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WIZYTA KSI ĘDZA ARCYBISKUPA W SZKOLE 
18 maja 2010 

 
Powitanie Księdza Arcybiskupa Stanisława Gądeckiego przez młodzież gimnazjalną. 
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Słowo Arcybiskupa Stanisława Gądeckiego do uczniów opierało się na przesłaniu:           
„Człowiek ma serce, rozum i sumienie. Najważniejsze jest sumienie”. 

   
Atmosferę umilał zespół muzyczny EDEN: Adrianna Robaszynska, Klaudia Twardowska, 
Marlena Chuda i Natalia Krajka.  
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Oddziałujemy profilaktycznie  

 
W dniu 20 maja 2010 r., zgodnie z zamówieniem, zostały zrealizowane programy 

profilaktyczne dla uczniów, szkolenie Rady Pedagogicznej oraz wywiadówka profilaktyczna 
dla rodziców gimnazjalistów. Programy przeprowadzili pracownicy Studia Profilaktyki 
Społecznej w Krakowie.  
 

• „Bezpieczny korytarz”  
 
W programie uczestniczyli uczniowie klas V i VI z opiekunami; łącznie: 116 uczniów. 

Program trwał 60 minut. 
Podczas spotkania z dziećmi zostały omówione przyczyny rozmaitych form złości, 

agresji i przemocy, ze szczególnym uwzględnieniem zagrożeń płynących z niektórych 
mediów, takich jak: Internet, gry komputerowe i filmy. Została przygotowana lista 
ryzykownych zachowań i omówiony ich wpływ na decyzje i postępowanie. 
Uświadamiano dzieciom, jak druzgoczący wpływ na ich dalsze życie może mieć 
zażywanie narkotyków czy picie alkoholu.  

 
 
• „Narkotyki zagłuszają rytm muzyki” 

 
 W dwugodzinnym programie uczestniczyli uczniowie klas II i III gimnazjum                     

z opiekunami; łącznie: 130 uczniów.  
 Prelegenci przybliżyli uczniom podstawowe pojęcia związane  z narkotykami i tzw. 

„dopalaczami”. Omówili szkody fizyczne, psychiczne  i społeczne, wyrządzane przez 
narkotyki. Obalili nieprawdziwe informacje na temat substancji odurzających. 
Uzmysłowili zagrożenia i konsekwencje związane z inicjacją narkotykową. Omówili 
problem tzw. „okazjonalnego brania”. Przedstawili odpowiedzialność karną nieletnich           
za czyny związane ze środkami psychoaktywnymi. Wskazali alternatywy do zażywania 
narkotyków, promując zdrowy styl życia 
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• „Przeciwdziałanie narkomanii w szkole” 
 

   W szkoleniowym posiedzeniu Rady Pedagogicznej uczestniczyło 39 osób. 
Nauczyciele zostali zapoznani z podstawowymi wiadomościami na temat używania                  
i nadużywania środków odurzających. Zostały omówione przyczyny indywidualne, 
psychiczne, środowiskowe i społeczne używania środków psychoaktywnych. Omówiono 
też rolę i zadania szkoły na tle ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich. Omówiono 
procedury postępowania nauczycieli i metod współpracy z policją w sytuacjach 
zagrożenia dzieci oraz młodzieży przestępczością oraz demoralizacją,  w szczególności 
narkomanią.  
 

 
 
• „Moje dziecko nie bierze” 

 
 Multimedialne spotkanie z rodzicami miało na celu wesprzeć uczestników szkolenia w 

niełatwej, a jakże odpowiedzialnej roli bycia rodzicem.  
Celem spotkania było dostarczenie i uporządkowanie wiedzy z zakresu przeciwdziałania 
narkomanii oraz przeciwdziałania przemocy. Prelegent uświadamiał i bardzo podkreślał fakt, 
że to nie szkoła, nie środowisko rówieśnicze, ale dom rodzinny ma decydujący wpływ na to, 
czy dziecko sięgnie po narkotyki czy nie. Uświadamiał, że bezpieczeństwo, zdrowie                      
i prawidłowy, harmonijny rozwój ich dzieci w znacznej mierze zależy od życzliwej                          
i konstruktywnej współpracy ze szkołą. Uwrażliwiał rodziców na konieczność uchronienia 
swych dzieci od zachowań ryzykownych.   
   
 

 Cyryla Krajka  
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Z życia klas IV-VI  
 
Więcej wiem, bo główka pracuje 

  Szkoła Podstawowa w Pępowie po raz drugi przystąpiła do ogólnopolskiej kampanii 
profilaktycznej „Zachowaj Trzeźwy Umysł”. Krajowa akcja podejmująca problem 
profilaktyki uzależnień jest prowadzona po raz dziesiąty i ma na celu przede wszystkim   
promowanie konstruktywnych postaw, zdrowego stylu życia oraz atrakcyjnych dla dzieci                 
i młodzieży zachowań prospołecznych jako alternatywy wobec wielu patologii, szczególnie 
picia alkoholu, zażywania narkotyków oraz stosowania przemocy. 

Przypomnę, że w ósmej edycji kampanii uczestniczył cały Zespół Szkół,  a nasze 
działania skupiały się wokół haseł: „W poszukiwaniu kwiatu paproci” w szkole podstawowej   
i  „Zdobywamy Mount Everest” w gimnazjum. W bieżącym roku akcja szkolna przebiega pod 
hasłem: „Wi ęcej wiem, bo główka pracuje” i trwa  od 1 kwietnia do 31 grudnia 2010r. 
Uczestniczą w niej uczniowie, nauczyciele i rodzice. Szkoła współpracuje w zakresie 
wychowania w trzeźwości z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych             
w Pępowie, która pokryła koszt zakupu materiałów dydaktycznych  potrzebnych do 
przeprowadzenia tej akcji. 

Hasło kampanii towarzyszyło do tej pory takim niecodziennym wydarzeniom, jak:  
Wiosenny Konkurs Recytatorski, Dzień Ziemi, Dzień dla Zdrowia i Dzień Dziecka.  

30 kwietnia 2010r. uczniowie klas IV-VI uczestniczyli w dwugodzinnej imprezie 
artystycznej, poświęconej sztuce recytacji.  Swoją wrażliwość na kulturę słowa  wystawiło na 
próbę 17 uczestników. Repertuar był bogaty i urozmaicony: wiersze A. Mickiewicza, 
J.Brzechwy, J.Tuwima, T.Lenartowicza, Wł. Bełzy,  L.J.Kerna,  Cz. Janczarskiego                           
i M.Dynowskiej. Jury w składzie: wicedyrektor C.Krajka oraz nauczyciele bibliotekarze: 
B.Kaźmierczak i E.Fabisiak, wyłoniło laureatów w kategorii trzech klas: czwartej, piątej                     
i szóstej. 
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       Laureaci uhonorowani dyplomami i nagrodami: 
I miejsce: Szymon Szober kl.IVb, Klaudia Berger kl.Vb i Anna Kończak kl.VIa  
II miejsce: Nikola Sudolska kl.IVa, Eliza Stankowska kl.Va i Katarzyna Pospiech kl.VIa 
III miejsce: Sylwia Waligóra  kl.IVc 
Jury nie przyznało trzeciego miejsca w kategorii klas piątych i szóstych. 
Program zorganizowała p.Zofia Przeniczka, a o scenografię zadbała p.Zuzanna Neuhoff- Ley.  
 
Wystąpiło też Koło Wokalne, przygotowane przez panie: A.Nowacką i Z.Neuhoff- Ley. 
Nagrody dla laureatów ufundowała Rada Rodziców.  

          Dzień Ziemi zorganizowały: p.Ewa Migdalska oraz s.Judyta Patrycja Szymczak. 

Impreza rozpoczęła się słowami refrenu piosenki Majki Jeżowskiej: „SOS - to Ziemia woła 
ludzi / Jutro tlen już trudniej będzie zbudzić / SOS - ratujmy siebie sami / SOS - do siebie 
wysyłamy”. Ciekawą częścią występu było przedstawienie dotyczące ochrony przyrody. 
Uczennica II klasy gimnazjum - Natalia Waleńska - grająca w spektaklu rolę Babci Nadziei, 
opowiedziała dzieciom legendę o ukrytych w skałach skarbach i tajemnicy z nimi związanej. 
Cierpliwie odpowiadała na pytania otaczającej ją gromadki dzieci i z optymizmem 
recytowała: „Lecz nie traćmy nadziei, może człowiek wreszcie zbudzi się, zły los przyrody 
zmieni”.                                                                                                                                        

Następnie wykonawcy programu i widownia wspólnie zaśpiewali piosenkę 
„Braciszkowie skrzydlaci”. Tym radosnym akcentem powitali honorowego gościa - Ojca 
Konstantego z Kobylina, franciszkanina. Gość zasiadł w bujanym fotelu, zajmowanym 
wcześniej przez Babcię Nadzieję i rozpoczął swoją gawędę. Opowiadał o św. Franciszku – 
patronie ekologów i  Asyżu, w którym wielokrotnie miał okazje być. Ostrzegał też przed 
przykrymi konsekwencjami braku troski o planetę Ziemię.  

       Program przebiegał w miłej atmosferze. Na zakończenie odbyła się krótka 
pamiątkowa sesja zdjęciowa . 
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Jesteśmy zwolennikami promowania zdrowia w szerokim tego słowa znaczeniu.                  
W związku z powyższym, 17 maja br. w  Dniu dla Zdrowia zorganizowanym przez 
pielęgniarkę szkolną – p. Jolantę Nowacką,  Koło Przyjaciół Biblioteki prowadzone przez              
p. Ewę Fabisiak, przygotowało bajkę profilaktyczną dla najmłodszych uczniów                                
i przedszkolaków. 

 
W Dniu Dziecka odbył się pokaz walki sumo w wykonaniu zespołu juniorów                       
z klubu sportowego z Kobylina. 
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 Na początku  czerwca br. wysłaliśmy 57 prac uczniowskich na konkurs plastyczny 
„Życzę sobie”, w których uczniowie przedstawili swoje marzenia, pragnienia i plany 
związane z ich  przyszłością oraz 144 rozwiązania minikonkursu wiedzy o kolarstwie.                      
Na wyniki musimy jednak poczekać do końca wakacji. 
 

 
 

  
 

Szkolny koordynator kampanii 
Cyryla Krajka 
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Wiosenny Konkurs Recytatorski 
 

30 kwietnia 2010r. uczniowie klas IV-VI uczestniczyli w dwugodzinnej imprezie 
artystycznej poświęconej sztuce recytacji.  Swoje umiejętności recytatorskie wystawiło na 
próbę 17 uczestników. Repertuar był bogaty i urozmaicony: wiersze A. Mickiewicza, 
J.Brzechwy, J.Tuwima, T.Lenartowicza, Wł. Bełzy,  L.J.Kerna,  Cz. Janczarskiego                           
i M.Dynowskiej. Jury w składzie: wicedyr. C.Krajka oraz nauczyciele bibliotekarze: 
B.Kaźmierczak i E.Fabisiak, wyłoniło laureatów w kategorii trzech klas: czwartej, piątej                     
i szóstej. 
       Laureaci uhonorowani dyplomami i nagrodami: 
 
I MIEJSCE: Szymon Szober kl.IV, Klaudia Berger kl.V i Anna Kończak kl.VI  
II MIEJSCE: Nikola Sudolska kl.IV, Eliza Stankowska kl.V i Katarzyna Pospiech kl.VI 
III MIEJSCE: Sylwia Waligóra  kl.IV 
Jury nie przyznało trzeciego miejsca w kategorii klas piątych i szóstych. 
Konkurs przebiegał pod hasłem kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł, w której szkoła 
uczestniczy.Program zorganizowała p.Zofia Przeniczka, a o scenografię zadbała p.Zuzanna 
Neuhoff- Ley.  

Wystąpiło też Koło Wokalne, przygotowane przez panie: A.Nowacką i Z.Neuhoff- Ley.  

Nagrody dla laureatów ufundowała Rada Rodziców.  
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Cyryla Krajka  

 
DZIEŃ DLA ZDROWIA 
 

17 maja 2010r., w ramach propagowania wśród dzieci kultury zdrowotnej promowanej 
przez kampanię Zachowaj Trzeźwy Umysł, zostało wystawione przedstawienie o tematyce 
profilaktycznej „W zdrowym ciele - zdrowy duch”. Bajka o zdrowiu została przygotowana  
przez  prowadzone przez p.Ewę Fabisiak Koło Przyjaciół Biblioteki we współpracy z 
pielęgniarką szkolną, p.Jolantą Nowacką.   

Fabuła pokazała dzieciom dwa kontrastowe style życia. W Królestwie Księcia 
Zdrówka obywatele prowadzili zdrowy styl życia - prawidłowo się odżywiali, dużo ćwiczyli, 
nie pili alkoholu i nie palili papierosów. Dla odmiany, w Królestwie Księżniczki Kapryski 
wszyscy mieli nadwagę, nie znali zdrowej żywności, palili papierosy, pili alkohol i nie dbali  
o swoje zdrowie. Bajka zakończyła się pomyślnie: Książę przekonał księżniczkę, że warto 
dbać o zdrowy styl życia, a kluczem do sukcesu są:  rozsądek w działaniu i trzeźwy umysł. 
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Cyryla Krajka  
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DZIEŃ ZIEMI 
 

Tegoroczne obchody Dnia Ziemi w Szkole Podstawowej w Pępowie przebiegały pod 
hasłem kampanii ZTU. Organizacją imprezy zajęły się: nauczyciel przyrody - Ewa Migdalska 
i  katechetka – s. Judyta.  
          Impreza rozpoczęła się słowami refrenu piosenki Majki Jeżowskiej:  
 SOS - to Ziemia woła ludzi  
Jutro tlen ju ż trudniej b ędzie zbudzić  
SOS - ratujmy siebie sami  
SOS - do siebie wysyłamy . 

Uczennica drugiej klasy gimnazjum,  grająca w spektaklu rolę  Babci Nadziei, 
opowiedziała dzieciom legendę o ukrytych w skałach skarbach i tajemnicy z nimi związanej. 
Cierpliwie odpowiadała na pytania otaczającej ją gromadki dzieci i z optymizmem 
recytowała: „ Lecz nie traćmy nadziei, może człowiek wreszcie zbudzi się, zły los przyrody 
zmieni”. 

 
Następnie wykonawcy programu i widownia wspólnie zaśpiewali  „Braciszkowie 

skrzydlaci”. Tym radosnym akcentem powitali honorowego gościa - franciszkanina , Ojca 
Konstantego z Kobylina. Gość zasiadł w bujanym fotelu, zajmowanym wcześniej przez 
Babcię Nadzieję i rozpoczął swoją gawędę. Opowiadał o św. Franciszku – patronie ekologów 
i  Asyżu, w którym wielokrotnie miał okazje być. Ostrzegał też przed przykrymi 
konsekwencjami braku troski o planetę Ziemię.  
       Program przebiegał w miłej atmosferze. Na zakończenie odbyła się krótka 
pamiątkowa sesja zdjęciowa . 
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Z życia gimnazjalistów 
 
Od Wadowic do Rzymu 
 

Na początku marca 
wśród klas gimnazjalnych 
został ogłoszony konkurs 
rysunkowy  na portret patrona,  
zatytułowany  
„Od Wadowic do Rzymu”. 
Przedstawiciele klas 
wylosowali hasła wskazujące 
na okres życia Karola 
Wojtyły: „Lolek Wojtyła”, 
„W mundurku szkolnym”,           
„I Komunia św.”, „Po 
maturze”, „Święcenia 
kapłańskie”, „W rozmowie            
z Najwyższym”,  „Bóg  chce, 
ażebym został kapłanem”, 
„Arcybiskup krakowski”, 
„Skromny kardynał”, 
„Habemus Papam”, „Musicie  
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być mocni mocą miłości, która jest potężniejsza niż śmierć”. Komisja w składzie:  
wicedyrektor Cyryla Krajka, s.Judyta Patrycja Szymczak, ks. wikariusz Jarosław Trojan, 
p.Danuta Szczęsna oraz p.Dariusz Kałmuczak - poddała ocenie przygotowane na konkurs 
plakaty i przyznała nagrody laureatom. Laureatami zostali: Angelika Michalak Ia, Kinga 
Wolniak Ib, Jagoda Sobótka IIb,  Agata Wawrzyniak IIc, Monika Dułacz IIIb, Maciej 
Paluszkiewicz IIIc, Marzena Dworacka IIId.   

 
Wybrane prace konkursowe. 

 
Podsumowanie konkursu odbyło się w Dniu Patrona Szkoły, a zarazem w 5. rocznicę 

śmierci wielkiego autorytetu moralnego - Jana Pawła II.       

 

OMNIBUS GIMNAZJUM 2010  

Aby przeciwdziałać komercjalizacji młodzieży naszego gimnazjum i wspierać wzorce 
pozytywnych zachowań w społeczności uczniowskiej, stworzyłam w roku szkolnym 
2000/2001 formułę konkursu „Omnibus Gimnazjum”, mającego na celu wypromowanie 
uczniów najbardziej wszechstronnych, posiadających wiadomości i umiejętności z różnych 
dziedzin. Pierwszą edycję tego pożytecznego konkursu przygotowałam i przeprowadziłam we 
współpracy z zespołem nauczycieli w marcu 2001 r. jeszcze w  Samorządowym Gimnazjum 
w Pępowie. Kolejne edycje konkursu odbywały się co trzy lata,  by każdy rocznik naszych 
gimnazjalistów miał szansę stanąć w jego szranki. Zaszczytny tytuł  Omnibusa pępowskiego 
gimnazjum zdobywali kolejno: w roku 2001 - Jagoda Kowalewska, w 2004r. - Marta Deptuła, 
a w 2007r. - Magdalena Bigaj.  

W roku 2010 przeprowadziliśmy czwartą już  edycję konkursu. Tradycyjnie odbyły się 
najpierw eliminacje klasowe, w ramach których wszyscy uczniowie gimnazjum pisali test 
sprawdzający ich wiedzę z różnych dziedzin. 
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Najlepsi dostali się do kolejnego etapu - półfinału, który pomógł wyłonić sześciu 
najwszechstronniejszych uczniów naszego gimnazjum. W gronie finalistów znaleźli się: 
Szymon Mieszkała (kl. IIIb), Anita Kryś (kl. IIId), Witold Błaszyk (kl. IIIc), Maciej Grobelny 
(kl. IIa),  Wojciech Waleński (kl. IIb) i Ola Karolak (kl. IIa). Zmierzyli się oni w publicznym 
finale zorganizowanym 31 marca 2010 r. 
w Centrum Sportowo - Kulturalnym w Pępowie.  Finaliści rywalizowali ze sobą w 17 
konkurencjach. Tytuł „Omnibus Gimnazjum 2010” zdobył  Maciej Grobelny, drugie miejsce 
zajął Szymon Mieszkała, a trzecie - Anita Kryś.   

 

Gratulujemy wszystkim finalistom szerokiej wiedzy z różnych dziedzin i odwagi 
osobistej, niezbędnej do wystąpienia w publicznym finale. Pokonaliście własny stres i około 
240 innych gimnazjalistów. To jest naprawdę „coś”!  

Mirosława Bigaj 
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MŁODZI SAMORZ ĄDOWCY 

W związku z 20. rocznicą wyborów samorządowych w wolnej Polsce,  Ministerstwo 
Edukacji ogłosiło kampanię edukacyjną  pt. 
„20 lat wspólnie”, prowadzoną w ramach 
Roku Historii Najnowszej. Zapoznałyśmy  się  
z regulaminem i do działań włączyłyśmy 
członków Koła Historyczno-Turystycznego  
szkoły  podstawowej i gimnazjum.                   
Cała akcja przebiegała w kilku etapach.                
Na początku uczniowie uczestniczyli                      
w zajęciach z samorządności, które odbywały 
się na lekcjach wiedzy o społeczeństwie. 
Następnie utworzyliśmy młodzieżową grupę 
badawczą, której zadaniem było 
przeprowadzenie wywiadów ze starszymi 
członkami rodzin, sąsiadami i innymi 
mieszkańcami gminy, na temat zmian, jakie 
zaszły i zachodzą dzięki działalności 
samorządu. Zbieraliśmy dokumentację 
fotograficzną, która posłużyła nam do 
przygotowania wystawy i prezentacji 
multimedialnej, zatytułowanej „ Jakie zmiany 
zaszły w gminie Pępowo w ciągu ostatnich          
20 lat?”. Efekty naszej pracy zamieszczone 

zostały na Internetowej Mapie Polski. 

 
   Wizyta członków Koła Historyczno-Turystycznego u Pana Wójta. 
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Kolejnym ważnym etapem naszej akcji była wizyta w Urzędzie Gminy. Spotkanie odbyło się 
w sali posiedzeń. Wójt zapoznał uczniów z funkcjonowaniem samorządu lokalnego. 
Opowiedział, jakie ważne zadania realizuje gmina, które z nich są priorytetowe i dlaczego. 
Objaśniał,  jakie są procedury związane z finansowaniem różnych inwestycji na terenie 
gminy. Z tej niecodziennej wizyty uczniowie wyszli bardzo zadowoleni, poczuli się ważnymi 
obywatelami, którzy aktywnie uczestniczą w życiu publicznym. Spotkanie miało charakter 
konferencji i przebiegało w miłej atmosferze ze słodkim poczęstunkiem. Młodzież zadawała 
pytania, na które otrzymała wyczerpujące odpowiedzi.  

Zakończeniem naszej akcji był udział w uroczystej sesji z okazji 20. rocznicy 
utworzenia samorządów, która odbyła się w Gębicach. Na tę uroczystość przygotowaliśmy 
wystawę fotograficzną i prezentację multimedialną, a jeden z naszych uczniów - Szymon 
Mieszkała z klasy IIIb - wystąpił i zapoznał wszystkich z  działaniami, których się 
podjęliśmy. Złożył podziękowania wszystkim samorządowcom, którzy sprawili, że samorząd 
jest blisko szkoły. 

        Udział w akcji „20 lat wspólnie”, to nowe doświadczenie. W praktycznym działaniu  
uczniowie zdobywali dodatkowa wiedzę, przekonali się, że samorząd  jest blisko nich, warto 
go poznać i z nim współpracować.                                                                                                                    

                                                                                                                   Arleta Adamek  
 Lidia Muszyńska                                            

                             

LEDNICA 2010 
 
5 czerwca, razem z księdzem wikariuszem wybraliśmy się na 
XIV Ogólnopolskie Spotkanie Młodych na Polach 
Lednickich. Celem naszej pielgrzymki była modlitwa w tym 
właśnie miejscu. 
 Chcieliśmy poczuć klimat Lednicy, którą większość  
z nas znała tylko z telewizji. Byliśmy tym bardziej ciekawi 
tego spotkania, gdyż tematem w tym roku była kobieta, jako 
dar i tajemnica. 
 Około godziny 8.30 wyjechaliśmy spod probostwa. 
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Na miejsce dotarliśmy po godzinie 14.00.  
 

 
 
Spragnieni emocji i ciekawi lednickiego świata rozlokowaliśmy się w sektorze piątym. 
Pierwszą częścią planu, jaki mieliśmy zrealizować, była obserwacja Zlotu Wizerunków Matki 
Boskiej. Kolejnym punktem była koronka do Miłosierdzia Bożego. Po modlitwie swoje słowo 
skierowała do nas dr Wanda Półtawska, która jest autorką książki, jaką każdy uczestnik 
spotkania otrzymał w prezencie razem z słoiczkiem miodu, śpiewnikiem i medalikiem.  

I tak mijał czas w cieple i pięknej pogodzie. Mieliśmy okazję zobaczyć tak wiele!     
O. Jan Góra zadbał, by nikt się nie nudził. O godzinie 16.45 z nieba „spadło” kilkudziesięciu 
spadochroniarzy, by oddać hołd ofiarom katastrofy lotniczej i pomodlić się za Ojczyznę. 

Z niecierpliwością czekaliśmy na Mszę św. która rozpoczęła się wieczorem. Wszyscy 
zapaliliśmy świeczki, które otrzymaliśmy i w skupieniu uczestniczyliśmy w Eucharystii. Tuż 
po zakończeniu modlitwy i specjalnym błogosławieństwie rąk kobiet, udaliśmy się do 
autokaru. Pola Lednickie opuszczaliśmy o północy z całkowita satysfakcją i szczęściem, że 
również mogliśmy uczestniczyć w tak niesamowitym przeżyciu. 

Angelika Szober kl.IIIb 
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ROZSTANIA Z GIMNAZJUM NADSZEDŁ CZAS 
 

 „Nadszedł dzień, kiedy przyszło nam się pożegnać. 
Minęły trzy lata, odkąd przestąpiliśmy próg naszego 
gimnazjum.  

Z roku na rok stawaliśmy się dojrzalsi, starsi. 

Dziś nadeszła pora rozstania z nauczycielami, 
przyjaciółmi i beztroskimi latami, które  na zawsze 
pozostaną w murach naszej szkoły. Każdy z nas zostawi 
w niej cząstkę siebie.  

Tu przeżywaliśmy sukcesy i gorycz porażek.              
Tu zawiązywały się przyjaźnie, które teraz będą 
musiały przejść próby rozłąki. Minione lata będą 
najmilszym wspomnieniem. 

I choć nieraz przysparzaliśmy wiele zmartwień naszym 
nauczycielom, chcielibyśmy, aby w pamięci pozostały 
tylko te lepsze chwile”. 
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 „Dziękujemy Wam, drodzy Rodzice za to, że jesteście z nami  na dobre i na złe,                          
za Waszą miłość”.                                                                                                                                                      

„ Było kiedyś tak dobrze w długie fałdy sukienki 
schować głowę, wiedzieć, że mnie nie ma. 
Mocno, głośno śpiewało we mnie serce maleńkie 
ogromnego szczęścia poemat”.    
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„Dziś nasze serca przepełnia nie tylko radość z ukończenia gimnazjum, ale także smutek              
z powodu rozstania z tym wszystkim, co stanowiło istotę naszego życia w ostatnich latach”. 

W roku 2010 Gimnazjum w Pępowie opuściło 83 absolwentów. 

    
Z notatnika nauczyciela kształcenia specjalnego  

 
Kino też lubimy 
 

Dnia 2 czerwca br.  grupa dzieci specjalnej troski  wybrała się na całodniową 
wycieczkę do Poznania. Co prawda, wcześniej została zaplanowana wycieczka do Wioski 
Indiańskiej w Józefowie koło Chocza, jednak pogoda pokrzyżowała nam plany i ostatecznie 
udało się pojechać wspólnie z pełnosprawnymi kolegami do Kino Plaza w Poznaniu.  
Najpierw nasi podopieczni obejrzeli film „Jak wytresować smoka” w trójwymiarowym kinie 
IMAX.  
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Wielką frajdą dla Małgosi, Michała i Wiesia były okulary, które musieli podczas trwania 
seansu założyć po to, aby obejrzeć film w najnowszej technice 3D.  Dzięki tym specjalnym 
okularom oraz doskonałemu systemowi dźwięku, Małgosia, Michał i Wiesiu mogli znaleźć 
się wewnątrz oglądanej akcji filmowej. Film bardzo im się podobał. Świadczyły o tym ich 
roześmiane buzie.  

 
Zaraz po filmie udaliśmy się do Fantasy Park, które zapewniło naszym uczniom 

szeroką gamę rozrywki. Mogli skorzystać z gier komputerowych, cymbergaja, kręgli, koła 
fortuny i innych ciekawych atrakcji. Zmęczeni, udaliśmy się na posiłek, po którym odbyliśmy 
spacer  po budynku Kino Plaza. Dużą frajdą i atrakcją dla naszych uczniów były ruchome 
schody. Wielokrotne wjeżdżanie i zjeżdżanie sprawiało im wielką radość. 
 
 
W piknikowym nastroju 
 
 Dnia 16 czerwca 2010r. odbył się piknik dla dzieci specjalnej troski i ich rodziców                
z podwójnej okazji: Dnia Godności Osoby z Niepełnosprawnością Intelektualną oraz Dnia 
Dziecka. Impreza miała miejsce przy sali wiejskiej w Gębicach. Wszystkich gości powitała 
Elżbieta Andrzejewska, składając dzieciom najlepsze życzenia z okazji ich święta. Następnie 
Eryk Andrzejewski wprowadził wszystkich w bajkowy nastrój i zaprosił uczestników pikniku 
do obejrzenia inscenizacji bajki przygotowanej przez dzieci z Koła Przyjaciół Biblioteki pod 
kierunkiem opiekuna - p. Ewy Fabisiak i pielęgniarki szkolnej- p. Jolanty Nowackiej. 
 

 
 

 Następnie piękne piosenki zaśpiewały solistki: Magdalena Matuszak i Martyna 
Stróżyk. Małgosia, Marysia, Michał, Wiesiu, Robert i Jakub zostali obdarowani pięknymi 
upominkami. Jednak na tym nie koniec atrakcji. Niespodzianką dla dzieci była również 
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przejażdżka bryczką po alejkach wokół gębickiego parku.  Podziwiać okolicę z bryczki miały 
okazję nie tylko dzieci, dla których przygotowano piknik, ale i pozostali uczestnicy (szkolni 
artyści i rodzice). Kiedy bryczka z konikami krążyła po Gębicach, wszyscy delektowali się  
łakociami, popijając kawę, herbatę, soki. Po słodkim poczęstunku na wszystkich czekała 
gorąca grillowana kiełbaska, którą upiekł p. Paweł Matyla z Gębic. 
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 Radość na twarzach naszych podopiecznych była dla Nas najważniejsza. Nikt się nie 
nudził. Dzieci grały w piłkę i strzelały z łuku. Niektórzy tańczyli w rytm wakacyjnych 
melodii. Humor udzielał się wszystkim, zwłaszcza gdy na parkiecie mogliśmy podziwiać 
umiejętności taneczne Michała, który prosił do tańca koleżanki i  wszystkie obecne panie. 
Nikomu nie było spieszno do domu, tym bardziej, że pogoda dopisała.  
 Dziękujemy sponsorom, dzięki którym mogliśmy przygotować ten piknik: państwu 
Dylak z hurtowni „Baja” w Piaskach, p. Marianowi Kaczmarkowi, właścicielowi masarni w 
Pępowie, p. Magdalenie Dobrosz ze sklepu spożywczego w Pępowie, p. Parisowi  
z Ludwinowa, który wraz z synem uświetnił piknik przejażdżkami bryczką po okolicy,  
p. Fabisiak i p. Nowackiej oraz grupie dzieci, która przygotowała piękny program artystyczny 
na tę okoliczność a także pani sołtys Gębic, Irenie Matyli i jej mężowi, za pomoc  
w organizacji tej imprezy. 
 

 Elżbieta i Paweł Andrzejewski 
Agata Biernacka 

 
 

Co słychać w szkolnej bibliotece? 
 

 

        Dnia 4 sierpnia (środa) w godzinach od 10.00 -15.00 biblioteka szkolna organizuje 
kiermasz  podręczników nowych i używanych dla uczniów szkoły podstawowej                           
i gimnazjum.  
       Na podstawie karty rabatowej można skorzystać z 5% opustu na jednorazowy zakup 
dowolnej ilości podręczników i pomocy szkolnych, proponowanych przez księgarnię                 
„Na Kolejowej” z Gostynia.  

W przypadku podręczników używanych, uczniowie sami wyceniają i dokonują 
transakcji.  
 

 

 
Z gabinetu higieny szkolnej 

 
 
DZIEŃ DLA ZDROWIA 
 
 Z okazji „Światowego Dnia Zdrowia” w naszej szkole postanowiliśmy zorganizować  
kilka dni promujących zdrowy tryb życia. 
 Uczniowie klas I – III szkoły podstawowej oraz grupy sześciolatków wraz z rodzicami 
i wychowawcami, na II piętrze, przygotowali piękną wystawę zdrowych produktów 
żywnościowych, którą można było podziwiać  w dniach 28 – 30 kwietnia br. Uczniowie tych 
klas mieli także możliwość obejrzenia przedstawienia teatralnego przygotowanego przez 
nauczyciela bibliotekarza - panią Ewę Fabisiak, pielęgniarkę szkolną – Jolantę Nowacką                  
i uczniów z „Koła Przyjaciół Biblioteki”. Sztuka była zatytułowana „Bajka o zdrowiu”. 
Uczniowie klas IV – VI szkoły podstawowej mieli za zadanie przygotować plakat lub 
transparent z hasłem zdrowotnym, które podczas Dnia Dziecka zostały wywieszone w sali 
gimnastycznej podczas zawodów sportowych. Natomiast uczniowie gimnazjum mieli 
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przygotować plakaty z rysunkiem kuli ziemskiej, na której znalazły się symbole zdrowia. 
Plakaty stały  się elementem scenografii na sali gimnastycznej w Dniu Dziecka. 
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 31 maja corocznie obchodzony jest „Światowy Dzień bez Tytoniu” dlatego w 
połączeniu z „Dniem dla Zdrowia” w holu szkoły podstawowej zorganizowano „kącik 
medyczny”, w którym każdy (również rodzice i osoby spoza szkoły) mógł zważyć i zmierzyć 
się, zbadać ciśnienie tętnicze krwi oraz obliczyć swoje BMI (Body Mass Index – stosunek 
masy ciała do wzrostu). Chętnych było wielu: uczniowie, nauczyciele, pracownicy szkoły                
i niektórzy rodzice. Także tego dnia i kilka dni wcześniej każdy mógł przeczytać wiersze 
antynikotynowe naszych uczniów z klas V, które brały udział w konkursie pod hasłem: „Palić 
nie palić – oto jest pytanie?”. Wiersze znalazły się na wystawie w holu szkoły podstawowej. 
Zwycięski utwór z etapu szkolnego autorstwa ucznia klasy Va - Jakuba Robaszynskiego  w 
etapie powiatowym zajął III miejsce. Jakub otrzymał w nagrodę  dyplom i piłkę nożną. 
Gratulujemy! 
 Jako pielęgniarka szkolna dziękuję wszystkim za zaangażowanie i pomoc w 
organizacji wszystkich zadań zdrowotnych i zapraszam do udziału w działaniach 
zdrowotnych w przyszłym roku szkolnym. 
 
 

Jolanta Nowacka 
pielęgniarka szkolna 
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