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RELACJE Z XIV PIELGRZYMKI RODZINY SZKÓŁ  
im. JANA PAWŁA II NA JASNĄ GÓRĘ – 9 X 2014r. 

 

Dnia 9 października 2014r. o godz. 4:00 uczniowie naszego gimnazjum udali się        

do Częstochowy na XIV Ogólnopolską Pielgrzymkę Rodziny Szkół im. Jana Pawła II.       

Nasza szkoła pojawiła się na zjeździe już po raz ósmy. Tegoroczna pielgrzymka przebiegała 

pod hasłem ,,Jan Paweł II - Świętymi bądźcie". Oto wrażenia uczestników wyjazdu: 

 

   Około godz. 9:00 dotarliśmy na miejsce. Zaskoczyła nas ogromna liczba autobusów 

i pielgrzymów, którzy szli na spotkanie z Matką Boską Częstochowską. Najpierw poszliśmy  

do kaplicy przed wspaniały obraz Matki Bożej, a następnie nasz poczet sztandarowy zajął 

miejsce na wałach, tuż obok ołtarza. W pielgrzymce wzięło udział około 25 tys. osób z ponad 

500 szkół noszących imię świętego papieża Jana Pawła II. Jasnogórski szczyt zdobiło blisko 

400 sztandarów. O godz. 11:00 rozpoczęła się msza święta, która została odprawiona       

przez abp. Celestino Migliore. Musieliśmy dokładnie wsłuchiwać się w słowa arcybiskupa, 

ponieważ nie jest on Polakiem i jego polszczyzna nie jest doskonała. Dużo szkół miało ze sobą 

transparent z nazwą miejscowości, z której przyjechały poszczególne delegacje. Transparent 

szkoły w Pępowie był bardzo widoczny i bez problemu widzieliśmy z wałów   naszych kolegów 

ze szkoły wśród licznego tłumu. Ważnym momentem mszy św. było poświęcenie Sztandaru 

Rodziny Szkół im. św. Jana Pawła II. Na koniec Eucharystii odczytano telegram, który został 

wysłany do Ojca Świętego. Po zakończeniu mszy św. udaliśmy się pod pomnik naszego 

patrona, aby zrobić pamiątkowe zdjęcie. 

Tegoroczna pielgrzymka na długo pozostanie w naszej pamięci. Panująca                   

w Częstochowie atmosfera była niesamowita. Wróciliśmy zadowoleni i dumni, że mogliśmy 

brać udział w zjeździe. Wyjazd był wspaniały i udany. 

Martyna Cieplik kl. IIB  

 

Dnia 9 października miało miejsce ważne dla naszej szkoły wydarzenie. Tego dnia, 

odbyła się XIV Pielgrzymka Rodziny Szkół im. Jana Pawła II na Jasną Górę. Nasza szkoła 

również należy do tej rodziny i już po raz ósmy brała udział w tym spotkaniu. Czterdziestu 

uczniów gimnazjum pod opieką pani Darii Klimaszewskiej, Danuty Szczęsnej oraz Anny 

Raczkiewicz o godzinie 4:00 wyruszyło spod szkoły. Swoją obecnością w pielgrzymce 

zaszczycił nas ks. kanonik Henryk Szwarc. 
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  Po dość długiej podróży, jako jedni z pierwszych, dotarliśmy do celu naszej wycieczki. 

Był to bardzo piękny, słoneczny dzień, co nas zaskoczyło, gdyż  po raz pierwszy trafiliśmy      

na tak cudną pogodę. Po przygotowaniu pocztu sztandarowego, który godnie reprezentował 

naszą szkołę oraz założeniu żółtych chusteczek identyfikujących nas w natłoku pielgrzymów, 

udaliśmy się do kaplicy Matki Boskiej Częstochowskiej, aby zawierzyć jej nasze troski             

i wyrazić podziękowania. Każdy z nas miał okazję przyjrzeć się także cudownemu obrazowi, 

tak sławnemu na całym świecie. Dla niektórych z nas, była to pierwsza wizyta                        

w Częstochowie, więc był to dla nich niezapomniany moment. Następnie, zwartą grupą 

wyruszyliśmy pod Jasnogórskie Wały, gdzie udało nam się znaleźć miejsce blisko głównego 

ołtarza. Punktem centralnym spotkania byłą msza św., która rozpoczęła się o godzinie 11:00. 

Wzięło w niej udział około 25 000 pielgrzymów z 500 szkół im. Jana Pawła II z całej Polski. 

Jasnogórskie Wały zdobiło około 400 sztandarów. Mszy św. przewodniczył arcybiskup 

Celestino Migliore, a koncelebrował biskup Henryk Tomasik. Jednymi z ważniejszych 

momentów Eucharystii były poświęcenie przez abp Celestino sztandaru Rodziny Szkół          

im. Jana Pawła II i złożenie przez pielgrzymów Aktu Zawierzenia Matce Bożej Jasnogórskiej. 

Na zakończenie mszy św. został odczytany telegram, który został wysłany do Ojca Świętego. 

 Zmęczeni, ale umocnieni w duchu, około godziny 19:00 wróciliśmy do domów. Była    

to dla nas niezapomniana wycieczka, a dla trzecioklasistów – ostatnia, dlatego wyjątkowa. 

                                                                                               Jakub Rzepka kl. IIIcG 

 

 

!! !
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DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ W NASZEJ SZKOLE 

 
„Sporo szkółek jest w powiecie, 

wszyscy o tym dobrze wiecie, 

ale takiej jak ta drugiej 

pewnie nigdzie nie znajdziecie!” 

 

14 października w Zespole Szkół w Pępowie miało miejsce uroczyste spotkanie           

z okazji Dnia Edukacji Narodowej. W uroczystości wzięli udział wszyscy pracownicy szkoły, 

zaproszeni goście i przedstawiciele Rady Rodziców. Wśród przybyłych byli także 

emerytowani nauczyciele oraz pracownicy pępowskiej szkoły. W swoim wystąpieniu pani 

dyrektor Cyryla Krajka dziękowała za trud włożony w wychowanie oraz  nauczanie dzieci      

i młodzieży. Podziękowania i serdeczne życzenia znalazły się również w przemówieniach 

pana wójta Stanisława Krysickiego oraz księdza kanonika Henryka Szwarca. Później wyrazy 

wdzięczności dla grona pedagogicznego i pracowników wyrazili obecni na sali rodzice. 

 

!! !!
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Po części oficjalnej zgromadzeni goście obejrzeli program artystyczny przygotowany       

przez uczniów klas IV – VI  pod tytułem „Szkoła na wesoło”. W tym wyjątkowym dniu 

dzieci w żartobliwy sposób ukazały codzienne radości i smutki – zarówno z perspektywy 

uczniów, jak i nauczycieli. Scenerią dla  przedstawianych sytuacji z życia szkolnego był   

m.in. pokój nauczycielski i sala lekcyjna. Recytacje i scenki przeplatały się z piosenkami 

wykonywanymi przez chór składający się z gimnazjalistów pod dyrekcją p. Leszka 

Żelaznego. Na zakończenie chórzyści  zaśpiewali gromkie „Sto lat”, a zebranym gościom 

zostały wręczone okolicznościowe laurki, nad! wykonaniem których czuwała p. Zuzanna 

Neuhoff – Ley. !

! !

! !!



Życie Szkoły. Nr 55. Cz.2.Wrzesień – październik 2014 
 
 
 

!
!

7!

!  
 

Uwiecznieniem tego sympatycznego wydarzenia zajął się p. Paweł Andrzejewski, 

autor zdjęć z uroczystości. 

                                                                                                            Joanna Góźdź 
                                                                                                            Marlena Wachowiak!

 

 
WYBORY DO SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO  

 

                 Dnia 30.09.2014r przeprowadzone zostały wybory do Samorządu Uczniowskiego 

Szkoły Podstawowej. Poprzedzone były kampanią wyborczą, w trakcie której kandydaci 

prezentowali swoje programy. Uprawnieni do głosowania byli wszyscy uczniowie, którzy 

wybierali swoich przedstawicieli spośród 13 kandydatów. Wśród wszystkich głosów 

oddanych 6 było nieważnych.  

! ! !
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Największym poparciem cieszyły się Wiktoria Łyszczak, Joanna Grześkowiak        

oraz Karolina Matuszewska i to one zasiadają w Radzie Samorządu Uczniowskiego Szkoły 

Podstawowej.  

Serdecznie gratuluję dziewczynom, życząc powodzenia. Bardzo dziękuję wszystkim 

uczniom, którzy wyrazili chęć podjęcia działań na rzecz społeczności uczniowskiej,                

a byli to również: Michał Gierlik, Dominika Maciejczyk, Wiktoria Mierzyńska, Wiktor 

Paluszkiewicz, Nadia Sudolska, Daria Szuba, Marta Twardowska, Julia Walczak, Natalia 

Waścińska, Mikołaj Wojtkowiak.  

                                                                                                   Z. Neuhoff-Ley 

                                                                                  Opiekun Samorządu Uczniowskiego 

 

Dnia 10 października br. odbyły się wybory do Samorządu Szkolnego Gimnazjum. 

W tym roku do rywalizacji przystąpiło jedenaścioro kandydatów. Byli to Tomasz Kopciński 

(kl.IIb),  Julia Krzyżoszczak (kl.IIIc), Hubert Lewandowski (kl.IIIb), Natalia Małecka (kl. Ia), 

Jakub Mehr (kl. Ib), Kacper Nagler (kl.Ib), Jacek Patalas (kl.IIId), Nikola Sudolska (kl.IIIb), 

Szymon Szober (kl.IIIc), Tobiasz Twardowski (kl. IIb) oraz Anna Zielińska (kl. IIc).  
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Podczas kampanii kandydaci rozwieszali plakaty i rozdawali ulotki, które miały zachęcić      

do głosowania.!!

! !

!

Wyniki głosowania przedstawiają się następująco: 

1. Hubert Lewandowski - 87 głosów 

2. Julia Krzyżoszczak -82 głosy 

3. Tobiasz Twardowski- 66 głosów 

4. Anna Zielińska- 45 głosów 

Skład samorządu przedstawiono na dyskotece - 28 października. 

A. Gruetzmacher 

Refleksje gimnazjalistów po wyborach do samorządu: 

Długo czekaliśmy na wyniki wyborów, które tradycyjnie ogłaszane są na pierwszej 

dyskotece szklonej. Tym razem z powodu remontu sali w Babkowicach, bawiliśmy się              

w Siedlcu. Cieszymy się z wygranej koleżanek i kolegów, razem z nimi pięknie się bawiliśmy. 

Przewodniczący wraz ze swoją zastępczynią poprowadzili korowód. Polonez stał się 

ulubionym tańcem naszych dyskotek. Już nie możemy się doczekać kolejnej, na której 

odbędzie się ,,chrzest pierwszoklasistów”. 
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MISTRZOSTWA SZKOŁY W BIEGACH PRZEŁAJOWYCH 
 
 

28 września tereny wokół szkoły były miejscem rozegranych w dniu Mistrzostw 

Szkoły w Biegach Przełajowych. W zawodach wystartowało 196 uczniów. Wyniki na stronie: 

http://skspepowo.cba.pl/ 

!



Życie Szkoły. Nr 55. Cz.2.Wrzesień – październik 2014 
 
 
 

!
!

11!

! !
!

! !
!

!! !
!

! !



Życie Szkoły. Nr 55. Cz.2.Wrzesień – październik 2014 
 
 
 

!
!

12!

! !

!

Jacek Migdalski 
 

 SUKCES W SZTAFECIE  
 

1 października 2014 w lesie obok huty w Gostyniu rozegrano Mistrzostwa Powiatu    

w Sztafetowych Biegach Przełajowych. Bardzo dobrze spisali się nasi gimnazjaliści zajmując 

drugie miejsce. Biegali w składzie: M. Durak, K. Chlebowski, J. Rzepka, K. Dworacki,         

J. Kempa, R. Kapała, J. Danielczyk, K. Pospiech, P. Twardowski, B. Ptak. W kategorii 

dziewcząt nasze gimnazjalistki zajęły piąte miejsce. Piąta była też reprezentacja szkoły 

podstawowej składająca się z pięciu dziewczyn i pięciu chłopców. 

 Jacek Migdalski 
 

XXXVIII BIEG MAĆKA W KOŹMINIE 

 
Jak co roku, od 16 lat, spora grupa uczniów Zespołu Szkół  wystartowała                      

4 października 2014 r. w  XXXVIII Biegu  Maćka w Koźminie. Najlepiej pobiegł Michał 

Durak, zajmując w biegu na 2000 m drugie miejsce. W tym samym biegu Kamil Chlebowski 

był piąty, Patryk Twardowski ósmy, a Jakub Rzepka dziesiąty. Z dziewcząt najlepsze były 

zajmując czwarte miejsca w swoich biegach: Dominika Hauza, Wiktoria Mierzyńska              

i Dominika Broda. Miejsca w pierwszej dziesiątce zajęły również Oliwia Błaszyk (6), 

Dagmara Gleń (7), Julia Krzyżoszczak (7), Martyna Stróżyk (8). 

Jacek Migdalski 
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TURNIEJ HALOWEJ PIŁKI NOŻNEJ W ZIMNOWODZIE 
 

22 października w Zimnowodzie odbył się turniej halowej piłki nożnej szkół imienia 

Jana Pawła II. Z naszej szkoły wystartowały dwie drużyny. Uczniowie podstawówki grali      

w składzie: Dawid Kaczmarek, Dominik Klemczak, Wiktor Kołodziejczak, Jan Konieczny, 

Piotr Kozłowski, Damian Krzywy, Jakub Marecki, Jan Otworowski, Patryk Robakowski. !

!

Natomiast gimnazjaliści uplasowali się na drugiej pozycji.!

 
 

Jacek Migdalski 
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Z życia klas IV-VI 

  
XX FESTYN ARCHEOLOGICZNY W BISKUPINIE 

 

17 września 2014r. uczniowie szkoły podstawowej wraz z opiekunami, udali się         

na XX Festyn Archeologiczny pt. ,,Kamień, brąz i żelazo”.  

Wrześniowe, festynowe  wycieczki do Biskupina stały się tradycją naszej szkoły           

i trwają od 8 lat. Tegoroczny pobyt był wyjątkowy, ze względu na fakt, że sława grodu sięga 

80 lat, czyli prace wykopaliskowe rozpoczęły się w 1934r. 

Biskupin jest miejscem wyjątkowym, przesiąkniętym historią. To świat minionych 

epok. Można tam dotknąć przeszłości, odkryć  to, co kryje historia oraz odbyć przygodę          

z archeologią. Te ciekawe doświadczenia uczniowie zdobywają podczas wykładów, prelekcji, 

pokazów, zajęć edukacyjnych oraz lekcji muzealnych. 

         Uczestnicy wycieczki mieli okazję do odbycia „podróży” przez wszystkie trzy epoki: 

kamienia, brązu i żelaza. Mogli spotkać się łowcą mezolitycznym, który posługiwał się 

narzędziami krzemiennymi, jak i z brązownikiem wykonującym narzędzia z brązu, a także 

kowalem, który opanował kucie żelaza. 

          Dodatkowymi atrakcjami festynu były: 

• stanowisko archeologii podwodnej 

• konkursy organizowane przez animatorów w różnych punktach 

• możliwość odwiedzenia rekonstrukcji wczesnośredniowiecznej wioski, w której gwar 

codziennego życia z licznych rzemieślniczych kramów przywoływał obraz                  

z przeszłości 

• bitwy toczone przez drużyny wojów 

• muzyka  z dawnych czasów, grana przez zespoły różnych narodowości 

• pieśni i tańce 

• moda z epoki kamienia, brązu i żelaza. 

           Aktywni uczniowie wzięli udział w niepowtarzalnej, wyjątkowej i żywej lekcji historii.  
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Do zobaczenia w przyszłym roku, zgodnie z deklaracjami uczniów.  

Lidia Muszyńska 
Arleta Adamek 
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MŁODZI PIŁKARZE W FINALE POWIATU 

 
  Uczniowie ZSSPiG w Pępowie wzięli udział w turniejach piłki nożnej halowej           

w ramach Igrzysk Młodzieży Szkolnej. Jeżeli chodzi o eliminacje to byliśmy gospodarzami 

zawodów. Młodzi piłkarze nie mieli sobie równych i wygrali swoje mecze z uczniami             

z Pogorzeli i Borku Wielkopolskiego. Te wyniki dały chłopakom awans do finału,            

gdzie zmierzyły się najlepsze drużyny z powiatu. W rywalizacji wzięli udział przedstawiciele 

szkół: SP nr 1 w Gostyniu, SP nr 2 w Gostyniu, SP w Skoraszewicach, SP w Bodzewie           

i ZSSPiG w Pępowie. Zawody były niezwykle emocjonujące i ostatecznie chłopcy zajęli 

czwarte miejsce. Warto zaznaczyć, że do rozgrywek zgłosiło się szesnaście szkół z powiatu 

gostyńskiego, dlatego czwarte miejsce należy uznać za duży sukces. 

 

!

 Naszą szkołę reprezentowali: Damian Krzywy, Dawid Kaczmarek, Piotr Kozłowski, 

Jan Otworowski, Jakub Marecki, Tomasz Kowalkowski, Wiktor Kołodziejczak, Dominik 

Klemczak, Patryk Robakowski i Jan Konieczny.!!
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                                                                                                                  Marcin Kaczmarek 

 

WYCIECZKA ROWEROWA  
 

1 października uczniowie klasy V b wraz z rodzicami i wychowawcą udali się             

na zaległą wycieczkę rowerową (będącą nagrodą za zajęcie I miejsca w Rankingu Klas 

Szkoły Podstawowej w ubiegłym roku szkolnym). 

Ten dzień był wyjątkowy, gdyż do szkoły dzieci przyjechały rowerami,  oczywiście        

za zgodą rodziców. Następnie uczestniczyły w lekcjach. Po zakończonych zajęciach 

uczniowie udali się na  wycieczkę. Byli  wyposażeni w sprawne rowery, kamizelki 

odblaskowe i dobre humory. Wyruszyli w drogę, której celem była „Bajka” w Ludwinowie. 

W większości trasa prowadziła ścieżkami rowerowymi, więc była bezpieczna. Jadąc                   

w kolumnie rowerowej, trzeba przestrzegać przepisów oraz należy być bardzo uważnym                 

i czujnym. Po szczęśliwie przebytej drodze dotarliśmy do celu, gdzie po krótkim odpoczynku 

dzieci grały w piłkę nożną, siatkową, skakały na skakankach, huśtały się na huśtawkach             

oraz rozmawiały, żartowały i  śmiały się. Były zadowolone z możliwości bycia ze sobą.                 

Po grach, zabawach i pląsach nastąpił poczęstunek składający się z kiełbasek, surówek, 

pieczywa oraz okazałych pączków. Gdy uczniowskie ,,akumulatory” zostały doładowane,                  
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po kilku godzinach przebywania na łonie natury, musieliśmy udać się w drogę powrotną,            

aby przygotować się na zajęcia w następnym dniu. 

 

! !
!

Wyprawa była  udana, a uczniowie bardzo zadowoleni :). Serdeczne podziękowania 

składamy  wszystkim osobom, które spowodowały, że wyprawa uszczęśliwiła uczniów klasy 

Vb. 

!
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Lidia Muszyńska 

 
 

WYJAZD DO KINA 
 

 
 

30 października uczniowie klas czwartych i piątych wraz z opiekunami:                          

p. M. Wachowiak, p. B. Kaźmierczak, p. J. Góźdź, wyjechali do kina w Lesznie na film                  

pt. „Pinokio”. Najnowszą wersję przygód niesfornego pajaca uczestnicy wyjazdu obejrzeli                
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w kinie ,,Cinema 3D” w Galerii Leszno. Filmowa adaptacja znanej książki (lektury szkolnej) 

spodobała się zarówno dzieciom, jak i dorosłym. Po seansie wszyscy zgłodnieli,                        

zatem udaliśmy się do restauracji McDonald’s na małe co nieco. 

Jesienna wyprawa do kina w ramach edukacji kulturalnej z pewnością była miłym 

wydarzeniem w codziennym życiu szkolnym.  

                                                                                                                         Joanna Góźdź 

 

Z życia gimnazjalistów 
 

OBÓZ SPORTOWY W ZAKOPANEM 
 

Jak co roku najlepsi sportowcy z naszej gminy mieli możliwość uczestniczyć w dniach 

10-21 sierpnia 2014 roku w obozie sportowym w Zakopanem. Z możliwości tej skorzystały 

dwie osoby. Natalia Małecka (był to jej debiut) i Artur Chudy. Oprócz treningów mogli 

skorzystać z uroków turystyki górskiej. Z Sarnich Skał mogli podziwiać piękne widoki na 

Tatry i Podhale. Zdobyli też Kasprowy Wierch. Najsilniejsi doznali sporo wrażeń 

przechodząc przez Zawrat do Doliny Pięciu Stawów Polskich i dalej przez Kozią Przełęcz na 

Halę Gąsienicową. 

!
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!

Jacek Migdalski 

 

. UDANY START ARTURA I NATALII 
 

Pierwszym startem po obozie był Mityng Okręgu w Lesznie, rozegrany 28 sierpnia 

2014 roku. W biegu na 600 metrów Natalia Małecka z dobrym wynikiem (1.57,35) zajęła      

w swoim biegu czwarte miejsce. Natomiast w biegu na 1000 m Artur Chudy był dziesiąty      

z wynikiem (2.54,39). 
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Jacek Migdalski 

 

„MY Z NIEGO WSZYSCY…” 
 

 Wrzesień 2014r. jest brzemienny w ważne dla naszej historii rocznice: 75. rocznica 

agresji niemieckiej i sowieckiej na Polskę i rozpętania II wojny światowej wiąże się 

nierozerwalnie z powstaniem w okupowanym kraju struktur Podziemnego Państwa Polskiego 

(PPP). Było ono fenomenem na skalę światową. Tajne, ściśle zakonspirowane struktury 

państwa polskiego, podległe Rządowi RP na uchodźstwie nie miały swojego odpowiednika   

w żadnym innym kraju. Ich pion wojskowy stanowiła największa podziemna armia w historii 

Europy – Armia Krajowa - licząca w 1944r. około 390 tys. żołnierzy. Na czele pionu 

cywilnego PPP stali kolejni Delegaci Rządu na Kraj, wśród których był również związany     

z ziemią pępowską Cyryl Ratajski. Dziełem Polskiego Państwa Podziemnego było nie tylko 

podjęcie walki z okupantem, której symbolem stało się Powstanie Warszawskie              

(1VIII – 2 X 1944), ale stworzenie siły moralnej, niepodległościowej tradycji, która pozwoliła 

Polakom przetrwać gehennę wojny, a następnie pół wieku komunizmu.  

Do wszystkich szkół  na początku września 2014r. dotarła prośba Prezesa Instytutu 

Pamięci Narodowej i Ministerstwa Edukacji Narodowej, aby w placówkach oświatowych      
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w całej Polsce zorganizować w dniach 26 – 27 września 2014r. uroczystości przypominające 

dziedzictwo Polskiego Państwa Podziemnego pod hasłem „My z niego wszyscy …”.             

W gimnazjum w ZSSPiG im. Jana Pawła II w Pępowie połączyliśmy obchody 75. rocznicy 

utworzenia Polskiego Państwa Podziemnego i 70. rocznicy Powstania Warszawskiego, 

organizując cykl działań, na który złożyły się: okolicznościowa wystawa, konkurs 

historyczny i apel dla uczniów gimnazjum.  
 

!
  

Konkurs wymagał od uczniów wyszukania odpowiedzi na 17 pytań związanych           

z wystawą o Polskim Państwie Podziemnym i Powstaniu Warszawskim (wystawę w holu 

gimnazjum można było obejrzeć do końca października). Wśród 41 uczestników konkursu 

największą grupę stanowili uczniowie klas Ib (17) i IIb (14). I miejsce w konkursie zajęli      

ex aequo uczniowie klasy Iib: Tomasz Kopciński, Krzysztof Małecki i Martyna Sarbinowska, 

II miejsce –  Julia Fabisiak (kl. Ib), III miejsce ex aequo  Martyna Cieplik i Weronika 

Kuźnicka z kl. IIb. W konkursie wzięli udział również uczniowie klas Ic, Ia, IIa i IIIb. 

Wszystkie wymienione klasy uczestniczyły w zorganizowanym w piątek, 26 września 2014r. 

rocznicowym apelu, podczas którego p. dyrektor Cyryla Krajka wręczyła laureatom konkursu 

nagrody ufundowane przez Radę Rodziców ZSSPiG w Pępowie.   

!!!!!!!!
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!

Laureatom serdecznie gratuluję, a wszystkim uczestnikom konkursu dziękuję             

za udział i poświęcony czas. Dzięki Wam udało się znowu zrobić coś dobrego                          

i wartościowego. 

Mirosława Bigaj  

!
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P.S. Ostatnie zadanie konkursowe było  jednym z najtrudniejszych, dotyczyło wiersza Polska 

Podziemna. Może Czytelnicy „Życia Szkoły” również zastanowią się nad pytaniem:  

Co może uczynić „rycerz tchórzliwy” z wiersza „Polska Podziemna”  i kim on jest?.... 

!

ze Stanisława Balińskiego 

Moją ojczyzną jest Polska Podziemna, 

moim dziedzictwem – ofiara daremna, 

moim domostwem nieznane cmentarze, 

moim marzeniem... Ja nie mam już marzeń. 

Rycerz tchórzliwy, bohater od święta 

cóż mogę zrobić, jak tylko pamiętać... 
!

!

WSPOMNIENIA Z POBYTU W HILLE W RAMACH WYMIANY 

MIĘDZYSZKOLNEJ 

17.09- 24.09 2014R. 
!

 17 września rozpoczęła się nasza przygoda związana z wymianą polsko - niemiecką. 

Tego dnia, rankiem, wyruszyliśmy w kierunku zachodnich sąsiadów. Nasza podróż przebiegła 

w miłej atmosferze, bez komplikacji. Po około dziesięciu godzinach jazdy, wieczorem około  

18.00  dotarliśmy do szkoły w Hille. Lekko wystraszeni udaliśmy się w kierunku budynku; 

każdy bał się spotkania z rodziną goszczącą oraz ewentualnych problemów z komunikacją. 

Naprzeciw nam wybiegły niemieckie koleżanki, które mieliśmy już okazję poznać w zeszłym 

roku, podczas ich wizyty w Polsce. Po krótkim powitaniu ze strony tamtejszych nauczycieli 

rozpoczęło się chyba najgorsze, co pozostało do zrobienia- rozdzielenie się i udanie się          

ze swoimi rodzinami goszczącymi do domów. Jednak nie taki diabeł straszny, jak go malują- 

wieczór minął całkiem sympatycznie, a kolejnego ranka w pełnym składzie spotkaliśmy się     

w szkole. 

 W planie było zwiedzanie niemieckiej szkoły, która była naprawdę kolosalnych 

rozmiarów, tworzenie drewnianych aniołów jako symbolu przyjaźni niemiecko-polskiej       

oraz zajęcia sportowe.  
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Zajęcia w szkole kończyły się o godzinie 15.00, a następnie spędzaliśmy czas               

w rodzinach. Większość naszych niemieckich koleżanek przyjaźniła się ze sobą,                   

więc mogliśmy się spotykać także poza szkołą.  

 Kolejnym dniem był piątek. Tego dnia pojechaliśmy autokarem do Freilichtmuseum 

Detmold, czyli skansenu. Mogliśmy tam obejrzeć pradawne domy oraz ekologiczne uprawy 

roślin. Podczas wizyty w muzeum towarzyszyła nam pani przewodnik, która mówiła do nas     

w języku niemieckim. Miło spędziliśmy tam dzień. 

 Z kolei sobotniego ranka czekała nas rowerowa wyprawa do Minden, które było 

oddalone od Hille o jakieś 10 kilometrów. Na miejscu mogliśmy się udać na zakupy i zwiedzić 

centrum miasta. 

 Dniem, który musieliśmy od świtu do zmierzchu spędzić z rodzinami goszczącymi, 

była niedziela. Naszym niemieckim rodzinom udało się zorganizować nam zajęcia tak, abyśmy 

mogli być w towarzystwie polskich kolegów. Rodzina, u której zamieszkiwałam przez tydzień 

przyjaźniła się z rodziną, u której czas spędzała Kasia, dlatego wspólnie wybrałyśmy się       

do parku linowego. Przed wejściem na tor wydawało nam się, że będzie porównywalny        

do polskich parków linowych, ale będąc jakieś 6 metrów nad ziemią uświadomiłyśmy sobie, 

że jest o wiele trudniej. Odwrotu już nie było, więc pokonałyśmy własne słabości                     

i dotrwałyśmy do końca trasy. 

 Przedostatni dzień, poniedziałek, spędziliśmy w Hannoverze. Tam udaliśmy się          

do oceanarium oraz centrum handlowego. Nasza wizyta dobiegała końca. Ostatniego dnia 

odbyły się zajęcia w szkole, między innymi dokańczanie naszych aniołów oraz gra                   

w podchody. Po płaczliwych pożegnaniach, rankiem 24 września, udaliśmy się w drogę 

powrotną do Polski. Na przyszkolnym parkingu czekali na nas z utęsknieniem rodzice. 

Wszędzie dobrze, ale jednak w domu najlepiej. Wymianę oceniam na duży plus. Była             

to wspaniała okazja do doskonalenia języka obcego, a także poznania nowych, ciekawych 

ludzi. Zachęcam wszystkich do udziału w takich wymianach.  
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Julia Krzyżoszczak, klasa IIIc G 

 

ZBIÓRKA NA STYPENDIA FUNDACJI DZIEŁO NOWEGO 

TYSIĄCLECIA!

 

Dzień Papieski jest obchodzony od 2001 r., zawsze w niedzielę poprzedzającą 

rocznicę wyboru Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową (16 października). Corocznym 

obchodom tego dnia towarzyszy wiele inicjatyw o charakterze kulturalnym, naukowym           

i edukacyjnym. Organizowane są koncerty, happeningi, wystawy, apele modlitewne                 

i czuwania. Bardzo ważny jest również aspekt charytatywny tego wydarzenia, który stanowi 

zbiórka pieniędzy na fundusz stypendialny Fundacji. Program stypendialny Fundacji polega 

na przyznawaniu stypendiów szczególnie uzdolnionej i jednocześnie ubogiej młodzieży 

szkolnej z zaniedbanych terenów wiejskich i małych miast. Obecnie programem 

stypendialnym objętych jest ponad 2500 stypendystów. Fundacja towarzyszy stypendystom 
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nie tylko w formie pomocy materialnej, ale również przez formację. Organizuje dla nich 

obozy wakacyjne i językowe.  

Nasza szkoła już od wielu lat włączała się w to przedsięwzięcie i 12 października        

na ulice wiosek całej gminy wyruszyło 44 wolontariuszy, którzy pod czujnym okiem 

pełnomocników zbiórki ulicznej zebrali  kwotę 5288,13 zł. 
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Dziękujemy wszystkim ofiarodawcom, jak i młodzieży zaangażowanej w to dzieło     

za okazane wsparcie i dobro. 

                                            Pełnomocnicy zbiórki 
                               Anna Raczkiewicz  

Danuta Szczęsna  
 

  
 

„STĄD DO PAMIĘCI” - 75. ROCZNICA EGZEKUCJI W KROBI 
 

75 lat temu, 21 października 1939r. mieszkańcy Krobi byli świadkami masowego 

mordu dokonanego przez niemieckich okupantów na ludności cywilnej. Od kul plutonu 

egzekucyjnego zginęło wówczas 15 mieszkańców Krobi i okolic, w tym 3 mieszkańców 

naszej gminy: Feliks Poprawa, Walenty Walczak i Jan Szczurny.   
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Od wielu lat na krobskim rynku w rocznicę tych dramatycznych wydarzeń 

organizowane są uroczystości, których celem jest przywrócenie pamięci o ofiarach 

niemieckiego terroru. W tym roku po raz pierwszy uczestniczyła w nich również delegacja 

z naszej szkoły, z panią dyrektor Cyrylą Krajką na czele. Gminnym busikiem pojechaliśmy  

do kościoła w Krobi, gdzie nasz poczet dołączył do szeregu pocztów sztandarowych 

biorących udział w uroczystości. Po mszy św. nastąpił przemarsz delegacji i pocztów 

sztandarowych 

(z orkiestrą dętą na czele) spod kościoła pod pomnik ofiar egzekucji na Rynku w Krobi.     

Tam miała miejsce krótka manifestacja patriotyczna. 

!
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Po uroczystości zwiedziliśmy jeszcze wystawę poświęconą ofiarom egzekucji. 

Ekspozycja została zorganizowana w piwnicach krobskiego ratusza – w pomieszczeniach, 

w których 30 więźniów czekało na wyrok. Byli wśród nich powstańcy wielkopolscy, 

ziemianie, przedstawiciele różnych zawodów. Piętnastu z nich okupanci skazali na śmierć, 

tylko za to, że byli Polakami. Pamiętajmy o nich! 

 Mirosława Bigaj 

!

!

 
 

KONKURSY HISTORYCZNE – WYNIKI 
 

W piątek 24 X 2014 odbył się szkolny etap przedmiotowego konkursu historycznego 

dla uczniów gimnazjum. 9 uczestników konkursu rozwiązywało test. Do zdobycia było               

50 punktów, minimum niezbędne do zakwalifikowania się do etapu rejonowego wynosiło 

37pkt.  

Test był bardo trudny i niestety, nikomu z uczestników etapu szkolnego nie udało się 

uzyskać wymaganego minimum, aby dostać się do etapu rejonowego.  
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Najlepiej poradzili sobie:  

 I miejsce:  Eryk Andrzejewski    kl. III c  35 pkt. 

II miejsce:  Kajetan Hojny  kl. IIb    22 pkt. 

                   Martyna Sarbinowska  kl. IIb   22 pkt. 

III miejsce:  Dagmara Handzlik  kl. III d     21 pkt  

IV miejsce:  Martyna Cieplik  kl. IIb   20pkt 

Pozostali uczestnicy zdobyli poniżej 20 punktów. 

 

W poniedziałek, 27 X 2014r. odbył się również etap szkolny 

 IX Powiatowego Konkursu Historycznego dla Uczniów Szkół Gimnazjalnych „Losy 

mieszkańców ziemi gostyńskiej w okresie IX – XII 1939r.” 

Miejsce w 3-osobowej drużynie, która będzie nas reprezentować  dnia 7 XI 2014r.       

w konkursie historycznym w Krobi, wywalczyli sobie: 

Martyna Sarbinowska kl. IIb 

Julia Fabisiak  kl. Ib 

Krzysztof Małecki kl. IIb 

Zwycięzcom gratuluję, wszystkim uczestnikom etapu szkolnego obu konkursów 

historycznych dziękuję za zaangażowanie, a naszej drużynie życzę powodzenia w Krobi  
 

  Mirosława Bigaj 

 

KONKURS PIOSENKI OBCOJĘZYCZNEJ 
 

 We wtorek dnia 28.10.2014r. w gostyńskim liceum odbył się ,,Konkurs Piosenki 

Obcojęzycznej''. 

 Wzięły w nim udział trzy uczennice naszej szkoły: Michalina Cichowlas i Roksana 

Rosa z kl. IIId oraz Martyna Stróżyk z kl. IIIc. Oto relacja jednej z nich: 

 Na miejsce dojechałyśmy prywatnym samochodem z panią A. Zielińską, która 

przygotowywała nas do konkursu pod względem poprawności językowej. Natomiast pan         

L. Żelazny udzielił nam niezbędnych wskazówek dotyczących wykonania prezentowanych 

przez nas utworów. W kategorii szkół gimnazjalnych rywalizowało 11 uczestników. Poziom 

konkursu był bardzo wyrównany. Starałyśmy się wypaść jak najlepiej. Michalina pięknie 

wykonała piosenkę pt. ,,I see fire'' Eda Sheerana, a Roksana wybrała sobie utwór ,,Titanium'' 



Życie Szkoły. Nr 55. Cz.2.Wrzesień – październik 2014 
 
 
 

!
!

35!

Davida Guetta i Sia. Okazało się jednak, że jury najbardziej z naszej trójki przypadło            

do gustu moje wykonanie  ,,I have nothing'' Whitney Houston. Udało mi się zająć wysoką, 

trzecią lokatę. 

  Po dekoracji zwycięzców nastąpiło zakończenie uroczystości.  

                                                                               Uczennica kl. III C Martyna Stróżyk 
 

!
 

!
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Co słychać w bibliotece? 
 

II EDYCJA „DUŻY CZYTA MAŁEMU” 
 

 Po raz kolejny uczniowie gimnazjum przystąpili do akcji czytelniczej promującej 

czytelnictwo wśród najmłodszych. W każdy wtorek bibliotekę odwiedzają uczniowie kl.Ic      

i kl.Id, którzy uważnie słuchają bajki czytanej przez swoich starszych kolegów. Chętnych     

do czytania nie brakuje.  

 Głośne czytanie sprzyja budowaniu więzi między gimnazjalistami a uczniami szkoły 

podstawowej oraz wychowuje przyszłego aktywnego czytelnika. 
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Z KSIĄŻKĄ ZA PAN BRAT 
 

„Czytanie książek to najpiękniejsza zabawa, 
jaką sobie ludzkość wymyśliła” 

                                                             (Wisława Szymborska) 
 

Aby potwierdzić słowa pisarki, uczniowie gimnazjum zostali zaproszeni do konkursu 
fotograficznego „Z książką za pan brat”. Zadaniem każdej klasy było przygotowanie 
fotografii, której tematem będzie zabawne ujęcie książki lub czytelnika. Wszystkie zdjęcia 
oraz ich tytuły były bardzo ciekawe i twórcze. O wyniku konkursu zdecydowało głosowanie 
uczniów, nauczycieli i pracowników szkoły. 

I miejsce – kl.IIc   „Natasza w krainie wiedzy” 

II miejsce – kl.I a  „Kto czyta nie błądzi” 

         kl.IIId   „Bitwa o książkę” 

III miejsce – kl. IIb   „Czytać każdy może” 
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KONKURS WIEDZY O HYMNIE NARODOWYM 
 

 

 Święto Niepodległości to dobry czas na przypomnienie uczniom podstawowych 

wiadomości o hymnie narodowym. 

Chętni uczniowie gimnazjum wzięli udział w konkursie organizowanym                

przez nauczyciela historii oraz bibliotekarzy. Zadaniem uczestników było wypełnienie 

krzyżówki i wyjaśnienie hasła – patriotyzm. Kupony konkursowe oddało 44 uczniów, w tym 

ośmioro z nich otrzymało nagrodę za najbardziej wyczerpujące odpowiedzi. 
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MARIAN ORŁOŃ – PISARZ RODEM Z LUDWINOWA 

 

 

Wystawa promująca twórczość pisarza 
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