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Z życia klas IV-VI
Lisek Piotrka nagrodzony
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Witam! Jestem Piotrek, chodzę do klasy VIc. Niektórzy na pewno słyszeli
o tym, że w piątek, 1 lutego pojechałem wraz z panią Lidią Muszyńską
po odbiór nagrody

związanej z konkursem

przyrodniczo - artystycznym

„Przyrodnicze rymowanie – otaczającego świata poznawanie „Ssaki
wielkopolskich parków krajobrazowych”. Startowałem w kategorii: prace
plastyczne – lis i zająłem III miejsce. Po nagrodę pojechaliśmy aż do
Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu. Zakładam, że niewielu
uczniów z naszej szkoły miało przyjemność się tam znaleźć. O godzinie 10.00
w sali sesyjnej swoją wypowiedź rozpoczął dyrektor zespołu parków
krajobrazowych województwa wielkopolskiego. Oświadczył nam, że na konkurs
przysłano ok. 2850 prac plastycznych. Gratulował nam sukcesu, że spośród tak
wielu prac, nasze znalazły się w gronie laureatów. Następnie głos zabrała pani,
Wielkopolski Kurator Oświaty,

zachęcając nas do dalszej aktywnej pracy

w szkole i poznawania świata. Rozpoczęło się wręczanie nagród. Ku memu
wielkiemu zaskoczeniu, pierwszy zostałem wywołany po odbiór nagrody, którą
stanowiły: dyplom, przyrodnicze karty do gry oraz książka pt. „Wielka pętla
Wielkopolski”.
Po rozdaniu nagród zaproszono nas na poczęstunek, abyśmy nie wracali
do domu głodni.
To był udany dzień:)
!
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Z życia gimnazjalistów!
Konkurs o stanie wojennym i latach 80.
W grudniu 2012 r., w ramach szkolnych obchodów rocznicy wprowadzenia w Polsce
stanu wojennego uczniowie klas I naszego gimnazjum wzięli udział w konkursie połączonym
z eksponowaną w holu szkoły wystawą przybliżającą okoliczności wprowadzenia w Polsce
stanu wojennego oraz rzeczywistość lat 80. W konkursie o stanie wojennym wzięło udział 38
uczniów klas pierwszych. Najprecyzyjniej kupony konkursowe wypełnili uczniowie klasy Ic:
I m. - Eryk Andrzejewski oraz

Katarzyna Miedzińska, II m. - Weronika Kowalik,

III m.- Jakub Rzepka, IV m.- Monika Krajka oraz Joanna Pospiech.
Laureaci konkursu otrzymali nagrody rzeczowe ufundowane przez Wójta Gminy
Pępowo, p. Stanisława Krysickiego oraz Koło Teatralne działające w gimnazjum ZSSPiG
w Pępowie. Na uczestników konkursu czekały również oceny celujące lub bardzo dobre
z historii oraz punkty z zachowania. Uroczystość wręczenia nagród uświetniła swą
obecnością p. dyrektor C. Krajka.
Mirosława Bigaj!

Konkurs o powstaniu styczniowym
W tym roku mija 150. rocznica wybuchu Powstania Styczniowego (22.01.1863 –
1864). Aby zwrócić uwagę na to ważne wydarzenie z historii Polski, z pomocą uczniów
naszego gimnazjum przygotowałam rocznicową wystawę połączoną z konkursem. Wzięło
w nim udział 105 uczniów gimnazjum w ZSSPiG w Pępowie. W konkursie można było
uzyskać 29 pkt, odpowiadając na 14 pytań. Aby znaleźć się w gronie laureatów, trzeba było
zdobyć minimum 19,5 pkt. Najprecyzyjniej kupony konkursowe wypełnili następujący
uczniowie: I m. - Eryk Andrzejewski kl. Ic - 29 p., II m.- Katarzyna Pospiech kl. IIIa –28 p.,
III m. – Kacper Pospiech kl. Ic – 27,5 p., IV m.- Maksymilian Kempa kl. IIIa – 27 p.
W gronie laureatów konkursu znalazło się 30 uczniów gimnazjum, głównie z klasy Ic (16)
oraz kl. IIIa (7). Laureaci konkursu otrzymali nagrody rzeczowe ufundowane przez Wójta
naszej gminy,p. Stanisława Krysickiego oraz Koło Teatralne działające w gimnazjum ZSSPiG
w Pępowie. Dodatkową atrakcją dla grupy finalistów konkursu było zaproszenie do pałacu
w Gębicach.
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Korzystając z gościnnych łamów „Życia Szkoły” serdecznie dziękuję Wójtowi Gminy
Pępowo – p. Stanisławowi Krysickiemu oraz panu Bogusławowi Janikowi za ufundowanie
nagród. Gratuluję laureatom obu konkursów wiedzy, a wszystkich uczniów naszego
gimnazjum zapraszam

do udziału w kolejnych konkursach historycznych.
Mirosława Bigaj

Niezwykła nagroda
Dnia 22 stycznia obchodziliśmy 150. rocznicę wybuchu powstania styczniowego.
Z tej okazji w naszej szkole odbył się konkurs. Uczniowie mieli za zadanie wypełnić kupon
konkursowy, szukając odpowiedzi na wystawie, która zawierała informacje o powstaniu
styczniowym, biografie jego dowódców, dzieła sztuki i literatury poświęcone wydarzeniom
z lat 1863-64 oraz wiele innych informacji. Konkurs cieszył się bardzo dużą popularnością
wśród gimnazjalistów. Przystąpiło do niego ponad 100 osób. Zwycięzcy otrzymali nagrody
w postaci książek, a dla pierwszych 15 finalistów atrakcyjną nagrodą było zaproszenie
do pałacu w Gębicach na partyjkę bilarda:-)

Po uzgodnieniu dogodnego dla wszystkich terminu - 21 lutego 2013 r.- udaliśmy się,
wraz z p. Mirosławą Bigaj, organizatorką konkursu, do gębickiego pałacu. Pierwszą rzeczą
jaką zrobiliśmy, było zapalenie zniczy przy pomniku powstańca styczniowego – Ludwika
hr. Mycielskiego. Oczywiście nie zabrakło pamiątkowego zdjęcia.
!
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Następnie udaliśmy się w stronę pałacu. Przy drzwiach przywitał nas jego gospodarz p. Bogusław Janik. Po krótkiej lekcji historii poświęconej dziejom rodu Mycielskich –
dawnych właścicieli pałacu w Pępowie, a następnie w Gębicach, udaliśmy się na
zapowiadaną partyjkę bilarda.. Emocjom nie było końca, zwłaszcza przy konkurencyjnej grze
w piłkarzyki. Chłopacy oczywiście wygrywali, ale dziewczyny dotrzymywały im pola.
Nieubłaganie zbliżał się jednak koniec naszej wizyty. Czas było wracać. Pożegnaliśmy się
i wróciliśmy do domu.
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W
imieniu wszystkich finalistów konkursu, którzy mogli skorzystać z zaproszenia pana B.
Janika, serdecznie dziękuję za gościnę i niezapomnianą, choć krótką, lekcję historii. Miłe
chwile spędzone w gębickim pałacu były dla nas niezwykłą nagrodą.
Katarzyna Pospiech kl. IIIA

WIECZÓR PIEŚNI PATRIOTYCZNYCH Z CZASÓW POWSTANIA
STYCZNIOWEGO
„Patrząc w przyszłość, pamiętajmy o przeszłości".
Z okazji 150. rocznicy wybuchu powstania styczniowego (1863-64) w sobotę,
2 lutego 2013 r. w kościele w Pępowie odbył się koncert pieśni związanych z tym okresem.
Chór szkolny pod czujnym okiem swego dyrygenta, p. Leszka Żelaznego, wykonał 8 pieśni
z czasów powstania styczniowego m.in. Marsz strzelców, Marsz żuawów, Chcecie bym wam
zaśpiewał i Pieśń o żołnierzu tułaczu. Pieśni te ukazują niepodległościowe dążenia Polaków,
a tym samym upamiętniają ich walkę o wolną Ojczyznę. Śpiewane były w powstańczych
oddziałach, towarzyszyły naszym żołnierzom w chwilach zwycięstw i klęsk. Odzwierciedlają
uczucia, które przepełniały wówczas polskie serca. Dodawały otuchy, umacniały nadzieję,
koiły ból. !
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Młodzi konferansjerzy z koła teatralnego działającego przy Zespole Szkół w Pępowie
zapoznali uczestników i słuchaczy koncertu z historią poszczególnych pieśni oraz z krótkimi
życiorysami trzech związanych z ziemią pępowską bohaterów z czasów powstania
styczniowego.
Pierwszym z nich był Ludwik Mycielski, najstarszy syn ówczesnego właściciela
Chocieszewic, Teodora Mycielskiego. Po wybuchu powstania udał się w marcu 1863
do Krakowa, a następnie do obozu Mariana Langiewicza. Uczestniczył w organizowaniu
powstańczej kawalerii. Wyróżnił się w bitwach pod Chrobrzem i Grochowiskami. Ranny,
wyjechał na kurację do Wiednia. Po powrocie do Krakowa zorganizował oddział kawalerii
i na jego czele w lipcu 1863 ponownie udał się w granice Królestwa Polskiego. Po porażce
w potyczce z kozakami, ranny Ludwik wycofał się do Galicji. Rodzina próbowała go
namówić na powrót do domu, on jednak niezmiennie odpowiadał: „Aż do śmierci wierny
będę ojczyźnie, jej sztandaru nie opuszczę. Albo wrócę w szeregach zwycięskich wojska
polskiego, albo zginę w jej obronie”.
W październiku 1863 Ludwik Mycielski trzeci raz przekroczył granice Królestwa
Polskiego, aby wziąć udział w powstaniu. Udał się na Lubelszczyznę i dowodził jazdą
w oddziale Tomasza Wierzbickiego. Poległ dowodząc patrolem w starciu z dragonami
rosyjskimi.
Kolejną postacią upamiętnioną w czasie koncertu był ksiądz Cyprian Wojciech
Jarochowski. Nie wziął udziału w samym powstaniu, ale z wielkim poświęceniem
organizował pomoc dla walczących żołnierzy. Mieszkańcy Wielkopolski ofiarnie wspierali
powstańców. Czynili to na wszelkie sposoby, m.in. dostarczając ochotników i środków
finansowych. Nasz region był też ważnym punktem przerzutowym broni dla powstania.
Organizacja pomocy powstańcom oparta była na działalności specjalnych komitetów, które
rozpoczęły swą pracę niemal natychmiast po wybuchu powstania. Ksiądz Cyprian Wojciech
Jarochowski został komisarzem cywilnym do spraw powstania na powiat krotoszyński. Za tę
działalność zapłacił wysoką cenę – władze pruskie uwięziły go w Moabicie, a jego majątek
skonfiskowano. Sąd w

Berlinie w 1864 r.

skazał ks. Jarochowskiego na 15 miesięcy

twierdzy. Krótko po zwolnieniu z więzienia, w listopadzie 1866 r., ks. C. Jarochowski został
proboszczem w Pępowie. Ten dzielny kapłan stał na czele pępowskiej parafii

!
!

Życie Szkoły. Nr 47. Cz.2. Styczeń – luty 2013

w trudnych czasach tzw. kulturkampfu (walki z kościołem i nasilonej germanizacji w zaborze
pruskim). Zmarł w Pępowie w 1898 r. i jest pochowany na przykościelnym cmentarzu.
Obok naszego kościoła został pochowany jeszcze jeden bohater z czasów powstania
styczniowego – ojciec paulin Władysław Kopeć. Był prawdopodobnie kapelanem jednego
z oddziałów powstańczych, później poświęcił się pracy w naszej parafii.
Powstanie styczniowe było najdłuższym polskim

zrywem narodowym, po jego

upadku rozpętała się straszliwa machina represji i wynaradawiania. Trzeba było walczyć
o przetrwanie polskości na naszych ziemiach, o polski język, kulturę i ziemię. Tym, którzy
wątpią w sens powstania styczniowego, warto uświadomić, że było ono kolejną bitwą
w 123 - letniej wojnie o odzyskanie niepodległości. Nie każdą bitwę się wygrywa. Liczy się
jednak wynik wojny.

Koncert zakończył się wspólnym odśpiewaniem Roty Marii Konopnickiej. W chwili,
kiedy wszyscy zgromadzeni w kościele słuchacze wstali i wraz z chórem odśpiewali tę
niezwykłą pieśń, czuło się autentyczne wzruszenie. Był to najpiękniejszy hołd, jaki mogliśmy
oddać bohaterom powstania styczniowego.
Mirosława Bigaj
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IV Ogólnopolski Bieg Katyński w Pępowie
W sobotę, 6 kwietnia 2013 r. w Pępowie odbędzie się IV Ogólnopolski Bieg Katyński.
W tym roku obchodzimy 73. rocznicę zbrodni katyńskiej. Aby godnie uczcić pamięć naszych
rodaków pomordowanych na „nieludzkiej ziemi”, a jednocześnie zachęcić dzieci i młodzież,
by hartowały swego ducha i ciało poprzez sportową rywalizację, pragniemy zaprosić
wszystkich do udziału w sportowo – historycznym przedsięwzięciu, jakim jest Bieg Katyński
w Pępowie.
Biegi będą się rozpoczynać i kończyć na placu przy CSK – obok posadzonych tam
„katyńskich dębów”. W zawodach startować będą uczniowie Zespołu Szkół w Pępowie.
Spodziewamy się, że licznie dotrą na nie również zawodnicy z innych szkół naszego powiatu
i regionu. Łącznie przewidujemy udział ok. 300 uczestników. Wszyscy uczestnicy biegu
otrzymają pamiątkowe plakietki i posiłek, zwycięzcy – medale i nagrody. Na zakończenie
odbędzie się masowy bieg rekreacyjny, bez ograniczeń wiekowych, dla wszystkich
miłośników biegania. Wszyscy uczestnicy tego biegu otrzymają pamiątkowe dyplomy oraz
wezmą udział w losowaniu nagród.
Program zawodów
6.04.2013 r. ( sobota )
godz.9:00 – 11:00 – przyjazd ekip, wydawanie kart startowych
godz.10:50 – zbiórka uczestników do otwarcia
godz. 11:00 – uroczyste otwarcie
godz. 11:15 – rozpoczęcie zawodów!
!

dziewczęta/kobiety

chłopcy/mężczyźni

rocznik 2002 i młodsi/sze (SP)

1000 m

1000 m

rocznik 2001 i 2000 (SP)

1000 m

1000 m

roczniki 1999 i 1998 (Gimn.)

1500 m

1500 m

rocznik 1997 (Gimn.)

1500 m

1500 m

Długość biegu podano w przybliżeniu.
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Około godz.13:00 – zakończenie zawodów, wręczenie nagród oraz masowy bieg rekreacyjny.
Zainteresowanych prosimy o kontakt (ZSSPiG w Pępowie, ul. Powstańców Wlkp. 44 ,
63 – 830 Pępowo, tel. 65 5736124, fax. 655736518, email: sekretariat@zspepowo.edu.pl)
i jak najszybsze potwierdzenie udziału w IV Biegu Katyńskim w Pępowie. Szczegółowy
regulamin biegu dostępny jest w sekretariacie szkoły i na stronie internetowej Zespołu Szkół
SPiG w Pępowie oraz www.skspepowo.cba.pl.
SERDECZNIE)ZAPRASZAMY)DO)UDZIAŁU)W)ZAWODACH)!)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
Mirosława)Bigaj)
Jacek)Migdalski

Radość tworzenia!
Dnia 26 lutego w auli ZSO w Gostyniu odbyło się podsumowanie VIII Powiatowego
Konkursu

Literacko – Plastyczno - Fotograficznego

„Dialog z rzeczywistością”.

W tegorocznej edycji konkursu wzięło udział 69 uczniów w trzech kategoriach wiekowych.
Prace nadesłali uczniowie z dwóch szkół podstawowych, pięciu gimnazjów i czterech szkół
ponadgimnazjalnych. Wśród uczestników byli gimnazjaliści z Pępowa. Ośmioro uczniów
zaprezentowało swoje prace: w dziale literatury – Angelika Drobińska IIIa, Katarzyna
Pospiech IIIa, Marta Rzepka IIIa, Maksymilian Kempa IIIa (poezja), Monika Markowska IId,
Julia Krzyżoszczak Ic, Katarzyna Miedzińska Ic i Jagoda Ratajczak IIIb (proza) oraz w dziale
plastyki - Anna Filipowiak IIIa.
Jury w każdym dziale i kategorii wiekowej nagradzało trzech uczestników. Jedną
z laureatek została Katarzyna Pospiech, zajmując II miejsce za zestaw trzech wierszy.
Otaczająca rzeczywistość okazała się dla młodych artystów niezwykle bogatym
źródłem ciekawych tematów i refleksji.
Gratulacje i życzenia dalszych twórczych poszukiwań
A. Wojciechowska

………………………………………………………………………………………………
Redakcja, opracowanie i skład komputerowy: Cyryla Krajka
Teksty: Grono Pedagogiczne
Patronat: Dyrektor Zespołu Szkół
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