„Przeszłość - jest to dziś,
tylko cokolwiek dalej”
Cyprian Kamil Norwid

Rys historyczny szkoły 1957-2004

Zdjęcie budynku szkoły z lat 50-tych.
Na skutek intensywnej rozbudowy północnego Rakowa i ciągłego napływu
mieszkańców nowych dzielnic, ilość istniejących już szkół nr: 20, 17, 19, 26, okazała się
niewystarczająca. Z końcem 1957r. oddano do użytku Szkołę Podstawową nr 7 przy ulicy
Zamenhofa.
Utworzono 21 oddziałów, których uczniami była młodzież przybyła z pobliskich szkół,
jak również z innych dzielnic miasta. Przemieszczanie się ludności wpłynęło na brak
integracji nie tylko wśród społeczności rakowskiej, ale i uczniowskiej nowej szkoły. Proces
scalania i jednoczenia nowego środowiska wymagał ogromnej pracy wychowawczej.
Nauka odbywała się na dwie zmiany pod kierunkiem 20-osobowego grona
pedagogicznego, na czele którego stanęli doświadczeni pedagodzy – p. M. Pytel jako
kierownik i zastępca p. St. Wołek. W związku z oddaniem do użytku kolejnych bloków przy
Alei Pokoju w roku szkolnym 1958/59 liczba uczniów „Siódemki” podwoiła się; ponad 1000
uczniów realizowało program szkolny w 35 oddziałach, a nauka odbywała się na 3 zmiany.
Te pierwsze lata funkcjonowania szkoły były niezwykle ciężkie ze względu na nowe
napływowe środowisko rozrastającego się Rakowa.
Mimo wielu trudności trwał proces ciągłego udoskonalenia działalności szkoły, czego
wyrazem było nadanie szkole imienia Feliksa Dzierżyńskiego już w drugim roku jej istnienia.

Sztandar Szkoły Podstawowej nr 7 w Częstochowie
Na początku lat 70-tych podjęto współpracę z Hutą im. B. Bieruta – Wydział
Stalownia. Dyrekcja przedsiębiorstwa zawarła ze szkołą umowę. Uczniowie raz w tygodniu
przez 6 godzin uczą się zawodu w warsztatach szkolnych kombinatu metalurgicznego.
Oczywiście, wszystko to dzieje się za zgodą rodziców. Młodzież została przeszkolona w
zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Zajęcia praktycznej nauki zawodu odbywają się pod
opieką nauczycieli. Zawarta z Hutą im. B. Bieruta umowa przewiduje, że wszyscy absolwenci
klasy ósmej przejdą do przyzakładowej szkoły zawodowej, Technikum Hutniczego lub Liceum
Zawodowego. Kombinat pojmuje swoją rolę. Jest to opieka zarówno dydaktyczna, jak i
wychowawcza. Warto podkreślić, że huta troszczy się także o sprawy socjalne uczniów,
zapewniając im bezpłatne gorące posiłki.
W latach siedemdziesiątych szkoła była już dobrze zorganizowaną placówką, liczącą
się wśród szkół Rakowa, dzięki swoim sukcesom w pracy dydaktycznej, społecznej oraz we
współzawodnictwie sportowym.

Dzień dziecka i sportu rok szkolny 1986/87.

Nasi najlepsi sportowcy 1987 rok.

Budowa boiska szkolnego.

Miało w tym swój udział kolejne kierownictwo placówki w osobach p. B. Pietrzykowskiego
i p. J. Magnuskiej, których nowe inicjatywy umocniły opinię szkoły jako jednej z lepszych w
mieście. Wskazać tu należy na prężną działalność środowiskową szkoły i jej wielokierunkową
współpracę z zakładem opiekuńczym – ówczesną Hutą im. B. Bieruta. Przykładem tego były
cotygodniowe wizyty wybranej klasy w warsztatach szkolnych kombinatu metalurgicznego,
podczas których uczniowie przystosowywali się do przyszłego zawodu hutnika.

Innym przykładem ożywionej działalności środowiskowej, po przejęciu funkcji
dyrektora przez p. M. Tkacz, było w dalszym ciągu utrzymywanie ścisłej współpracy z
żołnierzami VI Warszawskiego Pułku Zmechanizowanego, w ramach której żołnierze
prowadzili zajęcia w kółkach technicznych, organizowali rozgrywki sportowe a uczniowie
odwiedzali koszary i zapoznawali się z życiem wojska.

Wyróżnić należy sprawnie działające organizacje harcerską i zuchową.

Drużyna harcerska 1984.

Podczas kadencji kolejnego dyrektora: p. A. Mielczarek i p. Z. Nowak w charakterze
wicedyrektora Szkoła obchodziła jubileusz 25-lecia swojego istnienia. Uroczystość
uświetniła obecność licznych przedstawicieli władz miasta i zaproszonych gości.
„Klub otwartych szkół” to nowa inicjatywa tych czasów polegających na włączeniu
uczniów w międzyszkolne współzawodnictwo w zakresie zbiórki surowców wtórnych,
konkursów plastycznych i recytatorskich, co niewątpliwie podniosło rangę naszej szkoły na
terenie województwa. Potwierdzają to liczne dyplomy i wyróżnienia.
Z inicjatywy kolejnej dyr. Szkoły p. B. Ślusarskiej poprawiły się warunki życia i
nauki uczniów. Widoczna była dbałość dyrektorki o sprzęt i dodatkowe – nowoczesne
wyposażenie szkoły. Zasługą grona pedagogicznego na czele z p. B. Ślusarską były
organizowane na wysokim poziomie akademie i uroczystości okolicznościowe,
przeprowadzane nie tylko na terenie szkoły. Wśród nich należy wyróżnić wielką imprezę w
Domu Kultury akcentującą jubileusz 30-lecia szkoły. Zaszczycili nas wówczas swoją
obecnością przedstawiciele władz politycznych, administracyjnych i oświatowych naszego
województwa oraz zaproszeni goście. Przy tej okazji społeczność szkolna otrzymała cenne
upominki: zestaw komputerowy, piękny kolorowy telewizor oraz fundusze przekazane przez
Stalownię Huty, na wyposażenie jednej klasopracowni.

Sala fizyczno-chemiczna.

Sala biologiczna.
Ważną datą w historii szkoły jest luty 1990r., kiedy to w wyniku przeprowadzonego
plebiscytu, nowym patronem naszej szkoły został jednogłośnie wybrany Kornel
Makuszyński. W tym też roku znaczącym sukcesem opiekunów i uczniów było pierwsze
wydanie gazety szkolnej – dwumiesięcznika „Szajbus – czyli 5 dni szkolnej udręki”, który to
stał się wieloletnią tradycją naszej społeczności szkolnej.
Nowym pomysłem młodzieży szkolnej było zorganizowanie pierwszego dnia wiosny
jako „Dnia Samorządności”. Pierwsza impreza tego typu odbyła się pod hasłem „Sabat
Czarownic”. Tradycja ta przetrwała do dnia dzisiejszego, jest wielkim przeżyciem i udaną
zabawą zarówno dla uczniów, jak i nauczycieli naszej szkoły.
Rok szkolny 1991/92 przywitaliśmy pod kierownictwem nowej dyrekcji : p. M.
Wilczek - dyrektor naczelny oraz p. U. Mózgowiec i p. G. Trąbczyńska jako zastępcy.
Doniosłym wydarzeniem z tego okresu było przygotowanie uczniów do wielkiej
uroczystości- nadania szkole imienia K. Makuszyńskiego. Wszyscy nauczyciele, a w
szczególności poloniści, zapoznawali uczniów z twórczością „ wieszcza serc i słonecznych
uśmiechów”. W każdej pracowni pojawiła się gazetka poświęcona przyszłemu patronowi,
przeprowadzono szereg konkursów literackich, pod wspólnym tytułem „Kornel Makuszyński i
jego ksiązki pełne uśmiechu”, konkursy recytatorskie, którym przyświecało piękne motto
„Stracony jest każdy dzień bez uśmiechu”, a także konkursy plastyczne i inscenizacje scenek z
utworów pisarza. Młodzież odwiedziła również grób pisarza w Zakopanem. Wielkie finały
wzbudziły ogólne zainteresowanie i entuzjazm uczniów.
14 stycznia 1994 wszyscy świętowaliśmy uroczystość nadania szkole imienia Kornela
Makuszyńskiego. Grono pedagogiczne, uczniowie wraz z rodzicami, liczni goście z
przedstawicielami władz wojewódzkich, miejskich, kuratoryjnych z prezydentem miasta – T.
Wroną uczestniczyli we wspaniale odegranych scenkach fragmentów powieści K.
Makuszyńskiego. Uroczystość i życzliwe dedykacje gości pisane do pamiątkowej księgi szkoły,
na długo pozostaną w naszej pamięci.

Zaszczytne imię Kornela Makuszyńskiego pozytywnie zainspirowało nauczycieli i
uczniów naszej szkoły. Nastąpiło wyraźne ożywienie życia szkolnego, żeby wspomnieć zajęcia
pozalekcyjne, które odbywały się aż w 21 kołach zainteresowań.
Do nowej tradycji szkoły zostały włączone: Zespół instrumentalny, Aerobik,
Kalanetiks, Koło Młodego Artysty, Koło Młodego Dziennikarza, Koło Szachowo- Brydżowe
oraz Teatrzyk kukiełkowy „Supełek” prowadzony przez p. M. Sosnowską, której to właśnie
wielkie uroczystości szkolne zawdzięczały swój niepowtarzalny urok i wysoki poziom.
Organizacje uczniowskie LOP i PCK mające bogate tradycje i ogromne osiągnięcia w
dalszym ciągu zrzeszające prawie w stu procentach naszą młodzież, uczą wrażliwości
społecznej, szerzą oświatę sanitarną i rozwijają działalność opiekuńczą.
Ważną rolę w życiu szkoły odgrywa Samorząd Uczniowski, który integruje
społeczność uczniowską poprzez coroczne obchody Dnia Samorządności, wyzwalając wśród
uczniów wyjątkową radość i zaangażowanie. Wszyscy do dziś pamiętamy imprezy pod
hasłem: „Sabat Czarownic”, „Siódemka na Dzikim Zachodzie”, „Kolorowe Jarmarki”.
„Cygański wariacje na temat wiosny”, „Czar par”, „Na turystycznym szlaku”, „Studio TV
7”. Radosną atmosferę wywołują zawsze „Walentynki” czy „Dzień Chłopaka” oraz impreza
rekreacyjno – rozrywkowa – Festyn Czerwcowy organizowany dla uczniów naszej szkoły i
mieszkańców dzielnicy, podczas którego odbywają się występy zespołów artystycznych, loterie
i kiermasze.
Ciepłym akcentem okresu świątecznego stały się tradycyjne Wieczory Kolęd połączone
z dzieleniem się opłatkiem.
Od 1992 roku nasza młodzież uczestniczy w pracach Międzyszkolnej Rady
Samorządów Uczniowskich, komisji kulturalno – rozrywkowej, przenosząc wiele ciekawych
informacji na teren szkoły.
Duży nacisk szkoła kładzie na sprawność fizyczną naszych uczniów. Od lat istnieje
SKS. W 1993 roku powstał Dzielnicowy Ośrodek Sportów Szkolnych, koordynujący
działalność sportowo – rekreacyjną szkół nr: 7,19,20,21,53. W 1996 roku powstał
Uczniowski Klub Sportowy „Rekord”, w ramach którego odbywają się turnieje szkolne i
międzyszkolne.
W bieżącym roku szkolnym otwarto salę do ćwiczeń gimnastyki korekcyjnej,
wyposażoną w sprzęt specjalistyczny.
Ważną działalnością wykraczającą poza funkcję dydaktyczną szkoły są organizowane
wycieczki krajowe i zagraniczne, rajdy oraz tzw. „zielone szkoły”.
Niezwykle cenną inicjatywą szkoły są klasy wyrównawcze na poszczególnych
poziomach. Jest to forma całościowej pomocy psychologiczno -pedagogicznej dla dzieci z
obniżonym poziomym sprawności intelektualnej i z zaburzeniami rozwojowymi oraz dla dzieci
z trudnościami w nauce. Należy podkreślić, że klasy te otwarte są także na potrzeby i
problemy innych szkół w tym zakresie. Stąd dzieci tych klas to uczniowie różnych
częstochowskich szkół podstawowych.
Atmosfera szkoły dzięki serdeczności, energii i zaangażowaniu p. dyr. M.
Wilczek oraz v-ce dyr. P. G. Trąbczyńskiej i v-ce dyr. p. U. Mózgowiec oraz nauczycieli
wpływa efektywnie na pracę uczniów. Można pochwalić się wysokimi lokatami w
konkursach przedmiotowych, literackich, recytatorskich, krasomówczych oraz zawodach
sportowych.
Dyrekcja szkoły dużą wagę przywiązuje do estetycznego wyglądu szkoły, dba o
stworzenie jak najlepszych warunków do nauki.
Te i inne działania kształtują nowy wizerunek naszej szkoły.
Szkoła ma ugruntowany autorytet wśród szkół podstawowych. Autorytet ten był
kształtowany przez 40 lat pracy Kadry nauczycielskiej.

Jubileusz był okazją do spotkania nauczycieli oraz przywrócenia niezapomnianej
atmosfery lat szkolnych.

Kalendarium ważniejszych osiągnięć Szkoły Podstawowej nr 7
w latach 1987-1999
Rok szkolny 1986/87
 Finaliści i laureaci konkursów przedmiotowych
ucz. KRZYSZTOF KUKIER finalista z geografii
ucz. JOANNA GLICE finalistka z geografii
ucz. REMIGIUSZ WRĘCZYCKI finalista z geografii
ucz. LILIANA SZYNKAREK V miejsce w finale j. rosyjskiego
 III miejsce w WOJEWÓDZKIM TURNIEJU DRUŻYN ZUCHOWYCH
’’SŁONECZKA”
 I miejsce w województwie jako najlepiej pracujące koło LOP
w grupie szkół podstawowych

 III miejsce w eliminacjach miejskich oraz V miejsce
w eliminacjach wojewódzkich w MISTRZOSTWACH
CZĘSTOCHOWY W PIŁCE SIATKOWEJ DZIEWCZĄT
 II miejsce w eliminacjach miejskich oraz IV miejsce w
eliminacjach wojewódzkich w MISTRZOSTWACH CZĘSTOCHOWY
W PIŁCE SIATKOWEJ CHŁOPCÓW
Rok szkolny 1987/88
 Finaliści i laureaci konkursów przedmiotowych
ucz. KRZYSZTOF KUKIER laureat z geografii
ucz. AGNIESZKA KUKUŁA laureatka z matematyki
ucz. REMIGIUSZ WRĘCZYCKI finalista z geografii
ucz. JOANNA GLITKA finalistka z geografii
ucz. REMIGIUSZ WRĘCZYCKI finalista z geografii
ucz. AGNIESZKA KONOPKA finalistka z biologii
 II miejsce drużynowo w TURNIEJU WIEDZY O REGIONIE
CZĘSTOCHOWSKIM
 II miejsce w WOJEWÓDZKIM KONKURSIE NA TEMAT HISTORII
NASZEGO MIASTA
ucz. ROBERT PIEŁUCHA
 I miejsce w Częstochowie W PIŁCE SIATKOWEJ DZIEWCZĄT
 III miejsce w Wojewódzkich Igrzyskach Młodzieży Szkolnej
W PIŁCE SIATKOWEJ DZIEWCZĄT

Rok szkolny 1988/89
 Finaliści i laureaci konkursów przedmiotowych
ucz. AGATA GIERNACKA finalistka z geografii
ucz. KRZYSZTIF POLCZYK finalista z fizyki
ucz. TOMASZ FLORCZYK II miejsce w finale z j. polskiego
 WOJEWÓDZKI KONKURS PLASTYCZNY
„Jak wyobrażam sobie mój przyszły zawód”
ucz. OLGA CZAPLA I miejsce wśród albumów
„Będę kosmetyczką”
ucz. AGNIESZKA KNYSAK i MONIKA SZTANDER II miejsce w
grupie albumów
ucz. AGATA GIERNACKA IV miejsce w grupie albumów
 Wyróżnienie w MIEJSKIM KONKURSIE KRONIK SZKOLNYCH
 III miejsce w MISTRZOSTWACH CZĘSTOCHOWY w MINI PIŁCE
SIATKOWEJ DZIEWCZĄT
 III miejsce w MIEJSKICH IGRZYSKACH MŁODZIEŻY SZKOLNEJ W
CZWOROBOJU DZIEWCZĄT
ucz. MONIKA KAMIŃSKA wyróżniona jako najlepsza
sportsmenka szkoły
 IV miejsce w MIEJSKICH IGRZYSKACH MŁODZIEŻY SZKOLNEJ W
CZWOROBOJU CHŁPCÓW

Rok szkolny 1989/90
 Finaliści i laureaci konkursów przedmiotowych
ucz. PAWEŁ KRUPA laureat z chemii
ucz. PAWEŁ CYGAN laureat z chemii
ucz. MICHAŁ PŁONKA laureat z matematyki
ucz. MARCIN MROKOWSKI finalista z geografii
ucz. ANETA GĘSIARZ finalistka z geografii
ucz. MARIUSZ STĘPIEŃ finalista z geografii
ucz. ROBERT TAMBOROWSKI V miejsce w finale z geografii
ucz. OLIWIA BECHYNE I miejsce w finale z j. rosyjskiego.
Reprezentowała nasze województwo w OGÓLNOPOLSKIEJ
OLIMPIADZIE J.ROSYJSKIEGO
 MISTRZOSTWA WOJEWÓDZTWA LA
ucz. EWA NOWACZEK II miejsce w biegu na 1000m
Rok szkolny 1990/91
 Finaliści i laureaci konkursów przedmiotowych
ucz. SEBASTIAN CIUPA finalista z geografii
ucz. PIOTR PIETRZYKOWSKI finalista z geografii
ucz. PAWEŁ KRUPA finalista z chemii
ucz. PAWEŁ CYGAN finalista z chemii
ucz. ALEKSANDRA PACUDA finalistka wiedzy o sztuce
 III miejsce drużynowo w WIELOBOJACH SPRAWNOŚCIOWYCH
W LA O MISTRZOSTWO CZĘSTOCHOWY
ucz. EWA NOWACZEK I miejsce indywidualnie

 II miejsce w BIEGU „ZŁOTA MILA”
 III miejsce w Biegu na 600 m.
Rok szkolny 1991/92
 Finaliści i laureaci konkursów przedmiotowych
ucz. KATARZYNA POLAK finalista z geografii
ucz. ANNA MALISZEWSKA finalista z geografii
ucz. ARTUR SADOWSKI finalista z chemii
ucz. AGATA LATACZ VI miejsce w finale z geografii
ucz. AGNIESZKA ŻELAZNA IV miejsce w finale konkursu o sztuce
 III miejsce w Częstochowie dla Spółdzielni Uczniowskiej w
konkursie organizowanym przez WSS ‘’Społem’’ pod hasłem
‘’Zacieśniamy więzy spółdzielczej współpracy ze „Społem PSS
Jedność”’’ – opiekun p. D. Lenarska
 HALOWE MISTRZOSTWA WOJEWÓDZTWA W LA
ucz. WOJCIECH GURDAK II miejsce w biegu na 300m w
oraz II miejsce w biegu „ZŁOTA MILA”
ucz. EWA NOWACZEK III miejsce w biegu na 600m w
ucz. MAGDA BARTELT V miejsce – skok wzwyż
ucz. KONRAD TRĄBCZYŃSKI II miejsce w 4- boju
 III miejsce drużynowo 4-bój LA MISTRZOSTWA CZĘSTOCHOWY
 I miejsce w HALOWYCH MISTRZOSTWACH POLSKI W LA

 II miejsce w biegu na 60m w HALOWYCH MISTRZOSTWACH
MŁODZIKÓW LA
ucz. KONRAD WOSZCZYNA III miejsce
Rok szkolny 1992/93
 Finaliści i laureaci konkursów przedmiotowych
ucz. MAGDALENA MUSIAŁ finalistka z geografii
ucz. PIOTR PIETRZYKOWSKI finalista z geografii
ucz. KATARZYNA ONYSYMOW finalistka z chemii
ucz. AGNIESZKA KRATA finalistka z chemii
 II miejsce w MISTRZOSTWACH CZĘSTOCHOWY W
SZTAFETOWYCH BIEGACH PRZEŁAJOWYCH 10 x 1000m
ucz. EWA NOWACZEK II miejsce w biegu „ZŁOTEJ MILI”
ucz. OLGA CIEŚLUK I miejsce w BIEGU PRZEŁAJOWYM
 Utworzenie w PSP nr 7 DZIELNICOWEGO OŚRODKA SPORTÓW
SZKOLNYCH dla szkół PSP nr 7, 19, 20, 21, 53

Rok szkolny 1993/94
 Finaliści i laureaci konkursów przedmiotowych
ucz. ANNA RAJCA finalistka z matematyki
ucz. MICHAŁ PĘDZIWIATR finalista z matematyki
ucz. ANNA WIECZOREK finalistka z plastyki
ucz. KATARZYNA NAPLOCHA finalistka z plastyki
ucz. IZABELA GÓRECKA finalistka z historii
ucz. TOMASZ KISIEL finalista z chemii

 Konkursy ogólnoszkolne poprzedzające nadanie szkole imienia
K. Makuszyńskiego
ucz. ALEKSANDRA CYGAN I miejsce oraz nagroda publiczności
w KOMKURSIE RECYTATORSKIM „Stracony jest każdy
dzień bez uśmiechu”
ucz. IZABELA GÓRECKA I miejsce w finale Konkursu
Literackiego kl. IV-VIII „Kornel Makuszyński i jego książki
pełne uśmiechu”
ucz. KATARZYNA SOWIŃSKA I miejsce w finale Konkursu
Literackiego kl. I-III
ucz. Konrad Cygan – wyróżnienie w MIĘDZYNARODOWYM
KONKURSIE MATEMATYCZNYM „KANGUR’94”
 I miejsce w MIĘDZYSZKOLNYM TELETURNIEJU „SPORTOWE
KOŁO FORTUNY”
 III miejsce w TELETURNIEJU PIŁKI SIATKOWEJ DZIEWCZĄT „Baw
się z nami” organizowanym przez TELEWIZJĘ POLSKĄ
Rok szkolny 1994/95
 Finaliści i laureaci konkursów przedmiotowych
ucz. MICHAŁ KĘDZIOR – finalista z plastyki
 ucz. JULIA BERESZKO zwyciężyła w VII WOJEWÓDZKIM
KONKURSIE RECYTATORSKIM kl. I-III i zakwalifikowała się do
KONKURSU OGÓLNOPOLSKIEGO
 ucz. KAMIL GAJDEK – wyróżnienie I stopnia w WOJEWÓDZKIM
KONKURSIE RECYTATORSKIM

 ucz. ALEKSANDRA CYGAN – zwycięstwo w KONKURSIE „MOJA
RODZINA” oraz III miejsce w KONKURSIE „MÓJ NAUCZYCIEL”
zorganizowanym przez Zarząd Oddziału Polskiego Towarzystwa
Nauczycieli
 II miejsce dla drużyny chłopców naszej szkoły w MIEJSKICH
ZAWODACH PŁYWACKICH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH
 IV miejsce w finale WOJEWÓDZKIEJ LIGI PIŁKI SIATKOWEJ
DZIEWCZĄT
Rok szkolny 1995/96
 Finaliści i laureaci konkursów przedmiotowych
ucz. Anna Płonka – finalista z biologii
 ucz. JAROSŁAW TURSKI II miejsce w MIĘDZYSZKOLNYM
KONKURSIE „MISTRZ ORTOGRAFII’96”
 ucz. WOJCIECH GURDAK III miejsce w MIĘDZYSZKOLNUM
KONKURSIE „MISTRZ ORTOGRAFII’96”
 ucz. DOMINIK ZYCH III miejsce w WOJEWÓDZKIEJ OLIMPIADZIE
WIEDZY O ZDROWIU „ESKULAPIADA”
 ucz. MONIKA WAŚNIEWSKA – wyróżnienie w WOJEWÓDZKIM
KONKURSIE PLASTYCZNYM „EXLIBRIS BIBLIOTEKI SZKOLNEJ”
 ucz. ANNA STANKIEWICZ – wyróżnienie w WOJEWÓDZKIM
KONKURSIE PLASTYCZNYM „EXLIBRIS BIBLIOTEKI SZKOLNEJ”
 ucz. SYLWIA DENGUSIAK – wyróżnienie w WOJEWÓDZKIM
KONKURSIE PLASTYCZNYM „EXLIBRIS BIBLIOTEKI SZKOLNEJ”
 I miejsce w grupie B MINI PIŁKI KOSZYKOWEJ CHŁOPCÓW w
finale o MISTRZOSTWO CZĘSTOCHOWY

 I miejsce w MISTRZOSTWACH CZĘSTOCHOWY w MINI PIŁCE
SIETKOWEJ CHŁOPCÓW
 II miejsce w województwie w MINI PIŁCE SIETKOWEJ
CHŁOPCÓW
 IV miejsce w MINI PIŁCE SIATKOWEJ DZIEWCZĄT
 III miejsce w rozgrywkach o PUCHAR PRZEWODNICZĄCEGO
RADY DZIELNICY W PIŁCE SIATKOWEJ CHŁOPCÓW
 ucz. OLA CIEŚLUK – I miejsce w województwie w 4-boju LA oraz I
miejsce w biegu na 600m. w MISTRZOSTWACH
WOJEWÓDZTWA
 ucz. SZYMON TRĄBCZYŃSKI – MISTRZ WOJEWÓDZTWA w biegu
na 100 i 300m., oraz VII miejsce w MISTRZOSTWACH POLSKI
MŁODZIKÓW w Kielcach
 ucz. WOJCIECH GURDAK – WICEMISTRZ WOJEWÓDZTWA w
biegu na 100 i 300m.
 Reprezentacja PSP nr 7 z przedstawicielami Urzędu Miasta
zajęła II miejsce w TURNIEJU GMIN „WOŹNIKI’96”
 ucz. MICHAŁ POCH i ucz. MARCIN LAMCH – III miejsce w
MIĘDZYSZKOLNYM KONKURSIE SPRAWNOŚCI TURYSTYCZNEJ
 Powołania Uczniowskiego Klubu Sportowego „REKORD”
Rok szkolny 1996/97
 Finaliści konkursów przedmiotowych
ucz. SERGIUSZ MOSKAL – finalista z geografii
ucz. BARTŁOMIEJ OSYRA – finalista z geografii

ucz. JOANNA BUDZISZEWSKA – finalistka z chemii
ucz. MARCIN MICIŃSKI – finalista z plastyki
 ucz. KAMIL GAJDEK II miejsce w WOJEWÓDZKIM KONKURSIE
RECYTATORSKIM
 II miejsce w finale WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU WOS „Co
wiesz o sejmiku samorządowym” dla ucz. ANNY BANASIAK i ucz.
ANDRZEJA BARTOSIŃSKIEGO
 ucz. RENATA MICIŃSKA – II miejsce w MIĘDZYSZKOLNYM
KONKURSIE ORTOGRAFICZNYM „MISTRZ ORTOGRAFII’97”
 ucz. MAGDA TYŚ – II miejsce w MIĘDZYSZKOLNYM KONKURSIE
ORTOGRAFICZNYM „MISTRZ ORTOGRAFII’97”
 ucz. KAMIL GAJDEK – VII miejsce w XIII OGÓLNOPOLSKIM
KONKURSIE KLASOMÓWCZYM, I miejsce przyznane przez
komisję młodzieżową i nagroda publiczności
 ucz. EWA ŁADA – III miejsce w WOJEWÓDZKIM KONKURSIE
KLASOMÓWCZYM
 I miejsce w MIEJSKICH IGRZYSKACH MINI PIŁKI SIATKOWEJ
DZIEWCZĄT
 III miejsce w WOJEWÓDZKIEJ LIDZE w MINI PIŁCE SIATKOWEJ
DZIEWCZĄT
 III miejsce w MIEJSKICH IGRZYSKACH MINI PIŁKI SIATKOWEJ
CHŁOPCÓW
 III miejsce w WOJEWÓDZKIEJ LIDZE MINI PIŁKI SIATKOWEJ
CHŁOPCÓW

 V miejsce w WOJEWÓDZKIEJ LIDZE PIŁKI SIATKOWEJ
CHŁOPCÓW
 I miejsce w LIDZE B MISTRZOSTW CZĘSTOCHOWY W PIŁCE
KOSZYKOWEJ CHŁOPCÓW
 I miejsce w NOWOROCZNYM TURNIEJU MINI PIŁKI SIATKOWEJ
DZIEWCZĄT W MYSZKOWIE
 ucz. MAGDALENA JANICKA nagrodzona jako najlepsza
zawodniczka Turnieju Noworocznego
 II miejsce w NOWOROCZNYM TURNIEJU MINI PIŁKI SIATKOWEJ
CHŁOPCÓW W MYSZKOWIE
 IX miejsce w I OGÓLNOPOLSKIM TURNIEJU MINI PIŁKI
SIATKOWEJ DZIEWCZĄT w Zawierciu
 ucz. SAWA DEAK – I miejsce w INDYWIDUALNYCH
MISTRZOSTWACH LEKKOATLETYCZNYCH i IV miejsce w finale
HALOWEJ PIŁKI NOŻNEJ CHŁOPCÓW
Rok szkolny 1998/99
 Finaliści konkursów przedmiotowych
ucz. Piotr Niewiadomski– finalista z geografii

