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NARODOWE ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI

11 listopada obchodzimy jedno z najważniejszych świąt państwowych.
Upamiętnia ono odzyskanie przez Polskę niepodległości w 1918 roku – po 123 latach
zaborów. Święto to zostało ustanowione w 1937 roku. Gdy władzę w Polsce przejęli
komuniści, zostało zniesione. Do świętowania rocznicy odzyskania niepodległości
powróciliśmy w 1989 roku.
Obecnie obchody święta mają różny charakter. Odbywają się akademie, apele, wieczornice,
biegi uliczne, koncerty, parady niepodległościowe.
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W tym roku uczniowie szkoły podstawowej i gimnazjum obejrzeli prezentację
multimedialną przedstawiającą długą drogę do odzyskania niepodległości przez Polskę
oraz dali koncert pieśni patriotycznych. Zdecydowanie możemy stwierdzić, że „cała szkoła”
zna utwory patriotyczne i chce je śpiewać. Było radośnie, poważnie i głośno, w ten sposób
akcentowaliśmy miłość do Ojczyzny. Większość uczniów uczciła ten dzień strojami
galowymi przyozdobionymi kotylionami patriotycznymi.
Uczniowie szkoły podstawowej uczestniczyli w projekcie pt. „Jestem młodym patriotą”.
Ci, którzy wykazali się największą pracowitością, zdobyli nagrody.
Klasy IV – wykonywały dowolną techniką patriotyczną pracę plastyczną.
I m. - Wiktoria Sprutta
II m. - Aleksandra Paluszkiewicz
III m.- Oliwia Bogdańska
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Wyróżnienia: Dawid Jamroży, Weronika Wolniak, Maria Fabisiak, Wanessa Knuła, Aleks
Błaszyk.
Klasy V - uczestniczyły w lekcji w terenie, odwiedzając Miejsca Pamięci Narodowej „małej
Ojczyzny” - za wzorową postawę patriotyczną (minuta ciszy, zapalenie zniczy, skupienie)
uczniowie zostali nagrodzeni słodyczami.
Klasy VI - wzięły udział w quizie niepodległościowym.
I m. -Fryderyk Maciejewski
II m. - Oliwia Nowacka
III m. - Marzena Kandzierska, Anna Wachowiak, Julia Waleńska, Daria Szuba.
BARDZO DZIĘKUJEMY WSZYSTKIM OSOBOM, KTÓRE PRZYCZYNIŁY SIĘ
DO REALIZACJI TEGO SZKOLNEGO WYDARZENIA.
Lidia Muszyńska, Arleta Adamek

ŚREDNIOWIECZNE MIASTO
Uczniowie klas piątych na lekcji historii pracowali nad projektem „Średniowieczne
miasto”. Od XIII wieku zaczęto w Polsce zakładać miasta. Powstawały one na dwa sposoby:
poprzez naturalne rozrastanie się grodów lub budowanie od podstaw nowych miast
w miejscach, w których miały do spełnienia określoną rolę obronną, komunikacyjną,
administracyjną

lub handlową. Nowo powstałe miasta otrzymywały dokument stanowiący

o prawach i obowiązkach ich mieszkańców, tzw. dokument lokacyjny.
Uczestnicy projektu wcielili się w postacie ze średniowiecza. Byli patrycjuszami,
czyli najmniej liczną, ale najbogatszą grupą mieszczan. Zaliczali się do niej najzamożniejsi
kupcy i rzemieślnicy, ludzie sprawujący władzę w mieście. Na potrzebę projektu uczniowie
stali się także pospólstwem, czyli drobnymi kupcami i rzemieślnikami, którzy najczęściej
mieli własne warsztaty. Nie zabrakło przedstawicieli plebsu, najbiedniejszej grupy mieszczan,
czyli ludzi najmujących się do pracy w warsztatach i przy kramach (stoiskach z towarami).
Jednak największą popularność wśród uczniów zdobyli garncarze, piekarze, kowale,
bednarze, zakonnicy, zielarki, król, rycerze oraz patrycjuszki.
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Następnym zadaniem było wykonanie makiety przedstawiającej najważniejsze budowle
miasta. Fosa z wodą i mury z basztami (wieżami obronnymi), zwodzone mosty i strzeżone
bramy wjazdowe dawały poczucie bezpieczeństwa ich mieszkańcom. Centrum miasta
stanowił rynek. Kamieniczki wokół niego zamieszkiwali najbogatsi mieszczanie. Przy rynku
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znajdował się ratusz miejski, w którym obradowały władze miasta. W budynku Wagi
Miejskiej można było sprawdzić, czy zakupione towary zostały uczciwie zważone
i

zmierzone.

Najbogatsi

mieszczanie

posiadali

kamienice

położone

obok

rynku

lub przy głównych ulicach. Do miasta można było wejść tylko przez bramy, które otwierano
o świcie, a zamykano o zmierzchu.

Zaangażowanie i trud włożony w projekt najlepiej zobrazują zdjęcia. Dziękuję Rodzicom
za wsparcie swoich pociech i udzielenie im pomocy w wykonaniu zadania.
Lidia Muszyńska
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WOJEWÓDZKI KONKURS MATEMATYCZNY

20 listopada 2015 r. 7 uczniów z klas VI naszej szkoły wzięło udział
w V Wojewódzkim Konkursie Matematycznym dla uczniów szkół
podstawowych województwa wielkopolskiego. Uczestnicy zmagań
matematycznych

rozwiązywali test w ciągu 90 minut, składał się

z 21 zadań różnego typu: były to zadania zamknięte i zadania
otwarte wymagające krótkiej lub dłuższej odpowiedzi. Nad prawidłowym przebiegiem
konkursu czuwała Komisja w składzie: p. Hanna Grobelna, p. Kamila Dzierżgowska
i p. Arkadiusz Błaszyk. Do etapu rejonowego zakwalifikował się jeden uczeń – Aleksander
Olszak z klasy VIa , który zdobył ponad 75% punktów. Gratulujemy
w kolejnym etapie!

i życzymy sukcesów

Wcześniej, 28 października 2015 r. uczniowie naszego gimnazjum

również wzięli udział

w Wojewódzkim Konkursie Matematycznym. Niestety, nikomu

nie udało się zakwalifikować do kolejnego etapu.
Kamila Dzierżgowska

WYCIECZKA EDUKACYJNO - REKREACYJNA
1 grudnia czterdziestoosobowa grupa uczniów szkoły podstawowej, pod opieką
nauczycieli, udała się na wycieczkę po najbliższej okolicy. Wyjazd był wyjątkowy,
gdyż łączył naukę z rekreacją.
Pierwszym punktem wyprawy

była ściana wspinaczkowa w Krobi. Większość

uczniów po raz pierwszy znalazła się w siłowni. Wspinaczka na sztucznej ścianie jest
ciekawym
Przy

wyzwaniem,

zachowaniu

a

jednocześnie

zdrowego

świetnym

rozsądku,

ćwiczeniem

podstawowych

ogólnorozwojowym.

zasad

bezpieczeństwa

oraz przy najprostszej asekuracji wykwalifikowanych pracowników siłowni na tzw. "wędkę”
uczniowie odkryli zarówno nowe zainteresowania, jak i umiejętności.
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Następną atrakcją wycieczki był bowling w Gostyniu. To najpopularniejsza odmiana gry
w kręgle, która powstała w oparciu o kręgle klasyczne. Występuje w niej dziesięć pinów
(kręgli) ustawionych w trójkąt. Gracz ma za zadanie strącić je w jak najmniejszej liczbie
rzutów. Pan Marcin Kaczmarek podzielił uczniów na dwie grupy, które rywalizowały ze sobą
oraz przekazał dzieciom

odpowiednie wskazówki dotyczące zasad. Czas minął szybko,

a uczestnicy wycieczki nieco stracili energię, więc trzeba było „podładować akumulatory”
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w Pizzerii „Roma”. Po odpoczynku oraz pysznym i obfitym jedzeniu udaliśmy się w dalszą
drogę.

!

Podczas naszej trasy wycieczkowej dotarliśmy do Muzeum bł. Edmunda Bojanowskiego
w Grabonogu, znajdującego się w dworku, w którym urodził się Edmund Bojanowski. Był on
założycielem ochronek, w których dzieci wiejskie, oprócz opieki, otrzymywały podstawowe
wykształcenie i wychowanie patriotyczne. Pierwsza ochronka powstała w podgostyńskim
Podrzeczu, a do jej prowadzenia Edmund Bojanowski powołał Zgromadzenie Sióstr
Służebniczek.
Ostatnim punktem wycieczki było Muzeum Stolarstwa i Biskupizny, miejsce unikatowe
w skali europejskiej. Mieści się ono w budynku Fabryki Mebli powstałej w 1922 roku.
Przetrwała ona w niezmienionej formie do dnia dzisiejszego, a maszyny i narzędzia
wykorzystywane

do

wyposażenia

stolarni

sięgają

historią

połowy

XIX

wieku.

W muzeum znajduje się również Izba Biskupiańska - poświęcona najmniejszemu
mikroregionowi folklorystycznemu w Polsce, który do dziś zachwyca muzyką i strojem.
Wyprawa zakończyła się późnym wieczorem, wróciliśmy zmęczeni, ale zadowoleni
oraz wzbogaceni o nowe wiadomości, doświadczenia i umiejętności. Całą wycieczkę
na fotografii uwieczniła Pani Zuzanna Neuhoff-Ley, natomiast Pani Alina Nowacka czuwała
nad „śpiewającym autobusem”. Bardzo dziękujemy wszystkim osobom, które przyczyniły się
do realizacji wyjazdu.
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Alina Nowacka

Zuzanna Neuhoff-Ley
!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Marcin Kaczmarek

Lidia Muszyńska
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MARIAN ORŁOŃ – PISARZ RODEM Z LUDWINOWA
Z okazji 25. rocznicy śmierci Mariana Orłonia – pisarza pochodzącego z gminy
Pępowo,

w klasach IV-VI został przeprowadzony konkurs plastyczny pt. „Twórczość

Mariana Orłonia w oczach dziecka”.
Na lekcjach języka polskiego uczniowie zostali zapoznani z utworami pisarza,
a następnie wykonali rysunek do wybranego przez siebie opowiadania.
Spośród wielu prac komisja wybrała autorów najładniejszych rysunków. Laureatami zostali:
I miejsce – Michał Stelmaszyński kl. IVa
II miejsce - Weronika Krzywy kl. IVb
III miejsce – Oliwia Łagódka kl. Va
Wyróżnienie otrzymali: Wiktoria Okręt (kl.IVa), Aleks Błaszyk (kl.IVa), Maciej Małecki
(kl.Va), Daniel Chudziński (kl.Vb).
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W związku z obchodami rocznicy śmierci pisarza w holu gimnazjum została również
zorganizowana wystawa twórczości oraz pamiątek po Marianie Orłoniu.

Ewa Fabisiak
Bernadeta Kaźmierczak
Joanna Góźdź
Marlena Wachowiak
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SPOTKANIE ZE STRAŻAKAMI
Dnia 10 grudnia uczniowie klas IV- VI uczestniczyli w spotkaniu ze strażakami
z Komendy Powiatowej w Gostyniu. Spotkanie

było realizacją jednego z punktów

ogólnopolskiego konkursu pt.„BEZPIECZNA SZKOŁA – BEZPIECZNY UCZEŃ +”.

Celem prelekcji było przypomnienie zasad bezpiecznego zachowania w szkole i w domu
oraz utrwalenie reguł właściwego postępowania w przypadku zagrożenia pożarem.
Dzięki uprzejmości strażaków, uczniowie mieli możliwość obejrzenia wozu bojowego,
umundurowania oraz samodzielnego użycia gaśnicy. Przy tej okazji przypomniano również
numery alarmowe oraz zaprezentowano udzielanie pierwszej pomocy.
Spotkanie to było praktyczną lekcją z zakresu bezpieczeństwa przeciwpożarowego,
która na długo pozostanie w pamięci naszym uczniom.
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Koordynatorzy konkursu
„ BEZPIECZNA SZKOŁA- BEZPIECZNY UCZEŃ+”

KLUB ODKRYWCA
Platon powiedział: „Wiedza nabyta pod przymusem nie trzyma się głowy”. Nie jest
tajemnicą, że uczniowie w szkole mają obowiązek uczenia się. Jednak współczesna szkoła
potrafi sprawić, żeby wiedza bardziej „trzymała się naszych głów”. Dzieci w sposób
poznawczy, odkrywczy, indywidualny mogą zdobywać wiadomości i umiejętności. Aktywny
udział w programie edukacyjnym ”Odkrywca” sprawia uczniom dużo przyjemności
i satysfakcji.
W tym roku szkolnym, wzorem roku ubiegłego, działa Klub Odkrywca, składający się
z trzydziestoosobowej grupy uczniów (z klas Va, VIa, VIb), którzy zgłosili się dobrowolnie.
W pierwszym etapie zajęli się dwoma zagadnieniami z przyrody pt.”Dzika pasja”
i „Wielki skok”oraz jednym z historii pt.”Umysł Leonarda”.
Z wymienionymi tematami najlepiej poradzili sobie następujący uczniowie: Aleksandra
Baranowska, Julia Waleńska, Nikodem Waleński, Mikołaj Maciołka.
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Gratuluję i życzę dalszego owocnego zdobywania wiedzy bez przymusu:)
Lidia Muszyńska

RĘKODZIELNICY ZOSTALI NAGRODZENI
Tuż przed świętami Bożego Narodzenia, 21 grudnia 2015 r. rozstrzygnięty został
konkurs na kartki i ozdoby bożonarodzeniowe. Jak zawsze, liczny udział wzięli uczniowie
z klas IV-VI Szkoły Podstawowej i I-III Gimnazjum. Młodsi

wykonali śnieżynki

quillingowe, a ich starsi koledzy kartki świąteczne i ręcznie malowane bombki. Jury
konkursowe w składzie: p. Hanna Grobelna, p. Bernadeta Kaźmierczak, p. Sylwia Grzelczak
i p. Alina Nowacka, wyłoniło spośród wielu prac, te najpiękniejsze, niepowtarzalne i jedyne
w swoim rodzaju.
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Laureatami w kategorii „Kartka świąteczna” z klas gimnazjalnych zostali: Piotr
Waleński, Izabela Stanisławska, Tomasz Żeglarski, Natalia Małecka, Aleksandra Rolnik,
Norbert Żeglarski, Tomasz Kopciński, Dagmara Gleń, Martyna Cieplik.
W kategorii „Ozdoba świąteczna” najpiękniejsze bombki wykonali następujący
gimnazjaliści: Julia Fabisiak, Julia Ratajczak, Weronika Kuźnicka, Krzysztof Małecki
i Martyna Sarbinowska.

Wyróżnienia i tytuł laureata wśród uczniów Szkoły Podstawowej przyznano:
Miłoszowi Grzonce, Julii Waleńskiej, Julii Wajn, Darii Klemens, Marii Bzodek, Dominice
Marciniak, Mikołajowi Maciołce, Damianowi Rolnikowi, Wiktorii Koniecznej, Natalii
Dobrosz, Julii Kołodziejczak, Izabeli Kupczyk, Marii Fabisiak, Zofii Kuczyńskiej, Amelii
Koncewicz i Julii Szymczak.
Dyplomy i nagrody rzeczowe wręczyła laureatom p. dyrektor Cyryla Krajka,
która

nie kryła zadowolenia z faktu, iż z roku na rok w konkursach rękodzielniczych

uczestniczy coraz więcej chętnych, a ich prace są ozdobą szkolnych choinek, girland
i świątecznych kącików.
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Dziękujemy Radzie Rodziców działającej przy Zespole Szkół w Pępowie
za ufundowanie pięknych nagród dla laureatów i słodkich łakoci dla wszystkich uczestników
konkursu. Dziękujemy p. Pawłowi Andrzejewskiemu, który już od wielu lat wykonuje
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dyplomy na konkursy rękodzielnicze i uwiecznia na fotografiach zarówno same prace,
jak i przebieg podsumowań konkursów oraz ceremonię rozdania nagród.

!

Dziękujemy przede wszystkim uczestnikom konkursu i już dziś zapraszamy
do udziału w kolejnym współzawodnictwie, tym razem o tematyce wielkanocnej.
Elżbieta Andrzejewska
Zuzanna Neuhoff - Ley

MISTERNIE I PIĘKNIE
Zbliżające się Święta Bożego Narodzenia były okazją, aby nadać szkole świąteczny
wygląd i stworzyć podniosłą atmosferę. Koło rękodzielnicze od kilku lat kultywuje tradycje
przygotowywania ozdób świątecznych.

!!

Jak co roku, już na przełomie października i listopada, zaczęliśmy tworzyć różne
świąteczne dekoracje. Był to czas niezwykle pracowity i efektywnie wykorzystany. Rezultaty
naszych działań są widoczne na I piętrze SP i holach obydwu szkół. Wykonaliśmy
najróżniejsze ozdoby, które wymagały bardzo misternej pracy, począwszy od quillingowych
śnieżynek, poprzez ręcznie malowane bombki, na materiałowych serduszkach, księżycach,
gwiazdach i choineczkach kończąc. Dzięki tym ozdobom, świąteczne drzewka w naszej
szkole wyglądają niezwykle uroczo. Dodatkowo, kącik na I piętrze SP zdobi wystawa kartek
świątecznych, które wykonali uczniowie gimnazjum na lekcjach zajęć technicznych.
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Wszystkim tym, których udało się „zarazić” pasją rękodzielnictwa, serdecznie
dziękujemy. Dzięki Waszym ozdobom wszyscy możemy poczuć świąteczny klimat w naszej
szkole.

!

Elżbieta Andrzejewska
Zuzanna Neuhoff – Ley

SZKOLNA WYTWÓRNIA OZDÓB ŚWIĄTECZNYCH
Tradycją już jest, że uczniowie, którzy uczestniczą w dodatkowych zajęciach
rękodzielniczych,

sami

wykonują

ozdoby

świąteczne,

wykorzystywane

następnie

do udekorowania naszej szkoły. Pomagają im w tym koledzy z klas II i III Gimnazjum
oraz klas V i VI SP, którzy na zajęciach technicznych także parają się wytwarzaniem
przeróżnych dekoracji. Od listopada trwały przygotowania, by nadać naszej szkole zimowo –
świąteczny wystrój. Uczniowie przygotowali świąteczne kartki, zimowe drzewka, ręcznie
malowane bombki, quillingowe śnieżynki oraz wypychane watą materiałowe choinki,
gwiazdki

i serduszka. Wszystkie wytwory uczniowskich rąk znalazły swoje miejsce

na choinkach, girlandach, lampach i świątecznym kąciku na I piętrze SP.

!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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Elżbieta Andrzejewska
Zuzanna Neuhoff – Ley
Paweł Andrzejewska
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PIĘKNIE I SMACZNIE
Dzień 24 listopada 2015 r. na długo pozostanie w pamięci podopiecznych Koła
Zainteresowań „To i owo”, którzy to wtorkowe popołudnie spędzili niezwykle ciekawie,
atrakcyjnie, twórczo i zarazem „smakowicie”.
O godzinie 15.00 w Sali wiejskiej w Skoraszewicach rozpoczęły się zajęcia
rękodzielniczo – kulinarne. Warsztaty rękodzielnicze poprowadziła dla nas pani Aleksandra
Przybył – rękodzielnik i pasjonatka,

specjalizująca się w malowaniu bombek

bożonarodzeniowych. Kiedy w okresie przedświątecznym oglądamy witryny sklepowe,
zauważamy sztuczne choinki i plastikowe ozdoby, które potem najczęściej zdobią wnętrza
naszych domów. Coraz mniej osób dekoruje choinki prawdziwymi, szklanymi bombkami,
ozdobionymi ręcznie za pomocą farb. W związku z tym, postanowiliśmy zachęcić uczniów
do samodzielnego wykonania pięknej ozdoby choinkowej. Zaprosiliśmy panią Aleksandrę
Przybył, która od wielu lat zajmuje się profesjonalnym malowaniem bombek,
aby opowiedziała nam o swojej pasji, zademonstrowała kilka ciekawych prac swojego
autorstwa oraz podzieliła się z nami swoją wiedzą i doświadczeniem, udzielając rad
i wskazówek, jak prawidłowo i ładnie ozdobić swoją bombkę. Każdy uczestnik warsztatów
otrzymał dużą, gładką bombkę, którą mógł pomalować według własnego pomysłu,
wykorzystując do tego farby, lakiery i brokat. Motywy, które najczęściej pojawiały się
na bombkach naszych uczniów to zimowe chatki, bałwanki, choinki i gwiazdki. Każda praca
była niepowtarzalna

i wyjątkowa.

!!

!
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Po dwugodzinnej, niezwykle twórczej pracy, dołączyliśmy do pań z Koła Gospodyń
Wiejskich w Skoraszewicach, by rozpocząć kolejne zajęcia, tym razem kulinarne, pod hasłem
„Zdrowo się odżywiam”. Ich celem było zachęcenie uczniów, a poprzez nich również ich
rodzin, do zdrowego odżywiania się i rozwijania wśród młodych ludzi zainteresowania sztuką
kulinarną. Prowadzącą warsztaty była pani Grażyna Kmiecik, która podzieliła uczestników
na 5 zespołów. Każdy z nich otrzymał przepis na wykonanie konkretnej potrawy, a były
to: sałatka owocowa, surówka z kapusty pekińskiej, sałatka wiosenna z różnego rodzaju sałat,
kanapki z chleba razowego i smaczne naleśniki. Wszystkie zespoły zabrały się ochoczo
do pracy i pod okiem pań z KGW z zapałem przygotowywały smakołyki. Podczas pracy
uczniowie świetnie się bawili i jednocześnie sprawdzali swoje zdolności i preferencje
kulinarne. Kiedy już wszystkie potrawy były gotowe, ułożono je na „szwedzkim stole”
i zaczęła się prawdziwa uczta, która trwała do późnych godzin popołudniowych, niemal
wieczornych. Każda potrawa zachęcała do konsumpcji swoim zapachem i wspaniałym
wyglądem. Takie posiłki

powinny gościć na naszych stołach dużo częściej i wypierać

z codziennego menu „jedzenie śmieciowe” i fastfoody.
Serdecznie dziękujemy pani Ewie Żeglarskiej – koordynatorce naszego „maratonu
warsztatowego”, za szczególne zaangażowanie w życie szkoły i bezinteresowną pomoc
w realizacji wielu przedsięwzięć organizowanych przez Zespół Szkół w Pępowie.
Równie pięknie dziękujemy paniom z KGW w Skoraszewicach – Grażynie Kmiecik,
Monice Przybył i Marcie Stanisławskiej, za serdeczne przyjęcie, wspaniałą atmosferę, cenne
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!

Życie Szkoły. Nr 61. Cz.2. Listopad– grudzień 2015

rady i wskazówki podczas zajęć kulinarnych „Zdrowo się odżywiam” oraz pani Aleksandrze
Przybył, za przeprowadzenie warsztatów rękodzielniczych, podzielenie się z nami swoją pasją
i przekonanie nas, jak piękne i ciekawe może być twórcze spędzanie wolnego czasu.

Elżbieta i Paweł Andrzejewscy

! 22!
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MIKOŁAJE 2015
Już po raz szósty nasza szkoła przyłączyła się do akcji
organizowanej przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Gostyniu „Mikołaje 2015”.
Akcja ta ma na celu przygotowanie upominków
dla potrzebujących dzieci. Uczniowie z ogromną radością
przyłączyli
które

się

wywołały

do

tworzenia

uśmiech

na

pięknych

prezentów,

twarzach

wszystkich

obdarowanych dzieci.
W sumie udało się przygotować aż 12 pokaźnych świątecznych paczek. Przepięknie
zapakowane prezenty zawierały m.in. ubrania, słodycze, książki, zabawki, gry planszowe.

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu p. Mirosław
Sobkowiak wręczył w podzięce reprezentantom szkoły tabliczkę z nadaniem szkole
honorowego tytułu „Mikołaj 2015”.
Serdecznie dziękujemy uczniom i ich wychowawcom za ogromne zaangażowanie
w akcję „Mikołaje 2015”.
Alicja Gruetzmacher
Agata Milewska
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SPOTKANIE PIERNIKOWO - KOLĘDOWE
16 grudnia uczniowie klasy VI b, kultywując tradycje i zwyczaje bożonarodzeniowe,
spotkali się w świetlicy wiejskiej w Magdalenkach. Wcześniej dzieci zadeklarowały,
jakie przynoszą składniki, aby upiec pierniki i ciastka. Klasa, zebrana prawie w komplecie,
przystąpiła do wypiekania smakołyków. Wszyscy mieli wielki zapał - aż brakowało miejsca
do pracy. Wyrabianie ciasta, wykrawanie pierników i ciastek oraz układanie wytworów
na blachach odbyło się bardzo sprawnie. W oczekiwaniu na wypieki uczniowie rozegrali
makietowe mecze piłkarskie (tzw. piłkarzyki), rywalizując między sobą. Po upieczeniu
pierników i ciastek nastąpił czas lukrowania i ozdabiania, podczas którego można było
wykazać

się

pomysłowością.

Potem

przyszedł

moment

degustacji

samodzielnie

przygotowanych słodkości. Było ich tyle, że można było jeść do woli, a także zabrać do domu
dla mamy :)
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Kolejny punkt spotkania to nauka śpiewania kolęd i pastorałek. Klasa podzieliła się
na dwie grupy. Pierwszą i liczniejszą ekipę stanowili uczniowie, którzy bardzo chętnie chcieli
śpiewać. Druga, nieliczna grupa uczniów, składała się z tych, którzy nie wierzyli
w swoje umiejętności i zdolności. Oba zespoły otrzymały śpiewnik specjalnie stworzony
na nasze spotkanie:), który został wzbogacony ilustracjami wykonanymi przez Pana Dariusza
Kałmuczaka. Na pewno będzie on miłą pamiątką z tego przedświątecznego zgromadzenia.
Trudne zadanie miała Pani Alina Nowacka, aby przekonać uczniów, że „śpiewać każdy
może”. Zadanie zostało wykonane:) Uczniowie śpiewali z podziałem

na głosy, były śpiewy

chłopców, dziewcząt, duetów, „chóralne”, z podkładem muzycznym, a'capella, ochotników
oraz wywołanych do śpiewu.
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Gdy nastał czas rozstania, byliśmy rozśpiewani i nikt nie chciał słyszeć, że to już koniec
spotkania. Wszyscy uczniowie aktywnie uczestniczący w zajęciach otrzymali podarunek „Multimedialną encyklopedię PWN”. Na zakończenie, wspólnie posprzątaliśmy salę.
Zadowoleni i wzbogaceni o nowe umiejętności, rozjechaliśmy się do domów.
Bardzo dziękujemy wszystkim, którzy umożliwili i uatrakcyjnili nasze spotkanie mające
na celu kultywowanie tradycji i zwyczajów bożonarodzeniowych.
Lidia Muszyńska

SZKOLNE MIKOŁAJKI
W piątek,

4 grudnia

naszą szkołę odwiedził św. Mikołaj wraz z asystą.

Nasi goście

obdarowali wszystkich uczniów słodkim upominkiem.
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SZLACHETNA PACZKA
Zakończyliśmy tegoroczną akcję „Szlachetna Paczka”.
Zebraliśmy ponad 70 paczek. Wszystko zawieźliśmy do magazynu,
który mieścił się w SP nr 5 w Gostyniu, w sobotę,

12 grudnia.

Po zarejestrowaniu podarunków w bazie, udaliśmy się do rodziny, dla której przygotowana
była paczka. Pani Ania i jej dzieci nie posiadały się ze szczęścia, gdy zobaczyły, jak hojnie
Państwo ich obdarowaliście. Kasia - córka pani Anny, powiedziała: „Mamo, już nic
nie będziemy musieli kupować na święta!” Radość i wzruszenie mieszały się z zachwytem
w trakcie rozpakowywania kolejnych paczek.
Po raz kolejny okazało się, że działając wspólnie, jesteśmy w stanie podołać każdemu
wyzwaniu!

Bardzo dziękujemy Wam za Wasze SZLACHETNE SERCE i chęć pomocy!
Bądźcie z nami w kolejnych latach - razem zmieniamy świat na lepsze!
Alicja Olszak
!

! !

!

!

!

!

!

!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Agata Milewska

SPOTKANIE Z EKONOMIĄ
W dniu 15.12.2015 r. w Zespole Szkół w Bodzewie pod patronatem Banku
Spółdzielczego w Gostyniu odbyła się VI edycja konkursu matematyczno-ekonomicznego
„SPOTKANIE Z EKONOMIĄ”. Wystartowało w nim 8 czteroosobowych drużyn
reprezentujących gimnazja powiatu gostyńskiego.
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Naszą szkołę reprezentowała drużyna w składzie: Beata Kandzierska i Weronika
Miedzińska z klasy II b oraz Julia Neuhoff-Ley i Klaudia Stachowiak z klasy III c, osiągając
bardzo dobry wynik – zajęły III miejsce. Konkurs rozpoczął się o godzinie 10:00 od krótkiego
wystąpienia dyrektora Zespołu Szkół w Bodzewie – p. Zbigniewa Jakubowskiego, następnie
głos zabrał! Wiceprezes Zarządu PBS w Gostyniu, pan Jarosław Celka. W ciągu godziny
uczniowie mieli rozwiązać zestaw konkursowy składający się z 13 zadań. Uczestnicy zmagań
z ekonomią mieli

m. in. obliczyć koszty kredytów, odsetki na lokatach terminowych,

wartości przyszłe określonego kapitału oraz wyjaśnić pojęcia: wibor, wibid, overnight,
superata, podać nazwisko obecnego Ministra Finansów i Ministra Rozwoju. Z zestawem
konkursowym najlepiej poradzili sobie uczniowie z Zespołu Szkół w Piaskach. Drugie
miejsce zajęli reprezentanci Zespołu Szkół w Krobi, a na trzecim miejscu uplasowały się
uczennice naszej szkoły. Każdy uczestnik konkursu otrzymał upominek, a szkoły, które zajęły
trzy pierwsze miejsca – bony pieniężne.

Serdecznie

gratuluję wszystkim uczestnikom,

a szczególnie dziewczynom reprezentującym naszą szkołę. Bardzo dziękuję za ich
zaangażowanie

i poświęcony czas, bowiem przygotowania do konkursu rozpoczęliśmy już

w październiku. Co tydzień spotykaliśmy się na godzinnych zajęciach, a dodatkowo
dziewczęta liczyły przygotowane przeze mnie zadania w domu. Ich duży wkład pracy
zaowocował bardzo dobrym wynikiem.

!!

Dziewczyny, jestem z Was dumny!
Arkadiusz Błaszyk
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POGORZELSKI MASTECHEFF
Drużyna gimnazjalistów w składzie: Agata Siemowska, Kasia Waleńska,
Ania Zielińska i Tomasz Kopciński, wzięła udział w II edycji konkursu kulinarnego
„Pogorzelski Mastecheff”, który odbył się 10 grudnia 2015 r. w restauracji „Impresja”
w Borku Wlkp. Wystartowało w nim 8 czteroosobowych drużyn reprezentujących
gimnazja powiatu gostyńskiego i jedna z Zespołu Szkół Ogólnokształcących
i Zawodowych w Pogorzeli.
Zmagania kulinarne zostały poprzedzone wykładem pracownika Stacji
Sanitarno – Epidemiologicznej w Gostyniu,

pani Doroty Parzy. Prelegentka

przedstawiła zebranym zasady zdrowego żywienia oraz omówiła Piramidę Zdrowia.
Następnie wszyscy wzięli udział w pokazie ćwiczeń, które zaprezentowała
instruktorka fitness pani Agnieszka Gabryszak – Madzia. Kulminacyjnym punktem
imprezy był konkurs kulinarny. Rozpoczął się on od wylosowania przez poszczególne
drużyny zestawu przepisów, z których trzeba było przygotować konkretne dania.
Nasz zespół wylosował zestaw, z którego wynikało, że musi przygotować: roladki
drobiowe z fetą i szpinakiem, kolorową sałatkę oraz ciastka owocowe z ciasta
francuskiego. Oprócz tego, należało też przyrządzić dowolne danie specjalne. Lider
naszej drużyny – Tomek Kopciński – zdecydował, że przygotuje tartę z serkiem
mascarpone.
drużyny wywiązały się

Na przygotowanie dań zespoły miały 3 godziny. Wszystkie
ze swoich zadań w wyznaczonym czasie, a wtedy do pracy

przystąpiła komisja konkursowa. Jury brało pod uwagę dobrą organizację pracy,
staranność wykonania, poczucie smaku i gustu w dekorowaniu potraw i stołu
oraz wspomniane zadanie specjalne. Zaangażowanie wszystkich zespołów było
ogromne, a przygotowane przez nich dania niezwykle smakowite.
Jury w składzie: burmistrz Pogorzeli p. Piotr Curyk, burmistrz Borku
p. Marek Rożek, pracownik Sanepidu p. Grażyna Szwarczyńska, kierownik MOPS - u
w Pogorzeli p. Renata Sierszulska, dyrektor ZSOiZ w Pogorzeli p. Jarosław
Adamczak oraz właścicielka „Impresji” p. Małgorzata Galeja, miało niezwykle trudne
zadanie, aby wyłonić najlepszych. Ostatecznie zwycięzcą II edycji Pogorzelskiego
MasteCheffa została drużyna z Gimnazjum w Pępowie. Drugie miejsce wywalczyła
ekipa z Gimnazjum w Zimnowodzie, a na trzecim miejscu uplasował się zespół
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z ZSOiZ w Pogorzeli. Lider naszego zespołu – Tomek Kopciński – odebrał też
wyróżnienie za danie specjalne. Nasi zwycięzcy wrócili do Pępowa szczęśliwi,
zadowoleni i pełni entuzjazmu. Kto wie, może któreś z nich zwiąże swoją przyszłość
z pracą w gastronomii? Ciekawostką podczas konkursu był pokaz zastosowania
i możliwości drukarki 3D, który zademonstrował nasz nauczyciel p. Tomasz Jarus.
Była też uczta duchowa. Fragmenty „Pana Tadeusza” recytował p. Alfred Siama.

!!
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Dziękujemy raz jeszcze organizatorom za zaproszenie i liczymy, że spotkamy
się w przyszłym roku na III już edycji Pogorzelskiego MasteCheffa.

Elżbieta Andrzejewska

W MIEŚCIE ŚWIĘTEGO WOJCIECHA
11grudnia 50. gimnazjalistów z klas drugich i trzecich oraz opiekunowie (M. Bigaj,
A. Wojciechowska, E. Fabisiak, B. Kaźmierczak) udali się w niezwykłą podróż do świata
kultury, sztuki i historii. Celem naszej wyprawy było Gniezno, a w nim: Teatr im. Aleksandra
Fredry, Muzeum Początków Państwa Polskiego, Starówka i Katedra Wniebowzięcia
Najświętszej Marii Panny oraz słynne drzwi gnieźnieńskie.
Rozpoczęliśmy od wizyty w teatrze, w którym obejrzeliśmy sztukę pt. Opowieść
wigilijna.
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Spektakl nie do końca jednak spełnił moje oczekiwania. Reżyser dokonał wielu zmian,
co mnie, widzowi, który przeczytał książkę, dało odczucie niedosytu. Jednak nie można nic
zarzucić grze aktorskiej i pomysłowej scenerii. Najbardziej podobały mi się duchy,
które zostały bardzo oryginalnie przedstawione.( Maria Andrzejewska kl. IIb)
Spektakl był inscenizacją opowiadania Karola Dickensa i przedstawiał losy skąpego
starszego pana, który nie lubił się dzielić i pomagać innym. Kiedy pewnej nocy zawitał
do niego duch zmarłego wspólnika oraz duchy przeszłych, teraźniejszych i przyszłych świąt
Bożego Narodzenia, zdał sobie sprawę, że musi zmienić swoje postępowanie. Aktorzy świetnie
oddali charaktery postaci i mieli ciekawe kostiumy. Szczególną uwagę przyciągały efekty
specjalne, których było wiele. Muzyka i choreografia wprowadziły tajemniczy nastrój.
W wersji książkowej akcja toczy się w wielu miejscach, a w spektaklu bardzo je ograniczono.
(Julia Fabisiak kl. IIb)
Sztuka dostarczyła nam wielu emocji, ponieważ pojawiały się duchy, które za pomocą
efektów specjalnych sprawiały niesamowite wrażenie. Przedstawienie ukazywało magię świąt
oraz przemianę głównego bohatera - Ebenezera Scrooge'a. Okrutny, bez serca człowiek
pod wpływem duchów stał się miły, wrażliwy i troskliwy. Zrozumiał, że nie chce już żyć
w samotności ani jeszcze umierać.( Paulina Wojciechowska kl. IIIb)
Następnie udaliśmy się do muzeum. Zostaliśmy podzieleni na dwie grupy. Jedna
oglądała ekspozycje i filmy, a druga uczestniczyła w ciekawych warsztatach. Zobaczyliśmy
wierne kopie rycerskich strojów i mieczy, które mogliśmy przymierzyć i dotknąć. Potem
udaliśmy się do trzech sal, w których obejrzeliśmy krótkie filmy dotyczące wczesnego
średniowiecza w Polsce. Podziwialiśmy też bogate zbiory i archiwalia związane z historią
Gniezna.(Martyna Cieplik kl. IIIb )
Wzięliśmy udział w ciekawej lekcji muzealnej. Dowiedzieliśmy się o uzbrojeniu rycerzy
pierwszych władców. Mogliśmy przymierzać różne części uzbrojenia. Kolczugi ważyły
20 i 30 kg. Mogliśmy też dokładnie przyjrzeć się i wziąć do ręki hełmy, nakolanniki, miecze.
W

salach

z

eksponatami

otrzymaliśmy

okulary,

aby

obejrzeć

filmy

w

3D.

(Paulina Wojciechowska kl. IIIb)
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Dowiedzieliśmy się o zwyczajach rycerskich. Miałem przyjemność mieć na sobie
kolczugę ważącą 20 kg. Było to dla mnie niesamowite przeżycie. Obejrzeliśmy filmy
edukacyjne o kulturze, życiu codziennym oraz podbojach Mieszka I i Bolesława Chrobrego.
(Krzysztof Małecki kl. IIIb)

Kolejnym punktem wycieczki była katedra. Zwiedziliśmy jej wspaniałe wnętrze,
a przede wszystkim jeden z najcenniejszych zabytków romańskich – XII - wieczne drzwi
z brązu. Gdy już znaleźliśmy się przed nimi, nasza koleżanka Julia Fabisiak opowiedziała
nam o męczenniku św. Wojciechu i scenach z jego życia
znajdujących się na drzwiach. Zrobiła to bardzo
interesująco , a pani przewodnik dopowiedziała tylko
kilka ciekawostek. ( Natalia Kołodziejczak kl. IIIb)
Spacerowaliśmy też po Starym Rynku naszej
pierwszej stolicy. Na środku stał wielki, oświetlony fotel
św. Mikołaja, na którym chętnie siadaliśmy, robiliśmy
sobie zdjęcia i świetnie się bawiliśmy. W drodze
powrotnej zatrzymaliśmy się w Jarocinie na posiłek.
Wycieczka bardzo nam się podobała i uważamy ją
za

udaną.

i
Podróż

Świadczyły

o

podziękowania
była

połączeniem

tym

gromkie

dla
nauki

brawa

opiekunów.
i

rozrywki.

( Martyna Cieplik kl. IIIb)
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Alicja Wojciechowska
Mirosława Bigaj

STRAŻACY RATUJĄ, GIMNAZJALIŚCI RYMUJĄ…
Dnia 20 listopada 2015 r. o godzinie 18.00, w sali posiedzeń remizy OSP Pępowo
odbyło się wręczenie nagród laureatom konkursu pod hasłem „Strażacy ratują, mieszkańcy
rymują”. Konkurs polegający na napisaniu rymowanki na temat pępowskich strażaków trwał
od września do końca października. Wzięli w nim udział również uczniowie klasy IIa i IIIc
gimnazjum w Zespole Szkół SPiG w Pępowie.
W grupie młodzieży od lat 13 do 18 zwyciężyła Zuzanna Kubiak z klasy IIa, miejsce
II zajęła Klaudia Stachowiak z kl. IIIc, a III miejsce - Agata Siemowska z kl. IIIc.
Wyróżnienia zdobyło dwoje uczniów z klasy IIIc: Daria Kędzia i Paweł Chudziński. Laureaci
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otrzymali maskotki i kubki, a zwyciężczyni także czujnik tlenku węgla. Wszyscy byliśmy
dumni z siebie. Po wręczeniu nagród uczestnikom konkursu, czekał na nas słodki
poczęstunek. W drugiej części tego pełnego wrażeń spotkania odbyły się warsztaty dotyczące
palenia traw i zbierania ziół. Po koniec zajęć zostaliśmy podzieleni na grupy i musieliśmy
poradzić sobie z rozpoznawaniem ziół. Poszło znakomicie.
Myślę, że warto było napisać wierszyk. Nie zajęło to dużo czasu, a dzięki temu niejeden
z nas zapewne odkrył w sobie talent poetycki . Z chęcią będziemy brali udział w podobnych
konkursach, które nie tylko bawią, ale też uczą.
Klaudia Stachowiak kl. IIIc G
We wrześniu 2015 r. OSP w Pępowie ogłosiła konkurs pt. „Strażacy ratują,
mieszkańcy rymują”. Za namową mojej polonistki również wzięłam w nim udział. Temat
pracy nie był zbyt trudny, jednak z uwagi na szkolne zabieganie o konkursie przypomniało
mi się na kilka dni przed terminem jego zakończenia. Musiałam wręcz sama siebie zmusić,
by stworzyć konkursową rymowankę, bo wena „nie chciała przyjść”. Najtrudniej było zacząć
pisać; słowa „zlewały się” w mojej głowie, nie tworząc jednolitej konstrukcji. Po jakimś
czasie udało mi się jednak ułożyć pierwszą zwrotkę, a po niej już „poszło jak z płatka”.
Z radością ukończyłam moje „dzieło”, po czym wysłałam je na konkurs. Gdy pewnego dnia
na stronie OSP Pępowo ujrzałam ogłoszenie wyników, a w nim moje nazwisko na pierwszym
miejscu, prawie „padłam z wrażenia”. W ogóle nie spodziewałam się wygranej, tym bardziej
zajęcia pierwszego miejsca. Ucieszyłam się niezmiernie z tego powodu.
Dnia 20 listopada udałam się do siedziby OSP w Pępowie na uroczystość wręczenia
nagród laureatom konkursu. Przyjęto nas bardzo miło i ugoszczono słodkim poczęstunkiem
oraz ziołową, gorącą herbatą. Obejrzeliśmy krótką prezentację na temat wypalania łąk i pól
oraz ich zatrważających skutków. Następnie wręczono nam nagrody, po czym rozpoczęła się
druga część programu - spotkanie Ziołowsi Pępowo. Dowiedzieliśmy się wiele
o właściwościach ziół (w większości nam dotąd nieznanych) rosnących tuż obok - w naszych
ogródkach. Zwieńczeniem tego spotkania było losowanie, którego zwycięzca otrzymał paczkę
różnorodnych herbat. W bardzo dobrych nastrojach rozeszliśmy się do domów.
Zuzanna Kubiak kl. IIa G
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Podsumowanie XV Ogólnopolskiej kampanii
profilaktycznej

Kampania „Zachowaj Trzeźwy Umysł” trwała od 1.04.2015 r. do 30.11.2015 r. Hasło
kampanii brzmiało: „GRAJMY W JEDNEJ DRUŻYNIE”. Tematyka 15. jubileuszowej akcji
„Zachowaj Trzeźwy Umysł” zwracała szczególną uwagę na kształtowanie osobowości
młodego człowieka. Jej celem było promowanie konstruktywnych postaw, zdrowego stylu
życia oraz atrakcyjnych dla dzieci i młodzieży zachowań prospołecznych jako alternatywy
dla

spożywania

alkoholu,

zażywania

narkotyków

oraz

stosowania

przemocy.

Realizacja tego przedsięwzięcia była możliwa dzięki współpracy z Gminną Komisją
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Pępowie, która pokryła koszty zakupu
materiałów dydaktycznych.
W ramach kampanii gimnazjaliści brali udział w następujących konkursach:
•

Zagrywka w punkt – konkurs internetowy. W ramach konkursu uczniowie otrzymali
ulotki, na których znajdowały się pytania

dotyczące siatkówki. Następnie,

w pracowni komputerowej gimnazjaliści przystąpili do udziału w konkursie,
odpowiadając na pytania w wersji on- line. Nad prawidłowym przebiegiem konkursu
czuwała pani Ewa Fabisiak.
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Ogólnopolska

komisja wyłoniła 5

laureatów,

którym 1

września 2015 r.

( podczas inauguracji roku szkolnego 2015/2016) dyr. Cyryla Krajka wręczyła nagrody.
Wśród laureatów znaleźli się: Katarzyna Grzelczak kl.IIb G, Klaudia Lewandowska kl.IIb G
oraz Tomasz Żeglarski kl.IIc G.
• Razem lepiej – konkurs plastyczno-literacki. Celem tego konkursu było
zaprezentowanie, dlaczego w niektórych sytuacjach praca zespołowa przynosi lepsze efekty.
Nad przebiegiem konkursu czuwali

poloniści: Alicja Wojciechowska, Zofia Przeniczka,

Mirosława Bigaj.
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Zaangażowanie uczniów przerosło nasze oczekiwania. Do siedziby ZTU wysłaliśmy
25 prac literackich. Ogólnopolska komisja wyłoniła 5 laureatów, którym 1 września 2015 r.
podczas inauguracji roku szkolnego 2015/2016

dyr. Cyryla Krajka wręczyła nagrody.

Wśród laureatów znaleźli się: Krzysztof Małecki kl. III b G, Tomasz Dobrosz kl.IIIb G,
Paulina Wojciechowska kl. III b G, Szymon Wolniak kl.II b G, Zuzanna Kubiak kl.IIa G.
• Tekturowy ludzik – kreatywny konkurs fotograficzny. Konkurs polegał na sklejeniu
tekturowego ludzika „Tymka Tekturki” i sfotografowaniu go w niecodziennym otoczeniu.
O prawidłowy przebieg konkursu
oraz

pedagog

szkolny.

Uczniowie

zadbali
wykazali

wychowawcy klas

gimnazjalnych

się

kreatywnością

bardzo

dużą

i pomysłowością. W sumie do Siedziby ZTU wysłaliśmy 14 niecodziennych fotografii.

!

• Nawzajem. Konkurs ten polegał na poznaniu sposobu działania lokalnej organizacji
pozarządowej i zaprezentowaniu jej na fotografiach. W konkursie udział wzięły uczennice
z klasy Ia G: Zuzanna Biernacka, Wiktoria Łyszczak oraz Julia Walczak, które pod opieką
pani Anny Raczkiewicz zapoznały się z działalnością Stowarzyszenia Ziołowieś Pępowo.
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Kampania została podsumowana, a wszystkim uczestnikom konkursów wręczono
dyplomy.
Szkolny koordynator kampanii: Agata Milewska!
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WIECZÓR MARIANA ORŁONIA - W 25. ROCZNICĘ ŚMIERCI PISARZA
10 grudnia 2015r. o godz. 17.00 w holu
gimnazjum odbyła się uroczystość poświęcona 25.
rocznicy śmierci Mariana Orłonia - pisarza dla dzieci,
rodem z Ludwinowa, połączona z promocją książki
Ewy Żydek „Pisane sercem”.
Organizatorami wieczornicy byli: Wójt Gminy
Pępowo, Centrum Sportowo - Kulturalne i Zespół
Szkół SP i G w Pępowie. Na uroczystość przybyło
wielu zacnych gości, w tym zastępca Wójta Gminy
Pępowo Katarzyna Kmiecik – Rosa i ks. kan. Henryk
Szwarc. Nie zabrakło przedstawicieli Urzędu Gminy
Pępowo, Centrum Sportowo- Kulturalnego, radnych,
samorządów wiejskich z Pępowa i Ludwinowa,
dalszych krewnych Mariana Orłonia, nauczycieli
i młodzieży szkolnej, jednym słowem: miłośników
literatury i naszej „małej ojczyzny”. W uroczystości wzięła też udział Ewa Żydek – autorka
publikacji z roku 2015 o Marianie Orłoniu „Pisane sercem”, wydanej przez Urząd Gminy
Pępowo.
Program rozpoczął się minutą ciszy po znanym i cenionym pisarzu utworów
dla dzieci. Obejmował wspomnienia biograficzne, inscenizacje, prezentacja utworów
„pisanych sercem”. Na początku została
zainscenizowana konferencja prasowa,
przygotowana przez młodzież gimnazjalną pod kierunkiem pań: Alicji Wojciechowskiej
i Mirosławy Bigaj.
Następnie o zabranie głosu została poproszona Ewa Żydek - autorka publikacji,
która podzieliła się swoimi uwagami i refleksjami w kontekście zbierania materiałów
biograficznych o Marianie Orłoniu oraz skomentowała slajdy nawiązujące do życia
i twórczości bohatera książki „Pisane sercem”. Z kolei głos zabrała pani Stefania Kubas, która
podobnie jak Orłoń pochodzi z Ludwinowa i osobiście znała pisarza, wówczas jeszcze
jako Mariana Wędzonkę.
Uczestnicy wieczornicy mieli okazję obejrzeć dwie inscenizacje, oparte na motywach
opowiadań : „Zwariowane dzieciaki” i „Przygoda z zegarkiem”. Scenki teatralne zostały
przygotowane przez uczniów szkoły podstawowej pod kierunkiem nauczycieli języka
polskiego: Joanny Góźdź i Marleny Wachowiak. Jednak z uwagi na fakt, że sam autor
ze swoich książek najbardziej lubił zbiory opowiadań pt. „Pisane łapą”, „Kartki z ostatniej
ławki” i serię o przygodach Detektywa Noska, podczas wieczoru zostały zaprezentowane
fragmenty tych utworów. W roli lektorów wystąpili nauczyciele języka polskiego
w gimnazjum: Alicja Wojciechowska i Mirosława Bigaj. Miły klimat podtrzymywał chór
szkolny pod kierunkiem nauczyciela muzyki Leszka Żelaznego. Wystawę biograficzną
przygotowali nauczyciele bibliotekarze: Bernadeta Kaźmierczak i Ewa Fabisiak.
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Z kolei Ewa Żydek zasiadła do stolika autorskiego i rozdawała publikacje, opatrując
je dedykacjami i autografami.
Po uczcie duchowej uczestnicy wieczoru literackiego mogli zregenerować siły
przy szwedzkim stole.
Wieczór prowadziła Dyrektor Zespołu Szkół Cyryla Krajka.
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