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„Tradycje mo¿na przechowywaæ tak jak rodzinne klejnoty.

Dobrze zamkniête nie gin¹, ale te¿ i nie promieniuj¹.

Tradycja polska powinna promieniowaæ,

powinna rzucaæ blaski na ¿ycie i zabarwiaæ je”

H. Sienkiewicz

Nasza Szko³a obchodzi 90 rocznicê swego istnienia - piêkny jubileusz!

Ka¿dy jubileusz staje siê okazj¹ do refleksji, wspomnieñ dotycz¹cych losów jubilata,
ale tak¿e i myœli o w³asnej przesz³oœci...

Szko³o, szko³o, gdy ciê wspominam, oczy mam pe³ne ³ez … pisa³ niegdyœ
z rozrzewnieniem Julian Tuwim. Wtedy te¿ dzieci œpiewa³y:

Gdy dzwoneczek siê odezwie, biegniemy do szkó³ki,
by siê uczyæ m¹drych rzeczy, pracowaæ jak pszczó³ki.

Pozosta³y wiêc wspomnienia, do których chêtnie i czêsto powracaj¹ zarówno
pedagodzy jak i absolwenci. Pomimo zmian od 90 lat tkwi w nich œwiadomoœæ,
¿e w³aœnie tu, w szkole podstawowej zostawili cz¹stkê swego ¿ycia i serca. Wiedza
i umiejêtnoœci zdobyte w jej murach sta³y siê solidnym fundamentem do dalszej
edukacji. Szko³a to przecie¿ najpiêkniejsze lata w ¿yciu ka¿dego cz³owieka,
to m³odoœæ, beztroska, wspaniali przyjaciele, to g³êboko wyryte w sercu i niezatarte
wspomnienia, do których powraca siê z radoœci¹ i rozrzewnieniem!

Budynek szko³y jest œwiadectwem ci¹g³oœci, miejscem, które niezmiennie
trwa. Choæ zmienia siê jego wygl¹d, zmieniaj¹ siê uczniowie i nauczyciele, to jednak
niezmiennie pozostaje Szko³a Podstawowa im Adama Mickiewicza. Œwiêtuj¹c
tak piêkny jubileusz szko³y uzmys³awiamy sobie, ¿e nale¿ymy do wspólnoty
nosz¹cej jej imiê. Poczucie wspólnoty jest potrzebne ka¿demu z nas. Umo¿liwia 
wytrwale poruszaæ siê po trudnej drodze ¿ycia z poczuciem tworzenia historii.

Celem niniejszego opracowania jest zaprezentowanie wizerunku placówki
z pocz¹tku XXI wieku przy jednoczesnym nawi¹zaniu do jej przesz³oœci. Maj¹c
œwiadomoœæ kontynuacji,  pragniemy przekazaæ m³odemu pokoleniu tradycjê
w tworzeniu szko³y jutra.
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Szko³a Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Skokach 
obchodzi 90 - lecie swojego istnienia. Z tej okazji pragnê z³o¿yæ
serdeczne gratulacje i wyraziæ uznanie dla wszystkich ludzi
zwi¹zanych dziœ i w przesz³oœci z dzia³alnoœci¹ placówki.
Na jej dzisiejszy kszta³t z³o¿y³a siê oddana praca wielu pokoleñ
wspania³ych nauczycieli, wychowawców i pracowników,
a szko³ê opuœci³o wielu wspania³ych absolwentów. Bogaty
dorobek szko³y to tak¿e efekt zaanga¿owanej pracy moich 

Wies³aw Berendt

Dyrektor szko³y

znakomitych poprzedników, których w niniejszej publikacji przedstawiamy.
Pozwolê sobie z szacunkiem wspomnieæ znanych mi osobiœcie Panów dyrektorów:
Benona Kaczmarka, Alojzego Muszyñskiego i mojego bezpoœredniego poprzednika,
Pana Stanis³awa Koczorowskiego.

Jubileusz jest dla mnie okazj¹ do wspomnieñ, które choæ minione zawsze
pozostaj¹ w pamiêci. Czas je porz¹dkuje, czasem dodaje blasku, ale dŸwiêk
szkolnego dzwonka przywo³uje wspomnienia ucznia, którym mia³em przyjemnoœæ
byæ. Od 30 lat jestem nauczycielem w tej samej szkole. Trudno wiêc byæ obojêtnym
wobec miejsca, w którym zostawi³o siê wiêksz¹ czêœæ ¿ycia.

Moim wspó³pracownikom, Kole¿ankom i Kolegom, za wk³ad w proces
nauczania i kszta³cenia, za wsparcie okazywane uczniom i ich rodzicom
w rozwi¹zywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych, za dzielenie siê
wiedz¹ i doœwiadczeniem w obliczu wyzwañ nowoczesnej edukacji
- serdecznie dziêkujê.

DOTYCHCZASOWI
KIEROWNICY, DYREKTORZY SZKO£Y



Dotychczasowi kierownicy, dyrektorzy szkoł yDotychczasowi kierownicy, dyrektorzy szkoł y

Benon Kaczmarek
(1964 - 1984)

Alojzy Muszyñski
(1984 - 1991)

Stanis³aw Koczorowski
(1991 - 2003)

Wies³aw Berendt
(2003 do chwili obecnej)
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1. Wac³aw Jeszke (1919 - 1927)
2. Wincenty Klanowski (1927 - 1932)
3. Stefan Bi³ozor (1932 - 1939)
4. Wac³aw Wasilewski (1945)
5. Franciszek Szulc (1945)
6. Stefan Bi³ozor (31.04.1945 - 15.03.1946)
7. Janina Bi³ozorowa (15.03 - 15.09.1946)
8. Stefan Paszkiewicz (1946 - 1964)
9. mgr Benon Kaczmarek (1964 - 1984)

10. mgr Alojzy Muszyñski (1984 - 1991)
11. mgr Stanis³aw Koczorowski ( 1991 - 2003)
12. mgr Wies³aw Berendt (2003 - do chwili obecnej)

Galeria dyrektorówGaleria dyrektorów



KADRÊ PEDAGOGICZN¥ W ROKU 
2009/2010 STANOWI¥:

1. mgr Babrakowska Beata
2. mgr Berendt Maria
3. mgr Berendt Wies³aw
4. mgr Bia³a Izabela
5. mgr Bojarski Janusz
6. ks.mgr Chmielewicz Rafa³
7. mgr Czajka Krystyna
8. mgr Dorawa Robert
9. mgr Dziel Katarzyna

10. mgr Eksler Lidia
11. mgr Fertsch Magdalena
12. mgr Gapiñska Alina
13. mgr Gapiñski Krzysztof
14. mgr Grzegorzewska Justyna
15. mgr Grzegorzewska Wioleta
16. mgr Kapczyñska Ma³gorzata
17. mgr Klimas Natalia
18. mgr Kramer Alicja

Kadrę  pedagogiczną  w roku 2009/2010 stanowiąKadrę  pedagogiczną  w roku 2009/2010 stanowią
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19. Kubiak Gra¿yna
20. mgr Kubicka Danuta
21. mgr Lubiatowska Aldona
22. Ludzkowska Alicja
23. mgr Maciejewska Agnieszka
24. mgr Macioszek Anna
25. mgr Markiewicz Justyna
26. mgr Moliñska Wioletta
27. mgr Orchowicz Stanis³awa
28. mgr Pytliñska Paulina
29. mgr Sawiñska Jolanta
30. mgr S³oma Danuta
31. mgr Stró¿ewska Renata
32. mgr Surdyk Barbara
33. mgr Szymkowiak Anna
34. mgr Warzbiñska Marzena 
35. mgr Wasylewicz Agnieszka
36. mgr Winkel Ma³gorzata

Od lewej stoj¹: Wies³aw Berendt, Marzena Warzbiñska, Danuta Kubicka, Robert Dorawa, Maria Berendt,
Gra¿yna Kubiak, Ma³gorzata Kapczyñska, Wioletta Moliñska, Justyna Markiewicz, Alina Gapiñska,
Stanis³awa Orchowicz, Natalia Klimas. II rz¹d: Agnieszka Wasylewicz, Danuta S³oma, Wioleta Grzegorzewska,
Krystyna Czajka, Paulina Pytliñska, Beata Babrakowska, Alicja Ludzkowska, Magdalena Fertsch,
Janusz Bojarski, Krzysztof  Gapiñski. Od lewej siedz¹: Barbara Surdyk, Izabela Bia³a, Alicja Ludkowska,
Agnieszka Maciejewska, Alicja Kramer, Renata Stró¿ewska, Jolanta Sawiñska, Ma³gorzata Winkel.
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PRACOWNICY ADMINISTRACYJNO – OBS£UGOWI

1. Tadeusz Anna - kierownik gospodarczy
2. Pruss Krystyna - referent ds. finansowych szko³y
3. Druciarek Natalia - sekretarka
4. Braun Halina - woŸna
5. Majcherczyk Barbara - szefowa kuchni
6. Dudek Irena - pomoc kuchenna
7. Maziarz Iwona - pomoc kuchenna
8. Markiewicz Ma³gorzata - sprz¹taczka
9. Schmidt El¿bieta - sprz¹taczka

10. Sygnecka Honorata - sprz¹taczka
11. Urbaniak Marek - rzemieœlnik

Od lewej stoj¹: Honorata Sygnecka,  Marek Urbaniak, Halina Braun, El¿bieta Schmidt,
Barbara Majcherczyk, Iwona Maziarz, Ma³gorzata Markiewicz.
Od lewej siedz¹: Irena Dudek, Anna Tadeusz, Natalia Druciarek, Krystyna Prus.

Pracownicy administracyjno - obsł ugowiPracownicy administracyjno - obsł ugowi
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Rys historyczny
Wspomnienia szkolne dla ka¿dej generacji Polaków oznaczaj¹ co innego.

We wspomnieniach czasów szkolnych ka¿dego pokolenia odzwierciedlaj¹ siê dzieje
bytu narodowego, dzieje œwietnoœci i klêsk pañstwowych, a nade wszystko dzieje
woli ¿ycia i nieprzerwanego istnienia narodowej kultury.

By³ rok 1906, w którym dzieci skockie, id¹c œladem dzieci wrzesiñskich,
przeciwstawi³y siê nauce religii w jêzyku niemieckim. Protest skierowany
by³ przeciw germanizacji szko³y, g³ównie przeciw modlitwie i nauce religii
w jêzyku niemieckim. Obejmowa³ równie¿ protest rodziców przeciw biciu dzieci
przez pruskie w³adze szkolne. By³y to czasy niewoli narodowej i s³ynnego
Kulturkampfu. Ówczeœni uczniowie: Kazimierz Jankowski z Rakojad, Derda, 
Napiera³ówna, Gadziñska, £aszewska i Chwia³kowski odwa¿nie stawili temu czo³a.
Na skutek nieprzejednanego oporu dzieci oraz w obawie, aby strajk szkolny siê
nie rozszerzy³, w³adze szkolne postanowi³y bunt z³amaæ przemoc¹. Strajk Dzieci
zosta³ sil¹ zduszony po 6 dniach, jednak tamte wydarzenia sta³y siê dziœ
symbolem walki o mowê polsk¹ w zaborze pruskim.

Budowa tutejszej szko³y zosta³a ukoñczona w 1914 r., w roku wybuchu
I wojny œwiatowej. W czasie niewoli nauka w klasach i ca³a kancelaria
prowadzona by³a w jêzyku niemieckim. W czasach restytucji Pañstwa
Polskiego postanowiono uruchomiæ szko³ê polsk¹, pozostawiaj¹c garstce
Niemców jedn¹ klasê, daj¹c im pe³n¹ swobodê uczenia siê w jêzyku
macierzystym.

W roku 1919 szko³a by³a 3-klasow¹, jednak w miarê zwiêkszania siê iloœci
dzieci przekszta³ca³a siê kolejno w 4 - i 5 - klasow¹, by z dniem 1 lipca 1922 r., pismem
Kuratorium staæ siê szeœcioklasow¹.

Pierwszym kierownikiem polskim miejscowej szko³y by³ Wac³aw Jeszke,
sprawuj¹cy sw¹ funkcjê od 1919 do 1927 roku. Nastêpnie obowi¹zki przej¹³
Wincenty Klanowski, kieruj¹cy placówk¹ w latach 1927 - 1932. Trzecim
kierownikiem by³ Stefan Bi³ozor, który obj¹³ kierownictwo 1 wrzeœnia 1932 r.,
pracuj¹c bez przerwy do wybuchu II wojny œwiatowej, nastêpnie kontynuuj¹c
swoje obowi¹zki po klêsce Niemiec w 1945 r. On te¿ retrospekcyjnie i z wielk¹
pieczo³owitoœci¹ spisywa³ dzieje tej¿e szko³y.

Karty historii placówki s¹ skrzêtnie zapisywane w kronikach,
wzmiankowane w prywatnych zbiorach i wydaniach okolicznoœciowych. Z nich
dowiadujemy siê m.in.:
„...w  roku 1921 szko³a sta³a siê placówk¹ szeœcioklasow¹. W zwi¹zku z tym
ówczesny dyrektor Stefan Bi³ozor podj¹³ starania o rozbudowê budynku.
W czasie wakacji 1933 r. dobudowano i wyposa¿ono w meble („bez pomocy
Pañstwa”) dwie izby lekcyjne (...). Podczas okupacji hitlerowskiej gmach szko³y

Rys historycznyRys historyczny
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na pierwsze lata oddany zosta³ do dyspozycji rekrutów. PóŸniej mieœci³a siê tu
niemiecka szko³a powszechna oraz internat berliñskiego gimnazjum. W tym
te¿ czasie dzieci polskie by³y ca³kowicie pozbawione mo¿liwoœci nauki.
W nastêpnych latach uczêszcza³y do szko³y w Roœcinnie, gdzie uczy³y siê
wy³¹cznie w jêzyku niemieckim, ale przede wszystkim pracowa³y, np., przy
zbiorze p³odów rolnych i zió³.

15 lutego 1945 r., w trzy tygodnie po wyzwoleniu Skoków spod okupacji
hitlerowskiej zosta³a - po doprowadzeniu jej do nale¿ytego stanu dziêki staraniom
jej pierwszego kierownika, Wac³awa Wasilewskiego - reaktywowana polska szko³a,
otrzymuj¹c nazwê Publiczna Szko³a Powszechna III stopnia im. Adama Mickiewicza
w Skokach. W pierwszym dniu nauki liczy³a 353 uczniów i 8 nauczycieli. Pod koniec
czerwca 1945 r. pod³¹czono budynek do sieci elektrycznej, a 1 paŸdziernika tego¿
roku zainstalowano telefon o numerze 6. W latach 1945 - 1946 zorganizowano kursy
wieczorowe z zakresu siedmiu klas szko³y powszechnej dla m³odzie¿y (18-22 lata),
która nie mia³a mo¿liwoœci uczyæ siê w czasie okupacji.

Mieœci³a siê tu te¿ biblioteka gminna. 23 grudnia 1947 r. pop³ynê³y pierwsze
dŸwiêki ze szkolnego radiowêz³a, natomiast pierwszy telewizor zainstalowano
w 1960.

W latach 1945 - 1946 kierownikami szko³y byli: Wac³aw Wasilewski,
Franciszek Szulc, Stefan Bi³ozor, Janina Bi³ozorowa. Od 1946 do 1964 roku
Stefan Paszkiewicz.

Ze wzglêdu na zwiêkszaj¹c¹ siê liczbê dzieci, w roku 1968 rozpoczêto
rozbudowê szko³y. Uroczyste otwarcie z udzia³em m. in. kuratora oœwiaty
i wychowania mia³o miejsce w styczniu 1970 r. W nowym skrzydle szko³y znalaz³o siê
dziewiêæ dobrze wyposa¿onych klaso - pracowni, sala gimnastyczna z szatniami
i prysznicami, kuchnia i sto³ówka, gabinet lekarski i dentystyczny oraz biblioteka,
pokój nauczycielski, gabinet dyrektora i sekretariat. Rok 1973/74 by³ pierwszym
rokiem istnienia Zbiorczej Szko³y Gminnej, której podlega³o równie¿ 9 szkó³
wiejskich z terenu gminy. 26 listopada 1975 r. uczniowie i nauczyciele zostali
zaszczyceni prawem posiadania sztandaru. W tym te¿ czasie wiêkszoœæ nauczycieli
intensywnie dokszta³ca siê, uzyskuj¹c wy¿sze wykszta³cenie.

W latach 1971 - 1980 baza materialna szko³y gminnej wzbogaci³a siê o trzy
czterorodzinne domy nauczyciela, jeden jednorodzinny oraz samochód dostawczy.
W latach 1964 - 1984 dyrektorem by³ Benon Kaczmarek.

Na czas 1984-1991, kiedy dyrektorem by³ Alojzy Muszyñski, przypad³o:
uruchomienie nowowybudowanego pokoju nauczycielskiego (23.12.1987 r.)
i otwarcie Izby Patrona (22.12.1988 r.).

W okresie 1991 - 2003 szko³¹ kierowa³ dyrektor Stanis³aw Koczorowski.
Oddano wtedy do u¿ytku nowy budynek szkolny, tzw. „klocek” (10.10.1992 r.)
oraz radiowêze³ szkolny. W tym czasie powsta³y te¿ m.in. sala komputerowa,
sala do gimnastyki korekcyjnej (1992 r.), zielona sala gimnastyczna (1993 r.),



studio telewizyjne (1995 r.), samoobs³ugowa kot³ownia olejowa (2000 r.).
Trwa³o dokszta³canie kadry pedagogicznej - pierwsi nauczyciele otrzymali
tytu³y nauczycieli dyplomowanych. Aktualnie (od roku 2003) dyrektorem jest

1
Wies³aw Berendt, który m.in. gruntownie modernizuje wnêtrze szko³y”.
Zmodernizowano œwietlicê, salê gimnastyczn¹, szatnie, ³azienki, korytarze, 
gabinety lekarskie, sekretariat i gabinety dyrekcji, wszystkie izby lekcyjne, a tak¿e
wymieniono meble i sprzêty techniczne, a nade wszystko zmieniono oblicze szko³y
na nowoczesne i piêkne.

Jak przysta³o na placówkê XXI wieku szko³a wzbogaci³a siê w wiele urz¹dzeñ
cyfrowych i technodydaktycznych, pozyska³a nowoczesne sale z multimediami,
co przyczyni³o siê do uczenia i nauczania interaktywnego.

Metody kszta³cenia, wypracowane w ci¹gu minionych trzech wieków,
nie sprawdzaj¹ siê wobec ludzi, których percepcjê zmieni³y technologie
elektroniczne. Do wspó³czesnej szko³y przychodz¹ „dzieci telewizji”, wobec
których dotychczas stosowana pedagogika zawodzi. Dlatego dzia³ania, jakie
podejmujemy s³u¿¹ przygotowaniu naszych uczniów do ¿ycia w nowoczesnym,
zmieniaj¹cym siê œwiecie.
W szkole urz¹dzono m.in. dwie 24 - stanowiskowe multimedialne sale jêzykowe,
salê przyrodnicz¹ wyposa¿on¹ w sprzêt do odtwarzania prezentacji, slajdów
i filmów oraz wizualizer. Placówka posiada salê dydaktyczno - konferencyjn¹,
Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej z oœmioma stanowiskami
komputerowymi w bibliotece szkolnej, dwie pracownie komputerowe
z dostêpem do Internetu oraz salê do wychowania komunikacyjnego.
Nieocenione s¹ zamontowane w klasach projektory multimedialne pozwalaj¹ce
na wyœwietlanie obrazu telewizyjnego lub komputerowego na ekranie
o przek¹tnej od 1 - 7 metrów, urz¹dzenia nag³aœniaj¹ce, ekrany projekcyjne
oraz akcesoria do prezentacji. Na co dzieñ mo¿na korzystaæ z radiowêz³a,
grafoskopu, diaskopu, aparatów cyfrowych, laptopów, zestawów do rejestracji
i odtwarzania dŸwiêku, telewizorów LCD i zestawów do prac redakcyjno
- wydawniczych.
Chlub¹ szko³y jest tak¿e nowoczesne wielofunkcyjne boisko ze sztuczn¹
nawierzchni¹, powsta³e w miejscu dotychczasowego boiska asfaltowego.
Powa¿nym przedsiêwziêciem ostatniego roku by³a nadbudowa szko³y nad

2g³ównym wejœciem i pozyskanie przestronnych izb lekcyjnych - sali o pow. 120 m
dla kszta³cenia zintegrowanego oraz kolejnej sali jêzykowej.
Bezpieczeñstwo uczniów i szko³y wspomaga system alarmowy oraz

NOWOCZESNOŒÆNowoczesnoś ćNowoczesnoś ć
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1. Iwona Migasiewicz, Skoki dawniej i dziœ, UMiG Skoki  2007 r.



zabudowany system monitoringu wizyjnego wewn¹trz i na zewn¹trz budynku.
Natomiast funkcjê informacyjn¹ pe³ni tablica diodowa z wyœwietlaczem LED,
sterowana elektronicznie, która umo¿liwia prezentacjê ka¿dej treœci.

Mo¿na by rzec, ¿e na naszych oczach nast¹pi³o ogromne przyspieszenie
technologiczne, które zaczynamy odmierzaæ w coraz mniejszych jednostkach
czasowych. Dla skockiej szko³y to ogromna satysfakcja, ¿e rozwój technologiczny
jej nie omin¹³. To w du¿ej mierze zas³uga dobrych chêci i zaradnoœci dyrektora,
który systematycznie wciela w ¿ycie swoj¹ wizjê nowoczesnej placówki opart¹
na nowatorskich metodach nauczania, technologiach informatycznych
przy jednoczesnym d¹¿eniu do komfortowych warunków nauki i pracy.
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Sala komputerowa

Internetowe Centrum
Informacji

Multimedialnej

Sala komputerowa
dla klas I - III



BAZA DYDAKTYCZNA

ZAJÊCIA SZKOLNE

Wszechstronny rozwój dzieci mo¿liwy jest m.in. dziêki odpowiedniej bazie
dydaktycznej. Skocka placówka posiada 21 izb lekcyjnych, pokój nauczycielski,
multimedialn¹ bibliotekê z czytelni¹, salê gimnastyczn¹ z profesjonalnym
oœwietleniem dyskotekowym, œwietlicê, kuchniê, sklepik uczniowski, sekretariat,
gabinety: dyrektora, pielêgniarki, stomatologa, pedagoga szkolnego oraz zaplecza
techniczno - socjalne. Do dyspozycji uczniów s¹ tak¿e automaty do napojów
i s³odyczy, radiowêze³ oraz sprzêt technodydaktyczny. Uczniowie korzystaj¹ z dwóch
boisk spacerowych, nowoczesnego boiska wielofunkcyjnego ze sztuczn¹
nawierzchni¹ i pe³nowymiarowej hali sportowej oddalonej o 50 metrów.

Szko³a Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Skokach dba o to, aby ju¿
nazwa budzi³a szacunek. Jest placówk¹ nowoczesn¹, nowatorsk¹, przyjazn¹
uczniom. D¹¿y do zaspokojenia oczekiwañ dzieci i ich rodziców oraz chce sprzyjaæ
indywidualnemu rozwojowi nauczycieli. Prowadzone zajêcia maj¹ ró¿norodn¹
formê. Szko³a realizuje zajêcia metod¹ projektów edukacyjnych, takich jak: Dzieñ
Patrona, Dzieñ Europejski, Dzieñ Sportu, turnieje historyczne np. mitologiczny,
legend. Cyklicznie odbywaj¹ siê ró¿norodne konkursy.
Du¿¹ wagê przywi¹zujemy do rozwoju sprawnoœci fizycznej uczniów, co owocuje
wieloma osi¹gniêciami w turniejach i mistrzostwach sportowych. Dla uczniów
z wadami postawy prowadzi siê gimnastykê korekcyjn¹. Szko³a stwarza
te¿ mo¿liwoœci atrakcyjnego spêdzania czasu wolnego poprzez organizacjê ró¿nych
kó³ zainteresowañ i wycieczek. W kole teatralnym dziewczêta i ch³opcy próbuj¹
swoich si³ aktorskich, bior¹c udzia³ w ró¿nych przedstawieniach i akademiach
szkolnych. Na kó³ku plastycznym rozwijaj¹ zdolnoœci manualne, a ich prace zdobi¹
szkolne korytarze i bior¹ udzia³ w rozmaitych konkursach. Zdolnoœci wokalne
rozwijaæ mo¿na podczas zajêæ zespo³u FANTAZJA, a taneczne na zajêciach grupy
FORTE. Inni udzielaj¹ siê w Kole M³odych Redaktorów, gdzie redaguj¹ i prowadz¹
szkoln¹ gazetkê GADU GADU. W szkole odbywaj¹ siê tak¿e zajêcia warsztatowe
z przyrody.
Ponadto odbywaj¹ siê dodatkowe zajêcia jêzykowe, zajêcia sportowe, w tym kó³ko
szachowe. W szkole prê¿nie dzia³a Samorz¹d Uczniowski, który prowadzi szkolny
sklepik, organizuje dyskoteki i inne przedsiêwziêcia.
Uczniowie kszta³cenia zintegrowanego uczestnicz¹ w kó³ku matematycznym
i w zajêciach artystycznych, na których przygotowuj¹ uroczystoœci klasowe zgodnie
z kalendarzem szkolnym - tañcz¹, œpiewaj¹ i graj¹ na instrumentach.

Zaję cia szkolneZaję cia szkolne

Baza dydaktycznaBaza dydaktyczna
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Dla uczniów maj¹cych trudnoœci w nauce organizowane s¹ zajêcia logopedyczne,
korekcyjno - kompensacyjne, dydaktyczno - wyrównawcze i rewalidacyjne.
Nad prawid³owym przebiegiem procesu wychowawczego czuwaj¹ wychowawcy
i pedagog szkolny.
Aktualnie do szko³y uczêszcza 393 uczniów, nad którymi opiekê sprawuje
35 osobowe grono pedagogiczne oraz 11 pracowników obs³ugi.

Aby szko³a cieszy³a siê uznaniem i by³a oœrodkiem szeroko pojmowanej
kultury, dum¹ uczniów, rodziców oraz spo³ecznoœci lokalnej - staramy siê promowaæ
j¹ w œrodowisku.
Jednym ze sta³ych sposobów promowania naszej szko³y jest organizacja rozmaitych
uroczystoœci. Przyk³adem pierwszej jest coroczne pasowanie pierwszoklasistów -
moment mocno prze¿ywany przez dzieci i ich najbli¿szych, zauwa¿any tak¿e
przez œrodowisko. Oprócz samego pasowania istotn¹ rolê odgrywa oprawa: piêkne
zaproszenia i dyplomiki, czêœæ artystyczna i upominki przygotowane przez Radê
Rodziców.
Drugim, nie mniej wa¿nym wydarzeniem, jest Dzieñ Patrona. Pracujemy wtedy
metod¹ projektu edukacyjnego, gdzie ka¿da klasa ma przydzielone zadanie
np. przygotowanie scenografii i inscenizacji do wybranego utworu Mickiewicza.
Do realizacji zadania przygotowujemy siê ju¿ wczeœniej, a tego dnia przeobra¿amy
szko³ê w sceneriê przybli¿aj¹c¹ ¿ycie, twórczoœæ i epokê naszego patrona.
Efekty wspania³ej pracy pokazujemy rodzicom, bo przy tej okazji organizujemy
Otwarte Drzwi Szko³y.

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej i Bo¿ego Narodzenia organizowane
s¹ wystêpy uczniowskie, na które zapraszamy emerytów, w³adze lokalne i przyjació³
szko³y. Wystêpy artystyczne stwarzaj¹ okazjê nauczycielom do zaprezentowania
efektów swojej pracy. Dorobek artystyczny prezentujemy tak¿e podczas cyklicznie
odbywaj¹cych siê na terenie miasta - Dni Skoków.
Grupy artystyczne s¹ niew¹tpliwie nasz¹ wizytówk¹. Reprezentuj¹ nie tylko szko³ê,
ale i gminê na zewn¹trz, np. w konkursach powiatowych i wojewódzkich.
S¹ to grupy tañca nowoczesnego, szkolny teatr i zespó³ wokalny. Grupy te od wielu
lat posiadaj¹ swoje nazwy, które s¹ znane tak¿e poza szko³¹. 

Uznaniem œrodowiska ciesz¹ siê przygotowywane przez nas apele,
np. z okazji Œwiêta Niepodleg³oœci, Konstytucji 3 Maja, inauguracji i zakoñczenia
roku szkolnego. S¹ to okazje do zapraszania w³adz lokalnych i innych goœci, którym
pokazujemy jak mo¿na stworzyæ niepowtarzalny klimat, kultywowaæ tradycje,
a przy okazji promowaæ szko³ê i przekonywaæ o dobrej jakoœci naszej pracy.
Na zakoñczenie roku szkolnego nadajemy zaszczytny tytu³ Najlepszego

PROMOCJA SZKO£Y W ŒRODOWISKU
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Absolwenta Szko³y "PRIMUS INTER 
PARES". Zdobywa go uczennica/uczeñ,
która/y w drugim etapie kszta³cenia
uzyska najwy¿sz¹ œredni¹, wzorowe
za c h o w a n i e  i  n a j w y ¿ s z y  w y n i k
sprawdzianu zewnêtrznego. Dla ucznia
i jego rodziców to wielkie i wzruszaj¹ce 
wyró¿nienie. Dot¹d tytu³ ten zdobyli:

1.Magdalena Nowak
2.Alicja Kaczmarek
3.Zuzanna Dorawa
4.Katarzyna Dziekan
5.Marta Szmyra
6.Danuta Œmigielska 

Innym wa¿nym elementem uroczystoœci
koñcz¹cej naukê w szkole podstawowej
jest zapraszanie rodziców uczniów
wyró¿nionych ( wzorowe zachowanie,
œrednia 5,0 i wy¿ej przez trzy ostatnie lata)
i  wrêczenie l istów pochwalnych,
w których dyrektor i rada pedagogiczna
sk³adaj¹ wyrazy uznania i szacunku
za wzorowe wychowanie syna / córki.

Spotkania z ciekawymi ludŸmi. 
W szkole chêtnie goœcimy osoby maj¹ce
do przekazania cenne informacje.
Goœci l iœmy m.in.  Komendanta 3
Rejonowego Oœrodka Metrologi i
w Poznaniu, pp³k. T. Napieralskiego.
Uczniowie mieli okazjê zapoznaæ siê
z zasadami funkcjonowania tej¿e
jednostki, a tak¿e porozmawiaæ na temat
interesuj¹cych ich zagadnieñ zwi¹zanych
z wojskiem. Innym razem odby³o siê
spotkanie z ¿o³nierzem Polskiego
Kontyngentu Si³ Zbrojnych w Iraku,
st. chor. sztab. S. Praiznarem, podczas
którego m³odzie¿ szkolna uczestniczy³a
w  p r e z e n t a c j i  m u l t i m e d i a l n e j
o uczestnictwie Polskich Si³ Zbrojnych
w Iraku. Odwiedzi³a nas tak¿e autorka

Œwiêto Konstytucji 3 Maja

Zespó³ wokalny „Fantazja”

Konkurs - „Czy znam bajki”

Eleni w szkole
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literatury dzieciêcej - Joanna Papuziñska i 
znana piosenkarka Eleni.

Du¿¹ rolê w ¿yciu szko³y odgrywa
prasa, i to zarówno szkolna (gazetka
Gadu-Gadu), jak i lokalna. Co miesi¹c
ukazuj¹ siê wiadomoœci o szkolnych
aktualnoœciach, a tak¿e o naszych
sukcesach. Na wszystkie znacz¹ce
imprezy zapraszani s¹ redaktorzy gazet
l o k a l n y c h .  W a ¿ n e  i n f o r m a c j e  
zamieszczamy równie¿ w Internecie.

Strona internetowa Szko³y
Podstawowej w Skokach

www.szp-skoki.pl
jest nie tylko profesjonalnie przygoto-
wana, ale zawsze aktualna i atrakcyjna.
Pe³ni ona funkcjê popularyzatorsk¹
i dokumentacyjn¹. Mo¿na tu znaleŸæ
dorobek szko³y i jej uczniów oraz efekty
pracy i wszelkie przedsiêwziêcia. Strona
zawiera informacje dotycz¹ce funkcjo
nowania placówki (np. charakterystykê,
ofertê, kalendarz szkolny, og³oszenia,
informacje o pracownikach), jej historiê,
osi¹gniêcia uczniów, a tak¿e fotograficzn¹
dokumentacjê imprez, uroczystoœci
i wydarzeñ z ¿ycia szko³y. Obok fotografii
ilustruj¹cych bogactwo edukacyjnych
wydarzeñ (patrz: Galeria) nie mog³o
zabrakn¹æ multimedialnej wêdrówki
po szkole.
G³ówne wejœcie to równie¿ wizytówka
szko³y. Nowoczeœnie wyremontowane
korytarze wyposa¿ono w wygodne,
estetyczne krzes³a, zawieszono nowe
gabloty i tablice korkowe prezentuj¹ce
galeriê prac uczniowskich. W widocznym
miejscu wyeksponowano miedzian¹
p³askorzeŸbê patrona

- Adama Mickiewicza.

Dzieñ Patrona

Œwiêto Patrona

Szkolna dru¿yna pi³ki no¿nej

Pasowanie pierwszoklasistów
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Jednym z centralnych pomieszczeñ przy holu g³ównym jest œwietlica (sto³ówka).
Tu uczniowie spo¿ywaj¹ posi³ki, a nastêpnie spêdzaj¹ czas do odjazdu
autobusów. Pod okiem wykwalifikowanej kadry uczestnicz¹ w zajêciach
œwietlicowych oraz odrabiaj¹ lekcje. Tu równie¿ odbywaj¹ siê imprezy
okolicznoœciowe, które obs³uguje personel kuchenny, wypracowuj¹c
dodatkowe œrodki finansowe.

Szko³a posiada bardzo dobrze wyposa¿on¹ kuchniê, w której znajduje siê
nowoczesny sprzêt (elektryczne kot³y, patelnie, roboty do obierania
ziemniaków, roboty wieloczynnoœciowe, do mielenia miêsa, krajalnice,
elektryczna zmywarka, nowoczesne sto³y, garnki ze stali nierdzewnej). Kuchnia
serwuje bardzo dobre posi³ki, a koszt jednego obiadu wynosi 3,50 z³.
Do po³udnia kuchnia zapewnia uczniom kubek ciep³ej herbaty i mleko.

Biblioteka i czytelnia. Na specyfikê biblioteki szkolnej, postrzeganej jako
miejsce wszechstronnego rozwoju, wp³ywa jej atmosfera, sprzyjaj¹ca
zdobywaniu wiedzy, poszukiwaniom, wymianie informacji. Jest to miejsce,
w którym mo¿na maksymalnie aktywizowaæ uczniów do dzia³ania,
wykorzystuj¹c ró¿ne kana³y komunikacyjne, odkrywaj¹c nowe mo¿liwoœci
i predyspozycje uczestników zajêæ, wprowadzaj¹c i realizuj¹c nowe projekty
i tematy oparte na nowinkach metodycznych. Niezbêdny jest do tego oczywiœcie
dobry warsztat pracy - pocz¹wszy od warunków lokalowych, poprzez dobre
wyposa¿enie w sprzêt i aktualizowane zbiory. Ksiêgozbiór biblioteki zawiera
komplety lektur obowi¹zkowych, materia³y metodyczne dla nauczycieli, ksi¹¿ki
popularnonaukowe z ró¿nych dziedzin wiedzy oraz literaturê piêkn¹. Sercem
biblioteki jest czytelnia i Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej,
sk³adaj¹ce siê z oœmiu zestawów komputerowych oraz urz¹dzenia
wielofunkcyjnego. W czytelni odbywaj¹ siê zajêcia dydaktyczne poœwiêcone
ksi¹¿ce i piœmiennictwu, wystawy, kiermasze, konkursy, zabawy literackie oraz
pokazy multimedialne.
Czytelnia jest te¿ miejscem pracy zespo³u redakcyjnego gazetki szkolnej GADU
GADU oraz Klubu Przyjació³ Ksi¹¿ki.

Wizytówk¹ szko³y s¹ pracownie komputerowe, multimedialne
i jêzykowe. Technologii informacyjnej oraz jêzyków obcych uczymy ju¿
w pierwszych klasach.



KALENDARIUM

7.07.1919 - Otwarcie polskiej szko³y w Skokach
1933 - Rozbudowa szko³y

1934-1939 - Redagowanie gazetki uczniowskiej „Promyk Skocki”, reprezentuj¹cej pisma
dzieciêce z Polski na Wystawie Œwiatowej w Belgii (Bruksela) oraz
w Szwajcarii (Genewa), gdzie zdobywa wyró¿nienia

1938 - Zorganizowanie „Niedzielnego Uniwersytetu” dokszta³caj¹cego m³odzie¿
i doros³ych

8.09.1939 - Zamkniêcie szko³y przez Wehrmacht
15.02.1945 - Reaktywowanie szko³y polskiej w Skokach

1.10.1945 - Za³o¿enie pierwszego telefonu
1.01.1946 - Otwarcie Biblioteki Gminnej z siedzib¹ w szkole

12.12.1947 - Doprowadzenie sieci elektrycznej
23.12.1947 - Wys³uchanie pierwszej audycji radiowej w zradiofonizowanej szkole

1960 - Zainstalowanie pierwszego telewizora
1966/67 - Po¿egnanie pierwszego rocznika kszta³conego w cyklu oœmioletnim

24.01.1970 - Oddanie do u¿ytku nowego skrzyd³a budynku, w tym 9 sal lekcyjnych,
salê gimnastyczn¹ z szatniami i ³azienkami, œwietlicê i sto³ówkê, gabinety
lekarski i dentystyczny, gabinet dyrektora, sekretariat i bibliotekê

1971-1980 - Wybudowanie trzech czterorodzinnych domów nauczyciela na terenie
gminy i jednego domu jednorodzinnego

1.09.1973 - Utworzenie Zbiorczej Szko³y Gminnej
26.11.1975 - Uroczyste wrêczenie sztandaru
23.12.1987 - Otwarcie nowo wybudowanego pokoju nauczycielskiego
13.04.1988 - Inauguracja Miesi¹ca Pamiêci Narodowej i „Spotkanie Pokoleñ”
22.12.1988 - Otwarcie Izby Patrona

1990 - Wprowadzenie do szko³y nauki religii
1991 - Poszerzenie skali ocen - dodanie oceny 1 (niedostatecznej)

i oceny 6 (celuj¹cej). Uczniowie klas I - III otrzymuj¹ oceny opisowe
1991 - Po¿egnanie odchodz¹cego na zas³u¿on¹ emeryturê dyrektora p. Alojzego

Muszyñskiego i przekazanie funkcji i p. Stanis³awowi Koczorowskiemu
10.10.1992 - Otwarcie nowego budynku szko³y tzw. klocka

1992 - Oddanie do u¿ytku radiowêz³a szkolnego. Powstanie pracowni
komputerowej oraz sali do gimnastyki korekcyjnej

14.10.1993 - Pierwsze wydanie gazetki „Szkolny MISZ MASZ”, która kilka miesiêcy
póŸniej otrzymuje I miejsce w konkursie na najlepsze czasopismo szkolne
organizowanym przez K.O. i W. w Pile, G³os W¹growiecki oraz Muzeum
Regionalne w W¹growcu.

1993 - Ukoñczenie budowy „Zielonej Sali”, która zdobywa II miejsce w X edycji
Ogólnopolskiego Konkursu ZG  SZS  „Zróbmy to sami”

1995 - Obchody 75-ej rocznicy polskiej szko³y w Skokach i ods³oniêcie tablicy
pami¹tkowej ku czci zmar³ym i poleg³ym nauczycielom, pracownikom,

17

KalendariumKalendarium



18

uczniom.
18.11.1995 - Podpisanie umowy o trójstronnej wspó³pracy miêdzy gminami Venhuizen

(Holandia), Bardowick (Niemcy) i Skokami
16.10.1996 - Obchody 90-tej rocznicy strajku szkolnego w Skokach
14.06.1996 - Wrêczenie nowego sztandaru ufundowanego przez Radê Rodziców
13.01.1999 - Uroczyste otwarcie sali internetowej ze œrodków MEN
01.09.1999 - Zmiana ustroju szkolnego - powstanie szeœcioklasowej szko³y podstawowej

i trzyletniego gimnazjum.
Wprowadzenie nowych stopni awansu zawodowego nauczycieli:
nauczyciel sta¿ysta, kontraktowy, mianowany, dyplomowany.

1999/2000 - Zmiana nazwy oceny 2 z „miernej” na „dopuszczaj¹c¹”
21.06.2000 - Po¿egnanie ostatniego rocznika kszta³conego w cyklu oœmioletnim
05.12.2000 - Oddanie do u¿ytku nowoczesnej, samoobs³ugowej kot³owni olejowej

finansowanej z funduszu ochrony œrodowiska i samorz¹du gminy
8-9. 06.2001 - Pierwsze Dni Projektowe – Witajcie w Integruj¹cej siê Europie

15.09.2001 - Nadanie pierwszym pedagogom w szkole i w gminie tytu³u nauczyciela
dyplomowanego (mgr in¿.Maria Berendt, mgr Wies³aw Berendt,  mgr.in¿.
Jolanta Eitner, mgr Renata Stró¿ewska)

10 .04.2002 - Przeprowadzenie pierwszego sprawdzianu zewnêtrznego po klasie szóstej
01.01.2002 - Wydzielenie odrêbnych budynków dla szko³y podstawowej i gimnazjum
09.09.2002 - Uroczyste otwarcie hali sportowo–widowiskowej i sal lekcyjnych dla

uczniów gimnazjum
04.11.2002 - Pierwsze wydanie szkolnej gazetki Gadu Gadu
12.11.2002 - Spotkanie nauczycieli z ks. biskupem Zdzis³awem  Fortuniakiem
31.10.2003 - Po¿egnanie d³ugoletniego dyrektora szko³y p. Stanis³awa Koczorowskiego

odchodz¹cego na emeryturê 
01.11.2003 - Przekazanie na szeœæ miesiêcy  funkcji kierowania szko³¹ p. Wies³awowi

Berendtowi
01.04.2004 - Wy³onienie, w wyniku konkursu, dyrektora szko³y - p. Wies³awa Berendta
24.06.2004 - Nadanie po raz pierwszy zaszczytnego tytu³u Primus Inter Pares uczennicy

Magdalenie Nowak
01.09.2004 - Powierzenie funkcji wicedyrektora p. Robertowi Dorawie, powitanie w

murach szko³y nowego proboszcza ks. Karola Kaczora
2004-2005 - Zakoñczenie prac modernizacyjnych i oddanie do u¿ytku œwietlicy szkolnej,

sali gimnastycznej i nowoczesnej pracowni multimedialnej oraz pracowni
komputerowej wspó³finansowanej przez Europejski Fundusz Spo³eczny.
Wymiana okien w starej czêœci szko³y

12.04.2006 - Spotkanie ze s³ynn¹ polsk¹ piosenkark¹ ELENI, przebywaj¹c¹ w Skokach
w ramach rekolekcji parafialnych,

28.04.2006 - Otwarcie 24 stanowiskowej multimedialnej  pracowni do nauczania
jêzyków obcych i oddanie do u¿ytku wyremontowanych gabinetów:
stomatologicznego, pielêgniarskiego, pedagoga szkolnego oraz sali do
kszta³cenia zintegrowanego

31.09.2006 - Oddanie do u¿ytku wyremontowanego sklepiku szkolnego, sali
komputerowej i gabinetu kierownika gospodarczego
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04.09.2006 - Uroczyste oddanie do u¿ytku pierwszego w Gminie nowoczesnego boiska
wielofunkcyjnego ze sztuczn¹ traw¹,

10.11.2006 - Otwarcie Internetowego Centrum Informacji Medialnej w bibliotece
szkolnej wspó³finansowanego z Europejskiego Funduszu Spo³ecznego

04.05.2007 - Oddanie do u¿ytku wyremontowanej sali polonistycznej z k¹cikiem
patrona, sali do kszta³cenia specjalnego, nowoczesnej pracowni do
przyrody oraz górnego korytarza. Ufundowanie przez Radê Rodziców
wizualizera, stanowi¹cego pomoc dydaktyczn¹ do sali przyrodniczej

03.09.2007 - Oddanie do u¿ytku wyremontowanej sali do techniki wraz z zapleczem, sali
matematycznej oraz wejœcia od ul.Poznañskiej

17.09.2007 - Rozpoczêcie nadbudowy dwóch klas, zaplecza oraz korytarza nad wejœciem
g³ównym

17.12.2007 - Otwarcie multimedialnej sali do wychowania komunikacyjnego
ufundowanej przez Wojewódzki Oœrodek Ruchu Drogowego w Pile.

19.12.2007 - Zainstalowanie II  Internetowego Centrum Informacji Multimedialnej w
bibliotece szkolnej, wspó³finansowanego z Europejskiego Funduszu
Spo³ecznego.

27.05.2008 - Strajk nauczycieli. ZNP domaga siê zwiêkszenia wynagrodzeñ, utrzymania
dotychczasowego zakresu praw i obowi¹zków nauczycielskich wynikaj¹cych
z ustawy Karty Nauczyciela oraz dotychczasowych uprawnieñ emerytalnych.

30.05.2008 - Odnowienie sekretariatu, gabinetu  wicedyrektora oraz Internetowego
Centrum Informacji Multimedialnej. Oddanie do u¿ytku kolejnej
wyremontowanej sali do kszta³cenia zintegrowanego. Odnowienie
schodów w starej czêœci szko³y

14.06.2008 - Zakoñczenie nadbudowy dwóch klas, zaplecza oraz korytarza nad wejœciem
g³ównym szko³y.

1.09.2008 - Zakoñczenie remontu holu g³ównego, oddanie do u¿ytku trzech
wyremontowanych sal na parterze (dwie do jêzyka polskiego i jedn¹ do
historii)

2009 - Odnowienie korytarzy (tynk ¿ywiczny), wy³o¿enie pod³óg p³ytkami
ceramicznymi

21-22.11.2009-Uroczyste obchody Jubileuszu 90-lecia polskiej szko³y w Skokach

W ostatnim dziesiêcioleciu na emeryturê przeszli nastêpuj¹cy nauczyciele: p. £ucja
Bartkowiak, p. Urszula Chraplak, p. Helena Dereziñska p. Maria Górska, mgr Maria
Fr¹ckowiak, mgr Andrzej Malak, mgr Danuta Polañska, p. Dorota Wójcik oraz sekretarka:
p. Stanis³awa Pêdzik.

 



20

Budynek szkoł y 1919 rok

Dzień  Dziecka  12 czerwca 1934 r.

Czar starych kronikCzar starych kronik
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Rozbudowa szkoł y - koniec lat  60 - tych

Szkolny zespół  pod kierunkiem p.  Janusza Wiś niewskiego

Rok 1936 - 1937 kl. IV wychowawca p. Jaukszowa
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Wykaz uczniów w roku szkolnym 2009/2010Wykaz uczniów w roku szkolnym 2009/2010
  Klasa I a

  Klasa I b

  Klasa I c

wychowawca: mgr Justyna Markiewicz
Alamenciak Szymon
Dêbicki Gracjan
Dzierla Piotr
Jakubowska Julia
KaŸmierczak Sonia
Ko³aczkowski Maciej
Krawczyk Bartosz
Krych Anna
Mania Jacek
Mistrzak Gabriela
Mostowski Krzysztof
Pawlak Bartosz
Przywarska Kamila
Siewert Paulina
Stajkowski Hubert
Szczepocka Aleksandra
Szymañska Daria

wychowawca: mgr Ma³gorzata Winkel
D³u¿nik Kajetan
Fertsch Jan
Jarzembowski Filip
£uczak Piotr
Kaczmarek Maciej
K³osowski Jaros³aw
Konieczka Aleksandra
Koz³owski Krystian
Kubiak Paulina
Kuszpit Natalia
Maciejewska Natalia
Musielak Anastazja Katarzyna
Nowak Roksana
Pocz¹tek Patrycja
Pruss Anna
Przysucha Eryk
Rogoziecka Monika
Sawiñski Piotr
Sierzchu³a Bartosz Kacper
Sroczyñska Nikola
Szczepaniak Zuzanna
Szewczyñski Jakub
¯ak Dagmara

wychowawca: mgr Aldona Lubiatowska
Dziabas Leszek
Dziel Joanna Julia
Kaczmarek Magdalena
Kozber Przemys³aw
Lahuta Natalia
Laube Karolina

Lorêcka Wiktoria Angelika
Miko³ajczak Patryk
S³omiñski Kamil
Spycha³a Jakub
Stefañska Marika
Stefañski Patryk
Surdyk Ma³gorzata Julia
Szwed Klaudia
Szymañska Aleksandra
Szymañski Szymon
Szymkowiak Karol Jan
Tyll Aleksandra
Urbaniak Szymon
Witkowska Julia
Witt Weronika

wychowawca: mgr Wioletta Moliñska
Adrych Anna
Balicki Adam
Bêdziecha Adrianna Weronika
Æwiertniak Micha³
D¹browski Sebastian
Gebler Miko³aj
Grzywaczewska Marta
Inda Andrzej
K³osowski Szymon
Kuszpit Fabian
Lawrenz Wiktoria
£usiak Rafa³
Maciejewski Dawid
Markwitz Tymoteusz
Olejniczak Patrycja Magdalena
Stefañska Zuzanna Maria
Stefañski Filip Konrad
Sucha Julia
Tadeusz Wiktoria

wychowawca: mgr Ma³gorzata Kapczyñska
Borkowska Julia Magdalena
Dere¿yñska Daria Anna
Durakiewicz Angelika
Gatkowska Paulina
Grabiszewski Micha³
Hauke Nadia Maria
Kawczyñski Piotr
Kincel Jakub
Kucz Maja
Liberski Micha³
£ukaszewska Anita
Mendlewski Damian
Mendlewski Dawid
Rakowski Dominik

  Klasa II a

  Klasa II b
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Siuchniñski Dawid
Springer Jakub
Szwed Mi³osz
Wysocka Karolina

wychowawca: mgr Alina Gapiñska
Dere¿yñski Mateusz
Fr¹ckowiak Julia
Fr¹ckowiak Martyna
Grzegorzewski Kasper
Konieczka Kacper
Krych Dawid Kazimierz
Kubicki Stanis³aw
Kwapiñska Julia
Maciejewski Adrian Kamil
Martynek Julia
Pasternak Miko³aj
Pietrzak Agnieszka Zofia
Rojtek Weronika
Sendor Dominik
Szwed Adrian Grzegorz
Wójcicki Adam Jan
Za³êska Eliza
Ziarkowski Eryk

wychowawca: mgr Paulina Pytliñska
Andraka Nadia
Dembny Kacper
Dudek Jakub
G³owacki Stefan
Iwiñski Mateusz
Kolasiñski Micha³
Krych Mateusz
Kujawa Kacper Mateusz
Lisewska Marta
Matuszczak Jakub
Micha³ek Sandra
Mróz Magdalena
Muszyñska Aleksandra
Organek Daniel
Pawlak Dariusz
Teofilewska £ucja Anna
WoŸniak Wiktor
Zamecka Erika £ucja

wychowawca: mgr Stanis³awa Orchowicz
Belter Bartosz
Drews Patryk Roman
Futro Szymon
Giersig Konrad
Gracz Norbert
Jankowski Patryk Piotr
Kawczyñski Krzysztof
Król Krzysztof Wiktor
Królczyk Agata Anna

  Klasa II c

  Klasa: II d

  Klasa: III a

Lichota Natalia
Maj Marek Kamil
Moszczyñska Magdalena
Nowak Adrian Jan
Nowak Paulina Wiktoria
Nowicka Julia
Paœk Paulina Anna
Szwed Patryk

wychowawca: mgr Danuta Kubicka
Andruszko Adrian
Chudzik Mateusz
Dereziñski Krystian
Dere¿yñska Julia Halina
Feliers Mateusz
Jankowski Jakub
Lisiecki Miko³aj
Lorêcki Dawid
Neldner Krzysztof Jan
Niezen Dawid
Ogórkiewicz Anna
Senger Adrianna
Œlósarczyk Mateusz
Stró¿ewska Magdalena
Surdyk Anna Amalia
Szymaœ Aleksandra
Wawrzyniak Patryk
Witt Jaros³aw

wychowawca: mgr Jolanta Sawiñska
Bartsch Pawe³
Bartsch Piotr
Budka Kamila
Burzyñska Maria Magdalena
Brzeziñska Klaudia
Dolatowski Marcin
Dukszta Franciszek
Gaca Kamil
Kaczmarek £ukasz
K³osowska Martyna Aleksandra
Maryniocha Maciej
Michalak Mateusz
Michalska Kaja
Nawrot Aleksandra
Olek Joanna Magdalena
Pawlicki Mateusz Sebastian
Poschen Viktor Jan
Sawiñska Maria Magdalena
Siuchniñska Maria Magdalena
S³oma Krzysztof
Œrama Jacek Micha³
Trawka Adrianna Urszula

  Klasa: III b

  Klasa: III c
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Klasa o szczególnych potrzebach edukacyjnych

  Klasa IV a

  Klasa IV b

wychowawca: mgr Renata Stró¿ewska
Dudek Przemys³aw
£¹czyñski Przemys³aw
Ma³ek £ukasz
Nowak Daria
Piotrkowska Monika

wychowawca: mgr Krystyna Czajka
Druciarek Izabela Anna
Dziel Dariusz Aleksander
Gajewski Bartosz Jan
Jarus Paulina
Kerntopf Micha³ Henryk
Klewenhagen Agata
Klewenhagen Izabela
Kostecka Anna Marta
Korczak Julia Maria
Korczak Patrycja Magdalena
Kubiatowicz Klaudia
Kuczyñski Patryk
Kwiatek Nikola Anna
Ludzkowski Jakub
Musielak Roksana Barbara
Pilaczyñski Adam Andrzej
Szwed Daria
Szulc Sebastian
Wojciechowski Krzysztof
Zamecki Adrian Jakub
Zaranek Rafa³ Tomasz
Zienkowicz B³a¿ej Piotr

wychowawca: mgr Agnieszka Wasylewicz
Andrzejewska Paulina
Brzykcy Przemys³aw Piotr
Dudziñska Marta
Fr¹ckowiak Anna Maria
Juœ Dawid
Ko³odziejczak Wirginia Maria
Ko³odziejczak Violetta Anna
Malec Karol Zbigniew
Mazurek Sebastian Karol
Muszyñski Miko³aj
Pawlicka Anna Izabela
Rogoziecki Hubert
Sêkowska Marika
Smolanowicz Piotr
Stawiñski Bartosz
Szczepaniak Katarzyna
Szymañska Ewelina
Teofilewski Piotr Maciej
Urbaniak Maciej
¯ak Jonasz

  Klasa IV c

  Klasa: V a

wychowawca: mgr Agnieszka Maciejewska
Bachorska Daria
Ba³a¿yk Sandra
Berent Jagoda
Borkowska Anna
Dudek Adrian
Fronczak Wiktoria
Gajowska Klaudia
G³owacki Karol
Kaczmarek Marcin Karol
Kubiñski Jakub
Krzy¿aniak Oliwia
Krych Sara Renata
Maciejewski Dominik
Marciniak Katarzyna
Markiewicz Tomasz
Nowak Krystian
Pol Krzysztof
Przybysz Daniel
Serafiñski Szymon
Szczepaniak Rados³aw
Sucha Roksana Teresa
Szudrowicz Sebastian
Tyll Mateusz Robert

wychowawca: mgr Barbara Surdyk
Borkowska Ilona Maria
Drews Dominika Dorota
Durakiewicz Kacper
Grzegorzek Adam Janusz
Hahn Jakub
Kincel Wiktoria
Konieczny Micha³
Krzymieniewska Michalina
Nowak Pawe³ Andrzej
Markiewicz Roma
Po³czyñski Karolina
Przywarska Kinga
Rakowicz Joanna
Repczyñska Ma³gorzata
Ruta Marta
S¹dej Klaudia
Smykowska Agata
Stachowiak Dominik
Sto¿ek Natalia
Wociñska Anna Maria
Wypyszczak Jonatan Marcin
Zamecki Patryk
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Saukens Karolina
Sygnecki Hubert
Szczepaniak Dominika
Szymkowiak Patryk Józef
Wojtasiak Patryk

wychowawca: mgr Magdalena Fertsch
Chojnacki Szymon
Chudzik Luiza Katarzyna
Dere¿yñski Dominik
Gronowski Kamil Krzysztof
Koperska Katarzyna
Kubiñska Kinga Katarzyna
Markiewicz Piotr Adam
Maryniocha Marta
Michalski Filip
Neldner Wiktoria Józefa
Niezen Patryk
Ogórkiewicz Mariusz
Owczarzak Wiktoria
Paœk Julia
Rogal Marta
Stoiñski Patryk
Wojciechowski Micha³

wychowawca: mgr Natalia Klimas
Andryszczyk Artur
Ba³a¿yk Patryk
Brzeziñska Roksana Maria
Druciarek Miko³aj
Futro Mateusz Maciej
Giersig £ukasz
Kamiñski Jakub Tomasz
Kuliñski Bartosz
Kwapiñski Jakub
Lawrenz Michela Agnieszka
Mycka Krystian Dawid
Pawlak-Futro Iwetta
Pawlicka Weronika Katarzyna
Skibiñski Robert Piotr
Smolanowicz Joanna
Stró¿yñska Wiktoria Maria
Œwi¹tkowska Anna
We³nic Tomasz
Witkowski Sebastian

  Klasa: VI b

  Klasa: VI c

  Klasa: V b

  Klasa: V c

  Klasa: VI a

wychowawca: mgr Marzena Warzbiñska
zastêpstwo za mgr Annê Szymkowiak
Grabiszewski Denis
Gramza Sandra Maria
Józefiak Jagoda
Kaczmarek Agnieszka Katarzyna
Koczorowska Natalia Stanis³awa
Krych Angelika
Lisewska Magdalena Anna
Mycka Klaudia Anna
Pendziñski Patryk
Pinkowski Micha³ Marcin
Siuchniñska Marta Karolina
Skarupa Paulina Joanna
Springer Patrycja
Szalaty Natan Kacper
Szymkowiak Marek Andrzej
Wójcicki Wojciech

wychowawca: mgr Krzysztof Gapiñski
Adamska Paulina Ma³gorzata
Bartkowiak Justyna
Æwiertniak Patrycja
Dorawa Rados³aw Miko³aj
Gasiñska Karolina Maria
Jakubowski Kamil
Kamiñska Magdalena Maria
Klewenhagen Patryk
Konieczka Maciej Jan
Kopyd³owska Blanka Cecylia
£ukaszewski Hubert
Pruss Marek
Rychlicka Zuzanna
Smykowski Maksymilian
Stró¿ewska Monika
Surdyk Edward Franciszek
Szymaœ Bartosz Andrzej
Wasylewicz Julia
Wiœniewski Patryk
Zakês Piotr

wychowawca: mgr Janusz Bojarski
Bartsch Karol Marcin
Burzyñska Julia Monika
Dudziñska Patrycja
Herkt Agata
Janecko Teresa
Kaczmarek Krzesimir Maksymilian
Koczorowska Marta Magdalena
Królczyk Paula Anna
Kubicka Marta El¿bieta
Kucz Daria Maria
Mieleszczuk Eliza
Pilaczyñska Anna Maria
Rakowski £ukasz
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GaleriaGaleria

Widok budynku szko³y
od ul. Rogoziñskiej

Wejœcie
g³ówne

Boisko
ze sztuczn¹
nawierzchni¹
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G³ówny
hol szko³y

Sala
jêzykowa

dla klas I - III

Œwietlica
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Œwiêto Konstytucji
3 Maja

Œwiêto 
Niepodleg³oœci

Pasowanie
pierwszoklasistów
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Konkurs
„Czy znam bajki”

Dzieñ
Dziecka

Dzieñ
Dziecka
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Przedsawienie
o Œw. Pawle

Balik
Karnawa³owy

Jase³ka



Szkolna
dru¿yna
siatkówki

Zespó³
„Forte”

Dni Skoków
„Fantazja”
i „Forte”
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Sponsorzy wspieraj¹cy obchody 90 - lecia Szko³y Polskiej w Skokach

1. F.H.U. AGRO-BUD Hurtownia Materia³ów Budowlanych i Instalacyjnych - ,
ul. Parkowa 18, 62-085 Skoki 

2. Hurtownia Mebli TRON - S³awomir Zieliñski,
ul. Juranda 16, 62-031 Luboñ

3. Przedsiêbiorstwo Ogólnobudowlane - Leszek Podraza,
Lechlin 28a/3, 62-085 Skoki

4. Zak³ad Instalacji Elektrycznych - Tomasz Wojtkowiak,
ul. Krañcowa 2, 62-085 Skoki

5. MAL-BUD Piotr Janka WS.,
Przysieczyn 32, 62-100 W¹growiec

6. P.P.H. Spó³ka z o.o. „LEMAR” - Lech Dworzyñski,
ul. Gdyñska 99, 62-004 Czerwonak

7. NORDWECO Sp. z o.o., ul. Wieniawskiego 21, 71-130 Szczecin
8. Marceli Uciñski
9. ODNOWA Modlibowscy Spó³ka Jawna,

ul. Rogoziñska 5, 62-085 Skoki
10. Przedsiêbiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Us³ugowe „WSPOLNOTA”, Skoki
11. MAZ-KOMPUTERY - Marcin Zborowski,

ul. Powstañców Wlkp. 11, 62-100 W¹growiec
12. Firma Handlowo-Produkcyjna PODOLSKI,

Lutomek 18, 64-410 Sieraków
13. ALMAT S.J. Cichosz, Tomczak, Gapiñski,

ul. GnieŸnieñska 49 A, 62-100 W¹growiec
14. Us³ugi Transportowe Franciszek Bober,

ul. Okrê¿na 8, 62-085 Skoki
15. Przewozy Autobusowe Osób Miros³aw £ukaszewski,

ul. Polna 22 62-100 W¹growiec
16. Biuro Handlowe DAMAX,

ul. Okrê¿na 7, 63-200 Jarocin
17. Zak³ad Produkcyjno-Handlowy Piekarnia Cukiernia EMKA - Krzysztof Migasiewicz,

ul. £¹kowa 1, 62-085 Skoki
18. Cz³onkowie KBS SKOICI Bractwo Kurkowe - Krzysztof Jachna,

ul. W¹growiecka 4, 62-085 Skoki
19. TELERADIOMECHANIKA - Tadeusz Szczerski,

ul. Dolna 2, 62-085 Skoki
20. RESTAURACJA "STARY FORTEPIAN" - Pawe³ Kubicki,

ul. Jana Paw³a 22, 62-085 Skoki
21. Cukiernia PISTACJA - A.P. Szymkowiak
22. Jan Wójcik - Hodowla koni,

ul. Antoniewska 16, 62-085 Skoki

Niniejsze opracowanie zosta³o wydane z okazji jubileuszu 90 - lecia szko³y
Redakcja: Renata Stró¿ewska 
Fotografie udostêpnili: wspó³czesne: W. Berendt, archiwalne: I. Migasiewicz
Bibliografia:
Kronika Szko³y Powszechnej III stopnia im. A.Mickiewicza w Skokach, Skoki 1945 r.
I.Migasiewicz, Skoki dawniej i dziœ, Skoki 2007 r.
75 lat Szko³y Podstawowej im.A Mickiewicza, Wydanie okolicznoœciowe, Praca zbiorowa, Skoki 1995 r.
Strona internetowa http://www.szp-skoki.pl/

Zygmunt Wojtasiak






