
gimnazjum brała udział w biegach 

sztafetowych i indywidualnych. 

Najlepsi stanęli na podium i otrzy-

mali pamiątkowe dyplomy oraz 

medale. Wręczała je Dyrektor 

Szkoły mgr Małgorzata Jagiełło-

wicz, która życzyła wszystkim 

energii i wielu sportowych sukce-

sów.        

      Na sukcesy nie trzeba było dłu-

go czekać, a przyczynili się do nich 

oczywiście uczniowie SP2 – piłka-

rze z klas sportowych, w których 

realizowany jest poszerzony pro-

gram z piłki nożnej w ramach pro-

jektu Akademia Sparty. Na co 

dzień swoim zaangażowaniem udo-

wadniają, że w „Dwójce” uczą się 

godni następcy Roberta Lewandow-

skiego.   

      Trampkarze (C-1, gr. 3 z II ligi 

okręgowej) wyjechali we wtorek, 

17 października, do Lwówka na 

mecz z tamtejszą Pogonią. Chłopcy 

wygrali pewnie 8-0 (4-0). Bramki 

strzelali:  Jakub Nizio – 3, Maciej 

Mohr – 1, Bartosz Kęsy – 1, Bar-

tosz Bielejewski – 1, Krzysztof 

Żybura – 1, samobójcza – 1.  Ci 

sami zawodnicy odnieśli kolejne i 

ważne zwycięstwo kilka dni póź-

niej; pokonali bowiem w sobotę, 21 

października, w Baranowie Akade-

mię Piłkarską Reissa Poznań. Dru-

żyna wygrała ten mecz ligowy 6:2 

(3:0). Bramki zdobyli: Mateusz 

Kobzda – 3, Bartosz Bielejewski – 

2 i Jakub Nizio – 1. Zespół, w któ-

rego skład wchodzą uczniowie 

„Dwójki”, zdecydowanie prowadzi 

w tej lidze.  

      Na brawa zasłużyli także junio-

rzy młodsi, występujący w I lidze 

okręgowej B-2.  Celebrowali zwy-

cięstwo w piątek, 20 października, 

nad zawsze groźnym zespołem 

Mieszko Gniezno - 4-1. Młodzi 

sportowcy z Szamotuł wskoczyli 

tym samym na fotel wicelidera. 

Bramki zdobyli: Bartosz Bielejew-

ski – 1, Maksymilian Kolarski – 1, 

Sławomir Łuczek – 1, Michał Ko-

nieczny – 1.  

      To nie koniec sportowych suk-

cesów. W środę, 25 października, 

młodzi piłkarze z SP2 zajęli I miej-

sce w gminie w Piłce Halowej. 

Warto również wspomnieć o indy-

widualnych talentach. Jan Mierzwa, 

zawodnik Szkoły Piłki Nożnej Sza-

motuły i uczeń Szkoły Podstawowej 

Nr 2 w Szamotułach, wywalczył w 

Gdańsku awans z Zespołem FA 

Szczecin do Turnieju finałowego 

PROFBUD Cup 2017 Challenger.  

Pokonane zostały takie drużyny jak: 

Zawisza Bydgoszcz , Arka Gdynia 

czy Lechia Gdańsk.  
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Sportowy Rok w SP2 

rozpoczęty z przytupem! 

      Małgorzata Jagiełłowicz jest 

absolwentką Wydziału Pedagogiki 

Uniwersytetu Adama Mickiewicza 

w Poznaniu. W czasie swojej pracy 

zawodowej nieustannie podnosiła 

swoje kwalifikacje: ukończyła pięć 

kierunków studiów podyplomo-

wych: 1/. Menedżer Oświaty. 2/. 

Nadzór pedagogiczny. 3/. Zarządza-

nie oświatą w jednostkach samorzą-

du terytorialnego w zreformowanym 

systemie edukacji. 4/. Historię 

i wiedzę o społeczeństwie. 5/. Stra-

tegię pozyskiwania i zarządzania 

środkami Unii Europejskiej 

(Uniwersytet Ekonomiczny w Po-

znaniu).  

      Jest specjalistą w zakresie tera-

pii pedagogicznej i oligofrenope- 

dagogiki. Realizowała program Mi-

nisterstwa Edukacji Narodowej: 

Wzmocnienie efektywności systemu 

nadzoru pedagogicznego i oceny 

jakości pracy szkoły. 

(dop.red.) 

Dyrektor SP-2 Małgo-

rzata Jagiełłowicz 

wręcza medale zwy-

ciężcom biegu. 


