Absolwenta Roku uczennicy klasy III D Alicji Kempie. Całą
uroczystość uświetniła wspaniała część artystyczna, przygotowana przez uczniów II klas
gimnazjum.

