Teatr przyjechał w walizce
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POZNAJCIE MOCNE
STRONY NASZYCH
SZKÓŁ
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Czytaj str. 4-15

Scena Nowotomyskiego Ośrodka
Kultury kolejny już raz gościła
uczestników Przeglądu Małych

Form Teatralnych „Teatr w Walizce”.
Impreza realizowana jest przy
wsparciu finansowym Starostwa

Powiatowego w Nowym Tomyślu,
samorządu gminy Nowy Tomyśl

i Lwówek oraz przy zaangażowaniu
członków nowotomyskiego hufca
Związku Harcerstwa Polskiego i Nowotomyskiego Ośrodka Kultury.
W tym roku Przegląd Małych Form
Teatralnych trwał od 23 do 24
marca, czyli w bliskim terminie
ogólnopolskiego Dnia Teatru.
W pierwszym dniu przeglądu udział
brali przedszkolacy. Zmagania z aktorstwem najmłodszych uczestników były
bardzo wyrównane, za co poszczególne
grupy otrzymały: pamiątkowe dyplomy
dla przedszkola, dyplomy dla każdego
przedszkolaka, statuetkę teatru oraz
słodycze. Jak zawsze, gdy odbywa się
„Teatr w walizce” sala widowiskowa Nowotomyskiego Ośrodka Kultury wypełniona była niemal po brzegi
przedszkolakami, ich rodzicami, najbliższymi, a światła fleszy aparatów fotograficznych na równi tryskały jasnością
z oświetleniem jupiterów nad sceną. Podobne emocje towarzyszyły występom
dzieci starszych, które na drewnianych
deskach NOK wystąpiły we wtorek. Jak
mówili organizatorzy, poziom artystyczny
spektakli zarówno w poniedziałek, jak
i wtorek był bardzo wysoki.
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„Kopernik” to szkoła
na piątkę - dodatek
jubileuszowy

Czytaj str. 8

Dziękujemy naszym
najmłodszym
Czytelnikom

Czytaj str. 3

Sukces Dawida
Ciembki
Czytaj str. 2
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sukces Dawida ciembki - ucznia
zespołu szkół zawodowych
i Licealnych im. dra Kazimierza
Hołogi w nowym tomyślu

O bezpieczeństwie
w naszym pOwiecie

Historia Żołnierzy Wyklętych jest
nie tylko historią Polski, lecz także
historią regionalną, a więc bliższą
lokalnym społecznościom. Zaznajomienie uczniów z tymi faktami wytwarza poczucie więzi z tradycją,
pozwala na wyzwalanie uczuć
i kształtowanie postaw patriotycznych. Uczestnictwo w tego typu
konkursie pomaga w nabywaniu
umiejętności samokształcenia
i samowychowania.
Jury I etapu IV Ogólnopolskiego Konkursu o Żołnierzach Wyklętych (rejonu
trzech województw: wielkopolskiego,
łódzkiego i kujawsko – pomorskiego)
przyznało nagrodę trzecią za pracę literacką - uczniowi Zespołu Szkół Zawodowych i Licealnych im. dra Kazimierza
Hołogi w Nowym Tomyślu - Dawidowi
Ciembce. Został on także wyróżniony
srebrnym Krzyżem Narodowych Sił
Zbrojnych.
Laureat brał udział w wręczeniu nagród w I etapie konkursu, które odbyło
się w niedzielę, 1 marca w Poznaniu
w sali Śniadeckich Collegium Maius Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, w ramach
poznańskich
obchodów
Narodowego Święta Pamięci Żołnierzy
Wyklętych.
Dodajmy, że praca Dawida Ciembki
została także zakwalifikowana do II etapu
konkursu w Lublinie, gdzie autorzy najlepszych prac zostaną zaproszeni do wyjazdu na Kresy.
Materiał: dr Zdzisław Kościański

Najpilniejsze sprawy związane
z zapewnieniem bezpieczeństwa
mieszkańcom powiatu nowotomyskiego przez Komendę Powiatową
Policji w Nowym Tomyślu były tematami spotkania, które odbyło się
w Starostwie Powiatowym w dniu
2 marca. Omówiono również Powiatowy Program Zapobiegania
Przestępczości.
Na zaproszenie włodarza powiatu do
nowotomyskiego Starostwa przybyli: zastępca Komendanta Powiatowego Policji
Jarosław Żurek, zastępca naczelnika Wydziału Prewencji Arkadiusz Pelc. Z ramienia Starostwa Powiatowego w spotkaniu
uczestniczyli: Ireneusz Kozecki – starosta
nowotomyski, Tomasz Kuczyński – wicestarosta nowotomyski, Ewa Bąbelek –
kierownik Wydziału Spraw Obywatelskich
i Zarządzania Kryzysowego, Jarosław Zieliński – główny specjalista w Wydziale
Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kry-

zysowego, Marzena Matusiak – rzecznik
prasowy.
Przedstawiciele policji opowiedzieli
m.in. o najczęstszych zdarzeniach na terenie powiatu. Zasygnalizowali problem,
którym bez wątpienia jest coraz większa
liczba osób zatrzymywanych pod
wpływem środków odurzających. Starosta zadeklarował, że w ramach partnerstwa z Komendą Wojewódzką Policji
w Poznaniu jest skłonny zabezpieczyć
środki, które byłyby wykorzystane na
zakup narkotestów. – Jako samorząd powiatowy chcielibyśmy mieć realny wpływ
na realizację bezpieczeństwa na naszym
terenie. Jestem pewien, że dzięki dobrej
współpracy możliwie najefektywniej uda
nam się wspierać pracę Komendy Powiatowej Policji w Nowym Tomyślu –
mówił starosta, I. Kozecki. W trakcie rozmowy zwrócono uwagę na wiele niedogodności w poruszaniu się m.in. ulicami
Nowego Tomyśla. Jedną z nich bez
wątpienia jest rondo na ul. Kolejowej.
Zebrani zgodnie uznali, że gdyby zostało

ono nieco obniżone zdecydowanie poprawiłaby się widoczność w tym miejscu.
Dlatego też, dwa dni później Starostwo
Powiatowe wystosowało do Dyrekcji
Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Poznaniu pismo z prośbą
o wskazanie możliwości poprawy bezpieczeństwa i płynności ruchu drogowego
na rondzie przy ul. Kolejowej. W piśmie
wskazano, że zbyt wysoka konstrukcja
zdecydowanie ogranicza widoczność
w momencie dojazdu do ronda i powoduje brak możliwości oceny sytuacji
umożliwiającej płynne jego opuszczenie
we wszystkich kierunkach. Władze powiatu (realizując uchwalony przez Radę
Powiatu Nowotomyskiego „Program zapobiegania przestępczości oraz ochrony
bezpieczeństwa obywateli i porządku
publicznego dla powiatu nowotomyskiego”), we wspomnianym piśmie do
WZDW wskazały także na konieczność
budowy wiaduktu nad torami kolejowymi w Nowym Tomyślu.
Materiał: Marzena Matusiak

będziemy wspierać
ultramaraton Gwint

FOT. Marzena Matusiak

nowy radny powiatowy
z gminy Lwówek

W związku z wygaśnięciem mandatu radnego powiatowego pana
Józefa Ćwiertni, wybranego
w okręgu wyborczym Nr 1
z listy Nr 1 Komitet Wyborczy PSL,
Komisarz Wyborczy w Lesznie
postanowił o wstąpieniu na jego
miejsce z tej samej listy, kandydata
pana Krzysztofa Piotra Pacholaka,
który w wyborach uzyskał kolejno
największą liczbę głosów i nie
utracił prawa wybieralności.

W środę, 11 marca podczas V sesji
Rady Powiatu Nowotomyskiego odbyło
się uroczyste ślubowanie nowego radnego. Przedstawiciele powiatowych
władz samorządowych podziękowali
również panu Józefowi Ćwiertni, który
mimo krótkiej działalności w radzie, bardzo aktywnie uczestniczył w jej pracach.
Zgodnie z prawem, funkcji burmistrza czy jak w przypadku pana J. Ćwiertni zastępcy burmistrza, nie można łączyć
z mandatem radnego powiatowego.
Marzena Matusiak

We wtorek, 3 marca w sali sesyjnej
Urzędu Miejskiego w Wolsztynie
odbyła się konferencja organizatorów i partnerów drugiego już
ultramaratonu GWiNT Ultra Cross.
W trakcie spotkania nastąpiło uroczyste podpisanie listu intencyjnego
o wielokierunkowej współpracy i partnerstwie szeregu instytucji zaangażowanych w organizację ultramaratonu
GWiNT. Podpis potwierdzający udział powiatu nowotomyskiego przy organizacji
tego wydarzenia złożył starosta nowotomyski Ireneusz Kozecki.
W spotkaniu, obok organizatorów biegowego przedsięwzięcia, uczestniczyli
reprezentanci samorządów lokalnych starostowie, burmistrzowie i wójtowie
z terenu powiatów grodziskiego, nowotomyskiego i wolsztyńskiego, osoby reprezentujące samorządowe jednostki
organizacyjne, przedstawiciele policji,
nadleśniczy, przedstawiciele organizacji
pozarządowych, a także przedsiębiorcy
wspierający imprezę.
Podczas konferencji organizatorzy ultramaratonu GWiNT Ultra Cross omówili
idee i tendencje związane z biegami na
dystansach ponadmaratońskich. Przedstawiona została również prezentacja
dotycząca ubiegłorocznego GWiNTa.
Spotkanie zakończyło symboliczne,
aczkolwiek uroczyste podpisanie listu intencyjnego w sprawie współpracy.
Więcej na temat biegu: www.ultragwint.pl
Materiał: Marzena Matusiak
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z wizytą w phoenix contact

UWAGA GIMNAZJALIŚCI!!!
POZNAJCIE MOCNE STRONY NASZYCH SZKÓŁ
Drodzy uczniowie – na kolejnych stronach „Przeglądu” – głównie z myślą o Gimnazjalistach prezentujemy ofertę wszystkich publicznych szkół ponadgimnazjalnych z terenu powiatu nowotomyskiego.
Przed Wami bowiem ważne decyzje – niebawem wybierzecie szkołę, z którą wkroczycie w dorosłe życie.
Wasza decyzja to więcej niż wybór samej szkoły – przed Wami stoi wybór, który będzie miał duży
wpływ na Wasze dalsze życie, zarówno na plany zawodowe, jak i wybór dalszej ścieżki kształcenia.
Jesteśmy przekonani, że nasza bogata oferta przyczyni się do osiągania przez Was wielu życiowych
sukcesów! Informacje na kolejnych stronach.
Ponadto tylko w naszej gazecie jubileuszowy dodatek związany z 70-leciem Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Nowym Tomyślu.
MAR

Dziękujemy naszym
najmłodszym Czytelnikom

W środę, 4 marca starosta nowotomyski Ireneusz Kozecki złożył
wizytę w firmie Phoenix Contact
Wielkopolska w Nowym Tomyślu.
Razem z prezesem Jarosławem
Dziubą i Aleksandrą Dzięciołowską
– Piątek, dyrektor ds. personalnych
rozmawiano o bieżącym funkcjonowaniu firmy oraz planach jej rozwoju w najbliższych latach.

Nie zabrakło również tematów
związanych ze współpracą firmy w ramach szkolenia uczniów z Zespołu Szkół
Zawodowych i Licealnych w Nowym Tomyślu oraz współpracy z Powiatowym
Urzędem Pracy. Prezes Jarosław Dziuba,
jak na dobrego gospodarza przystało,
zaprosił starostę do obejrzenia i zwiedzenia hal produkcyjnych.
Materiał: Marzena Matusiak

Zapraszamy do Trzcianki
W tym roku już po raz dwunasty w Trzciance
k. Kuślina odbędą się Targi Ogrodniczo
– Działkowe Powiatu Nowotomyskiego.
Jest to pierwsza tego typu impreza plenerowa po okresie
zimowym i z całą pewnością, podobnie jak w latach minionych,
spotka się z dużym zainteresowaniem mieszkańców
naszego terenu.
W niedzielę, 26 kwietnia w Trzciance będzie bowiem można
kupić wiele potrzebnych rzeczy do pracy w ogrodach, na
działkach czy nawet balkonach. Po niższych cenach, często
prosto od producenta będzie istniała możliwość zakupu
kwiatów, krzewów czy nawet drzew owocowych.
Organizatorzy (Starostwo Powiatowe w Nowym Tomyślu,
Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego
w Trzciance oraz Urząd Gminy Kuślin) przygotowali również
sporo atrakcji dla publiczności: koncerty, zabawy i stoiska
gastronomiczne.
MAR

We wtorek, 10 marca starosta nowotomyski Ireneusz Kozecki wraz
z Marzeną Matusiak redaktor
naczelną Przeglądu Powiatu
Nowotomyskiego oraz wiceprzewodniczącym Rady Powiatu
Nowotomyskiego Leszkiem Leśnym
odwiedzili uczniów klasy
III D z Zespołu Szkolno
– Przedszkolnego w Zbąszyniu.
Podczas zajęć lekcyjnych uczniowie
rozwiązali bowiem krzyżówkę zamieszczoną w styczniowym numerze miesięcznika, którego wydawcą
jest Starostwo Powiatowe
w Nowym Tomyślu. Każdy z trzecioklasistów sam zaadresował
kopertę, przykleił znaczek i wysłał
rozwiązanie na adres redakcji.
Włodarz powiatu postanowił
osobiście pogratulować dzieciom
wiedzy na temat powiatu
nowotomyskiego.
Ze względu na wyjątkową sytuację redakcja uznała, że kartki nadesłane przez

uczniów nie wezmą udziału w losowaniu
nagród, by nie sprawić przykrości żadnej
z młodych osób. Dlatego też starosta
I. Kozecki odwiedził całą klasę, przekazał
dzieciom słodkie upominki oraz długopisy i notesy z logo powiatu. Dzieci były
zaskoczone wizytą starosty, jednak bardzo chętnie rozmawiały i opowiadały
m.in. o tym, kim chcą zostać w przyszłości. Osobne podziękowania za krzewienie
wiedzy
o
powiecie
i zaangażowanie w pracę z dziećmi starosta złożył wychowawczyni klasy pani
Lidii Wawrzyńskiej.

ŚWIĄTECZNA WIZYTA
W STAROSTWIE
W poniedziałek, 23 marca kilku przedstawicieli Warsztatów Terapii Zajęciowej w Koninie
k. Lwówka wraz z opiekunami odwiedziło
starostę nowotomyskiego, Ireneusza Kozeckiego. Wizyta związana była ze zbliżającymi
się świętami wielkanocnymi. Włodarz powiatu
otrzymał wykonany podczas zajęć w WTZ
stroik oraz kartkę z życzeniami świątecznymi.
Starosta serdecznie podziękował za życzenia,
przyjął zaproszenie na śniadanie wielkanocne
do siedziby WTZ oraz obdarował przybyłą
delegację słodyczami.
MAR

Wizyta w szkole stała się też okazją do
zapoznania się z obiektem, a w zasadzie
z częścią wydzieloną do nauki dla
najmłodszych. Pięknie pomalowane
przez nauczycieli ściany szkolnych korytarzy nie tylko cieszą oko, ale bez wątpienia spełniają też rolę edukacyjną.
Kontynenty świata, zwierzęta na nich
żyjące czy też elementy charakteryzujące ziemię zbąszyńską są głównymi
tematami, które stały się motywacją dla
pedagogów.
Materiał: Marzena Matusiak
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Zespół Szkół Ogólnokształcących i Policealnych
im. Mikołaja Kopernika w Nowym Tomyślu
Zespół Szkół Ogólnokształcących i Policealnych im. Mikołaja Kopernika
w Nowym Tomyślu,
ul. Tysiąclecia 6, 64-300 Nowy Tomyśl
tel. 61 44 22 450, fax 61 44 26 703
e-mail: sekretariat@zsont.pl
www.zsont.pl

Zespół Szkół Ogólnokształcących i Policealnych im. Mikołaja Kopernika to szkoła
z wieloletnią tradycją. Od 1945 r. nieprzerwanie kształci tych, którzy dzięki wiedzy
i osiągnięciom służą społeczeństwu oraz
budują pozytywny wizerunek szkoły. Nasi
absolwenci uzyskują indeksy wyższych
uczelni i studiują na różnorodnych i prestiżowych kierunkach: humanistycznych,
politechnicznych, medycznych, artystycznych. Szkoła każdego roku osiąga stuprocentową
zdawalność
egzaminu
maturalnego, dba też o rozwój osobowości uczniów, odkrywa talenty.
Ważnym zadaniem szkoły stało się realizowanie projektów edukacyjnych, do
których kwalifikujemy się jako jedyna
szkoła z naszego powiatu. Dzięki środkom unijnym realizujemy obecnie dwuletni projekt „Nauki ścisłe w połączeniu
z językiem angielskim – szansą młodego
pokolenia na lepszą przyszłość”. W ramach dodatkowych, bezpłatnych zajęć,
uczniowie w niewielkich grupach poszerzają wiedzę z matematyki, fizyki, języka
angielskiego. Także nowi uczniowie będą
mogli wziąć udział w projekcie.
W Koperniku zdobywa się nie tylko wiedzę, ale także otrzymuje szansę rozwijania swoich pasji. W licznych kołach
zainteresowań uczniowie mogą doskonalić umiejętności, pogłębiać wiedzę. Tradycją szkoły są uroczystości np. Święto
Wiosny, Dzień Sportu oraz zagraniczne
wymiany, realizacja projektów międzyprzedmiotowych.
Zapraszamy do szkoły, której celem od lat
jest przygotowanie młodzieży do podejmowania wyzwań podczas studiów
wyższych oraz świadomego wkraczania
w dorosłość.
W rankingu „Perspektyw” szkoła zajęła
31. miejsce w województwie wielkopolskim wśród liceów ogólnokształcących –
pozostałe szkoły z naszego powiatu uplasowały się powyżej 75 miejsca. Kopernik
to jedyne liceum w powiecie nowotomyskim które uzyskało Brązową Tarczę Perspektyw na 2015 rok!

ZALETY SZKOŁY:
l 100% zdawalność egzaminu maturalnego i najwyższe wyniki w zestawieniach
z innymi szkołami powiatu,
l wysokie wyniki maturalne dały nam 45
miejsce w „Rankingu Liceów 2014 - województwa wielkopolskiego” przeprowadzonym przez „Perspektywy” ,
l dobra atmosfera w szkole oparta na
życzliwości w relacji nauczyciel – uczeń,
l doskonale przygotowana, doświadczona kadra nauczycielska,
l współpraca z uczelniami wyższymi
(UAM, Uniw. Ekonomiczny, Politechnika
Poznańska, Uniw. Wrocławski, Uniw. Zie-

lonogórski, Uniw. Przyrodniczy) oraz
z MTP w Poznaniu (udział w szkoleniach
dot. rynku pracy i najnowszych technologii), Aesculap-Chifa,
l wymiana międzynarodowa,
l wolontariat, np. Wigilia dla ubogich na
MTP, organizacja koncertów charytatywnych.

Oferujemy następujące zajęcia pozalekcyjne:
językowe – j. angielski, niemiecki, hisz-

pański, francuski, rosyjski; dziennikarskie,
fotograficzne, medyczne, teatralne, charytatywne, rowerowe, efektywnej nauki,
brydża sportowego, fizyczne, Solaris NT,
sportowe,
historyczne,
wiedzy
o społeczeństwie, j. polskiego, chór
szkolny.

DRZWI OTWARTE
11.04.2015r.
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Zespół Szkół nr 2 im. Stanisława Staszica
w Nowym Tomyślu
Zespół Szkół nr 2 im. Stanisława Staszica w Nowym Tomyślu
ul. E. Sczanieckiej 1
64-300 Nowy Tomyśl
tel. 61 44 23 398, fax 61 44 22 250
e-mail: zs2nt@zs2nt.pl
www.zs2nt.pl

Liceum Ogólnokształcce
Profil/
specjalno/
rozszerzenie

I LO1 - klasa
medyczna,
biologia, chemia
I LO2 – klasa
prawnicza
j zyk polski,
historia

Informacja o profilu/kierunku kształcenia

Realizacja programu „Zdrowie i higiena człowieka” ma na celu przybli enie
specyfiki pracy specjalistów ró nych dziedzin zajmujcych si szeroko pojtym
zdrowiem człowieka. Ponadto pogłbiona wiedza z zakresu biologii i chemii pozwoli na
uzyskanie wy szych wyników podczas egzaminu maturalnego, co ułatwi dostanie si
na wybrany kierunek studiów.
Realizacja przedmiotu elementy prawa została podporzdkowana budowaniu
wiadomoci prawnej uczniów w myl sentencji Ignorantia iuris nocet, wyra ajcej
pogld, e nieznajomo prawa szkodzi. Program stanowi odpowied na
zainteresowania uczniów wychodzce poza proponowane w podstawie programowej
treci, a jednoczenie zakłada integracj z elementami wiedzy historycznej czy
wiedzy o społeczestwie. Zaprocentuje to na studiach.

J zyki obce

Punktowany
przedmiot wskazany
przez szkoln komisj
rekrutacyjn

jzyk angielski
jzyk niemiecki
zakres rozszerzony
do wyboru

biologia
chemia
fizyka

jzyk angielski
jzyk niemiecki
zakres rozszerzony
do wyboru

historia
WOS
jzyk obcy
nowoytny

J zyki obce

Punktowany
przedmiot wskazany
przez szkoln komisj
rekrutacyjn

jzyk angielski
jzyk niemiecki

matematyka
geografia
informatyka

jzyk angielski
jzyk niemiecki

matematyka
geografia
informatyka

jzyk niemiecki
jzyk angielski

matematyka
informatyka
fizyka

J zyki obce

Punktowany
przedmiot wskazany
przez szkoln komisj
rekrutacyjn

Technikum
Profil/
specjalno/
rozszerzenie

I TI – technik
informatyk
matematyka,
informatyka
I TE – technik
ekonomista
matematyka,
geografia
I TM – technik
mechanik/
Programowanie i
obsługa obrabiarek
konwencjonalnych i
sterowanych
numerycznie CNC/

matematyka,
geografia

Informacja o profilu/kierunku kształcenia

W ramach programu Leonardo da Vinci najlepsi uczniowie odbywaj praktyk
zawodow w Niemczech. Nauka koczy si egzaminem maturalnym i egzaminem
potwierdzajcym kwalifikacje zawodowe. Absolwent otrzymuje dyplom potwierdzajcy
kwalifikacje zawodowe oraz EUROPASS. Absolwent otrzymuje tytuł technika
informatyka. Po ukoczeniu szkoły mona podj prac jako: grafik
komputerowy, programista, twórca stron WWW, administrator baz danych,
administrator sieci komputerowych, pracownik serwisu komputerowego.
Patronat na klas obejmuje Nowotomyska Izba Gospodarcza. W ramach
programu Leonardo da Vinci najlepsi uczniowie dobywaj praktyk zawodow w
Niemczech. Nauka koczy si egzaminem maturalnym i egzaminem potwierdzajcym
kwalifikacje zawodowe. Absolwent otrzymuje dyplom potwierdzajcy kwalifikacje
zawodowe oraz EUROPASS. Absolwent otrzymuje tytuł technika ekonomisty.
Patronat nad klas obejmuje Aesculap Chifa Sp. z o.o. w Nowym Tomylu. Ucze
nabywa praktycznych umiejtnoci w nowoczenie wyposa onych warsztatach
szkolnych i działach produkcyjnych Zakładu m. in w zakresie programowania,
przygotowania i u ytkowania obrabiarek skrawajcych sterowanych numerycznie CNC
do planowanej obróbki. Nauka koczy si egzaminem maturalnym i egzaminem
potwierdzajcym kwalifikacje zawodowe. Absolwent otrzymuje dyplom potwierdzajcy
kwalifikacje zawodowe oraz EUROPASS. Absolwent otrzymuje tytuł technika

mechanika.

Zasadnicza Szkoła Zawodowa
Profil/
specjalno/
rozszerzenie

I Az - lusarz

Informacja o profilu/kierunku kształcenia

Uczniowie maj zawart umow o przygotowanie zawodowe z firm Aesculap-Chifa.
Zajcia praktyczne odbywaj si w zakładzie w warsztatach szkolnych i w wydziałach
produkcyjnych. Nauka koczy si egzaminem potwierdzajcym kwalifikacje

zawodowe.

Zespół Szkół nr 2 w Nowym Tomyślu to
szkoła z tradycją sięgającą roku 1947. Od
34 lat z dumą nosimy imię Stanisława
Staszica. W 1995 r. szkoła przystąpiła do
Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Dyrektorów i Nauczycieli Twórczych i Aktywnych Szkół Zawodowych.
W roku szkolnym 2015/2016 proponujemy następujące kierunki kształcenia: liceum ogólnokształcące: klasa medyczna
i klasa prawnicza, technikum: technik informatyk, technik ekonomista, technik
mechanik, oraz Zasadnicza Szkoła Zawodowa: ślusarz.
Wysokie kwalifikacje naszych nauczycieli
oraz bogata baza dydaktyczna umożliwiają przekazywanie wiedzy na najwyższym poziomie. W ostatnich latach
potwierdziliśmy swoją skuteczność wynikami osiąganymi przez naszych uczniów
na egzaminie maturalnym oraz egzaminie potwierdzającym kwalifikacje zawodowe. Zostaliśmy również docenieni
w rankingu Perspektyw, w którym nasze
technikum znalazło się wśród dziesięciu
najlepszych w Wielkopolsce. Zostaliśmy
uhonorowani tytułem Złotej Szkoły
2014.
Zależy nam również na tym, żeby ucząca
się w naszej szkole młodzież przebywała
w przyjaznym i bezpiecznym otoczeniu.
Potwierdzeniem, że to się udaje, jest
przyznany nam, jako jedynej spośród
szkół ponadgimnazjalnych w województwie wielkopolskim, tytuł Szkoły Humani-

tarnej.
Zaangażowanie uczniów i nauczycieli
w życie szkoły i społeczności lokalnej jest
znaczące. Z rozmachem organizujemy
m.in. Dzień Patrona, Dzień Sportu, Rajd
Niepodległości, zbiórki żywności dla potrzebujących. Działamy także poza granicami Polski: umożliwiamy uczniom
odbywanie praktyk zawodowych w Niemczech oraz polsko-niemiecką wymianę
młodzieży.

ZALETY SZKOŁY:
l zapewniamy w szkole miłą, przyjazną
atmosferę,
l stwarzamy uczniom poczucie bezpieczeństwa,
l gwarantujemy wysokie kwalifikacje
nauczycieli i skuteczność nauczania,
l proponujemy profesjonalne wsparcie
pedagoga szkolnego,
l osiągamy bardzo dobre wyniki na zewnętrznych egzaminach maturalnych
i egzaminach z przygotowania zawodowego,
l dysponujemy bardzo dobrą bazą dydaktyczną oraz doskonale wyposażoną
biblioteką szkolną,
l umożliwiamy uczniom odbywanie
praktyk zagranicznych,
l oferujemy ciekawe zajęcia pozalekcyjne, zgodne z oczekiwaniami uczniów,
l mamy do dyspozycji bardzo dobre za-

jzyk niemiecki

matematyka
informatyka
fizyka

plecze sportowe: dwie sale sportowe,
gimnastyczną do gier zespołowych
i nową, bardzo dobrze wyposażoną
siłownię, a także kort do tenisa ziemnego, boiska do piłki plażowej i koszykówki,
l zapewniamy nieograniczony dostęp do
Internetu,
l organizujemy ciekawe wyjazdy, wycieczki szkolne, wymiany uczniowskie.

Oferujemy następujące zajęcia pozalekcyjne:
warsztaty medyczne, warsztaty prawnicze, terapia pedagogiczna, koło działań
twórczych - kawiarenka literacka, koła zainteresowań: językowe, teatralne języka
angielskiego, ekonomiczne, zajęcia rekreacyjno – sportowe.

kursie „Bezpieczne boisko” w ramach
Programu Edukacyjnego Kultura Bezpieczeństwa
l Finał VIII. Ogólnopolskiego Konkursu
Mechanicznego w Płocku,
l Mistrzostwa Mechaników 2014
l Finał Powiatowego Turnieju Motoryzacyjnego – I miejsce
l Finał Mistrzostw Wielkopolski w halowej i plażowej piłce siatkowej dziewcząt,
l Finał Mistrzostw Rejonu w piłce siatkowej dziewcząt
l Projekty: „Praktyki zawodowe ekono-

Osiągnięcia szkoły:
Szkoła może się pochwalić wieloma sukcesami uczniów, wśród których są laureaci i finaliści różnych konkursów, m.in
l Tytuł „Złotej Szkoły 2014” w Rankingu
Perspektyw
l Finał Rejonowy Ogólnopolskiego Konkursu Matematycznego „Euklides” 2015,
l Finał Turnieju Wiedzy i Umiejętności
Handlowo-Menedżerskich na szczeblu
ogólnopolskim 2010, 2011, 2012, 2013,
2014
l Powiatowa Olimpiada Wiedzy Konsumenckiej, I, II, III miejsca
l Wojewódzki konkurs „Warto wiedzieć
więcej o ubezpieczeniach społecznych” –
III miejsce
l I, II miejsce a także wyróżnienie w kon-

mistów szansą na zwiększenie ich mobilności i kompetencji zawodowych” oraz
„Praktyki zagraniczne informatyków”
realizowane w ramach programu finansowanego z Europejskiego Funduszu
Społecznego PO Kapitał Ludzki, Priorytet
III Wysoka jakość systemu oświaty.

DRZWI OTWARTE
11-12.04.2015 r.
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Zespół Szkół Zawodowych i Licealnych
im. dra Kazimierza Hołogi w Nowym Tomyślu
Zespół Szkół Zawodowych i Licealnych im. dra Kazimierza Hołogi
os. Północ 37, 64 – 300 Nowy Tomyśl
tel. 61 44 22 288 fax 61 44 22 288
e-mail: zsznr3nt@poczta.onet.pl
www.zszil.eu

zapotrzebowania środowiska lokalnego.
Współpraca
z
wieloma
prężnie
działającymi przedsiębiorstwami naszego
powiatu sprawia, że absolwenci szkoły
szybko znajdują zatrudnienie i są cenionymi pracownikami. Okres nauki to bowiem
nie
tylko
przygotowanie
merytoryczne, ale też udział w różnych
projektach, wizytach studyjnych, praktykach krajowych i zagranicznych wszechstronnie rozwijających naszych uczniów.
Młodzież ma możliwość uczestniczenia
w wielu działaniach o charakterze kulturalnym, wychowawczym i pomocowym.
Nie bez znaczenia jest też przyjazna atmosfera szkoły, pragnienie wydobycia
potencjału każdego ucznia oraz ukierunkowanie jego predyspozycji. Coraz lepsze
wyniki osiągane na egzaminach maturalnych umożliwiają absolwentom naszego
technikum studia na uczelniach
wyższych. Na ich wybór wpływają również podpisane między szkołą, a uczelniami wyższymi porozumienia, dzięki
którym uczniowie uczestniczą w warsztatach i wykładach prowadzonych przez
pracowników uczelni.
Zespół Szkół Zawodowych i Licealnych
im. dra K. Hołogi w roku szkolnym
2015/2016 prowadzi nabór do następujących typów szkół:
- Zasadnicza Szkoła Zawodowa
- Technikum dla Młodzieży
- Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych

ZALETY SZKOŁY:
Zespół Szkół Zawodowych i Licealnych
im. dra Kazimierza Hołogi to nowoczesna
placówka o bogatych tradycjach
kształcenia zawodowego zarówno na po-

ziomie szkoły zasadniczej jak i technikum.
Doświadczona kadra regularnie podnosi
swoje kwalifikacje, aby na bieżąco dostosować ofertę szkoły do zmieniającego się

l szkoła z bogatą historią,
l przyjazna atmosfera,
l osiągnięcia uczniów podczas licznych
konkursów szkolnych i międzyszkolnych,
doświadczona i kreatywna kadra pedagogiczna,
l praktyki krajowe i zagraniczne,
l specjalistyczne pracownie,
l nowoczesna i rozbudowująca się baza
dydaktyczna,
l bezpieczna szkoła,
l monitoring,
l współpraca z lokalnymi Zakładami
Pracy i Cechem Rzemiosł Różnych,
l współpraca z uczelniami wyższymi (Katolickim Uniwersytetem Lubelskim, Politechniką Poznańską, Wyższą Szkołą
Logistyki, Wyższą Szkołą Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa),
l budowa nowej hali sportowej.

Oferujemy następujące zajęcia
pozalekcyjne:
l Koła Sportowe,
l Motyli Wolontariat,
l Koło Ekonomiczne,

l Koło Plastyczne,
l Koło Młodego Fryzjera,
l Koło Młodego Kucharza,
l PCK,
l Caritas,
l Chór szkolny.

DRZWI OTWARTE
18.04.2015 r.
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IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W NOWYM TOMYŚLU
W tym roku Zespół Szkół Ogólnokształcących i Policealnych
im. Mikołaja Kopernika w Nowym Tomyślu obchodzi 70-lecie
istnienia Liceum Ogólnokształcącego, najstarszego w powiecie
nowotomyskim. Powstała w 1945 roku średnia szkoła
ogólnokształcąca z czasem zyskała imię wielkiego polskiego
astronoma, Mikołaja Kopernika.

FOT. MAG

Ryszard Tratwal, dyrektor szkoły: - Na przestrzeni lat zmieniała swe
oblicza, jak i nazwę. Zawsze jednak, bez względu na zachodzące zmiany
społeczno-gospodarcze, placówka sprzyjała wszechstronnemu rozwojowi tych, dla których została powołana. W ciągu tych lat szkoła wydała
wielu wybitnych absolwentów, a jej uczniowie i nauczyciele odnieśli i odnoszą liczne sukcesy na wielu płaszczyznach. Ostatnim znaczącym sukcesem jest zajęcie przez szkołę 31. miejsca wśród wszystkich liceów

Współpraca z uczelniami wyższymi
W ostatnim dziesięcioleciu zaczęto
realizację perspektywicznych planów
wpływających na jakość funkcjonowania
szkoły, a służących podnoszeniu poziomu
kształcenia licealistów. Jednym z priorytetowych punktów tego planu jest ścisła
współpraca „Kopernika” z uczelniami
wyższymi i innymi instytucjami.
Zakład Nauk Pomocniczych i Edytorstwa
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
w Poznaniu
Zaczęło się od humanistów, kiedy doszło do zawarcia umowy z Zakładem Nauk
Pomocniczych i Edytorstwa Uniwersytetu
im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
Głównym celem współpracy jest popularyzacja sztuki edytorskiej i dziennikarstwa
wśród młodzieży. Realizację tego celu
umożliwiają seminaria przedmiotowe prowadzone przez kadrę UAM-u oraz profesjonalistów pracujących na co dzień
w wydawnictwach i drukarniach.
Instytut Filologii Polskiej na Uniwersytecie
im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Nowe perspektywy pojawiły się również
dzięki podpisaniu kolejnej umowy o wzajemnej współpracy z Instytutem Filologii
Polskiej na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Uczniowie klas o profilu humanistycznym systematycznie
uczestniczą w wykładach, konwersatoriach, warsztatach i innych formach zajęć
akademickich.
Wydział Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Uczniowie klas matematycznych mogą
zaś się realizować dzięki porozumieniu
o współpracy, tym razem z Wydziałem Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego
w Poznaniu. Podjęte zobowiązania szybko
zaczęły przekładać się na konkretne
działania. Licealiści z „Kopernika” mogą
uczestniczyć w warsztatach z chemii przeprowadzonych przez wykładowców Uniwersytetu. Co więcej, uczniom klas
objętych patronatem została oddana do
dyspozycji sala dydaktyczna Uniwersytetu
Ekonomicznego wyposażona w nowoczesne środki dydaktyczne i audiowizualne.
Wydział Towaroznawstwa Uniwersytetu
Ekonomicznego w Poznaniu
Kolejna umowa została podpisana z Wydziałem Towaroznawstwa Uniwersytetu
Ekonomicznego w Poznaniu. Dzięki niej
uczniowie „Kopernika” mają możliwość comiesięcznego uczestniczenia w wykładach
i ćwiczeniach z chemii. Ponadto dostępne
są dla nich zbiory biblioteczne uczelni.
Politechnika Poznańska
Celem współpracy jest zaktywizowanie
licealistów do poszerzania zainteresowań
w zakresie nauk ścisłych i technicznych,
rozszerzanie ich wiedzy i umiejętności pod
kątem podjęcia przyszłych studiów technicznych oraz umożliwienie uczniom kontaktu z kadrą naukowo - dydaktyczną
Uczelni. Licealiści z „Kopernika” uczestniczą
nie tylko w wykładach, seminariach i warsztatach. Są też włączani w duże przedsięwzięcia takie, jak m.in.: „Noc Naukowców”,

„Dziewczyny na Politechniki”, „Polifestiwal”,
„Polibuda Open Fest”, „Juwenalia”.
Wydział Fizyki UAM w Poznaniu
Od lat trwa też współpraca z Wydziałem
Fizyki UAM w Poznaniu. Dzięki niej na terenie liceum prężnie działa Powiatowy
Klub Astronomiczny „Solaris NT”, który popularyzuje m. in. astronomię, wykorzystując do tego celu Obserwatorium
Astronomiczne wybudowane na boisku
szkolnym.
Instytut Dendrologii Polskiej Akademii
Nauk w Kórniku
Patronat nad klasami przyrodniczymi
objął Instytut Dendrologii Polskiej Akademii Nauk w Kórniku. Dzięki tej współpracy
licealiści pogłębiają swe pasje oraz zainteresowania naukami biologicznymi, uczestniczą w zajęciach laboratoryjnych
w pracowniach Instytutu Dendrologii PAN
czy w zajęciach terenowych w Arboretum
Kórnickim i Lesie Doświadczalnym „Zwierzyniec”.
Wydział Ekonomiczno - Społeczny Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu
Kolejna umowa partnerska pomiędzy
Zespołem Szkół Ogólnokształcących im.
Mikołaja Kopernika w Nowym Tomyślu
a Wydziałem Ekonomiczno - Społecznym
Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.
W jej ramach licealiści klas o określonych
profilach biorą udział w akademickich
wykładach i zajęciach warsztatowych popularyzujących
nauki
ekonomiczne
i społeczne. Współpracują również ze studenckimi kołami naukowymi i uczestniczą
w wydarzeniach uniwersyteckich.
Współpraca z innymi instytucjami
Szkoła aktywnie współpracuje również z
Międzynarodowymi Targami Poznańskimi,
dzięki czemu uczniowie mogą uczestniczyć
w wykładach dotyczących finansów i bankowości. Dorze układa się również
współpraca z nowotomyską firmą Aesculap-Chifa Sp z o.o, a także ze szpitalami
w Nowym Tomyślu i Puszczykowie, co daje
uczniom możliwość zapoznania się z zasadami funkcjonowania ratownictwa medycznego.
Od wielu lat dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych w murach naszej
szkoły organizowane są coroczne Dzięcięco - Młodzieżowe Seminaria Astronomiczne,
Młodzieżowe
Sympozja
Astronomiczne Powiatu Nowotomyskiego
dla Uczniów Szkół Gimnazjalnych oraz konkurs pn. „Matematyka u Kopernika”.
FOT. ARCH.

ogólnokształcących w województwie wielkopolskim w prestiżowym
„Rankingu Liceów Ogólnokształcących 2015” przeprowadzonym przez
Fundację Edukacyjną Perspektywy. Nasi uczniowie dostają się na studia,
zaś kierunki, które wybierają, niejednokrotnie są dowodem tego, że wysoki poziom kształcenia oraz działające w liceum koła zainteresowań
spełniają swoje zadania. Jednak szkoła to nie tylko edukacja, ale i wychowanie. Jakość pracy opiekuńczo-wychowawczej jest w naszej szkole
bardzo wysoka, połączona z wolontariatem i profilaktyką. Kultywowanie i tworzenie szkolnej tradycji, niejednokrotnie zawierającej elementy
tradycji rodzinnych, lokalnych i narodowych, jest również dobrą formą
wychowywania, rozwijającą osobowość młodego pokolenia Polaków.
Mam nadzieję, że jubileusz 70-lecia Liceum Ogólnokształcącego stanie się dla Państwa okazją do długo oczekiwanych spotkań i wdzięcznie
zapisze się w Państwa pamięci jako czas niezapomnianych, bezcennych
i pięknych wrażeń.

prOjeKty eDuKacyjne
„Nauki ścisłe w połączeniu z językiem angielskim – szansą
młodego pokolenia na lepszą przyszłość”
Dzięki zaangażowaniu dyrekcji szkoły oraz dużemu wsparciu
władz Starostwa Powiatowego udało się pozyskać niebagatelną
sumę ze środków unijnych na wprowadzenie wyżej wymienionego
projektu, który rozpoczął się we wrześniu 2011, a zakończył się
w czerwcu 2014 roku. Projekt był realizowany w ramach
współpracy pomiędzy Zespołem Szkół Ogólnokształcących i Policealnych im. Mikołaja Kopernika, Gimnazjum im. Feliksa
Szołdrskiego oraz Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną.
Projekt ten obejmował cztery pakiety mające za zadanie zasianie bakcyla nauk ścisłych i lepsze przygotowanie uczniów do
egzaminów gimnazjalnych oraz maturalnych i wyjście naprzeciw
oczekiwaniom rynku pracy, gdyż pakiety obejmowały podniesienie poziomu edukacji z matematyki, fizyki i astronomii, języka angielskiego. Jednym z podstawowych założeń projektu było
rozwijanie zdolności uczniów utalentowanych z danego przedmiotu, ale także pomaganie tym, którzy mają zaległości powstałe
w procesie nauczania.
„Fizyka jest ciekawa”
Uczniowie Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Policelnych im.
Mikołaja Kopernika przystąpili również do projektu „Fizyka jest
ciekawa”. Na podkreślenie zasługuje fakt, że „Kopernik” jest jedyną szkołą w powiecie zakwalifikowaną do wspomnianego projektu. Jego celem jest rozwój umiejętności uczniów liceów
ogólnokształcących w zakresie kompetencji kluczowych w obszarze nauk matematyczno-przyrodniczych, głównie fizyki.
Nie bez znaczenia w ubieganiu się o udział w projekcie miał
sposób jego realizacji. Jest on bardzo atrakcyjny nie tylko dla
uczniów wykazujących zainteresowania naukami ścisłymi, ale również humanistów. Zakłada on bowiem poszerzanie przez uczniów
wiedzy w zakresie fizyki dzięki stosowaniu na lekcjach nowoczesnych pomocy dydaktycznych, zajęciom w ramach koła naukowego, udziałowi w konkursach naukowych z fizyki, współpracy
z uczelniami wyższymi.
„Newton też był uczniem”
Uczniowie „Kopernika” byli również uczestnikami projektu
„Newton też był uczniem” trwającego trzy lata. Celem ogólnym
projektu był wzrost wiedzy i umiejętności uczniów w zakresie

Z KRONIKI SZKOLNEJ
11 IX 1945

31 I 1967
8 X 1975
15 V 1983

1 IX 1992

16 IX 1995
27 IV 1999

- inauguracja roku szkolnego 1945/46
w pierwszej w dziejach Nowego Tomyśla
średniej szkole ogólnokształcącej;
- oddanie do użytku nowego budynku
Liceum Ogólnokształcącego;
- nadanie szkole imienia Mikołaja Kopernika;
- odsłonięcie tablicy pamiątkowej, poświęconej
założycielowi i pierwszemu dyrektorowi
szkoły Stanisławowi Musiałowi;
- utworzenie Zespołu Szkół Ogólnokształcących
przez połączenie Liceum Ogólnokształcącego
i Policealnego Studium Zawodowego;
- Wielki Zjazd Absolwentów z okazji jubileuszu
50-lecia szkoły;
- uroczystość poświęcenia i rozwinięcia
sztandaru szkoły;

nauk matematyczno-przyrodniczych oraz technologii informacyjno-komunikacyjnych.
„Laboratorium poezji kobiecej XX wieku”
Pilotowany przez Instytut Filologii Polskiej UAM w Poznaniu
projekt „Laboratorium poezji kobiecej XX wieku” służy budowaniu warsztatu naukowego początkujących badaczy i wzmacnia
kompetencje z zakresu poetyki i sztuki interpretacji. Proponowana inicjatywa ma za zadanie zachęcić młodzież licealną do głębszego zapoznania się z poezją kobiecą oraz do podjęcia badań nad
interpretacją wybranych wierszy. Zgodnie z założeniami projektu
młodzież uczestniczy w zajęciach wykładowców IFP oraz w prowadzeniu prac badawczych przy wykorzystaniu bazy uczelni.
Efektem wspólnej pracy badawczej mają być uczniowskie prace
interpretacyjne poświęcone poezji kobiecej XX wieku.
„Uniwersytet w Twojej szkole”
Umożliwia on udział w lidze matematycznej i historycznej najlepszym uczniom wielkopolskich liceów ogólnokształcących.
„Wirtualna Fizyka – Wiedza Prawdziwa”
Jego założeniem jest podniesienie poziomu edukacji z fizyki,
a pilotuje go Politechnika Koszalińska.
„Literatura współczesna”
Projekt pilotuje Instytut Filologii Polskiej UAM w Poznaniu. Jego
celem jest poznanie przez młodzież metod interpretacji i analizy
współczesnego dzieła literackiego.

21 XII 2001
30 VI 2003
28 IV 2003

5 III 2005
15 IX 2005
1 IX 2008
3 II 2009

2010/11

- otwarcie Lokalnej Akademii Informatycznej;
- otwarcie nowej pracowni informatycznej;
- utworzenie Zespołu Szkół Ogólnokształcących
i Policealnych im. Mikołaja Kopernika
w Nowym Tomyślu;
- Wielki Zjazd Absolwentów z okazji jubileuszu
60-lecia szkoły;
- w uznaniu zasług uhonorowanie szkoły
Medalem Sejmu;
- otwarcie Obserwatorium Astronomicznego
Kopernik;
- inauguracja roku akademickiego Uniwersytetu
Trzeciego Wieku, powołanego przez
Stowarzyszenie Kopernik NT;
- termomodernizacja i generalny remont
budynków szkoły.
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Z Ryszardem Tratwalem, dyrektorem Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Policealnych im. Mikołaja Kopernika w Nowym Tomyślu
rozmawiała Magdalena Chwalisz-Burzyńska

„Kopernik” to szkoła na piątkę
Przypomina Pan sobie, jak wygląd ał
pierwszy dzień pracy na stanowisku dyrektora?
- Mój pierwszy dzień pracy był dość
stresujący. Myślę, że może byłem wtedy
zbyt ambitny i za bardzo przejąłem się
swoją rolą. Pamiętam, że od razu poczułem ciężar odpowiedzialności, która
miała na mnie ciążyć przez kolejne lata.
Z czasem jednak nabrałem doświadczenia i praca ta zaczęła sprawiać mi
ogromną radość. I tak jest do tej pory.
Co w tej pracy sprawia Panu największą satysfakcję?
- Przede wszystkim praca z młodzieżą
i możliwość obserwowania jej rozwoju,
dorastania do podejmowania samodzielnych, śmiałych i niejednokrotnie trafnych
decyzji. Bardzo lubię spotkania z absolwentami, te zaplanowane i te przypadkowe. To miłe i satysfakcjonujące, kiedy
byli uczniowie przychodzą po latach by
porozmawiać, podzielić się swoimi sukcesami.
Czym Pana zdan iem „Kopernik” wyróżnia się na tle innych szkół?
- Jak wiadomo „Kopernik” jest najstarszą szkołą w powiecie. Ma za sobą
siedemdziesięcioletnią tradycję i doświadczenie w kształceniu kolejnych pokoleń młodych Polaków. Naturalnym jest,
że kadra nauczycielska się zmienia, ale
młodsi nauczyciele mogą korzystać ze
wsparcia i doświadczenia starszych kolegów. To procentuje. Nie przesadzę, jeśli
stwierdzę, że jesteśmy wyspecjalizowani
w kształceniu młodzieży, tak by była jak
najlepiej przygotowana do studiowania
i wejścia w dorosłość. Potwierdzeniem
tego jest chociażby ostatni ranking „Perspektyw”.
Z czego jest Pan najbar dziej dumny
jako dyrektor „Kopernika”?
- Oczywiście z uczniów. Są dla mnie
osobiście inspiracją do dalszej, wytężonej
pracy. Jestem również niezwykle dumny
z mojej ukochanej kadry nauczycielskiej!
To pedagodzy, którzy swojej pracy poświęcają wiele czasu i zaangażowania, co
ma jednocześnie przełożenie na wysoki
poziom kształcenia oraz dobre wyniki
uczniów.
Jakie są największe wyzwania w pracy
dyrektora?
- Nie jest tajemnicą, że oświata to
dziedzina życia, która cierpi na chroniczny brak środków, więc niewątpliwie
kwestie finansowe stanowią istotny problem w pracy dyrektora, chyba w każdej
szkole. Potrzeby finansowe szkoły są
duże, jednak dzięki dobrej współpracy ze
Starostwem Powiatowym w Nowym Tomyślu i dzięki pomocy sponsorów szkoła
sprawnie funkcjonuje. Staramy się na
bieżąco modernizować i unowocześniać
naszą placówkę, tak żeby dobrze służyła
uczniom i nauczycielom. Organizacja
pracy szkoły to oczywiście istotny aspekt
pracy każdego dyrektora, jednak muszę
przyznać, że wieloletnie doświadczenie
pozwala mi sprawnie rozwiązywać problemy z zakresu organizacji pracy placówki. Oczywiście istotna jest dobra
kadra nauczycielska i kompetentni
współpracownicy, na których zawsze
mogę liczyć. To już połowa sukcesu.
Uczniowie tej szkoły są zaangażowani
w wiele in icjatyw np. wolontariat na
rzecz osób bezdomnych.
- Wolontariat w naszej szkole to niezwykle rozbudowana forma spędzania
czasu wolnego przez uczniów. Przybiera
on różne formy. Ważnym dla naszej
społeczności jest udział w przedsięwzięciu pn. „Wigilia dla potrzebujących”,
które rok w rok przygotowuje Caritas Archidiecezji Poznańskiej w jednej z hal
Międzynarodowych Targów Poznańskich.
Wigilia jest przygotowywana dla ubogich,
bezdomnych i samotnych mieszkańców
Wielkopolski, dla tych, którzy zgodnie
z realizowaną ideą tych spotkań, nie

mogą przygotować wigilijnej wieczerzy
w domu. Przygotowują ją więc wolontariusze w czasie wyjątkowym, bo 23 i 24
grudnia. Jak ważne są to dni w każdym
domu, nie trzeba nikogo przekonywać.
To czas ostatnich gorączkowych przygotowań do wieczerzy wigilijnej, a w wielu
domach czas oczekiwania na przybycie
rodziny. I właśnie w tych dniach grupa licealistów z „Kopernika” daje innym, potrzebującym ten wyjątkowy czas. Idea
tego przedsięwzięcia zakłada przede
wszystkim poświęcenie czasu innym jako
szczególnego daru serca, świadczącego
o altruizmie.
C zy uczniowie chętnie biorą udział
w tym przedsięwzięciu?
- Duża grupa społeczności „Kopernika”
od kilku lat uczestniczy w realizacji tej
szczytnej idei. Swoje szanse wykorzystują skwapliwie, gdyż gotowość do bezinteresownego działania dla drugiego
człowieka co roku zgłasza ok. 55 licealistów (w tym i absolwenci). Licealiści z „Kopernika” mają dużo satysfakcji z dobrze
wykonanego zobowiązania, które sami
podejmują. Trzeba podkreślić fakt, że
jeszcze nie zdarzyło się, by nie było chętnych do uczestniczenia w organizowaniu
wigilii. Co więcej, rok w rok w grupie tej
są również absolwenci szkoły. Taka
postawa wspierana przez działania wychowawcze nauczycieli szkoły i rodziców
pozwala wyciągnąć wniosek, że ci młodzi
ludzie rozumieją istotę humanizmu
uznającego człowieka „za najwyższą wartość i źródło wszelkich innych wartości”.
Z pewnością to nie jedyna forma wolontariatu, w której udział biorą uczniowie „Kopernika”.
- Jedna z wielu. Od kilku już lat
współpracujemy również z Ośrodkiem
Pomocy Społecznej w Nowym Tomyślu.

FOT. Magdalena Chwalisz-Burzyńska

przez proboszcza parafii pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa. Grupa licealistów
–
wolontariuszy
z
Koła
Charytatywnego w „Koperniku” uczestniczy we mszy świętej dla chorych, by
tam w razie potrzeby służyć potrzebującym. W tym samym czasie druga
grupa przyłącza się do przygotowań poczęstunku dla chorych w salce domu parafialnego. Po przybyciu gości młodzież
z „Kopernika” stara się obsłużyć przy
stole osoby potrzebujące pomocy. W naszej szkole odbyły się również spotkania
edukacyjno-informacyjne
Drużyny
Szpiku z uczniami wszystkich klas, których celem jest szerokie propagowanie
wiedzy na temat chorób nowotworo-

skie Echo Kopernika w ogólnopolskim
konkursie otrzymało nagrodę Ministra
Edukacji Narodowej oraz Kuratora Oświaty w Poznaniu. Uczniowie odnoszą
też sukcesy i to na skalę ogólnopolską
np. w konkursach recytatorskich. Mamy
też wiele osiągnięć sportowych. Dodatkowym sukcesem szkoły jest aktualnie
zakwalifikowanie się „Kopernika” do Międzyszkolnej Ligi Matematycznej i Historycznej UAM w Poznaniu, w której udział
biorą 24 szkoły ponadgimnazjalne z woj.
wielkopolskiego. Międzyszkolna Liga Mistrzów ma charakter pojedynku pomiędzy
reprezentacjami szkół. Każdy pojedynek
jest prowadzony w formie teletransmisji
poprzez sieć internetową i polega na za-

FOT. Archiwum

Najczęściej
młodzież
uczestniczy
w świątecznej zbiórce żywności, której
celem jest zaopatrzenie jak największej
liczby rodzin ubogich, z terenu naszej
gminy, w żywność na święta Bożego Narodzenia czy Wielkanocy. Na apel
o pomoc odpowiada zazwyczaj około 80
uczniów. Zbiórka jest przeprowadzana
przeważnie w kilku punktach handlowych
na terenie naszego miasta. Woluntariusze z „Kopernika” w wyznaczonych placówkach handlowych pełnią dwu-,
trzygodzinne dyżury, prosząc klientów
o zakup i przekazanie na rzecz osób potrzebujących pomocy choćby jednego
trwałego produktu spożywczego. Bywa
także, że uczniowie naszej szkoły są wolontariuszami w akcjach organizowanych

wych, przeszczepów, a przede wszystkim
dawstwa szpiku.
Ostatnie najważniejsze osiągnięcia
szkoły to...
- Przede wszystkim ranking „Perspektyw”, który pokazuje, że jesteśmy najlepszym liceum w powiecie. Z drugiej strony
zestawienia wyników maturalnych z poszczególnych przedmiotów przygotowywane
przez
Okręgową
Komisję
Egzaminacyjną w Poznaniu od wielu lat
pokazują, że „Kopernik” uzyskuje wyniki
niejednokrotnie lepsze niż średnie
okręgu, powiatu, a nawet kraju. To
ogromny i wieloletni sukces szkoły. Mamy
jednak wiele innych osiągnięć, między innymi możemy się poszczycić laureatami
w olimpiadach. Szkolne Koło Dziennikar-

dawaniu drużynom uczniowskim poszczególnych szkół pytań przez Komitet
Organizacyjny. W tej rywalizacji wypadamy też całkiem nieźle.
Szk oła
mo że
po szczycić
się
współpracą z uczelniami wyższymi. Czy
oferta uczelni spotyka się z zainteresowaniem uczniów?
- Zdecydowanie tak, uczniowie bardzo
cenią sobie możliwość korzystania z ciekawych wykładów, czy tematycznych
wyjazdów. Organizacja różnorodnych
spotkań z nauczycielami uniwersyteckimi
z różnych wydziałów wielu uczelni
wyższych bez wątpienia pomoże
uczniom w przyszłości dokonać trafnego
wyboru kierunku studiów. Licealiści mogą
bowiem poczuć klimat studiowania oraz

uzyskać wiedzę dotyczącą zagadnień podejmowanych na danej uczelni. Dbałość
o nawiązywanie współpracy i utrzymywanie już podjętych kontaktów wynika
z głębokiego przekonania całego grona
pedagogicznego, że uczniowie w atrakcyjny sposób mogą poszerzyć wiedzę
oraz poznawać wydziały danej uczelni. To
z pewnością ułatwi im późniejszy wybór.
Obecnie prowadzimy współpracę z Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza
w Poznaniu (Instytut Filologii Polskiej,
Zakład Nauk Pomocniczych i Edytorstwa,
Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa, Wydział Historyczny), z Uniwersytetem Ekonomicznym w Poznaniu
(Wydział Towaroznawstwa, Wydział Zarządzania), z Instytutem Dendrologii Polskiej Akademii Nauk w Kórniku czy
z Wydziałem Ekonomiczno-Społecznym
Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.
Jak zachęciłby Pan gimnazjalistów do
rozpoczęcia nauki w nowotomyskim „Koperniku”?
- Myślę, że najlepiej przemawiają fakty.
„Kopernik” to najlepsze liceum w powiecie
nowotomyskim.
Jesteśmy
w czołówce najlepszych liceów w Polsce.
To szkoła przyjazna uczniowi. Dzięki
nauce w naszej szkole uczeń nie tylko
może celująco zdać maturę i dostać się
na wymarzone studia, ale również rozwinąć swoje pasje biorąc udział w przeróżnych projektach i inicjatywach. Po
prostu zgodnie z naszym sloganem reklamowym – Kopernik to szkoła na
piątkę! Nasza oferta edukacyjna ogranicza się wyłącznie do klas licealnych, jednak chciałbym podkreślić, że taka
specjalizacja gwarantuje odpowiedni poziom kształcenia, co w sytuacji, gdy matura stanowi jednocześnie przepustkę na
studia jest moim zdaniem kluczowe. 31.
miejsce szkoły w rankingu liceów woj.
wielkopolskiego prowadzonym przez
„Perspektywy” wobec miejsc pozostałych liceów z naszego powiatu (od 75
miejsca wzwyż) chyba najlepiej świadczy
o tym, że jeśli ktoś myśli o nauce w liceum, to „Kopernik” jest najlepszym wyborem.
Pr aca dyrekto ra wymaga zapewne
żelaznej for my. Jak odreagowu je Pan
„ szkolne str esy” i czy pomimo licznych
obowiązków znajduje Pan czas wolny na
realizację swoich zainteresowań?
- To faktycznie bardzo wymagająca
praca. Lecz nie narzekam, wręcz przeciwnie, myślę, że kiedy nadejdzie ten moment, to bardzo trudno będzie mi się
z nią rozstać. Nie jestem typem sportowca i cenię sobie umiarkowaną aktywność fizyczną. Kiedyś systematycznie
grałem w siatkówkę teraz z chęcią wędruję po górach. Dziękuję za rozmowę.
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Dla gimnazjalistów, czyli przeczytaj zanim wybierzesz
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ciele starają się
nam pomagać
w rozwiązaniu
każdego problemu
oraz jak najlepiej
przygotować do
matury. Każdy
z nas ma możliwość wykazać się swoim talentem w
różnych kołach zainteresowań.
(Oliwia Łapińska, kl. 3 b)

Przedjubileuszowe spotkanie
z uczniami „Kopernika” było okazją
do wysłuchania ich opinii o szkole,
nauczycielach i kolegach. Zanim
podejmiecie ostateczną decyzję,
warto poznać zdanie innych, już
doświadczonych kolegów.
Można powiedzieć,
że moja przygoda
z „Kopernikiem”
powoli się kończy.
Trzy lata minęły
w mgnieniu oka.
Jednak muszę powiedzieć, że był to
niesamowity czas
w moim życiu i z pewnością długo będę
wspominać tę szkołę. Dzięki nauce tutaj
poznałam wielu wspaniałych ludzi. Nie
tylko uczniów, ale także nauczycieli i
pracowników szkoły. Zawsze wiedziałam, że jeśli pojawił się jakiś problem, śmiało mogłam zwrócić się o
pomoc do kogoś z nich. Dzięki mojemu
trzyletniemu pobytowi w tej szkole
nauczyłam się także wielu rzeczy m.in.
odpowiedzialności, wytrwałości, systematyczności, cierpliwości – moja klasa
wie o co chodzi. Dlatego też bardzo
cenię swój wybór i nie żałuję, że
uczyłam się właśnie w „Koperniku”. Minione trzy lata były i nadal są naprawdę
cenną lekcją.
(Magdalena Stroińska, kl. 3 b)

Po trzech latach
nauki w tej szkole
zadałam sobie pytanie: „Czy jeszcze
raz bym ją wybrała?” Odpowiedź
od razu mi się nasuwa; „Oczywiście,
że tak”. Według
mnie, jest to najlepszy wybór, jakiego
mogłam dokonać. Szkoła ta nie tylko
sprzyja rozwijaniu moich zainteresowań, ale także ma w sobie coś takiego,
że chce się do niej wracać. Atmosfera
jest tutaj najlepsza! Nie raz przychodziłam do szkoły w złym humorze, lecz
po wyjściu z niej moje samopoczucie
było o 180 stopni odwrócone. Najważniejsze jest dla mnie to, że zewsząd
mogę oczekiwać pomocy, a dyrekcja i
nauczyciele dają z siebie wszystko,
abyśmy my, uczniowie czuli się tutaj jak
najlepiej. Szkoła średnia jest ważną
częścią życia każdego człowieka, a ja,
po tych trzech latach, mogę z czystym
sumieniem stwierdzić, że „Kopernik” to
był najlepszy i najrozsądniejszy wybór,
jakiego mogłam dokonać, na tę właśnie
część mojego życia.
(Julia Nowak, kl. 3 b)
W szkole tej czuję się bardzo dobrze.
Uczniowie pomagają sobie nawzajem,
zawierają ze sobą przyjaźnie, są dla siebie mili i życzliwi. Mamy okazję uczestniczyć w ważnych świętach
obchodzonych w naszej szkole. Nauczy-

„Kopernik” to
szkoła z tradycjami.
Mam do niej szczególny sentyment,
ponieważ całe
moje rodzeństwo
tutaj się uczyło.
Spotkałem tu wielu
kolegów i zawiązałem przyjaźnie być może na całe życie.
Z „Kopernikiem” wyjeżdżamy na wiele
wycieczek. Szczególnie utkwiły mi w pamięci wyjazdy rowerowe organizowane
przez naszego nauczyciela od historii.
Ponadto uczestniczyliśmy w wielu ciekawych wykładach na UAM w Poznaniu.
(Stanisław Konieczny, kl. 3 b)
Jest tu jak w domu.
Wszyscy się znają.
Panuje bardzo
przyjemna atmosfera. Uczniowie są
pomocni i przyjaźni. W szkole bardzo dużo się dzieje,
zarówno wewnątrz
(obchodzenie świąt, imprezy tematyczne) jak i na zewnątrz (wyjazdy,
spotkania).
(Paulina Ivanović, kl. 3 b)
Nasze liceum jest
dla mnie szczególnym miejscem.
Poznałem tu bardzo wielu kolegów,
a także dzięki tej
szkole zwiedziłem
bardzo wiele
miejsc. Jako uczeń
„Kopernika” przewędrowałem wiele
bieszczadzkich szczytów, przejechałem
rowerem dwa parki krajobrazowe: powidzki oraz sierakowski. Brałem udział
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w wielu patriotycznych uroczystościach, np. „Marsz szlakiem Powstania
Wielkopolskiego”. Uczęszczałem także
na wykłady organizowane przez pracowników z UAM-u. Poświęcili nam oni
bardzo dużo czasu, po to abyśmy mogli
doskonalić nasze umiejętności oraz rozwijać zainteresowania.
(Jakub Siwiński, kl. 3 b)

Nasza szkoła jest
miejscem, w którym uczniowie
mogą rozwijać
swoje pasje poprzez przynależność do
różnorodnych kółek
zainteresowań, takich jak: kółko fotograficzne, gazetka
szkolna „Echo Kopernika”, klub wolontariuszy kółko rowerowe „28 cali” czy klub
astronomiczny „Solaris”. Poza tym jako
jedna z nielicznych szkół możemy się pochwalić istnieniem szkolnego zespołu
muzycznego „Kopernik Band” i chóru
szkolnego, które uświetniają wszystkie
uroczystości organizowane w naszej
szkole. Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika zapewnia również wyjazdy na uczelnie w Poznaniu, na
których organizowane są wykłady
o różnej tematyce. Dzięki nim uczniowie
mogą poznać życie studenckie, i co najważniejsze, zastanowić się nad tym, na
jaki kierunek chcieliby pójść.
(Magdalena Buczkowska, kl. 3b)
Dzień, w który postanowiłem pójść
do „Kopernika” na
zawsze zostanie mi
w pamięci. Do dzisiaj również pamiętam głosy, które
odradzały mi taką
decyzję. Jednak jak
się szybko okazało, nie taki diabeł
straszny, jak go malują. Nauczyciele okazali się przyjaźni. A znajomi z klasy to ludzie, z którymi można porozmawiać
o wszystkim. Moje obawy związane z
nauką też okazały się przerysowane.
Z dobrze zorganizowanym planem dnia,
pozostawało mi jeszcze sporo czasu na
rozwijanie moich pasji. Ponadto nauczyciele zawsze starają się wyjaśnić każdy
problem jak najlepiej – gwarantuje to
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rzetelne podstawy do dobrze zdanej
matury. „Kopernik” zadziwił mnie czymś
jeszcze: rodzinną, spokojną atmosferą.
Nigdy nie dało się wyczuć napięć, stresu
lub nieporozumień, dzięki temu każdy
może w spokoju oddać się nauce i własnym pasjom. Gdyby ktoś zapytał mnie,
jaką szkołę średnią bym wybrał, bez wahania odpowiedziałbym „Kopernika”!
Uważam, że każdy, kto myśli poważnie
o swojej przyszłości powinien pójść do
„Kopernika”.
(Patryk Stanek, kl. 3 b)
Jestem Hubert
i uczę się w „Koperniku” od trzech lat.
Satysfakcjonuje
mnie poziom nauczania w tej szkole,
ale nie tylko. Przygotowała mnie ona
solidnie do matury,
zmieniła też moje
zachowanie. W gimnazjum miałem momentami naganne zachowanie, tutaj najniżej bardzo dobre. Lubię „Kopernika”
również za liczne wyjazdy np. na uczelnie w Poznaniu, czy wycieczki do Warszawy. Szkoła organizuje też
charytatywne zbiórki oraz uczestniczy
w poznańskiej wigilii dla bezdomnych.
Tak więc polecam „Kopernika”.
(Hubert Krasnowski, kl. 3 b )
Wybór nowotomyskiego „Kopernika”
był przypadkiem,
jednak mogę powiedzieć, że to był
bardzo udany przypadek. Ta szkoła
bardzo dobrze
przygotowuje mnie
do matury, lecz nie tylko to jest ważne.
Dla mnie liczą się ludzie i atmosfera, jaka
panuje na lekcjach i przerwach. W „Koperniku” czuję się bardzo dobrze. Nauczyciele są sympatyczni i rozumieją
uczniów. Przez trzy lata bardzo zżyłem
się z klasą, czuję się przy nich jak część
dużej rodziny. Już teraz wiem, że będzie
mi ich brakowało, gdy pójdę na studia.
I właśnie to jest ważne, nie tylko szkoła,
ale także ludzie tworzący społeczność
uczniowską.
(Mikołaj Hirszfeld, kl.
3b)

OsiąGnięcia uczniów
Uczniowie Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Policealnych im. Mikołaja Kopernika biorą udział
w różnorodnych konk ursach, olimpiadach i imprezach kulturalnych. Dzięk i tym staraniom
uczniowie kolejnych roczników, ale i ich nauczyciele mają liczne osiągnięcia naukowe, artystyczne i sportowe. Należą do nich między innymi:

NAJWIĘKSZE OSIĄGNIĘCIA NAUKOWE:
• 2006r. XXXII Olimpiada Historyczna – Krzysztof Ptaszyk został finalistą na szczeblu centralnym;
• 2007r. XXXIII Olimpiada Historyczna - Dominik Robakowski został finalistą na szczeblu centralnym;
• 2007r. Wojewódzki Konkurs Przyrodniczy dla Uczniów Szkół Średnich zorganizowany przez PTOP
„Salamandra” – II miejsce zajęła Iwona Rychły;
• 2007r. Międzynarodowy Konkurs Matematyczny „Kangur” – wyróżnienie dla Łukasza Szulca;
• 2007r. Wojewódzki Konkurs Astronomiczny – I miejsce dla Wojciecha Kaczmarka i Dawida Stopierzyńskiego;
• 2008r. Międzynarodowy Konkurs Matematyczny „Kangur” – wyróżnienie dla Łukasza Szulca i Bartosza
Robakowskiego;
• 2009r. XXXVIII Olimpiada Biologiczna – Marta Ptaszyk zostaje laureatką na szczeblu centralnym;
• 2009r. Międzynarodowy Konkurs Matematyczny „Kangur” – wyróżnienie dla Łukasza Szulca;
• 2009r. Wojewódzki Konkurs Astronomiczny – II miejsce dla Sylwii Mleczak i Szymona Doleckiego;
• 2009r. Finał Regionalny Konkursu Językowego „Pokaż nam język” zorganizowany przez Wyższe Szkoły
Bankowe – Marta Ptaszyk została finalistką;
• 2010r. Międzynarodowy Konkurs Matematyczny „Kangur” – wyróżnienie dla Adama Nowaka;
• 2010r. Konkurs „Młodzi wiedzą o funduszach” organizowany przez Urząd Marszałkowski Województwa
Wielkopolskiego w Poznaniu – I miejsce na szczeblu regionalnym.

Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika zajęło 31. miejsce wśród wszystkich liceów ogólnokształcących w województwie wielkopolskim w prestiżowym rankingu „Perspektyw” - „Ranking Liceów Ponadgimnazjalnych 2015”, co zaowocowało
otrzymaniem tytułu „Brązowej Szkoły 2015”.

KONKURSY DZIENNIKARSKIE ORAZ RECYTATORSKIE:
- 2007r. - Ogólnopolski Konkurs dla Dzieci i Młodzieży Szkolnej „W Polsce bije serce świata” (N. Davies) - a czy
Twoje serce bije dla Polski?” – Szkolne Koło Dziennikarskie „Echo Kopernika” otrzymało nagrodę Wielkopolskiego Kuratora Oświaty oraz nagrodę Ministerstwa Edukacji Narodowej przyznaną jedynie dziesięciu finalistom wyłonionym spośród 113 uczestników, którzy wcześniej musieli przejść etap wojewódzki;
- 2007r. - I miejsce w II Ogólnopolskim Konkursie Recytatorskim Wierszy i Pieśni Patriotycznych zajął Mikołaj
Troszczyński;
- 2008r. - XIV Ogólnopolski Konkurs Czasopism Szkolnych „Pałuckie Pióro 2008” w Poznaniu – I miejsce dla
Szkolnego Koła Dziennikarskiego „Echo Kopernika” i zdobycie „Pałuckiego Pióra 2008” za szatę graficzną
i wartość merytoryczną szkolnej gazety;
- 2012r. - Ogólnopolski Konkurs Dziennikarski zorganizowany przez Gazetę Wyborczą oraz Biuro Podróży Almatur. W kategorii tekst nt. „O tym nie czytaliście” I miejsce zdobyła Justyna Mleczak.
FOT. ARCH.
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DODATEK
SPECJALNY

Z Ryszardem Śliwą, wieloletnim pracownikiem
w nowotomyskim „Koperniku” rozmawiała Magdalena
Chwalisz-Burzyńska

swOją pracę wyKOnuję
z uśmiecHem na twarzy
Jak długo pracuje Pan w tej szkole?
- W tym roku będzie 25 lat.
Jak Pan ocenia uczniów tej szkoły? Czy
są nieznośni i trzeba ich bardzo pilnować?
- Miło pracuje mi się wśród młodzieży.
Człowiek wtedy sam czuje się młodszy
i czas mu tak szybko nie ucieka. Nie mogę
narzekać na te „dzieciaki”. Zawsze są wobec
mnie uprzejmi i ja taki staram się być dla
nich. W ogóle bardzo miło się tutaj pracuje.
Zarówno uczniowie, jak i nauczyciele oraz
dyrekcja są sympatyczni i uczynni.
Jest aż tak kolorowo? Uczniowie nie
robią żadnych psikusów?
- No jakoś nie bardzo. Ja się nawet czasem sam zastanawiam i dziwię, że tych psikusów jest coraz mniej (śmiech). Kiedyś
było ich zdecydowanie więcej. Nie wiem
dlaczego, czy im się nie chce, czy może nie
mają czasu. Kiedyś uczniowie robili jakieś
drobne nieszkodliwe awarie np. wkładali
w zamek szpileczki, chyba żeby opóźnić
rozpoczęcie lekcji. Teraz tego nie ma. Proszę mnie źle nie zrozumieć. Nikogo do tego
typu aktywności nie zachęcam. Nauka najważniejsza!
Jakich nauczycieli cz y osoby związane
z tą szkołą wspomina Pan najczęściej?
- Dużo by tutaj opowiadać. Bardzo mile
wspominam dwóch fizyków: wicedyrektora
Edwarda Matusiewicza, który był wspaniałym człowiekiem i
pedagogiem.
Współpraca z nim to była prawdziwa przyjemność. Drugim fizykiem, którego bardzo
mile wspominam był Bolesław Parniewicz.
To także był wspaniały pedagog, a prywatnie mój kolega, z czego jestem niezwykle
dumny. Naprawdę oddany tej szkole
człowiek. No i oczywiście Jacek Stelmaszyk,
który niezwykle dużo do tej szkoły wniósł.
Jako nowotomyślanin i długoletni pracownik tej szkoły na pewno spotkał się Pan
z licznymi opiniami. Jak w naszym środowisku odbierany jest „Kopernik”?
- W przeszłości był taki okres zawahania.
Ale teraz widzę, że gro młodzieży się nami
interesuje i nabory się zwiększają. Coraz
więcej osób o nas pyta, a drzwi do szkoły
prawie się nie zamykają. To zainteresowanie bardzo mnie cieszy. Myślę, że to zasługa

naszej dyrekcji i nauczycieli, którym bardzo
zależy na uczniach i chcą, aby czuli się oni u
nas jak najlepiej. Tak więc sądzę, że chyba
idziemy w dobrym kierunku. Wydaje mi się,
że społeczeństwo zaczyna nas coraz bardziej zauważać i doceniać. Ważna jest też
atmosfera tego miejsca, a w „Koperniku”
zawsze panowała sympatyczna i rodzinna
atmosfera.
Na czym polega Pańska praca?
- Dbam o porządek i należyte funkcjonowanie budynku szkoły oraz o ogrzewanie. Zarówno uczniowie, jak i nauczyciele
oraz pozostali pracownicy szkoły mogą się
tutaj czuć bezpiecznie. Staram się dbać
o ich bezpieczeństwo jak najlepiej. Szkoła
posiada system alarmowy i przeciwpożarowy. Na wszelkie przejawy zakłócenia
porządku czy wandalizmu reaguję bardzo
szybko. Jednak naprawdę takie sytuacje
zdarzają się sporadycznie. Do moich obowiązków należy również naprawa drobnych
usterek. Mam normowany czas pracy, ale
jeśli trzeba to pracuję również poza ustalonymi godzinami. Swoją pracę bardzo lubię
i cenię. Miło się tutaj pracuje i nie jest mi
ciężko od czasu do czasu „poświęcić się” tej
szkole. To w końcu kawałek mojego życia.
Wydaje mi się, że to szczęście, jeśli człowiek
robi to co lubi i jeszcze mu za to płacą.
Wtedy naprawdę łatwo wykonywać swoją
pracę z uśmiechem na twarzy.
Dziękuję za rozmowę
FOT: MAG

sport to zdrowie
Uczniowie „Kopernika” biorą udział
w licznych zawodach sportowych,
osiągając bardzo dobre wyniki na
szczeblu wojewódzkim, rejonowym i powiatowym.
Moscary
• Srebrny Moscar za rok 2004
• Brązowy Moscar za rok 2005
• Złoty Moscar za rok 2006
• Brązowy Moscar za rok 2007
• Złoty Moscar za rok 2008
• Srebny Moscar za rok 2013

Chłopców
- II miejsce w Powiatowych Mistrzostwach w Piłce Siatkowej Dziewcząt
i Chłopców

2007/2008

2006/2007

- III miejsce w Powiatowych Mistrzostwach w Lekkiej Atletyce
- III miejsce dziewcząt w Mistrzostwach
Powiatu w Sztafetowych Biegach
Przełajowych – Zbąszyń
-Tenis stołowy - mistrzostwa drużynowe
dziewcząt:
I miejsce w Mistrzostwach Powiatu –
Nowy Tomyśl
III miejsce w Mistrzostwa Rejonowych
Poznań – Zachód - Grodzisk Wlkp.

- I miejsce w Powiatowych Mistrzostwach w Piłce Ręcznej Dziewcząt i

-Tenis stołowy - mistrzostwa drużynowe
chłopców:

Niektóre osiągnięcia sportowe
w poszczególnych latach

Wolontariat

marzec, 2015

W „Koperniku” aktywnie działa
szkolny wolontariat – Koło Charytatywne - organizując, m.in. takie
akcje, jak: „Wigilia dla potrzebujących”, zbiórki żywności dla
ubogich rodzin i koncerty
charytatywne.

W szkole istnieje też grupa licealistów
kierowana przez psycholog Magdalenę
Bąbelek – Drużyna W – zrzeszająca wolontariuszy z Caritasu, PCK. Uczniowie
włączają się w różne akcje na terenie
szkoły – zbiórki odzieży, żywności, przyborów szkolnych, ale największym przedsięwzięciem jest pomoc w organizacji
wigilii dla samotnych i bezdomnych
w Poznaniu - „Wigilii dla potrzebujących”,
którą rok w rok przygotowuje Caritas Archidiecezji Poznańskiej w jednej z hal
Międzynarodowych Targów Poznańskich.

„Młodzi z charakterem”
„Młodzi z Charakterem” to grupa profilaktyczna, którą utworzyła psycholog
Magdalena Bąbelek i, jak wskazuje nazwa,
zadaniem młodych jest działalność profilaktyczna. W ramach podejmowanych
działań zespół współpracuje ze specjalistami i instytucjami w dziedzinach profilaktyki i bezpieczeństwa. Grupa
organizuje tematyczne audycje, spektakle i koncerty.
Podejmowane w szkole oddziaływania
edukacyjne i wychowawcze pozwoliły
ujawnić wiele uczniowskich talentów,
kształtować dobre relacje w grupie. Poza
tym uczniowie stali się rozpoznawalni,
reprezentowali godnie szkołę i wartości
przez nią propagowane.
Dzięki tej intensywnej działalności licealiści pokazali, że szkoła może być
miejscem wspólnych pasji, sposobem na
spędzenie wolnego czasu (nawet
w nocy), pięknych dyskusji, nawiązywania nowych relacji, rozwiązywania problemów, poszukiwania samych siebie
oraz budowania tożsamości.
Wprowadzone w życie szkoły projekty,
mimo pewnego novum, jakie stanowiły
wpisały się bardzo mocno w realia życia
szkoły, tym samym uczyniły ją bardziej
refleksyjną (ale nie nudną) i atrakcyjną.
FOT. ARCH.

II miejsce w Mistrzostwach Powiatu –
Nowy Tomyśl
III miejsce w Mistrzostwa Rejonowych
Poznań – Zachód - Oborniki

- Piłka ręczna dziewcząt:
I miejsce - Mistrzostwa Powiatowe –
Zbąszyń
II miejsce - Mistrzostwa Rejonowe Poznań - Zachód – Oborniki
IV miejsce - Mistrzostwa Wielkopolski –
Półfinał Kępno

2008/2009
- III miejsce na Mistrzostwach Powiatu
w Lekkiej Atletyce
- II miejsce chłopców i III miejsce
dziewcząt w Sztafetowych Biegach
Przełajowych o Mistrzostwo Powiatu Nowotomyskiego
- I miejsce w Rejonowych Mistrzostwach
w Tenisie Stołowym Dziewcząt Biezdrowie
- I miejsce w Powiatowych Mistrzostwach w Indywidualnych
Biegach
Przełajowych
2009/2010
- III miejsce na Mistrzostwach Powiatu
w Lekkiej Atletyce
- I miejsce w Mistrzostwach Powiatu Nowotomyskiego w Sztafetowych Biegach
Przełajowych Dziewcząt i Chłopców
- II miejsce w Drużynowych Mistrzostwach Powiatu w Szachach
2010/2011
- I miejsce w Powiatowych Mistrzostwach w Piłce Halowej Mężczyzn
- II miejsce drużynowo w Mistrzostwach
Powiatu w Lekkiej Atletyce
2013/2014

- II miejsce drużynowo w Mistrzostwach
Szkół Ponadgimnazjalnych w Lekkiej Atletyce Chłopców
- III miejsce drużynowo w Mistrzostwach
Szkół Ponadgimnazjalnych w Lekkiej Atletyce Dziewcząt
- III miejsce w Mistrzostwach Powiatu
w Sztafetowych Biegach Przełajowych
Chłopców
- II miejsce w Mistrzostwach Powiatu
w Unihokeja Dziewcząt i Chłopców
- I miejsce w Mistrzostwach Rejonu
w Piłce Siatkowej Chłopców
- III miejsce w Wojewódzkich Mistrzo-

stwach w Piłce Siatkowej Chłopców
- II miejsce w Powiatowych Mistrzostwach w Piłce Nożnej Chłopców
- II miejsce w Mistrzostwach Powiatu
w Piłce Plażowej Dziewcząt: Karolina
Młodecka, Barbara Karcz
- I miejsce w Mistrzostwach Powiatu
w Piłce Plażowej Chłopców: Mikołaj Laskowski, Cezary Pawelec
- I miejsce w Mistrzostwach Rejonu
w Piłce Plażowej Chłopców: Mikołaj Laskowski, Cezary Pawelec
FOT. ARCH.
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Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia
Ustawicznego im. Gen. Dezyderego
Chłapowskiego w Trzciance
Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego
im. Gen. Dezyderego Chłapowskiego w Trzciance
Trzcianka 15a, 64-316 Kuślin
tel. 61 44 73 032, fax 61 44 73 173
e-mail: szkola@zsrcku.com
www.zsrcku.com

Zespół Szkół RCKU w Trzciance to placówka nowoczesna, otwarta na potrzeby
uczniów, realizująca zadania związane z
teoretycznym i praktycznym przygotowaniem do zawodu. Proponowane kierunki
są
odpowiedzią
na
zapotrzebowanie rynku, a doskonale
przygotowana kadra łączy w procesie
kształcenia wiedzę, umiejętności i zaangażowanie. PRAKTYKI odbywające się na
terenie szkoły, praktyki w zakładach
pracy oraz wyjazdy zagraniczne pozwalają poznać specyfikę zawodu. Rozwojowi
służą także liczne wycieczki zawodowe,
spotkania z przedstawicielami różnych
profesji,
projekty
edukacyjne,
współpraca z uczelniami wyższymi.

Szkoła zdobywa liczne nagrody i tytuły.
Od wielu lat plasuje się na wysokich pozycjach w rankingach zdawalności egzaminu zawodowego /np. technik
architektury krajobrazu I miejsce w Polsce/. To także LIDER EDUKACJI ZAWODOWEJ, zdobywca SREBRNEJ TARCZY
w rankingu Fundacji Perspektywy i jedna
z najlepiej przygotowanych merytorycznie szkół podczas Olimpiady Wiedzy
i Umiejętności Rolniczych. Nasi uczniowie
rokrocznie ZDOBYWAJĄ INDEKSY szkół
wyższych w ramach olimpiad i konkursów. Indywidualizacja procesu nauczania,
wdrażanie nowoczesnych rozwiązań
edukacyjnych łączy się z rozwijaniem
uczniowskich pasji i talentów. Tutaj

Technikum
Profil/
specjalno /
rozszerzenie

Informacja o profilu/kierunku kształcenia

Technik rolnik

Zdob dziesz kwalifikacje do samodzielnego prowadzenia własnego
gospodarstwa rolnego. Nauczysz si korzysta z dotacji unijnych, zyskasz
dowiadczenie w obsłudze maszyn i urzdze rolniczych. Zdob dziesz prawo
jazdy na cignik oraz kwalifikacje na kombajn, wózek widłowy i opryskiwacz.
Poznasz nowe technologie wykorzystywane w rolnictwie, a podczas praktyk
szkolnych i zagranicznych rozwiniesz swoje umiej tnoci.

Technik
weterynarii

Zdob dziesz kwalifikacje pozwalajce pracowa ze zwierz tami, wykonywa
samodzielnie rónorodne zabiegi piel gnacyjne. Podczas zaj  teoretycznych
poznasz wszystkie tajniki zawodu, a dzi ki praktykom nab dziesz wiele
cennych umiej tnoci. Szkolne gospodarstwo daje szanse kontaktu z ywymi
stworzeniami, a zaj cia prowadzone przez weterynarzy i profesjonalnie
przygotowanych nauczycieli s gwarancj doskonałego przygotowania do
pracy zawodowej i studiów wyszych.

Technik ywienia i
usług
gastronomicznych

B dziesz miał szans pozna przestrze zakładu gastronomicznego w wielu
aspektach. Nauczymy Ci nie tylko gotowa, ale take przygotujemy do
prowadzenia własnej restauracji lub firmy cateringowej. Zyskasz
dowiadczenie w obsłudze urzdze przetwórstwa ywieniowego oraz
nauczysz si obsługi kelnerskiej, zarzdzania jakoci, a nawet aranacji nakry
stołu. Dysponujemy pracowni gastronomiczn z samodzielnymi stanowiskami
oraz zapewniamy profesjonalne praktyki.

Technik
architektury
krajobrazu

Zdob dziesz wiedz i umiej tnoci pozwalajce zaprojektowa zarówno ogród,
jak i due obiekty architektury krajobrazu, a take kwalifikacje umoliwiajce
prowadzenie własnej firmy zakładajcej, aranujcej i piel gnujcej
rónorodne przestrzenie zielone. Nauczysz si sposobów dokumentowania i
inwentaryzowania, zdob dziesz dowiadczenie podczas praktyk w szkolnym
ogrodzie dydaktycznym, rozwiniesz umiej tnoci interpersonalne.

Technik hodowca
koni

Zdob dziesz umiej tnoci, które pozwol Tobie prowadzi działalno
rekreacyjn oraz hodowl koni. Poznasz wszystkie aspekty zwizane z
hodowl, w pracach prowadzonych przez weterynarza i kowala. Poznasz
tajniki jazdy konnej, rónorodne formy powoenia.

można zatańczyć i zaśpiewać z zespołem POLANIE, namalować, ugotować,
pojeździć konno, zdobyć prawo jazdy,
rozwinąć się sportowo i artystycznie,
przygotować do prowadzenia własnej
firmy. Dużym atutem szkoły jest także
możliwość zamieszkania w szkolnym internacie.

ZALETY SZKOŁY:
l Wysokie wyniki egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe m.in.
I miejsce w Polsce w zawodzie technik
architektury krajobrazu, a także liczne
tytuły przyznawane szkole, potwierdzające wysoką jakość kształcenia, m.in.
LIDER EDUKACJI ZAWODOWEJ przyznany przez MEN, stypendia naukowe
i indeksy na wyższe uczelnie zdobywane
przez liczne grono uczniów,
l Nowoczesna baza dydaktyczna,
mieszcząca się na terenie szkoły, zapewniająca realizację praktyk w dobrze wyposażonych pracowniach
/gospodarstwo rolne, stajnie, kryta
ujeżdżalnia, obora i chlewnia, pracownie
gastronomiczne, ogród dydaktyczny i
park/.

l Doskonale przygotowana kadra pedagogiczna, wychodząca naprzeciw
oczekiwaniom ucznia, indywidualizująca
proces nauczania,
l Współpraca z uczelniami wyższymi i
różnorodnymi firmami branżowymi
/np. projekt ALBATROS/, organizowanie
licznych spotkań, pokazów i warsztatów
zawodowych co daje szansę wskazania
różnorodnych dróg rozwoju,
l Możliwość zamieszkania w szkolnym
internacie, oferującym korzystne warunki finansowe, położonym w szkolnym parku,
l Różnorodne formy zajęć pozalekcyjnych umożliwiających rozwijanie pasji
i zainteresowań,
l Możliwość, w ramach zajęć lekcyjnych, podjęcia nauki jazdy samochodem
i ciągnikiem. Nauka jazdy konnej na
trzech etapach zaawansowania oraz
szansa zdobycia kwalifikacji na wózek
widłowy, opryskiwacz, kombajn czy
obsługę piły spalinowej.
l Niepowtarzalna atmosfera sprzyjająca podejmowaniu różnorodnych inicjatyw, prężnie działający Samorząd
Uczniowski, obfitujące w różnorodne
wydarzenia życie szkolne : Tydzień Zawodu, Świąteczna Paczka, Akcja Krwiodawstwa, Mikołajki, Dzień Kobiet, Dzień
Wiosny, akcje charytatywne,

Jzyki obce

Jzyki kontynuowane
do wyboru 1 sporód:
j.angielski, j.niemiecki
Jzyki nauczane od
podstaw
do wyboru 1 sporód:
j.angielski, j.niemiecki
Jzyki kontynuowane
do wyboru 1 sporód:
j.angielski, j.niemiecki
Jzyki nauczane od
podstaw
do wyboru 1 sporód:
j.angielski, j.niemiecki
Jzyki kontynuowane
do wyboru 1 sporód:
j.angielski, j.niemiecki
Jzyki nauczane od
podstaw
do wyboru 1 sporód:
j.angielski, j.niemiecki
Jzyki kontynuowane
do wyboru 1 sporód:
j.angielski, j.niemiecki
Jzyki nauczane od
podstaw
do wyboru 1 sporód:
j.angielski, j.niemiecki
Jzyki kontynuowane
do wyboru 1 sporód:
j.angielski, j.niemiecki
Jzyki nauczane od
podstaw
do wyboru 1 sporód:
j.angielski, j.niemiecki

Punktowany
przedmiot wskazany
przez szkoln komisj
rekrutacyjn

Biologia
Geografia
Informatyka

Biologia
Geografia
Informatyka

Biologia
Geografia
Informatyka

Biologia
Geografia
Informatyka

Biologia
Geografia
Informatyka

l Możliwość zaistnienia w szkolnym Zespole Pieśni i Tańca POLANIE, w którym
uczniowie uczą się tańca, śpiewu,
a przede wszystkim mają niepowtarzalną możliwość odwiedzenia wielu
miejsc w Polsce i na świecie,
l Urokliwe położenie Szkoły /na terenie
parku/, umożliwiające nieustanne obcowanie z naturą i dobra organizacja dojazdu sprawiają, że dotarcie do placówki
nie stanowi problemu,
l Gimnazjaliści ze średnią 4,8 otrzymują za darmo komplet podręczników
szkolnych do pierwszej klasy.

Oferujemy następujące zajęcia
pozalekcyjne:
Koła: sekcja plastyczna, zespół muzyczny, Szkolny Zespół Pieśni i Tańca
POLANIE, koło dziennikarskie, koło smakoszy, szkolna grupa turystyczna /rajdy
i wycieczki/, Kabaret N.I.N.J.A, sekcje
sportowe – piłki ręcznej, piłki siatkowej,
piłki nożnej, tenisa stołowego, sekcja
rękodzieła, grupa artystyczna,

DRZWI OTWARTE:
11.04.2015r.
w godz. 10.00-13.00
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Zespół Szkół nr 1 im. Stefana Garczyńskiego
w Zbąszyniu
Zespół Szkół nr 1 im. Stefana Garczyńskiego w Zbąszyniu
ul. Powstańców Wielkopolskich 43
64-360 Zbąszyń
tel./fax 68 38 46 168
e-mail: lozbaszyn@o2.pl
www.lozbaszyn.oswiata.org.pl

Liceum Ogólnokształcce
Profil/
specjalno/
rozszerzenie

Informacja o profilu/kierunku kształcenia

Jzyki obce

Punktowany
przedmiot wskazany
przez szkoln komisj
rekrutacyjn

angielski,

ocena z historii ,
wiedzy
o społeczestwie,
jzyka obcego

humanistyczny

Przedmioty nauczane w zakresie rozszerzonym – j. angielski lub niemiecki,
historia i do wyboru j. polski lub wiedza o społeczestwie

przyrodniczomedyczny

Przedmioty nauczane w zakresie rozszerzonym – j. angielski lub niemiecki,
biologia i do wyboru geografia lub chemia lub fizyka

politechniczny

Przedmioty nauczane w zakresie rozszerzonym – j. angielski lub niemiecki,
matematyka i do wyboru geografia lub chemia lub fizyka

angielski,

Przedmioty nauczane w zakresie rozszerzonym – j. angielski lub niemiecki,
geografia, wiedza o społeczestwie i przedmiot dodatkowy bezpieczestwo
publiczne

angielski,

bezpieczestwo
publiczne

Gimnazjalisto, dlaczego warto wybrać Liceum Garczyńskiego? Ponieważ myślimy
poważnie o Twojej przyszłości. Tak, jak Ty.
Oferujemy wysoką jakość kształcenia
i profesjonalne przygotowanie do zdania
matury. Udowadniają to badania EWD
(Edukacyjna Wartość Dodana), które nazywają nas SZKOŁĄ SUKCESU i SZKOŁĄ
WSPIERAJĄCĄ UCZNIA. Wyniki matur
mamy wyższe niż średnie wyniki w kraju.
Możesz to sprawdzić. Nasi nauczyciele są
tutaj dla Ciebie. Dlatego należą do najlepszych profesjonalistów i potrafią
łączyć nowoczesną metodykę nauczania
z tradycyjnymi wartościami. Uczymy
przede wszystkim nie dla samej nauki,
lecz dla życia. Matura będzie przepustką
na dobre studia, po których zostaniesz
specjalistą w dziedzinie, która naprawdę
Cię zainteresuje, ale oprócz tego nauczymy Cię najważniejszego. To coś, czego
najbardziej oczekują współcześni pracodawcy: umiejętność ciągłego uczenia się,
innowacyjnego myślenia i pracy zespołowej. U nas także Ty stajesz się odpowiedzialny za to, jaką wiedzę
i umiejętności chcesz zdobyć, a Twoje
wykształcenie doceniają lokalni pracodawcy i kadra naukowa uczelni wyższych.
Budynek szkoły to nowoczesne rozwiązania architektoniczne: przestrzeń
wydzielają przeszklone ściany, aby pamiętać, że Twojej pasji poznawczej tutaj
NIC NIE OGRANICZA. Został zaprojektowany i wyposażony w multimedia (WI-FI,
tablice interaktywne, projektory w salach, dziennik elektroniczny) specjalnie na
potrzeby Twojej edukacji. Zapytaj znajomych – potwierdzą. Znajdź nas na Facebooku – porozmawiamy.

ZALETY SZKOŁY:
l twórcza, niezwykła, kameralna atmosfera;
l solidne i ukierunkowane kształcenie,
zgodne z aktualnymi kierunkami rynku
pracy;
l wyjazdy na warsztaty, pokazy,
wykłady do instytucji wspierających
szkołę i na uczelnie wyższe;
l najlepiej w regionie zorganizowany
profil bezpieczeństwo publiczne;
l przyznany tytuł „Szkoła Odkrywców
Talentów”, który zobowiązuje do indywidualnego traktowania potrzeb naszych uczniów;
l rozwój uczniowskich pasji i poszukiwanie nowych zainteresowań;
l przygotowanie do osiągania sukcesów w konkursach tematycznych i
przedmiotowych;
l współpraca w międzynarodowych
projektach;
l zajęcia dodatkowe ze wszystkich
przedmiotów maturalnych;
l pomoc pedagogiczna i dydaktyczna
uczniom w osiąganiu zadawalających ich
wyników;
l wyniki matur wyższe niż średnie wyniki w kraju;
l wskaźnik EWD: szkoła sukcesu,
wspierająca ucznia;
l nasi absolwenci znajdują zatrudnienie
w różnych profesjach, studiują,
zakładają własne firmy, odbywają staże,
studiują z powodzeniem na wyższych
uczelniach - często za granicą (Berlin,
Paryż, Frankfurt), budując swoją własną
ścieżkę kariery.

Oferujemy następujące zajęcia pozalekcyjne:
l Współpracujemy z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną i Szkołą Wyższą
Psychologii Społecznej w zakresie doradztwa zawodowego i personalnego.
l Możesz wziąć udział w różnych zajęciach pozalekcyjnych rozwijających
Twoje zainteresowania i wiedzę.
l Pracuj z nami w projekcie "Szkoła
Dialogu", jednym z najlepszych, realizowanym i koordynowanym przez warszawskich trenerów Fundacji Forum
Dialogu.
l Zostań uczestnikiem projektu wymiany z rówieśnikami z Niemiec lub Izraela.
l Możesz działać na rzecz szkoły i lokalnej społeczności w Samorządzie
Uczniowskim.
l A może spodoba Ci się szkolna telewizja STiVi, która cyklicznie prezentuje
szkolne wiadomości w internecie?
l Odwiedź Szkolne Radio, które zapewnia na przerwach muzykę z radiowęzła,
a w czasie lekcji emituje audycje okolicznościowe i zostań dziennikarzem radiowym albo DJ-em.

niemiecki

angielski,
niemiecki

niemiecki

niemiecki

ocena z geografii ,
biologii, jzyka
obcego
ocena z matematyki,
informatyki, jzyka
obcego
ocena z wiedzy o
społeczestwie,
geografii, jzyka
angielskiego

l Może zainteresuje Cię Grupa Artystyczna Poetycko–Muzyczna, Uczniowski Klub Sportowy „Olimpus”, Szkolny
Wolontariat (pomoc potrzebującym
w akcjach charytatywnych, wolontariat
sportowy, wolontariat imprez kulturalnych), Koło Recytatorów…? Albo praktyczny kurs przedsiębiorczości i logistyki
w czasie zajęć „Szkolnego sklepiku”?
l Może wolisz jednak zajęcia prowadzone po lekcjach przez wszystkich
nauczycieli z przedmiotów maturalnych? – rozwijające umiejętności, ale
i też wyrównujące wiedzę i umiejętności
uczniów, gdy tego potrzebują.
Naprawdę warto.

OTWARTE LEKCJE:
27.03.2015 r.,
godz. 8.50 – 14.35
OTWARTA
NIEDZIELA: 26.04.2015 r.,
godz.13.00 – 16.00
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Zespół Szkół nr 2 w Zbąszyniu
Zespół Szkół nr 2 w Zbąszyniu
ul. 17 stycznia 27, 64-360 Zbąszyń
tel./fax 68 384 60 95
e-mail: zs2.sekretariat@gmail.com
www.zs2zbaszyn.pl

TECHNIKUM
PROFIL/
SPECJALNO /
ROZSZERZENIE

Technikum
Ekonomiczne

Technikum
urzdze
i systemów
energetyki
odnawialnej
NOWO

INFORMACJA O KIERUNKU
KSZTAŁCENIA
Szkoła kształci przyszłych
bankowców, ksigowych,
doradców finansowych.
Umoliwia zatrudnienie w
działach marketingu, w
sekretariatach oraz prowadzenie
własnej działalnoci
gospodarczej. Absolwent
uzyskuje tytuł technika
ekonomisty.
Szkoła kształci specjalistów
w projektowaniu, montowaniu,
kontrolowaniu instalacji, które
wykorzystuj energi odnawialn .
Absolwent uzyskuje tytuł
technika urzdze i systemów
energetyki odnawialnej.

J ZYKI
OBCE

CYKL NAUCZA-NIA

PUNKTOWANE PRZEDMIOTY

j. angielski,
j. niemiecki

4 lata

informatyka, matematyka,
(do wyboru)

j. obcy

j. angielski,
j. niemiecki

4 lata

informatyka, matematyka,
(do wyboru)

j. obcy

J ZYKI
OBCE

CYKL NAUCZANIA

PUNKTOWANE PRZEDMIOTY

j. angielski

3 lata

edukacja dla bezpieczestwa,
geografia, inny

j. niemiecki

3 lata

edukacja dla bezpieczestwa,
geografia, inny

ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA
PROFIL/
SPECALNO /
ROZSZERZENIE

Zasadnicza szkoła
zawodowa (oddział
wielozawodowy)

Zasadnicza szkoła
zawodowa (oddział
wielozawodowy)

Zespół Szkół Nr 2 w Zbąszyniu to szkoła
z tradycjami, która kształci młodzież
w zawodach, na które istnieje największe
zapotrzebowanie na rynku pracy. Szkoła
mieści się w zabytkowym budynku, ale jej
pomieszczenia są funkcjonalnie wyposażone.
Obecnie szkoła oferuje naukę w następujących kierunkach:
TECHNIK EKONOMISTA, który może pracować w banku, jako księgowy lub doradca finansowy. Na ekonomistów praca
czeka również w działach marketingu, w
sekretariatach, jest potrzebny w każdej
działalności gospodarczej, może też prowadzić własne biuro rachunkowe.
TECHNIK URZĄDZEŃ I SYSTEMÓW ENERGETYKI ODNAWIALNEJ - kształcimy specjalistów w projektowaniu i wykonywaniu
instalacji, które wykorzystują energię odnawialną. Biorąc pod uwagę intensywny
rozwój tego rynku oraz rosnące zapotrzebowanie na specjalistów z tej dziedziny, można stwierdzić, że to zawód

ONFORMACJA O
KIERUNKU KSZTAŁCENIA
Nauka w ZSZ umoliwia
zdobycie zawodu i kwalifikacji
czeladnika. Po ukoczeniu nauki
uczniowie maj moliwo
dalszego kształcenia, np. w
technikach lub w Liceum
Ogólnokształc cym dla
Dorosłych
Nauka w ZSZ umoliwia
zdobycie zawodu i kwalifikacji
czeladnika. Po ukoczeniu nauki
uczniowie maj moliwo
dalszego kształcenia, np. w
technikach lub w Liceum
Ogólnokształc cym dla
Dorosłych

l kontynuować naukę na wyższych
uczelniach,
l poszerzać swoje kwalifikacje na kursach zawodowych i szkoleniach,
l pomyśleć o założeniu własnej działalności gospodarczej (np. biuro rachunkowe),
l łatwo znaleźć pracę, gdyż rozwój
odnawialnych źródeł energii jest nieunikniony,
l szybko uzyskać niezależność finansową.

przyszłości.
Edukacja w ZA SA DNIC ZEJ SZKO LE ZA WODWOWEJ realizowana jest w klasach
tzw. wielozawodowych, integrujących
uczniów różnych zawodów. Przygotowanie ogólne prowadzone jest przez kadrę
pedagogiczną naszej szkoły. Teoretyczne
przygotowanie zawodowe realizowane
jest w postaci kursów zawodowych, prowadzonych przez wyspecjalizowane ośrodki. Praktyczną naukę zawodu
uczniowie odbywają w wybranych przez
siebie firmach, jako pracownicy młodociani.

Wśród korzyści wynikających z nauki
w naszej szkole należy podkreślić indywidualne podejście do ucznia, bezstresową
naukę oraz to, że żaden uczeń nie jest u
nas anonimowy, ponieważ tworzymy zintegrowane środowisko. Wszystkie problemy, kłopoty lub inne niepowodzenia
uczniów łatwo jest zdiagnozować
i podjąć odpowiednie działania, które
przyczynią się do ich szybkiego rozwiązania.

Dlaczego nasza szkoła?
l Zdobywasz zawód i większe szanse
na rynku pracy.
l Osiągasz sukces na miarę swoich
możliwości.
l Rozwijasz swoje zainteresowania i inwestujesz w swoją przyszłość.

ZALETY SZKOŁY:
Nasza szkoła to idealna placówka dla tej
młodzieży, która po gimnazjum zamierza
postawić na zdobywanie konkretnych
umiejętności praktycznych, jednocześnie
uzyskując możliwość zdobycia wykształcenia średniego i zdania matury.
Dlatego nasze technikum oferuje ciekawe i przyszłościowe kierunki kształcenia. Ważne jest też to, że młodzież
o podobnych zainteresowaniach szybciej
i łatwiej nawiązuje ze sobą relacje, bo
łączy ich to, że wspólnie odkrywają tajniki
zawodu i mogą się w ten sposób wzajemnie motywować.

Technikum łączy w sobie zalety
szkoły zawodowej i średniej. Przed
absolwentami technikum stoi wiele
perspektyw mogą:

l bezpieczne warunki do nauki w estetycznych pomieszczeniach,
l wykwalifikowana kadra nauczycielska,
gwarantująca wysoki poziom kształcenia,
l partnerskie stosunki w relacjach nauczyciel – uczeń,
l bogaty kalendarz imprez kulturalnych,
l rozwijanie zainteresowań uczniów
dzięki różnorodnym formom zajęć pozalekcyjnych,
l wspieranie uczniowskich inicjatyw,

l prowadzenie dodatkowych zajęć
z przedmiotów ogólnokształcących i zawodowych przygotowujących do egzaminu maturalnego i zawodowego.

Uczeń może rozwijać swoje zainteresowania, uczestnicząc w:
l sekcjach sportowych,
l wolontariacie,
l fakultetach przygotowujących
uczniów do egzaminów,
l szkolnej telewizji,
l Dyskusyjnym Klubie Filmowym,
l Kole Humanistów,
l Szkolnym Kole PCK,
l różnych kołach przedmiotowych
(uwzględniając propozycje i oczekiwania uczniów).

Otwarte zajęcia dla
Gimnazjalistów odbędą
się z w dniach ustalonych
z Dyrektorami Szkół.
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Zespół Szkół w Opalenicy
Zespół Szkół w Opalenicy
ul. Gimnazjalna 1
64-330 Opalenica
tel. 61 44 74 330, fax 61 44 75 729
e-mail sekretariat_zso@wp.pl
www.zs-opalenica.pl

Liceum Ogólnokształc ce
Profil/
specjalno/
rozszerzenie

Informacja o profilu/kierunku kształcenia

Jzyki obce

Punktowany
przedmiot wskazany
przez szkoln komisj
rekrutacyjn

angielski, niemiecki

j. obcy, historia,
wiedza o
społeczestwie

angielski, niemiecki,
łaciski

matematyka,
biologia, chemia

angielski, niemiecki

matematyka,
informatyka,
geografia

angielski, niemiecki

j. obcy,
matematyka,
wiedza o
społeczestwie

Jzyki obce

Punktowany
przedmiot wskazany
przez szkoln komisj
rekrutacyjn

angielski, niemiecki

j. obcy,
matematyka,
informatyka

angielski, niemiecki

j. obcy,
matematyka,
geografia

angielski, niemiecki

j. obcy, geografia,
wiedza
o społeczestwie

Jzyki obce

Punktowany
przedmiot wskazany
przez szkoln komisj
rekrutacyjn

• profil dziennikarsko – prawniczy
- klasa realizuje program zatwierdzony przez MEN jako eksperyment
pedagogiczny;
- opieka naukowa Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu

AKADEMICKA

• profil psychologiczno – pedagogiczny
- warsztaty psychologiczno pedagogiczne;
- kurs pedagogiki zabawy, zaj cia w przedszkolu,

• klasa patronacka Wydziału Biologii UAM w Poznaniu;
• rozwój umiej tnoci badawczych i eksperymentalnych;
• poznanie metod pracy lekarzy, laboratoriów medycznych, kontakt ze
studentami medycyny w Centrum Pulmonologii w Poznaniu;
• indywidualny program z biologii i chemii;
• profil matematyczno – informatyczny przygotowuje do studiów politechnicznych, uniwersyteckich.
• profil geograficzny
przygotowuje do studiów ekonomicznych, uniwersyteckich.
• zwi kszona liczba godzin wychowania fizycznego oraz
przysposobienia obronnego (obowizkowa nauka pływania oraz
dodatkowe zaj cia z samoobrony, sztuki walki i strzelectwa);
• prawoznawstwo i kryminalistyka, podstawy posługiwania si broni;
• w pierwszej i drugiej klasie obowizkowy obóz szkoleniowy;
• przygotowanie do podj cia studiów m.in. w szkołach wojskowych,
poarnictwa, policyjnych, stray granicznej

MEDYCZNO –
PRZYRODNICZA

POLITECHNICZNA

SŁUB
MUNDUROWYCH

Technikum
Profil/
specjalno/
rozszerzenie

TECHNIK
INFORMATYK

TECHNIK
EKONOMISTA

TECHNIK
LOGISTYK

Informacja o profilu/kierunku kształcenia

Umoliwia zdobycie nast pujcych kwalifikacji:
1.Monta oraz eksploatacja komputerów osobistych oraz urzdze
peryferyjnych;
2.Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami;
3.Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie
bazami.
Kada kwalifikacja koczy si zewn trznym egzaminem. Po zdaniu
kwalifikacji absolwent uzyskuje tytuł technika informatyka.
Umoliwia zdobycie nast pujcych kwalifikacji:
1. Planowanie i prowadzenie działalnoci w organizacji;
2. Prowadzenie rachunkowoci.
Kada kwalifikacja koczy si zewn trznym egzaminem. Po zdaniu
kwalifikacji absolwent uzyskuje tytuł technika ekonomisty.
Umoliwia zdobycie nast pujcych kwalifikacji:
1.Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w procesach
produkcji, dystrybucji i magazynowania;
2.Zarzdzanie rodkami technicznymi podczas realizacji procesów
transportowych;
3.Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w jednostkach
organizacyjnych.
Kada kwalifikacja koczy si zewn trznym egzaminem. Po zdaniu
kwalifikacji absolwent uzyskuje tytuł technika logistyka.

Zasadnicza Szkoła Zawodowa
Profil/
specjalno/
rozszerzenie

KLASA
WIELOZAWODOWA

Opalenicka szkoła ponadgimnazjalna
swoją tradycję tworzy od roku 1993.
Jednocześnie cały czas dąży do sprostania wymogom współczesności, poprzez
rozszerzanie swojej oferty edukacyjnej.
To szkoła posiadająca tożsamość; szkoła,
która żyje sukcesami i problemami swoich uczniów; szkoła, w której zdobywa się
wiedzę i uczy trudnej sztuki bycia
człowiekiem odpowiedzialnym. Młodzież
traktowana jest tu podmiotowo i dzięki
temu ma poczucie własnej wartości, ale
nie narusza godności i wolności innych.
Zespół Szkół w Opalenicy to placówka na
miarę XXI wieku, którego cechą charakterystyczną jest otwarcie na świat oraz
wielokulturowość. Opalenicka szkoła
współpracuje
z
zaprzyjaźnionymi
szkołami w Niemczech, Belgii, Grecji, Finlandii i Rosji. Sposobem na pogłębianie
wiedzy i wszechstronny rozwój uczniów
jest stały kontakt z Uniwersytetem
Adama Mickiewicza w Poznaniu, Akade-

mią Wychowania Fizycznego, Politechniką Poznańską, Uniwersytetem Medycznym, Ekonomicznym i Przyrodniczym w
Poznaniu, Wyższą Szkołą Logistyki oraz
Centrum
Pulmonologii
i Torakochirurgii w Poznaniu - poprzez
udział w wykładach, seminariach, warsztatach oraz w życiu studenckim. Opalenicka szkoła wyposaża młodych ludzi
w sztukę życia …lekkiego bez lekkomyślności, radości bez swawoli, odwagi bez
brawury i podejmowania wyzwań
zwykłego, przyzwoitego życia przez
młodych ludzi.... Zespół Szkół jest nowoczesną placówką pod względem oferty
edukacyjnej, wyposażenia pracowni (laboratoria językowe, logistyczne, informatyczne, chemiczne, biologiczne itd.),
sali gimnastycznej oraz stosowanych innowacyjnych metod nauczania.

ZALETY SZKOŁY:
l Wszechstronny rozwój ucznia
l Profesjonalne przygotowanie do matury i egzaminów zawodowych
l Indywidualny tok nauki dla szczególnie uzdolnionych

Informacja o profilu/kierunku kształcenia

• kształcenie trzyletnie w kadym zawodzie;
• nauka systemem przemiennym: jeden tydzie zaj cia praktyczne w
zakładzie pracy, jeden tydzie nauka w szkole;
• czterotygodniowe kursy przedmiotów zawodowych

l Innowacyjne metody nauczania i wychowania, otwarte na twórcze pomysły
uczniów
l Opieka naukowa uczelni wyższych:
UAM , UE, UP, AWF, WSL w Poznaniu
l Współpraca z: Centrum Pulmonologii
i Torakochirurgii w Poznaniu, Centrum
Szkolenia Wojsk Lądowych w Poznaniu,
Wojewódzką i Powiatową Komendą Policji, Powiatową Strażą Pożarną i WKU
w Nowym Tomyślu
l Staże i praktyki w nowoczesnych laboratoriach, obozy naukowe
l Realizacja licznych projektów unijnych: Czas zawodowców – wielkopolskie
kształcenie zawodowe, Comenius językowy „Uczenie się przez całe życie” oraz
„Jesteśmy Europejczykami – wspólnie
doświadczamy różnorodności”
l Spotkania z wybitnymi przedstawicielami nauki, kultury i sportu
l Sesje popularnonaukowe, projekty
studyjne i imprezy artystyczne
l Liczne sukcesy naukowe i sportowe,
wolny wstęp na studia dla laureatów
klas akademickich
l Szczególnie miła i życzliwa atmosfera

Oferujemy następujące zajęcia pozalekcyjne
l koło biologii eksperymentalnej, chemii doświadczalnej, koło teatralno-medialne i dziennikarskie, fakultety
przygotowujące do matury, koło archiwistyczno – historyczne, koła językowe,
zajęcia rekreacyjno-sportowe, zespół
muzyczny „Ventus”, „Caritas”

Osiągnięcia szkoły:
l II i III miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Historycznym „Mówią Wieki”2013r, 2014
l Finaliści Wielkopolskiego Konkursu
„Supermatematyk” i „Sowy Matematycznej”– corocznie
l Najlepszy z najlepszych w rzemiośle
2014
l Finaliści Olimpiady Misyjnej -2013
l Finaliści Ogólnopolskiego Konkursu
Wiedzy Biblijnej - 2014
l Finalista Ogólnopolskiej Olimpiady
Wiedzy o Unii Europejskiej–2010r
l Finaliści Olimpiady Logistycznej-2013
l III m. w Regionalnym Konkursie Wie-

angielski lub niemiecki

j. obcy,
matematyka,
wiedza o
społeczestwie

dzy Ekonomicznej -2014
l VI miejsce w „Wojewódzkim Przeglądzie Musztry Paradnej” 2014
l II miejsce w Ogólnopolskim Turnieju
Tańca Towarzyskiego Hip-Hop -2014
l I miejsce w finale Konkursu Języka
Angielskiego i Niemieckiego-KJO Stary
Tomyśl-2010, 2011, 2012
l Finalista Wojewódzkiego Konkursu
Recytatorskiego–2012r
l Finaliści Wojewódzkiego Konkursu
„Wyszyński–Wojtyła–wielcy ludzie Kościoła”–2012, 2013r
l II miejsce w Ogólnopolskim Konkursie
„Mazury Cud Natury”–2011r
l Finalista Ogólnopolskiego Konkursu
Polska w NATO-2012r
l Mistrzostwa Wielkopolski w Piłce
Ręcznej i Koszykowej, finaliści rejonu
w Piłce Nożnej.

DRZWI OTWARTE:
29.04.2015r., godz. 16.00

15

marzec, 2015

wane były dotychczas mecze siatkarskie
pomiędzy reprezentacjami mieszkańców
Bursy i nauczycieli. Wychowawcy są
także otwarci na wszelkie inne propozycje i pomysły mieszkańców Bursy.

Czas wolny

Bursa Szkolna
w Nowym Tomyślu

chowe to kolejne z wielu działań jakie,
dzięki naszym wychowankom i ich zaangażowaniu, mają miejsce w Bursie. Przy
Zespole Szkół im. M. Kopernika znajduje
się sala gimnastyczna, w której rozgry-

BURSA SZKOLNA
Całodobowo opiekę nad mieszkańcami
Bursy sprawują wykwalifikowani pedagodzy, których doświadczenie sprawi, że
będziecie czuć się w Bursie jak w domu.
Wychowawcy, z pewnością, zapewnią
Wam bezpieczeństwo i będą pomocni
w każdej sytuacji.

Opiekunami są:
mgr Małgorzata Marchewka;
mgr Małgorzata Grześkowiak;
mgr Szymon Skrzypczak.
Telefon do Bursy: 609 095 755
Sprawy związane z administracją Bursy
oraz rekrutacją:
Jakub Skrzypczak – 605 139 555
Więcej informacji na stronie internetowej:
www.mosnt.pl

Zostań jednym z nas!!!
Zapraszamy do obejrzenia Bursy od
poniedziałku do piątku w godzinach 8:00
– 18:00.

Do Waszej dyspozycji
Bursa Szkolna mieści się w Nowym Tomyślu, przy ul. Tysiąclecia 6. Jest ona placówką przeznaczoną dla młodzieży
szkolnej, która pobiera naukę na terenie
Nowego Tomyśla. Nad mieszkańcami
opiekę sprawują wykwalifikowani pedagodzy, którzy swoim doświadczeniem zapewniają bezpieczeństwo i całodobową
pomoc.
Bursa dysponuje pokojami z 42 miejscami noclegowymi, świetlicą z komputerem i stałym dostępem do sieci
internetowej, telewizorem. Aneks kuchenny z kuchenką mikrofalową i lodówką.
Łazienka
z
kabinami
prysznicowymi oraz umywalkami.
Wyżywienie w Bursie zapewnia Hotel
Kopernik, który za całodniowe wyżywienie – śniadanie, obiad, kolacja, pobiera
17,00 zł/dzień.

Życie w Bursie
Dzień kobiet, dzień chłopaka, konkursy, mecze siatkówki, turnieje sza-

Co bardzo istotne przy Bursie Szkolnej
znajdują się takie instytucje pożytku publicznego jak Nowotomyski Ośrodek Kultury czy Miejska i Powiatowa Biblioteka
Publiczna. Instytucje te na co dzień tętnią życiem. Odbywa się w nich wiele imprez,
w
których
także
nasi
wychowankowie biorą udział. Grupy teatralne, grupy taneczne, koła filmowe,
spotkania z ciekawymi ludźmi, to tylko
niektóre z zajęć, organizowanych właśnie
w tych miejscach, w których można zobaczyć naszych wychowanków. Bursa to
także miejsce na inwencję uczniów,
a także ich pomysły. Wyzwania mieszkających w Bursie, stają się także naszymi, dlatego będziemy robić wszystko,
co w naszej mocy, by spełnić wymagania
uczniów.

Warunki przyjęcia
By znaleźć się w społeczności Bursy
trzeba wypełnić kwestionariusz (dostępny w prawej kolumnie na stronie
www.mosnt.pl, który następnie trzeba
dostarczyć osobiście lub listownie do
końca sierpnia do Bursy Szkolnej.

Cena
Koszty za pobyt w Bursie Szkolnej to
miesięczna opłata stała w wysokości 40
zł oraz opłata za wyżywienie – śniadanie,
obiad, kolacja - 17,00 zł/dzień.

WIELKI MECZ SZTANGISTÓW
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Zaproszenie na konferencję z cyklu
„Arbitraż i Mediacja w teorii i praktyce”
Sąd Arbitrażowy przy Nowotomyskiej Izbie Gospodarczej zaprasza na
konferencję pt.: „Państwo a ADR”, która odbędzie się 17 kwietnia br. w
sali konferencyjnej hotelu HI-FI w Nowym Tomyślu, Paproć 84. Honorowy patronat nad przedsięwzięciem objęli: Wiceprezes Rady Ministrów
i Minister Gospodarki Janusz Piechociński, Starosta Nowotomyski Ireneusz Kozecki oraz Burmistrz Nowego Tomyśla Włodzimierz Hibner.
Corocznie impreza ta stanowi jedno z ważniejszych
wydarzeń związanych z ADR w Polsce. Cieszy się ona
dużym zainteresowaniem zarówno teoretyków jak i
praktyków zajmujących się zagadnieniami ADR, a
uczestniczy w niej około 200 osób. Swój udział w konferencji zapowiedzieli wybitni teoretycy i praktycy arbitrażu i mediacji z kraju i zagranicy. Języki
konferencyjne: polski, rosyjski i angielski. Organizatorzy zapewniają tłumaczenie wszystkich wystąpień
na język polski.
Osoby zainteresowane uczestnictwem prosimy
o przesłanie zgłoszenia zawierającego: imię i nazwisko, dane reprezentowanej instytucji oraz informacje kontaktowe. Zgłoszenia dokonać można
e-mailem na adres: sa@nig.org.pl, lub pod numerem tel./fax: 61 44 20 185 lub tel. kom. 608 080
345. Szczegółowe informacje znajdują się również na stronie www.nig.org.pl/sa.
Początek konferencji godz. 9.00. Udział w konferencji jest bezpłatny. Uczestnicy
otrzymają zaświadczenie o udziale w konferencji.
W imieniu organizatorów serdecznie zapraszam
Prezes Sądu Arbitrażowego
przy Nowotomyskiej Izbie Gospodarczej
Włodzimierz Brych

Zgodnie z tradycją LKS "Budowlani"
Nowy Tomyśl, rzucili wyzwanie klubom podnoszenia ciężarów w Polsce. W tym roku wyzwanie do walki
na ciężarowym pomoście w memoriale im. Mariana Głuszki podjęli
zawodnicy UKS Impuls Warszawa.
W sobotę, 7 marca w siłowni "Budowlanych" na ciężarowym pomoście stanęły
drużyny składające sie z jednej kobiety
i czterech mężczyzn. Żeby było sprawiedliwie rywalizacja toczyła się według
punktacji Sincler`a, czyli przelicznika wagi
ciała, wieku zawodnika i uniesionego przez
niego ciężaru.
Jak zwykle działacze klubu zrobili
wszystko, by nagłośnić imprezę, tak więc
mała sala klubowa wypełniła się już przed
godz. 16.00. Jednak ci, którzy nie mogli w
tym dniu przybyć na zawody, mieli okazję
na żywo obejrzeć transmisję internetową.

Każdy z kibiców otrzymywał przy wejściu pamiątkowy znaczek i numerowany
bilet. Tradycją bowiem się stało, iż sponsorzy klubu fundują atrakcyjne nagrody
rzeczowe, losowane wśród publiczności.
W tym roku klub wspomogli: Urząd Miejski w Nowym Tomyślu, Starostwo Powiatowe w Nowym Tomyślu oraz firmy: Top
Tomyśl, Zborała, Bank Spółdzielczy, restauracje Sandra i Ramzes.
Zawody zaczęły się od prezentacji zawodników i wręczenia gościom z Warszawy miniatury kosza Guinessa
wypełnionego zdrowymi produktami nowotomyskiej mleczarni. Zaraz potem zawody otworzyli prezes Polskiego Związku
Podnoszenia Ciężarów, Szymon Kołecki
i Krzysztof Piasek z wojewódzkiego Zrzeszenia LZS.
Od tego momentu rozpoczęła się blisko dwugodzinna emocjonująca rywalizacja sztangistów. Publiczność kibicowała
bardzo żywiołowo, szczególnie gdy za-

wodnicy bili własne rekordy życiowe, co
było dziełem prawie każdego zawodnika.
Ciężarowcy rozpoczynają swój sezon i
podczas meczu mieli okazję pokazać jakość swojego przygotowania. Jednak
chyba największy aplauz wywołał start nowotomyślanina, Piotra Kudłaszyka, który
ważąc w tym dniu 65 kg w rwaniu uzyskał
wynik 110 kg, a w podrzucie 140 kg, bijąc
wszystkie rekordy życiowe!
W rywalizacji drużynowej znów "Budowlani" nie byli gościnni, wygrywając z
Impulsem Warszawa stosunkiem punktów
1 325,4 do 1 435,3. Najlepszym zawodnikiem został Piotr Kudłaszyk (349,8 pkt.),
a zawodniczką warszawianka Martyna
Rusak (197,5 pkt.).
- Cieszę się, że tegoroczny mecz sztangistów tak dobrze wypadł, zarówno pod
względem organizacyjnym jak i sportowym, bo wyniki zawodników były naprawdę
imponujące.
Trochę
postraszyliśmy naszych rywali przed najważniejszymi zawodami w roku - powiedział bardzo zadowolony z postawy
zawodników prezes klubu, Jerzy Nowak.
Przyjazd prezesa PZPC, Szymona
Kołeckiego był okazją do spotkania
z przedstawicielami władz samorządowych powiatu nowotomyskiego: starostą
nowotomyskim, Ireneuszem Kozeckim
i wicestarostą Tomaszem Kuczyńskim.
Podczas spotkania rozmawiano m.in.
o możliwościach rozwoju sportu na tym
terenie oraz dobrych wynikach i osiągnięciach sportowych zawodników LKS „Budowlani”. Prezes Sz. Kołecki miał również
okazję obejrzeć powstający przy ZSZiL w
Nowym Tomyślu obiekt Młodzieżowego
Centrum Podnoszenia Ciężarów.

Materiał: LKS „Budowlani”,
Opr. Magdalena Chwalisz-Burzyńska

zapraszamy do cyklu pt. „poznaj swój powiat”
ZWYCIęZCY KRZYŻÓWKI LUTOWEJ NR 2(58)
– HASŁO: DZIEŃ BEZPIECZNEGO INTERNETU”
1. Joanna Kęsy z Opalenicy 2. Jakub Jokś z Nowego Tomyśla
3. Agnieszka Misiak z Miedzichowa
Ufundowano nagrody rzeczowe dla trzech osób.

REGULAMIN III GRAND PRIX POWIATU
NOWOTOMYSKIEGO W OTWARTYCH BIEGACH ULICZNYCH

Cel:

Uczestnictwo:

Popularyzacja biegania, jako najprostszej
formy rekreacji fizycznej. Propagowanie
zdrowego trybu życia i aktywnego zagospodarowania czasu wolnego wśród
lokalnej społeczności.
Promocja walorów turystycznych i krajoznawczych gmin Powiatu Nowotomyskiego.

Do klasyfikacji generalnej cyklu Grand
Prix zaliczone zostaną osoby powyżej 18
roku życia, które ukończą wszystkie biegi
zaliczane do cyklu oraz wezmą udział
i ukończą Bieg Finałowy o Grand Prix Powiatu Nowotomyskiego.

Organizatorzy:
Starostwo Powiatowe w Nowym Tomyślu wraz z Organizatorami biegów
wchodzących w skład cyklu Grand Prix.
Patronat Honorowy: Ireneusz Kozecki,
Starosta Nowotomyski.
Patronat Medialny: Przegląd Powiatu Nowotomyskiego, Dzień Nowotomysko –
Grodziski, Głos Wielkopolski, naszemiasto.pl, Goniec News.

Miejsce i Terminy Biegów zaliczanych do Grand Prix Powiatu:
• 23.05.2015 godz. 13.00 – V Dziesiątka
Fiedlerowska Bolewice
• 02.08.2015 godz. 13.00 – XXIV Bieg
Opalińskich Opalenica
• 29.08.2015 godz. 10.00 – V Chyża
Dziesiątka Nowy Tomyśl
• 20.09.2015 godz. 12.00 – XXVIII Bieg
Zbąskich – IX Półmaraton Zbąszyń
• 03.10.2015 godz. 12.00 – V Lwówecka
Dziesiątka – XXXVI Bieg Powstańczy
Lwówek
• 17.10.2015 godz. 12.00 – Bieg podsumowujący Bolewice (piknik rodzinny na
zakończenie III Grand Prix Powiatu)

Zasady klasyfikacji:
Klasyfikacja zawodników i zawodniczek
prowadzona będzie w kategorii kobiet
i mężczyzn oraz w kategoriach wiekowych. Kobiety: do 25 lat, 26 - 35 lat oraz
powyżej 35 lat. Mężczyźni: do 25 lat, 26
– 35 lat, 36 – 50 lat oraz powyżej 50 lat.
Warunkiem sklasyfikowania jest ukończenie wszystkich biegów. Organizatorzy
na podstawie uzyskanych czasów w poszczególnych biegach sporządzać będą
ranking Grand Prix. W przypadku uzyskania jednakowego czasu o kolejności
decyduje uzyskanie miejsca w Biegu Finałowym.

Nagrody:
Organizatorzy przewidują puchary dla
zwycięzców, medale i koszulki biegowe
dla wszystkich, którzy ukończą cykl imprez biegowych oraz nagrody rzeczowe
lub bony towarowe.

Postanowienia końcowe:
Zawodnicy zobowiązani są do przestrzegania regulaminów poszczególnych biegów wchodzących w skład III Grand Prix
Powiatu w Otwartych Biegach Ulicznych.
Zawodnicy ubezpieczają się we własnym
zakresie. Organizatorzy zastrzegają sobie
prawo interpretacji niniejszego regulaminu.
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