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DĘBY KATYŃSKIE  

 Zespół Szkół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum im. Jana Pawła II w Pępowie wraz            
z Parafią św. Jadwigi i Urzędem Gminy w Pępowie włączył się do ogólnopolskiej akcji 
posadzenia 21473 dębów upamiętniających Polaków pomordowanych przez NKWD              
w Katyniu i innych miejscach kaźni na terenie ZSRR wiosną 1940r.                                            
 Akcja posadzenia „dębów pamięci" z okazji 70. rocznicy Zbrodni Katyńskiej jest 
częścią Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego „Katyń... ocalić od zapomnienia".         
 Dnia 15 kwietnia 2009 r. o godz. 16.00 w centrum Pępowa posadzone zostały trzy 
dęby upamiętniające: Porucznika Wojska Polskiego Józefa Rzepkę, Aspiranta Policji 
Państwowej Antoniego Busza, Aspiranta Policji Państwowej Franciszka Nadstawka. 
Posadzenia dokonano w obecności ks. Proboszcza Henryka Szwarca oraz członków rodzin 
por. Józefa Rzepki i Antoniego Busza. Uroczyste poświęcenie „dębów pamięci” i odsłonięcie 
tabliczek z krótkimi Ŝyciorysami upamiętnionych oficerów, nastąpiło w dniu 3 maja 2009r. 
Poświęcenia dokonał Proboszcz Parafii św. Jadwigi w Pępowie ks. Kanonik Henryk Szwarc. 

 

 W holu gimnazjum w Pępowie do końca czerwca 2009 r. moŜna obejrzeć wystawę 
prezentującą certyfikaty, które organizatorzy ogólnopolskiej akcji nadają poszczególnym 
„dębom pamięci", krótkie Ŝyciorysy upamiętnionych ofiar oraz zdjęcia ukazujące moment 
posadzenia w Pępowie "katyńskich dębów " i ich poświęcenia. 

Mirosława Bigaj - koordynator akcji 

 posadzenia w Pępowie „dębów katyńskich" 
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Z Ŝycia klas 0 i I - III SP  
 
Dzień Matki na sportowo 
 

Dnia 28 maja 2009r. uczniowie klas 
pierwszych wraz z wychowawczyniami 
zorganizowali Dzień Matki. Była to 
uroczystość inna niŜ dotychczasowe. 
Zaproszone mamy oraz uczniowie 
przybyli do szkoły w strojach 
sportowych. Zebraliśmy się na sali 
gimnastycznej. Spotkanie przebiegało            
w trzech etapach: krótki montaŜ słowno - 
muzyczny w wykonaniu pociech,  
muzyczne zabawy relaksacyjne na 
materacu z mamą, ćwiczenia sportowe ze 

współzawodnictwem. Mamy wykazały się duŜa zręcznością i sprawnością fizyczną, a dzieci 
im kibicowały. Wszystkim dopisywały humory i świetnie się bawili. Po wyczynach 
sportowych nadszedł czas na poczęstunek. Niestety pogoda nie dopisała i zamiast przy grillu 
spotkaliśmy się w stołówce szkolnej. Było to miłe i udane spotkanie.  
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   Wychowawczynie klas I: V.Rolnik i B.Kaczmarek 
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 Z piratami dookoła świata 
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 Na zakończenie roku szkolnego uczniowie klas pierwszych pojechali na wycieczkę           
do „Nenufar Club” w Kościanie. Było to 6 czerwca 2009r. Dzieci przywitała grupa piratów, 
która zabrała je na poszukiwanie skarbu. KaŜdy uczestnik wyprawy otrzymał mapę. Pierwszy 
etap odbył się droga wodną. Uczniowie załoŜyli kapoki i popłynęli zgodnie ze wskazaniem na 
mapie. Dalsze poszukiwanie odbywało się na lądzie. Przemierzając trasę, uczestnicy 
zwiedzali miniaturowe budowle świata, np. piramidę Sfinksa, olbrzyma z wyspy Rodos itp. 
Poszukiwaniom towarzyszyły gry i zabawy, nauka pirackiej piosenki, taniec. Na pewnym 
etapie trasy piraci przekazali uczniów Indianom, którzy dotarli z nimi do celu. Skarbem 
okazała się skrzynia wypełniona słodyczami.  
 Na zakończenie wyprawy odbyła się dyskoteka z lalka Zuzią. Pomimo zmęczenia, 
uczniowie pobawili się jeszcze na placu zabaw. Pełni wraŜeń wróciliśmy do domu. Kapryśna 
czerwcowa pogoda była dla nas w tym dniu łaskawa. 
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B.Kaczmarek, V.Rolnik   
 

Z Ŝycia klas IV- VI 
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Z wizytą na Olimpie – III Turniej Mitologiczny 
 

 27 maja na sali gimnastycznej 
odbył się III Turniej Mitologiczny dla 
klas V. Wzięło w nim udział się 9 
uczniów, po trzech z kaŜdej klasy 
piątej, wyłonionych podczas eliminacji 
klasowych. Uczniowie  przez cały rok 
szkolny czytali mity i poznawali 
niezwykły świat bogów i bohaterów 
greckich. Turniej składał się z kilku 
konkurencji. Finaliści musieli wcielić 
się w postać wybranego bohatera mitu 
i opowiedzieć o sobie. Komisja w 
składzie: p.wicedyrektor C.Krajka, 
p.B.Kaźmierczak i p.E.Fabisiak, 
wysoko oceniła niektóre prezentacje. 
Piękne stroje i rekwizyty sprawiły, Ŝe uczestnicy konkursu wyglądali niezwykle efektownie. 
W dalszej części turnieju uczniowie odpowiadali na losowo wybrane pytania, układali 
rozsypankę wyrazową, musieli odgadnąć zagadkę mitologiczną. Członkowie koła teatralnego 
w szkole podstawowej,  działającego pod opieką pań: Marleny Wachowiak i Joanny Góźdź, 
przedstawili  scenki z mitologii. Zadanie konkursowe polegało na odgadnięciu imion 
wszystkich postaci, które wystąpiły w scence. Zmagania uczestników turnieju były uwaŜnie 
śledzone przez publiczność, którą stanowili koledzy i koleŜanki z klas piątych wraz                      
z wychowawcami.  
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Po zakończeniu wszystkich konkurencji okazało się, Ŝe najlepszą  znajomością  

mitologii greckiej wykazały się  uczennice klasy Va: I miejsce zajęła Marta Rzepka,          
II m-ce Katarzyna Pospiech, III m-ce Zuzanna Łyszczak.  

 
Gratulujemy laureatkom i wszystkim uczestnikom turnieju.  
Następny konkurs juŜ za rok! 

Joanna Góźdź 
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Kolejny sukces Ani 

           W maju został rozstrzygnięty konkurs plastyczny „Bajkowa rodzinka” zorganizowany 
przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Gostyniu. Uczennica klasy Va Anna Filipowiak jako 
jedyna z naszej szkoły otrzymała wyróŜnienie w tym konkursie. Komisja wybierająca 
najlepsze rysunki miała trudny wybór, bowiem do biblioteki wpłynęło ponad 600 prac ze 
szkół podstawowych i gimnazjów z całego powiatu. 

                                                                                             

 Przypomnijmy, Ŝe Ania jest laureatką pierwszej edycji konkursu, która odbyła się 
jesienią. Jej opowiadanie „Kosmiczna rodzinka” zyskało uznanie jury i zostało nagrodzone 
drugim miejscem. Na konkurs plastyczny uczennica przygotowała ilustrację do swojej bajki. 

W swej pracy wykorzystała materiały niezbyt kojarzące się ze sztuką, a mianowicie ryŜ, 
herbatę, płatki owsiane, potłuczone bombki i kawę. Niezwykły pomysł i staranne wykonanie 

zostały wyróŜnione przez komisję konkursową. Gratulujemy! 
Joanna Góźdź 

 
 
BYLI ŚMY W BRZEDNI 

 
W poniedziałek, 18 maja 2009r. wyjechaliśmy na dwudniową wycieczkę do Brzedni 

wraz z wychowawczyniami: Kamilą DzierŜgowską, Darią Klimaszewską i Zofią Przeniczką.  
Najpierw dotarliśmy autokarem do  Łagowa. Czekał tam na nas kierownik obozu, 

który zawiózł nas terenowym samochodem do Brzedni.   Gdy dojechaliśmy, przewodnicy 
podzielili nas na dwie grupy (nazwy wybraliśmy sami: „Szybcy i Wściekli” oraz „Smurfy”). 
Jedna grupa poszła nad jezioro, a druga na leśny tor przeszkód. Przechodziliśmy pod 
oponami, na linach rozwieszonych między drzewami, na wyścigi robiliśmy „Ŝabki”, 
biegaliśmy między palikami. Wielką przyjemnością było dla nas pływanie łódką po jeziorze. 
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W pewnym momencie kapitan oznajmił nam, Ŝe do brzegu musimy dopłynąć własnymi 
siłami. Nie pozostało nam nic innego, jak … nauczyć się wiosłować. Pogoda dopisywała. 
Zauroczyły nas piękne widoki wokół jeziora w Cichowie. W końcu musieliśmy opuścić łódkę 
i pójść na obiadokolację. Szybko poczuliśmy przypływ energii, która tego dnia po prostu nas 
rozpierała. Chętnie wsiedliśmy do terenowego samochodu, by pędzić po leśnych duktach.                
W czasie szybkiej jazdy trzeba było wykazać się refleksem – schylaliśmy głowy, by nie 
zderzyć się z wystającymi gałęziami drzew. Śmiechu było co niemiara. Po przejaŜdŜce 
pobiegliśmy na boisko, by rozegrać mecz siatkówki plaŜowej.  
 Po powrocie do leśniczówki wszyscy przygotowywaliśmy się do dyskoteki. W końcu 
zaczęła się zabawa w wigwamie. Zmęczeni tańcem, siadaliśmy przy ognisku i piekliśmy 
pyszne kiełbaski. Zabawa trwała do późna. W końcu połoŜyliśmy się spać.  
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  Następnego dnia obudziliśmy się bardzo wcześnie, około 5.30. Po śniadaniu 
poszliśmy pokonywać kolejne przeszkody w lesie. Pani Daria Klimaszewska 
odwaŜyła się zjechać kolejką „amerykańską” i wspinała się z nami po oponach 
rozwieszonych bardzo wysoko między dwoma drzewami. Tego dnia czekało nas 
największe wyzwanie: przejście po linach przez bagno. Wielu śmiałków wylądowało 
w błocie…Tak zakończyła się nasza przygoda w Brzedni. Około godziny 14.00 
musieliśmy wracać do Łagowa, gdzie czekał na nas autokar. Zadowoleni wróciliśmy  
domów. 

Uczestnicy wycieczki: kl. IVc, Vb i Vc. 
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Piknik w „Bajce” 
  Dnia 4 czerwca klasa IVa pod opieką pań: 
Ewy Migdalskiej i Joanny Góźdź, wybrała się na 
wycieczkę rowerową, połączoną z piknikiem           
w „Bajce”. Pobyt dofinansowała Rada Rodziców, 
traktując go jako jedną z nagród w Wiosennym 
Turnieju Rowerowym dla klas czwartych. 
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Atrakcji w zagrodzie agroturystycznej było wiele. W konkursie na portret konia wygrała 
Klaudia Brylewska. 
 

 
Rowerem do Skoraszewic 
 
 Dnia 10 czerwca 2009r. klasa IVc wraz z p.E.Migdalską  Owybrała się na wycieczkę 
rowerową do Skoraszewic. Uczniowie  zwiedzili skoraszewicką szkołę, gdzie zostali bardzo 
miło przyjęci i oprowadzeni przez Panią Dyrektor. Przy okazji obejrzeli przedstawienie 
„Wawrzyn i owoce na 5” w wykonaniu klasy III. Rozegrali teŜ mecz piłki noŜnej z tamtejszą 
klasą piątą – niestety, nasi uczniowie przegrali. 
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We Wrocławiu 
  
 Dnia 15 czerwca 2009r. p.Ewa Migdalską zorganizowała wycieczkę do Wrocławia.  
Wzięli w niej udział wszyscy uczniowie klasy IVb.  
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Miłe spotkania. 

  
Wspaniałe, olbrzymie akwaria. 

  
Relaksujący pobyt w kompleksie wodnym 

Aquapark. 
Na koniec – tradycyjnie Mc Donalds. 

 
  Wycieczka po wrocławskim ZOO trwała 
3,5 godziny. Uwieńczeniem był konkurs     
       ze znajomości zwierząt.  
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Szóstoklasiści na wycieczkowym 
szlaku 

 
Dnia 8.06.2009r. uczniowie klas 
szóstych wraz z opiekunami wyruszyli 
na trzydniową wycieczkę do Czech. 
Celem wyjazdu był nie tylko 
wypoczynek na łonie górskiej przyrody, 
ale przede wszystkim poznanie 
zabytków stolicy naszych sąsiadów. 
 Pierwszym punktem na mapie 
naszej podróŜy  było  Adrszpaskie 
Skalne Miasto. Wielkie skały o 
niezwykłych kształtach wprawiły 
wszystkich w zachwyt  i uruchomiły 
wyobraźnię. W czasie naszej wędrówki 
przechodziliśmy przez Bramę Gotycką, 
byliśmy na Słoniowym Rynku, 
spotkaliśmy Kochanków, 
podziwialiśmy Dzban i Ząb,  mijaliśmy 
Gromowy Kamień, WieŜę ElŜbiety, 
Diabelski Most, a takŜe płynęliśmy 
tratwą po jeziorko. Zmęczeni 
wróciliśmy do pensjonatu   Na Vrsich. 
         Kolejny dzień wyprawy rozpoczął się od porannego wyjazdu do Pragi,  a następnie 
czekał   nas   spacer ulicami niezwykłego miasta. Odwiedziliśmy  Muzeum  Miniatur, 
zwiedziliśmy Hradczany, byliśmy świadkami zmiany warty, przeszliśmy przez słynny Most 
Karola i Plac Wacława. Poza niezwykłą architekturą miasta,  naszą uwagę przykuła 
ozdobiona graff iti  ściana Johna Lennona, a takŜe Most Zakochanych, przy którym 
znajdowało się mnóstwo zamkniętych kłódek. Nie lada atrakcją był rejs statkiem po 
Wełtawie,  a takŜe przejazd metrem do miejsca, gdzie czekał na nas autokar. Wieczór w 
pensjonacie spędziliśmy przy poŜegnalnym ognisku z  kiełbaskami i muzycznych rytmach. 
 W ostatnim dniu zwiedziliśmy Bozkowskie Jaskinie Dolomitowe, w których powiało 
chłodem. Atrakcją jaskiń  są jeziorka z niesamowicie przezroczystą, niebiesko-zieloną wodą.  
Następnie udaliśmy się do Harrachowa, tutaj podziwialiśmy skocznię i wodospady, a takŜe 
był czas wolny na zakup pamiątek. Do Pępowa wróciliśmy zmęczeni, ale pełni wraŜeń.      
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Marlena Wachowiak 
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I miejsce w Powiatowym Konkursie Językowym 
 

 Dnia 2 czerwca w auli Liceum Ogólnokształcącego w Gostyniu odbyło się 
podsumowanie Powiatowego Konkursu Językowego. W kategorii szkół podstawowych               
w zakresie języka niemieckiego laureatem I miejsca został Szymon Marciniak z klasy IVb.  

 
Gratulujemy talentu j ęzykowego i Ŝyczymy kolejnych sukcesów! 

 
 
Nagrody Wójta Gminy Pępowo  dla na lepszych absolwentów szkoły 
podstawowej otrzymali: 
 

1. Mateusz Andrzejewski - średnia ocen 5,7 
2. Sławomira Bigaj - średnia ocen 5,7 
3. Julita Wojciechowska - średnia ocen 5,7 

 
 PowyŜsi uczniowie uzyskali najwyŜsze wyniki na świadectwie ukończenia szkoły 
podstawowej, godnie reprezentowali szkołę w konkursach przedmiotowych i tematycznych 
oraz aktywnie pracowali  na rzecz szkoły i środowiska. 

                  Gratulujemy i Ŝyczymy pomyślności w gimnazjum! 

 
 
Z Ŝycia gimnazjalistów  
 
Wycieczka do Urzędu Gminy w Pępowie 
 

 
 
Gimnazjaliści              
z klas pierwszych     
z inicjatywy  
p. Arlety Adamek              
w ramach zajęć 
wiedzy                            
o społeczeństwie                
odwiedzili Urząd 
Gminy w Pępowie 
i zapoznali się             
z jego pracą.  
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JEZIORO ŁAB ĘDZIE  

 W sobotę, 30 maja 2009 roku, uczniowie Gimnazjum w Pępowie, w większości 
członkowie koła teatralnego, udali się do Teatru Wielkiego im. Stanisława Moniuszki                   
w Poznaniu na spektakl baletowy Piotra Czajkowskiego pt.: „Jezioro łabędzie". W drodze do 
Poznania zwiedziliśmy Muzeum Arkadego Fiedlera w Puszczykówku. Tam, w Ogrodzie 
Kultur i Tolerancji, uwieczniliśmy uczestników naszej wycieczki pamiątkowym zdjęciem na 
okręcie „Santa Maria”, który jest wierną kopią (w skali 1:1) słynnej karaweli Krzysztofa 
Kolumba. Głównym celem naszej wyprawy była jednak poznańska opera. Wyjazd stał się dla 
jego uczestników okazją do wzbogacenia wiedzy o świecie i przeŜycia czegoś niezwykłego. 
Dzięki akcji kolędowania, sprzedaŜy programów ze spektaklu „Sen nocy letniej” oraz  
wsparciu ks. Proboszcza H. Szwarca mogłam członkom koła teatralnego dofinansować ten 
wartościowy wyjazd; był on dla nich nagrodą za sumienną pracę w kole. Pragnę jeszcze raz 
serdecznie podziękować wszystkim, którzy wsparli nasze koło. O tym, Ŝe warto organizować 
wyjazdy do teatru dla naszej młodzieŜy, niech świadczą fragmenty recenzji napisanych przez 
uczestników wycieczki.  

Mirosława Bigaj                                                                                                              
opiekun koła teatralnego 

Balet w ocenie uczniów... 

 Wyjazd do Teatru Wielkiego w Poznaniu na spektakl baletowy pt.: „Jezioro łabędzie" 
był niezwykłym przeŜyciem, poniewaŜ sztuka ta znacznie róŜniła się od poprzednich, które 
mieliśmy okazję obejrzeć. Jej specyfika polegała na tym, Ŝe jak na balet przystało, Ŝaden z 
aktorów nie powiedział ani jednego słowa. Wszystkie emocje wyraŜone były za pomocą 
gestów, tańca i odpowiednio dobranych strojów, dlatego spektakl wymagał od nas wielkiego 
skupienia i uwagi. Tematem tej sztuki jest miłość Zygfryda, którego odgrywał Dominik 
Muśko, do Odetty (Karoliny Wiśniewskiej) zaklętej przez złego czarnoksięŜnika w łabędzia. 
Czary mogły stracić swoją moc tylko wtedy, gdy ktoś poprzysięgnie jej prawdziwą miłość. 
Na scenie roiło się od perfekcyjnie poprzebieranych za łabędzie tancerzy. Ich piękne tańce               
i cały ruch sceniczny, czyli tzw. choreografię, opracowała Ewa Wycichowska. Dotąd 
wydawało mi się, Ŝe balet odgrywany jest tylko przez kobiety, a tymczasem brali w nim 
udział równieŜ męŜczyźni.  
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 TuŜ pod sceną zasiadała orkiestra z dyrygentem na czele. W czasie spektaklu 
widzowie siedzący na balkonach mogli obserwować muzyków. Doskonała muzyka Piotra 
Czajkowskiego wyciszała umysły publiczności, była niezwykle lekka, ale dzięki niej w 
teatrze panował nastrój niesamowitości. Piękna była równieŜ scenografia przygotowana przez 
Ryszarda Kaję. Spektakl miał dwa antrakty - krótkie przerwy, w czasie których widzowie 
mogli zwiedzić poznańską operę. 
 Na zakończenie publiczność podziękowała aktorom i orkiestrze kilkuminutowymi 
owacjami. Warto było zobaczyć spektakl „Jezioro łabędzie”, cudownym przeŜyciem jest 
poznać historię niezwykłej miłości opowiedzianej muzyką i tańcem.                                               
                 Hanna KrzyŜyńska kl. III d 

 „Jezioro łabędzie" jest jednym z najpopularniejszych baletów. Przedstawiony w 
spektaklu podział na białe i czarne stroje wyraŜał dobro i zło. Moim zdaniem, jest to 
znakomity pomysł i bardzo mi się to podobało. Najspokojniejszy był pierwszy akt, z kolei 
najciekawszy był akt trzeci, w którym na dworze złego czarnoksięŜnika ukazały się postacie 
w czerwono-czarnych kostiumach. Najbardziej dramatyczny był moment, kiedy Zygfryd 
zdradził Odettę, skazując ją na wieczne cierpienie. W akcie trzecim spektaklu ukazane zostały 
piękne tańce: hiszpański, neapolitański i węgierski. Najbardziej podobał mi się taniec 
hiszpański i Taras Szczerban grający rolę czarnoksięŜnika Rotbarta.  
 Balet "Jezioro łabędzie” wystawiony w Teatrze Wielkim w Poznaniu jest pięknym 
spektaklem i myślę, Ŝe warto go zobaczyć.                                                                                          
         Witold Jamro Ŝy kl. Id 
 
 
Przyjęcie Sakramentu Bierzmowania – 1 czerwca 2009 
 

 
Fot. Paweł Bzodek 
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Fot. P. Bzodek 

 

 
Fot.P.Bzodek 
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Fot.P.Bzodek 

 
 

I miejsce w Powiatowym Konkursie Językowym 
 

 Dnia 2 czerwca w auli Liceum Ogólnokształcącego w Gostyniu odbyło się 
podsumowanie Powiatowego Konkursu Językowego. W kategorii gimnazjum w zakresie 
języka niemieckiego wygrała nasza uczennica - Daria Krajka  z klasy IIIb.  

    Gratulujemy i Ŝyczymy sukcesów w szkole średniej! 
 
 
UROCZYSTE UKO ŃCZENIE GIMNAZJUM 
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18 czerwca 2009r.o godzinie 16.00 w Centrum Sportowo - Kulturalnym w Pępowie. 
 

 
Program prowadzili absolwenci: Kinga Michalska i Marek Gozdek. 

 
 

 
Poloneza otworzyli najlepsi sportowcy: Klaudia Suchanecka i Mateusz Kaźmierczak. 
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Wystąpienie Pani Dyrektor Krystyny Klepackiej. 
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Wychowawcy klas III gimnazjum: Paweł Andrzejewski, Alicja Gruetzmacher, 

Anna Kołata i Danuta Szczęsna. 
 
 
Nagrody Wójta Gminy Pępowo dla najlepszych absolwentów gimnazjum otrzymali: 

 
1. Daria Krajka – średnia ocen 5,8 
2. Marta KrzyŜoszczak - średnia ocen 5,53 

     3. Magdalena Bigaj- średnia ocen 5,53 
4. Karolina JamroŜa - średnia ocen 5,26 
 

   
 
Nagrody Wójta Gminy Pępowo dla najlepszych sportowców otrzymali: 
Klaudia Suchanecka i Mateusz Kaźmierczak. 
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Nagrody Dyrektora Zespołu Szkół w Pępowie za najlepsze wyniki na egzaminie 
gimnazjalnym: Daria Krajka,  Marta KrzyŜoszczak, Magdalena Bigaj, Patrycja Karczmarek, 
Karolina JamroŜa, Kamila Kempa, Marek Gozdek, Lidia Waszak,  Joachim Łyszczak                                         
i Marcin Zieliński.  

 
Nagroda dla Darii Krajki z klasy IIIb za najwyŜszy ogólny wynik w szkole na egzaminie 
gimnazjalnym (143 pkt/150) oraz uzyskanie maksymalnej liczby punktów na egzaminie                  
z języka niemieckiego. 



śycie Szkoły. Nr 29.  Maj - czerwiec 2009 
 

 33

 
Nagroda dla Marty KrzyŜoszczak z klasy IIIb za drugi wynik w szkole na egzaminie 
gimnazjalnym (142 pkt/150) oraz uzyskanie maksymalnej liczby punktów za część 
humanistyczną.  

 
Nagroda dla Karoliny Szczepaniak z klasy IIIa za osiągnięcie najwyŜszego wyniku  
w szkole za część matematyczno - przyrodniczą (47pkt./50). 
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Nagroda dla Magdaleny Bigaj z klasy IIIa za osiągnięcie wysokiego wyniku  
na egzaminie gimnazjalnym (136pkt./150). 

 
Nagroda dla Patrycji Karczmarek z klasy IIIc  za osiągnięcie wysokiego wyniku                            
(136 pkt./150) na egzaminie gimnazjalnym. 
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Pani Karolina Grześkowiak  wręcza absolwentkom statuetki za aktywny udział w zajęciach 

Koła Tanecznego. 
 

 
Pan Jacek Migdalski gratuluje absolwentom osiągnięć sportowych. 
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Nie zabrakło nagród i wzruszeń… 
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Uroczystość przebiegała w obecności rodziców i nauczycieli. 

 
Fotografie uroczystości ukończenia gimnazjum pochodzą ze strony: www. fotografia - weselna.com. pl 

 
Z notatnika nauczyciela kształcenia specjalnego  

 
Dnia 29 maja odbyło się spotkanie 
integracyjne dzieci niepełnosprawnych i ich 
rodziców, a okazja była niezwykła – Dzień 
Godności Osoby z Niepełnosprawnością 
Intelektualną oraz Dzień Dziecka. Uroczystość 
rozpoczęła się o godzinie 1700. Program 
artystyczny przygotowały dziewczynki z kl. IV 
i VI pod okiem pani Agaty Biernackiej. Piękny 
montaŜ słowno – muzyczny wszystkim się 
bardzo podobał, a artystów nagrodzono 
gromkimi brawami. Zaraz po występie 
artystycznym dzieci otrzymały prezenty                 

z okazji Dnia Dziecka. Radość była ogromna. Następnie, wspólnie z rodzicami zasiadły               
do „wielkiego rodzinnego stołu”, by poczęstować się słodkimi łakociami, owocami i wypić 
soczek. Rodzice natomiast mogli wypić kawę i miło spędzić czas na wspólnych rozmowach. 
Podczas tego świątecznego biesiadowania towarzyszyła nam muzyka, co więcej, nasi 
uczniowie tańczyli z balonami, brali udział w róŜnych zabawach i pląsach.  
 Niesamowitą niespodzianką dla nas wszystkich był występ Michała Wabińskiego, 
który zaprezentował nam swoje zdolności taneczne. Doprawdy, to wspaniały tancerz! Jeszcze 
impreza nie dobiegła końca, a juŜ wszyscy pytali, kiedy znów się spotkamy. Jest nam 
niezmiernie miło, kiedy słyszymy, Ŝe jest potrzeba by się spotkać, porozmawiać właśnie              
w takim gronie. Za te ciepłe i miłe słowa, bardzo dziękujemy. 
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Impreza nie odbyłaby się, gdyby nie sponsorzy. Bardzo dziękujemy państwu BoŜenie  

i Bogdanowi Matylom oraz Szkolnej Kasie Oszczędności przy Zespole Szkół w Pępowie za 
materialne wsparcie naszego przedsięwzięcia oraz uczennicom szkoły podstawowej -   
Jagodzie i Klaudii Berger, Sylwii Twardowskiej, Alicji Jankowiak, Sandrze Nagler i  Marcie 
Nowackiej  za uświetnienie całej uroczystości. 

Koniec roku szkolnego to doskonała okazja by zwiedzić ciekawe zakątki nie tylko  
w naszej gminie czy powiecie, ale pojechać gdzieś dalej. Dlatego skorzystaliśmy z propozycji 
koleŜanek nauczycielek i wspólnie z młodszymi kolegami dzieci niepełnosprawne wzięły 
udział w interesujących wycieczkach. 

23 maja 2009 roku  w piękną, słoneczną sobotę, Małgosia Stanisławska i Wiesiu 
JamroŜy udali się na wycieczkę do Kościana do „Nenufar Club”. Na dzieci czekały miłe 

atrakcje w postaci gier i zabaw 
rekreacyjnych na lądzie i wodzie. 
W poszukiwaniu skarbów wraz               
z piratami „opłynęli cały świat”                 
i zapoznali się ze znanymi 
budowlami świata. Na zakończenie 
trzygodzinnych atrakcji czekała           
na dzieci wróŜka z wesołymi 
zabawami tanecznymi i nagrodami. 
Resztę dnia spędziły wspólnie               
ze swoimi pełnosprawnymi 
rówieśnikami na placu zabaw                
z róŜnymi atrakcjami. 
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Dnia 3 czerwca miała miejsce kolejna wycieczka. Tym razem odwiedziliśmy Wenecję 

oraz Biskupin. Trasa z Pępowa była daleka, ale naprawdę było warto! Kiedy zajechaliśmy na 
miejsce z autobusu przesiedliśmy się do kolejki wąskotorowej, którą zajechaliśmy do samej 
Wenecji. Tam dzieci mogły obejrzeć Muzeum Kolejki Wąskotorowej, której ruchomym 
eksponatem jest właśnie pociąg turystyczny, którym przyjechaliśmy. A kursuje on na trasie 
śnin – Wenecja – Biskupin – Gąsawa. Dzieci kupiły sporo pamiątek. Największe powodzenie 
miała ksiąŜka „Legenda o Diable Weneckim”. Następnie mogliśmy podziwiać ruiny zamku 
Weneckiego z XIV wieku, o których to pięknie opowiadał wszystkim przewodnik.  

 
Kolejnym punktem naszej wycieczki było zwiedzanie Biskupina i całej osady  

biskupińskiej. Nie udało nam się przepłynąć statkiem „Diabeł Wenecki”, poniewaŜ pogoda 
płatała figle. Czarne chmury pojawiły się nad nami i zaczął padać deszcz. Schowaliśmy się w 
barze, gdzie mogliśmy zjeść frytki, ciepłe zapiekanki i wypić sok. KaŜde dziecko kupiło sobie 
pamiątki, by pokazać rodzicom. Troszkę zmęczeni, ale bardzo zadowoleni wróciliśmy do 
Pępowa.  

Następnego dnia oglądaliśmy zdjęcia oraz przywiezione pamiątki i wracaliśmy  
wspomnieniami do tych mile spędzonych chwil. 

 
ElŜbieta Andrzejewska 

Izabela Marszałek 
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Z gabinetu pielęgniarki szkolnej 
 

TYTONIOWE OSTRZE śENIA ZDROWOTNE 
 

 Znów wracamy do tematów tytoniowych. Co roku 31 maja obchodzimy Światowy 
Dzień bez Tytoniu. 12 stycznia 2009 roku WHO wybrała hasło tego dnia: „Tytoniowe 
ostrzeŜenia zdrowotne”. OstrzeŜenia te znajdują się na paczkach papierosów, które zwracają 
na siebie uwagę, gdyŜ są pisane wielkimi literami i tłustym drukiem. WHO szczególnie zaleca 
ostrzeŜenia zawierające zarówno obrazki, jak i tekst, poniewaŜ są one najbardziej skuteczne w 
przekonywaniu ludzi do rzucania palenia. Takie ostrzeŜenia obrazkowe stosuje się juŜ w 
kilkunastu krajach. 
 W związku z powyŜszym Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna                      
w Poznaniu zorganizowała konkurs dla uczniów klas V szkół podstawowych na logo 
antynikotynowe, z myślą o uŜyciu go w przyszłości na opakowaniach papierosów.                       
W poprzednim artykule pisałam, Ŝe na etapie szkolnym w/w konkursie zwycięŜyła Anna 
Filipowiak z kl. V a, której praca zakwalifikowała się do etapu powiatowego i została 
przesłana do Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gostyniu. Z niecierpliwością 
czekaliśmy na wiadomość z Gostynia. W końcu 22.05.2009 r. otrzymaliśmy pismo z PSSE,  
w którym zawiadomiono nas, Ŝe praca Ani zajęła II miejsce w etapie powiatowym. 
Uczennica  otrzymała zaproszenie na finał wojewódzki do Poznania oraz nagrodę i dyplom. 
Bardzo się cieszymy i gratulujemy! 
 Na koniec chciałabym zwrócić się do wszystkich dorosłych palących cytując apel 
profesora Witolda Zatońskiego:  
„Zwracam si ę z apelem do rodziców i lekarzy, od których w pierwszej kolejności zaleŜy 
zdrowie najmłodszych. Chrońmy nasze pociechy przed wdychaniem dymu tytoniowego                
z otoczenia zanieczyszczonego przez dorosłych palaczy. Nie zgadzajmy się na palenie                  
w obecności dzieci! Informujmy o zagroŜeniach, jakie niesie za sobą palenie tytoniu 
przez kobiety w ciąŜy. śycie w rodzinie wolnej od dymu tytoniowego, ma kluczowe 
znaczenie dla zdrowia dzieci!” 
 

Jolanta Nowacka 
pielęgniarka szkolna 

 
Kiermasz podręczników – 31 lipca 2009r. 
 
 31 lipca 2009r.(piątek) w godzinach od 10.00 -15.00 w holu szkoły podstawowej 
odbędzie się kiermasz podręczników. Księgarnia EXLIBRIS Z Gostynia umoŜliwi uczniom 
szkoły podstawowej i gimnazjum zakup nowych podręczników (na podstawie karty rabatowej  
5% opustu na jednorazowy zakup dowolnej ilości podręczników i pomocy szkolnych).  
 Uczniowie mogą równieŜ sprzedać swoje uŜywane podręczniki, z tym Ŝe sami 
wyceniają i sami dokonują sprzedaŜy.  
 Za organizację kiermaszu odpowiedzialna jest biblioteka szkolna. 
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