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Nie ma lepszego od Jana Paw!a II...

Ca"oroczne przygotowania, zwi#zane z projektem nadania Zespo"owi Szkó" w
P$powie imienia Jana Paw"a II, zosta"y uwie%czone podj$ciem uchwa"y w tej sprawie przez
Rad$ Gminy P$powo podczas sesji w dniu 14 czerwca 2006 roku.
W pi#tek, 1 wrze&nia 2006r., nast#pi"o uroczyste otwarcie rozbudowanego obiektu
Zespo"u Szkó", nadanie imienia Jana Paw"a II i nowego sztandaru. „Jan Pawe!
II patronem naszej szko!y! Taki patron to wyró"nienie i przede wszystkim
zobowi#zanie!”- us"yszeli&my z ust gimnazjalistki podczas programu artystycznego.

Tak prezentuje si! budynek
Szko#y Podstawowej w P!powie
po modernizacji w roku 2004.

Widok ze strony dziedzi"ca
dobudowanego gimnazjum.

W dobudowanym gmachu gimnazjum znajduje si$ 12 sal lekcyjnych,
które rozwi#'# problem ciasnoty i nareszcie zaj$cia b$d# si$ ko%czy"y w godzinach
popo"udniowych, a nie wieczornych.
Uroczysto&( rozpocz$"a si$ Msz# &w. o godz.10.00, na której zgromadzili si$
organizatorzy, zaproszeni go&cie, uczniowie i rodzice. Po nabo'e%stwie nast#pi" przemarsz
ulic# Powsta%ców Wlkp. na teren szko"y. Tempo wyznacza"a M"odzie'owa Orkiestra D$ta
z Ponieca. Dzieci w strojach krakowskich zach$ca"y do wej&cia obiektu s"owami: „Nie
l!kajcie si!! Nie l!kajcie si! ! Otwórzcie drzwi naszej szko#y”. W przeci$ciu wst$gi
uczestniczyli przedstawiciele Organu Prowadz#cego Szko"$, Kuratorium O&wiaty w
Poznaniu, Rady Rodziców oraz Samorz#du Uczniowskiego.
Po wej&ciu do &rodka, budynek oraz k#cik patrona zosta"y po&wi$cone przez Ksi$dza
Biskupa Marka J$draszewskiego.
Dalsza cz$&( programu rozpocz$"a si$ zgodnie z planem - na dziedzi%cu gimnazjum.
Niestety, pogoda zawiod"a i w zwi#zku z tym wyst$p artystyczny uczniów odby" si$ wewn#trz
budynku. Go&cie zwiedzali obiekt i wystawy, tematycznie zwi#zane z histori# rozbudowy
oraz sylwetk# patrona.
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Pani Dyrektor Krystyna Klepacka dzi!kuje Jego Ekscelencji Ksi!dzu Biskupowi
Markowi J!draszewskiemu za przyj!cie zaproszenia i u$wietnienie uroczysto$ci
oraz s#owa wyg#oszone w homilii.

Wyst%pienie Wójta Gminy P!powo

Przewodnicz#cy Rady Gminy

Stanis#awa Krysickiego

P$powo Kazimierz Zaremba
wr$cza Pani Dyrektor
Akt nadania imienia
Zespo#owi Szkó# w P!powie

Swoj# obecno&ci# zaszczyci"a nas delegacja z Zespo"u Szkó" w Zimnowodzie z racji
posiadania wspólnego patrona.
Z okazji otwarcia rozbudowanego obiektu szkolnego w P$powie zosta"y wydane
pami#tki:
- z inicjatywy Ksi$dza Proboszcza Henryka Szwarca - emblematy z podobizn# patrona szko"y
Jana Paw"a II oraz pocztówki,
- z inicjatywy szko"y: opracowanie „Od ma#ej szkó#ki parafialnej do nowoczesnego obiektu”
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autorstwa Alicji Wojciechowskiej przy wspó"pracy Cyryli Krajki oraz folder zatytu"owany
„Skansen pod dachem”, upami$tniaj#cy wystawy o charakterze regionalnym, przygotowany
przez panie: Dari$ Wodniczak, Lidi$ Machowsk#, Alin$ Nowack# i Zuzann$ Neuhoff- Ley .

GO"CIE Z HILLE
W ramach programu wymiany m"odzie'y polsko- niemieckiej w dniach 20-26
wrze&nia 2006r. go&cili&my grup$ uczniów z Niemiec. Najciekawsze punkty programu, to:
wycieczka do Zak"adu produkcji bombek w Jutrosinie, rajd rowerowy po naszej gminie,
wycieczka do Muzeum Archeologicznego w Biskupinie na festyn „ Rzymianie
i barbarzy%cy”, pobyt na Akwawicie, udzia" w lekcjach techniki i informatyki, nauka
poloneza, mecz Polska- Niemcy w siatkówk$, wspólne gotowanie, pobyt uczestników
wymiany i rodzin goszcz#cych w gospodarstwie agroturystycznym „Bajka” w Ludwinowie.

W Biskupinie.

Wspólne przygotowywanie sa#atki
w sto#ówce szkolnej.

Nauka poloneza przynios#a widowiskowe

Wyst!p szkolnej grupy aerobiku .

efekty.
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Z zycia klas I-III
OCALI# OD ZAPOMNIENIA
Gwa"towna urbanizacja wsi poci#ga za sob# niszczenie zabytków kultury ludowej,
dlatego m"odzi regionali&ci postanowili chroni( t$ sfer$ dziedzictwa narodowego, realizuj#c
tre&ci programu regionalnego.
Rozbudzenie zainteresowa% uczniów w"asnym dziedzictwem kulturowym trwa w
naszej szkole od kilku lat, gdy' od lat organizowane s# spotkania, warsztaty, np. z cyklu:
„Lokalni twórcy gminy P$powo”, „P$dzlem i nitk# malowane”, wystawy numizmatyczne,
pokazy starych sprz$tów gospodarstwa domowego, starych dzienników i czasopism, wystawy
regionalne: „Dom – bezpieczna przysta%” i „Zapomniane obrz$dy”.
Obecne przedsi$wzi$cie, to wystawa regionalna „Gin#ce zawody w gminie P$powo”,
która przybli'a( b$dzie rzemios"a i umiej$tno&ci, których obecno&( by"a niezb$dna w 'yciu
codziennym dawnej wsi. !ycie na wsi, jego realia, barwa, forma, zwi#zane by"y z codzienn#
prac#, która pozwala"a przetrwa(. Praca toczy"a si$ wokó" zapewniania sobie po'ywienia i
ubrania. By"o to zjawisko pierwotne, wykonywane w ramach gospodarki samowystarczalnej.
Dopiero pó)niej na jej bazie powstawa"y rzemios"a: stolarstwo, rymarstwo, piekarnictwo.
Przybli'aj#c uczniom i mieszka%com gminy P$powo gin#ce zawody, chcemy je ocali(
od zapomnienia.
We wrze&niu nowy cykl wystaw regionalnych rozpocz$"a ekspozycja „Podró"e
naszych dziadków”. By" to dokument fotograficzny, ukazuj#cy dawne &rodki lokomocji, z
których korzystali nasi dziadkowie. Ciekawostk$ stanowi" rower, licz#cy 80 lat.
Niestety, wakacje sko%czy"y si$ i dziadkowie ochoczo zabrali si$ do pracy. Piekarze
udali si$ do piekarni, by piec chleby i gryzki. Trzecioklasi&ci pod#'yli ich &ladem i udali si$
do rodzinnej piekarni p. Zenona Matuszewskiego. Tam poznali etapy wypieku chleba,
rodzaje m#ki, samodzielnie wyrabiali ciasto, degustowali ciep"e bu"eczki i ciastka – any'ki.
Du'e zainteresowanie wzbudzi"y - piec chlebowy i dzie'a.
Po spotkaniu m"odzi regionali&ci zorganizowali wystaw$ „U piekarza”. Dzi$ki niej
uczniowie poznaj# naczynia i narz$dzia wykorzystywane przy pieczeniu chleba. W gablotach
s# wyeksponowane ró'ne gatunki m#ki, dokument fotograficzny z pobytu w piekarni,
opowiadania z 1928 r. „Smaczna, pouczaj%ca i zdrowa historia chlebowa”, wiersz
„O piekarzyku i kominiarczyku” (1929r.) oraz zdj$cie pierwszej mechanicznej piekarni w
Warszawie z 1928 r. Na sztalugach zosta"y zamieszczone powiedzenia i przys"owia zwi#zane
z chlebem. Nad wszystkim góruje ros"y piekarz, którego gro)na mina budzi respekt i
szacunek dla piekarskiego fachu.
Naczynia i narz$dzia potrzebne na wystaw$
udost$pni! nam p. Zenon
Matuszewski, któremu bardzo dzi$kujemy.
Daria Wodniczak
Lidia Machowska
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Trzecioklasi$ci poznali prac! piekarza
i postanowili sprawdzi' swoje umiej!tno$ci.

Bu#eczki i any&ki by#y pyszne.

Wystawa „Podró&e naszych dziadków”.

„ZWIERZACZKI - CUDACZKI”
Pod takim has"em zosta"a zorganizowana wystawa prac dzieci klas I-III oraz „0”.
G"ównym materia"em do wykonania „cudaczków” by" ziemniak. Uczniowie stworzyli pi$kne
'yrafy, je'e, lalki, stonogi oraz inne „stworki”. Prace mo'na by"o podziwia( na wystawie w
korytarzu klas I–III Szko"y Podstawowej.
Komisja konkursowa w sk"adzie: wicedyrektor - p. C. Krajka i nauczyciel
bibliotekarz - p. B. Ka)mierczak, wy"oni"a laureatów konkursu:
kl. „0”
kl. I
Natalia Ko"odziejczak
Dominik Rolnik
Filip Dudka
Magdalena Koz"owska
Tobiasz Ma"ecki
Patryk Ció"ko
Patryk Ptak
kl. II
Eliza Stankowska

kl. III
Kasia Pospiech,
Witek Marciszak
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6 pa)dziernika br. odby" si$ apel podsumowuj#cy konkurs„ZWIERZACZKI –
CUDACZKI”, na którym wyró'nieni uczniowie otrzymali dyplomy i maskotki. Wszyscy,
którzy dostarczyli prace konkursowe, zostali nagrodzeni lizakami.
Laureatom jeszcze raz serdecznie gratulujemy! Uczniów, którym nie dopisa"o
szcz$&cie lub nie zdecydowali si$ na udzia" w konkursie, zapraszamy do udzia"u w innych
konkursach plastycznych.
V. Rolnik, L. Machowska

Laureaci konkursu „Zwierzaczki - cudaczki”

"WI%TO PIECZONEGO ZIEMNIAKA
„(wi!to dzi$ ziemniaka mamy
Tak wi!c wszystkich zapraszamy
Na konkursy i zawody
Na zagadki i podchody
U$miech humor i zabawa
To jest najwa&niejsza sprawa...”
Takim powitaniem uczniowie klas III rozpocz$li wspólne &wi$towanie. Uroczysto&(
zosta"a podzielona na dwa etapy:
I – konkurencje sportowe
II – pieczenie ziemniaków w ognisku
Najpierw dzieci pozna"y histori$ ziemniaka i tradycje ludowe zwi#zane z wykopkami.
Potem z du'ym zaanga'owaniem przyst#pi"y do konkurencji sportowych. I tak z ziemniakiem
w roli g"ównej rywalizowa"y w: „sadzeniu ziemniaka”, „rzucie ziemniakiem do koszyka”.
By" „bieg z ziemniakiem na drewnianej #y&ce” oraz „wykopki”.
Sportowe wyczyny zako%czy"y si$ uhonorowaniem wszystkim uczniów
„ziemniaczanymi medalami” oraz pocz$stunkiem w postaci jab"ek i cukierków.
Nast$pnie wszyscy udali&my si$ na ognisko, gdzie dzi$ki pomocy Pana Wo)nego
czeka"y ju' upieczone ziemniaki. Chocia' gor#ce, ale wszystkim smakowa"y.
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Impreza ta utwierdzi"a nas w przekonaniu, 'e warto i nale'y organizowa( podobne
w przysz"o&ci.
V. Rolnik, L.Machowska

Klasa IIIb bardzo dzi!kuje Paniom z kuchni za usma&enie pysznych placków
ziemniaczanych.

MAM SIEDEM LAT
Pod takim tytu"em 30 pa)dziernika br. w Zespole Szkó": Szko"y Podstawowej
i Gimnazjum im. Jana Paw"a II w P$powie przebiega"o PASOWANIE KLAS
PIERWSZYCH NA UCZNIÓW. W zdobywaniu tytu"u ucznia pomaga"y pierwszakom
starsze kole'anki z klasy IVa.
Na uroczysto&( zosta"a zaproszona pani dyrektor Krystyna Klepacka, która dokona"a
pasowania wszystkich pierwszaków wielkim, drewnianym o"ówkiem. Na pami#tk$ tego
wydarzenia wychowawcy klas wr$czyli uczniom pi$kne dyplomy oraz ksi#'eczki SKO
z wk"adem 1z", przekazane przez opiekuna ko"a - pani# Lidi$ Machowsk#.
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W cz$&ci artystycznej dzieci zaprezentowa"y piosenki i wierszyki. Opowiedzia"y
i za&piewa"y o zasadach bezpiecznego zachowania si$ na jezdni, w szkole i jak kocha(
i szanowa( rodziców, pani# w szkole i Ojczyzn$.
Wszystkie dzieci by"y bardzo przej$te ca"# uroczysto&ci# i dumne z otrzymanych
dyplomów.
Wychowawczynie klas I:
Maria Tomczak, Daria Wodniczak

VIII SZKOLNY KONKURS PLASTYCZNY
,,BARWY JESIENI’’

Tradycj# sta"o si$ organizowanie w naszej szkole konkursu plastycznego w klasach
zerowych i kszta"ceniu zintegrowanym. Miesi#c pa)dziernik, to czas ósmego ju' spotkania
ma"ych artystów. Uczniowie mieli okazj$ wykaza( si$ swoimi zdolno&ciami plastycznymi,
bior#c udzia" w konkursie ,,BARWY JESIENI’’.
Celem konkursu by!o:
- inspirowanie twórczo&ci plastycznej dzieci,
- stosowanie ró'nych technik plastycznych jako &rodka w"asnej wypowiedzi,
- kszta"towanie zaanga'owanej postawy wobec otaczaj#cego &wiata oraz uwra'liwianie na
pi$kno i wzbudzanie prze'y( estetycznych,
-zach$canie do rozwijania umiej$tno&ci plastycznych.
Spo&ród 70 prac, komisja w sk"adzie :
przew.: mgr Cyryla Krajka - wicedyrektor Zespo#u Szkó# w P!powie,
cz#onkowie: mgr Ewa Matyla , mgr Daria Wodniczak, mgr Violetta Rolnik – nauczyciele
kszta#cenia zintegrowanego, przyzna"a nagrody i wyró'nienia dla:
kl. 0a
I miejsce - Michalina Twardowska
II miejsce - Martyna Cieplik
III miejsce - Micha" Andrzejewski
Wyró&nienia:
1.Paulina Wojciechowska
2.Mateusz Brylewski
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kl.Ia
I miejsce - Eryk Andrzejewski
II miejsce - Nikola Sudolska
III miejsce - Ania Klup&
Wyró&nienia:
1.Marysia Nadolna
2.Milena Wencel
kl. Ib
I miejsce - Martyna Stró'yk
II miejsce - Julia Krzy'oszczak
III miejsce - Dominik Domaniecki
Wyró&nienia:
1.Magdalena Matuszak
2. Mateusz Chudy
kl.IIa
Wyró'nienia:
1.Michalina Chudzi%ska
2.Klaudia Brylewska
kl.IIb
I miejsce - Jan Krajka
II miejsce - Kacper Pieprzyk
III miejsce- Marta Nowacka
Wyró&nienia:
1.Hubert Cieplik
2. Marek Matyla
kl.IIIa
I miejsce - Bartek Marciszak
II miejsce - Witek Marciszak
III miejsce - Patryk Tomczak
Wyró&nienia:
1.Dawid Tomczak
2. Luiza Czabajska
kl. IIIb
I miejsce - Klaudia Cieplik
II miejsce - Karolina Zje'd'a"ka
III miejsce - Jagoda Ratajczak
Ponadto, wszyscy uczniowie bior#cy udzia" w konkursie, otrzymali nagrody
pocieszenia. Nagrodzone prace mo'na zobaczy( w bibliotece szkolnej, korzystaj#c
z komputera.
Po eliminacjach szkolnych prace dzieci bra"y udzia" w VIII Powiatowym Konkursie
Plastycznym pt.”Barwy jesieni”, organizowanym przez Gosty%ski O&rodek Kultury
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„Hutnik”. Laureatem z naszej szko"y, który otrzyma" wyró'nienie, zosta" Eryk Andrzejewski
z klasy Ia.
Maria Tomczak, Jolanta Durczewska

Szcz!$liwy laureat wyró&nienia

Wyró&niona praca plastyczna Eryka z kl.Ia.

w Konkursie Powiatowym
„BARWY JESIENI”- Eryk Andrzejewski

LAS NAS ZAUROCZY'
W pi#tkowy poranek, 22 wrze&nia, pogoda okaza"a si$ odpowiednia na wycieczk$
uczniów klasy II b do lasu. Praktykantka, Anna Go"#bek, zorganizowa"a &rodek transportu,
którym dzieci dotar"y do celu. Wycieczk$ poprzedzi"o wspólne ustalenie zasad wzorowego
zachowania si$ w lesie:
Nie $mie'!
Nie ha#asuj!
Nie niszcz ro$lin!
Nie p#osz zwierz%t!
Zachowaj bezpiecze"stwo!
Uczniowie wcielili si$ w role badaczy, którzy wybieraj# si$ na spotkanie z le&n#
przyrod#. W czasie w$drówki dzieci ws"uchiwa"y si$ w odg"osy ptaków, zwróci"y uwag$ na
&wiat"o, cie%, kor$ drzew, grubo&( pni, rozpoznawa"y nazwy ro&lin i zwierz#t.
Dok"adniejsze badania by"y robione za pomoc# lupy i lornetki.
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Nie zabrak"o równie' roli zbieraczy le&nych skarbów. Do koszyczków trafia"y 'o"$dzie,
szyszki, kolorowe li&cie oraz jadalne grzyby. Klasowym grzybiarzem zosta" Karol, który
znalaz" du'e, zdrowe ko)laki.
Byli&my wszyscy zachwyceni pi$knem jesiennego lasu i mo'na by"o powiedzie(, 'e las
nas zauroczy".
U. Latuszek

Gdy si! ws#uchasz w le$n% cisz!, tysi%c g#osów mo&esz s#ysze'.

Dzie( Papieski w naszej szkole
16 pa)dziernika obchodzimy w ca"ej Polsce Dzie% Papieski. Dla nas, Polaków, jest to
&wi$to szczególne. Przypomina nam ono o naszym rodaku, który jako pierwszy Polak zasiad"
na tronie Piotrowym .
Od 1 wrze&nia br. nasza szko"a nosi imi$ Jana Paw!a II i dlatego z dum# wspominamy
wielkiego Papie'a - Polaka, który sw# m#dro&ci# i dobrem poruszy" i zjednoczy" serca
ludzkie. Dla uczczenia pami$ci XXVIII rocznicy wyboru Kardyna"a Karola Wojty"y na
Papie'a, w klasach 0 i I-III zorganizowano uroczysty apel, na którym zaprezentowano krótk#
histori$ z 'ycia Ojca *wi$tego. Uczniowie za&piewali okoliczno&ciowe piosenki,
a przedstawiciele klas zapalili znicz przed k#cikiem patrona. Nast$pnie uczestnicy apelu
uczcili pami$( Ojca *wi$tego minut# ciszy.

Uczniowie w swoich klasach wykonywali te' prace plastyczne
pt.: ,,Papie& w)ród dzieci z ró&nych kontynentów”.

U. Latuszek
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Co slychac u szesciolatków ?

„Szumia! las, %piewa! las ...”

Pi$kna, jesienna pogoda zach$ca nas wszystkich do spacerów. Najm"odsi uczniowie
naszej szko"y, uczniowie klasy „0”, wraz ze swoimi wychowawczyniami pojechali
szkolnym autobusem do lasu, aby móc podziwia( pi$kn#, jesienn# przyrod$. Spaceruj#c
le&nymi dró'kami, dzieci mog"y popisa( si$ znajomo&ci# drzew i krzewów, które pozna"y
wcze&niej na zaj$ciach. Jesie% to pi$kna i bogata w dary pora roku, tak wi$c niemal ka'dy
nazbiera" do plecaka 'o"$dzi, kasztanów, korali jarz$biny i ró'nobarwnych li&ci. Podczas
spaceru dzieci nas"uchiwa"y &piewu ptaków i wypatrywa"y zwierz#tek. Pe"ni wra'e% i rado&ci,
wszyscy powrócili&my do szko"y .

Bezpiecznie na drodze
Takie has"o towarzyszy"o sze&ciolatkom na spotkaniu z policjantem -p. Markiem
Popio"kiem, który wyja&nia" dzieciom zasady bezpiecznego poruszania si$ po drodze
i oprowadzi" po nowym posterunku.
Dzieci z zainteresowaniem ogl#da"y pistolet, kajdanki i kamizelk$ kuloodporn#,
któr# z wielkim zapa"em zak"ada"y na siebie. Du'e wra'enie na maluchach wywar" te'
samochód policyjny – migaj#ce &wiat"a, sygna" oraz mo'liwo&( wej&cia do &rodka pojazdu .
Po tych ciekawych do&wiadczeniach pan Popio"ek z du'# cierpliwo&ci# odpowiada" na
stawiane mu przez dzieci pytania.
Dzi$ki temu spotkaniu dzieci nabra"y wi$kszego zaufania do policjanta i obieca"y
przechodzi( przez jezdni$ w wyznaczonych do tego miejscach .

"wi$to Pieczonego Ziemniaka
Wrzesie% i pa)dziernik to okres, w którym najm"odsze dzieci w szkole rozpocz$"y swoj#
przygod$ z now# dla nich rzeczywisto&ci#. Maj# ju' za sob# pierwsze do&wiadczenia, nowe
przyja)nie. Jedn# z zaplanowanych imprez klasowych by"o *wi$to Pieczonego Ziemniaka,
które przy wspó"pracy rodziców zorganizowa"y&my w Gospodarstwie Agroturystycznym
„Bajka” w Ludwinowie.
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Mimo 'e pogoda w tym dniu nie dopisa"a, dzieci i tak &wietnie si$ bawi"y.
Gospodarze zaprosili nas na przeja'd'k$ bryczk#, a po powrocie czeka"y na dzieci pieczone
ziemniaki, gor#ce kie"baski z grilla i pyszne ciasto. Nie by"a to jednak jedyna atrakcja. Ka'de
dziecko mia"o te' okazj$ dosi#&( konia lub kucyka, wykazuj#c si$ przy tym odwag#
i zadowoleniem .
Uczniowie przy rytmach muzyki popisywali si$ swoimi umiej$tno&ciami tanecznymi.
Niestety – wszystko, co dobre, szybko si$ ko%czy i trzeba by"o wraca( do szko"y. Jeste&my
jednak przekonane, 'e ten dzie% na d"ugo pozostanie dzieciom w pami$ci .
Jolanta Durczewska
Ma#gorzata Andrzejewska

Dzieciom bardzo si! podoba#o w pobliskiej „Bajce”.

23 X - Mi$dzynarodowy Dzie( Bibliotek Szkolnych
Ju' po raz trzeci w naszej szkole biblioteka przy"#czy"a si$ do obchodów
Mi$dzynarodowego Dnia Bibliotek Szkolnych. Tegoroczne has"o brzmia"o: „Czyta(.
Wiedzie(. Robi(”.
Celem &wi$ta bibliotek jest zwrócenie uwagi na to, jak wa'ny udzia" w edukacji maj#
biblioteki szkolne.
Program przygotowany przez nauczycieli bibliotekarzy by" skierowany do wszystkich
uczniów naszej szko"y - od przedszkola do ostatniej klasy gimnazjum.
Najm"odsi uczniowie obejrzeli „Parad$ postaci bajkowych”, przygotowan# przez ich
starszych kolegów z klasy Va. Wspólnie z bohaterami bajek rozwi#zywali zagadki literackie,
wys"uchali bajki przeczytanej przez Harrego Pottera, a z koszyczka Czerwonego Kapturka
cz$stowali si$ cukierkami. Przedszkolaki przy tej okazji zwiedzi"y gmach nowej szko"y i
go&ci"y u swoich kolegów w „zeróweczce”.
Natomiast uczniowie klas IV-VI i gimnazjum brali udzia" w konkursie bibliotecznym
pt. „Znamy 'ycie i twórczo&( patrona naszej szko"y”. Celem tego konkursu by"o utrwalenie
wiadomo&ci o 'yciu i twórczo&ci Jana Paw"a II oraz rozwijanie umiej$tno&ci korzystania z
ró'nych )róde" informacji, dost$pnych w bibliotece. Mieli te' mo'liwo&( skorzystania z
wystawy pt. „+ród"a informacji o Janie Pawle II”.
W&ród 54 uczniów bior#cych udzia" w konkursie, poprawnie na wszystkie pytania
odpowiedzia"o 5 uczniów: Szymon Mieszka"a (kl.VIb), Jagoda Sobótka (kl.Vb), Magdalena
Durak (kl.IVc), Lidia Waszak (kl.IaG) i Magdalena Bigaj (kl.IaG). Zwyci$zcy zostali
nagrodzeni drobnym upominkiem.
W tym dniu korytarz biblioteczny przybra" od&wi$tny wygl#d, akcentuj#c
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„ Mi$dzynarodowy Dzie% Bibliotek Szkolnych”. Mo'na tam by"o obejrze( wystaw$
pt. „Najstarsza ksi#'ka w naszej bibliotece” oraz poczyta( ciekawostki na temat biblioteki,
ksi#'ki i czytelnictwa.

Wystawa po$wi!cona patronowi szko#y.

Uczestnicy parady postaci bajkowych.

Obchodzone &wi$to by"o okazj# do zwrócenia uwagi na bibliotek$, pokazanie jej oferty
i zach$cenia ca"ej spo"eczno&ci szkolnej do cz$stego jej odwiedzania.
Nauczyciele bibliotekarze:
Bernadeta Ka)mierczak, Ewa Fabisiak

Kronika sportowa
OBÓZ W MI%DZYZDROJACH
Aby dobrze przygotowa( si$ do nowego sezonu i godnie reprezentowa( szko"$ oraz
gmin$, grupa naszych sportowców przebywa"a w dniach od 1 do 15 sierpnia na obozie
sportowym w Mi$dzyzdrojach. W ci#gu dwóch tygodni tylko przez kilka dni nie sprzyja"a
nam pogoda. Tak wi$c, oprócz treningów, sporo czasu m"odzie' sp$dza"a na pla'y, na
której odbywa"a si$ te' cz$&( zaj$(. Du'ym powodzeniem cieszy"y si$ te' inne atrakcje,
jakie mieli do dyspozycji wczasowicze: spacery po molo i promenadzie, wzd"u' morskiego
brzegu, a tak'e sportowe programy telewizyjne, takie jak Mistrzostwa *wiata w p"ywaniu
i Mistrzostwa Europy w Lekkoatletyce. Podczas pobytu nad morzem pierwszy sukces
w rozpoczynaj#cym si$ sezonie odniós" Mateusz Ka)mierczak, który wystartowa"
w VIII MI,DZYNARODOWYM BIEGU "CZTERY MILE JARKA" w Dziwnowie
i w kategorii szkó" podstawowych zaj#" trzecie miejsce. Atrakcj# tych zawodów byli
mistrzowie polskiego sportu z Otyli# J$drzejczak na czele.
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Na trzecim miejscu Mateusz Ka)mierczak (zdj!cie ze strony www.dziwnow.pl/fotki/dzien4/galery.html )

Mateusz Broda podczas treningu
BIEGI ULICZNE
9 wrze&nia Mateusz Ka)mierczak i Mateusz Broda wystartowali w BIEGU
ULICZNYM O MEMORIA- BOGUS-AWA PLUJKA w Ole&nicy. W tym dobrze
osadzonym biegu spisali si$ nie)le. Obydwaj zaj$li w swoich kategoriach drugie miejsca.
MAKROREGION
17 wrze)nia kilkoro naszych uczniów wystartowa"o w Mi$dzywojewódzkich
Mistrzostwach M"odzików w Lekkoatletyce w Zielonej Górze. W zawodach tych po raz
pierwszy w historii szko"y dwoje naszych zawodników wystartowa"o w chodzie sportowym.
Bardzo dobrze wypad" w swoim debiutanckim wyst$pie w chodzie na 5 km Mateusz
Ka)mierczak. Zmagaj#c si$ ze starszymi od siebie zawodnikami, zaj#" doskona"e 5. miejsce.
Druga nasza debiutantka w tej dyscyplinie, Olga Wolsztyniak, by"a 11. na dystansie 3 km.
Olbrzymi# niespodziank$ sprawi"a Klaudia Suchanecka, startuj#ca w skoku w dal.
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Konkuruj#c ze starszymi od siebie o dwa lata zawodniczkami, zakwalifikowa"a si$ do
&cis"ego fina"u i ostatecznie doskona"ym wynikiem 4,72 m zaj$"a 8. miejsce.

Mateusz Ka)mierczak na mecie chodu.

LIGA JUNIORÓW
23 wrze)nia Klaudia Suchanecka wystartowa"a w zawodach o mistrzostwo II Ligi
Juniorów w S"ubicach. Mimo olbrzymiej tremy, k"opotów z trafieniem w belk$ oraz
konkurencji o starszych dziewcz#t, wynikiem 4,40 m zaj$"a w konkursie pi#te miejsce.

Klaudia Suchanecka na skoczni w S#ubicach

XXX BIEG MA#KA

Tradycyjnie w pierwsz* sobot$ pa+dziernika odby" si$ w Ko)minie „Bieg Ma(ka”.
W trzydziestej, jubileuszowej imprezie, nie zabrak"o uczniów naszej szko"y. Nasza ekipa
nale'a"a do tych dru'yn, które nadawa"y ton tej imprezie. W&ród nagrodzonych, b$d#cych
w pierwszej szóstce, znalaz"o si$ trzynastu reprezentantów naszej gminy. Wielk#
niespodziank$ sprawi"a, startuj#ca po raz pierwszy w 'yciu w zawodach Magdalena Durak,
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która zwyci$'y"a w kategorii klas czwartych. Niebywa"ego wyczynu dokona" Maciej Szpurka,
który trzeci raz z rz$du znalaz" si$ na najwy'szym podium tej imprezy. Zgodnie
z oczekiwaniami pobiegli: Marta Norman, zajmuj#c miejsce drugie oraz Mateusz
Ka)mierczak- trzecie. Tu' za podium znale)li si$: Marta Matuszak, Piotr Adamczyk i Kamil
-agódka. Na pi#tej pozycji do mety przybiegli: Miko"aj Broda, Dominik Berger i Mateusz
Broda. Szóste premiowane nagrod# miejsca zaj$li: Paulina Kowalewska, Adam R#czka
i Bartosz Rolnik.

Magda Durak odbiera gratulacje i nagrody od burmistrza Ko)mina.

Maciej Szpurka - pierwszy, Miko#aj Broda – pi%ty na mecie.
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Marta Matuszak – czwarta

Mateusz Ka)mierczak- trzeci,
Piotr Adamczyk-czwarty, Dominik Berger- pi%ty

Mateusz Broda- pi%ty, Bartosz Rolnik- szósty

MISTRZOSTWA GMINY W PRZE'AJACH
9 pa+dziernika na terenach wokó" szko"y odby"y si$ Mistrzostwa Gminy
w Indywidualnych Biegach Prze"ajowych. Jak co roku, cieszy"y si$ one du'ym
zainteresowaniem uczniów. Trzeba pochwali( klasy, które niemal w komplecie zameldowa"y
si$ na starcie. Niestety, by"y równie' takie, gdzie w kategorii dziewcz#t startowa"a tylko jedna
uczennica. Byli równie' uczniowie (z niektórych klas gimnazjalnych), którzy pomylili
miejsce swego wyst$pu. Powinni raczej zatrudni( si$ w cyrku w roli klauna, a nie
uczestniczy( w imprezie, przez wi$kszo&( potraktowanej bardzo powa'nie.

I RZUT RANKINGU GMIN I POWIATÓW
W BIEGACH PRZE'AJOWYCH ,erków, 11.10.2006 r.
Tradycyjnie w !erkowie odby" si$ pierwszy rzut Rankingu Gmin i Powiatów. Ju' od
kilku lat w tych biegach startuj# z powodzeniem nasi uczniowie, którzy zarówno
indywidualnie, jak i w klasyfikacji dru'ynowej, nale'# do czo"ówki województwa. Po
pierwszym etapie (drugi odb$dzie si$ wiosn# w Solcu Wlkp.) nasza szko"a uplasowa"a si$ na
jedenastym miejscu (na 129 sklasyfikowanych placówek o&wiatowych z Wielkopolski).
W poprzednim sezonie nasza dru'yna znalaz"a si$ na wysokim 8. miejscu, po dwóch etapach.
Najlepiej punktuj#cymi zawodnikami Zespo"u Szkó" byli: Magdalena Durak, Marta Norman,
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Mateusz Ka)mierczak Mateusz Broda, Dominik Berger Maciej Szpurka, Miko"aj Broda.
Szczegó"owe wyniki na stronie internetowej http://www.lzs.wlkp.pl/aktualnosci/zerkow.htm .

Reprezentacja Zespo#u Szkó# podczas otwarcia rankingu.

Nasze najm#odsze zawodniczki przed startem.

Magda Durak prowadzi stawk!
czwartoklasistek

Szóstoklasistki przed startem.
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Start do biegu na 2 km

MISTRZOSTWA POWIATU W SZTAFETOWYCH BIEGACH
PRZE'AJOWYCH
13 pa+dziernika w Gostyniu na tzw. „wa"ach” odby"y si$ zawody o Mistrza Powiatu
w Sztafetach Biegach Prze"ajowych. Szko"y reprezentowane by"y przez 10 zawodników.
W podstawówkach w sk"ad dru'yny wchodzi"o pi$( dziewcz#t i pi$ciu ch"opców,
biegaj#cych na przemian na dystansie 800 m ka'dy. W gimnazjach i szko"ach &rednich
oddzielnie startowa"y dziewcz$ta (równie' 800 m) i ch"opcy na dystansie 1000 m. Ju' trzeci
raz z rz$du reprezentacja Zespo"u Szkó" zosta"a najlepsz# sztafet# w powiecie w kategorii
szkó" podstawowych i dost#pi"a zaszczytu reprezentowania powiatu gosty%skiego w finale
wojewódzkim.
Niestety, zawiod"y nasze gimnazjalistki, które przybieg"y na siódmej pozycji.
Co prawda, kilka dziewcz#t pobieg"o lepiej ni' mo'na by"o si$ tego spodziewa(, ale by"y te'
takie, które ca"kowicie zlekcewa'y"y sobie walk$ o dobre imi$ szko"y.

Za chwil! start (nr 12- Paulina Kowalewska)
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Reprezentacja Szko#y Podstawowej (niekompletna, z opiekunem)
FINA' WOJEWÓDZKI
19 pa+dziernika w Racocie odby" si$ Fina" Wojewódzki Sztafetowych Biegów
Prze"ajowych. W&ród prawie pi$(dziesi$ciu sztafet szkó" podstawowych, wy"onionych w
eliminacjach powiatowych, znale)li si$ nasi uczniowie. Niestety, z powodów rodzinnych nie
móg" wystartowa( Miko"aj Broda i zast#pi" go Szymon Piotrowski. Nasza reprezentacja
poprawi"a wynik sprzed roku, zajmuj#c 27. miejsce w Wielkopolsce.
BIEG NIEPODLEG'O"CI W POGORZELI
Podczas rozgrywanego tradycyjnie w przeddzie% *wi$ta Niepodleg"o&ci Biegu
Ulicznego w Pogorzeli nie zabrak"o uczniów Zespo"u Szkó" w P$powie i - jak co rokunale'eli do grona faworytów. Na podium znale)li si$: Marta Norman zajmuj#c - drugie
miejsce oraz -ukasz Dworacki, który przybieg" na trzeciej pozycji.
Jacek Migdalski

Redakcja „,ycia Szko!y”: Cyryla Krajka
Patronat: Krystyna Klepacka
Dyrektor Zespo#u Szkó#
w P!powie

