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                               „Dobro to jedyna rzecz na świecie, która się mnoży, jeśli się ją dzieli.” 

PODZIĘKOWANIE 

Jako  opiekun  akcji  kolędowania  pragnę podziękować   wszystkim,   którzy życzliwie 

wsparli naszą tegoroczną akcję i wzorem lat ubiegłych przedstawić jej wyniki. 

W sobotę, 2 stycznia 2016 r. cztery grupy członków Koła Teatralnego kolędowały 

w Pępowie (już po raz czternasty) i zebrały łącznie na rzecz misji i koła teatralnego 1980 zł, 

z czego 1000 zł wysłaliśmy na konto Papieskiego Dzieła Misyjnego Dzieci, które w tym roku 

wspiera dzieci na Madagaskarze. Pozostałe 980 zł przeznaczyliśmy na potrzeby koła teatralnego.  

Korzystając z gościnnych łamów „Życia Szkoły”: 

Wszystkim podziękować chcemy, 

żeście nas do swych domów przyjąć raczyli, 

dobrym słowem obdarzyli, 

cele charytatywne wsparli 

tradycji się nie zaparli. 

„Za kolędę dziękujemy, zdrowia, szczęścia Wam życzymy na ten Nowy Rok”  
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Mirosława Bigaj 

opiekun Koła Teatralnego  
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Trzej Królowie w Pępowie 

       W środę, 6 stycznia 2016 r. w Pępowie po raz pierwszy pojawili się Trzej Królowie,    

aby wraz z orszakiem składającym się z najmłodszych mieszkańców Pępowa i ich rodzin 

przejść z kościoła na plac przed CSK. Tam, przy żłóbku, wszyscy uczestnicy „orszaku” 

wspólnie z chórem gminno – parafialnym pod batutą p. L. Żelaznego zaśpiewali kilka kolęd. 

Ufamy, że za rok niezwykli goście znów zaszczycą nas swą obecnością, a przyszłoroczny 

orszak będzie jeszcze liczniejszy.  

Mirosława Bigaj 

Oto mały fotoreportaż z tego niezwykłego wydarzenia.  
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W  ŚWIECIE  DŹWIĘKÓW 

                  12 lutego w ramach działań z zakresu szkolnej profilaktyki w naszej szkole 

wystąpili muzycy z Łódzkiego Biura Koncertowego „WIRTUOZ". Artyści wykonywali 

znane motywy muzyczne, prezentowali różne instrumenty, zachęcali uczniów do wspólnego 

śpiewu i udziału w konkursach oraz zabawach. Podczas koncertów, dla uczniów szkoły 

podstawowej  „Instrumenty muzyczne wczoraj i dzisiaj”, a dla gimnazjum „Od mitów 

greckich do muzyki komputerowej”,   panowała wspaniała,  radosna atmosfera.  
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       Dziękujemy panu Pawłowi Andrzejewskiemu za fotorelację z tego niecodziennego 

wydarzenia  kulturalnego. 

                                                                                       Marlena Wachowiak,  Joanna Góźdź 
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                                                           Z EKOLOGIĄ ZA PAN BRAT    

        18 lutego w naszej szkole odbyło się spotkanie z przedstawicielami Komunalnego 

Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego. Uczestniczyli w nim uczniowie klas czwartych. 

Dowiedzieliśmy się, do których pojemników wrzuca się poszczególne odpady.  

        Wiemy, że do żółtych wrzucamy plastik i metal, do niebieskich makulaturę, do zielonych 

szkło zielone, a do białych szkło bezbarwne. Pani opowiedziała nam również o wysypiskach 

śmieci, a także o tym, jak długo trwa rozkład niektórych odpadów. Są nawet takie, które 

rozkładają się 1500 lat !  

        Pamiętajmy o tym, aby dbać o środowisko!!!  

 

Oliwia Bogdańska kl. IVb                
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Wizyta żużlowców Fogo Unii Leszno 

 

Dnia 8 lutego, już po raz drugi, żużlowcy klubu Fogo Unia Leszno gościli w naszej 

szkole. Drużynowi Mistrzowie Polski przybyli do Pępowa w związku z konkursem „Złota  

15-stka”, w którym Zespół Szkół brał udział. Konkurs ten polegał na napisaniu ciekawego 

scenariusza spotkania z żużlowcami Fogo Unia Leszno. Napisania scenariusza, który znalazł 

się w czołówce „Złotej 15-stki”, podjęły się uczennice: Katarzyna Klementowicz z kl.IaG, 

Julia Fabisiak z kl.IIb G oraz Martyna Cieplik z klasy IIIbG. 

Kiedy Złota Drużyna w składzie: Piotr Pawlicki, Tobiasz Musielak, Grzegorz 

Zengota, Dominik Kubera, Bartek Smektała, Adam Skórnicki i Roman Jankowski, pojawiła 

się w hali sportowej, uczniowie ubrani w barwy biało - niebieskie przywitali gości specjalnie 

przygotowanymi transparentami o tematyce żużlowej. 

Zawodnicy z ochotą przystąpili do udziału w rozgrywkach z naszymi uczniami. Wśród 

wielu zadań przygotowanych przez autorki scenariusza był quiz wiedzy o Unii Leszno            

i zagadko – rymowanki związane z tematyką żużlową. Żużlowcy musieli wykazać się 

sprawnością fizyczną podczas konkurencji sportowych oraz umiejętnościami wokalnymi, 

śpiewając piosenkę „Plastikowa Biedronka”. Sporo emocji wzbudziła konkurencja karmienia 

sportowców jogurtem z zamkniętymi oczami oraz owijanie zawodników papierem w celu 

stworzenia z nich mumii.  

Żużlowcy wybrali i nagrodzili 2 transparenty, które najbardziej im się spodobały. 

Zwycięskie plakaty przygotowali uczniowie klasy VIaSP oraz klasy IIIbG. 

Wspólny „Taniec kurczaka” był radosnym podsumowaniem świetnej zabawy.  

Każdy zawodnik Unii Leszno otrzymał z rąk pani dyrektor Cyryli Krajki imienne 

podziękowanie. 

Zawodnicy bardzo zadowoleni opuszczali mury naszej szkoły, a my mamy nadzieję, 

że jeszcze do nas zawitają. 

Dziękujemy p.Pawłowi Andrzejewskiemu za przygotowanie imiennych podziękowań  

i sesję fotograficzną! 
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                                                                       Agata Milewska 

Alicja Skowrońska 

Marcin Kaczmarek 
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WALENTYNKI  W  KLASIE  IVA 

          14 lutego to dzień zakochanych. Czy wiecie, dlaczego nazywamy go walentynkami? 

Nazwa ta pochodzi od patrona zakochanych, Świętego Walentego, który właśnie 14 lutego 

napisał anonimowy list do przyjaciół i podpisał go: ''od Twojego Walentego''. Jest także 

legenda, która głosi, że właśnie tego dnia ptaki dobierają się w pary. W naszych czasach 

obchodzimy walentynki wysyłając anonimowe kartki lub wręczając drobne upominki tym, 

których kochamy. Mamy nadzieję, że Wy również nie zapomnieliście wysłać walentynek 

swoim sympatiom, bo ''człowiek bez miłości jest jak świeca bez knota''. 

        Dnia 12 lutego 2016 r. zorganizowaliśmy w naszej klasie walentynki. Przygotowaliśmy 

dużo różnych konkursów i niespodzianek. Na początku podzieliliśmy się na cztery drużyny, 

każda liczyła po 4-5 osób. Pierwsza konkurencja polegała na odpowiadaniu na pytania 

dotyczące walentynek. Kto pierwszy się zgłosił, miał prawo głosu. Za poprawną odpowiedź 

były przyznawane punkty. Następną konkurencją były ''gorące krzesła''. Na końcu 

przyznałyśmy poszczególne miejsca i rozdałyśmy po drobnym upominku, którym był lizak     

w kształcie serca. Tak zakończyliśmy walentynkową zabawę, która na długo pozostanie        

w naszej pamięci. 
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                                                                                                                            Maria Fabisiak 

Amelia Koncewicz 

 

Walentynkowy zakątek 

 

         Gimnazjaliści z klas III oraz grupa uczniów z kół zainteresowań „To i owo” oraz „Złote 

rączki” przygotowali na I piętrze Szkoły Podstawowej „Walentynkową kawiarenkę”. 

Zaprezentowali aranżację stołów na tę wyjątkową okazję. Chcieli pokazać, że ten niezwykły 

dzień można spędzić przy niebanalnym, romantycznie nakrytym stole. 

        Młodzi dekoratorzy wykazali się niezwykłą inwencją twórczą, wykorzystując wiele 

subtelnych akcentów walentynkowych, począwszy od płatków róż, czerwonych koralików, 

serduszek, świec o różnych kształtach, romantycznych świeczników po dekoracyjne latarenki. 

         Pięknie przystrojone stoły przyciągają wzrok i uwagę oraz wywołują uśmiech              

na twarzach każdego przechodzącego obok „kawiarenki”.  
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          Dziękujemy autorom dekoracji za niezwykłe zaangażowanie, rodzicom za pomoc         

w doborze i „zdobyciu” pięknych dodatków oraz pani Alinie Nowackiej za nieocenioną 

pomoc w przygotowaniu tego walentynkowego zakątka. 

Opiekunowie kół: 
E. Andrzejewska 
Z. Neuhoff – Ley 
P. Andrzejewski 
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Dialog z rzeczywistością 

 

           W dniu 16 lutego 2016 r. w auli Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Gostyniu 

odbyło się podsumowanie XI Powiatowego Konkursu Literacko – Plastyczno - 

Fotograficznego „Dialog z rzeczywistością”. Gośćmi uroczystości byli: pan Janusz Sikora, 

członek Zarządu Rady Powiatu Gostyńskiego, pani Lucyna Tęga, dyrektor Zespołu Szkół 

Ogólnokształcących w Gostyniu, laureaci konkursu, nauczyciele i przedstawiciele mediów. 

Jury oceniło prace w trzech kategoriach: szkoły podstawowe, gimnazja i szkoły 

ponadgimnazjalne oraz w trzech działach: literatura (poezja, proza), plastyka, fotografia.       

W tegorocznej edycji wzięło udział 107 osób, 50 uczniów szkół podstawowych, 36 

gimnazjalistów i 21 uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Najliczniej reprezentowany był dział 

plastyczny, w którym wzięło udział 48 osób, 35 uczniów nadesłało prace literackie, a 24 

fotografie. Uczestnicy konkursu byli uczniami czternastu szkół Powiatu Gostyńskiego: 

sześciu szkół podstawowych, czterech gimnazjów i czterech szkół ponadgimnazjalnych. 

Przedstawiciele jury, komentując nadesłane prace, zwrócili uwagę na różnorodność tematów 

oraz wysoki poziom umiejętności autorów w wyrażaniu refleksji za pomocą środków 

językowych oraz typowych dla plastyki i fotografii. Zwycięzcy otrzymali nagrody,           

które sfinansowano ze środków Powiatu Gostyńskiego. 

        Wśród uczestników konkursu były trzy gimnazjalistki z Pępowa, które przygotowały 

prace literackie: Beata Kandzierska z klasy IIb (wiersze), Natalia Ratajczak z klasy IIb 

(proza) i Paulina Wojciechowska z klasy IIIb (proza). Gratulacje dla dziewczyn za odwagę   

w wyrażaniu swoich myśli oraz inwencję twórczą! Szczególne uznanie dla Pauliny,    

ponieważ jej praca To nie sen zdobyła III miejsce. Jury zaciekawiła historia nastoletniej 

dziewczyny, która w wypadku samochodowym niespodziewanie traci najbliższych. Trafia     

do domu dziecka, nie radzi sobie z emocjami, ulega wpływom niewłaściwej osoby                   

i coraz częściej podejmuje złe decyzje. Nocne ucieczki, podejrzani znajomi, narkotyki...          

i   w ciężkim stanie trafia do szpitala. Na szczęście, przychodzi opamiętanie, zerwanie ze 

złym towarzystwem i miłość...  
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Alicja Wojciechowska 

 

 

PIŁKARSKIE FERIE 

 

             Dwa dni trwały zmagania uczniów ZSSPiG w Pępowie, którzy rywalizowali              

w Mistrzostwach Szkoły w halowej piłce nożnej. W pierwszym dniu na parkiet wybiegli 

uczniowie klas IV – VI. W tej kategorii wiekowej do rywalizacji przystąpiło pięć zespołów, 

które zagrały między sobą systemem „ każdy z każdym”. Najlepszą drużyną okazała się klasa 

VIb. Drugiego dnia turniej rozegrali uczniowie Gimnazjum. Zawody cieszyły się dużym 

zainteresowaniem, ponieważ we wtorkowy poranek na hali sportowej zjawiło się aż siedem 

drużyn. Rywalizacja była bardzo zacięta, ale wszystko przebiegało w czysto sportowej 

atmosferze. Zwycięzcami okazali się uczniowie klasy IIID. 

           Turnieje piłki nożnej halowej podczas ferii odbywają się w naszej szkole od kilku lat. 

Celem rozgrywek jest to, aby dzieci i młodzież miały możliwość aktywnego spędzenia czasu 

w dni wolne od nauki. Najważniejsza była dobra zabawa i to udało się osiągnąć.                             
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Po rozgrywkach reprezentacje klas otrzymały pamiątkowe puchary i dyplomy, które wręczyła 

Dyrektor Szkoły Pani Cyryla Krajka.  

 

Marcin Kaczmarek 
 

 

VII Ogólnopolski Bieg Katyński w Pępowie 

 

W piątek, 8 kwietnia 2016 r. w Pępowie odbędzie się VII Ogólnopolski Bieg 

Katyński. W tym roku obchodzimy 76. 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 
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miłośników biegania. Wszyscy uczestnicy tego biegu otrzymają pamiątkowe dyplomy oraz 

wezmą udział w losowaniu nagród.  

Program'zawodów'

8.04.2016 r. ( piątek ) 

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 2005 i młodsi/sze (SP) 1000 m 1000 m 

roczniki 2003 - 2004 (SP) 1000 m 1000 m 

roczniki 2001 - 2002 (Gimn.)  1500 m 1500 m 

rocznik 2000 (Gimn.) 1500 m 1500 m 

 

Długość biegu podano w przybliżeniu. 

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 VII 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. 
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SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W ZAWODACH ! 

Mirosława Bigaj 

Jacek Migdalski 
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BEZPIECZNA SZKOŁA – BEZPIECZNY UCZEŃ + 

           W bieżącym roku szkolnym nasza szkoła po raz kolejny przystąpiła                             

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

Realizując jeden z punktów konkursu, uczniowie klas IV-VI omówili na godzinach 

wychowawczych zasady bezpiecznego zachowania w szkole oraz konsekwencje                    

ich nieprzestrzegania, a swoje przemyślenia przedstawili w formie ilustrowanych książeczek. 
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Marlena Wachowiak 
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Redakcja, opracowanie i skład komputerowy: 

 Joanna Góźdź, Marlena Wachowiak 

Teksty: Grono Pedagogiczne 

Patronat: Dyrektor Zespołu Szkół Szkoły Podstawowej                    
i Gimnazjum im. Jana Pawła II w Pępowie                                 

Cyryla Krajka 
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