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Żużlowcy Fogo Unia Leszno odwiedzili naszą szkołę!
!

Nieczęsto w naszej szkole gościmy sportowców takiej rangi. Z tego powodu
styczniowa wizyta żużlowców cieszyła się tak dużym zainteresowaniem. Już od rana w białoniebieskich barwach z pięknymi transparentami w dłoniach wszyscy w napięciu oczekiwali
na przybycie gości. Kiedy w końcu pojawili się: Damian Baliński, Grzegorz Zengota, Piotr
Pawlicki, Bartek Smektała oraz trener Roman Jankowski, wszyscy gorąco ich powitali.
Żużlowcy z wielką ochotą odpowiadali na wszystkie zadawane przez uczniów pytania
i z radością rywalizowali z nimi w konkurencjach sportowych. Jednak największą atrakcją
była MAKARENA, do której zatańczenia zaprosiliśmy naszych gości.
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Chcielibyśmy

serdecznie

podziękować

!

Żużlowcom

Fogo

Unia

Leszno

za wspaniałą sportową rywalizację i doskonałą zabawę.
Agata Milewska
Alicja Skowrońska
Marcin Kaczmarek

Przedstawiamy wrażenia uczniów, którzy brali udział w spotkaniu:
Dnia 24 stycznia 2014r. w naszej szkole odbyło się spotkanie z żużlowcami Unii
Leszno. Do naszej szkoły zawitali: Damian Baliński, Bratek Smektała, Grzegorz Zengota,
Piotr Pawlicki oraz trener leszczyńskiego klubu p. Roman Jankowski.
O godz. 10.30 wszyscy zabraliśmy się na hali sportowej. Ubrani w biało-niebieskie
stroje czekaliśmy na przyjazd gości. Kiedy żużlowcy się zjawili, rozległy się głośne oklaski,
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a z głośników rozbrzmiewał hymn Unii. Sportowcy zasiedli na przygotowanych miejscach
i zaczęli odpowiadać na pytania zadawane przez uczniów naszej szkoły. Wszyscy z uwagą
słuchaliśmy udzielanych odpowiedzi. Następnie nadszedł czas na konkurencje sportowe.
Zostały utworzone dwie drużyny.

Jedną drużynę tworzyli zawodnicy leszczyńskiej Unii,

a drugą uczniowie. Zainteresowanie konkursem było ogromne, toteż skład drużyny z naszej
szkoły zmieniał się. Mimo że konkurencje były dość trudne, uczestnicy spisywali się
znakomicie. Ci, którzy nie brali udziału w konkursie, dopingowali obie drużyny.
Na zakończenie wspaniałego dnia wszyscy razem zatańczyliśmy macarenę i kaczuszki.
Później żużlowcy rozdawali autografy i można było zrobić sobie z nimi pamiątkowe zdjęcia.
Na koniec serdecznie podziękowaliśmy sportowcom.
Wszystkim bardzo podobało się to spotkanie. Mam nadzieję, że jeszcze będę miała
okazję spotkać tych żużlowców.
Julia Fabisiak kl. VIb
Dnia 24 stycznia w hali sportowej odbyło się spotkanie z zawodnikami klubu Unia
Leszno. Spotkanie prowadziła pani Agata Milewska.
Tego dnia hala przemieniła się w miejsce o biało-niebieskim kolorze. Młodzież
ubrana była w te kolory, ale to nie koniec, bo były też plakaty, pompony oraz wiele innych
gadżetów. Kiedy żużlowcy weszli, tłum ogarnęła wielka radość. Zawodnicy przywieźli z sobą
kostium, w którym biorą udział w zawodach oraz motocykl. Po hucznym przywitaniu zaczęły
się pytania do zawodników i trenera. Pomimo tego, że pytań było wiele, żużlowcy starali
odpowiedzieć na każde z nich. Najczęściej padało pytanie na temat tego, jakie majką hobby.
Następnie rozpoczęły się zabawy. Rywalizacje były drużynowe, czyli kilka osób z naszej szkoły
kontra zawodnicy Unii Leszno. Konkursy były naprawdę świetne. Najzabawniejszym z nich
była rywalizacja skakania w workach. Kiedy zawodnicy i uczniowie walczyli o wygranie
konkurencji, inni dopingowali ich pokrzykując. Można powiedzieć, że końcowy wynik tych
konkursów był wyrównany. Po świetnej zabawie zaczęto tańczyć macarenę, a później
kaczuszki. Podczas tańca każdy chciał być blisko żużlowców. Później zaczęły się autografy
i zdjęcia. Zapanował wtedy straszny harmider. Każdy chciał mieć zdjęcie i autograf
ze słynnymi żużlowcami. Potem kilka dziewczyn z naszej szkoły podarowało zawodnikom
upominki i złożyło podziękowania.
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Moje wrażenia po tym spotkaniu są nadzwyczajne. Jestem pewna, że innym
uczestnikom też się podobało. Sądzę, że warto organizować takie spotkania, ponieważ można
się dobrze bawić i wiele dowiedzieć o sporcie, jakim jest żużel.
Maria Andrzejewska kl. VIb
Dnia 24.01.2014r. w naszej pępowskiej szkole odbyło się spotkanie z żużlowcami Unii
Leszno.
Na początku wszystkie klasy przybyły na hale sportową. Uczniowie nie mogli się
doczekać, aż zobaczą sportowców. Młodzież ubrana była w biało-niebieskie stroje. Z każdej
klasy dwóch uczniów trzymało plakat, na którym było logo i hasło klubu.
Następnie uczniowie wielkimi brawami przywitali czwórkę żużlowców i trenera. Przed
stolikiem, gdzie siedzieli nasi goście wprowadzono motor, którym żużlowcy jeżdżą
na meczach. Reprezentanci Unii Leszno ubrani byli w swoje klubowe bluzy. Z tyłu, na
bramce, powieszony był kombinezon, w którym sportowcy się ścigają. Później uczniowie
Zespołu Szkół w Pępowie zadawali pytania wspaniałym gościom.
Pytania były rozmaite np. „ Co panowie robią w wolnym czasie? Kto jest pana
autorytetem? Czy interesuje pana jeszcze jakaś inna dyscyplina sportowa ?” itd.
Po kilkudziesięciu minutach zadawania pytań odbyły się różne konkurencje sportowe.
Goście rywalizowali z uczniami. Zgłaszało się wielu chętnych. Lecz było mało konkurencji.
Najwięcej śmiechu było podczas wyścigu w workach. Goście i uczniowie co chwilę się
przewracali.
Po kilku konkurencjach sportowcy i uczniowie wspólnie zatańczyli „Makarenę”
i „ Kaczuszki”.
Każdy uczeń próbował dostać autograf lub zrobić zdjęcie z gośćmi.
Następnie pani Agata Milewska wraz z samorządem szkolnym wręczyła sportowcom
podziękowania i kubki z fotografią naszej szkoły. Gdy już było po wszystkim, żużlowcy poszli
na mały poczęstunek, a uczniowie rozeszli się do klas.
To spotkanie bardzo mi się podobało. Chciałabym żeby ci sportowcy przyjechali
jeszcze raz. Każda osoba ma jakąś pamiątkę z tego spotkania. Ja mam zdjęcia.
Natalia Ratajczak kl.VIb
Ten dzień zapowiadał się niesamowicie, naszą szkołę odwiedzili zawodnicy
Leszczyńskiej Fugo Unii Leszno. Od samego rana nie mogliśmy się doczekać ich przyjazdu.
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Z chwilą, kiedy weszli na naszą halę sportową zaczęły się głośne oklaski i wiwaty. W skład
naszych gości wchodzili m.in. Piotr Pawlicki, Bartosz Smektała, Damian Baliński i Grzegorz
Zengota oraz trener Roman Jankowski. Uczniowie zadawali wiele pytań, a zawodnicy
cierpliwie na nie odpowiadali. Następnym punktem spotkania były konkurencje sportowe,
w których wybrani uczniowie rywalizowali z zawodnikami Leszczyńskich Byków. Emocji było
bardzo dużo. Na koniec każdy mógł zdobyć autografy i pamiątkowe zdjęcia z żużlowcami.
Byłam bardzo zadowolona z ich przyjazdu i nie mogę się doczekać kiedy znów odwiedzą
naszą szkołę
Ania Zielińska kl. ICG
Dnia 24 stycznia naszą szkołę odwiedzili nasi ulubieńcy, żużlowcy Fugo Unii Leszno.
Wszyscy z wielkim zniecierpliwieniem i z uśmiechem na twarzy nie mogli się doczekać wejścia
żużlowców na salę. Po długim wyczekiwaniu na zawodników na sali ukazali się;
m.in. Grzegorz Zengota, Piotr Pawlicki, Bartosz Smektała i Damian Baliński nie mogło
zabraknąć naszego kochanego trenera, Romana Jankowskiego. Była miła atmosfera,
niektórzy zadawali wiele pytań a inni brali udział w konkurencjach sportowych. Pod koniec
wszyscy zatańczyliśmy macarenę i kaczuszki. Gdy spotkanie dobiegało już końca to nasi
ulubieńcy wstali z miejsc mieli chwilę wolnego to , mogliśmy uzyskać autograf
lub pamiątkowe zdjęcie od naszych Byków Leszczyńskich. Z pewnością będę ten dzień
wspominać dobrze. Długo utkwi w mojej pamięci.
Wiktoria Błaszyk kl. IDG
Pewnego dnia naszą szkołę odwiedzili żużlowcy Fugo Unii Leszno. Wszyscy byli
szczęśliwi i nie mogli się doczekać wejścia Leszczyńskich Byków na salę. Zebraliśmy się całą
szkołą i wspólnie z nauczycielami oczekiwaliśmy na ich wejście. Uczniowie każdej klasy mieli
przygotowane transparenty, każdy był w kolorze niebieskim. W końcu na sali ukazali się m.in.
Piotr Pawlicki, Bartosz Smektała, Grzegorz Zengota, oraz Damian Baliński. Wraz z nimi
przyjechał również trener Roman Jankowski, którego nie mogło tam zabraknąć. Wszyscy
usiedliśmy na miejscach, i zadawaliśmy różne pytania. Następnie wybrane osoby brały udział
u konkursach rywalizowały z żużlowcami. Gdy zbliżał się już koniec spotkania wszyscy
wspólnie zatańczyliśmy macerene i kaczuszki bawiliśmy się świetnie. Na samym końcu
mogliśmy poprosić o autograf lub wspólne zdjęcie. Gdy wszyscy uczniowie poszli do swoich
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klas na lekcje Ja i moje koleżanki złożyłyśmy podziękowania i gratulacje. Dzięki temu
spotkaniu mogliśmy bardziej poznać porozmawiać z żużlowcami.
Marietta Mazurek kl. ICG

Międzynarodowy Konkurs Matematyczny PANGEA

Dnia 10 stycznia 2014r. dwudziestu dziewięciu uczniów z gimnazjum i trzydziestu
ośmiu uczniów ze szkoły podstawowej wzięło udział

w I etapie Międzynarodowego

Konkursu Matematycznego PANGEA. Uczniowie zmagali się z piętnastoma zadaniami
o podwyższonym stopniu trudności. Test był o tyle trudny, że za każdą błędną odpowiedź
uczniowie otrzymywali punkty ujemne. Komisja oceniająca prace uczniów, wyłoniła
po pięciuset najlepszych uczniów w każdej kategorii. Wśród nich znalazło się trzech uczniów
klasy IIc gimnazjum: Jakub Rzepka, Eryk Andrzejewski i Kacper Pospiech. Chłopcy już
28 marca 2014 roku spotkają się z innymi finalistami w Warszawie i powalczą o zwycięstwo
w swojej kategorii. Na wyróżnienie zasługują również: Zuzanna Matyja z klasy IVb, Mikołaj
Łagocki z klasy VIa, Tomasz Dobrosz z klasy Ib, Julia Neuhoff-Ley z klasy Ic oraz Tomasz
Danielczak z klasy IIIc - uczniowie Ci uzyskali bardzo dobre wyniki w konkursie i byli
o krok od zakwalifikowania się do finału, jednak nie uzyskali wymaganej liczby punktów.
Finalistom życzymy powodzenia. Trzymamy kciuki☺
Marzena Matysiak
Daria Klimaszewska
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Islandia – kraina ognia i lodu
Po raz kolejny gościła u nas p. Halina Radoła – bibliotekarka, esperantystka i
podróżniczka. Tym razem opowiedziała nam o swoich wrażeniach z podróży do Islandii.
Relację wzbogaciła prezentacją multimedialną z pięknymi zdjęciami. W spotkaniu
uczestniczyli uczniowie kl. I c i VI a.

Kulinarna podróż
28 stycznia 2014 roku, trzydziestu troje uczniów Szkoły Podstawowej i Gimnazjum
w Pępowie należących do koła „Towarzyskie ABC” i nie tylko, udało się wraz z opiekunami,
w prawdziwą kulinarną podróż do Akademii Umiejętności „Kulinarne Przygody” w Lesznie
oraz do Radia Elka.
Po przybyciu na miejsce, uczniowie zostali podzieleni na dwie grupy i natychmiast
z zapałem zabrali się do pracy. Pod fachowym okiem pani Jolanty Zielińskiej-Kaźmierczak,
udało im się przygotować i upiec przekąski z ciasta francuskiego z nadzieniem z żółtego
i białego sera oraz papryczką chili.
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Następnie „młodzi kucharze” przystąpili do pieczenia chleba kukurydzianego. Ten udał się
znakomicie i tak też wszystkim smakował.
Po chlebku, przyszedł czas na wykonanie głównych potraw, które zostały
zaplanowane dla nas przez panią Jolę. Uczniowie wykonali wspólnie trzy rodzaje tarty
na cieście drożdżowym: z szynką, ze szpinakiem oraz tartę brokułową z cebulą. Zajęło im
to sporo czasu, ale naprawdę było warto.
Druga grupa natomiast przygotowała trzy rodzaje pizzy: z szynką, pieczarkami
i warzywami. Na deser, uczestnicy wycieczki wykonali muffinki z jabłkami.
Pobyt w Akademii i smak własnoręcznie przygotowanych i spożytych potraw,
na długo pozostanie w pamięci uczniów. Była to wspaniała lekcja, na której młodzież mogła
poznać sekrety zdrowego żywienia. Kto wie, może wśród nich kryje się przyszły wielki
kucharz na miarę Karola Okrasy czy Roberta Makłowicza?

!
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Kolejnym punktem wycieczki było zwiedzenie rozgłośni Radio Elka. Uczniowie
z wielką uwagą wysłuchali pracownika radia, który opowiedział i pokazał, jak wygląda praca
w radio „od środka”, po drugiej stronie mikrofonu. Niestety, tylko przez szybę mogli
zobaczyć studio nagrań a w nim za stołem emisyjnym zasiadał akurat, pochodzący z Pępowa,
pan Mariusz Normann. Wszyscy z podziwem patrzyli, jak prezenter potrafił obsługiwać
jednocześnie cztery komputery, wiele pokręteł i suwaków. Dowiedzieli się, że program
radiowy tworzy nie tylko pan, którego głos słychać na antenie, ale na stworzenie audycji
i sukces radia pracuje cały sztab ludzi. Wizyta w Radio Elka była fascynująca.
!

!
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Chwile spędzone zarówno w Akademii Umiejętności jak i w Radio Elka na długo
zapadną w pamięć

uczniów jak i nauczycieli sprawujących nad nimi opiekę: Sylwii

Grzelczak, Zuzanny Neuhoff – Ley, Karoliny Grześkowiak i piszącej te słowa Elżbiety
Andrzejewskiej.

POSPRZĄTAJMY RAZEM ŚWIAT Z POLCOPPEREM
Cała społeczność szkolna z wielkim zaangażowaniem przystąpiła do akcji
„Posprzątajmy razem świat z Polcopperem”, która polegała na zbiórce surowców wtórnych.
Akcja ta miała na celu przede wszystkim przypomnieć dzieciom i młodzieży
jak w praktyce

wygląda segregowanie odpadów i czemu to służy. Do kontenerów

ustawionych w ostatnich dniach stycznia

na boisku szkoły podstawowej zbieraliśmy:

elektroodpady, złom, makulaturę, plastik, szkło, baterie, telefony i ładowarki oraz puszki
aluminiowe.
Mimo złych warunków atmosferycznych i krótkiego terminu, rezultaty zbiórki
przeszły nasze najśmielsze oczekiwania.
Udało nam się pozyskać 557,06 zł. Pieniądze te zostały wpłacone na konto Rady
Rodziców i zostaną przeznaczone na dofinansowanie wyjazdów szkolnych klasom, które
zaangażowały się w zbiórkę.

!
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Serdecznie dziękujemy Dzieciom, Rodzicom oraz wszystkim tym, dzięki którym
kontener zapełnił się po brzegi. Szczególne podziękowania kierujemy pod adresem
p. Tomasza Jarusa oraz p. Zbigniewa Waleńskiego.
Agata Milewska
Izabela Marszałek
!
!

„Podróże z pasją”
Bardzo pracowicie rozpoczął się pierwszy dzień po feriach zimowych dla członków
koła „Towarzyskie ABC”.
W poniedziałkowe popołudnie zebrali się, aby przygotować wystawę „Podróże
z pasją”. Przedstawia ona zdjęcia z wycieczki do Akademii Umiejętności „Kulinarne
przygody” i Radia Elka w Lesznie. Fotogaleria mieści się na holu, tuż przy pokoju
nauczycielskim. Serdecznie dziękujemy pomysłodawczyni i współorganizatorce wystawy
pani Karolinie Grześkowiak, stałym współpracownikom: pani Mirosławie Bigaj i panu
Pawłowi Andrzejewskiemu oraz zaangażowanym w to przedsięwzięcie uczniom.
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Elżbieta Andrzejewska
Zuzanna Neuhoff-Ley

Z życia klas IV-VI
Co słychać w bibliotece?
Pasowanie na czytelnika
Uczniowie kl. Vb wcieli się w role postaci bajkowych z okazji pasowania na
czytelnika.
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Podsumowanie konkursu
Laureatami konkursu wiedzy o życiu i twórczości Juliana Tuwima zostali Joanna
Grześkowiak z kl. Vb i Patryk Poniatowski z kl. IIIa.
Zwycięzcom gratulujemy i zapraszamy do kolejnych konkursów.
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CZEŚĆ BOHATEROM, CHWAŁA ICH CZYNOM
Kultywując pamięć o zwycięskim Powstaniu Wielkopolskim, uczniowie Szkoły
Podstawowej wzięli w konkursie pt. „Chwała bohaterom - Powstanie Wielkopolskie
1918/1919 oczami najmłodszych”. Zadaniem dzieci było wykonanie pracy plastycznej
w formie plakatu upamiętniającego jeden z poniższych tematów:
- ,,Powstanie Wielkopolskie w moim regionie”
- ,,Charakterystyczny element Powstania”.
Prace konkursowe wykonali: Katarzyna Klementowicz, Wiktoria Łyszczak, Olga
Maciejewska, Julia Walczak, Mikołaj Plackowski z klasy V a, Mateusz Gruchociak, Zuzanna
Kubiak, Natalia Małecka z klasy VI a, Natalia Ratajczak, Julia Fabisiak, Maria Andrzejewska
z klasy VI b.
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Lidia Muszyńska
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WOJEWÓDZKI KONKURS MATEMATYCZNY
!

28 listopada 2013r. w naszej szkole odbył się szkolny etap Wojewódzkiego Konkursu
Matematycznego. Wzięło w nim udział 8 szóstoklasistów. Najwyższy wynik osiągnęła
Natalia Małecka z klasy VI a, dzięki któremu zakwalifikowała się do kolejnego etapu.
Etap rejonowy odbył się 17 stycznia w Lesznie. Natalia rozwiązywała test składający
się z 23 zadań – 16 zamkniętych i 7 otwartych. Uczennica dobrze poradziła sobie z zadaniami
konkursowymi oraz godnie reprezentowała naszą szkołę. Niestety, zabrakło jej kilku
punktów, aby zakwalifikować się do kolejnego etapu.
Gratuluję i życzę dalszych sukcesów w dziedzinie matematyki.

Daria Klimaszewska

Wycieczka do Gostynia
!
31.01.2014r. uczniowie klas IV a, IV b, Va udali się na wycieczkę do Gostynia.
Opiekunami były: Lidia Muszyńska, Daria Klimaszewska, Bernadeta Kaźmierczak.
Swój pobyt rozpoczęliśmy od wizyty w gostyńskim muzeum. Najpierw uczniowie
zwiedzali dwie SALE HISTORYCZNE, które zawierają eksponaty pochodzące z ostatnich
! 18!
!

Życie Szkoły. Nr 52. Cz.2. Styczeń – luty 2014

sześciu stuleci ( XIV- XX w.). Wielkim zainteresowaniem cieszyła się średniowieczna szabla,
plan powiatu gostyńskiego z czasów zaborów i drugiej wojny światowej oraz telewizor i radia
z połowy XX wieku. Następnie udaliśmy się do SALI WYSTAW CZASOWYCH, gdzie
znajdowała się „Wystawa Malarstwa i Witrażu Bożeny i Jana Gerowskich < JESTEŚ
ANIOŁEM >”. Uczniowie z wielkim zaciekawieniem przyglądali się pięknym pracom
artystycznym. Owo piękno połączone z muzyką w tle wprowadziło nas w wyjątkowy klimat,
co spowodowało, że uczniowie nie chcieli z tej sali wychodzić. Na koniec pozostało
zwiedzanie SALI ETNOGRAFICZNEJ. Tam uczniowie oglądali stroje biskupiańskie,
przedmioty codziennego użytku z przeszłości oraz dokonali wpisu do „Księgi pamiątkowej”.
Kolejny punkt wycieczki to pobyt w kręgielni. Energia, siła i moc były potrzebne,
aby uczestnicy mogli rywalizować między sobą. Radości, zadowolenia i szczęścia nie było
końca. Niektórzy uczniowie jeszcze podczas pobytu w kręgielni pytali: „Kiedy powtórzymy
wyjazd?”.
Ostatnim punktem wycieczki było zwiedzanie Bazyliki na Świętej Górze. O godzinie
15.00 byliśmy umówieni z ks. Leszkiem Woźnicą, który w bardzo miłej atmosferze
oprowadził nas po Bazylice Świętogórskiej i jej podziemiach. Dzieci zadawały wiele pytań,
na które

otrzymały wyczerpujące odpowiedzi. Podziwiały piękno architektoniczne

oraz usłyszały, przedstawioną w bardzo ciekawy i przystępny dla nich sposób, historię
powstania klasztoru. Oglądały relikwie, wota zaufania Matce Boskiej, boczne ołtarze
oraz główny ołtarz z pięknym obrazem Matki Boskiej Świętogórskiej, który został odsłonięty
specjalnie na nasz przyjazd.

! 19!
!

Życie Szkoły. Nr 52. Cz.2. Styczeń – luty 2014

Wycieczkę do Gostynia uważamy za udaną i już planujemy następną. Tym akcentem
zakończyliśmy pierwsze półrocze tego roku szkolnego
Lidia Muszyńska
Daria Klimaszewska
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"Jack Strong"
25 lutego br. grupa uczniów z naszej szkoły wybrała się do kina w Krobi na film pt.
,,Jack Strong ".
Około godz.15.45 zebraliśmy się na parkingu obok szkoły. Naszymi opiekunami były
panie: Mirosława Bigaj, Sylwia Grzelczak i Lidia Muszyńska. Po zajęciu miejsc w autobusie,
pani Mirosława Bigaj sprawdziła obecność. Gdy dotarliśmy na miejsce, każdy zajął wybrany
przez siebie fotel i usiadł w nim wygodnie. Film opowiadał o Ryszardzie Kuklińskim,
pułkowniku Ludowego Wojska Polskiego, który świadomie stał się tajnym współpracownikiem
CIA pod pseudonimem ,,Jack Strong ". Od tego czasu życie jego i jego rodziny stało się
zagrożone. Mimo tego, że uratował swoją rodzinę przed śmiercią z rąk wojska, brawurowo
uciekając z Polski, jego synowie zginęli w niewyjaśnionych okolicznościach. Do końca filmu
emocje były ogromne.
Mnie bardzo podobał się ten film. Myślę, że warto go obejrzeć, ponieważ opowiada
o prawdziwej historii polskiego bohatera. Wykazał się niemałą odwagą, dzięki której możemy
żyć w wolnym kraju.
Julia Fabisiak

Odwiedziliśmy Gostyń ponownie
28 lutego uczniowie z klas V a i VI b pojechali na wycieczkę do stolicy naszego
powiatu, Gostynia.
Na początku odwiedziliśmy Starostwo Powiatowe, a konkretnie salę posiedzeń.
Na wstępie pan Jerzy Ptak opowiedział, jak wygląda praca w starostwie. Następnie pan
urzędnik pokazał nam krótki film o mieście Gostyniu. Potem uczniowie zaczęli zadawać
pytania. Kiedy pan Jerzy odpowiedział na wszystkie, powoli spotkanie dobiegało końca.
Każdy z uczestników dostał upominek. Następnie wybraliśmy się do redakcji ,,Życia
Gostynia”. Podzieliliśmy się na dwie grupy. Jedna z nich poszła pospacerować po deptaku,
a druga do redakcji i na odwrót. Przede wszystkim chcieliśmy się dowiedzieć, jak napisać
biogram. Zdobyliśmy też wiele innych interesujących informacji związanych z pracą
w redakcji, na przykład tego, że dziennikarze rozmawiają z bardzo ciekawymi ludźmi, jeżdżą
po planach filmowych, po Polsce czy nawet świecie, by uzyskać informacje, zdjęcia nadające
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się do gazety. Pani redaktor naczelna dała nam też kilka dobrych wskazówek, jak napisać
artykuł. Po wizycie w redakcji przyszedł czas na odwiedzenie muzeum. Na początku pan
przewodnik oprowadził nas po sali, w której znajdowały się przedmioty z II wojny światowej
i nie tylko. Uczniów najbardziej zaciekawiła makieta Gostynia z XV wieku. Następnie
udaliśmy się do sali z wystawą zdjęć poświęconej podpułkownikowi Franciszkowi Ratajowi.
Na koniec skierowaliśmy się do ostatniego pomieszczenia, w którym pokazane były stroje
biskupiańskie i przedmioty codziennego użytku z dawnych lat. Największym zainteresowaniem
cieszyła się wielka skrzynia, którą dostawała córka od rodziców, kiedy wychodziła za mąż.
Kolejnym miejscem, które odwiedziliśmy była Góra Zamkowa. Oglądnęliśmy tam prace
wykopaliskowe, o których opowiadał nam przewodnik w muzeum. Następnie powędrowaliśmy
do kręgielni. Uczniowie podzielili się na sześć drużyn. Każda z nich była równie dobra.
Po półtora godzinnej grze udaliśmy się do pizzerii ,,Roma”. Było nas tak dużo, że zajęliśmy
całe piętro. Kiedy pizze już dotarły, wszyscy zabrali się do jedzenia. Najedzeni i szczęśliwi
wróciliśmy do Pępowa.
Sądzę, że była to naprawdę interesująca wycieczka. Dowiedzieliśmy się wielu
ciekawych informacji. Myślę, że innym uczestnikom też się podobało.
Maria Andrzejewska klasa VI b!
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!

Z życia gimnazjalistów
Odkrywamy piękno i tajemnice naszej gminy i regionu –odsłona trzecia
!

Ponieważ zima nie sprzyja rowerzystom, w styczniu 2014r. członkowie koła
turystyczno – historycznego wzięli udział w pieszej wyprawie po Pępowie, odwiedzając
tutejszych miłośników koni: p. Adama Markowskiego i p. Mariana Stankowskiego, którzy
pokazali nam hodowane przez siebie konie i opowiedzieli wiele ciekawostek o zwyczajach
swoich podopiecznych.
! 24!
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!!!!!!

!

Pan Adam Markowski – znany miłośnik koni w Pępowie - w latach młodzieńczych
trenował skoki przez przeszkody, później znakomicie spisywał się na stanowisku luzaka
w powożeniu zaprzęgiem, a od 1994r. posiada uprawnienia sędziego jeździeckiego II klasy.
Brał udział w zawodach krajowych i międzynarodowych. W 2008 r. kupił od swojego kolegi,
hodowcy koni, półtorarocznego kuca felińskiego maści bułany (czarna grzywa i ogon,
jasnopiaskowa maść). Najbardziej z nowego członka rodziny cieszyła się Monika, córka pana
Adama, wówczas dziewięcioletnia dziewczynka, która podobnie jak jej tata uwielbia konie
i wszystko, co się z nimi wiąże. Heros, bo takie otrzymał imię, przyjechał z okolic Wrześni
i znalazł w nowym miejscu oddanych opiekunów i odpowiednie warunki. Od jego przybycia
minęło 6,5 roku i nic się nie zmieniło. Ma się dobrze i niczego mu nie brakuje, może tylko
towarzystwa innych koni. Z powiększenia stada cieszyłby się nie tylko Heros, ale przede
wszystkim Monika. Gospodarz jednak zapewnia, że na razie jeden koń w zupełności
im wystarczy. Heros nie będzie miał też żony, ani swojego potomstwa, ponieważ jest
wałachem, czyli koniem płci męskiej bez możliwości rozpłodu po zabiegu kastracji. Pan
Adam wyjaśnił nam, że tak się postępuje z tymi ogierami, które z określonych powodów nie
nadają się do dalszej hodowli, a Heros jest egzemplarzem posiadającym wady w budowie
i dlatego nie kwalifikuje się do rozrodu. Jeśli natomiast ogier ma odpowiednią linię
rodowodową, bardzo dobre pochodzenie, wtedy jest gwarancja, że jego potomstwo będzie
w jakiejś dziedzinie znakomite i wówczas od takiego konia pobiera się nasienie, w celu
sztucznego zapładniania większej ilości klaczy (z jednej porcji można przygotować 30 dawek
nasiennych). Wartościowy ogier raz dziennie kryje klacz, chociaż mógłby to robić i dwa,
i trzy razy, ale nie stosuje się takich praktyk.
Koń wymaga regularnego karmienia, pojenia, pielęgnowania i suchego pomieszczenia.
Heros jada cztery razy dziennie: o godz. 8.00, 12.00, 16.00 i 20.00. Opiekuje się nim głównie
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Monika; gdy jest w szkole, zastępuje ją mama lub tata. Koniowi należy również zapewnić
dostateczną ilość ruchu na świeżym powietrzu niezależnie od pory roku. Poza samotnymi
spacerami na swoim wybiegu, ma możliwość galopowania, kłusowania i pokonywania
niewielkich przeszkód razem ze swoją amazonką - Moniką. Jego codziennym przysmakiem
jest siano. Właściciele nie mają swojej łąki, więc muszą siano kupować (na rok 160 małych
kostek końskiego przysmaku). Jedna kostka kosztuje 5 zł i wystarczy na półtora dnia. Roczny
koszt utrzymania wierzchowca sianem kosztuje około 800 zł. Dodatkowy wydatek to opieka
medyczna obejmująca głównie szczepienia. Zdrowy i zadowolony koń może się uśmiechać,
podnosi wtedy do góry głowę i górną wargę. Z radości może rżeć i wierzgać, czyli stanąć na
tylnych nogach, obrócić się i uderzyć z zadu. Najlepiej nie znajdować się wtedy w zasięgu
kopnięcia. Zwierzę może też świadomie zaatakować człowieka, ale najczęściej zdarza się
to tylko w ramach zemsty za złe traktowanie przez ludzi. Agresywny człowiek wychowuje
agresywne zwierzę. Heros ma jednak szczęście, trafił do miłośników koni i zaznaje wyłącznie
życzliwości.

Nie taki Heros straszny…, daje się pogłaskać☺
!

Naszą wyprawę zakończyliśmy wizytą u p. Krystyny Foreckiej, która udostępniła nam
swą bogatą kolekcję obrazów ukazujących piękno koni (w większości autorstwa Jana
Dąbrowskiego), pochodzącą w dużej mierze z czasów świetności hodowli koni w Pępowie.
Dyrektorem Stadniny Koni Pępowo był wtedy śp. Zbigniew Forecki, wielki pasjonat tych
szlachetnych zwierząt, założyciel sekcji jeździeckiej i organizator imprez sportowych
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(Ogólnopolskich Zawodów Konnych w Skokach i Powożeniu), które rozsławiały Pępowo
na cały kraj. Pod jego kierownictwem pępowska stadnina była jednym z najważniejszych
w Polsce ośrodków hodowli koni szlachetnych półkrwi i za osiągnięcia w tej dziedzinie
otrzymywała wiele nagród i wyróżnień. Wielu z nas pamięta jeszcze widok koni pasących się
na łąkach obok pępowskiego stadionu, uwieczniony na obrazie J. Dąbrowskiego (z kolekcji
p. K. Foreckiej).

Pępowskim „koniarzom” bardzo dziękujemy za gościnę i wraz z członkami koła
turystyczno – historycznego niecierpliwie oczekujemy wiosny, aby ponownie wsiąść na nasze
stalowe mustangi – rowery.
Mirosława Bigaj
Alicja Wojciechowska

„Mój przyjaciel jest inwalidą”
W styczniu uczniowie klas gimnazjum: Ib, IId, IIId, Id w ramach programu
„Bezpieczna szkoła” uczestniczyli w zajęciach realizowanych przez pedagoga szkolnego
pt.:

„Mój

przyjaciel

jest

inwalidą

-

jak

kształtować

postawy

akceptujące

niepełnosprawność.”
Uczniowie dyskutowali o tym, czym jest niepełnosprawność, poznali kilka
podstawowych informacji na temat różnych rodzajów niepełnosprawności. Zastanawiali się
nad różnicami między osobami pełnosprawnymi i niepełnosprawnymi.
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Wszystkie klasy z wielkim zaangażowaniem włączyły się w przygotowanie plakatu,
którego tematyką było przekonanie ludzi, że osoba niepełnosprawna może być partnerem
w nauce, pracy i zabawie.
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Prace uczniów zostały wyeksponowane na I piętrze gimnazjum.

Agata Milewska

„Szczęśliwy człowiek, który posiada pasję”
22 listopada 2013 r. odbył się w naszej szkole pierwszy etap Wojewódzkiego Konkursu
Chemicznego.

Do udziału zgłosiło się kilkoro uczniów. Wspaniały wynik Eryka

Andrzejewskiego i Jakuba Rzepki z klasy IIc/G pozwolił im zakwalifikować się
do kolejnego etapu.
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24 stycznia 2014r. , w Rejonowym Konkursie Chemicznym wielki sukces odniósł
Eryk Andrzejewski . Uzyskał on 49 pkt. na 50 możliwych do zdobycia, co było
jednoznaczne z przyznaniem Erykowi tytułu FINALISTY. Wygrana cieszy, bowiem żaden
uczestnik konkursu nie osiągnął tak wysokiego wyniku. Emocje były ogromne, gdyż zadania
nie należały do łatwych i wymagały szczegółowej wiedzy. Bez pasji do chemii trudno sobie
wyobrazić taki finał trzynastolatka.

Gratulujemy Erykowi i życzymy dalszych sukcesów!!
Danuta Szczęsna

„Szkodliwy dymek”
- rozstrzygnięcie konkursu antynikotynowego.
W styczniu został rozstrzygnięty konkurs antynikotynowy dla uczniów gimnazjum,
pod hasłem „Szkodliwy dymek”. Ich zadaniem było napisać wiersz ukazujący korzyści
zdrowotne wynikające z niepalenia papierosów lub negatywne skutki zdrowotne wynikające
z palenia tytoniu. Do pani pedagog i pielęgniarki szkolnej napłynęło wiele wierszy. Komisja
konkursowa miała trudny „orzech do zgryzienia”, ale udało się. Przyznano dwa I miejsca dla:
Moniki Krajki i Dominika Rolnika z klasy II C, II miejsce dla: Szymona Filipiaka
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z klasy I D, III miejsce dla: Sandry Śląskiej z klasy III C oraz jedno wyróżnienie dla:
Weroniki Śląskiej z klasy II A.
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20 stycznia, na szkolnym apelu wręczono dyplomy i nagrody, natomiast część
wierszy wyeksponowano na wystawie w holu gimnazjum, aby każdy mógł zapoznać się z ich
treścią.
„Na ratunek zdrowiu!”
Czy to młody, czy to stary,
lub też w średnim wieku ktoś,
jeśli chce być piękny, zdrowy
i na topie równie dość,
musi zacząć dbać o siebie
i o swój wewnętrzny stan.
Musi wiedzieć, że papieros
to pułapka - a nie szpan.
Przyjacielu, przyjaciółko,
zanim powiesz już mu „tak”,
lepiej pomyśl i wysłuchaj,
w co się dajesz wciągnąć sam.
Nikotyna uzależnia,
to jest mój nie podważalny fakt.
Sam się o tym przekonałeś,
czyż nieprawda, czyż nie tak?
Krótki oddech, słaba kondycja,
żółte zęby i kiepska sprawność fizyczna.
Płuca – niczym węgiel spalone,
- to są twoje skutki upragnione.
Czy to warto, czy nie warto,
to już oceń dzisiaj sam.
Radzę jednak, żebyś szybko
swą decyzję zmienił,
po prostu, od tak.

„Nie pal przy mnie, proszę!”
Nie pal przy mnie, proszę,
bo dymu tytoniowego nie znoszę.
Ja nie palę
i nie zamierzam zaczynać wcale.
Proszę Cię więc kolego,
nie bierz do ust świństwa tego.
Z palenia, masz to jak w banku:
nie wyjdziesz z tego nałogu bez szwanku.
Kumple wmawiają – to nic nie szkodzi,
ty masz swój rozum, używaj go co dzień.
Często masz kaca nikotynowego,
więc zrezygnuj z palenia swego.
Po co Ci: brzydki oddech, żółte ręce,
chore płuca, potem serce.
Choć Ty palisz – wszystkich trujesz,
również raka im fundujesz.
Same minusy z tego mamy,
więc palenie od dziś zwalczamy!
Dominik Rolnik

Monika Krajka
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GIMNAZJADA 2014
23.01. 2014 r. w hali Zespołu Szkół w Pępowie odbyły się mecze piłki siatkowej
w ramach Gimnazjady 2014r. Reprezentantki naszej szkoły zmierzyły się z zespołami
z Pogorzeli, Krobi i Piasków.
Pierwsze miejsce i wyjście z grupy wywalczyły sobie dziewczęta z Zespołu Szkół z
Krobi. W drużynie Zespołu Szkół w Pępowie grały: Joanna Pospiech, Anna Klupś - Kapitan,
Zuzanna Zjeżdżałka, Maria Nadolna, Nikola Sudolska, Dominika Broda, Martyna Stróżyk,
Dagmara Piotrowiak, Eliza Stankowska.

Dziękuję wszystkim dziewczętom za grę i poświęcenie.
Karolina Grześkowiak

Turniej piłki siatkowej
W styczniu rozegrano turniej piłki siatkowej o mistrzostwo szkoły. W kategorii
chłopców wszystkie klasy wystawiły swoich reprezentantów. Rozegrano sześćdziesiąt sześć
meczów. Niektóre z nich były na dobrym poziomie i dostarczyły wielu emocji, a o ich wyniku
zadecydował tie-break. Zwycięzcą zostawała drużyna, która wygrała dwa sety. Za wygraną
2:0 klasa otrzymywała trzy punkty, za 2:1 - dwa punkty. Natomiast drużyna przegrana
dostawała jeden punkt. Od początku rozgrywek faworytami były dwie klasy: III b i IIIc, które
zakończyły turniej z taką samą ilością punktów. O kolejności miejsc zadecydowało
bezpośrednie spotkanie, w którym lepsza okazała się klasa III b. Natomiast klasa III c
odniosła najwyższe zwycięstwo w turnieju pokonując klasę I b 2:0 (w pierwszym secie 25:4,
a w drugim 20:0). W tym secie Piotr Danielczyk popisał się dwudziestoma pięcioma dobrymi
zagrywkami pod rząd. Trzecie miejsce w turnieju zajęła klasa III d.
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Stracone
punkty

5 568

391

15

177!

III c

11 28 19

4 561

375

15

186!

III d

11 26 19

6 580

439

13

141!

II b

11 25 17

6 520

430

11

90!

III a

11 23 16

7 511

398

9

113!

II c

11 20 14

9 506

418

5

88!

Id

11 15 10

12 423

429

-2

-6!

Ic

11 13

7

16 430

541

-9

-111!

Ia

11 11

8

15 441

514

-7

-73!

II d

11 11

7

18 447 556

-11

-109!

Ib

11

2

2

21 298

562 -19

-264!

II a

11

2

2

22 326

571 -20

-245!

Różnica
małych
punktów!

Stracone sety
Zdobyte
punkty

11 28 20

Punkty

III b

Ilość meczy

Sety zdobyte

Różnica setów

Końcowa tabela przedstawia się następująco:

!
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Obóz sportowy w Sopocie
Już tradycyjnie, podczas ferii zimowych uczniowie naszej szkoły mieli możliwość
wyjazdu na obóz sportowy.
Szkoda, że tylko Jakub Durak i Piotr Danielczyk skorzystali z okazji poprawienia
swej sprawności fizycznej. Zgrupowanie odbyło się w Wojskowym Domu Wypoczynkowym
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w Sopocie, położonym dwadzieścia metrów od plaży. Nasi młodzi zawodnicy mieli
możliwość szlifowania swojej formy wspólnie z koleżankami i kolegami z Trzciela,
Nowogrodu Bobrzańskiego i Wschowy. Treningi odbywały się dwa razy dziennie.
W czasie wolnym młodzież miała możliwość skorzystania z wielu atrakcji, jakie
oferuje ten nadmorski kurort.
Jacek Migdalski

Wieczór kolęd patriotycznych w 95. rocznicę Powstania Wielkopolskiego

W sobotę, 1 lutego2014r. w pępowskiej świątyni miało miejsce ważne wydarzenie
kulturalne – wieczór kolęd patriotycznych. Koło teatralne oraz chór Zespołu Szkół Szkoły
Podstawowej i Gimnazjum im. Jana Pawła II w Pępowie zaprosiły mieszkańców Pępowa
do wspólnego śpiewania, aby w ten niezwykły sposób uczcić

95. rocznicę Powstania

Wielkopolskiego.

Zgromadzeni w kościele parafianie mogli z pomocą specjalnych okolicznościowych
śpiewników poznać patriotyczne wersje znanych kolęd i dowiedzieć się, że istnieje w polskiej
tradycji pojęcie kolędy patriotycznej, łączącej radość z narodzenia Boga z nadzieją i gorącym
błaganiem o odzyskanie wolności.
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Jeżeli prześledzi się historię Polski od wieku XIX do dnia dzisiejszego, można
zauważyć pewną prawidłowość – ilekroć miały miejsce wydarzenia ważne dla losów
Polaków, odpowiedzią na nie było układanie kolejnych pieśni. Część z nich stanowiły właśnie
kolędy. Są wśród nich kolędy żołnierskie, powstańcze, legionowe, z których wręcz bije
głęboka wiara w szczęśliwą przyszłość i opatrzność Bożą. W czasach szczególnie tragicznych
dla Polski powstawały kolędy smutne, będące zapisem cierpienia i bólu, z ufnością
powierzanych Narodzonemu Bogu.

Szkolny chór pod batutą p. Leszka Żelaznego wykonał 8 pieśni, przeplatanych
konferansjerką w wykonaniu członków koła teatralnego. Koncert rozpoczęły dwie kolędy
z roku 1863, z czasów powstania styczniowego; najdłuższego i najkrwawiej stłumionego
z wszystkich naszych powstań. Była to „Polska kolęda” ( ma melodię „W żłobie leży”) i pieśń
„Idzie stary wiarus” (na melodię „Hej w dzień narodzenia”). Kolejne cztery utwory powstały
w czasie I wojny światowej; w latach 1914 – 1918. Z pewnością znali je i nucili również
powstańcy wielkopolscy, bo przecież powstanie wielkopolskie wybucha 27 grudnia 1918r.,
w okresie między Bożym Narodzeniem, a Świętem Trzech Króli. Śpiewając piękne kolędy
żołnierskie (na melodię „Przybieżeli do Betlejem” czy „Lulajże Jezuniu”), wspominaliśmy
bohaterów z tamtych lat, dzięki którym możemy dziś cieszyć się wolnością i… wspólnym
śpiewaniem.
Ten niezwykły koncert zakończyła pieśń „ Do Betlejem”, która powstała w 1943r.,
w latach niemieckiej okupacji. Były to czasy niewyobrażalnie ciężkie, a mimo tych trudnych
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doświadczeń, a może właśnie dzięki nim, nasz naród mocno trwał przy Bogu. Dziś nadal
krzepią nasze serca słowa kończące tę piękną kolędę:
„Przy mym krzyżu twardo stójcie
Piekła szałów się nie bójcie.
I w to wierzcie zawsze, wszędzie:
Polska była, jest i będzie.”
Mirosława Bigaj

Piękną być...
Od dawna wzorem piękna są dziewczyny o zdrowej, delikatnej cerze i zadbanych
paznokciach. Wszystkie gimnazjalistki z koła „Towarzyskie ABC” także chcą świetnie
wyglądać, więc postanowiły wybrać się do gabinetu kosmetycznego „Kleopatra”.
Salon piękności mieści się na placu Cyryla Ratajskiego w Pępowie. Jego właścicielką
jest pani Monika Czabajska, która bardzo serdecznie przyjęła grono nastolatek. Pokazała im
swój gabinet, jego wyposażenie i kosmetyki. W profesjonalny sposób przekazała wiedzę
z zakresu technik stylizacji paznokci. Udzieliła rad, jak dbać o cerę, leczyć trądzik i jakich
używać kosmetyków. Przestrzegała, aby nie sięgać po kosmetyki swoich mam i nie tuszować
szpecących zmian, zwłaszcza na twarzy. Dziewczyny zadawały mnóstwo pytań na temat
urody i dbałość o nią. Pani Monika oferowała swoją pomoc i zapraszała na darmowe
konsultacje, jeśli zajdzie taka potrzeba. Najbardziej oczekiwanym momentem wizyty był
pokaz profesjonalnego malowania paznokci. Kilku dziewczynom pani kosmetyczka wykonała
właśnie taki manicure z prawdziwego zdarzenia.
Dało się zauważyć, że pani Monika wkłada w swoją pracę całe serce. Jest bardzo
zaangażowana w to, co robi i ma bardzo dobre podejście do klientów.
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Dziękujemy za wspaniałe przyjęcie, mile spędzony czas i ofiarowane dziewczynom
upominki. Myślę, że każda z dziewczyn wyszła z gabinetu „Kleopatra” zadowolona
i w przyszłości wróci tam już indywidualnie, jako stała klientka.
Elżbieta Andrzejewska

Walentynkowa wizyta w salonie fryzjerskim
Dnia 14 lutego 2014 roku, gimnazjaliści z kółka zainteresowań „Towarzyskie ABC”
odwiedzili salon fryzjerski „Studio Fryzur”, który mieści się na placu Cyryla Ratajskiego
w Pępowie. Jego właścicielką jest pani Julia Matyla.
Pani Julia bardzo miło przyjęła naszą grupę i opowiedziała o swojej pracy, o jej
początkach i o tym, jak mając zaledwie 6 lat marzyła, by zostać fryzjerką. Marzenia się
spełniły. Dziś z uśmiechem potwierdza, że to był „strzał w dziesiątkę”. Jest bardzo
zadowolona ze swojego wyboru, którego dokonała w życiu. Najważniejsze dla niej jest
zadowolenie klientów i zawsze stara się oferować im to, czego od niej oczekują.
Rozmowa z właścicielką salonu była bardzo interesująca. Uczniowie poznali bliżej
produkty pielęgnujące włosy - żele, kremy wygładzające, pianki zwiększające objętość,
spraye utrwalające itp. W trakcie wizyty, pani Julia, jej pracownica i uczennice,
„wyczarowały” na głowach gości okolicznościowe fryzury. To było fantastycznie spędzone
walentynkowe przedpołudnie.
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!!!!

Dziękujemy Pani Julii Matyla, za przybliżenie gimnazjalistom tajników świata
fryzjerskiego i pokazanie miejsca, które jest spełnieniem jej marzeń. Mam nadzieję,
że po takiej wizycie któraś z moich uczennic zostanie w przyszłości profesjonalną stylistką.
Elżbieta Andrzejewska!
!
!
!
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„Żyj smacznie i zdrowo”
W ramach realizowanego w naszej szkole programu profilaktycznego „Żyj smacznie
i zdrowo” w kilku klasach gimnazjalnych przeprowadzone zostały zajęcia na temat zdrowego
odżywiania, ekologii oraz niemarnowania żywności.
Na godzinach wychowawczych pedagog szkolny oraz pielęgniarka szkolna przekazały
uczniom informacje na temat:
• piramidy zdrowia,
• konieczności prawidłowego rozplanowania posiłków w ciągu dnia,
• prawidłowego przechowywania żywności.
Celem zajęć było uświadomienie uczniom, że istotą prawidłowego żywienia
człowieka jest stosowanie zbilansowanej diety, pozwalającej na wykorzystanie różnorodnych
produktów spożywczych, będących źródłem niezbędnych składników odżywczych.
Zainteresowani gimnazjaliści otrzymali książeczki kucharskie z bardzo prostymi,
ciekawymi i zdrowymi przepisami.
Ponadto w związku z realizowanym programem

uczniowie zostali zaproszeni

do wzięcia udziału w konkursie poprzez przygotowanie plakatu bądź przedstawienia na temat:
„ Zdrowe odżywianie, gotowanie, niemarnowanie pożywienia oraz wspólne spożywanie
posiłków.”

!
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Agata Milewska
Jolanta Nowacka
!
!
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Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych
w pępowskim gimnazjum
Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” – to polskie święto państwowe
obchodzone

1

marca,

poświęcone

pamięci

Żołnierzy

Wyklętych

–

żołnierzy

antykomunistycznego i niepodległościowego podziemia, stawiających opór sowietyzacji
Polski w latach 1944 – 1963. Święto to ustanowione zostało w roku 2011.
Zajęcie Polski przez Armię Czerwoną w 1944/5r. i włączenie połowy jej terytorium do
ZSRR sprawiło, że dziesiątki tysięcy żołnierzy nie złożyło broni. Gotowi byli walczyć
o odzyskanie niepodległości, wypełnić złożoną przysięgę. Powojenna konspiracja
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niepodległościowa, była – aż do powstania Solidarności w 1980r. – najliczniejszą formą
zorganizowanego oporu społeczeństwa polskiego wobec komunistycznej władzy. W roku
największej aktywności zbrojnego podziemia (1945) działało w nim bezpośrednio 150-200
tysięcy konspiratorów. Dwadzieścia tysięcy z nich walczyło w oddziałach partyzanckich.
Kolejnych kilkaset tysięcy stanowili ludzie zapewniający partyzantom aprowizację, wywiad,
schronienie i łączność. Doliczyć trzeba jeszcze około dwudziestu tysięcy uczniów
z podziemnych organizacji młodzieżowych, sprzeciwiających się komunistom. Łącznie daje
to grupę ponad pół miliona ludzi tworzących społeczność „Żołnierzy Wyklętych”. Byli
wśród nich rotmistrz Witold Pilecki (ochotnik do Oświęcimia), gen. Emil Fieldorf „Nil”,
sanitariuszka Danka Siedzikówna „Inka” i tysiące innych niezłomnych bohaterów, których
wierność Ojczyźnie i prawość może być dziś dla nas wzorem. Ostatni „leśny” żołnierz – Józef
Franczak „Laluś” zginął w walce, w październiku 1963 roku. Za wierną służbę Polsce
niepodległej

władze

tzw.

PRL-u

wydawały

na

tych

najdzielniejszych

żołnierzy

Rzeczypospolitej wyroki śmierci, pozbawiały ich życia i dobrego imienia, a nawet grobów.
Funkcjonariusze UB chowali ich ciała pod osłoną nocy, w ścisłej tajemnicy, aby zabić pamięć
o niezłomnych żołnierzach, wyklętych przez PRL.
Jak w dzisiejszym skomercjalizowanym świecie uczyć patriotyzmu? Jak budzić
w młodzieży świadomość, że Ojczyzna nie jest nam tylko dana, ale i zadana? Już starożytni
Rzymianie wiedzieli, że „słowa uczą, przykłady pociągają”. Żołnierze wyklęci swoją
niezłomną postawą dają nam taki przykład patriotyzmu, wobec którego nie można pozostać
obojętnym. Aby przybliżyć uczniom naszego gimnazjum dramat i ideały żołnierzy wyklętych,
przeprowadziłam w styczniu i lutym cykl działań, na który złożyły się konkurs, wystawa i apel
z okazji Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych.

!!!
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Konkurs pod hasłem „Żołnierze Wyklęci – Bohaterowie Niezłomni” rozegrany został
w trzech kategoriach: prezentacja komputerowa, komiks i konkurs wiedzy. Prezentacje
komputerowe oceniała komisja w składzie p. M. Bigaj i p. T. Jarus. W tej kategorii I miejsce
zajął Michał Górski (kl. Ib), miejsce II – Michalina Chudzińska (kl. IIId), miejsce III
Dominika Kempa (kl. IIId). W kategorii komiks zwyciężyła Sylwia Waligóra (kl. IIc), a II
miejsce ex aequo zajęły prace Michaliny Chudzińskiej (kl. IIId) i Pauliny Wojciechowskiej
(kl. Ib). Najlepsze prezentacje i komiksy zostały zgłoszone do dwóch konkursów
ogólnopolskich: prezentacje komputerowe M. Górskiego i M. Chudzińskiej reprezentowały
naszą szkołę w Ogólnopolskim Konkursie Historyczno - Literackim „Żołnierze Wyklęci –
Bohaterowie Niezłomni”, a komiksy Sylwii, Michaliny i Pauliny zostały wysłane do
Warszawy, gdzie będą reprezentować pępowskie gimnazjum w Ogólnopolskim Konkursie
„Epizody z historii najnowszej Polski w komiksie” organizowanym przez Instytut Pamięci
Narodowej.

Laureaci konkursu na prezentację komputerową o „Żołnierzach Wyklętych”

Największym zainteresowaniem uczniów cieszył się konkurs wiedzy, wymagający
wypełnienia kuponu z 10 pytaniami powiązanymi z wystawą o Żołnierzach Wyklętych.
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Wzięło w nim udział 38 uczniów gimnazjum. Najdokładniej kupony konkursowe wypełnili:
Monika Krajka (kl IIc), Weronika Kowalik (IIc), Hubert Lewandowski (IIb), Martyna
Sarbinowska (kl. Ib), Martyna Cieplik (kl. Ib), Paulina Wojciechowska (kl. Ib), Piotr
Danielczyk (kl. IIIc), Tomasz Kopciński (kl. Ib), Agata Małecka (kl. IIId), Piotr Waleński
(kl. Ic).
Oto pytania, na które trzeba było precyzyjnie odpowiedzieć, aby znaleźć się w gronie
10 finalistów konkursu:

Pamiętamy o „Żołnierzach Wyklętych”

/

Kupon konkursowy

1. Co oznacza termin „Żołnierze Wyklęci”?
2. Dlaczego 1 marca został ustanowiony Narodowym Dniem Pamięci Żołnierzy Wyklętych?
3. Jak naprawdę nazywała się sanitariuszka Inka, w czyim oddziale służyła i ile miała lat w
chwili śmierci?
4. Jakie były ostatnie słowa Inki, wypowiedziane krótko przed śmiercią?
5. Skąd wziął swój konspiracyjny pseudonim generał Fieldorf „Nil”, czy ma on coś wspólnego z
rzeką o tej nazwie?
6. Kto jest autorem więziennego grypsu, z którego pochodzą słowa: „Wierzę, że Matka Boża
zabierze moją duszę do swoich niebieskich hufców, bym mógł Jej dalej służyć i meldować o
tragedii mordowanego przez jednych, opuszczonego przez pozostałych Narodu Polskiego”
7. Podaj prawdziwe imię i nazwisko majora Zapory oraz dwie daty: dnia, kiedy jako
cichociemny został zrzucony na teren okupowanej Polski oraz datę jego śmierci z rąk ubeckich
oprawców.
8. Podaj dwa pseudonimy rotmistrza Witolda Pileckiego, datę jego ucieczki z obozu
koncentracyjnego w Oświęcimiu i wyjaśnij, dlaczego tak długo nie było wiadomo, gdzie został
pochowany jeden z największych bohaterów czasu II wojny światowej.
9. Kiedy zginął ostatni „Żołnierz Wyklęty” - Józef Franczak? Podaj jego konspiracyjny
pseudonim.
10. Z czyjej inicjatywy Sejm RP ustanowił 1 marca Narodowym Dniem Pamięci Żołnierzy
Wyklętych?
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Laureaci konkursu wiedzy o „Żołnierzach Wyklętych”

W poniedziałek, 3 marca 2014r., z okazji Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych,
pępowscy gimnazjaliści wzięli udział w okolicznościowym apelu, podczas którego p. dyrektor
C. Krajka wręczyła laureatom konkursu nagrody (płyty znanego rapera Tadka „Niewygodna prawda”
oraz książki „Do końca wierni. Żołnierze Wyklęci 1944-1963”). Członkowie koła teatralnego zadbali
o oprawę artystyczną tego wydarzenia. Uczestnicy apelu mogli też podziwiać wystawę plakatów
o Żołnierzach Wyklętych oraz obejrzeć dwie zwycięskie prezentacje komputerowe im poświęcone.
Wszystkim uczestnikom konkursu dziękuję za zaangażowanie, laureatom serdecznie gratuluję
i zapraszam do udziału w kolejnych konkursach historycznych.

Mirosława Bigaj

Sukces Michaliny
Uczniowie gimnazjum w ZSSPiG im. Jana Pawła II w Pępowie wzięli udział w III
Ogólnopolskim Konkursie Historyczno – Literackim „Żołnierze Wyklęci – Bohaterowie
Niezłomni” w kategorii – prezentacja komputerowa. Dwie najlepsze prace: Michaliny
Chudzińskiej z kl. IIId i Michała Górskiego z kl. Ib reprezentowały nasze gimnazjum w etapie
regionalnym. Prezentacja Michaliny Chudzińskiej pt.: ”Żołnierze Wyklęci. Wspólne
dziedzictwo Wspólna pamięć.” zajęła I miejsce w regionie obejmującym 3 województwa:
poznańskie, kujawsko-pomorskie i łódzkie.
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1 marca 2014r. w ramach obchodów „Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych”
w Poznaniu, w kinie „Rialto” miała miejsce uroczystość wręczenia nagród laureatom I etapu
(regionalnego) konkursu „Żołnierze Wyklęci – Bohaterowie Niezłomni”. Laureaci otrzymali
atrakcyjne nagrody ( książki, MP3 i in.) z rąk przedstawicieli poznańskiego NSZ i Instytutu
Pamięci Narodowej. Obecni na uroczystości kombatanci - ostatni żyjący „Żołnierze
Niezłomni” z płk. Jerzym Podhorskim pseudonim „Zygzak” na czele (na zdjęciu w mundurze
wojskowym) osobiście gratulowali laureatom i wręczyli im specjalne Krzyże Narodowych Sił
Zbrojnych.
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Po wzruszającej uroczystości wręczenia nagród zwycięzcom etapu regionalnego
konkursu „Żołnierze Wyklęci – Bohaterowie Niezłomni” prezentacja Michaliny wraz
z pracami pozostałych laureatów została wysłana do Lublina, gdzie rozegrał się etap II
(ogólnopolski) w/w konkursu. Prezentacja Michaliny została wyróżniona w kategorii
wiekowej gimnazjum. W dniach 30 – 31 marca 2014r. Michalina wraz z opiekunem
zaproszona jest do Lublina, gdzie weźmie udział w uroczystym podsumowaniu II etapu
konkursu, organizatorzy opłacają laureatom nocleg i zwiedzanie Lublina. Czeka więc
Michalinę niezwykła przygoda, która będzie najpiękniejszą nagrodą za jej zaangażowanie.
Gratulujemy i życzymy powodzenia w Lublinie.

Mirosława Bigaj
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V Ogólnopolski Bieg Katyński w Pępowie
W czwartek 10 kwietnia 2014 r. w Pępowie odbędzie się V Ogólnopolski Bieg
Katyński. W tym roku obchodzimy 74. 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. 400 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
10.04.2014 r. ( czwartek )
godz.9:30 – 11:30 – przyjazd ekip, wydawanie kart startowych
godz.11:20 – zbiórka uczestników do otwarcia
godz. 11:30 – uroczyste otwarcie
godz. 11:45 – rozpoczęcie zawodów
dziewczęta/kobiety

chłopcy/mężczyźni

rocznik 2003 i młodsi/sze (SP)

1000 m

1000 m

rocznik 2002 i 2001 (SP)

1000 m

1000 m

roczniki 2000 i 1999 (Gimn.)

1500 m

1500 m

rocznik 1998 (Gimn.)

1500 m

1500 m

Długość biegu podano w przybliżeniu.
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Około godz.13:45 – 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 V 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
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