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Kampania „Zachowaj Trzeźwy Umysł” ruszyła. 
 
 Zespół Szkół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Pępowie przystąpił          
do Ogólnopolskiej Kampanii Profilaktyczno - Edukacyjnej: „Zachowaj Trzeźwy 
Umysł”. Przystąpienie do tego projektu jest efektem współpracy w zakresie 
działań profilaktycznych wśród dzieci i młodzieŜy, prowadzonych wspólnie 
przez szkołę i Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 
Pępowie. 
 Kampania trwa od kwietnia do końca czerwca br. 
 Koordynacją działań w szkole zajmują się : wicedyrektor Cyryla Krajka   
i pedagog Alina Olejniczak.   
          W realizację włączy się całe Grono Pedagogiczne oraz rodzice.                                           
Projekt jest realizowany dwutorowo:  
- w szkole podstawowej pod hasłem: „W poszukiwaniu kwiatu paproci”, 
- w gimnazjum: „Zdobywamy Mount Everest”.  

• Kwiat paproci  symbolizuje realizację pragnień. To zdrowy sposób 
myślenia, który pomaga odkryć sens Ŝycia, daje poczucie własnej 
wartości. Znalezienie kwiatu paproci oznacza dotarcie do pięknych 
pokładów swojego „ja” i wydobycie na wierzch tego, czym moŜna się 
pochwalić i z czego moŜna się ucieszyć. Kwiat paproci, to takŜe ludzie 
- rówieśnicy, rodzina, nauczyciele, na których moŜna w Ŝyciu liczyć            
i z którymi moŜna przeŜyć fascynujące przygody.  

 
Cel główny: Budowanie poczucia własnej wartości i wykorzystywanie 
swojego potencjału rozwojowego do czerpania zadowolenia z Ŝycia. 
 
Cele szczegółowe: 
- poznawanie swoich mocnych stron i czerpanie z nich siły do unikania 
zachowań ryzykownych. 
- poznawanie swoich mocnych stron i wykorzystywanie ich do niesienia 
pomocy innym. 
- wykorzystywanie mocnych stron do podnoszenia sprawności fizycznej            
i prowadzenia zdrowego stylu Ŝycia. 
 
Formy realizacji celów: konkurs plastyczny, imprezy klasowe, zawody 
sportowe . 

 
• Mount Everest - najwyŜszy szczyt na świecie jest symbolem 

wielkich wyzwań Ŝyciowych, nieprzeciętnych celów oraz 
odpowiedzialności za kaŜdy krok na drodze do realizacji 
Ŝyciowych planów. WyraŜa on potrzebę autonomii, niezaleŜności 
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nastolatków, dąŜenia do bycia wyjątkowym, do osiągania 
sukcesów, a takŜe potrzebę bycia podziwianym.   

      Cel główny: Budowanie toŜsamości człowieka sukcesu. 
 
Cele szczegółowe: 
- rozwijanie umiejętności wytyczania sobie celów prowadzących do 
zadowolenia z Ŝycia; 
- rozwijanie umiejętności realizacji zadań pozwalających osiągnąć załoŜone 
cele; 
- rozwijanie cech dojrzałej osobowości, pozwalającej na bycie otwartym na 
innych ludzi. 
 
Formy realizacji celów: konkurs plastyczny„Zdobywamy Mount Everest” 
(realizacja marzenia), konkurs klasowy „Nasze mocne strony”, impreza 
sportowa, konkurs olimpijski „Citius, altius, fortius” (Szybciej, wyŜej, 
mocniej). 
 
JAK ROZPOCZĘLI ŚMY NASZE DZIAŁANIA? 
 

  Nauczyciele i wychowawcy zostali zapoznani z programem podczas 
posiedzenia Rady Pedagogicznej 14.04.2008r. W kolejnych dniach: 16 i 17 
kwietnia br. podczas zebrań z rodzicami wychowawcy przedstawili nasze 
plany związane z realizacją i zachęcili rodziców do współpracy. 

   Rodzice zaakceptowali  pomysł i zainteresowali się swoją rolą oraz rolą 
swoich dzieci w tym projekcie. Zostali wyposaŜeni w ulotki profilaktyczne,  
dotyczące tematyki uzaleŜnień. 

   Do rąk rodziców drugo- i trzecioklasistów ze szkoły podstawowej trafiły 
ulotki dla kierowców. Uczniowie są w trakcie wykonywania ozdobnych 
deklaracji, na których rodzice złoŜą podpisy (kaŜdy swojemu synowi/córce), 
zobowiązujące do niesiadania za kierownicę pod wpływem alkoholu. 

  Na terenie szkoły zostały rozwieszone plakaty informujące o akcji. 
 W kwietniu odbyły się spotkania koordynatorów z liderami projektu na 
poszczególnych etapach kształcenia: w klasach I-III i IV-VI szkoły 
podstawowej oraz w gimnazjum, podczas których zostały ustalone zadania do 
wykonania przez klasy. 
 Do sklepów z artykułami monopolowymi na terenie gminy zostały 
dostarczone tzw. kiwaczki z napisem ”Bez dowodu nie kupisz”, 
przypominające o zakazie nabywania alkoholu przez nieletnich.  
 

                                         Cyryla Krajka  
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Z Ŝycia klas „0” i I - III SP  

 
Kolejny krok w programie 

„Moje dziecko idzie do szkoły” 
 

 W ramach prozdrowotnego programu „Moje dziecko idzie do szkoły” 
uczniowie klas 0 obejrzeli film pt. „Bezpieczeństwo dziecka”. Scenki pomogły 
dzieciom zapamiętać prawidłowe zachowania w sytuacjach: 

• Jak bezpiecznie korzystać z przejścia dla pieszych. 
•  Jak postępować z psem. 
• Jak zachować się wobec obcej osoby. 
• Jak bezpiecznie bawić się nad wodą i na placu zabaw. 
Z kolei 6-latki promowały zdrowy styl Ŝycia podczas tzw. kolorowych 
tygodni. 
W marcu mieliśmy CZERWONY TYDZIEŃ, a w kwietniu 
ZIELONY TYDZIEŃ. Podczas kolorowych tygodni dzieci spoŜywały 
podczas śniadanka owoc lub warzywo w danym kolorze i piły mleko. 
Po posiłku pod nadzorem pielęgniarki szkolnej czyściły ząbki. 
Wykonały wiele prac praktycznych pod hasłem troski o zdrowie. 
 

  
 

  W czasie pobytu w szkole uczniowie wykonywali ćwiczenia 
śródlekcyjne. Codziennie towarzyszyło nam hasło: „5 razy dziennie 
owoce i warzywa”.  
 Podczas kolorowych tygodni dzieci nie tylko jadły owoce                       
i warzywa w danym kolorze, ale równieŜ wyróŜniały się poprzez 
ubiór w tym właśnie kolorze. O kolorowych tygodniach przypominały 
gazetki informacyjne dla rodziców, wystawy prac uczniowskich                      
i dekoracje w klasach. 
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Spotkanie z rodzicami klasy 0 b prowadzi p.Violeta Rolnik 

     21 kwietnia odbyło się spotkanie z rodzicami, podczas którego 
rodzice wzięli udział w ankietowaniu związanym z ww. programem. 
Z wynikami zapoznamy Czytelników „śycia Szkoły”w następnym 
numerze informatora. Przed nami jeszcze dwa kolorowe tygodnie: 
pomarańczowy i Ŝółty, a na zakończenie - festyn rodzinny. 

 
Gościem podczas zebrania z rodzicami była pani Alina Olejniczak- 

pedagog szkolny, która zapoznała mamy z wynikami komputerowego badania 
słuchu ich dzieci. 

Wychowawczynie klas 0: 
 Beata Kaczmarek i Violeta Rolnik 
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WSPOMINAMY „ZAJ ĄCZKA” W KLASIE IIB 

.  
Klasa II b wraz z wychowawczynią – p.Darią Wodniczak. 

 
 

II Gminny Konkurs Recytatorski  
PĘPOWIACZEK 2008 

 
W bieŜącym roku szkolnym mija 5.rocznica organizowania konkursów 

recytatorskich w kształceniu zintegrowanym. Od 2003 roku były 
przeprowadzane szkolne konkursy pod hasłami: „Jesień nie musi być smutna”, 
„Klucz do Ojczyzny”, „Jak Karolek został papieŜem”. W ubiegłym roku 
szkolnym po raz pierwszy odbył się Gminny Konkurs Recytatorski pod hasłem 
Pępowiaczek 2007 – Poeci dzieciom. 

Tegoroczna edycja II Gminnego Konkursu Recytatorskiego „Pępowiaczek 
2008” była przeprowadzona pod hasłem „Dziecięcym piórem”. Obejmowała 
wybrane opowiadania z tomików ks. Jana Twardowskiego. Pierwszym etapem 
konkursu były eliminacje szkolne, które odbyły się 28 marca. W jury zasiadły: 
wicedyrektor Cyryla Krajka, nauczyciel bibliotekarz Bernadeta Kaźmierczak           
i nauczyciel języka polskiego Joanna Góźdź. Podczas eliminacji szkolnych  
wyłoniono następujących laureatów: 

I miejsce  - Szymon Szober z klasy IIb 
II miejsce - Anna Woźniak z klasy IIIa 
III miejsce - Maria Nadolna z klasy IIa, Julia Paluszkiewicz z klasy Ic 
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Finał II Gminnego Konkursu Recytatorskiego PĘPOWIACZEK 2008 –  
odbył się 31 marca. Uczeń gimnazjum -Szymon Mieszkała -  powitał komisję 
konkursową, nauczycielki oraz wszystkich uczestników. Dyrektor Krystyna 
Klepacka pełniła rolę przewodniczącej jury. Mali artyści z wielkim przejęciem 
zaprezentowali swoje umiejętności recytatorskie. Poziom konkursu, mimo 
młodego wieku uczestników, był wysoki. Uczniowie zaprezentowali ambitny 
repertuar. Kameralnemu spotkaniu sprzyjał wystrój sali. Scenografia 
tematycznie związana z hasłem konkursu była oprawą całego programu. 

Komisja podsumowała wyniki i przyznała:  
• dwa pierwsze miejsca – Maria Nadolna kl.IIa i  Szymon Szober 

kl.IIb 
• dwa drugie miejsca – Anna Woźniak kl.IIIa i  Julia Paluszkiewicz 

kl.Ic 
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Na recytatorów czekał słodki poczęstunek, ufundowany przez p. Beatę 

Kaczmarek. 
Wszyscy recytatorzy otrzymali dyplomy uczestnictwa oraz nagrody 

ksiąŜkowe. Jury gratulowało uczniom duŜego zaangaŜowania w konkursie               
i twórczej interpretacji wybranych utworów. 

Uczestnikom jeszcze raz serdecznie gratulujemy wspaniałych recytacji. 
Dziękujemy równieŜ nauczycielom i rodzicom za zaangaŜowanie oraz trud 
włoŜony w przygotowanie dzieci do konkursu. 

                                                                                       Organizatorki: U.Latuszek i E.Matyla 
 

 
Święto Patrona Szkoły 

w nauczaniu zintegrowanym 
 

 Uczniowie klas najmłodszych przygotowali krótki program artystyczny, 
w którym przypomnieli biografię patrona i zapoznali kolegów z licznymi 
cudami, które dokonały się za wstawiennictwem papieŜa Jana Pawła II. Miłym 
akcentem był występ dzieci z kółka tanecznego oraz laureatów pierwszego 
miejsca Konkursu Recytatorskiego „Pępowiaczek 2008”. W tym uroczystym 
dniu uczniowie wykonali prace plastyczne o tematyce „PapieŜ w oczach 
dziecka”.  

Dzień zakończyliśmy wspólnym spacerem pod pomnik Jana Pawła II              
i zapaleniem zniczy.   
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Klasa 0 a – 24 uczniów z wychowawczynią,  p. Beatą Karczmarek - równieŜ 

uczestniczyła w Dniu Patrona. 
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ZOSTAŃ WŚRÓD NAS  
 

      „Jan Paweł II, to hasło naszych dni, 
      On wzorem naszym będzie, 
      Jak godnie imię jego brzmi. 
      On z nami zawsze, wszędzie”. 
 Pod takim hasłem uczniowie klasy IIb przygotowali montaŜ słowno- 
muzyczny dla rodziców, który był poświęcony sylwetce Patrona Szkoły - 
Janowi Pawłowi II oraz zbliŜającej się I Komunii św. Dzieci z przejęciem                   
i wzruszeniem przedstawiły cuda Jana Pawła II oraz zaśpiewały jego ulubioną 
pieśń. Recytowały wiersze związane z I Komunią św. Laureat Gminnego 
Konkursu Recytatorskiego „Pępowiaczek 2008”- Szymon Szober - zachwycił 
rodziców pięknym opowiadaniem ks. Jana Twardowskiego. 
 Atrakcją spotkania był taniec ludowy ”Hurra polka”. Wyjątkowo ruchliwy 
zespół klasowy w odświętnych strojach (w tym urocza krakowianka- Weronika 
Kowalik) wprawił wszystkich w niezwykły nastrój.  

 
 Uwieńczeniem imprezy była degustacja pępowskich kremówek                
z GS-owskiej piekarni, które smakowały świetnie, mimo iŜ nie były                    
z wadowickiej cukierni.   

              Daria Wodniczak 
                                    Lidia Machowska 
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Dzień Ziemi 
 

 Z okazji Dnia Ziemi klasy IIa i IIIc wybrały się na wycieczkę do Rogalina 
oraz do Muzeum Przyrodniczego im. Arkadego Fiedlera w Puszczykowie. 

W Rogalinie dzieci podziwiały wiekowe dęby - pomniki przyrody.               
Syn podróŜnika i pisarza, Arkadego Fiedlera, oprowadził uczestników 
wycieczki po muzeum i Ogrodzie Tolerancji. Uczniowie zobaczyli świat Indian 
oraz piramidę Cheopsa w znacznym pomniejszeniu. 

 
 Ostatnim punktem wycieczki był seans filmowy w Multikinie. Dzieci 
obejrzały film pt. „Horton słyszy Ktosia”. 
 Dla wszystkich był to bardzo udany Dzień Ziemi. 
          M.Tomczak 

        A.Sierszulska 
 

 
PODZIĘKOWANIEPODZIĘKOWANIEPODZIĘKOWANIEPODZIĘKOWANIE        dla  Pani Eweliny Mareckiej 
za zaznajomienie nas z ciekawą i trudną pracą lekarza weterynarii, 
udzielanie wyczerpujących odpowiedzi na nasze pytania oraz za profesjonalne 
i gościnne przyjęcie 
                                                                                 Uczniowie klasy IIIc  
                                                                                                  z wychowawczynią 
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Wizyta w gabinecie weterynaryjnym u p.Eweliny Mareckiej była bardzo interesująca.                                                   
 
 

 
Z Ŝycia klas IV-VI 
                        

W ŚWIECIE FARAONÓW...  

   
  10 marca br. w piękny, słoneczny poniedziałek, ponad 100- 
osobowa grupa uczniów wraz z opiekunami wyruszyła autokarami na 
wyjątkowa wystawę do Poznania. Dlaczego wyjątkową? Jest to jedyna w Polsce 
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wystawa poświęcona staroŜytnemu Egiptowi, a nawet unikatowa w polskim 
wystawiennictwie.  
 Twórcami wystawy są uczestnicy Polsko - Egipskiej Misji 
Archeologicznej SAGGARA. Oprawę dydaktyczną przygotowała Agnieszka 
Kowalska, a konsultantem merytorycznym jest prof. Karol Myśliwiec, dyrektor 
Zakładu Archeologii Śródziemnomorskiej Polskiej Akademii Nauk.  
 „Tajemnice staroŜytnego Egiptu” ukazały zabytki egipskie róŜnej 
kategorii. Znajdowały się na niej posągi faraonów i bogów, ale równieŜ 
pozwalała ona przybliŜyć Ŝycie codzienne staroŜytnych Egipcjan. MoŜna było 
podziwiać, jakie peruki nosili Egipcjanie, jakimi narzędziami posługiwali się 
przy wyrobie wspaniałych posagów czy okazów sztuki jubilerskiej. 
Niecodzienna sceneria z grobowców i papirusów pomagała uczniom lepiej 
odnaleźć się w świecie staroŜytnym - poznać Egipt i jego mieszkańców. Wzory 
zaczerpnięte ze staroŜytnych źródeł, kopie autentycznych przedmiotów 
uŜywanych na co dzień przez Egipcjan sprawiły, Ŝe oglądający w kaŜdym wieku 
czuł się na pewno swobodniej niŜ w muzeum. Na wystawie moŜna było dotknąć 
niektórych obiektów, zrobić sobie z nimi zdjęcie - co nie jest moŜliwe w 
muzeum.  

 
 Uczniowie pełni wraŜeń, lekko przeraŜeni, bogatsi o nowa wiedzę wrócili 
do domów. Swoje zadowolenie podsumowali pytaniem: „Kiedy pojedziemy na 
następna wystawę?”. Nasza odpowiedź brzmi: „We wrześniu, na Festyn 
Archeologiczny w Biskupinie”.  

                                                                                Lidia Muszyńska 
Arleta Adamek 
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DZIEŃ PATRONA SZKOŁY W KLASACH IV-VI 
 
 Wychowawczynie klas IV: Lidia Muszyńska, Zofia Przeniczka i Daria 
Janiszewska, przygotowały turniej wiedzy o patronie szkoły, łącząc naukę z 
zabawą. Trzy druŜyny klasowe w holu szkoły dzielnie rywalizowały ze sobą w 
róŜnych konkurencjach. Dzieci odpowiadały na wylosowane pytania 
konkursowe, układały puzzle z podobizną papieŜa, nazwami miejscowości: 
Wadowice, Kraków, Niegowić - wypełniały puste miejsca na mapie.  
            Pozostali uczniowie z zespołów klasowych śpiewali „Barkę”, poddając 
się ocenie jury, w którym zasiadali równieŜ rodzice. Ocenie podlegało teŜ 
zachowanie kibiców oraz gazetki klasowe, poświęcone sylwetce Wielkiego 
PapieŜa. Program był bardzo ciekawy i emocjonujący. 

  
W tym samym czasie 5-osoboe druŜyny z klas V i VI przez dwie godziny 

walczyły o prowadzenie w turnieju wiedzy i umiejętności na sali gimnastycznej. 
Sześć rund pytań stanowiło okazję do wykazania się znajomością faktów 
biograficznych dotyczących Karolka, Karola i Ojca Świętego. Konkurs 
urozmaicono zabawami: układanie puzzli – herbu papieskiego i słowniczka 
dotyczącego pontyfikatu, cytatów z rozsypanki wyrazowej, projektowanie logo 
szkoły noszącej imię Jana Pawła II.  Przygotowano teŜ 10 pytań z nagrodami dla 
publiczności. Autorkami tego pięknego scenariusza były: Marlena Wachowiak          
i Joanna Góźdź.                                  
                                                                                                          Cyryla Krajka  

 
PTAKI WODNO - BŁOTNE POLSKI 

 
 16 lutego 2008r. uczennica klasy VIb – Jagoda Sobótka, zmagała się                    
z  zestawem pytań przygotowanym na etap okręgowy konkursu: „Ptaki wodno- 
błotne Polski”, zorganizowany przez Polskie Towarzystwo Ochrony Przyrody 
„Salamandra”. Konkurs odbył się w Zespole Szkół im. Jana Pawła II                      
w Zimnowodzie. Na szczeblu okręgu uczniowie musieli się wykazać bardzo 
szczegółową wiedzą nt. ptaków wodno - błotnych w Polsce. Szczegółową, 
poniewaŜ musieli znać kolory jaj, które składają wodno - błotne ptaki. 



 16 

 Jagodzie, przy wielkim zaangaŜowaniu ze swojej strony, udało się 
uzyskać 15 pkt.  Dla uczennicy klasy VI jest to doskonały wynik, poniewaŜ            
w tym konkursie brali udział uczniowie szkoły podstawowej i gimnazjum. 
Wśród uczestników byli tacy, którzy wiele razy startowali w tego typu 
konkursach. Dla Jagody był to debiut. Ale za to, jaki udany!  
 Gratulujemy i Ŝyczymy dalszych sukcesów. 

Lidia Muszyńska 
 
 

 
ZNOWU ODWIEDZIMY HOLANDI Ę 
 
 W terminie: 13-20 lipca 2008r. 30-osobowa grupa uczniów z naszej 
gminy (20 ze szkoły w Pępowie i 10 ze szkoły w Skoraszewicach) wyjedzie na 
wakacje do Holandii. Będą to - jak zwykle - uczniowie klas V i VI. Uczestnicy 
zostali wyłonieni spośród chętnych drogą losowania. Do Holandii udadzą się 
autokarem z leszczyńskiej firmy w towarzystwie pięciu opiekunów. Będą mieli 
zapewnione zakwaterowanie w holenderskich rodzinach (po dwie osoby                  
w rodzinie).  
 W tym roku po raz dziesiąty dzieci z naszej gminy będą miały okazję 
odwiedzić „Kraj tulipanów”. Wszystko w imię współpracy polsko – 
holenderskiej. Sprawy związane z wyjazdem pilotuje Komitet ds. współpracy 
Pępowo- Dodewaard. W naszej szkole wyjazdem zajmuje się p. Alina Nowacka. 

Cyryla Krajka 

 
Z Ŝycia gimnazjalistów 
 
NIE KU Ś LOSU... – refleksje po koncercie profilaktycznym dla klas II i III  
 
 6 marca 2008r. uczniowie klas II i III gimnazjum (w sumie 197 
gimnazjalistów) wzięli udział w programie profilaktycznym w formie koncertu 
muzycznego „Nie kuś losu” . Wykonawcą był Gienek Loska – legenda 
rockowego podziemia, załoŜyciel zespołu SEVEN B. Usłyszeliśmy słowa, Ŝe 
„Polska, to jeden wielki targ narkotykowy. Nie zmieni tego Ŝadna ustawa. MoŜe 
to zmienić jedynie Twoje NIE”. 

„Narkotyki i uŜywki, to droga donikąd. Stamtąd się nie wraca. Tak samo 
kończą wszyscy, którzy biorą. I ci, którzy nie mają na działkę, i ci bogaci, i ci z 
banków - kończą ze strzykawką w ręku”-  oto przesłania programu. Te 
dramatyczne słowa padały z ust muzyka rockowego, Gienka Loski. Koncert był 
sumą obserwacji Ŝycia rockowego, aktorskiego i artystycznego w ogóle. Muzyk 
propagował zdrowy - bo trzeźwy - styl Ŝycia. Podkreślał znaczenie nieagresji, 
miłości i poszanowania drugiego człowieka. Uświadamiał dorastającej 
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młodzieŜy, jak niewiele trzeba, by stracić tak wiele...i jak trudno się wtedy 
podnieść, by wrócić do normalnego Ŝycia. 
 Koncert sfinansowała Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych. 

Cyryla Krajka 
 
WraŜenia uczniów  
 
 Gienek Loska był wspaniałym gitarzystą. Bez niego nie mogła się odbyć 
Ŝadna impreza w okolicy, a na kaŜdej z nich był alkohol i narkotyki. Próbował, 
....aŜ w końcu uzaleŜnił się od nich. Kiedyś namówił swojego kolegę, Sławka, 
do wzięcia narkotyków. Ten, niestety, przedawkował  i zmarł. Gienek długo 
czuł się winny. Gdyby nie jego namowy, Sławek cieszyłby się Ŝyciem... 
Tymczasem, bał się spojrzeć w oczy rodzicom swojego kolegi.  

Pewnego dnia dostał nauczkę od losu: rozbił sobie głowę i na miesiąc 
zapadł w śpiączkę. Coś przez to zrozumiał: sam zawalił sobie Ŝycie – na własne 
Ŝyczenie jego zawisło ono na włosku, mimo wszystko, niełatwo było je 
odmienić. Na szczęście poznał Agnieszkę – przyszłą Ŝonę. To ono i ich córka 
sprawiły, Ŝe Gienek wyszedł na prostą, choć nie było to łatwe.  
 Koncert opierał się na świadectwie własnego Ŝycia. Rockman długo brnął 
niepewnymi ścieŜkami, a teraz chce przed takim wyborem przestrzec innych - 
młodych, ciekawych świata  ludzi - takŜe nas. Ciekawie opowiadał o swoim 
Ŝyciu. Doświadczenia zebrane przez niego skłoniły słuchaczy i widzów do 
refleksji.  

Kinga Michalska i Lidia Krystkowiak 
 kl.IIc Gim. 

 
 
DZIEŃ PATRONA SZKOŁY  
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Uczestnicy finału konkursu wiedzy o patronie szkoły. 

 
Środa, 2 kwietnia,  w Zespole Szkół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum          

w Pępowie była poświęcona patronowi szkoły- Janowi Pawłowi II.  
 Z tej okazji przygotowano aŜ cztery programy uroczystości dla 
poszczególnych grup wiekowych: dzieci z kształcenia zintegrowanego, klas IV, 
V i VI oraz gimnazjum. 

NajdłuŜej do dnia Patrona przygotowywali się gimnazjaliści. Bogaty 
scenariusz obchodów wraz z harmonogramem przygotowały opiekunki 
szkolnego koła „Pokolenie JPII”, panie: Anna Kołata i Danuta Szczęsna. 
Program obchodów wymagał współpracy wszystkich klas gimnazjum, 
wychowawców, nauczycieli i katechetów. Dzień Patrona został w środowisku 
młodzieŜy gimnazjalnej zainaugurowany Mszą św. z udziałem pocztu 
sztandarowego oraz gwardzistów. Przed popiersiem Jana Pawła II na skwerze 
przykościelnym odśpiewano „Barkę” oraz hymn Rodziny Szkół im. Jana Pawła 
II, do której naleŜymy od ubiegłego roku. Z kolei wszyscy udali się do Sali 
Centrum Sportowo - Kulturalnego, gdzie odbył się turniej wiedzy biograficznej                    
o charakterze: „jeden z dziesięciu”. Wygrała go Kamila Kempa z kl.IId, a 
kolejne miejsca zajęli: Agata Pijaczyńska z IIId i Marcin Lewandowski z IIIa. 

 Program gimnazjalny urozmaiciły występy koła „Gitarą i piórem” 
prowadzonego przez pana Łukasza Janurę oraz prezentacja multimedialna pana 
Tomasza Jarusa. Scenografię stanowiła wystawa 12 konkursowych gazetek 
klasowych, ilustrujących realizację następujących tematów: 1.Lata wadowickie, 
2. Młodość, 3. Czas okupacji, 4. Kapłaństwo powołaniem do świętości,                   
5. Biskup i kardynał Karol Wojtyła, 6. Wybór na papieŜa, 7. Watykan - siedziba 



 20 

papieŜa, 8. Zamach 13 maja 1981r., 9. PodróŜe po świecie, 10. PodróŜe                  
do Polski, 11. Audiencje papieŜa, 12. Sens cierpienia i śmierci. 

 Komisja konkursowa, oceniająca gazetki klasowe, przyznała I nagrodę 
klasie IIId, a wyróŜnienia klasom: IIIa i IIc. 
 Podczas uroczystości gimnazjalistów zaszczycił swoją obecnością 
proboszcz pępowskiej  parafii - Ksiądz Henryk Szwarc, który przybył                       
z uśmiechem i miłym słowem. 
 Atmosfera Dnia Patrona nie przeminęła z dniem 2 kwietnia. Do refleksji 
skłania  przepiękna wystawa fotografii pomników Jana Pawła II , przygotowana 
przez uczennicę klasy IIId - śanetę Grodzką. Na pamiątkę pozostały uczniom, 
nauczycielom, pracownikom szkoły i miejscowego Urzędu Gminy - białe 
kokardki – symbol ufności, wdzięczności i pamięci o Janie Pawle II, 
przygotowane dla wszystkich przez „ Pokolenie JPII”. 
 

 
Wystawa fotografii pomników Jana Pawła II , przygotowana przez  śanetę Grodzką. 

  
Dyrekcja Zespołu Szkół w Pępowie moŜe być dumna z wkładu pracy uczniów, 
nauczycieli i katechetów oraz pracowników szkoły w przygotowanie tego 
wspaniałego dnia. Podziękowania naleŜą się równieŜ Radzie Rodziców               
i Księdzu Proboszczowi za ufundowanie nagród . 

Cyryla Krajka  
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MODLITEWNE SPOTKANIE P ĘPOWSKIEJ MŁODZIE śY W DUCHU 
I KLIMACIE TAIZÉ 

 

 
 

5 kwietnia godzina 20.00. Zwykle o tej porze w kościele jest juŜ pusto, ale 
nie w ten sobotni wieczór. W prezbiterium grupa młodych ludzi w 
towarzystwie księdza wikariusza Marcina Nowaka i Donaty Szlachetki - 
instruktorki młodzieŜowego zespołu wokalno- instrumentalnego„Eden”. Siedzą 
w kręgu na dywanie, przy blasku rozstawionych na podłodze świec. Skupieni, 
ze spojrzeniami utkwionymi w przygotowany na Taizé ołtarzyk: krzyŜ, Święta 
Rodzina i Ojciec Święty Jan Paweł II. Nagle odzywają się gitary i kościelną 
ciszę przerywa delikatny, jakŜe subtelny i wymowny śpiew. Ludzi niewielu, ale 
śpiew cudowny, płynący z oddanych serc: „Chwalę Ciebie Panie i wywyŜszam, 
[…] uwielbiając imię Twe”. Potem psalm, czytanie i znowu śpiew: „ Jest jedno 
Ciało, jest jeden Pan. / Jednoczy nas w duchu, byśmy razem szli”. Następnie 
ewangelia dająca poczucie bezpieczeństwa: ”Niech się nie trwoŜy serce Wasze. 
[…] W domu Ojca mego jest mieszkań wiele”. I znowu piękny, wzruszający 
śpiew: ”Szukałem Was, teraz Wy do mnie przychodzicie”, a później: „Ubi 
caritas et amor. Ubi caritas Deus ibi est.” (Tam, gdzie jest miłość i dobroć, tam, 
gdzie miłość jest, tam mieszka Bóg”). Po cichej, a następnie wstawienniczej 
modlitwie - „Barka”, a w niej słowa: „Dzi ś, kiedy jesteś juŜ w niebie/ 
dziękujemy, Ŝe Bóg dał nam Ciebie”. Błogosławieństwo i kaŜdy udał się w 
swoją stronę z nadzieją na rychłą beatyfikację Jana Pawła II. 

Cyryla Krajka  
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KOLACJA NA CZTERY R ĘCE 
 
 1 kwietnia 2008r. pojechałem z Kołem Teatralnym do Teatru Nowego          
w Poznaniu na niezwykły spektakl.  
 Po wejściu do teatru i zajęciu miejsca z niecierpliwością oczekiwałem aŜ 
kurtyna pójdzie w górę. Kiedy nastąpił ten moment, mój wzrok przykuła 
posadzka sceny, wykonana z duŜych marmurowych płyt, ułoŜonych w 
szachownicę. Na niej ustawiono wspaniale nakryty stół. Szczęśliwie zająłem 
miejsce dość blisko sceny, więc mogłem dokładnie mu się przyjrzeć. Stały na 
nim: półmiski z ostrygami, ślimakami, karczochami, pasztetami i nie mniej 
wyszukane trunki. 
  Po chwili rozpoczęła się akcja. Widownia została przeniesiona myślami 
w rok 1747, kiedy to w Hotelu Turyńskim w Lipsku dochodzi do fikcyjnego 
spotkania dwóch, dziś światowej sławy artystów. ReŜyser uznał, Ŝe jeśli 
kiedykolwiek doszłoby do takiego spotkania sławnych muzyków, to tak właśnie 
mogłoby ono wyglądać.  
 Jerzy Fryderyk Haendel przyjeŜdŜa do Lipska z okazji przyjęcia Jana 
Sebastiana Bacha do Towarzystwa Nauk Muzycznych. Próbował zaimponować 
Bachowi wyszukaną kolacją. Bach, to człowiek skromny, cichy, pokorny, choć 
wielce utalentowany. Haendel natomiast, to bywalec europejskich salonów, 
cynik, dorobkiewicz, człowiek zadufany w sobie. 
 Przez cały czas zastanawiałem się, skąd wziął się pomysł na spotkanie 
tych dwóch osobistości. Odpowiedź znalazłem podczas dyskusji pomiędzy 
kompozytorami. Do ich spotkania doprowadziła ludzka ciekawość. Jan 
Sebastian Bach był ciekaw, jak taki mizerny kompozytor jak Haendel moŜe 
zyskać taką sławę wśród słuchaczy, podczas gdy on jest pomijany przez opinie 
publiczną. Podczas kolacji dochodzi do konfrontacji pomiędzy artystami. 
Wspólnie zastanawiają się, co jest lepsze: sława i komercja czy wolność 
tworzenia tylko dla siebie.  
 Sztuka bardzo mnie zainteresowała i skłoniła do refleksji. ReŜyser, Olaf 
Lubaszenko, stworzył wraz z autorem komedii wspaniałe przedstawienie. Efekty 
udanej współpracy aktorów, scenografów, reŜysera i dźwiękowców były 
widoczne.  

Szymon Mieszkała kl.IbG 
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Etap powiatowy Ogólnopolskiego Turnieju 
Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym za nami. 

 

 
 

 W piątek, 4 kwietnia br. w centrum szkolenia u p.Kaczmarka                          
przy ul. Lipowej w Gostyniu został przeprowadzony Etap powiatowy 
Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym. Organizatorem 
była Powiatowa Komenda Policji w Gostyniu. 
 Szkołę podstawową reprezentowali: Arkadiusz Małecki, Katarzyna 
Walczak i Maciej Grobelny, a gimnazjum: Bartosz Kopciński, Magdalena Bigaj 
i Szymon Mieszkała. Pojechali wraz z opiekunem i instruktorem p.Ewą 
Migdalską. 
 Zespół ze szkoły podstawowej nie stanął na podium, ale Arek Małecki 
najlepiej ze wszystkich zawodników pokonał tor przeszkód, tracąc jedynie                
2 punkty w bardzo trudnym slalomie.  
 Szymon był drugi na torze, tracąc równieŜ 2 punkty. 
I miejsce indywidualnie zajął w konkursie Szymon Mieszkała z klasy Ib 
gimnazjum (wśród uczestników jeden z najmłodszych gimnazjalistów), który 
oprócz gratulacji odebrał z rąk organizatorów równieŜ nagrody: torbę 
turystyczną, kurtkę oraz szereg drobnych upominków.  
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Zespołowo nasza druŜyna gimnazjalna zajęła II miejsce. 

 
Magdalena Bigaj, Szymon Mieszkała i Bartosz Kopciński 

zajęli II miejsce druŜynowo. 
    

Wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe upominki 
Ewa Migdalska  
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Co słychać w bibliotece? 
 

„Moja pierwsza ksiąŜka z biblioteki” 

 
 „ŚwieŜo upieczeni” czytelnicy biblioteki szkolnej wzięli udział w 
konkursie plastycznym „Moja pierwsza ksiąŜka z biblioteki”. Zadaniem 
pierwszaków było wykonanie ilustracji do pierwszej  wypoŜyczonej i 
przeczytanej ksiąŜki. 
 Do biblioteki wpłynęło 30 prac, które moŜna obejrzeć na korytarzu            
klas I-III.  
 Wszyscy uczestnicy zostali nagrodzeni słodkim upominkiem. 
 
                                               Nauczyciele bibliotekarze: 
                                    Bernadeta Kaźmierczak 
                               i  Ewa Fabisiak 
 

SPOTKANIE Z DZIENNIKARZEM 
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 27 marca br. gościł w naszej szkole Witold Machura – dziennikarz, 
politolog, członek Stowarzyszenia Dziennikarzy RP, redaktor naczelny 
„Kwartalnika Nowotomyskiego”, a takŜe miesięcznika „Wielkopolska                      
w Europie”. 
 Słuchaczami prelekcji na temat „Jak i co pisać w Internecie” byli 
uczniowie klasy II a i II b gimnazjum. Podczas spotkania gość omówił swój 
warsztat zawodowy oraz wspomniał o sprawach praktycznych, związanych               
z załoŜeniem i prowadzeniem pisma. Dziennikarz uatrakcyjnił spotkanie, 
angaŜując uczniów w określone role zespołu redakcyjnego, czym wywołał Ŝywe 
zainteresowanie słuchaczy. 
                                               Nauczyciele bibliotekarze: 
                                    Bernadeta Kaźmierczak 
                               i  Ewa Fabisiak 

 
Imprezy integracyjne 
 
ZRÓB TO SAM w Kole Rękodzieła Artystycznego 

        
Uczniowie sprawdzali swoje umiejętności manualne i zdolności rękodzielnicze 
pod okiem opiekunek koła: p.ElŜbiety Andrzejewskiej i p.Zuzanny Neuhoff- 
Ley. 
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Po raz kolejny, członkowie Koła Rękodzielniczego „Zrób to sam”, 

spędzili okres przedświąteczny bardzo pracowicie. W związku ze zbliŜającą się 
Wielkanocą skupiliśmy się na przygotowaniu m.in.: pięknych pisanek, 
baranków, kur z siana, papierowych kurczaczków. Wszystko po to, aby dzięki 
zdobytym umiejętnościom móc umilić naszym najbliŜszym ten szczególny czas.  

śycząc wszystkiego najlepszego braci uczniowskiej oraz nauczycielom i 
innym pracownikom szkoły, podzieliliśmy się efektami naszej pracy, 
eksponując je na wystawie w holu szkoły. Miło nam, jeśli niektóre nasze 
pomysły zainspirowały kogoś do samodzielnego wykonania świątecznych 
dekoracji. 

                                                                       E. Andrzejewska 
               Z. Neuhoff-Ley 

 
ZAJĄCZEK O NAS PAMIĘTAŁ 

  
 Tradycyjnie w Wielki Czwartek do dzieci przychodzi Zajączek.              

W tym roku zawitał do nas dzień wcześniej i obdarował niespodzianką uczniów 
niepełnosprawnych. 
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 Spotkanie wielkanocne miało miejsce w sali nauczania indywidualnego, 
gdzie codziennie odbywają się zajęcia rewalidacyjno- wychowawcze. W rolę 
Zajączka wcielił się Eryk Andrzejewski – uczeń klasy IIa SP, który kaŜdemu 
dziecku wręczył niespodziankę.  

 JakŜe miło nam było widzieć uśmiech na twarzach naszych 
podopiecznych , którzy zaglądali do koszyczków. Uwieńczeniem spotkania było 
pamiątkowe zdjęcie dzieci specjalnej troski z Zajączkiem. 

 
 Przygotowanie wielkanocnych niespodzianek dla uczniów 

niepełnosprawnych intelektualnie było moŜliwe dzięki wsparciu Rady 
Rodziców Zespołu Szkół w Pępowie.  

 Zorganizowanie spotkania wymagało zaangaŜowania pań: Izabeli 
Marszałek i Agaty Biernackiej oraz ucznia kl.IIa- Eryka Andrzejewskiego. 

                  Lidia Machowska 
                  ElŜbieta Andrzejewska 
 
Z notatnika pedagoga szkolnego 

Czy dzieci z „zerówki” mają dobry słuch? 
 
      Jednym z głównych zadań pedagoga szkolnego w bieŜącym roku szkolnym 
jest szczegółowa diagnoza obu grup „zerówek” pod kątem dojrzałości szkolnej. 
O tym, jak waŜne jest osiągnięcie dojrzałości szkolnej przez dziecko 
rozpoczynające naukę w klasie I, juŜ Państwu pisałam. Dziś chciałabym napisać 
o pierwszym etapie tych badań, a mianowicie o badaniu słuchu. NiemoŜliwe jest 
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osiągnięcie dojrzałości słuchu fonematycznego, tak waŜnego przy nabywaniu 
umiejętności czytania i pisania, bez prawidłowego słuchu fizjologicznego. 
       Badanie słuchu wykonano testem przesiewowym opracowanym w 
Instytucie Fizjologii i Patologii Słuchu w Warszawie. Oparte jest ono na 
automatycznej analizie ankiety, audiometrycznej próbie tonowej oraz na 
testowaniu zrozumiałości mowy w szumie. Dodatkowo dla dzieci 
przedszkolnych moŜliwe jest przeprowadzenie badania opartego na sprawdzeniu 
rozumienia dźwięków mowy. Jest to badanie przesiewowe, co oznacza, Ŝe 
ewentualny negatywny wynik naleŜy potwierdzić badaniem audiologicznym.  
     Badanie słuchu wykonano łącznie u 49 dzieci z obu grup. Wynik:                     
47 uczniów ma słuch prawidłowy – świadczy o tym komputerowa analiza 
wyników, u dwojga dzieci konieczna jest dalsza diagnoza. Jak naleŜy 
postępować w takim przypadku, rodzice zostali poinformowani. 
       Drugim etapem diagnozy dzieci sześcioletnich będzie badanie stopnia 
opanowania wiadomości i umiejętności zawartych w programie klas 0. 
Obejmować będzie ono następujące działy: 
- badanie wiadomości, umiejętności rozumowania i wypowiadania się, 
- badanie przygotowania do nauki czytania, pisania i liczenia.  
 W trakcie indywidualnych badań kaŜde dziecko będzie musiało wykazać 
się:  
- wiadomościami o sobie, rodzinie i środowisku, 
- umiejętnością analizy i syntezy słuchowej, 
- orientacją czasowo - przestrzenną, 
- umiejętnościami słuchowo - językowymi, 
- sprawnością grafomotoryczną. 
         Tak dokładna diagnoza pozwoli na właściwe ukierunkowanie pracy 
wyrównawczej w szkole i w domu. To z kolei warunkuje pomyślny start 
szkolny dla wszystkich dzieci, a jest to troską i nauczycieli i rodziców. 
                                                                                                      Alina Olejniczak 

 
 

Z gabinetu pielęgniarki szkolnej 
 

CHROŃMY ZDROWIE PRZED WPŁYWEM ZMIAN 
KLIMATYCZNYCH 

 Światowy Dzień Zdrowia, obchodzony 7 kwietnia, to niezwykła 
sposobność do zwrócenia uwagi całego świata na problem zdrowia. W ostatnim 
czasie często słyszy się o zmianach klimatycznych, które zagraŜają nie tylko 
naszemu stylowi Ŝycia, lecz takŜe mogą mieć ogromny wpływ na zdrowie i 
przyczyniać się do cierpienia ludzi na kuli ziemskiej. 
Dlaczego tak się dzieje? Gazy cieplarniane wytwarzane przez człowieka, w 
szczególności pochodzące ze spalania paliw stałych (emisja gazów z elektrowni, 
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fabryk, spaliny samochodowe) powodują ocieplenie klimatu. Zmiany w 
klimacie natomiast powodują takie skutki jak: fale upałów i fale zimna, 
powodzie, niedoŜywienie i choroby przenoszone wektorowo, przez gryzonie,   
wodę oraz zanieczyszczenia powietrza. Skutki te mogą oddziaływać na kaŜdego, 
ale nie na wszystkich w ten sam sposób. Ma to związek z szerokością 
geograficzną, a takŜe z dostępem do fachowej pomocy medycznej, poziomem 
wiedzy na temat prawidłowej kultury zdrowotnej, wiekiem i przynaleŜnością do 
klasy społecznej. 
 Upały źle wpływają głównie na starszych ludzi. Występowanie u tych 
osób chorób przewlekłych oraz zaŜywane leki mogą obniŜyć ich zdolność do 
radzenia sobie z wysoką temperaturą powietrza. Wysokie temperatury sprzyjają 
równieŜ rozwojowi róŜnych bakterii w Ŝywności, np. pałeczki Salmonelli. Grozi 
to zatruciami pokarmowymi i wybuchem epidemii. Dzieci równieŜ są bardziej 
podatne na efekty zmian klimatu. W czasie upałów niemowlęta i małe dzieci 
naraŜone są na odwodnienie. Szkodliwe zdrowotnie efekty fal ciepła są 
silniejsze, kiedy zanieczyszczenie powietrza jest wysokie. Zawieszone w 
atmosferze pyły o wysokim stęŜeniu, wytworzone przez człowieka, wywołują  
choroby układu oddechowego, nowotwory, a tym samym skracają przeciętną 
długość Ŝycia kaŜdego Europejczyka. Częste skoki temperatur z dnia na dzień   
z wysokiej na niską i odwrotnie, przyczyniają się do chorób związanych             
z układem oddechowym, tj. przeziębienia, grypy, zapalenia oskrzeli, płuc itp.  
 Fale zimna występują rzadziej, ale dotykają one w szczególności ludność 
zamieszkującą północne szerokości geograficzne. Zgony i choroby związane             
z falą zimna są szczególnie odczuwane przez biedniejsze rodziny, których nie 
stać na opał, a takŜe osoby bezdomne, które nie mają gdzie schronić się przed 
zimnem.  
 Powodzie, związane z wzrastającymi opadami atmosferycznymi, 
bezpośrednio przyczyniają się do utonięć, urazów itd. Pośrednio natomiast 
powodują szkody i doprowadzają do szerzenia się chorób zakaźnych, zatruć 
pokarmowych poprzez skaŜenie wody pitnej, chorób przenoszonych przez 
gryzonie i owady, np. wysoka temperatura i opady sprzyjają szerzeniu się 
malarii przenoszonej przez komary. 
 Długotrwałe susze, jak i powodzie, mają niekorzystny wpływ na 
produkcję Ŝywności, która malejąc, moŜe doprowadzić do wzrostu 
niedoŜywienia, szczególnie wśród ubogiej ludności. 
 Jak widać, problemów związanych ze zmianami klimatycznymi jest 
wiele, dlatego musimy podjąć wspólne działania, które doprowadzą do 
procesów odwracających te zmiany klimatyczne. Bez względu na to, jakie 
działania zostaną podjęte i jak skromny będzie ich budŜet, mam nadzieję, Ŝe 
kaŜda pomoc i siła się przyda. Musimy zacząć od teraz – nie moŜna pozostawić 
spraw własnemu biegowi! 

Pielęgniarka szkolna 
Jolanta Nowacka   
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 Kronika sportowa 

• Podczas rozegranych 4 kwietnia w Gostyniu Mistrzostw Powiatu w 
Biegach Przełajowych, które były równocześnie eliminacjami do 
Mistrzostw Wielkopolski, uczniowie Zespołu Szkół potwierdzili swą 
przynaleŜność do elity biegaczy w powiecie. W kategorii gimnazjów, na 
cztery rozegrane biegi, zwycięŜyli w trzech. Najlepsi w powiecie okazali 
się: Marta Norman (rocznik 1992-93), Mateusz Kaźmierczak (rocznik 
1992-93), Mateusz Broda (rocznik 1991). Wszyscy troje od początku 
biegu znajdowali się w czołówce i systematycznie powiększali swą 
przewagę nad rywalami, która na mecie wynosiła od kilkudziesięciu 
metrów do ponad 100 w przypadku Mateusza Kaźmierczaka. Wśród 
finalistów wojewódzkich znaleźli się równieŜ: Jagoda Berger, Jagoda 
Matyla, Hubert Cichowlas, Piotr Tomaszewski. 

 
• Lepiej niŜ się spodziewano zaprezentowali się nasi uczniowie podczas 

rozegranego 13 kwietnia 44. Crossu Ostrzeszowskiego. W klasyfikacji 
druŜynowej reprezentacja gimnazjum zajęła bardzo wysokie 5. miejsce. 
Lokata ta mogła być jeszcze lepsza, gdyby nie lekcewaŜenie przez 
niektóre uczennice zaszczytu reprezentowania szkoły. Indywidualnie 
najlepszymi z naszej ekipy okazali się; Mateusz Kaźmierczak, Mateusz 
Broda i Jagoda Matyla.  
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• 19 kwietnia w śerkowie odbył się Finał Wojewódzki w Biegach 
Przełajowych. W reprezentacji powiatu znalazło się siedmioro uczniów 
z naszej szkoły. Najlepiej zaprezentowali się Mateusz Kaźmierczak oraz 
Marta Norman, którzy byli w ścisłej czołówce, zajmując odpowiednio 
13. i 19. miejsce. Pozostali teŜ pobiegli bardzo dobrze, plasując się              
w pierwszej pięćdziesiątce (na około 120 startujących w kaŜdym biegu). 

 

• Rewelacyjnie spisali się uczniowie naszej szkoły podczas XIX Crossu 
Wagarowicza rozegranego w Pawłowicach 24 kwietnia 2008r. W 
klasyfikacji druŜynowej na najwyŜszym stopniu podium stanęli 
reprezentanci Gimnazjum w Pępowie. Uczniowie szkoły podstawowej 
zajęli czwarte miejsce. Niemal połowa naszych uczniów, biegających         
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w Pawłowicach, uplasowała się w pierwszej dziesiątce. Oto oni: Jagoda 
Berger i Mikołaj Broda (2. miejsce), Magdalena Durak, Jagoda Matyla, 
Mateusz Popielas, Dominik Berger, Mateusz Broda, Maciej Szpurka, 
Mateusz Kaźmierczak (3. miejsce), Fryderyk Kokot, Dominik Berger, 
Mateusz Broda (4. miejsce), Piotr Tomaszewski (5. miejsce), Weronika 
Broda, Damian Biernacki, Hubert Cichowlas (6. miejsce), Olga 
Wolsztyniak, Martyna Andrzejak, BłaŜej Grodzki (7. miejsce), Klaudia 
Berger, Dominika Bzodek,  Alicja Jankowiak, Barbara KrzyŜoszczak, 
Mirosław Piotrowski, Mikołaj Walczak (8. miejsce), Monika Leciej, 
Paulina Adamiak, Dariusz Zaworowski (9. miejsce) i Kamil Chlebowski, 
(10. miejsce). 
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Jagoda Matyla                                  Mateusz Broda 

 
Biegli równieŜ nauczyciele wychowania fizycznego. 
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WAśNE DATY:   
 
3 maja 2008 - Święto Konstytucji 3 Maja 
• 29.04.2008r.(wtorek) - program patriotyczny w szkole dla uczniów 

gimnazjum  
 

• 30.04.2008r. (środa) program patriotyczny w szkole dla uczniów 
szkoły podstawowej  

  
      

•  Udział społeczności szkolnej w uroczystościach gminnych – sobota 
3 maja br. 

 
11.15 - zbiórka przed straŜnicą – udział szkolnego pocztu       
         sztandarowego  
11.30 - Msza św. patriotyczna  
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