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WYJAZD PĘPOWSKICH GIMNAZJALISTÓW DO NIEMIEC 
W RAMACH WYMIANY MŁODZIE śY 

Pępowo- Hille 
5 - 12 września 2007r. 

 
• 5 września (środa) – podróŜ autokarem. 
• 6 września (czwartek): wycieczka do Kolonii; zwiedzanie katedry Kölner 

Dom i muzeum czekolady Schokoladenmuseum. 
 

• 7 września (piątek): zwiedzanie szkoły: spotkanie z Dyrektorem             
(Pan Berndt), nauka tańca, basen. 

 
• 8 września (sobota): wyjazd do Hannoveru - zwiedzanie podwodnego 

muzeum SeaLife i Ogrodów Królewskich - Herrenhäuser Garten.  
 

• 9 września ( niedziela): pobyt w rodzinach. 
 
• 10 września (poniedziałek): nauka tańca, lekcja gotowania, przepłynięcie 
śluzy statkiem. 

 
• 11 września (wtorek): próba generalna tańca, nauka Ŝonglowania, lekcja 

informatyki, wspólny grill z rodzinami, prezentacja tańca, pamiątkowa 
fotografia. 

 
• 12 września - powrót do Polski 

 

   
Przed szkołą w Hille                                              Przepłynięcie śluzy  
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                              Minden                                      W ogrodzie botanicznym. 
 

   
Herrenhäuser Garten – Ogrody Królewskie                Sztuka gotowania                                                             
w Hannoverze  
 

  
W „Wesołym miasteczku” w Lübecke. 
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Podwodny świat -  muzeum Sea Life w Hannoverze 

 
 

  
                Fontanna z... czekolady.                 W fabryce czekolady. 
 
.................................................................................................................................
„Być mistrzem w zawodzie...” 
20 września 2007r. - uroczystość wręczania aktów nadania stopnia 

nauczyciela dyplomowanego nauczycielom z powiatu 
gostyńskiego. 

    
      Na uroczystość przybyli zacni goście.         Pani Dyrektor serdecznie powitała wszystkich 

w progach pępowskiego gimnazjum.                        
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               Program artystyczny prowadził Szymon Mieszkała z kl.I b gimnazjum 

   
Dzieci z radością wykonały „jesienny program”. 

 
 

Laureaci etapu powiatowego konkursu                                        
„DOBRY SAMARYTANIN” 

 
 26 września br. w Starostwie Powiatowym w Gostyniu nastąpiło rozstrzygnięcie etapu 
powiatowego konkursu dla młodzieŜy: „Dobry Samarytanin”. Spośród sześciu najlepszych 
prac  wyłonionych w maju na szczeblu szkoły, pięć zostało dostrzeŜonych przez powiatowe 
jury. Oto laureaci z naszego gimnazjum: 
Martyna Siama kl.IIc  – I miejsce w kategorii prac plastycznych. 
Martyna Grobelna kl.IIIa i Daria Krajka kl.IIb  – wyróŜnienia w kategorii prozy. 
Patrycja Śląska i Barbara KrzyŜoszczak – uczennice kl.IIId - wyróŜnienia w kategorii 
poezji. 
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PREZENTACJA NIEKTÓRYCH UTWORÓW 
 
Patrycja Śląska kl.IIId gimnazjum : (Nie)MIŁOSIERDZIE 
 
Upada. 
Nie ma sił. 
Płacze. 
 
Przechodzą jego przyjaciele. 
 
Wzywa o pomoc.  
 
Nic...Cisza...Pustka... 
Pustka ich serc! 
Cisza... 
Nicość ich dusz! 
 
Przyjaciele? Jacy? Czyi? 
 
Upadł. 
LeŜy. 
Nie płacze. 
Nie prosi o pomoc. 
 
Przechodzi Ktoś. 
Klęka. 
Modli się. 
Podnosi upadłego. 
Otrzepuje z niego kurz i brud. 
Stawia z nim pierwsze kroki. 
Idą. 
Idą razem. 
Idą ramię w ramię. 
JuŜ nie upadną.  
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Barbara Krzy Ŝoszczak kl.IIId gimnazjum: MIŁOSIERNY SAMARYTANIN 
 
Stoję przy Tobie i z radością 
Wykrzykuję szczęście w Twoje ucho  
Lecz Ty tego nie słyszysz ... 
 
Stoję przy Tobie i z lubością 
Gapię się w Twą przepiękną twarz 
Lecz ty tego nie widzisz... 
 
Stoję przy Tobie i z miłością  
Dotykam Twych sparaliŜowanych dłoni 
Lecz Ty nigdy nie odwzajemnisz uścisku! 
 
Więc odchodzę 
Zalewając się niewidzialnymi łzami 
I czując ogrom przytłaczającego kalectwa 
Gdy nagle słyszę Twoje słowo 
DZIĘKUJĘ 
Prosto z serca. 
 
 
WYBORY DO SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO GIMNAZJUM 

 

 
Komisja skrutacyjna wraz z opiekunem SU gimnazjum - p. Alicja Gruetzmacher 

 
Rada Samorządu Uczniowskiego   
przew. Daria Wierzyk 
z-ca: Szymon Nowacki 
sekretarz: Agata Pijaczyńska 
skarbnik: Władysław Waleński 
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NASZ UDZIAŁ W VII PIELGRZYMCE RODZINY SZKÓŁ 

IM. JANA PAWŁA II 
 

„Słowa Ojca w czyn chcemy przemieniać, pomagać ludziom i wciąŜ pamiętać 
Twoje myśli, które drogi wskazują, Twoje słowa, które uczą mądrości, Twoje 
czyny przepełnione miłością”- rozlegały się słowa hymnu Rodziny Szkół                  
im. Jana Pawła II. 
 
 4 października przedstawiciele naszej szkoły uczestniczyli w VII Pielgrzymce 
Rodziny Szkół im. Jana Pawła II w Częstochowie. 
Jasnogórskie wały i plac przed szczytem ozdobiły setki transparentów oraz ponad 400 
pocztów sztandarowych, reprezentujących poszczególne szkoły. Przybyli takŜe 
przedstawiciele wyŜszych uczelni: Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego im. Jana Pawła II 
w Lublinie, Państwowej WyŜszej Szkoły Zawodowej im. Jana Pawła II w Białej Podlaskiej           
i WyŜszej Szkoły Handlu i Finansów Międzynarodowych im. Jana Pawła II w Zielonej Górze. 
Dotarły takŜe delegacje szkół z Litwy i ze Szkocji. 20 tysięcy młodzieŜy wraz z opiekunami 
modliło się o wyniesienie na ołtarze Patrona swoich szkół - Sługi BoŜego Jana Pawła II. Mszy 
św. o godz. 11.00 na Jasnogórskim Szczycie przewodniczył bp Zygmunt Zimowski z 
Radomia, duszpasterz Rodziny Szkół im. Jana Pawła II. W czasie pielgrzymki po raz 
pierwszy wykonano hymn Rodziny Szkół im. Jana Pawła II na melodię „Barki”.                          
Na zakończenie Eucharystii został odczytany Akt Zawierzenia Rodziny Szkół noszących imię 
Jana Pawła II Matce BoŜej. MłodzieŜ wystosowała takŜe telegram do papieŜa Benedykta 
XVI. Po Mszy św. poczty sztandarowe w uroczystej procesji przeszły do Kaplicy Matki 
BoŜej, gdzie otrzymały błogosławieństwo od bpa Zygmunta Zimowskiego oraz pamiątkowe 
obrazki ze skrawkami sutanny Ojca Świętego Jana Pawła II. Tę niezwykłą pamiątkę ofiarował 
dla kaŜdej ze szkół kard. Stanisław Dziwisz. Delegacje otrzymały takŜe gwoździe do 
sztandarów, które 14 lipca br. zostały poświęcone przy grobie Jana Pawła II.  W czasie 
pielgrzymki dzieci i młodzieŜ ofiarowali do specjalnych puszek dobrowolne datki na budowę 
hospicjum Królowej Apostołów w Radomiu, aby wesprzeć dzieło powstawania hospicjów w 
Polsce. Z wdzięcznością patrzył na to obecny na spotkaniu dyrektor Hospicjum ks. Marek 
Kujawski.  
 W Polsce jest ponad 800 szkół im. Jana Pawła II. Nasza szkoła została zarejestrowana 
pod numerem 817. Jesteśmy dumni, Ŝe patronem naszym jest największy autorytet świata. 
Dlatego teŜ staramy się przybliŜać wartości i naukę Jana Pawła II, między innymi na 
zajęciach pozalekcyjnych w ramach koła „Pokolenie JP II”.   

Danuta Szczęsna, Anna Kołata 
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Przed bramą do Klasztoru Jasnogórskiego.      Poczet sztandarowy w drodze na Wały. 

  
Poczty sztandarowe na Wałach                          Pokłon sztandaru w Kaplicy                                                   
 Jasnogórskich                                                    Cudownego Obrazu 

  
Po zakończeniu uroczystości.                          Przed pomnikiem Rodziców Jana Pawła II 
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Jesteśmy zarejestrowani w Rodzinie Szkół pod numerem 817. 

 
 
 

MAŁA P ĘPOWSKA POLAGRA  
 
 W sobotę, 6 października w pępowskim Zespole Szkół moŜna było oglądać                           
i podziwiać Małą Polagrę. Inicjatorką  i pomysłodawczynią całego przedsięwzięcia była 
nauczycielka przyrody, opiekun koła ekologicznego – Ewa Migdalska. Przygotowała 
scenariusz, w realizację którego zostały zaangaŜowane wszystkie oddziały gimnazjum, a jest 
ich dwanaście. Dzięki zapałowi uczniów i ich wychowawców oraz  wsparciu ze strony  
rodziców, mogliśmy podziwiać efekty ich współpracy. Bardzo ciekawe       i smakowicie 
wyglądające wystawy zawierały płody rolne i ich przetwory oraz artykuły spoŜywcze, 
pochodzące z miejscowych zakładów pracy. Prezentowany asortyment to: warzywa i owoce, 
przetwory owocowe i warzywne, kwiaty, pomidory, ziemniaki, buraki cukrowe, kukurydza, 
produkty zboŜowe, miód, smalec, wędliny oraz mleko i produkty mleczne.  
 Jury zaliczyło kilka wycieczek po całej Małej Polagrze, zatrzymywało się przy 
kaŜdym stoisku, by dobrze się przyjrzeć efektom pracy zespołów klasowych. Nie było to 
łatwe, gdyŜ młodzieŜ gimnazjalna stanęła na wysokości zadania i dołoŜyła wszelkich starań, 
by zachwycić „klienta”.  
 Przy kaŜdym stoisku czekał na zwiedzających konkurs z nagrodami. 
 KaŜdy uczeń mógł skorzystać gratis z jednej degustacji, a pozostałe apetyty miał 
prawo zaspokoić za drobną opłatą.   
 Największym powodzeniem cieszyła się smaŜalnia frytek, obsługiwana przez 
przewodniczącą Rady Rodziców - Dorotę Hudzińską oraz wychowawcę klasy 
odpowiedzialnej za stoisko z ziemniakami. 
 Podczas imprezy, w holu gimnazjum moŜna było spróbować swoich sił w konkursach 
z nagrodami. Uczniowie obu szkół - podstawowej i gimnazjum – rywalizowali w rysowaniu 
słoneczników. Gimnazjaliści zmagali się w ułoŜeniu najciekawszej kompozycji z kwiatów 
ciętych. Wykazali się umiejętnościami manualnymi i wraŜliwością estetyczną. Konkursem 
zainteresowały się przede wszystkim dziewczyny i... jeden chłopak, który, nota bene, zdobył 
trzecią nagrodę. 
  Obie wystawy konkursowe prac uczniowskich były okazałe i jury miało trudny 
orzech do zgryzienia. 
 Poza konkursem, w świetlicy szkolnej powodzeniem zwiedzających cieszyła się 
wystawa domowych  pupilków: króliczków, kotków, chomików, papuŜek itd., przygotowana 
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przez uczniów szkoły podstawowej. Właściciele byli dumni ze swoich podopiecznych, a 
zwiedzający podekscytowani urodą zwierząt. 
 Była to bardzo miła, jesienna, pełna wraŜeń sobota w szkole. 
 Organizator imprezy oraz dyrekcja szkoły serdecznie dziękują sponsorom: Spółdzielni 
Mleczarskiej w Gostyniu, Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w Pępowie, 
Zakładom Mięsnym „Kaczmarek” i Firmie AGI w Pępowie, właścicielom miejscowej piekarni 
- pp. Matuszewskim oraz wszystkim zaangaŜowanym w zorganizowanie tej miłej, otwartej dla 
mieszkańców imprezy - Rodzicom. 
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DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ  był wesoły 
 

  
Pani Dyrektor oczekiwała na gości                         Okazja do spotkania towarzyskiego. 
w holu gimnazjum. 
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Cieszymy się z obecności emerytowanych       Przedstawicielka Rady Rodziców 
nauczycieli.                                                       - p. Sylwia Lewandowska -  składa                     
         Ŝyczenia pracownikom szkoły.  

  
Uznanie dla zawodu nauczyciela ze strony uczniów zostało wyraŜone w scenkach teatralnych. 

  
  Program artystyczny przygotowali: p. Łukasz Janura i p.Arleta Adamek. 
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UDZIAŁ SZKOŁY W UROCZYSTO ŚCI PARAFIALNEJ  
POŚWIĘCENIA POMNIKA JANA PAWŁA II  
 
 Uroczysta Msza św. z udziałem biskupa Marka Jędraszewskiego odbyła się w 
niedzielę odpustową, 21 października o godz. 11.30. Po pięknej, patriotycznej homilii, 
nastąpiło poświęcenie pomnika papieŜa Jana Pawła II, patrona naszej szkoły.  

 
„Nie ma lepszego od Jana Pawła II”- śpiewały dzieci. 

 

  
Biskup Marek Jędraszewski                                Gwóźdź przywieziony przez uczniów                                  
i ksiądz proboszcz Henryk Szwarc.                      z  Częstochowy został wbity przez Księdza                                 
             Biskupa w drzewce  naszego sztandaru. 
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„Pośród niesnasek Pan Bóg uderza/ w ogromny dzwon. Dla słowiańskiego oto papieŜa/ 
otwarty tron./.../ 
Twarz jego słowem rozpromieniona ,/ Lampa dla sług,/ za nim rosnące pójdą plemiona/ 
W światło, gdzie Bóg./.../ 
A trzeba mocy byśmy ten Pański/Dźwignęli świat:/ Więc oto idzie papieŜ słowiański,/Ludowy 
brat” - melorecytacja Marty Matuszak z kl.IIIa gimnazjum. 
 

  
„Santo subito, santo...”      
                           
 Program artystyczny przygotowały panie: Urszula Latuszek i Alicja Wojciechowska. 
 W zaszczytnej roli gwardzistów wystąpili gimnazjaliści: Łukasz Wiśniewski z kl.IIb          
i Rafał Wabiński z kl.Ic.  
.................................................................................................................................................... 

 
 

22 października – Międzynarodowy Dzień Bibliotek Szkolnych 
 

 Po raz kolejny na całym świecie obchodzone było Międzynarodowe Święto Bibliotek 
Szkolnych. 
 Święto jest organizowane od 1999r. przez IASL (Międzynarodowe Stowarzyszenie 
Bibliotekarstwa Szkolnego). Tradycyjnie obchodzone jest zawsze w czwarty poniedziałek 
października. 
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 Celem akcji jest zwrócenie uwagi na ogromną rolę bibliotek w Ŝyciu szkoły, w nauce  
i rozwijaniu zainteresowań czytelniczych. KaŜdego roku obchody przebiegają pod innym 
hasłem. Tegorocznym przewodnim tematem święta było: „Biblioteka pomaga uczyć”.  
 Nasza biblioteka juŜ po raz trzeci włączyła się do obchodów. Na kilka dni przed 
świętem zostały rozwieszone informacje o propozycjach biblioteki.  

Program obchodów: 
- Wystawa pt. „KsiąŜki o Janie Pawle II w naszej bibliotece”. 
- „Poproszę duŜą, niebieską ksiąŜkę…”- lektury, o które proszą nasi uczniowie. 
- „Oni byli przed nami” – prezentacja sylwetek i twórczości znanych pisarzy 
   bibliotekarzy.  

   
 

  We wszystkich klasach 0-III bibliotekarze, przy udziale uczniów z kl.Ib gimnazjum  
(Angeliki Szober, Michaliny Burej, Eweliny Miedzińskiej, Natalii Cieplik i Szymona 
Mieszkały) zaprezentowali scenkę „Dlaczego warto czytać ksiąŜki?”, a następnie 
przeprowadzili konkurs ze znajomości bajek i baśni. KaŜde dziecko odpowiadało na 
wylosowane pytanie i zostało nagrodzone cukierkiem. Dodatkową niespodzianką była 
kolorowanka oraz krzyŜówka pt.„Czy znasz wiersze Jana Brzechwy?”, które następnie 
wezmą udział w losowaniu nagród. 
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 Z kolei uczniowie kl. IV-VI zostali zaproszeni do czytelni, gdzie odbył się konkurs  
pt. „Poznajemy zbiory szkolnej czytelni”. Celem konkursu było zapoznanie uczniów z 
księgozbiorem podręcznym oraz rozwijanie umiejętności korzystania z róŜnych źródeł 
informacji.      

Gimnazjaliści natomiast, przez trzy dni przeglądali zbiory wypoŜyczalni w 
poszukiwaniu ksiąŜek zawierających w tytule imię, kolor i liczbę. W ten sposób mogli poznać 
zbiory naszej biblioteki, które być moŜe zachęcą ich do przeczytania niektórych z nich. 
Zaskoczeniem było duŜe zainteresowanie konkursem i wytrwałość w spisywaniu setek 
tytułów. 

Pocieszający jest fakt, Ŝe kaŜdego roku w obchody święta angaŜuje się coraz więcej 
uczniów, co zbliŜa ich do biblioteki. 

Nauczyciele bibliotekarze dziękują Radzie Rodziców za sfinansowanie nagród dla 
uczestników konkursów. 

 
                                                Nauczyciele bibliotekarze:                                                       

                 B. Kaźmierczak, E. Fabisiak 
 

 
 Humor wypowiedzi uczniowskich w bibliotece 

„Poproszę duŜą, niebieską ksiąŜkę…”  
Lektury, o które proszą nasi uczniowie. 

 
1. „Rybak i morze” („Stary człowiek  i morze”) 
2. „Człowiek i czarne morze” („Stary człowiek i  morze”) 
3. „Stary człowiek nad morzem” („Stary człowiek i morze”) 
4. „Stary pan i morze” („Stary człowiek i morze”) 
5. „Kamienie na szajec” („Kamienie na szaniec”) 
6. „Kamienie na sanie” („Kamienie na szaniec”) 
7. „Mały ksiądz”  („Mały ksiąŜę”) 
8. „Mały księŜyc” („Mały ksiąŜę”) 
9. „Szatyn z siódmej klasy” („Szatan z siódmej klasy”) 
10. „Diabeł z siódmej klasy”  („Szatan z siódmej klasy”) 
11. „Szatnia z siódmej klasy” („Szatan z siódmej klasy”) 
12. „Anakonda” („Antygona”) 
13. „Lakiernik” („Latarnik”) 
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14. „KrzyŜaki” („KrzyŜacy”) 
15. „Opiekun w rosole” („Opium w rosole”) 
16. „Pamiętnik poznaniaka” („Z pamiętnika poznańskiego nauczyciela”) 
17. „Dziesięć elfów” („Dziecię elfów”) 
18. „Kapciuszek” („Kopciuszek”) 
19. „W pustyni i w paszczy” („W pustyni i w puszczy”) 
20. „Akademia policyjna” (Akademia Pana Kleksa”) 
21. „Świntuszek” („Świętoszek”) 
22. „Liść od kapusty” („Kwiat kalafiora”) 
23. „Kleszcze domowe” („Klechdy domowe”) 
24. „Ja i Kasia” („Oto jest Kasia”) 
25. Proszę trzy kamienie  („Kamienie na szaniec”) 
26. Proszę jedną księgę „Pana Tadeusza” 
27. Proszę jedną ksiąŜkę grubą, drugą chudą. 
28. -Lekturę!!! 

           - A jaką potrzebujesz? 
           - Tą, co kolega wypoŜyczył dwie przerwy temu. 
....................................................................................................................................................... 

 
RADA RODZICÓW 

 
PREZYDIUM RADY RODZICÓW 

 
Przewodnicząca - Dorota Hudzińska 

Z-ca przew. i sekretarz - Sylwia Lewandowska 
Księgowa - Marzena Koncewicz 

Skarbnik- Alina Sudolska 
 

KOMISJA REWIZYJNA 
 

Walerian Wierzyk 
Beata Filipiak 

Beata Sarbinowska 
 

• Roczna składka na Radę Rodziców w roku szkolnym 2007/08 wynosi:            
30 zł, płatna w dwóch ratach po 15 zł.  

 I rata - do połowy listopada 2007r., II rata - do połowy lutego 2008r. 
 
................................................................................................................................................... 
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WAśNE DATY 
 

• ZEBRANIA Z RODZICAMI  
 

30.10.2007r.(wtorek) godz. 15.10 - hol gimnazjum KLASY I-III SZKOŁY 
PODSTAWOWEJ  
 

• Spotkanie z dyrektorem w holu 
• Spotkania z wychowawcami w salach lekcyjnych (potrzebne długopisy- wypełnianie 

ankiety) 
12.11.2007 r. (poniedziałek) godz.15.00 -  hol gimnazjum -  KLASA VI SZKOŁY 
PODSTAWOWEJ    

• Wykład: mgr Hanna Wieczorek  „Trudności w nauce, ich przyczyny, sposoby pomocy 
dziecku”. 

• Spotkania z wychowawcami w salach lekcyjnych. 
• DyŜur nauczycieli uczących klasy VI. 

 
13.11.2007r. (wtorek) godz. godz. 15.00 - hol gimnazjum - KLASA III GIMNAZJUM   

• Prelekcja: mgr Małgorzata Gmyrek „Motywowanie uczniów do nauki”.    
• Spotkania z wychowawcami w salach lekcyjnych. 
• DyŜur nauczycieli uczących klasy III gimnazjum. 

 
POZOSTAŁE KLASY SZKOŁY PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM –  do końca listopada 
br.; termin  wyznacza wychowawca. 
 

• 8.11.2007r. - zorganizowanie wyjazdu gimnazjalistów do kina w Gostyniu na film 
KATY Ń  

 
•   9.11.2007r. (piątek), godz. 10.25 -11.10 - sesja naukowa dla klas II i III gimnazjum, 

przygotowanej przez p.M.Bigaj z okazji Święta Niepodległości. 
 
• 14.11.2007r. , godz. 16.30, hol gimnazjum - program profilaktyczny dla rodziców 

gimnazjalistów: „Profilaktyka narkomanii w domu i w szkole. Jak ustrzec dziecko 
przed narkotykami?”. SERDECZNIE ZAPRASZAMY! 

 
 
 
 
 
 
 
............................................................ 
Redakcja „śycia Szkoły”: Cyryla Krajka 
Patronat: Dyrektor Zespołu Szkół  
                  Krystyna Klepacka  


