
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

DIAMENTOWY JUBILEUSZ 

SZKOŁY 

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 

im. Ewarysta Estkowskiego  

w Kostrzynie 

1962 – 2022 



Kamienie milowe,  

czyli … droga do  

DIAMENTOWEGO 

 JUBILEUSZU 
 

 
 

 Nasze początki – wmurowanie kamienia węgielnego pod budynek szkoły 

przy ul. Piasta – maj 1960 r.; 
 

 Mamy już swoje miejsce – oddanie do użytku budynku szkoły przy ulicy Piasta – 

wrzesień 1962 r.;  
 

 Dbamy o kulturę fizyczną - powstanie pierwszego boiska szkolnego – wrzesień 

1964 r.; 
 

 Budujemy tożsamość - nadanie sztandaru szkoły – czerwiec 1967 r.;  
 

 Powstanie Stowarzyszenia Stypendystów im. J. Ciszewskiego Nagrody 

im. J. Nowotarskiego – czerwiec 1969r. 
 

 Rozbudowa budynku szkoły – listopad 1987 r.; 
 

 Zaczyna działać pierwsza pracownia komputerowa – grudzień 1991 r. 
 

 Ufundowanie nowego sztandaru szkoły przez Radę Rodziców i Zarząd Miejski 

Gminy Kostrzyn – 40-lecie szkoły – październik 2002 r.; 
 

 Podpisanie umowy o współpracy ze szkołą w  Leegebruch – grudzień 2005 r. 
 

 Librus w szkole – wprowadzamy e-dziennik – wrzesień 2012 r. 
 

 Mamy nową salę sportową z widownią – wrzesień 2018 r.; 
 

 Laboratoria Przyszłości – pracujemy jeszcze nowocześniej – wrzesień 2022 r. 

 

 

 
 



 

 
 
 

 



 

 
W dniu 1.06.1969r. ustanowiono dla najlepszego ucznia 

kończącego ostatnią klasę naszej szkoły Stypendium imienia 

Jana Nowotarskiego. Inicjatorem utworzenia stypendium był 

wychowanek szkoły w Kostrzynie pan Józef Ciszewski – 

nauczyciel akademicki w Akademii Rolniczej w Poznaniu. 

Pan Ciszewski zobowiązał się w dowód wdzięczności za pomoc 

w ukończeniu studiów okazaną mu przed II wojną światową  

przez ówczesnego kierownika szkoły Jana Nowotarskiego, 

przeznaczyć corocznie ze swoich poborów akademickich 1000 zł na stypendium dla 

najlepszego ucznia kończącego szkołę. W realizacji tego założenia pomógł mu znany 

społecznik kostrzyński p. Marian Forszpaniak. 

Po śmierci fundatora, stypendyści nagrody postanowili kontynuować tradycję 

i w dniu 12.10.1991r.zostało zarejestrowane Stowarzyszenie Stypendystów im. Józefa 

Ciszewskiego Nagrody im. Jana Nowotarskiego. W skład Stowarzyszenia wchodzą 

wszyscy stypendyści nagrodzeni od 1969r. 

 

.  

Stowarzyszenie Stypendystów 



 

 

Od września w naszej szkole funkcjonują trzy nowoczesne 

pracownie specjalistyczne – sale 201, 203 i 209 zmieniły swój 

wygląd i charakter. Powodem jest inicjatywa edukacyjna  - 

Laboratoria Przyszłości, w której uczestniczymy. Celem 

programu realizowanego przez Ministerstwo Edukacji i Nauki 

we współpracy z Centrum GovTech w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów jest budowanie 

kompetencji z zakresu STEAM (połączenia nauk przyrodniczych, technologicznych, 

inżynierii i matematyki, ale także sztuki). W szkole pojawił się sprzęt za kwotę 188 100 zł  

z następujących dziedzin: wyposażenie stanowisk, narzędzia, robotyka, AGD, materiały 

eksploatacyjne, audio-video, pomoce projektowe, BHP. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Program Laboratoria 

Przyszłości, w którym uczestniczy 

nasza szkoła, opiera się na 

nowoczesnych, a przede wszystkim 

atrakcyjnych dla uczniów 

technologiach cyfrowych,. Cieszę się, 

że dzięki nim  będą oni lepiej 

przygotowani do dorosłego życia..  

 Z drugiej strony, praktyczny wymiar inicjatywy 

spowoduje, że wielu z nich zechce wrócić do tradycji 

rzemieślniczych. Nacisk położony na praktykę – 

poznawanie warsztatów ślusarza czy stolarza, a także 

praca na nowoczesnych  sprzętach kuchennych jest  

wartością tego projektu. 

Adam Grzelak, dyrektor szkoły 

Laboratoria Przyszłości to np.:  

 praca z drukarką 3D i nauka 

programowania; 

 obsługa specjalistycznych 

warsztatów ślusarskich czy 

stolarskich; 

 obróbka zdjęć i dźwięku; 

 zajęcia w nowoczesnej pracowni 

gospodarstwa domowego.  

 

Cechy projektu:  

 połączenie: nowoczesne technologie  

+ kreatywność uczniów + tradycja; 

 atrakcyjniejsze lekcje  

i zajęcia pozalekcyjne;  

 praktyka przygotowująca 

do rynku pracy. 

 

 

Laboratoria Przyszłości  



 



 
 

 

 31 maja 2021 roku w naszej szkole 

rozpoczął się pierwszy trzydniowy Festiwal 

Dobrych Relacji. Inicjatywa ta pojawiła się 

w czasie trudnego powrotu do szkoły po 

długim okresie nauki zdalnej spowodowanej 

pandemią Covid-19.  

Festiwal zorganizowany w naszej 

szkole przez dyrekcję przy ogromnej 

współpracy psychologa i pedagogów 

szkolnych miał na celu wesprzeć dzieci  

w tym trudnym momencie i spowodować, by 

znów zaczęły funkcjonować w grupie 

rówieśniczej.  

 
 

 Ciągle zadaję sobie pytanie: 

„Czy szkoła może być – szkołą 

dobrych relacji, emocji?”- gdzie 

nauczyciele, pracownicy szkoły, 

uczniowie, rodzice traktują się 

serdecznie, życzliwie, relacje stają 

się bardziej bezpośrednie…. szkoła naprawdę z ludzką 

twarzą. 

 Drugie pytanie , które mnie nurtuje to: „Jak tworzyć taką szkołę dobrych relacji, 

emocji?” Wierzę, że jest to możliwe i wiem, że dobre emocje w szkole biorą się przede wszystkim 

z doceniania, a nie tylko oceniania. Badania psychologiczne pokazują, że żyje się zdrowiej  

i przyjemniej, gdy tworzymy wokół siebie „przestrzeń doceniania i wspierania”. 
Violetta Orwat-Karcz, z-ca dyrektora szkoły 

Festiwal Dobrych Relacji  

Co robiliśmy? 

 ciekawe zajęcia integracyjne  

w szkole i na boisku; 

 gra terenowa;  

 drzewo, na którym każde dziecko 

mogło zawiesić karteczkę  

ze swoim marzeniem; 

 malowanie ławek, które stawały 

się wyrazem kreatywności  

i osobowości ich twórców – 

ósmoklasistów; 

 wata cukrowa – symbol 

beztroskiego dzieciństwa. 

 



 

 

 

  
 

 

 

 

Wesoła szkoła wciąż mi się śni, 

bez słowa "muszę" - ona musi, ono musi! 

Wesoła szkoła to ja i ty, 

nie zakazów, nakazów sieć. 

Czytałem w prasie o klasie, gdzie, 

jak mówił prymus, wciąż zachęta, a nie 

przymus, 

gdzie groźba dwói nie budzi łez, 

gdzie nudy nie ma, gdzie swoboda, a nie 

schemat. 

…………………. 

K. Antkowiak Wesoła szkoła, słowa J. Cygan 

 



 

 
Program „Ruszamy (się)” jest nowoczesną koncepcją kształtowania zdrowego stylu 

życia realizowaną w szkole przez wszystkich uczniów. Przygotowuje dzieci do 

dokonywania świadomych wyborów związanych z własnym zdrowiem, prowadzi do 

wykształcenia nawyku bezpiecznej aktywności fizycznej, popularyzuje zdrowy styl życia. 

Jego celem jest wdrożenie uczniów do systematycznej pracy nad własnym zdrowiem i do 

bicia własnych rekordów. Priorytetem jest, by każdy uczeń walczył ze swoimi słabościami 

i uzyskiwał coraz lepsze rezultaty, dzięki czemu nie tylko poprawia kondycję fizyczną, ale 

też zyskuje lepszą samoocenę.  

      

  

       

 

 

 

 

 

 

 

Dzięki programowi 

„Ruszamy (się)”, który 

koncentrował się na 

aktywizacji dzieci po 

powrocie do nauki 

stacjonarnej, uczniowie 

są coraz lepiej 

zmotywowani do prowadzenia 

zdrowego stylu życia i dbania  

o kondycję fizyczną. Mają większą 

świadomość potrzeby ruchu w życiu 

codziennym, dzięki czemu są zdrowsi 

i bardziej radośni.  

Bogumiła Markiewicz, z-ca dyrektora szkoły 

 

 

Program „Ruszamy (się)” :  

 aktywny styl życia to dbanie o zdrowie swoje i innych;  

 różnorodne formy ruchu w zależności od możliwości i preferencji dziecka; 

 wychowanie fizyczne to przedmiot, który daje radość i zadowolenie;  

 ruszać się może i powinien każdy – nauczyciel docenia wysiłek  

i zaangażowanie; 

 idea czynnego spędzania czasu wolnego dzieci, ich rodziców i znajomych – 

propagowanie prostych aktywności, jak: spacery, bieg, jazda na rowerze, na 

rolkach. 

Ruszamy (się)  



 

 

 
Od zawsze zmierzaliśmy w stronę nowoczesności i komputeryzacji. 

Wykwalifikowana kadra, niezawodny sprzęt i stabilne łącze internetowe – osiągnięcie 

tego stało się bardziej namacalne wraz z przystąpieniem do projektu Cyfrowa Szkoła 

Wielkopolsk@ 2020. Jego  głównym celem było podniesienie kompetencji z zakresu 

informatyki wśród nauczycieli, a co za tym idzie - uczniów, a także doposażenie szkoły  

w sprzęt komputerowy i – przede wszystkim budowa sieci Wi -Fi. 

 W naszej szkole nauczycielami realizującymi projekt były panie Beata Andrzejczak 

i Magdalena Wygryz, które w roku szkolnym 2018/2019 realizowały z uczniami 

podprojekt Uczniowskie Laboratoria Informatyczne.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cyfrowa Szkoła  

Uczniowskie Laboratoria Informatyczne  

Dziewiętnaścioro uczniów pracowało z Lego 

WeDo.  

Dzieci budowały roboty z klocków Lego,  

a następnie poznawały związane z nimi podstawy 

programowania. Uczniowie pracowali teżz tabletami 

graficznymi, a także z robotami edukacyjnymi – 

Ozobotami. W ramach projektu odbyły się też warsztaty 

dla rodziców i zajęcia otwarte dla nauczycieli.  

Uczyli się zatem wszyscy, a szkoła zyskała wiele 

narzędzi do realizacji nowoczesnych zajęć i stabilne 

łącze internetowe.  
 



 

 
Szkolna biblioteka to miejsce magiczne, 

w którym na chwilę zatrzymuje się czas. Jednak 

biblioteka działająca w naszej szkole bardzo 

szybko magię połączyła z nowoczesnością. 

Po raz pierwszy jej księgozbiór skatalogowano 

komputerowo pod koniec 1997, dzięki czemu 

nasza biblioteka stała się jedną  

z najnowocześniejszych w Polsce. Obecnie jej 

księgozbiór główny liczy 11 291 woluminów. 

Dzięki temu, że od roku mieści się  

w przestronnej sali 202, uczniowie mogą częściej uczestniczyć w ciekawych 

zajęciach bibliotecznych czy licznych konkursach. W sierpniu 2021 r. w naszej 

bibliotece zaczął funkcjonować system e-biblio, który znacznie usprawnił  

i unowocześnił pracę biblioteki.   

 

Internetowe Centrum 

Informacji Multimedialnej 

 W lipcu 2005 r. przystąpiliśmy jako 

szkoła do ogólnopolskiego programu 

Ministerstwa Edukacji Narodowej, którego 

celem było wyposażenie szkół w komputery 

z oprogramowaniem edukacyjnym. Dzięki temu 

uczniowie zyskali możliwość dostępu 

do zróżnicowanych źródeł informacji. Internet czy encyklopedie multimedialne mogły być 

wykorzystywane podczas przygotowywania się do lekcji, jak również rozwijania 

zainteresowań.  

E-biblio – korzyści dla czytelnika: 

 

 możliwość przeglądania 

katalogu bez konieczności 

logowania; 

 wygoda korzystania –  

w dowolnym miejscu  

i czasie za pomocą smartfona 

lub tabletu; 

 łatwy dostęp do biblioteki 

bezpośrednio z konta  

w Librus Synergia; 

 możliwość wypożyczania  

i przedłużania książek on-line; 

 automatyczne powiadomienia 

z systemu 

o ważnych terminach (np. 

zwrotu książki) czy 

potwierdzenie rezerwacji. 

 

 

Z książką… i w sieci!  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Znajdź nas! 

 
DYREKTOR SZKOŁY: 

Adam GRZELAK 
tel. 618178517 wew. 21 

 
 

ZASTĘPCA DYREKTORA: 

Violetta ORWAT-KARCZ 
tel. 618178517 wew. 22 

ZASTĘPCA DYREKTORA: 
Bogumiła MARKIEWICZ 

tel. 618178517 wew. 22 

 

 
Szkoła Podstawowa nr 1  

im. Ewarysta Estkowskiego  
w Kostrzynie 

 

ul. Piasta 1 
62-025 Kostrzyn 
tel. 61 8178517 

wew.20 – sekretariat 
e-mail: spkostrzyn@op.pl 

sp1kostrzyn@kostrzyn.wlkp.pl 

mailto:spkostrzyn@op.pl


GRONO PEDAGOGICZNE 

 CZERWIEC 1999 



 

 

 



 

 

 



 


