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Zbrodnia rodzi zbrodnię 

               11 stycznia 2019 roku uczniowie klas siódmych wraz z opiekunami: p. Mirosławą 

Bigaj, s. Ewą Koczwarą i p. Marleną Wachowiak, obejrzeli spektakl pt. „Balladyna”                

w wykonaniu aktorów Wrocławskiego Teatru „Artenes”, który gościł w Gostyńskim Ośrodku 

Kultury „Hutnik”.   

            Dramat Juliusz Słowackiego został wystawiony w wersji tradycyjnej baśni, w której 

romantyczna fantazja przenika i determinuje wydarzenia ze świata realnego. W przedstawieniu 

zagrało czworo aktorów, którzy w ciągu kilkudziesięciu minut, wcielając się w różne postaci, 

potrafili przenieść widzów w różne miejsca, mogliśmy zobaczyć chatę wdowy, pustelnię, 

tajemniczy las, a także podziwiać zamek Kirkora. Zaskakującym rozwiązaniem było 

wprowadzenie Chochlika i Skierki     w formie hologramów. 

         Doskonała scenografia, światło i dźwięk, a przede wszystkim niezwykła gra aktorów 

przybliżyły młodzieży utwór, który znajduje się w kanonie lektur szkolnych. 

 

Marlena Wachowiak 

 

FERYJNE GRANIE 

 Dnia 15 stycznia - podczas ferii zimowych - odbył się kolejny w naszej szkole turniej 

klas w piłce nożnej halowej. Od godzin porannych rywalizowały między sobą klasy IV-VI, 

natomiast później do rozgrywek przystąpili uczniowie klas VII - VIII i III gimnazjum. 

Głównym celem zawodów była dobra zabawa i aktywnie spędzony czas w dni wolne  od nauki. 

Ilość drużyn i zawodników świadczy o tym, iż udało się to osiągnąć. 	

	 W młodszej kategorii udział brali: kl. Vb, NCPNC Kombinerki, Fajni Kolesie, 

Prestiżowa Vd, IV kl. Skoraszewice, FC Gumisie, FC Rozwiązane Trampki, Bulls Team      

oraz Koślawe Nogi. Najlepszą drużyną okazali się młodzi piłkarze z klasy VIc (Bulls Team). 

 W kategorii uczniów klas VII - VIII SP i III Gimnazjum do sportowej rywalizacji 

przystąpili: Katalonia Pępowo (IIIb), Big Maci z Fajnej Paki (VIIa), Pług Pasierby (IIIc), Coco 

Jumbo (IIIa) i Ajax Pępowo (IIIa). Bezkonkurencyjni okazali się zawodnicy Coco Jumbo,              

na drugim miejscu uplasował się Ajax Pępowo, a na najniższym stopniu podium znalazła się 

Katalonia Pępowo. 
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 Wszystkie drużyny otrzymały pamiątkowe dyplomy, a trzy najlepsze w swojej kategorii 

-  statuetki. Najważniejsze jednak było to, że uczniowie mieli okazję do sportowej rywalizacji 

oraz doskonałej zabawy. 

                                                                                                                     Marcin Kaczmarek 

                                                                                                                     Szymon Banaszyński 

 

Mistrzostwa Szkoły w Piłce Siatkowej	

          Dnia 22 stycznia 2019 roku, czyli  w okresie ferii zimowych, zostały zorganizowane 

Mistrzostwa Szkoły w Piłce Siatkowej. W turnieju brało udział 6 drużyn. Najlepsze trzy 

drużyny, które dotarły drogą pucharową do finału, zostały nagrodzone dyplomem                        

oraz medalami.  Podczas turnieju dopisała frekwencja , uśmiechy i dobry humor również.  

                                         Bardzo aktywnie spędziliśmy tegoroczne ferie zimowe.  

                                                                                                                    

                                                                                                                     Szymon Banaszyński 
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Aktywny wypoczynek zimą	

             5 lutego 2019 roku o godzinie 12.30 nasza klasa, czyli 7b, wybrała się na lodowisko             

i bowling    do Gostynia z panią Alicją Skowrońską - nasza wychowawczynią oraz panią 

Magdaleną Kulińską. Na lodowisko weszliśmy o godzinie 13.00  i mieliśmy to szczęście,        

że cały obiekt był do naszej dyspozycji. Wyszaleliśmy się za wszystkie czasy, 

zorganizowaliśmy wyścigi na łyżwach oraz każdy  mógł się pochwalić swoimi 

umiejętnościami. Następnie udaliśmy się na bowling,   gdzie mogliśmy pograć i zjeść pizzę. 

           Wycieczka była dla nas miło i aktywnie spędzonym czasem wolnym. Zadowoleni                   

i szczęśliwi wróciliśmy do domu.  

                                                                                              Uczniowie klasy VII b 
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„Szkoła dobrego wychowania”	

 

														Uczniowie Szkoły Podstawowej w Pępowie przystąpili do udziału w XXIII edycji 

konkursu „Szkoła dobrego wychowania”. Celem konkursu, organizowanego przez Studium 

Prawa Europejskiego w Warszawie, jest zapoznanie dzieci ze standardami dobrego 

wychowania.  

Realizacja programu dla uczniów klas IV – VIII w pierwszej fazie polegała na przygotowaniu 

gazetki promującej program „Szkoła dobrego wychowania” oraz haseł – zwrotów 

grzecznościowych: PROSZĘ, DZIĘKUJĘ, PRZEPRASZAM, które zostały umieszczone                

na drzwiach każdej klasy.  

           W lutym 2019 roku w klasach IV – VIII przeprowadzono konkurs pt. „Moje zachowanie 

świadczy o mnie”. Z każdej klasy wyłoniono trzy najlepsze prace pisemne, które widnieją                 

na korytarzu szkolnym. 

Magdalena Kulińska 
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Muzycznie i naukowo, czyli co się działo w lutym w naszej szkole 

           Dnia 8 lutego 2019 roku uczniowie klas IV-VIII SP i III G mieli okazję wysłuchać 

koncertu   muzyki celtyckiej przygotowanego  przez Łódzkie Biuro Koncertowe ,,Wirtuoz”. 

Artyści zaprezentowali wybrane utwory muzyki celtyckiej. Jak zawsze, nie zabrakło 

konkursów dla publiczności. Zwieńczeniem spotkania był taniec, do którego muzycy zaprosili 

uczniów naszej szkoły.  

 

           15.02.2019 roku odbyła się w naszej szkole nietypowa lekcja przyrody przeprowadzona 

przez przedstawiciela ,,EduEvent”. Wzięli w niej udział chętni uczniowie, którzy dowiedzieli 

się m.in. jakie właściwości mają hel, butan oraz wodór, w jaki sposób zachować się                   

w niebezpiecznych sytuacjach związanych z wyżej wymienionymi gazami i jak wykorzystać 

nauki ścisłe, aby życie stało się łatwiejsze. Uczniowie z zapartym tchem śledzili kolejne 

poczynania naukowca. A oto ich krótkie relacje: 

Dziś z klasą byliśmy na niezwykłej lekcji przyrody. Pan pokazywał nam różne eksperymenty               

- w 3 sekundy nadmuchał długi worek, zamienił gaz w bąblujący płyn. Mnie najbardziej 

podobał się eksperyment z ogniem na ręce koleżanki, jednak ogień jej nic nie zrobił, ponieważ 

wcześniej umoczyła rękę w wodzie. 

                                                                                                        Emilia Dudkowiak, kl. V a  

Najwięcej było eksperymentów z ogniem. W jednym z nich brał udział mój kolega z klasy. 

Najbardziej podobał mi się eksperyment z wodorem. Chciałbym więcej takich lekcji. 

                                                                                                          Olgierd Mendyka, kl. V a 
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Dzisiaj byłam na nietypowej lekcji przyrody. Pan Mateusz pokazał dużo eksperymentów,        

np. unoszenie piłki pod wpływem dmuchawy.  Dowiedziałam się wielu ciekawych rzeczy             

o powietrzu i gazie. To była superlekcja.       

                                                                                                          Karolina Grzelczak, kl. V a                                                                        

Naprawdę mi się podobało, dla mnie najciekawszy był eksperyment z balonem,  świeczką           
i wodorem. Pan umieścił wodór w balonie i położył nad świeczką, wtedy balon wybuchnął           
i na ułamek sekundy pojawiła się kula ognia. Nie żałuję, że poszedłem na tę lekcję. 

                                                                                                               Fabian Waleński, kl. V a	
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"Autoprezentacja uczniów na portalach społecznościowych" 

 
            W ramach konkursu "Uczeń bezpieczny w sieci", w klasach V, wychowawcy               

we współpracy z pedagogiem  przeprowadzili lekcje z uczniami na temat cyberprzemocy,             

ze szczególnym uwzględnieniem odpowiedzialności za treści umieszczane w Internecie, 

udostępniania danych i złudnego poczucia anonimowości, które towarzyszy młodzieży 

poruszającej się w cyberprzestrzeni. Internet jest przydatnym do nauki, pracy i zabawy 

narzędziem. Niestety,   jak każde narzędzie może być używane do dobrych, jak i złych działań. 

Warto wiedzieć, jakie występują w nim zagrożenia  i jak się zachować, kiedy na nie natrafimy. 

        Podczas zajęć nauczyciele starali się  przedstawić uczniom najważniejsze zagrożenia, 

jakie czyhają w sieci. Takie zagrożenie może się pojawić w przypadku ujawnienia swoich 

danych osobistych. Prywatne dane nie powinny wpaść w niepowołane ręce! Numer telefonu, 

e-mail, adres domowy, zdjęcie czy różnego rodzaju hasła (do poczty, komunikatora, czatu)            

to informacje, których należy chronić w trosce    o własne bezpieczeństwo.  

           Dodatkowo, każdy z uczniów na lekcji informatyki  przygotował prezentację na temat:    

"Jak być bezpiecznym na portalach społecznościowych?". 

                                                                        

                                                                                                                             Patrycja Maury 
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"Uczeń bezpieczny w sieci" 

 

               Nasza szkoła bierze udział w Ogólnopolskim Konkursie pod nazwą "Uczeń 

bezpieczny   w sieci". Uczniowie klas czwartych zrealizowali jedno z zadań konkursowych, 

jakim było przygotowanie plakatów pod hasłem: "Bezpieczeństwo w sieci". 

            Internet jest bardzo pożytecznym narzędziem, które pozwala na pracę, naukę, zabawę      

czy nawiązywanie znajomości. Jednak obok tych wielu zalet, są również niebezpieczeństwa.         

To, w jaki sposób będziemy z niego korzystać, zależy tylko od nas. Dobrze jest znać zasady 

bezpiecznego korzystania z sieci internetowej, aby nie narazić siebie i innych na groźne 

sytuacje. Świadomość tych zagrożeń jest coraz większa, ale warto zawsze przypominać,                

jak korzystać  z dobrodziejstw sieci i jednocześnie być bezpiecznym w sieci. 

                                                                                                          Patrycja Maury 
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„Jak spędzam wolny czas w sieci?” 

               W ramach konkursu "Uczeń bezpieczny w sieci" nasi uczniowie, 14 lutego z okazji 

walentynek, wzięli udział w zorganizowanym konkursie Mini Playback Show, który polegał          

na naśladowaniu swojego ulubionego artysty na scenie. Do występu zgłosiło się aż 88 uczniów       

z klas IV-VIII SP oraz III gimnazjum. Zanim jednak wcielili się w role słynnych wykonawców, 

musieli starannie prześledzić w Internecie teledyski, aby zorientować się, w jaki sposób 

upodobnić się do gwiazd. Obserwowali ruchy sceniczne, mimikę twarzy, ubiór oraz makijaż. 

Musieli również nauczyć się słów wybranych utworów, aby we właściwym momencie otwierać 

usta, naśladując swych idoli.  

 

             Uczniowie biorący udział w konkursie bardzo pożytecznie wykorzystali swój czas 

spędzony w Internecie. 

Patrycja Maury 
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Zawód ratownik medyczny 

            22 lutego 2019 roku, dzięki uprzejmości pani Małgorzaty Andrzejewskiej, która 

zaprosiła studentów III roku ratownictwa medycznego Uniwersytetu Medycznego im. Karola 

Marcinkowskiego w Poznaniu  do naszej szkoły, uczniowie klasy VII a  mieli okazję 

dowiedzieć się, na czym polega praca ratownika medycznego, a także, jaką szkołę należy 

skończyć, aby zostać ratownikiem medycznym. Studenci (Zuzanna Adamska i Mateusz 

Andrzejewski) opowiedzieli naszym uczniom o pracy ratowników medycznych                    

oraz przeszkolili ich w zakresie pierwszej pomocy przedmedycznej. 

         Uczniowie wykazali się dużym zainteresowaniem, chętnie włączali się                 

w ćwiczenia. Zadawali mnóstwo pytań, a także sami popisali się dużą wiedzą. 
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Bal przebierańców 

            15 lutego odbył się bal przebierańców zorganizowany przez Panią Alicję Skowrońską       

i nas, czyli klasę 7b. 

          Na początku wszyscy wysłuchaliśmy krótkiego wstępu, a następnie zaczęliśmy śpiewać          

i tańczyć do muzyki, którą puszczał nasz DJ Bartek Rolnik. Kiedy skończyła się druga 

piosenka,  zaczęliśmy śpiewać słynny utwór biesiadny: ” A kto się w styczniu urodził,  ma 

wstać, ma wstać, ma wstać.” I tak śpiewając, doszliśmy do grudnia. Następnie odbyła się 

pierwsza konkurencja,  która nazywała się „krzesełka”. Zwyciężyła w niej Oliwia Bogdańska, 

która była bardzo szczęśliwa z tego powodu. Później było kilka kolejnych piosenek i dedykacji. 

I tak wesoło tańczyliśmy,  aż do momentu, kiedy dostarczono pizzę. Wtedy wszyscy usiedli            

i zjedli,  a następnie odbyła się kolejna  konkurencja,  a mianowicie wyławianie owoców 

ustami z miski pełnej wody. Rywalizowali ze sobą Aleksander Maksajdowski i Lidia 

Domaniecka,  mimo usilnych starań Lidia przegrała z kolegą. Olek, z uśmiechem od ucha           

do ucha, zszedł ze sceny.  Później były już tylko zabawa i śmiech. Niestety, kiedy spotkanie  

dobiegło  końca i zabrzmiała ostatnia piosenka,  wszyscy zaczęliśmy krzyczeć: ”Mało, mało, 

mało”.  Nasza Pani uległa   nam   i przetańczyliśmy razem jeszcze  3 utwory.  
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          Myślę,  że wszyscy zapamiętamy ten bal do końca życia,  ponieważ sprawił nam  tyle 

frajdy! Mimo iż spędziliśmy nad organizacją zabawy dużo czasu,  to samo ozdabianie sali, 

składanie serwetek, wymyślanie konkurencji, kreowanie strojów,  było już czymś, co sprawiało 

nam wiele radości, a co dopiero zabawa w gronie przyjaciół i kochanej pani wychowawczyni. 

Jeśli byśmy się zapytali każdego z klasy jak było -  na pewno powiedziałby tak samo. 

 

Wiktoria Olejniczak, klasa 7b  
 

 
 
 
 

Laureaci   powiatowego   konkursu 

               26 lutego w ZSO w Gostyniu odbyło się uroczyste podsumowanie XIV Powiatowego 

Konkursu Literacko-Plastyczno-Fotograficznego „Dialog z rzeczywistością”. Łącznie                     

na konkurs wpłynęło ponad 160 prac (literackich, plastycznych, fotograficznych) nadesłanych 

przez uczniów z 13 szkół podstawowych i ponadgimnazjalnych powiatu gostyńskiego.                
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W uroczystości uczestniczyło sześć uczennic z naszej szkoły, które znalazły się w gronie 

laureatów w kategorii literatura (poezja / proza).  

          Od tego roku najlepsze prace w trzech różnych kategoriach oceniano z podziałem                   

na wiek uczestników: 8-11 lat, 12-15 lat i 16-19 lat (klasy III gimnazjum i szkoły 

ponadgimnazjalne). 

Kategoria: proza  

Aleksandra Tyll – kl. V c - wyróżnienie 

Aleksandra Gierlik – kl. VI b - wyróżnienie  

Oliwia Nowacka kl. III b G - wyróżnienie 

Kategoria: poezja 

Julia Kołodziejczak – kl. VIII b – II miejsce 

Daria Klemens – kl. VIII b – III miejsce 

Natalia Siama – kl. III b G  - III miejsce 

Alicja Wojciechowska 
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„Odpalenie choinki dla Jagienki” 

 9 grudnia 2018 r. po raz pierwszy w historii Pępowa odbyła się w tutejszej hali 

sportowej wielka mikołajkowa impreza dla dzieci. Nowy wójt naszej gminy p. Grzegorz 

Matuszak z pomocą p. Tomasza Gruetzmachera i p. Jacka Śląskiego stworzył formułę 

przedsięwzięcia, które ma szansę wpisać się w tradycję bożonarodzeniową naszej wsi. 

Pierwsze „odpalenie choinki” w Pępowie, za przyzwoleniem  organizatorów, połączone zostało 

z akcją charytatywną  na rzecz Jagienki Karczyńskiej, dziewczynki potrzebującej pomocy 

finansowej (około 300 tys. zł) na operację nóżki.  W przygotowania do tej imprezy włączyła się 

duża grupa ludzi dobrej woli, którzy poświęcili swą energię, czas i pieniądze, aby „odpalenie 

choinki dla Jagienki” mogło stać się  wydarzeniem, które do czerwoności rozgrzało ludzkie 

serca.  

 Pragnę w tym miejscu serdecznie podziękować wszystkim sponsorom 

i wolontariuszom, dzięki którym zebraliśmy na rzecz Jagienki przeszło 15 tys. zł, z czego 

przeszło 9 tysięcy na samym festynie.  Dziękuję wójtowi naszej gminy p. G. Matuszakowi               

za całokształt, paniom z kół gospodyń wiejskich za przepyszne placki, p. Pawłowi 

Maciejewskiemu za kawę, herbatę i soczki dla uczestników festynu, p. prof. Joannie Imielskiej 

i p. Dariuszowi Kałmuczakowi za ofiarowanie obrazów na aukcję, p. Katarzynie Waleńskiej               

za opiekę nad plackarnią, p. Agnieszce Waleńskiej za klowna, p. Piotrowi Waleńskiemu             

za św. Mikołaja, sekcji teatralnej dla dorosłych działającej przy GOK   w Pępowie                   

wraz z dyrygentem p. L. Żelaznym za oprawę muzyczną, dzieciom i młodzieży ze szkół                 

w Pępowie i Skoraszewicach oraz ich opiekunom za występy, nauczycielom i pracownikom 

szkoły w Pępowie za pomoc wszelaką i „zrzutkę”, wolontariuszom  i członkom komitetu 

organizacyjnego z p. J. Śląskim na czele za pomoc w zabezpieczeniu puszek i policzeniu               

ich zawartości, p. Martynie Waleńskiej i p. Ewelinie Mareckiej,  ich przyjaciołom                        

oraz wszystkim anonimowym ofiarodawcom za dar serca!   

 Dziękuję wszystkim, w imieniu swoim i całej naszej rodziny, za wsparcie i pomoc               

dla mej bratanicy Jagienki i wierzę,  że  za  rok   odpalimy w    Pępowie    kolejną      choinkę            

dla dziecka     w potrzebie. 

Mirosława Bigaj 
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X Ogólnopolski Bieg Katyński w Pępowie 

We wtorek, 30 kwietnia 2019 r. w Pępowie odbędzie się X Ogólnopolski Bieg 

Katyński. W tym roku  obchodzimy 79. 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 Gminnym Ośrodku Kultury             

obok posadzonych tam „katyńskich dębów”. W zawodach startować będą uczniowie 

pępowskiej szkoły. Spodziewamy się, że licznie dotrą na nie również zawodnicy z  innych 

szkół naszego powiatu i regionu. Łącznie przewidujemy udział ok. 400 uczestników. Wszyscy 

uczestnicy biegu otrzymają pamiątkowe plakietki i posiłek, zwycięzcy – medale i nagrody.                                

Na zakończenie odbędzie się masowy bieg rekreacyjny, bez ograniczeń wiekowych,                      

dla wszystkich miłośników biegania. Wszyscy uczestnicy tego biegu otrzymają pamiątkowe 

dyplomy oraz  wezmą udział w losowaniu nagród.  

Program zawodów 

30. 04. 2019 r. ( wtorek ) 

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 2007 i młodsi/sze (SP) 800 m 800 m 

roczniki  2005 i 2006 (kl. VII i VI SP) 1500 m 1500 m 

rocznik 2003 i 2004 (kl. III gim. i VIII SP) 1500  m 1500 m 

 

Długość biegu podano w przybliżeniu. 

Około godz.13:00 – zakończenie zawodów, wręczenie nagród oraz masowy bieg rekreacyjny 

Zainteresowanych prosimy o kontakt (SP im. Jana Pawła II w Pępowie,                            

ul. Powstańców Wlkp. 44, 63 – 830 Pępowo, tel. 65 5736124, fax. 655736518,                  
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email: sekretariat@pepowo.edu.pl ) i jak najszybsze potwierdzenie udziału w X Biegu 

Katyńskim w Pępowie. Szczegółowy regulamin biegu dostępny jest w sekretariacie szkoły   

i na stronie internetowej SP im. Jana Pawła II w Pępowie. 

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W ZAWODACH ! 

Komitet Organizacyjny  

  X Biegu Katyńskiego w Pępowie 

	

	

	

	


