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Z życia klas IV-VI  

 
PALLOTY ŃSKA ADOPCJA SERCA  

W NASZEJ SZKOLE 
 

 
„… zbyt wiele jest dzieci, które rodzą się  
i są skazane na niezawinione cierpienie, 
będące konsekwencją nieludzkich 
konfliktów. 
Ratujmy dzieci, aby uratować nadzieje 
ludzkości!” 
 

Program adopcji na odległość, 
nazywanej też Adopcją Serca, prowadzą 
polscy pallotyni za pośrednictwem 
Pallotyńskiego Sekretariatu Misyjnego. 
Starają się odpowiedzieć na potrzeby 
materialne, duchowe i religijne dzieci 
w krajach misyjnych, dzieci osieroconych, 
pozbawionych podstawowych środków 
do życia i pieniędzy na opłacenie szkoły. 
Pallotyńska Adopcja Serca to pomoc tym 
dzieciom, które wskazują pracujący 
na misjach Księża Pallotyni. Później wraz 
z komitetem parafialnym dokładnie 
sprawdzają oni warunki życia danego 
dziecka oraz to, czy osoba zajmująca się 
opieką nad dzieckiem posyła je do szkoły, 
czy otrzymywaną pomoc wykorzystuje 
zgodnie z przeznaczeniem. Adopcją Serca 

objęte są dzieci do 21. roku życia, jeśli się uczą.  
W to wielkie dzieło jesteśmy włączeni już od kilku lat. Odpowiadając na wezwanie 

Jana Pawła II, uczniowie i nauczyciele naszej szkoły zaadoptowali łącznie czworo dzieci.  
Nauczyciele przyjęli do swoich serc chłopca NIZEYINANA JOSEPH. Adopcja 

zakończa się wraz z ukończeniem przez niego 21. roku życia. 
Gimnazjum przesyłało swoje ofiary dla chłopca HAGUMIMANA EMANUEL. 

Obecnie adopcja ta została zamknięta ze względu na osiągnięty wiek. 
 
Szkoła podstawowa ma pod swoją opieką dziewczynkę N’DRI AMENAN 

MARCELINE z Wybrzeża Kości Słoniowej. Dziewczynka ma lat 7 i jest już drugim 
dzieckiem adopcyjnym uczniów SP.  
 Wszystkim zaangażowanym w dzieło Adopcji Serca dziękujemy i życzymy 
wytrwałości w podjętym postanowieniu oraz radości z dzielenia się tym, co sami posiadają.  
 

s. Judyta Patrycja Szymczak 
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DZIEŃ PATRONA SZKOŁY 
 
Dnia 01.04.2011r. nasza szkoła obchodziła Dzień Patrona. Już po trzeciej lekcji 

uczniowie z klas IV-VI wraz z wychowawcami udali się na salę gimnastyczną, na której 
odbył się turniej wiedzy  o Janie Pawle II. Reprezentacje klas rywalizowały między sobą               
w różnych konkurencjach. Były pytania za 1 lub 2 punkty, a także prace  manualne.                           
Z papierowych kółeczek uczestnicy turnieju  musieli stworzyć postać papieża i wykleić  
kolorowym papierem herb papieski. Ponadto układali  obrazki,  przedstawiające  Karola 
Wojtyłę, chronologicznie – od lat najmłodszych do starości. Kolejnym zadaniem było 
dopasowanie słów do znaczeń. Nie zabrakło śpiewu i pytań do publiczności. Turniej  
przebiegał pod hasłem JAN PAWEŁ II - PATRON NAJGODNIEJSZY. 

Laureaci:  
I miejsce – klasa VIb 
II miejsce – klasa Va 
III miejsce - klasa Vb           
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Marlena Wachowiak 
Joanna Góźdź 
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SPRAWDZIAN W KLASIE SZÓSTEJ 
 

 
 
5 kwietnia 2011r. 70 szóstoklasistów przystąpiło do zewnętrznego sprawdzianu kompetencji. 

 
 

 
WIELKANOCNY BARANEK 

 
Pod koniec lutego br. koła rękodzielnicze „Zrób to Sam” i „Młody Rękodzielnik” 

ogłosiły konkurs wielkanocny przeznaczony dla wszystkich uczniów szkoły podstawowej,              
w tym również realizujących nauczanie indywidualne. 

Na konkurs „Wielkanocny Baranek”, który cieszył się dużym zainteresowaniem, 
wpłynęło ponad 60 prac. Były to baranki wykonane z wełny, masy solnej, styropianu, 
sznurka, kulek origami, makaronu, tektury itp. Pomysłów na wykonanie świątecznego 
baranka dzieciom nie brakowało. Każda praca była wyjątkowa i oryginalna,  dlatego 
postanowiłyśmy urządzić wielkanocną wystawę, która zdobiła hol szkoły podstawowej przez 
okres trzech tygodni. 

22 marca br. zebrało się jury, które wybrało 16 laureatów. W skład jury wchodziły:            
p. Urszula Latuszek, p. Ewa Migdalska, p. Bernadeta Kaźmierczak i uczennica klasy 5a 
Nikola Sudolska. Podsumowanie konkursu i nagrodzenie laureatów oraz wszystkich 
uczestników nastąpiło tuż przed przerwą świąteczną. Pani wicedyrektor Cyryla Krajka 
podziękowała uczestnikom konkursu za liczny udział,  pomysłowość oraz wkład pracy 
włożony w przygotowanie baranków, a następnie wraz z panią wicedyrektor Urszulą 
Latuszek wręczyły laureatom świąteczne stroiki, a wszystkim uczestnikom dyplomy i słodkie 
niespodzianki. 
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Laureatami konkursu „Świąteczny Baranek” zostali:  
 
Daria Szuba, Łukasz Jamroży, Maksymilian Wrzeszcz, Daniel Chudziński, Łukasz 
Olszak,  Natalia Waścińska, Julita Waścińska, Mikołaj Waściński, Julia Fabisiak, 
Klaudia Lewandowska, Ola Rolnik, Marcel Gruchała, Martyna Cieplik, Ania Mehr, 
Eryk Andrzejewski, Sylwia Waligóra. 
 

W przygotowaniu wystawy pomogła nam pani Ewa Wojciechowska z „Galerii 
kwiatów” w Pępowie, a Paweł Andrzejewski wykonał dyplomy i uwiecznił wszystko na 
fotografiach.  

Elżbieta Andrzejewska 
Daria Wodniczak 

Zuzanna Neuhoff-Ley 
 

 
POWIATOWE MISTRZOSTWA W PIŁCE SIATKOWEJ  
 

 
Dnia 9 marca 2011r. w Pudliszkach odbyły się Powiatowe Mistrzostwa w Piłce 

Siatkowej Dziewcząt. 
W bieżącym roku szkolnym po raz pierwszy w historii szkoły powstała sekcja 

dziewcząt w piłce siatkowej. Na zajęcia uczęszczały dziewczęta klas V SP. 
Na turniej do Pudliszek pojechała drużyna w składzie: Maria Nadolna, Nikola Sudolska, 
Joanna Pospiech, Martyna Stróżyk, Magdalena Matuszak, Julia Krzyżoszczak, Dominika 
Broda, Zuzanna Zjeżdżałka, Anna Klupś. 
Pierwszy mecz odbył się miedzy drużynami z Krobi i Pępowa. Zwyciężyła drużyna z Krobi. 
Drugi mecz rozegrały miedzy sobą Pudliszki i Krobia. W trzecim meczu rozegranym między 
Pępowem i Pudliszkami zwyciężyła bardziej doświadczona drużyna z Pudliszek. 
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Zajęliśmy III miejsce w powiecie gostyńskim. Zwyciężyła drużyna z Pudliszek co dało im 
awans do rejonu. 

   
 

  
 

 
W przyszłym roku szkolnym zamierzam kontynuować naszą przygodę z siatkówką. 
Zapraszam chętne dziewczyny, szczególnie z klas IV i III SP.  

Karolina Grześkowiak 
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Z życia gimnazjalistów 
 

 
Pępowscy gimnazjaliści w Muzeum Powstania Warszawskiego 

 

 
W dniach 4-5 marca 2011 r. udaliśmy się na wycieczkę do miasta stołecznego 

Warszawy. W planie było m.in. zwiedzanie Sejmu oraz Muzeum Powstania Warszawskiego.  
W piątek, o godzinie 4:00 rano wyruszył z Pępowa autokar pełen rozespanych gimnazjalistów 
(pod opieką pań: M. Bigaj, A. Raczkiewicz i  K. Grześkowiak). Do Warszawy dojechaliśmy 
po godzinie 10:00. Pierwszym punktem programu była wizyta w Sejmie RP, ale zanim tam 
dotarliśmy, minęliśmy Pałac Kultury i Nauki, najwyższy budynek w stolicy. W gmachu przy 
ulicy Wiejskiej obejrzeliśmy fragment posiedzenia posłów oraz sale sejmowe „od kuchni”. 
Mogliśmy przyjrzeć się nieco pracy ludzi odpowiedzialnych za nasz kraj. Następnie 
przeszliśmy do schroniska Agrykola, gdzie była nasza „baza”. Jest to ośrodek znany ze 
szkolenia młodych sportowców. Po rozpakowaniu się udaliśmy się do Pałacu na Wodzie 
w Łazienkach. Ta XVIII- wieczna budowla wraz z parkiem była letnią rezydencją króla 
Stanisława Augusta Poniatowskiego. Następnie wraz z panią przewodnik ruszyliśmy na 
spacer po mieście. Zobaczyliśmy m.in. pomniki: Fryderyka Chopina i Józefa Piłsudskiego; 
Pałac Prezydencki, Belweder, Barbakan, Kolumnę Zygmunta, Starówkę, Zamek Królewski 
i kościół pod wezwaniem św. Anny. Spacer zrobił na nas spore wrażenie, gdyż chodziliśmy 
wieczorem, a stolica o tej porze jest naprawdę piękna.  

Później udaliśmy się do schroniska, gdzie „ładowaliśmy akumulatory” przed kolejnym 
dniem.  
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W sobotę około 9:00 pożegnaliśmy nasze schronisko. Pierwszą atrakcją ostatniego 

dnia wycieczki był XVII-wieczny, prześliczny pałac w Wilanowie. Jest to dawna rezydencja 
wielkiego króla, Jana III Sobieskiego. Zdecydowanie największe wrażenie wywarła na nas 
ogromna kolekcja obrazów, które władca zbierał. Po lekcji muzealnej przez szyby autokaru 
oglądaliśmy miasto, mijając m.in. Starówkę od strony Wisły oraz dwa nowoczesne stadiony: 
Wojska Polskiego, należący do klubu Legia i budujący się Stadion Narodowy. Potem 
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pojechaliśmy do kościoła św. Stanisława Kostki, gdzie złożyliśmy hołd błogosławionemu 
księdzu Jerzemu Popiełuszce, bestialsko zamordowanemu przez Służby Bezpieczeństwa 
w 1984 r.  

 
 
Aby nabrać sił do dalszego zwiedzania, posililiśmy się w restauracji Mc Donald’s,                 

a następnie wyruszyliśmy do Muzeum Powstania Warszawskiego - głównego celu naszej 
wyprawy. Według mnie, jest to najciekawsze muzeum w kraju. Można tam poczuć na własnej 
skórze namiastkę atmosfery, która panowała w stolicy w sierpniu 1944 r.  Wtedy to wybuchło 
powstanie warszawskie, bardzo krwawo stłumione przez Niemców. Z ok. 900 000 osób, które 
mieszkały w Warszawie w 1943r., po upadku powstania i wysiedleniu pozostałej przy życiu 
ludności cywilnej zostało zaledwie 1 000 osób. Warszawa jednak potrafiła się odbudować 
i podnieść z ruin, co mieliśmy okazję zobaczyć.  

 
Po wizycie w muzeum wyruszyliśmy w drogę powrotną do domu.  
Wycieczka zrobiła na nas duże wrażenie i na pewno zostanie zapamiętana na długie 

lata przez wszystkich jej 47 uczestników. Najbardziej zainteresowało nas Muzeum Powstania 
Warszawskiego. Bardzo żałowaliśmy, że wyprawa do stolicy nie trwała dłużej, gdyż można 
było zwiedzić jeszcze wiele innych ciekawych miejsc. Wszystkich gorąco zapraszam do 
Warszawy.  

Jakub Ptak kl. IIIb gimn. 
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II OGÓLNOPOLSKI BIEG KATY ŃSKI W PĘPOWIE 
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W sobotę, 9 kwietnia 2011r. w Pępowie odbył się II Ogólnopolski Bieg Katyński.  Jest 
on niezwykłą formą upamiętnienia ofiar sowieckiego ludobójstwa z czasu II wojny światowej 
oraz ofiar katastrofy w Smoleńsku, która miała miejsce rok temu -10 kwietnia 2010r.  

 Biegi rozpoczynały się i kończyły na placu przy CSK w Pępowie – obok posadzonych 
tam w 2009r. „katyńskich dębów”. W zawodach startowali uczniowie szkół podstawowych, 
gimnazjów i szkół średnich. Najliczniej reprezentowana była szkoła w Pępowie, w imprezie 
wzięli jednak udział zawodnicy z różnych miejscowości powiatu gostyńskiego (Gostyń, 
Piaski, Borek Wielkopolski, Pogorzela), wschowskiego, a nawet z odległego Trzciela (powiat 
międzyrzecki). Łącznie we wszystkich konkurencjach wiekowych i kończącym imprezę biegu 
masowym pobiegło ok. 350 osób. Wszyscy uczestnicy biegu otrzymali pamiątkowe plakietki 
i posiłek, zwycięzcy – medale i nagrody. Na zakończenie odbył się masowy bieg rekreacyjny, 
bez ograniczeń wiekowych, dla wszystkich miłośników biegania. Pobiegło w nim 179 osób. 
Wszyscy uczestnicy tego biegu otrzymali pamiątkowe dyplomy, które wzięły udział 
w losowaniu nagród.  

Bieg był dla wszystkich zawodników trudnym wyzwaniem, świadczą o tym relacje 
kilku jego uczestników: 

Warunki nie były łatwe, ponieważ mocno wiał wiatr. Mimo to zdecydowałam się  
uczestniczyć w biegu, by uczcić ofiary zbrodni katyńskiej. Było ciężko, ale poradziłam sobie 
dobrze, zajęłam 2. miejsce. Wiele osób mi gratulowało i myślę, że to jest najprzyjemniejsze. 
Również stanie na podium było dla mnie czymś wyjątkowym,  to naprawdę wspaniałe uczucie. 
Zawsze wkładałam w biegi dużo wysiłku, ale tym razem starałam się jeszcze bardziej, by 
naprawdę dobrze uczcić katyńską tragedię. 

 Hania Adamiak kl. IIId gimn. 
 

Pomimo brzydkiej pogody Bieg Katyński uważam za udany. Nie było nas tak dużo, jak 
sobie wyobrażałem, ale do odważnych świat należy. Najtrudniejszym odcinkiem była dla mnie 
ulica Polna. Trzeba było pokonać tam opór wiatru i dać z siebie wszystko. Najwięcej radości 
sprawiło mi dobiegnięcie do mety i zajęcie 5. miejsca. Chciałbym, abyśmy w przyszłym roku 
znów mogli  biegiem uczcić pamięć tych, którzy zginęli, byśmy mogli żyć w wolnym kraju.  

Artur Chudy Ic gimn. 
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Przed startem mojego rocznika (1996) byłem zestresowany i myślałem, że nie 
dobiegnę, ale się myliłem; na metę wbiegłem jako drugi.  Gdy wystartowaliśmy, wszystkie 
emocje ze mnie spłynęły. Na trasie nie było łatwo,  ale sobie poradziłem. Koledzy mnie 
dopingowali  i za to im dziękuję. Wchodząc na drugi stopień podium byłem bardzo szczęśliwy.  
                                                                                                                          

Marcin Twardowski kl. IIc gimn . 
 

Emocje podczas biegu są ogromne. Biegłam z przekonaniem, że w ten sposób godnie 
uczczę pamięć naszych rodaków pomordowanych na Wschodzie. Obawiałam się, ze zemdleję 
na mecie, jednak za wszelką cenę pragnęłam wystartować i dać z siebie wszystko. Jestem 
dumna, że mogłam wziąć udział w tym biegu. Z niecierpliwością czekam na kolejny. 

 
Katarzyna Przewoźna kl. IIIa gimn. 

 
Organizacja II Biegu Katyńskiego w Pępowie wymagała wsparcia wielu osób, którym 

pragnę w imieniu organizatorów serdecznie podziękować. Głównymi sponsorami biegu byli: 
Wójt Gminy Pępowo p. Stanisław Krysicki i Rada Gminy Pępowo (ufundowanie plakietek, 
medali i większości nagród oraz olbrzymia pomoc organizacyjna), Towarzystwo Edukacyjno 
– Kulturalne Ziemi Pępowskiej, które przygotowało projekt „Bieg Katyński” i pozyskało dla 
niego fundusze unijne ( przeznaczone między innymi na posiłek dla uczestników biegu)  
oraz Firma  EMILGRANA Poland Sp. z o.o. Siedlec, która sfinansowała zakup części nagród.   
Ksiądz kanonik Henryk Szwarc – proboszcz pępowskiej parafii – również wsparł ideę biegu 
katyńskiego,  przeznaczając na nagrody piękne albumy naszego kościoła. Dziękujemy za 
finansowe wsparcie biegu wszystkim sponsorom, bez Państwa pomocy bieg by się po prostu 
nie odbył.  

Za pracę w Komitecie Organizacyjnym pragnę podziękować p. Jackowi Migdalskiemu 
- kierownikowi zawodów, p. Jackowi Śląskiemu – kierownikowi CSK w Pępowie,                       
p. Barbarze Ptak – prezes Towarzystwa Edukacyjno – Kulturalnego Ziemi Pępowskiej - oraz 
jego członkom - p. Marianowi Poślednikowi i p. Jarosławowi Lisieckiemu.  

Serdecznie dziękuję również  p. dr Sylwii Polaszek za opiekę lekarską nad 
zawodnikami, p. Idze Migdalskiej - Roszak za prowadzenie biura zawodów, p. Tomaszowi 
Jarusowi za wykonanie dyplomów, Dyrekcji i wszystkim nauczycielom Zespołu Szkół                  
w Pępowie, którzy zaangażowali się w organizację biegu i otoczyli opieką jego uczestników, 
strażakom i policjantom czuwającym nad bezpiecznym przebiegiem imprezy, pracownikom 
Urzędu Gminy za przygotowanie trasy i wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób wsparli 
organizację  II Ogólnopolskiego Biegu Katyńskiego w Pępowie.  

Mirosława Bigaj 
 
 

Wyniki II Ogólnopolskiego Biegu Katyńskiego w Pępowie, 9 kwietnia 2011r. 
 

 

 Dziewczęta Rocznik 2000 i młodsze 
Miejsce Imię i nazwisko Szkoła/klub 

1 Agata Grodzka SP Kunowo 
2 Klaudia Kowalewska Trzciel 
3 Julia Paluszkiewicz Pępowo 
4 Wiktoria Skrzypek Zimnowoda 
5 Adela Borowczyk Pępowo 
6 Wiktoria Stabrowska Zimnowoda 
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 Dziewczęta Rocznik 1999 
Miejsce Imię i nazwisko Szkoła/klub 

1 Anita Niedzielska Trzciel 
2 Nikola Sudolska Pępowo 
3 Milena Popielas Pępowo 
4 Magdalena Krzywy Pępowo 
5 Martyna Stróżyk Pępowo 
6 Joanna Pospiech Pępowo 

   

 Dziewczęta Rocznik 1998 
Miejsce Imię i nazwisko Szkoła/klub 

1 Magdalena Marek Trzciel 
2 Aleksandra Biernat Gostyń 
3 Klaudia Berger Pępowo 
4 Monika Mrzewka Pogorzela 
5 Joanna Piotrowiak Pępowo 
6 Kornelia Jańczak Zimnowoda 

 Dziewczęta Rocznik 1997 
Miejsce Imię i nazwisko Szkoła/klub 

1 Vanessa Dańczak Pępowo 
2 Kamila Zachwiej Gostyń 
3 Julia Chuda  Gostyń 
4 Magdalena Kryś Zimnowoda 
5 Izabella Ratajczak Gostyń 
6 Daria Ptak  Gostyń 

   

 Dziewczęta Rocznik 1996 
Miejsce Imię i nazwisko Szkoła/klub 

1 Lidia Zając Wschowa 
2 Wiktoria Kuryś Trzciel 
3 Karolina Kowalczyk Wschowa 
4 Jagoda Berger Pępowo 
5 Katarzyna Karolczak Wschowa 
6 Angelika Stobrowska Zimnowoda 

   

 Dziewczęta Rocznik 1995 
Miejsce Imię i nazwisko Szkoła/klub 

1 Roksana Olesiewicz Wschowa 
2 Hanna Adamiak Pępowo 
3 Monika Czwojdrak Pępowo 
4 Marta Cieplik Pępowo 
5 Katarzyna Przewoźna Pępowo 
6 Monika Twardowska Pępowo 

   

 Dziewczęta Szkoły ponadgimnazjalne 
1 Magdalena Frąckowiak Wschowa 
2 Jagoda Matyla  ZSO Krobia 
3 Marlena Andrzejewska ZSR Grabonóg 

   

 Chłopcy Rocznik 2000 i młodsze 
Miejsce Imię i nazwisko Szkoła/klub 

1 Wojciech Lichy Wycisłowo 
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2 Marcin Szwałek Zimnowoda 
3 Jakub Mikołajczak Zimnowoda 
4 Kacper Gołąbek Zimnowoda 
5 Robert Nawrot Pogorzela 
6 Marcin Polaszyk Zimnowoda 

   

 Chłopcy Rocznik 2000 i młodsze 
Miejsce Imię i nazwisko Szkoła/klub 

1 Marcin Łukaszewicz Trzciel 
2 Michał Durak Pępowo 
3 Rafał Kapała Pępowo 
4 Szymon Ciesielski Pogorzela 
5 Paweł Idczak Pępowo 
6 Dariusz Gruszczyński Skoraszewice 

   

 Chłopcy Rocznik 1998 i młodsze 
Miejsce Imię i nazwisko Szkoła/klub 

1 Patryk Chojnacki Zimnowoda 
2 Łukasz Śląski Pępowo 
3 Damian Kostka Pogorzela 
4 Hubert Cieplik Pępowo 
5 Michał Skrzypczak Zimnowoda 
6 Paweł Nabzdyk  Pogorzela 

   

 Chłopcy Rocznik 1997 i młodsze 
Miejsce Imię i nazwisko Szkoła/klub 

1 Piotr Mróz Zimnowoda 
2 Paweł Jurczak Wschowa 
3 Patryk Doliński Pępowo 
4 Radosław Wolniak Pępowo 
5 Artur Chudy Pępowo 
6 Mateusz Popielas Pępowo 

   

 Chłopcy Rocznik 1996 i młodsze 
Miejsce Imię i nazwisko Szkoła/klub 

1 Konrad Gałczyński Zimnowoda 
2 Marcin Twardowski Pępowo 
3 Kacper Bar Wschowa 
4 Szymon Chlebowski Pępowo 
5 Michał Walczak Zimnowoda 
6 Marcin Marszałkowski Pępowo 

   

 Chłopcy Rocznik 1995 i młodsze 
Miejsce Imię i nazwisko Szkoła/klub 

1 Bartosz Zubrzycki Wschowa 
2 Dawid Leszczowski Wschowa 
3 Hubert Cichowlas Pępowo 
4 Bartosz Wasielak Zimnowoda 
5 Kamil Łagódka Pępowo 
6 Łukasz Idaszek  Pępowo 

   

 Chłopcy Szkoły ponadgimnazjalne 
Miejsce Imię i nazwisko Szkoła/klub 
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1 Piotr Drobnik LLKS Osowa Sień 
2 Kamil Berger ZSO Krobia 
3 Arkadiusz Paluszczak ZSR Grabonóg 
4 Witold Błaszyk ZSR Grabonóg 

 Miłosz Mielcarek ZSR Grabonóg 
 
 

CZARNY CZWARTEK. JANEK WI ŚNIEWSKI PADŁ 
 
„Zobacz, jeśli chcesz zrozumieć”.  
                         Kazik Staszewski 
 

4 kwietnia 2011 roku grupa stu uczniów pępowskiego gimnazjum udała się do kina 
w Gostyniu na dramat historyczny pt.: „Czarny czwartek. Janek Wiśniewski padł" w reżyserii 
Antoniego Krauze. Film ten jest jednym z najważniejszych wydarzeń kinowych w ostatnim 
czasie. Odsłania najbardziej wstrząsający fragment grudniowej tragedii na Wybrzeżu w 1970 
roku – okoliczności i przebieg masakry w Gdyni, zbiorowego morderstwa popełnionego na 
bezbronnych, niewinnych ludziach przez wojsko i milicję uprawnione do użycia broni palnej 
przez komunistyczną władzę. Film jest wstrząsający, nie pozostawia widza obojętnym,                   
o czym świadczą poniższe fragmenty recenzji napisanych przez uczniów klasy IIIb 
gimnazjum.  

  Dnia 4 kwietnia br. miałem przyjemność obejrzeć film Antoniego Krauze pt. „Czarny 
czwartek". Opowiada on o wydarzeniach w Gdyni z 17 grudnia 1970 r. Głównym bohaterem 
filmu jest Brunon Drywa (w tej roli Michał Kowalski), który wraz z rodziną przygotowuje się 
do Świąt Bożego Narodzenia. Ich życie to ciągła walka z biedą. Wypłata z trudem wystarcza 
na jedzenie. W tym samym czasie trwają strajki. Ludzie są niezadowoleni z podwyżki cen 
żywności. Zenon Kliszko - członek Biura Politycznego Komitetu Centralnego PZPR (świetnie 
zagrany przez Piotra Fronczewskiego) wydaje rozkaz strzelania do robotników. Drywa, 
nieświadomy zagrożenia, udaje się do pracy. Gdy wysiada z tramwaju, trafia go pocisk. 
Oprócz niego zginęło jeszcze 15 osób. 

 Najbardziej utkwiła mi w pamięci scena pochodu. Strajkujący położyli na drzwiach 
owinięte w polską flagę ciało Zbyszka Godlewskiego (Tomasz Ziętek). Nieśli je ulicami 
miasta, idąc w ciszy. To właśnie on jest bohaterem legendarnej „Ballady o Janku 
Wiśniewskim". Milicjanci nie wzruszyli się tym widokiem i otworzyli ogień. Niestety, polała 
się krew.  

Jakub Ptak 
 

Najbardziej wzruszającą sceną był moment, w którym Stefania - żona Brunona (Marta 
Honzatko) - dowiedziała się o śmierci swego męża. Zostaje sama z trójką dzieci. Popada 
w melancholię, traci kontakt z otoczeniem. Do powrotu do rzeczywistości zmusza ją lekarz, 
uświadamiając jej, że  straci nie tylko męża, ale i dzieci. Stefania nie może nawet pochować 
męża z godnością. Pogrzeb odbywa się w nocy, w tajemnicy przed światem.  
         Myślę, że aktorzy zostali dobrani właściwie. Pomimo niewielu znanych twarzy poziom 
aktorstwa jest wysoki. Jednym z najbardziej szokujących momentów w filmie było 
torturowanie niewinnego nastolatka przez milicjantów. W trakcie seansu w wielu momentach 
pojawiała się gęsia skórka na ciele. Z kina wszyscy wyszliśmy wstrząśnięci.  
     Film „Czarny czwartek” jest lekcją prawdziwej historii - brutalnej i okrutnej. Pokazuje 
naszemu pokoleniu, jak wyglądała kiedyś Polska. Każdy z nas przybliżył sobie historię 
własnego kraju i wyniósł z filmu wiele cennych informacji dotyczących trudnego okresu 
komunizmu. 

Jagoda Sobótka 
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Uważam,  że film ,,Czarny Czwartek" jest świetny. Bardzo dobrze ukazuje, co się 
działo w PRL-u. Może on uświadomić wielu widzom okrutną prawdę o tych czasach.                    
Na dodatek podkład muzyczny na koniec projekcji (słynna „Ballada o Janku Wiśniewskim” 
w wykonaniu Kazika Staszewskiego) doprowadza wielu widzów do łez.  

 
„Nie płaczcie matki, to nie na darmo 

Nad stocznią sztandar z czarną kokardą 
Za chleb i wolność, i nową Polskę 

Janek Wiśniewski padł”. 
Paweł Wabiński 

 
 

 
 

PRZYGODA Z TECHNIK Ą QUILLINGU 
 
Na lekcjach  techniki w gimnazjum zawsze wystarczy czasu na przyjemności  

i wykazanie się talentem, pomysłowością i mistrzowską precyzją. 
W tym roku zmierzyliśmy się z techniką quillingu. 
Oto najpiękniejsze prace uczniów klas III gimnazjum. 
 

  
         Natalia Matuszak – IIIc                                            Katarzyna Walczak – IIIc 
 

                                                                              
Natalia Waleńska - IIIa                                                           Hanna Michalska – IIIc                                           
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              Joanna Matyla - IIIa                                                                Piotr Marciszak – IIIa 

 
                                                                                                                                                          Ewa Migdalska 

 
 
 

XVII KONKURS WIEDZY RELIGIJNEJ 
 

„ Nieznajomość Pisma Świętego jest nieznajomością Chrystusa”. 
św. Hieronim 

 
 

Tak brzmiało hasło tegorocznego konkursu wiedzy religijnej. Podobnie jak  
w poprzednich latach konkurs odbywał się na trzech etapach. Pierwszy przeprowadzony 
został na terenie naszej szkoły i najwyższą liczbę punktów otrzymali i tym samym 
zakwalifikowali się do kolejnego etapu: 
- Monika Leciej z kl. Ib  
- Mateusz Andrzejewski z kl. IIc 
- Miłosz Waleński z kl. IIc. 
 

W sobotę, 19 lutego br. wymienieni uczniowie wraz ze 101 innymi uczniami 
próbowali swoich sił w Lesznie w Szkole Rolniczo – Budowlanej, uczestnicząc w drugim 
etapie. Etap ten pomyślnie zakończył Mateusz Andrzejewski z kl. IIc,  zdobywając                       
I miejsce  i kwalifikując się do etapu diecezjalnego. Niestety, Miłoszowi zabrakło jednego 
punktu,a Monice dwóch, aby przejść do dalszej części konkursu. 

Mateusz brał udział w finale konkursu w Poznaniu 27 marca br. i zdobył tam                     
II miejsce.  

Uczestnikom wszystkich etapów konkursu dziękujemy za udział, podjęty trud 
przygotowania. Monice i Miłoszowi gratulujemy wysokiej punktacji podczas etapu 
rejonowego, a Mateuszowi Andrzejewskiemu zajęcia II miejsca w finale. 

 
s. Judyta Patrycja Szymczak 
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SZUKAŁEM WAS 
 

 
      Klasy gimnazjalne uczestniczyły w tym roku                 
w projekcie pt. „Szukałem Was”, który został 
sfinalizowany 1 kwietnia 2011r. w formie turnieju 
wiedzy i umiejętności w kontekście biografii Ojca 
Świętego Jana Pawła II. Każdy z dziesięciu oddziałów 
gimnazjalnych zajął się jednym spośród dziesięciu 
wybranych krajów, które Jan Paweł II odwiedził jako 
pielgrzym. Przygotowanie się klas do programu 
wymagało dużego wysiłku i zaangażowania. Trzeba 
było przygotować flagę danego kraju,  scenkę                     
o kulturze i obyczajach oraz prezentację 
multimedialną. Uczniowie dokonywali interpretacji                 
i plastycznej myśli Jana Pawła II „ Człowiek jest 
wielki nie przez to kim jest, nie przez to co ma, lecz 
przez to czym dzieli się  innymi”. 
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Zmagania z ustaleniem prawidłowej odpowiedzi na pytanie konkursowe. 
 

      
     Klasa IbG zapraszała do Meksyku. 
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                                 Klasa IcG polubiła australijskie kangury. 

  
                                          Papua – NowaGwinea, to kraj zwiedzany razem z IIbG.         
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Klasa IIIa prezentowała w tańcu kubański temperament.  
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Klasa IIaG zachęcała do zwiedzenia Kanady. 
 

 
Komisja miała okazję doświadczyć meksykańskiej gościnności. 
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Dzień Patrona w gimnazjum zakończył się sukcesem klasy Ia, która zwyciężyła                             

w gimnazjalnym turnieju wiedzy o patronie. 

 
 

CK 
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SUKCES W KONKURSIE BEZPIECZE ŃSTWA 
W RUCHU DROGOWYM 

 
Konkurs wiedzy o ruchu drogowym od lat organizowany jest na szczeblu 

powiatowym w Gostyniu  przez policjantów z tamtejszej komendy.  
Głównym celem takich imprez jest popularyzowanie wśród młodzieży przepisów ruchu 
drogowego, zasad bezpiecznej i kulturalnej jazdy, jak również kształtowanie nawyków 
właściwego zachowania się na drodze. 

 
 Biorą w nim udział uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz 

ponadgimnazjalnych. W skład reprezentacji każdej ze szkół wchodzą trzy osoby. 
 

W dniu 21 kwietnia br.w Gostyniu na terenie firmy ATC Kaczmarek został rozegrany 
Turniej Wiedzy o Bezpieczeństwie w Ruchu Drogowym.  Do rywalizacji przystąpiło  
18 drużyn reprezentujących 9 szkół podstawowych, 6 gimnazjalnych i 3 ponadgimnazjalne. 
Zawody były podzielone na dwa etapy, część teoretyczną gdzie uczestnicy rozwiązywali testy 
z zakresu ruchu drogowego i praktyczną, w której zawodnicy wykazali się umiejętnościami 
na specjalnie przygotowanym torze przeszkód. 

 
 Naszą szkołę reprezentowali: 

 
uczniowie ze szkoły podstawowej: 
 
- Patryk Grzelczak - klasa IV b 
- Jakub Rzepka      - klasa V a 
- Kacper Pieprzyk  - klasa VI a 

 
z gimnazjum: 
 
- Mateusz Andrzejewski  -  klasa II c 
- Krzysztof Kończak     -  klasa II a 
- Maciej Grobelny         - klasa  III a 

 
Na  zakończenie turnieju  przyszedł czas na podsumowanie wyników. W kategorii szkół 
podstawowych najlepszy wynik uzyskała SP w Pępowie, drugie miejsce przyznano SP  
w Kunowie, a trzecie wywalczyli uczniowie z SP w Goli.  
 
Wśród gimnazjalistów najlepiej spisali się uczniowie Gimnazjum nr 2 w Gostyniu, drugie 
miejsce wywalczyło Gimnazjum w Pępowie, trzecie miejsce zdobyło Gimnazjum nr 1  
w Gostyniu. 

 
Na zakończenie imprezy wręczono nagrody, puchary i dyplomy. 

 
Oprócz sukcesów drużynowych, nasi uczniowie przywieźli mnóstwo cennych nagród 

zdobytych indywidualnie. I tak,  w kategorii szkół podstawowych - na drugim miejscu 
podium stanął Patryk Grzelczak, a na piątym – Jakub Rzepka. 

 
Gimnazjaliści indywidualnie okazali się  jeszcze lepsi.  
Mateusz Andrzejewski  zajął pierwsze miejsce, a Maciej Grobelny – trzecie. 
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Mateusza wyróżniono dodatkowo za  rewelacyjnie rozwiązany test otwarty, w którym 
zdobył 95 pkt. na 100 możliwych.  

 
13 maja zwycięzcy z poszczególnych kategorii wezmą udział w finale konkursu na szczeblu 

wojewódzkim w Koninie. 
 

  
            Krzysiu na torze sprawnościowym. 

     
                   Mateusz pokonuje jedną  z trudniejszych przeszkód. 
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Policjanci bacznie obserwowali każdy przejazd – tym razem Macieja. 

 

        
  Kacper, jeszcze bez gipsu, przenosi klocek. 
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Kolejny zawodnik  mistrzowskiej drużyny – Jakub. 

 

 
W oczekiwaniu na wyniki. 
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Marzeniem każdego zawodnika turnieju jest  zasłużyć na dyplom, puchar  
i przyjąć gratulacje. 
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I tradycyjnie - gratulacje od pani K. Klepackiej – dyrektora Zespołu Szkół. 

 
Za wysiłek włożony w przygotowanie do turnieju, gratulując raz jeszcze sukcesów 

i życząc kolejnych, dziękuje dumny z Was  opiekun obu drużyn 
                                                                                                         Ewa Migdalska 

 
 
 

SZKOLNY TURNIEJ W PIŁCE KOSZYKOWEJ DZIEWCZ ĄT 
 

        
           W marcu br. na zajęciach wychowania 
fizycznego odbyły się mecze piłki koszykowej 
dziewcząt. W turnieju udział wzięły klasy IIa i IIb,  
tworząc jedną drużynę, klasa IIc, IIIa i IIId. 
Pierwszy mecz rozegrany został między IIIa i IIc,          
w którym zwyciężyła klasa IIIa z dość dużą 
przewagą. W kolejnym spotkaniu zmierzyły się 
klasy IIc i IIId.. W tym spotkaniu lepszą okazała się 
drużyna młodszej klasy.  

Kolejny mecz został rozegrany pomiędzy 
klasami drugimi, w którym wygrała drużyna z klasy 
IIc.  Ostatni mecz, w którym zmierzyły się klasy 
IIId oraz IIa i IIb, wygrała klasa IIId.  
Klasa IIIa , która wygrała wszystkie mecze, została 
zwycięzcą. Drugie miejsce zajęła klasa IIc, trzecie 
miejsce zajęła IIId.  
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                                                      II miejsce - klasa IIcG 

 
Karolina Grześkowiak 

 

 
ANOREKSJA I BULIMIA – ŚMIERTELNE PUŁAPKI 

 
W dniach 6,7 i 8 kwietnia 2011r, na lekcjach wychowania fizycznego w ramach 

wychowania zdrowotnego odbyły się lekcje na temat anoreksji i bulimii. W sali 
konferencyjnej CSK wszystkie dziewczęta gimnazjum dowiedziały się o niebezpiecznej 
chorobie psychicznej zwanej anoreksją.  

Choroba ta jest najbardziej śmiertelną wśród chorób psychicznych. W pułapkę 
anoreksji i bulimii mogą wpaść wszystkie dziewczęta i kobiety niezależnie od wieku, zdarzają 
się przypadki zachorowań wśród mężczyzn. Chory nie akceptuje swojego wyglądu                          
i postanawia się odchudzać. Nie zauważa  swojego wychudzenia, jego postrzeganie siebie jest 
zaburzone. W skrajnych przypadkach cierpiące na anoreksję dziewczęta głodzą się i potrafią 
nie jeść kilka dni. Skutkami takiego „odchudzania” się jest osłabienie, wychłodzenie 
organizmu, anorektyczki ubierają się w kilka warstw odzieży, nawet latem. Dłuższa rozmowa 
z taką osobą jest niemożliwa, gdyż chory na anoreksję człowiek jest bardzo drażliwy. 
Ponieważ jest to choroba psychiczna, przyczyn jej należy szukać w psychice. W większości 
zapadają na nią osoby o niskiej samoocenie, braku pewności siebie, które utożsamiają sukces  
z byciem pięknym i szczupłym. 

Na zajęciach dziewczęta obejrzały dwie prezentacje autorstwa gimnazjalistek: 
Weroniki Błaszyk i Julii Łagódkiz klasy IIc oraz krótki film o anoreksji i bulimii. Zostały 
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zapoznane z literaturą,  do której mogą sięgnąć,  aby zgłębić temat. Przeczytałam im także 
fragmenty książki Beaty Pawlikowskiej „W dżungli życia”,  w której autorka opisuje swoje 
zmagania z tą straszną chorobą. Przedstawiłam im również wspomnienia byłej anorektyczki,  
której walka z chorobą trwała kilka lat. 

 
Dziewczęta wykazały duże zainteresowanie tematem. W przyszłości planujemy                   

z panią higienistką poruszyć na zajęciach wychowania zdrowotnego temat otyłości                           
i prawidłowego odżywiania się. 

Karolina Grześkowiak 

 
Z gabinetu higieny szkolnej 

 
 Dnia15 kwietnia 2011 roku w ramach Światowego Dnia Zdrowia wśród uczniów 
klas I – III szkoły podstawowej został przeprowadzony konkurs pod hasłem: „Szkoła 
Zdrowego Uśmiechu”. Konkurs dotyczył wiedzy o prawidłowej higienie jamy ustnej.  
 Do konkursu przystąpiły trzyosobowe drużyny z każdej klasy. Dzieci odpowiadały na 
pytania, rozwiązywały zadania i odgadywały zagadki dotyczące w/w tematu. Na koniec każda 
drużyna miała za zadanie ułożyć puzzle. Pozostałe dzieci nagradzały swoich przedstawicieli 
gromkimi brawami za prawidłową odpowiedź lub wykonane zadanie oraz śpiewały piosenki 
związane tematycznie z higieną jamy ustnej. 
 Wiedza uczestników konkursu była tak wysoka, że wszystkie drużyny zdobyły 
maksymalną liczbę punktów. W nagrodę przedstawiciele klas otrzymali dyplomy dla swojej 
klasy za udział w konkursie, a każdy z uczestników mały upominek w postaci szczoteczki               
i pasty do zębów oraz ulotkę z instrukcją prawidłowego szczotkowania zębów. Wszyscy 
dobrze się bawili. 
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Dziękujemy: 

- pani Beacie Kaczmarek za podarowanie szczoteczek,  
- pani stomatolog Urszuli Redlich za pasty do zębów i ulotki,  
- panu Pawłowi Andrzejewskiemu za wykonanie dyplomów. 

 
Jolanta Nowacka  
pielęgniarka szkolna  
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PALI Ć- NIE PALI Ć? - OTO JEST PYTANIE 
 

 
W tym roku zadaniem uczestnika konkursu było napisać pracę pt. „Gdybym był….”,   

z uwzględnieniem perspektywy ważnej osobistości ”. Do konkursu przystąpiło pięć uczennic 
klasy piątej. Komisja w składzie:  Jolanta Nowacka,  Zofia Przeniczka i Zuzanna Neuhoff- 
Ley - przyznała trzy miejsca.  

  
Szkolnymi laureatami konkursu zostały uczennice klasy Vc:  Natalia Bzodek – I miejsce,                
Magdalena Kozłowska – II miejsce i Milena Wencel – III miejsce. 

 

 
   
 

GRATULUJEMY! 

 
 

          
................................................................................................................................ 
 
REDAKCJA i OPRACOWANIE: Cyryla Krajka 
TEKSTY: Grono Pedagogiczne  
PATRONAT: Dyrektor Zespołu Szkół  
                            Krystyna Klepacka 


