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Sara i Maja wśród laureatów konkursu 

 

 



Życie Szkoły. Nr 73. Cz.2. Marzec – kwiecień  2018 
 

3	
	

           13 marca w ZSO w Gostyniu odbyło się uroczyste podsumowanie XIII Powiatowego 

Konkursu Literacko-Plastyczno-Fotograficznego Dialog z rzeczywistością. Łącznie na konkurs 

wpłynęło 195 prac nadesłanych przez 126 uczniów (szkół podstawowych, gimnazjalnych                  

i ponadgimnazjalnych) z 16 szkół powiatu gostyńskiego. Wśród laureatów w kategorii 

literatura (poezja / proza) znalazły się dwie nasze gimnazjalistki z klasy III a. Sara Nalazek 

zajęła I miejsce za zestaw trzech utworów poetyckich. Maja Kowalkowska podwójnie 

uczestniczyła w konkursie, ponieważ zaprezentowała utwory poetyckie oraz pracę napisaną 

prozą pt. Łyżwiarka i właśnie dzięki niej zdobyła III miejsce.  

Alicja Wojciechowska 

 

Sara Nalazek     

         RANY                                                                       WADY         

Mniejsze, większe                                                                                       Ludzka rzecz                                                      

 Pozostają w pamięci                                                                       Każdy je ma 

Krócej, dłużej                                                                                              Wypisane na twarzy 

 Niekiedy na wieczność                                                                   Skryte głęboko w sercu. 

Niewidzialne okiem                                                                 

 Widzialne sercem 

Jedne się zabliźniają 

 Drugie nie przestają krwawić.                                          MORZE ŁEZ 

                                                                                                           Miłość                                                                                                                                            

                                                                                                           Śmierć 

                                 Jeśli obie przytrafiają się naraz 

                                                Nikt nie zdoła powstrzymać łez.	
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Maja Kowalkowska 

      BLASK                                                                             DRAMAT 

Najjaśniejsza gwiazda                                                   Dramat życia się zaczyna	

Świeci, grzeje                                                                Kiedy jak kamień twardy i płaski 

Promienieje świat                                                          Przestajemy walczyć 

Kiedy w otchłani snów                                                  Przestajemy kochać. 

Znajdujemy siebie. 

Jest z tobą w dzień 

Uśmiechasz się                                                                         MIŁOŚĆ 

Myślisz o niej …                                                           Kupuj kwiaty, bądź zawzięty 

                                                                                       Kiedy miłość okiem spojrzy   

Księżyc już za pasem                                                    Kiedy serce twarde skruszy 

Błagasz, krzyczysz                                                        Bądź słońcem nocy. 

Wrócisz, popłakujesz 

Złap za rękę 

Niech prowadzi cię bezpiecznie.	

	

Będziesz wolny 

Będziesz szukał swojej ścieżki 

Otulony w blask tej świeczki. 

	

Pasowanie na czytelnika 

 

Uroczystość pasowania uczniów klas pierwszych na czytelników biblioteki szkolnej 

stała się już tradycją naszej szkoły. W tym roku wydarzenie to odbyło się 28 marca. Głównym 

celem uroczystości było zachęcenie najmłodszych uczniów do korzystania z biblioteki, 

wypożyczania książek oraz nieustannego rozwijania umiejętności czytania. 
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 Specjalnie na tę okazję została przygotowana krótka część artystyczna wykonana          

przez uczniów klas Vb i Vc. Dzieci obejrzały pełne humoru, ale także  pouczające 

przedstawienie pt. „ Baśniowi przyjaciele”. Dowiedziały się, jak należy dbać o książki i czego 

nie wolno robić podczas czytania. 

 Następnie uczniowie złożyli uroczyste ślubowanie. Z przejęciem przyrzekali, że będą 

zawsze szanować i kochać książki oraz sumiennie wypełniać obowiązki czytelnika. 

Mamy nadzieję, że pamiątkowe książki i zakładki, które otrzymali, nie pozwolą 

zapomnieć o kolejnych odwiedzinach w bibliotece. Zapraszamy!  
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  Ewa Fabisiak 

                                                                                                    Bernadeta Kaźmierczak 

 

                                             Ciemno wszędzie, głucho wszędzie ... 

 

  Dnia 5 kwietnia w Szkole Podstawowej w Pępowie 126 uczniów obejrzało spektakl          

pt. Dziady wystawiony przez  aktorów z Teatru Młodego Widza w Bielsku - Białej. 

Przedstawienie było inscenizacją naszej szkolnej lektury.  

 Skromna scenografia wystarczyła, żeby poczuć klimat tamtych czasów. Przeważały 

ciemne kolory wprowadzające w tajemnicę wywoływania duchów. Wszystko odbywało się                         

w prowizorycznej  przycmentarnej kaplicy.  Na  środku stał mały stolik  przykryty czarnym 

obrusem, a  na nim rozmaite jedzenie dla duchów.  Przed nim mała trumna, obok garnek,                

do którego Guślarz wrzucał różne rzeczy, aby wywołać duchy.  Za stołem znajdowała się 

czarna ściana z dwoma oknami. W obrzędzie uczestniczyli: Guślarz, Starzec oraz duchy. 

Kostiumy aktorów były dopracowane i bardzo dobrze odzwierciedlały nastrój przedstawienia. 

Pierwsze wywołane duchy to małe dzieci, Józio i Rózia,  chociaż na scenie zobaczyliśmy tylko 

jedno widmo w postaci Aniołka. Kolejny duch to szkaradne Widmo Złego Pana odziane                

w czarną suknię.  Jako ostatni pojawił się duch Zosi w białej sukience  z wiankiem na głowie. 
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Wszystkie duchy nie mogły dostać się do nieba, ponieważ w ich ziemskim życiu czegoś 

zabrakło, np. smutku, troski, pracy, miłości. W najgorszej sytuacji był duch Złego Pana, który 

za swoje okrucieństwo w stosunku do poddanych skazany został na straszne męczarnie.  

 To był udany spektakl, wszystkim się podobał. Sztuka była dość trudna do zagrania,           

ale  aktorzy świetnie odegrali swoje role. Ich gra aktorska mogła się podobać. Posiadali 

donośne głosy, bardzo wyraźnie mówili i miło ich się słuchało. Wygłaszany przez nich tekst 

był zrozumiały   i wyraźny.                

                                                                                                                     Joanna Wolsztyniak 

                                                                                                                   Roksana Twardowska 

                                                                                                   Wiktoria Stanisławska kl.IIc G 

 

 

KOLEJNY SUKCES W KONKURSIE EKONOMICZNYM 

  

      W bieżącym roku szkolnym uczniowie naszej szkoły po raz kolejny wzięli udział 

w konkursie ekonomicznym, którego patronem oraz fundatorem nagród jest Bank Spółdzielczy      

w Gostyniu. Tegoroczna edycja różniła się od poprzednich. Konkurs podzielony był na dwa 

etapy – szkolny oraz powiatowy. Eliminacje szkolne odbyły się 12 grudnia. Każdy uczestnik 

otrzymał pendrive, a zwycięzcy zakwalifikowani do kolejnego etapu – powerbanki. Test 

składał się z 25 zadań, na rozwiązanie których uczniowie mieli 30 minut. Pytania dotyczyły 

między innymi Rady Polityki Pieniężnej, organów NBP, funkcji banku centralnego, historii 

bankowości centralnej w Polsce, historii PBS w Gostyniu oraz podstawowych pojęć 

ekonomicznych. Po sprawdzeniu prac okazało się, że do etapu powiatowego awansowali  

Katarzyna Klementowicz z klasy 3a oraz Szymon Krystek z klasy 3b gimnazjum. Każdy 

uczestnik, który zakwalifikował się do II etapu, mógł otrzymać dodatkowe punkty                 

poprzez dobrowolne zaangażowanie się w działalność bankową. Zarówno Kasia, jak i Szymon 
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chętnie skorzystali z tej możliwości. Oboje zrobili  gazetki oraz prezentacje na godzinach 

wychowawczych popularyzujące oszczędzanie. Dodatkowo Kasia przygotowała plakat 

reklamujący lokatę oferowaną przez PBS w Gostyniu, a Szymon wykonał 5 operacji                     

na rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym założonym w PBS w Gostyniu. 

 Finał Konkursu “Graj i zgarnij kasę” odbył się w dniu 28 marca 2018 r. w Zespole 

Szkół Zawodowych im. Powstańców Wielkopolskich w Gostyniu. Do II – finałowego etapu 

zakwalifikowało się 35 uczniów gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych powiatu 

gostyńskiego. Po sprawdzeniu zadań konkursowych  Komisja Konkursowa wyłoniła  

zwycięzców, którymi w kwalifikacji indywidualnej wśród uczniów gimnazjów zostali:  

I miejsce – nagroda pieniężna o wartości 700 zł  – Szymon Krystek,  

II miejsce – nagroda pieniężna o wartości 500 zł – Janusz Wojciechowski reprezentujący 

Szkołę Podstawową w Piaskach,  

III miejsce – nagroda pieniężna o wartości 350 zł – Julia Talaga reprezentująca Szkołę 

Podstawową w Piaskach.  

 

 



Życie Szkoły. Nr 73. Cz.2. Marzec – kwiecień  2018 
 

9	
	

  

 

                                                                    Arkadiusz Błaszyk 
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„Myślenie w cenie” 

10 kwietnia w Szkole Podstawowej nr 1 w Gostyniu  po raz ósmy odbył się Powiatowy 

Konkurs Matematyczny "Myślenie w cenie". Przystąpiło do niego 30 uczniów   z klas 6-7.      

W czasie 60 minut zmagali się z rozwiązaniem sześciu zadań.  Z naszej szkoły wyróżnienie 

otrzymała Dominika Marciniak z klasy 7b.  

Celem konkursu jest popularyzowanie matematyki wśród uczniów, wskazywanie 

sytuacji wymagających wykorzystania zdobytej wiedzy w praktyce. 

Laureatom wręczono dyplomy i nagrody  ufundowane przez Szkołę Podstawową Nr 1                   

z Oddziałami Integracyjnymi im. Czarnego Legionu w Gostyniu. Pozostali uczestnicy 

otrzymali nagrody pocieszenia. 

                                                                                                                   Gratuluję! 

                                                                                                                    Kamila Dzierżgowska 

 

 

																														                TURNIEJ PIŁKARSKI ORLIK CUP 2018 

 Dnia 12 kwietnia 2018 r. uczniowie Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Pępowie 

brali udział w eliminacjach powiatu gostyńskiego w turnieju piłkarskim Orlik Cup. Zawody 

zostały rozegrane w Pogorzeli, gdzie rywalizowało ze sobą sześć zespołów: Pogorzela, 

Zimnowoda, Skoraszewice, Bodzewo, Borek Wlkp. i Pępowo. Nasza drużyna okazała się 

bezkonkurencyjna i zajęła pierwsze miejsce, które dało jej awans do finału powiatu 

gostyńskiego, który odbył się dnia 25 kwietnia w Krobi. W turnieju finałowym znalazło się 

pięć najlepszych szkół: SP Pępowo, SP5 Gostyń, SP Krobia, SP Daleszyn i SP Piaski.            

Po zaciętej rywalizacji ostatecznie zajęliśmy trzecie miejsce, ustępując zespołom z Krobi          

i  Gostynia. 

           Skład drużyny: Damian Leciej, Artur Kamieniarz, Gaspar Kokot, Błażej Kołodziejczak, 

Nikodem Kubiak, Amadeusz Okarmus, Mateusz Łyszczak, Emil Krajka, Stanisław Stefaniak, 

Dawid Jamroży, Patryk Biernat, Kacper Kaczmarek, Aleksander Matysiak. 
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                                                                                                                      Marcin Kaczmarek 
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SUKCES NATALII 

 

                    Finał XVII Powiatowego Konkursu Języka Polskiego dla Uczniów Szkół 

Podstawowych odbył się w Szkole Podstawowej nr 2 w Gostyniu w dniu 13 kwietnia 2018 r. 

Wzięło w nim udział 38 uczestników, laureatów eliminacji szkolnych, zgłoszonych                   

przez szkoły podstawowe z terenu powiatu. Szkołę Podstawową w Pępowie reprezentowały            

3 uczennice: Maria Fabisiak z  kl.VIa, Dominika Hauza  i Natalia Dobrosz  z kl.VIIb. 

Zmagania konkursowe były podzielone na dwie części: pierwsza część polegała na  napisaniu 

dłuższej wypowiedzi pisemnej – wypracowania, a druga na rozwiązaniu  testu gramatycznego. 

Zadania przygotowane przez jury nawiązywały również do 100. rocznicy odzyskania 

niepodległości i wybuchu powstania wielkopolskiego. Tydzień później, 20 kwietnia w siedzibie 

organizatora zostały ogłoszone wyniki i wręczono nagrody laureatom. Patronat nad konkursem 

objęli: Wielkopolski Kurator Oświaty, Starosta Gostyński i Burmistrz Gostynia. 

Współorganizatorem konkursu po raz dwunasty było Stowarzyszenie "DZIECKO".  

              Tytuł Mistrza Ortografii w powiatowym konkursie zdobyła  uczennica klasy VIIb,  

Natalia Dobrosz. Gratulacje !!! 

 

                                                                                                                          Joanna Góźdź 
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Nagrody rozdane 

 

             Tradycją się stało, że wraz ze zmianą pór roku zmienia się również wygląd naszych 

szkolnych korytarzy. Wraz z nadejściem wiosny stworzyliśmy wiosenno – świąteczny klimat, 

zarówno w holu szkoły podstawowej, jak i gimnazjum. W kolorowych kącikach można 

zobaczyć piękne forsycje, krokusy i barwne motyle. Nie brakuje też bocianów i kurek                       

na grzędach    oraz barwnych pisanek. Wielkanoc to najradośniejsze święta w roku                              

i najpiękniejsze   w obrzędowym kalendarzu chrześcijańskim. W tym czasie, co roku, chętni 

uczniowie biorą udział   w świątecznych konkursach rękodzielniczych organizowanych              

przez Koło zainteresowań „Złote rączki”. Nie inaczej było tym razem. Uczniowie gimnazjum 

mieli za zadanie wykonać „Jajko wielkanocne w modnej aranżacji”, natomiast uczniowie szkoły 

podstawowej musieli stworzyć „Koszyczek wielkanocny”.  Prace konkursowe znalazły swoje 

miejsce w kąciku wiosennym w holu szkoły podstawowej.  

    

          17 kwietnia w holu Gimnazjum nastąpiło rozstrzygnięcie rękodzielniczych konkursów 

wielkanocnych.  Miały one na celu rozbudzenie inwencji twórczej naszych uczniów, rozwijanie 

wrażliwości estetycznej i uzdolnień plastyczno - technicznych oraz kształtowanie twórczej 

postawy wobec tradycji kulturowej związanej z obrzędami okresy Wielkiej Nocy. W konkursie 

wzięło udział blisko 80 młodych  rękodzielników. Komisja konkursowa w składzie:                        
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p. Bernadeta Kaźmierczak, p. Joanna Góźdź, s. Ewa Koczwara i p. Filip Fajfer, postanowiła 

wyróżnić prace, które wykonali następujący uczniowie:   

       „Jajo w modnej aranżacji” – Aleksandra Walkowiak, Agnieszka Klemens, Kornelia 

Domaniecka, Marta Grzonka, Szymon Krystek, Zuzanna Pieprzyk, Jan Konieczny, Zuzanna 

Kaczmarek, Sara Nalazek i Wojciech Waleński. 

       „Koszyczek wielkanocny” – Julia Cieplik, Aleksandra Paluszkiewicz, Bartek Zieliński, 

Joachim  Rydzyński, Dawid Paris, Julia Orzechowska, Natalia Ficek, Maria Kukla, Anna 

Baranowska, Kacper Bartkowiak, Bartek Linke, Klaudia Chorała i Karina Dudka. 

 

        Jak co roku, prace konkursowe zachwyciły Komisję konkursową, która szczególną uwagę 

zwracała na wkład uczniów w samodzielne wykonanie pracy, pomysłowość i oryginalność 

wykonania oraz uwzględnienie motywów wielkanocnych. Wyróżnieni uczniowie otrzymali 

dyplomy     i nagrody rzeczowe ufundowane przez Radę Rodziców i Samorząd Szkolny,                 

a wszyscy, którzy wzięli udział w konkursach, mogli się poczęstować słodką przekąską. 

        Wszystkim rodzicom, nauczycielom, pracownikom szkoły i uczniom życzymy zdrowych, 

spokojnych Świąt Wielkanocnych przepełnionych wiarą i nadzieją, radosnego nastroju                       

i „Wesołego Alleluja”. 

 Elżbieta Andrzejewska, Zuzanna Neuhoff - Ley	
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Niepodległa na plakacie i laurce  

	

            Uczniowie klas gimnazjalnych w ramach obchodów 100. rocznicy odzyskania              

przez Polskę Niepodległości przygotowali na lekcjach zajęć technicznych plakaty patriotyczne 

oraz laurki niepodległościowe, które wzięły udział w konkursie zorganizowanym                       

przez nauczycieli techniki. Celem konkursu było kształtowanie postaw patriotycznych              

oraz budzenie szacunku dla Polaków      i ich bohaterskich czynów. Organizując ten konkurs, 

chciałyśmy zaproponować taką formę uczczenia obchodów tej niezwykłej rocznicy, która 

sięgałaby do wyobraźni naszych uczniów. Spośród trzydziestu plakatów, wybrano dziesięć 

najpiękniejszych i najciekawiej zaaranżowanych. O ich wyborze zadecydowało jury                        

w składzie: p. Arleta Adamek, p. Anna Raczkiewicz, p. Lidia Muszyńska, p. Jacek Migdalski, 

p. Filip Fajfer i p. Leszek Żelazny. Zdaniem jury najpiękniejsze plakaty indywidualnie lub 

zespołowo przygotowali: 

*Maja Kowalkowska, Aleksandra Skrzypczak, Zuzanna Kaczmarek; *Sara Nalazek, Wiktoria 

Łyszczak; *Jakub Dalibor; *Maciej Dalibor, Dawid Fabianowski, Przemysław Przewoźny; 

*Wiktoria Mierzyńska, Julia Waleńska, Marzena Kandzierska; *Jagoda Ptak, Karolina Broda, 

Kinga Kryś; *Marta Grzonka, Agnieszka Klemens, Alicja Woźniak; *Joachim Przybylski, 

Klaudiusz Sierota, Dominik Klemczak; *Roksana Twardowska; *Wiktoria Stanisławska; 

*Joanna Wolsztyniak. 
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Wszystkie plakaty będą wyeksponowane w „przestrzeni publicznej” podczas obchodów Świąt 

Majowych w Gminnym Ośrodku Kultury w Pępowie. 

              By podkreślić, jak ważna jest dla nas „Niepodległa”, przeprowadziłyśmy wśród 

gimnazjalistów konkurs pod hasłem „Laurka Niepodległościowa”. Najpiękniejsze laurki 

wykonali: 

*Agnieszka Klemens, *Olga Maciejewska, *Dawid Kaczmarek, *Jakub Dalibor, *Aleksandra 

Skrzypczak, *Marta Grzonka, *Kinga Kryś, *Mikołaj Plackowski, *Maja Kowalkowska. 

Wszystkie laurki znalazły swoje miejsce na wystawie w kąciku patriotycznym, tuż przy pokoju 

nauczycielskim. Bardzo dziękujemy komisji konkursowej, która miała niezwykle trudne 

zadanie, by spośród wielu prac wybrać te najbardziej oryginalne i pomysłowe. Dziękujemy             

p. Pawłowi Andrzejewskiemu,   który przygotował ze wszystkich plakatów i laurek bogatą 

fotogalerię. 

               Dnia 13 kwietnia 2018 r. w naszej szkole odbyło się podsumowanie konkursu na laurkę        

i plakat niepodległościowy. Biorący w nim udział uczniowie zebrali się w holu szkoły,                  

aby odebrać nagrody przyznane  przez komisję konkursową. Laureaci otrzymali dyplomy            

i nagrody rzeczowe,    a pozostali uczestnicy słodką niespodziankę.  

 

Elżbieta Andrzejewska, Zuzanna Neuhoff – Ley 
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PROGRAM ANTYTYTONIOWEJ EDUKACJI ZDROWOTNEJ 

 

Uczniowie klasy IVa wzięli udział w realizacji programu „Bieg po zdrowie”, programie 

antytytoniowej edukacji zdrowotnej opracowanym w Głównym Inspektoracie Sanitarnym         

we współpracy z ekspertami. Celem programu jest: 

- opóźnienie lub zapobiegnięcie inicjacji tytoniowej wśród dzieci i młodzieży, 

- pokazanie atrakcyjności życia w środowisku wolnym od dymu tytoniowego, 

- zwiększanie wiedzy i umiejętności uczniów na temat zdrowia w kontekście szkodliwości 

palenia papierosów. 

Zajęcia realizowane były za pomocą bardzo zróżnicowanych metod aktywizujących.  

Podczas całego cyklu uczniowie prowadzili dyskusję, wymieniali się  spostrzeżeniami, 

refleksjami i pomysłami. Zadania, z jakimi zmierzyli się, to między innymi przeprowadzenie 

wywiadu z osobami niepalącymi, obliczanie kosztów palenia papierosów, tworzenie plakatów, 

prezentacji, ulotek i antyreklamy dla papierosów. Czwartoklasiści  pracowali    w grupach, 

włączając do współpracy także rodziców i opiekunów. 
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Przez sześć godzin wychowawczych uczniowie dowiedzieli się,  jakie zagrożenia niesie 

za sobą uzależnienie od nikotyny. Na przygotowywanych plakatach i prezentacjach 

multimedialnych pojawiały się informacje o negatywnych skutkach palenia papierosów                            

i e-papierosów, składzie dymu papierosowego oraz o tym, jakie korzyści płyną z niepalenia 

papierosów. Podczas pogadanek uczniowie dyskutowali o tym, jak nie dać się „złowić” 

nałogowi, co to znaczy być asertywnym i w jaki sposób poinformować palacza, by nie palił             

w naszym towarzystwie.  

Uczniowie sumiennie wykonywali powierzone im zadania. Prace przygotowywali                  

z dużym zaangażowaniem i bardzo chętnie dzielili się efektami z klasą oraz innymi uczniami.  

                       Marzena Matysiak 

 

 

Dzień Patrona 

 

W tym roku w naszej szkole obchodziliśmy Dzień Patrona pod hasłem związanym        

z 100. rocznicą odzyskania niepodległości: "Jan Paweł II i Ojczyzna". Nasz ukochany Papież  

w sposób szczególny kochał i cenił tę jedyną Polskę. Mówił: "Pocałunek złożony   na ziemi 

polskiej ma (...) dla mnie sens szczególny. Jest to jakby pocałunek złożony na rękach matki-

albowiem Ojczyzna jest naszą matką ziemską. Polska jest matką szczególną." 

     Aby odpowiednio uczcić to niezwykłe wydarzenie, przedstawiciele klas musieli 

przygotować jedną piosenkę lub wiersz związany z postacią św. Jana Pawła II. Oprócz tego 

każda klasa wykonała gazetkę w swojej sali powiązaną z hasłem tegorocznych obchodów. 

     W poniedziałek, 30 kwietnia od rana uczestniczyliśmy we Mszy św. Po liturgii                       

wraz   z pocztem sztandarowym uroczyście udaliśmy się pod pomnik Jana Pawła II, gdzie 

zapaliliśmy znicz oraz pod przewodnictwem  chóru szkolnego odśpiewaliśmy Hymn Rodziny 

Szkół noszących imię Jana Pawła II. Następnie uczniowie wrócili do kościoła na drugą część 

obchodów, w której nastąpiła prezentacja przygotowanych utworów muzycznych                       

i literackich. Wszystkie występy przeplatane były piosenkami wykonywanymi przez chór      

pod przewodnictwem p. Leszka Żelaznego. Całość doskonale zwieńczyło przemówienie pani 

Anny Raczkiewicz, która podzieliła się swoimi refleksjami na temat sylwetki  Patrona i jego 

ciągłej obecności w naszym życiu. Uroczystość zakończyła się wspólnym odśpiewaniem 

"Barki" - ulubionej pieśni Jana Pawła II. 
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         To niezwykle ważne święto zwróciło uwagę na to, że wielcy ludzie, wielkie czyny            

i wielkie słowa zasługują na godną pamięć, a każdy z nas powinien odnaleźć w swym sercu 

miejsce na choć odrobinę tego dobra, które zostało nam bezinteresownie przekazane,   które 

towarzyszyło naszemu Patronowi przez całe życie. Powinniśmy również pamiętać                     

o słowach wypowiedzianych przez papieża w 1983 roku na Jasnej Górze: " Czuwam-to znaczy 

także: czuję się odpowiedzialny za to wielkie, wspólne dziedzictwo, któremu na imię Polska.   

To imię nas wszystkich określa. To imię nas wszystkich zobowiązuje. To imię nas wszystkich 

kosztuje." Także my czuwajmy, mając na uwadze wydarzenia z ostatnich stu lat.  

            Nad całością obchodów czuwały panie: Anna Raczkiewicz i Danuta Szczęsna. Jesteśmy 

bardzo wdzięczni za kultywowanie obchodów tego wielkiego święta. 

 

                                                                                                     Agnieszka Klemens kl. IIIb/G 
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Dzień Patrona w klasach IV – VI 

         W klasach IV - VI również obchodziliśmy Dzień Patrona pod hasłem: Jan Paweł II                      

i Ojczyzna. W tym dniu wszyscy przyszli do szkoły w strojach galowych. Podczas uroczystego 

apelu, który rozpoczął się odśpiewaniem Hymnu Rodziny Szkół im. Jana Pawła II, uczniowie  

obejrzeli prezentację o życiu Karola Wojtyły.  Publiczność w podniosłym nastroju wysłuchała 

recytacji wierszy, piosenek i wspomnień o Wielkim Rodaku. Każda klasa zaprezentowała  

wylosowaną wcześniej pielgrzymkę Ojca Świętego do Polski. Dzięki dużemu zaangażowaniu 

uczniów i wychowawców, przedstawione scenki w pełni oddawały charakter i atmosferę 

pielgrzymek Jana Pawła II do Ojczyzny. Występy zostały nagrodzone gromkimi brawami.                      

          Wychowawcom oraz uczniom dziękujemy za ogromne zaangażowanie                                             

w przygotowanie  prezentacji, a pani Elżbiecie Andrzejewskiej za   zdjęcia  z  uroczystości. 

          Pamiętajmy: Wielki to splendor i odpowiedzialność być uczniem szkoły, która nosi 

imię Wielkiego Polaka, który 27 kwietnia  2014 roku został ogłoszony świętym – tymi 

słowami zakończyliśmy nasze spotkanie.         
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CZEŚĆ I CHWAŁA LOKALNYM BOHATEROM  –   mural w Pępowie  

 

  Idea powstania muralu – pomysłodawcy i patroni przedsięwzięcia,  

harmonogram   prac, wykonawcy 

           Mural upamiętniający  100. rocznicę wybuchu powstania wielkopolskiego został 

namalowany przez    uczniów Szkoły Podstawowej w Pępowie  na północnej ścianie strażnicy 

OSP w Pępowie. 

           Mural ma charakter edukacyjny i przedstawia orła powstańczego na tle powstańczej 

flagi. Obok orła namalowano logo 100.  rocznicy wybuchu powstania wielkopolskiego i dwie 

mapy. Mapy nakładają się na siebie. Pierwsza z nich ma kształt województwa wielkopolskiego 

z 2018 roku, a druga Prowincji Poznańskiej z 1918 roku. Na mapy naniesiono miejscowości,  

na terenie których  walczyli powstańcy z Pępowa i oznaczono miejsca walk.  

            Mural miał być dziełem społecznym uczniów Szkoły Podstawowej w Pępowie (część 

uczniów wycinała szablony, a część malowała) i mieszkańców Gminy Pępowo. Powstał                 

w ramach włączenia się Szkoły Podstawowej w Pępowie w oficjalne Obchody upamiętniające 

100. rocznicę wybuchu powstania wielkopolskiego w Pępowie. 

Organizatorem obchodów jest Gmina Pępowo. 

Prace wykonawcze podzielone były na cztery etapy: 

Etap pierwszy - przygotowanie koncepcji projektu i konsultacje merytoryczne. Projekt 

przygotował Filip Fajfer (nauczyciel plastyki w Szkole Podstawowej w Pępowie),                            

a w konsultacjach brali udział Mirosława Bigaj (nauczycielka historii w Szkole Podstawowej  

w Pępowie) oraz Bogusław Janik  w dniach: 28.02.2018 r. i  04 - 27.03.2018 r. 

Etap drugi - przygotowanie ściany przez malarza.  

Etap trzeci - wycinanie szablonów w Szkole Podstawowej w Pępowie w dniach: 

 28 marca ; 4 – 6 kwietnia; 11 – 13 kwietnia 2018 r.     

Etap czwarty - malowanie na ścianie strażnicy OSP przez uczniów Szkoły Podstawowej                 

w Pępowie w dniach: 17 – 20 kwietnia  2018 r. 

Do malowania zużyto 35 litrów farby.  
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LISTA UCZNIÓW BIORĄCYCH UDZIAŁ W PRZYGOTOWANIU I MALOWANIU: 

Klasa VII A  

- ŁASICKI MACIEJ (WYCINANIE – MALOWANIE)  

- MACIOŁKA MIKOŁAJ (WYCINANIE – MALOWANIE)  

- ŁAGÓDKA OLIWIA (WYCINANIE – MALOWANIE)  
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- OLEJNICZAK OLIWIA (WYCINANIE – MALOWANIE)  

- PTAK KAMIL (WYCINANIE – MALOWANIE)  

- RÓŻALSKI JOACHIM (WYCINANIE – MALOWANIE)  

- SOBUŚ MACIEJ (POMOC PRZY MALOWANIU)  

Klasa VII B  

- CHUDZIŃSKI DANIEL (MALOWANIE)  

- DOBROSZ NATALIA (WYCINANIE)  

- GIERLIK MICHAŁ (MALOWANIE)  

- HAUZA DOMINIKA (WYCINANIE – MALOWANIE)  

- KUŹNICKA AMELIA (WYCINANIE – MALOWANIE)  

- MAŁECKA ALEKSANDRA (WYCINANIE – MALOWANIE)  

-MIERZYŃSKA JULIA (MALOWANIE)  

- PALUSZKIEWICZ MAŁGORZATA (WYCINANIE – MALOWANIE)  

- SZYMCZAK JULIA (WYCINANIE)  

Klasa II B Gim. 

-KONCEWICZ KAMIL (MALOWANIE)  

-NOWACKA OLIWIA (WYCINANIE – MALOWANIE)  

- SOBUŚ JULIA (WYCINANIE – MALOWANIE)  

- WALEŃSKA JULIA (WYCINANIE – MALOWANIE)  

- WOJTKOWIAK  MIKOŁAJ  (WYCINANIE – MALOWANIE)  

Klasa III B Gim.  

- SIEROTA KLAUDIUSZ (MALOWANIE)  

                                                                                                                              Filip Fajfer 
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IX Ogólnopolski Bieg Katyński w Pępowie i poświęcenie nowej tablicy katyńskiej 

 

W tym roku przypada 78. rocznica Zbrodni Katyńskiej i ósma rocznica Katastrofy 

Smoleńskiej. Już po raz dziewiąty formą upamiętnienia ofiar obu katyńskich tragedii stał się 

w Pępowie Ogólnopolski Bieg Katyński. Odbył się on w poniedziałek, 30 kwietnia 2018 r. 

w centrum Pępowa, w cieniu  posadzonych w 2009 r. „dębów katyńskich”, 

upamiętniających zamordowanych w 1940 r. przez sowieckie NKWD porucznika Wojska 

Polskiego Józefa Rzepkę i dwóch aspirantów Policji Państwowej - Antoniego Busza                  

i  Franciszka Nadstawka. Uroczyste otwarcie biegu odbyło się na cmentarzu parafialnym, 

pod pomnikiem Serca Jezusowego, gdzie miało miejsce poświęcenie nowej tablicy 

katyńskiej. Na uroczystość tę przybyli członkowie powołanego przez wójta Gminy Pępowo,  

p. Stanisława Krysickiego, Komitetu Obchodów 100. Rocznicy Odzyskania Niepodległości 

oraz ok. 300 uczestników IX Biegu Katyńskiego.  
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Gośćmi honorowymi uroczystości byli członkowie rodzin dwóch zamordowanych         

w Katyniu oficerów Wojska Polskiego; córka por. Józefa Rzepki - p. Hanka Karczyńska 

oraz rodzina por. Piotra Głowacza. 

 

Bratanica por. P. Głowacza dziękuje za 

odsłonięcie tablicy. 

 

Córka por. Józefa Rzepki, p. Hanka 

Karczyńska 

 

Po poświęceniu tablicy katyńskiej, krótkim programie artystycznym w wykonaniu 

członków koła teatralnego i zapaleniu zniczy pamięci przez delegację społeczności szkolnej 

uczestnicy uroczystości udali się pod budynek strażackiej remizy, na ścianie której powstał 

w kwietniu piękny mural upamiętniający 100. rocznicę wybuchu Powstania 

Wielkopolskiego. Jego twórcy – grupa  uczniów pępowskiej szkoły pod opieką nauczyciela 
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plastyki p. Filipa Fajfera - otrzymali specjalne podziękowania od dyrekcji szkoły  i władz 

gminy.  

  

           

           Obok remizy stanęła brama pełniąca funkcję startu i mety IX Ogólnopolskiego Biegu      

Katyńskiego w Pępowie. Wystartowało w nim przeszło 300 uczestników, głównie uczniów 

tutejszej szkoły. Gościliśmy też zawodników z Borku, Garzyna, Leszna, Wschowy                        

i Skoraszewic. Wszyscy uczestnicy biegu otrzymali pamiątkowe plakietki i posiłek,                      

a zwycięzcy – medale i nagrody.  Na zakończenie odbył się masowy bieg rekreacyjny,             

bez ograniczeń wiekowych. Każdy uczestnik tego biegu otrzymał pamiątkowy dyplom                     

i  mógł wziąć udział w losowaniu nagród.    

 Kierownikiem zawodów był pan Jacek Migdalski, który zajął się stroną techniczno – 

sportową całego przedsięwzięcia. Moim zadaniem było znaleźć dla Biegu Katyńskiego 

patronów i sponsorów, dzięki którym idea mogła stać się rzeczywistością. Wzorem lat 

ubiegłych IX Bieg Katyński w Pępowie odbył się pod wspólnym Patronatem Szkoły, Gminy 

i Parafii w Pępowie. Wójt Gminy Pępowo  p. S. Krysicki, pomógł nam pozyskać środki        

na medale, pamiątkowe plakietki i część nagród oraz skoordynował działania strażaków, 

policji, pracowników Urzędu i GOK. Z kolei firma Emilgrana Poland Sp. z o.o.(Siedlec) 

oraz Powiatowy Bank Spółdzielczy w Gostyniu sfinansowały większość nagród                          

dla uczestników biegu. Pragnę podziękować wszystkim, którzy pomogli nam w realizacji 

tego niezwykłego przedsięwzięcia. Dziękuję również wszystkim uczestnikom IX Biegu 

Katyńskiego   w Pępowie; nie każdy mógł stanąć na podium, ale wszyscy stoczyli walkę              

z pokusą „nicnierobienia”   i z własną słabością, a wysiłkiem włożonym w pokonanie trasy  

ok. 1000 – 1500 m godnie upamiętnili ofiary Katynia i Smoleńska.   
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                                             Mirosława Bigaj 

     Dziękujemy sponsorom za wsparcie finansowe: 

Panu Wójtowi St. Krysickiemu i Radzie Gminy  Pępowo, 

Firmie Emilgrana Poland Sp. z o.o. (Siedlec), 

Powiatowemu Bankowi Spółdzielczemu w Gostyniu,  

Radzie Sołeckiej wsi Pępowo, 

Gminnej Spółdzielni Samopomoc Chłopska w Pępowie, 

Radzie Rodziców Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Pępowie, 

Firmie p. Ireneusza Matyli, 

Firmie p. Justyny Waszak.  

 

 Dziękujemy za  pomoc w organizacji biegu: 

p. Jolancie Nowackiej za opiekę medyczną nad uczestnikami biegu, 

p. Jackowi Śląskiemu – kierownikowi Wydziału Kultury i Sportu UG w Pępowie                      

za plakietki, dyplomy w biegu masowym oraz pomoc przy zakupie nagród, strażakom, 

policji, pracownikom GOK i Urzędu Gminy w Pępowie za pomoc przy stworzeniu oprawy 

technicznej biegu, 

p. Tomaszowi Jarusowi za dyplomy, 

p. Karolinie Grześkowiak za medale, 

p. Danucie Radole za pomoc w zorganizowaniu kącika medycznego, 

Dyrekcji i  nauczycielom Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Pępowie, którzy 

zaangażowali się w organizację biegu i otoczyli opieką jego uczestników oraz wszystkim, 

którzy w jakikolwiek sposób wsparli organizację  IX Ogólnopolskiego Biegu Katyńskiego        

w Pępowie.  

Organizatorzy Biegu Katyńskiego 

Mirosława Bigaj 

Jacek Migdalski 
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WYNIKI IX BIEGU KATYŃSKIEGO 

Pępowo, 30 kwietnia 2018 r. 

GIMNAZJUM i klasy VII SP 

Rocznik 2002 

Dziewczyny: 

1. Wiktoria Poślednik SP Pępowo 

2. Wiktoria Łyszczak SP Pępowo 

3. Anna Wojciechowska  SP Pępowo 

4. Karolina Broda SP Pępowo 

5. Alicja Woźniak SP Pępowo 

6. Kinga Chudzińska SP Pępowo 

 

 

Chłopcy: 

1. Karol  Radojewski SP Pępowo 

2. Kamil  Przybyłka SP Pępowo 

3. Dominik Klemczak SP Pępowo 

4. Klaudiusz Sierota SP Pępowo 

5. Jakub Dalibor SP Pępowo 

6. Filip Walorski  SP Pępowo 

 

Rocznik 2003 - 2004 

Dziewczyny: 

1. Patrycja Bielecka SP Piaski 

2. Karolina Bielecka SP Piaski 

3. Dominika Hauza SP Pępowo 

4. Karolina Szałata SP Pępowo 

5. Nina Borowczyk SP Pępowo 

6. Julia Mierzyńska SP Pępowo 

 

 

Chłopcy: 

1. Przemysław Przewoźny    SP Pępowo 

2. Gabriel Działdowski  SP nr 2 Wschowa 

3. Maciej Dalibor  SP Pępowo 

4. Albert Betowski  SP Pępowo 

5. Wojciech Błaszyk  SP Pępowo 

6. Dawid Rauchut  SP Pępowo 

 

SZKOŁA PODSTAWOWA 

Rocznik 2005- 2006 

Dziewczyny: 

1. Joanna Naglak SP Pępowo 

2. Klaudia Mendyka SP Pępowo 

3. Weronika Wolniak SP Pępowo  

 

Chłopcy: 

1. Jakub Skrzypczak SP Garzyn 

2. Kacper Kaczmarek SP Pępowo 

3. Daniel Robakowski SP Pępowo 
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4. Maria Fabisiak SP Pępowo 

5. Rozalia Dudka SP Pępowo 

6. Amelia Błaszyk SP Pępowo 

 

4. Emil Krajka  SP Pępowo 

5. Artur Kamieniarz SP Pępowo 

6. Damian Leciej SP Pępowo 

 

Rocznik 2007 i młodsi 

Dziewczyny: 

1. Oliwia Juśkowiak SP nr 7 Leszno 

2. Zuzanna Zaremba SP Borek 

3. Paulina Nowacka SP Pępowo 

4. Paulina Strójwąs   SP nr 2 Wschowa 

5. Zuzanna Skrzypczak SP Garzyn 

6. Karolina Grzelczak SP Pępowo 

 

 

Chłopcy: 

1. Fabian Grzymisławski SP Pępowo 

2. Jan Waszyński SP Pępowo 

3. Dominik Leśniarek SP Pępowo 

4. Bartosz Łakomy SP nr 2 Wschowa 

5. Nikodem Gruetzmacher SP Pępowo 

6. Marcin Kończak SP Pępowo 
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