
Wrzesień 1964   

 

 

 

WTOREK 

POWSTAJE BOISKO!  

W tym czasie od dwóch lat uczyliśmy się już w nowej szkole, ale nadal 

nie mieliśmy boiska – odpowiednio przygotowanego terenu, na którym uczniowie 

mogliby rozwijać swoje umiejętności sportowe i poprawiać kondycję fizyczną.  

Pierwsze boisko szkolne zostało oddane do użytku 1 września 1964 r. Był 

to dość spory teren przy szkole, który został utwardzony i pełnił funkcję boiska 

klepiskowego. Następnym etapem było powstanie boiska asfaltowego, w ramach 

którego wydzielono boiska do siatkówki  i koszykówki. Dla młodych ludzi był to 

ważny krok, który pozwalał na lepszą realizację ich sportowych pasji.  

Oczywiście, nadal rozbudowuje się też szkoła, która mimo poszerzenia  

w 1987 r. bazy lokalowej (między innymi o 9 sal lekcyjnych), nadal jest ciasna.  

W tym czasie następuje połączenie boiska rekreacyjnego i sportowego oraz – ku 

radości szkolnych lekkoatletów – zaczyna powstawać 400-metrowa bieżnia 

dookólna, która zaczyna funkcjonować w 1994 r.  

Budowa dużej sali sportowej (zakończona w 2018 r.) służącej nam do dziś 

oznaczała pomniejszenie terenu boiska, ale za to dała nowe możliwości.  

     DIAMENTOWY JUBILEUSZ 

 



Wrzesień 1964   

 

 

 

WTOREK 

POWSTAJE BOISKO!  

W tym czasie od dwóch lat uczyliśmy się już w nowej szkole, ale nadal 

nie mieliśmy boiska – odpowiednio przygotowanego terenu, na którym uczniowie 

mogliby rozwijać swoje umiejętności sportowe i poprawiać kondycję fizyczną.  

Pierwsze boisko szkolne zostało oddane do użytku 1 września 1964 r. Był 

to dość spory teren przy szkole, który został utwardzony i pełnił funkcję boiska 

klepiskowego. Następnym etapem było powstanie boiska asfaltowego, w ramach 

którego wydzielono boiska do siatkówki  i koszykówki. Dla młodych ludzi był to 

ważny krok, który pozwalał na lepszą realizację ich sportowych pasji.  

Oczywiście, nadal rozbudowuje się też szkoła, która mimo poszerzenia  

w 1987 r. bazy lokalowej (między innymi o 9 sal lekcyjnych), nadal jest ciasna.  

W tym czasie następuje połączenie boiska rekreacyjnego i sportowego oraz – ku 

radości szkolnych lekkoatletów – zaczyna powstawać 400-metrowa bieżnia 

dookólna, która zaczyna funkcjonować w 1994 r.  

Budowa dużej sali sportowej (zakończona w 2018 r.) służącej nam do dziś 

oznaczała pomniejszenie terenu boiska, ale za to dała nowe możliwości.  
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Grudzień 2005 

 

 

 

CZWARTEK 

NIEZWYKŁE JASEŁKA 

Grudzień 2005 oznaczał jak co roku przygotowania do Bożego 

Narodzenia. W szkole tym razem było nieco inaczej – twórcami przedstawienia 

jasełkowego byli nauczyciele, którzy pod dowództwem pani Czesławy Czubak 

(pomysłodawczyni przedsięwzięcia, a także reżyserki i scenarzystki spektaklu) 

zmierzyli się z tym trudnym zadaniem. Wszyscy zaangażowani w to przestawienie 

podeszli do niego z entuzjazmem i oddali się swoim rolom bez reszty. Być może to 

właśnie doprowadziło do sukcesu – bo o JASEŁKACH NAUCZYCIELSKICH 

mówi się do dziś… 
W rolach głównych wystąpili: s. J. Jaskólska (Jezus), E. Kujawa – Mąka 

(Maria), P. Mowlik (Józef), Cz. Czubak (Artaban), V. Orwat-Karcz (Sumienie 

Artabana), I. Kubiak (Melchior), B. Andrzejczak (Kacper), H. Stanicka (Baltazar), 

M. Skweres (narrator), M. Goździak (narrator), R. Ławniczak (Żołnierz), 

B. Kadecka, H. Dorsz, K. Targosz (Pastuszkowie), B. Komisarek, D. Gordziejczyk, 

J. Godziewska (Chorzy na pustyni), E. Waszak, E. Majewska (Niewolnicy), 

D. Jarząbek, B. Pietruszewska (Handlarze niewolników), E. Włodarska, 

B. Rybarczyk (Poczciwa kobieta z matką), J.  Plucińska, R. Formanek, H. Mazela, 

K. Macioszek, R. Zalas, D. Skweres, B. Adamska, M. Galewska, B. Markiewicz 

(chór), J. Banasiewicz (chór i instrumenty klawiszowe), Maciej Godziewski 

(nagłośnienie).  

     DIAMENTOWY JUBILEUSZ 
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DIAMENTOWY JUBILEUSZ 
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PIĄTEK 

RUSZA MIASTECZKO ROWEROWE 

Po wakacjach na dzieci czekała ogromna niespodzianka – na boisku  

pojawiło się Miasteczko Ruchu Drogowego – kontynuacja działań  

z czerwca 2005 r, kiedy szkoła otrzymała pracownię wychowania 

komunikacyjnego, sfinansowaną prawie w całości przez Fundację Pomocy 

Poszkodowanym w Wypadkach Drogowych „Kierowcy – Dzieciom”. Zadbano 

o bazę dydaktyczną: rowery, plansze, makiety, modele znaków drogowych, ale też 

komputer z oprogramowaniem i projektor. Odnowiono parter nowej szkoły, który – 

dzięki odpowiedniemu odmalowaniu i elementom związanym z wychowaniem 

komunikacyjnym – stał się ulicą.  
Miasteczko Ruchu Drogowego to duży projekt, w który – poza 

wspomnianą organizacją – zaangażowały się: Starostwo Powiatowe w Poznaniu, 

V Inspektorat PZU SA w Poznaniu oraz Gmina Kostrzyn. Dzieci pod okiem 

nauczyciela, pani  Beaty Andrzejczak, ćwiczyły bezpieczne poruszanie się po 

drodze i wykonywanie manewrów, przygotowywały się też do egzaminu na kartę 

rowerową. Łatwiej było im opanować zasady funkcjonowania na drodze. 

Dodatkowo, jeszcze w 2005 r., zainicjowaliśmy turniej Rowerem bezpiecznie 

i wesoło, który przeszedł do naszej tradycji. W szkole odbywały się finały 

powiatowe Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym 

organizowanego przy współpracy Polskiego Związku Motorowego w Poznaniu oraz 

Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Poznaniu. Rowerzyści z naszej 

szkoły zajmowali w nim zaszczytne miejsca. 

 

     DIAMENTOWY JUBILEUSZ 
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NIEDZIELA 

MAMY SWOJE MIEJSCE ! 

Powstanie szkoły przy ul. Piasta należy wiązać z popularnym w latach 60-

tych hasłem "Tysiąc szkół na Tysiąclecie", którego autorem jest Władysław 

Gomułka, pierwszy sekretarz Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii 

Robotniczej – faktyczny przywódca kraju.  

W Kostrzynie o budowę nowej szkoły walczył najbardziej prof. dr hab. 

Jerzy Bogucki, radny Powiatowej Rady Narodowej w Środzie Wlkp. oraz  radny 

Miejskiej Rady Narodowej w Kostrzynie w latach 1961-1962, a więc w czasie, gdy 

budowano naszą szkołę. Jej historia rozpoczęła się  jednak już 1 maja roku 1960,  

w momencie wmurowania kamienia węgielnego pod jej budynek.  

Szkoły powstające w tym okresie wyglądały podobnie – miały dwie lub 

trzy kondygnacje i duże okna. Wyglądały jak pawilony, ale powstawały szybko 

i była to ich wielka zaleta. Społeczność Kostrzyna otrzymała podobną placówkę – 

do dyspozycji uczniów zostało oddanych 19 sal lekcyjnych (w tym 4 pracownie) 

i sala gimnastyczna. Szkoła posiadała też bibliotekę i świetlicę, a nawet  stołówkę. 

Praca uczniów i nauczycieli odbywała się teraz w dużo lepszych warunkach 

lokalowych.    

     DIAMENTOWY JUBILEUSZ 
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Wrzesień 2010 

 

 

 

ŚRODA 

SZKOLNA TELEWIZJA INTERNETOWA 

 Estk@TV, czyli Szkolna Telewizja Internetowa powstała ponad dekadę 

temu, by dokumentować najważniejsze wydarzenia z życia szkoły, jak jubileusze 

i akademie, ale też zwykłe szkolne sytuacje,  pracę uczniów i nauczycieli, przerwy, 

wycieczki, ciekawe projekty.  

Dzięki pani Julicie Godziewskiej, która – jako pierwsza w gminie 

Kostrzyn – wprowadziła do nas Szkolną Telewizję Internetową, w każdej chwili 

możemy wrócić do ważnych momentów z życia naszej społeczności. Nie rozstając 

się z kamerą HD, pani Julita Godziewska wraz z dziećmi nakręciła ponad sto 

siedemdziesiąt filmów z życia uczniów i nauczycieli, ale też miasta i gminy. Jej 

filmy pełne obserwacji ludzi i wydarzeń stały się świetnym źródłem wiedzy o tym, 

jak przez lata zmieniały się szkolne realia. 

Efektem jej pracy jest również czteropłytowy album z obchodów 50-lecia 

szkoły. Filmy udostępnione zostały na naszej stronie internetowej oraz 

na popularnym kanale YouTube.com – ilość wyświetleń przesłanych tam filmów 

wynosi prawie sto czterdzieści trzy tysiące, co świadczy o potrzebie takiej 

działalności. 

Zapraszamy do spotkania z filmami o nas na: 

http://spkostrzyn.pl 

http://www.youtube.com/user/spkostrzyn  

 

     DIAMENTOWY JUBILEUSZ 

 

http://spkostrzyn.pl/
http://www.youtube.com/user/spkostrzyn
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Wrzesień 2021 

 

 

 

CZWARTEK 

E-BIBLIO – BIBLIOTEKA XXI W. 

 Kiedy w 1997 roku z użyciem komputerów skatalogowano księgozbiór 

szkolnej biblioteki, nie spodziewaliśmy się, że jej funkcjonowanie będzie tak bardzo 

z nimi związane. Wprowadzenie systemu e-biblio 1 września 2021 r. po raz kolejny 

uświadomiło nam, że komputeryzacja zawładnęła również biblioteką.  

 Z punktu widzenia czytelnika, czyli każdego ucznia i każdego 

nauczyciela, e-biblio to możliwość korzystania z biblioteki w dowolnym miejscu 

i czasie za pomocą smartfonu czy tabletu, a także: funkcja przeglądania katalogu 

bez konieczności logowania, możliwość wypożyczania i przedłużania książek 

online, łatwy dostęp do biblioteki bezpośrednio z konta w Librus Synergia, 

automatyczne powiadomienia o przekroczeniu terminu zwrotu, potwierdzeniu 

rezerwacji czy dostępności książki. Z perspektywy bibliotekarza korzyści jest 

również wiele, np.: możliwość pobierania opisów bibliograficznych z Katalogu 

Rozproszonych Bibliotek Polskich czy choćby prowadzenie ewidencji 

podręczników szkolnych, a zatem usprawnienie wielu działań i zyskanie czasu 

na prowadzenie interesujących konkursów czy ciekawych zajęć z dziećmi.  

DIAMENTOWY JUBILEUSZ 
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DIAMENTOWY JUBILEUSZ 

 



 

Maj 2021 

 

 

 

PONIEDZIAŁEK 

FESTIWAL DOBRYCH RELACJI! 

 Koniec maja i początek czerwca 2021 roku stał się dla nas czasem 

szczególnym nie tylko dlatego, że po okresie nauczania zdalnego spowodowanego 

pandemią Covid 19 wracaliśmy do szkoły. Wtedy po raz pierwszy uczestniczyliśmy 

wszyscy w Festiwalu Dobrych Relacji, zorganizowanym w naszej szkole przez 

dyrekcję przy ogromnej współpracy psychologa i pedagogów szkolnych. Sprawił 

on, że powrót był dla dzieci radosną i mądrą przygodą.  

 Było kolorowo, aktywnie i radośnie – przygotowano grę terenową, 

w salach lekcyjnych wychowawcy prowadzili warsztaty integracyjne, podczas 

których wszyscy dobrze się bawili, nieświadomie ponownie stając się grupą. 

Na dziedzińcu stanęło drzewo, na którym każde dziecko mogło zawiesić karteczkę 

ze swoim marzeniem, a na  boisku klasy ósme malowały ławki, które stawały się 

wyrazem ich kreatywności i osobowości.  

  Szkoła pokazała, że jest przygotowana, by znów przyjąć dzieci, 

 a one mogły ponownie cieszyć się, że są z kolegami i koleżankami. Mogły znów 

budować ważne więzi z rówieśnikami i nauczycielami, uczyć się współpracy, 

a także świętować Dzień Dziecka! 

     DIAMENTOWY JUBILEUSZ 
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on, że powrót był dla dzieci radosną i mądrą przygodą.  

 Było kolorowo, aktywnie i radośnie – przygotowano grę terenową, 

w salach lekcyjnych wychowawcy prowadzili warsztaty integracyjne, podczas 

których wszyscy dobrze się bawili, nieświadomie ponownie stając się grupą. 

Na dziedzińcu stanęło drzewo, na którym każde dziecko mogło zawiesić karteczkę 

ze swoim marzeniem, a na  boisku klasy ósme malowały ławki, które stawały się 

wyrazem ich kreatywności i osobowości.  

  Szkoła pokazała, że jest przygotowana, by znów przyjąć dzieci, 

 a one mogły ponownie cieszyć się, że są z kolegami i koleżankami. Mogły znów 

budować ważne więzi z rówieśnikami i nauczycielami, uczyć się współpracy, 

a także świętować Dzień Dziecka! 

     DIAMENTOWY JUBILEUSZ 

 



Maj 1960 

 

 

 

NIEDZIELA 

NASZE POCZĄTKI! 

1 maja 1960 r. to dzień, który rozpoczął naszą historię – wtedy właśnie 

wmurowano kamień węgielny pod budowę szkoły przy ul. Piasta 1 – naszej szkoły.  

W tym czasie w Kostrzynie funkcjonowała Szkoła Powszechna, która  

mieściła się przy ul. Średzkiej.  Kostrzyńskie szkolnictwo od 1849 r. związane było 

z tym właśnie miejscem. Szkoła, która w okresie okupacji hitlerowskiej została 

zamknięta, zaczęła funkcjonować ponownie po wyzwoleniu miasta w roku 1945. 

Wówczas organizacją Szkoły Powszechnej zajął się prof. dr hab. Jerzy Bogucki 

oraz Bogdan Ostojski.  

W roku 1960, w rozwiniętym już Kostrzynie szkoła okazywała się 

niewystarczająca lokalowo. Wiedział o tym prof. dr hab. Jerzy Bogucki, który 

zaczął starania o nowy  budynek, które niebawem miały zostać uwieńczone 

sukcesem.  

Od maja 1960 r. do momentu oddania do użytku szkoły przy ul. Piasta, 

minęło trochę czasu, ale historia zaczęła się dziać… Społeczność szkolna, która 

od 1945 roku funkcjonowała przy ul. Średzkiej już cieszyła się, że wkrótce 

przeniesie się do dużego i – jak na tamte czasy - nowoczesnego budynku, który 

stanie się jej ukochaną szkołą.  
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Wrzesień 2012 

 

 

 

PONIEDZIAŁEK 

LIBRUS, CZYLI NOWOCZESNOŚĆ 

 W DZIENNIKU 

 Od września 2012 r. uczniowie, nauczyciele i rodzice zmierzyli się z nową 

rzeczywistością szkolną – elektronicznym dziennikiem Librus. Dziennik papierowy, 

do którego byliśmy przyzwyczajeni i, który dotąd wydawał się oczywistością  

i symbolem szkoły naszych czasów, właśnie stawał się przeżytkiem.  Rok 2012 był 

okresem przejściowym, dziennik elektroniczny funkcjonował jednocześnie 

z papierowym. Był to czas „oswajania się” wszystkich zainteresowanych stron, 

a więc uczniów, nauczycieli i rodziców, z taką formą pracy.  

Dziś zdajemy sobie sprawę, że Librus to ułatwienie i wygoda, stały dostęp 

do ważnych informacji, możliwość kontaktu z nauczycielem, rodzicem, dyrekcją 

czy pedagogiem szkolnym. Warto też wspomnieć o takich funkcjach Librusa jak: 

drukowanie świadectw i arkuszy ocen, zarządzanie rozkładami nauczania czy 

monitoring realizacji podstawy programowej. W roku 2012 jednak wiele osób nie 

posiadało sprzętu pozwalającego na swobodne posługiwanie się tym narzędziem, 

pojawiały się też problemy z logowaniem, które praktycznie już nie występują, 

a ciągle unowocześniany Librus jest  obecnie wykorzystywany w  ponad ośmiu 

tysiącach szkół w Polsce.  
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posiadało sprzętu pozwalającego na swobodne posługiwanie się tym narzędziem, 

pojawiały się też problemy z logowaniem, które praktycznie już nie występują, 

a ciągle unowocześniany Librus jest  obecnie wykorzystywany w  ponad ośmiu 
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CZWARTEK 

PIERWSZA PRACOWNIA KOMPUTEROWA   

Początek lat 90-tych w naszej szkole upłynął pod znakiem komputeryzacji. 

Od stycznia 1992 działała pierwsza pracownia, wyposażona w sześć stanowisk 

z komputerami ZX Spectrum, a następnie Commodore 64 i Amiga 500. W 1994 r. 

pracowaliśmy już z komputerami PC z oprogramowaniem DOS i systemem 

operacyjnym Windows 3.0. Prawdziwa rewolucja informatyczna zaczęła się jednak 

w roku 1995, kiedy pojawiły się komputery PC z systemem operacyjnym Windows 

95.  

Spotkania z informatyką dla dzieci odbywały się początkowo w ramach kółka, 

a następnie zajęć fakultatywnych dla chętnych. Nowych technologii i narzędzi 

pomocnych w pracy w szkole uczyli się też nauczyciele. Zajęcia prowadzone były 

przez pana Sebastiana Mąkę, który wraz z panem Andrzejem Szkudlarkiem, uczył też 

dzieci. Sprzęt komputerowy był modernizowany przez nauczycieli informatyki, 

którzy sami zajmowali się wymianą dysków, pamięci, oprogramowania 

czy monitorów. Technologia rozwijała się tak szybko, że trudno było sprostać 

rosnącym wymaganiom, a sprzęt bardzo szybko stawał się przestarzały.  

Obecnie w szkole mamy dwie pracownie komputerowe z trzydziestoma ośmioma 

stanowiskami dla uczniów oraz  monitorami i tablicami interaktywnymi, dzięki 

którym nowoczesne  technologie stały się oczywistym elementem wszystkich lekcji. 

     DIAMENTOWY JUBILEUSZ 
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CZWARTEK 

WSPÓŁPRACA Z LEEGEBRUCH  

Przed Bożym Narodzeniem w 2005 roku podczas 
spotkania okolicznościowego podpisano symboliczną umowę, 
którą nasza szkoła zawarła ze szkołą partnerską  
w podberlińskim mieście Leegebruch. Początki współpracy 
sięgają roku 2003, kiedy to pani Karolina Targosz, ucząca 
wówczas języka niemieckiego, nawiązała kontakt z panią 
Barbarą Welzel, nauczycielką ze szkoły w Leegebruch.  

Wymiana została pomyślana jako dwa pięciodniowe 
spotkania uczniów na rok – w Leegebruch i Kostrzynie. Dzieci 
mieszkały w domach obcojęzycznych kolegów, wspólnie 
z którymi odbywały wycieczki i zajęcia. Projekt w znacznej 
części został dofinansowany przez Polsko-Niemiecką 
Współpracę Młodzieży, a także Gminę Kostrzyn.  
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PIĄTEK 

PRZEGLĄD PIEŚNI PATRIOTYCZNYCH  

Przegląd Pieśni Patriotycznych to inicjatywa, która rozpoczęła się w 2007 roku, 

a następnie weszła na stałe do katalogu szkolnych tradycji. Przegląd, który zawsze 

łączony był z datą Święta Niepodległości Polski, został pomyślany jako sposób na 

popularyzację patriotyzmu.  

Wykonując pieśni patriotyczne, jak np. „Przybyli ułani pod okienko”, „Pierwsza 

Brygada”, „Serce w plecaku”, uczniowie poznawali polską historię i uczyli jej 

innych. Przygotowując występy, zapoznawali się z realiami czasów wojny, co 

przekładało się na scenografię czy kostiumy śpiewaków. Wśród wykonawców 

patriotycznych utworów znajdowali się uczniowie z klas III-VI. Oprócz pani 

Danuty Jankowskiej, pomysłodawczyni imprezy, dużą rolę odgrywała również pani 

Justyna Marciniak, ucząca w naszej szkole muzyki i jej pasjonatka. 

Uroczystość zawsze wywoływała silne emocje patriotyczne, zarówno wśród 

społeczności szkolnej, jak i gości, do których zwykle należeli między innymi: 

przedstawiciele władz samorządowych, radni Gminy Kostrzyn, przedstawiciele 

Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych.  

 

DIAMENTOWY JUBILEUSZ 
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CZWARTEK 

LABORATORIA PRZYSZŁOŚCI  

W związku z programem Ministerstwa Edukacji  

i Nauki oraz Centrum GovTech w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów od września  

w naszej szkole funkcjonują trzy nowoczesne pracownie specjalistyczne. Sale 201, 

203 i 10 wzbogaciły się o sprzęt (o wartości 188 100 zł) z następujących kategorii: 

wyposażenie stanowisk, narzędzia, robotyka, AGD, materiały eksploatacyjne, 

audio-video, pomoce projektowe, BHP.  
Dzięki nim zajęcia z zakresu STEAM (połączenia nauk przyrodniczych, 

technologicznych, inżynierii i matematyki, ale także sztuki) stały się bardziej 

atrakcyjne. Praca z drukarką 3D i nauka programowania, obsługa specjalistycznych 

warsztatów ślusarskich czy stolarskich, poznawanie tajników najnowocześniejszych 

sprzętów służących do obróbki zdjęć czy dźwięku, zajęcia w pracowni 

gospodarstwa domowego, przypominającej kuchnię XXI wieku - to tylko niektóre 

z propozycji, dzięki którym uczniowie zdobędą ważne kompetencje przydatne 

na rynku pracy. 
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CZWARTEK 

LABORATORIA PRZYSZŁOŚCI  
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warsztatów ślusarskich czy stolarskich, poznawanie tajników najnowocześniejszych 

sprzętów służących do obróbki zdjęć czy dźwięku, zajęcia w pracowni 

gospodarstwa domowego, przypominającej kuchnię XXI wieku - to tylko niektóre 

z propozycji, dzięki którym uczniowie zdobędą ważne kompetencje przydatne 

na rynku pracy. 
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WTOREK 

OTWARCIE SALI SPORTOWEJ 

Budowa pełnowymiarowej sali sportowej przy ul. Piasta ruszyła w lipcu 2017. 

Po roku intensywnych prac społeczność szkoły i miasta, otrzymała nowoczesną 

inwestycję, dzięki której uczniowie zyskali lepsze warunki zajęć wychowania 

fizycznego, a mieszkańcy Kostrzyna przestrzeń do uprawiania sportu 

i organizowania imprez kulturalnych.  

Na parterze budynku usytuowano salę sportową z pełnowymiarowymi boiskami 

do koszykówki i siatkówki oraz zaplecze socjalno – techniczne (szatnie, łazienki, 

pokój nauczyciela, pomieszczenie pierwszej pomocy, magazyn, toaleta dla osób 

niepełnosprawnych, pomieszczenie gospodarcze, kotłownia i wentylatornia).  

I piętro zajmuje widownia na 196 miejsc, dodatkowy węzeł sanitarny (szatnie 

i natryski) oraz salka konferencyjna. 

W sali jednocześnie mogą odbywać się zajęcia w trzech różnych grupach. 

Często odbywają się w niej różne zawody sportowe, np. w siatkówce, koszykówce, 

tenisie stołowym, karate. Bardzo sprawnie działa też UKS „GONIEC”, który często 

organizuje międzyszkolne turnieje szachowe. 

     DIAMENTOWY JUBILEUSZ 
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NIEDZIELA 

NASZA TOŻSAMOŚĆ - SZTANDAR SZKOŁY! 

Nadanie sztandaru to moment bardzo uroczysty i doniosły. Potwierdza istnienie 

wspólnoty i buduje jej tożsamość. Sztandar, który szkoła otrzymała 4 czerwca 1967 

r. służył jej do roku 2002. Świętując 40-lecie istnienia, 11 października 

wprowadzono nowy sztandar, ufundowany przez Radę Rodziców i Zarząd Miejski 

Gminy Kostrzyn.   

Poczet sztandarowy wystawiany jest podczas ważnych uroczystości szkolnych, 

jak np. rozpoczęcie i zakończenie roku, ślubowanie uczniów klas pierwszych, 

ale też gminnych.  Kandydatury do pocztu przedstawiane są przez wychowawców 

klas siódmych i spośród nich wybiera się dwa pełne składy (dwóch chłopców 

i cztery dziewczynki). Uczniowie reprezentujący szkołę w poczcie sztandarowym 

spełniają następujące kryteria: aktywność i zaangażowanie w życie szkoły, 

właściwy stosunek do obowiązków szkolnych i dobre wyniki w nauce, 

dyspozycyjność, nienaganna postawa moralna i wysoka kultura osobista.  Obecny 

poczet szkoły to: Jakub Adamski, Wiktoria Muszyńska, Karolina Wichtowska oraz 

Kamil Wróblewski, Żaneta Budziałowska i Wiktoria Małecka. Opiekunem jest pan 

Henryk Dorsz.  

     DIAMENTOWY JUBILEUSZ 
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