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Kronika przedszkolna 

 
 

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2009/2010 
 

1 września, nieśmiało, ale z nieskrywaną ciekawością, progi przedszkola przekroczyło 
98 przedszkolaków. W tym roku szkolnym przedszkolaki bawią i uczą się w czterech 
oddziałach : 

I grupa: 3 - latki „Pszczółki” - wychowawca Izabela Marszałek 
II grupa: 4 - latki „Biedronki” - wychowawca Jolanta Urbańska 
III grupa: 4-5 - latki „śabki” - wychowawca Alicja KrzyŜosiak 
IVgrupa: 5- latki „Motylki” - wychowawca Hanna Wabińska 
Po słowach powitania dzieci mogły obejrzeć sale przedszkolne, poznać 

wychowawczynie, personel przedszkola, nowych kolegów i koleŜanki.  
Przedszkolaki bawiły się, rysowały, a rodzice uzyskali najwaŜniejsze informacje dotyczące 
pobytu dziecka w przedszkolu. 

śyczymy wszystkim dzieciom radości, miłej zabawy, wielu sukcesów i samych 
słonecznych, wesołych chwil w naszym przedszkolu. 

Dyrekcja i Grono Pedagogiczne 
 

 

 

Cała Polska czyta dzieciom 
 

W pierwszych dniach października odwiedzali nas pięknie czytający koleŜanki                     
i koledzy z najstarszych klas gimnazjum. Odwiedziny te były moŜliwe dzięki zaangaŜowaniu 
pań z biblioteki szkolnej: Ewy Fabisiak i Bernadety Kaźmierczak . 
 Seria opowiadań o Franklinie była trafnie dobraną lekturą. O perypetiach i przygodach 
małego Ŝółwia wszystkie przedszkolaki słuchały z wielkim zaciekawieniem.  

Dziękujemy naszym starszym kolegom ☺. 
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Bardzo ciekawe…                                              

    
Dzieci słuchały z wielką uwagą… 
 

  
Ojej, co się teraz wydarzy…? 
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Przedstawienie teatralne pt.„Kopciuszek” 
 

13 października dzieci z trzech najstarszych grup wiekowych pojechały do Krotoszyna 
na przedstawienie teatralne pt „Kopciuszek”. Dla niektórych przedszkolaków sama jazda 
autobusem była czymś nowym i nieznanym. Oczekiwanie na pojazd było bardzo 
emocjonujące .  

Spektakl dostarczył małym widzom szerokiego wachlarza wraŜeń i emocji, począwszy 
od strachu do ogromnej radości. Przedszkolaki Ŝywiołowo reagowały na to, co działo się na 
scenie.  

Uśmiechnięci i zadowoleni wróciliśmy do przedszkola planując kolejne „dalekie”                 
i ciekawe wyjazdy. 
 
 

Konkurs plastyczny „Jesienne cudaki” 
 

Jesienne słońce nie rozpieszcza nas swym ciepłem, ale Pani Jesień obdarowuje nas 
róŜnymi darami i paletą wspaniałych kolorów. Przedszkolaki wiedzą, Ŝe moŜna zaprzyjaźnić 
się tą porą roku. To jej dary dają nam wiele zachęty do zabawy i tworzenia przepięknych prac 
plastycznych. Ludziki z kasztanów i Ŝołędzi, piękne bukiety z kolorowych liści, wytwory 
warzywno-owocowe towarzyszą nam w tym miesiącu podczas zabaw i nauki. 

Grupa starszaków dodatkowo ogłosiła konkurs pt  „Jesienne cudaki”. 
Wszystkie chętne i pomysłowe przedszkolaki z jesiennych darów przyrody, znalezionych w 
lesie, sadzie i ogrodzie, wykonały zabawne i niesamowicie pomysłowe „cudaki”. 
Wystawa prac plastycznych wzbudzała podziw i zainteresowanie wszystkich oglądających. 
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Sami często oglądaliśmy wystawę. 

23 października 2009r. wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali nagrody i dyplomy. 

 

Nagrodzone „Motylki”. 
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Maluchy  czyli „Pszczółki” z dyplomami. 

 

Nagrodzone „Biedronki”. 
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Pozuje grupa „śabek”. 

 

Smaczna, zdrowa, kolorowa - sałatka owocowa 

 
Realizując październikowy cykl zajęć „W sadzie i ogrodzie” grupa „Motylków” 

skorzystała z owocowych darów jesieni. Przedszkolaki samodzielnie przygotowały sałatkę 
owocową.  

UwaŜne i ostroŜne krojenie oraz mieszanie dało przedszkolakom wiele zabawy                   
i samozadowolenia, a degustacja własnoręcznie przygotowanej, ogromnej ilości sałatki, 
wprawiła Panią w zdumienie. Nawet niejadki pałaszowały ze smakiem, a dokładkom nie było 
końca . 

  
 Jesteśmy bardzo zaangaŜowani w pracę.                  UwaŜnie kroimy i przesypujemy. 
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Praca wre.                                                                   Smacznego! 

 
Hanna Wabińska 

 

 
Z Ŝycia klas 0 i  I - III SP  
 

Bezpieczna droga do - i ze szkoły 
W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo uczniów klas 0 oraz I – III odbyło się spotkanie z p. 
Przemysławem Gorynią, policjantem Komendy Powiatowej  

w Gostyniu. Zajęcia przeprowadzono                      
na korytarzu szkolnym w pięciu grupach. 
Zaproszony gość przypomniał zasady 
bezpiecznego poruszania się po drodze,                  
w szkole oraz zachowania podczas jazdy 
autobusem. Sprawdził, czy dzieci potrafią 
prawidłowo reagować na niebezpieczeństwa 
czyhające na nie, jeŜeli zostają same w domu. 
Utrwalił numery telefonów alarmowych oraz 
podstawowe znaki drogowe. Spotkanie 
przebiegało w miłej atmosferze. Na koniec 
uczniowie podziękowali policjantowi 

wręczając dyplom „Przyjaciela szkoły” oraz kwiaty.  
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                                                  Violeta Rolnik 

 Beata Kaczmarek 
 

 
Jesień w obiektywie 

 
 We wrześniu i październiku w klasach I - III trwał konkurs fotograficzny. Nowa 
metoda pracy wzbudziła wśród dzieci duŜe zainteresowanie. Z aparatem w ręku poszukiwały 
oznak jesieni. Wpłynęło 59 zdjęć, które zostały podzielone tematycznie: jesień w sadzie,               
w lesie, w parku, w ogrodzie, na polu i inne. 
  Jury w składzie: p.D. Kałmuczak, p.B. Kaźmierczak i p.E. RóŜyńska, nagrodziło                
i wyróŜniło następujące osoby:  
 I miejsce – Krzysztof Naglak IIc, 
 II miejsce – Ola Rolnik IIc, 
 III miejsce – Klaudia Lewandowska IIb. 
WyróŜnienia: 
 Zuzia Pieprzyk Ia, Kornelia Domaniecka Ib, Julia Fabisiak IIa,  
 Martyna Siama IIb, Weronika Miedzińska IIb, Nikola Suchanecka IIb, 
 Agnieszka Grzelczak II b, Martyna Sarbinowska III d,  Tomasz Kopciński III b, 
 Kajetan Hojny III b. 
 Nagrody i upominki zostały ufundowane przez SKO. Wszystkie prace są na 
korytarzu II piętra. Zapraszamy do oglądania. 
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 Organizatorki konkursu: 

  Violeta Rolnik 
Beata Kaczmarek 

 

Z Kopciuszkiem na bal… 
 
Na niebie jasny księŜyc 
A w górze tyle gwiazd 
Zaczarowana dynia 
Zaczarowany czas 
 Kareta juŜ dojeŜdŜa 
 JuŜ balu czuję rytm 
 Co mi przyniesiesz nocy 
 Szczęścia czy smutku łzy? 

 
 Dnia 13 października 2009r. uczniowie klas: Ia, IIc, IIIa i IIIb - pojechali do kina             
w Krotoszynie na spektakl pt. „Kopciuszek”. Przedstawienie wystawiał Narodowy Teatr 
Edukacji im. A.Mickiewicza z Wrocławia.  
 Historia Kopciuszka jest prosta, czytelna i wciąŜ aktualna. Patrząc na złe siostry i 
macochę, dostajemy gotowa odpowiedź na pytanie, jak nie naleŜy postępować. Losy głównej 
bohaterki pokazują, Ŝe bycie uczciwym i pracowitym popłaca, a cierpliwość i pokora w Ŝyciu 
to zalety, które naleŜy w sobie rozwijać. 
 Dzieciom bardzo podobało się przedstawienie. Aktorzy nawiązali kontakt z widownią, 
która śpiewała, tańczyła i bawiła się wspaniale. Uczniowie klas trzecich po spektaklu 
uczestniczyli w warsztatach aktorskich. Poznali i utrwalili słownictwo związane z teatrem, np. 
scenografia, reŜyser, kurtyna.  
 Dziękujemy Radzie Rodziców za pokrycie kosztów przejazdu, dzięki którym wyjazd 
nie był drogi i mogli w nim uczestniczyć wszyscy uczniowie. 

                                                                                                                 
  Beata Kaczmarek 
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Wyjazd do kina w Poznaniu 
 

 We wtorek, 27 października br., wspólnie z klasą IIb i IIIc oraz wychowawczyniami: 
p. D. Wodniczak, p. V.Rolnik oraz p. E.RóŜyńską, wyjechaliśmy do kina Ciemna City               
w Poznaniu na film „Odlot”.  

Film był bardzo ciekawy i „fajny”. Opowiadał o wyprawie pewnego staruszka, który 
chciał zrealizować swoje dziecięce marzenia. W bajce najbardziej zachwycił nas latający dom 
unoszony przez setki balonów, czarny pies oraz ptak Stefan. Kiedy na ekranie pojawiał się 
Stefan wszyscy wybuchali śmiechem. 
 Po filmie byliśmy teŜ w restauracji Mc Donald’s. Wycieczka była bardzo udana                  
i wszyscy wróciliśmy zadowoleni. 

       Julia Fabisiak i Maria Andrzejewska  
            z  klasy IIa 

Jan Paweł II w oczach dzieci 

   
       16 października obchodziliśmy IX Dzień Papieski. Uczniowie klas IIIa i IIIb 
przygotowali dla kolegów z kształcenia zintegrowanego i wychowania przedszkolnego 
program słowno – poetycki. Rozpoczęliśmy go ulubioną piosenką Ojca Świętego -„Barką”. 
       Dla naszej szkolnej społeczności jest to dzień szczególny,  poświęcony  bowiem sylwetce 
patrona szkoły. Przypomina o naszym rodaku, który jako pierwszy Polak został wybrany 
papieŜem. Zaprezentowaliśmy ten krótki program, by pamięć o Ojcu Świętym trwała w nas 
jak najdłuŜej. 

  
 Na zakończenie, śpiewając pieśń „Abba Ojcze”, przewodniczący klas złoŜyli znicze  
w kąciku patrona . 

                                                                                       Jolanta Durczewska 
                                                                                       Małgorzata Andrzejewska 
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Bezpieczny Internet 
 
 8 października 2009r.w sali gimnastycznej szkoły podstawowej odbyło się spotkanie 
uczniów kształcenia zintegrowanego oraz „zerówek” z trenerami Małopolskiego Centrum 
Profilaktyki z Krakowa. Tematem spotkania był Internet, korzyści wynikające z dostępu do 
niego, jak równieŜ niebezpieczeństwa czyhające w sieci. Najmłodsi uŜytkownicy są 
najbardziej naraŜeni na niebezpieczeństwo w cyberprzestrzeni, stąd troska szkoły, aby 
uchronić naszych uczniów przed kłopotami, wyczulić ich na konieczność posiadania 
ograniczonego zaufania w stosunku do obcych i nieznajomych ludzi. 
 

  
 

  
 

Dziękujemy Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za sfinansowanie 
przedsięwzięcia. 
 

 
  

„MOJE DZIECKO IDZIE DO SZKOŁY” 
 

Sytuacja w zakresie Ŝywienia dzieci szkolnych, mimo poprawy, wciąŜ nie jest 
zadowalająca. Błędy Ŝywieniowe nadal są popełniane. Niektóre jednak nasilają się, np. 
nadmierne spoŜywanie słodyczy, chipsów czy wysoko słodzonych napojów gazowanych. 
Dlatego na przełomie września i października dzieci z grupy 0a i 0b pod opieką swoich pań 
rozpoczęły realizację programu zdrowotnego „Moje dziecko idzie do szkoły”. PowyŜsze 
miesiące zostały nazwane: „czerwony” i „Ŝółty”. Symbolem rozpoznawczym były: czerwone 
jabłko i Ŝółta gruszka, zawieszone na drzwiach sali nr 20 i 21. We wrześniu dzieci spoŜywały 
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owoce w kolorze czerwonym, np. maliny, pomidory, jabłka, a w październiku jadły owoce 
Ŝółte – banany, gruszki. Na śniadaniu piły herbatkę z cytryną i miodem. Na zajęciach 
wykonały róŜnymi technikami prace plastyczne, dotyczące wartości odŜywczych surowych 
warzyw i owoców. Rozpoznawały i nazywały owoce, warzywa za pomocą róŜnych zmysłów 
oraz rozwiązywały zagadki. 

  
 
W szóstym roku Ŝycia u większości dzieci zaczynają się pojawiać zęby stałe. Dlatego 

odbyło się spotkanie z higienistką szkolną, która omówiła,  jak naleŜy dbać o higienę jamy 
ustnej. Zademonstrowała przedszkolakom na papierowym modelu szczęki prawidłowe mycie 
zębów. Od tego momentu dzieci systematycznie po śniadaniu szczotkowały zęby pod opieką 
higienistki i swoich pań. Nauczyły się krótkiego wierszyka: 

„Dbaj o zęby przyjacielu, by nie stracić zębów wielu,  
Miły u śmiech dziecko ma, gdy o zęby swoje dba” 

 
Pielęgniarka szkolna - p.Jolanta Nowacka –  instruuje dzieci, jak dbać o zęby. 
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Dziękujemy rodzicom za współpracę w realizacji ww. programu zdrowotnego. 

 
Lidia Machowska 

Maria Tomczak 
 

 
 
 

Podsumowanie Konkursu Plastycznego 
„Moja parafialna świątynia”                                                                  

 

 
  
 Na konkurs plastyczny poświęcony naszej parafialnej świątyni wpłynęły 72 prace 
uczniowskie. Podsumowanie konkursu miało miejsce na apelu szkolnym 29.10.2009r.  
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LAUREACI: 
Klasa I: 1.Damian Krzywy Ia, 2.Sara Nalazek Ia, 3.Jan Konieczny Ib 
Klasa II: 1.Julia Fabisiak IIa, 2.Jakub Mehr IIb, 3.Marcel Gruchała IIb.  
Klasa III: 1.Martyna Cieplik IIIa, 2.Martyna Sarbinowska IIIa, 3.Karolina Urbaniak IIIb 
 Konkurs zorganizowała s. Melania Katarzyna Odziemkowska.  
 Prace laureatów wybrała komisja konkursowa w składzie: 
przew. wicedyr. C.Krajka, członkowie: s.Judyta Patrycja Szymczak, s.Melania Katarzyna 
Odziemkowska i ks.Jarosław Trojan. 
 Najciekawsze prace zostały wyeksponowane na wystawie. 
 
 

Jesienna wizyta w parku i pałacu w Gębicach 
 
 W sobotnie popołudnie, 10 października 2009r., uczniowie klas pierwszych Szkoły 
Podstawowej w Pępowie wyruszyli na jesienny spacer. Uczestnicy pieszej wycieczki przeszli 
ścieŜką rowerową z parkingu szkolnego w kierunku Gębic. 
 W trakcie zwiedzania zabytkowego parku dworskiego dzieci obserwowały jesienne 
zmiany w przyrodzie, zbierały owoce kasztanowców i dębów, wysłuchały ciekawych 
informacji historycznych pod pomnikiem – obeliskiem, poświęconym pamięci Ludwika 
Mycielskiego. 
 Następnie gospodarz odwiedzanego miejsca, pan Janik, zaprosił uczestników 
wycieczki do wnętrza pięknego pałacu.  Opowiedział dzieciom o dawnych mieszkańcach 
wiejskiej rezydencji oraz o obecnym funkcjonowaniu obiektu. Za ciepłe przyjęcie małych 
gości pan Janik otrzymał prezent – kosz jesiennych owoców. 
 Dzieci równieŜ zostały obdarowane. KaŜdy dostał pocztówkę z piękną fotografią 
gębickiego pałacu. Pan Janik poprosił grupę o zapalenie zniczy na grobach dzieci państwa 
Rostworowskich, dawnych znamienitych właścicieli Gębic. Wspomnianych nagrobków 
dzieci będą szukać na cmentarzu w Pępowie. 
 PoniewaŜ jesienna pogoda dopisywała, udaliśmy się na wspaniałe ognisko. Były 
pieczone kiełbaski, wesołe gry i zabawy.  
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Dziękujemy panu Janikowi oraz mamom: pani Justynie Kaczmarek i pani Hani 
Maciejewskiej - za pomoc w organizacji jesiennego pikniku w Gębicach. 

Arleta Sierszulska 
Ewa Matyla  

 
 
PASOWANIE NA UCZNIA 
 
 W piątek, 30 października 2009r. w Szkole Podstawowej w Pępowie odbyła się 
uroczystość ,,Pasowania na ucznia” Wszystkie dzieci, które rozpoczęły w tym roku naukę             
w pierwszej klasie, z wielkim przejęciem złoŜyły ślubowanie.  
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Najwięcej jednak emocji wzbudził moment uczniowskiego pasowania, kiedy to w obecności  
pocztu sztandarowego pani dyrektor Krystyna Klepacka ogromnym ołówkiem mianowała 
kaŜde dziecko prawowitym uczniem pępowskiej szkoły. 
 

 
 Dzieci specjalnie na tę uroczystość przygotowały program artystyczny, w którym recytowały 
wiersze, wspólnie śpiewały i tańczyły. Na pamiątkę wydarzenia uczniowie otrzymali 
pamiątkowe dyplomy i ksiąŜki ,,Czytam sam”. 
 Rodzice z tej okazji przygotowali słodki poczęstunek, przy którym na gorąco 
relacjonowali występy pociech. 
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Wychowawczynie klas pierwszych: 
Arleta Sierszulska i Ewa Matyla 
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Z Ŝycia klas IV- VI 
 
70. rocznica wybuchu II wojny światowej 
 
 W tym roku przypada 70. rocznica wybuchu II wojny światowej. W naszej szkole 
powstał plan działań w celu uczczenia tej rocznicy. 
 1 września podczas uroczystości rozpoczęcia nowego roku szkolnego pani Dyrektor 
przypomniała wszystkim uczniom o wyjątkowej i bardzo waŜnej dla naszego narodu dacie. 
Minutą ciszy uczciliśmy pamięć o przeszłości. 
 Kolejnym działaniem było przygotowanie bardzo wymownej, okolicznościowej 
gazetki na  pierwszym piętrze szkoły podstawowej. Do prac nad wykonaniem gazetki 
przyłączyła się studentka historii odbywająca w naszej szkole praktykę pedagogiczną. 
 15 września uczniowie klas szóstych pojechali do Gostynia w celu zwiedzenia 
wystawy pt. „śycie codzienne w okupowanej Wielkopolsce w latach 1939 - 1945”. Wystawa 
została przygotowana przez Oddziałowe Biuro Edukacji Publicznej IPN w Poznaniu. 
Dotychczas była prezentowana w róŜnych zakątkach Wielkopolski, a do Gostynia trafiła po 
raz pierwszy. Wystawę tworzyły 32 plansze zawierające dokumenty, fotografie i komentarze 
historyczne. Prezentowane materiały pochodziły z archiwum IPN-u oraz z Wielkopolskiego 
Muzeum Regionalnego. Wyjątkowość wystawy polegała na tym, Ŝe ukazywała ona przede 
wszystkim sprawy związane z codziennym Ŝyciem ludności, np. warunki materialne, oświatę, 
rozrywkę, kulturę, opiekę społeczną, komunikację. Nasi uczniowie potwierdzili swoją 
obecność wpisem do „Księgi pamiątkowej”. 
 Kolejnym miejscem, które uczniowie odwiedzili podczas pobytu w Gostyniu, była 
Święta Góra, na której stoi zespół klasztorny oo. filipinów. Obiekt jest jednym                               
z najcenniejszych polskich zabytków barokowych; posiada kopułę naleŜąca do największych 
w Polsce. Uczniowie zwiedzili wnętrze klasztoru oraz podziemia. Mogli równieŜ obserwować 
przygotowania do festiwalu muzyki oratoryjnej, który odbywał się właśnie w Gostyniu. 
 

Lidia Muszyńska 
 
 
Media a umysł mało krytyczny i mało refleksyjny 
 
 8 października 2009r. odbyły się warsztaty profilaktyczne dla uczniów klas IV-VI 
szkoły podstawowej, przygotowane przez Małopolskie Centrum Profilaktyki. 
Tematem były media: telewizja prasa, radio, Internet, telefon - jako środki masowego, a tym 
samym silnego wpływu na odbiorcę. Uczniowie współtworzyli z trenerkami wiedzę na temat 
magii mass mediów. Pracowali w zespołach i prezentowali wyniki na forum. Jako młodzi, 
często mało krytyczni i mało refleksyjni odbiorcy informacji, wykazali się jednak 
umiejętnością selekcjonowania wiadomości, które docierają z róŜnych, nie zawsze 
wiarygodnych źródeł.  
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  Dziękujemy Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za sfinansowanie  
warsztatów  profilaktycznych. 

 
 

 „NASZA PARAFIALNA ŚWIĄTYNIA” 
 
 Konkurs zorganizowany w klasach IV-VI  przez s. Judytę Patrycję Szymczak  
dopuszczał dwie formy realizacji tematu: plastyczną i literacką.  
 Prace laureatów wybrała komisja konkursowa w składzie: 
przew. wicedyr. C.Krajka, członkowie: s.Judyta Patrycja Szymczak, s.Melania Katarzyna 
Odziemkowska i ks.Jarosław Trojan.  
 W zakresie formy plastycznej: 
I miejsce - Artur Chudy VIc, II miejsce - Dominik Rolnik IVc, III miejsce - Dominika Broda 
IVb; wyróŜnienie – Rafał Kapała IVc. 
 W kategorii prac literackich laureatem został Jakub Grzonka z klasy VIb. 

Gratulujemy! 
  
 

Zginęli, bo byli Polakami – „ZAPAL ZNICZ PAMI ĘCI” 
 
 18 października, w niedzielne popołudnie, członkowie Koła Historyczno –
Turystycznego ze szkoły podstawowej i gimnazjum spotkali się przy pomniku pamięci na 
pępowskim cmentarzu. Spotkanie było wyrazem włączenia się młodzieŜy wraz z opiekunami 
do akcji „Zapal znicz pamięci”, zorganizowanej w Wielkopolsce pod patronatem Marszałka 
Województwa Wielkopolskiego. Uczniowie swoją obecnością oddali hołd Wielkopolanom 
pomordowanym we wrześniu i październiku 1939 roku. W kilkunastu miastach Wielkopolski, 
w publicznych egzekucjach Niemcy zamordowali prawie trzystu przedstawicieli 
wielkopolskich elit. Egzekucje te były częścią hitlerowskiej operacji, tzw. operacji 
Tannenberg, której celem była likwidacja polskiej warstwy przywódczej i inteligencji. Był to 
kolejny z aktów barbarzyństwa, jakiego dopuścili się przedstawiciele III Rzeszy Niemieckiej 
po wkroczeniu na teren Polski. Wielkopolska, podobnie jak Pomorze i Śląsk, stała się 
terenem, na którym Polacy poddani byli terrorowi i przemocy w skali nieznanej początkowo 
mieszkańcom pozostałych ziem polskich, okupowanych przez Niemcy. JuŜ we wrześniu                 
i październiku 1939 roku w Wielkopolsce straciło Ŝycie 2500 osób. Wśród zamordowanych 
była jedna osoba z Pępowa i jedna z Czeluścina. 
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  W celu uczczenia pamięci tamtych wydarzeń pępowska młodzieŜ zapaliła „znicze 
pamięci” i minutą ciszy oddała hołd pomordowanym. 

Lidia Muszyńska 
Arleta Adamek 

 
Z Ŝycia gimnazjalistów 

 
Gimnazjaliści znowu w Hille 
23 – 30 września 2009 

 
 

  
 MłodzieŜą polską opiekowały się panie:            Po meczu piłki noŜnej. Wynik: 4 : 4.   
 Agnieszka Zielińska i Alina Nowacka.                                                    
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   Było wspólne gotowanie i smaŜenie gofrów - teraz jest wspólne zmywanie. 
 

  
   Bowling - kręgielnia w Minden.                           Bezpieczne kaski, ostatnie ostrzeŜenia                     
                  i gotowi do drogi w Parku Wspinaczki.  
 

   
W Kletternpark w Bad Oeynhausen. 

 



śycie Szkoły. Nr 30. Wrzesień - październik 2009 
 

 24

   
 

WraŜenia i refleksje uczniów – uczestników 
polsko - niemieckiej wymiany młodzieŜy 

  
 Z pobytu w Niemczech w ramach tegorocznej wymiany młodzieŜy jestem bardzo 
zadowolony. Poniedziałek, 28 września Roku Pańskiego 2009 najbardziej przypadł mi do 
gustu. Cała grupa polsko-niemiecka pojechała wówczas do Kletternparku, czyli Parku 
Wspinaczki w Bad Oeynhausen. Konstrukcja parku opierała się na kilku drzewach 
dochodzących do wysokości około czternastu metrów. Były to drzewa bez gałęzi,                        
z platformami umieszczonymi co cztery metry. Oczywiste, Ŝe w takim wypadku były trzy 
piętra. Znalazłem się w dwóch grupach: najpierw w zespole z Patrycją i Wojtkiem,                        
a  następnie z Basią i Miłoszem. Ze względu na mój lęk wysokości zostaliśmy na dwóch 
trasach pierwszego piętra, które wbrew pozorom, wcale nie były takie łatwe Udało mi się 
przebyć cały tor przeszkód.. Niestety, strach i brak czasu mnie ograniczyły do tego stopnia, Ŝe 
nie było mi dane pokonać trasy na drugim piętrze, zaczepionym osiem metrów nad ziemią. 
Odniosłem psychiczne zwycięstwo nad sobą, kiedy postanowiłem spróbować wspiąć się                
na wyŜszy poziom. Jednak strach i przeraŜenie wzięły górę nad ambicjami i musiałem zejść 
niŜej. JakieŜ było moje zdziwienie, gdy zobaczyłem dwie Niemki z naszej wymiany na 
poziomie najwyŜszym, usytuowanym dwanaście metrów nad ziemią! Na trzecim piętrze były 
najtrudniejsze przeszkody i mogła się pojawić bariera psychiczna po spojrzeniu w dół.  
 Podobała mi się teŜ wizyta w Parfummuseum Farina w Kolonii. Mieliśmy okazję 
poznać zapach pierwszych perfum na świecie, które wyprodukował Josef Maria Farine. 
 

Mikołaj Grobelny, kl.IIIbG 
 

 Moim największym priorytetem podczas udziału w wymianie młodzieŜy było 
doskonalenie języka obcego, a takŜe poznanie kultury i tradycji sąsiadów oraz ich kuchni. 
JuŜ podczas pierwszej kolacji mogłem się przekonać,  Ŝe Niemcy uwielbiają makaron                 
w przeróŜnych postaciach. Posiłki jadają zawsze razem, a przy stole panuje bardzo miła 
atmosfera. 
 W Niemczech cały czas rozmawiałem w języku gospodarzy.  
Często było tak, Ŝe nie mogłem zrozumieć jakiegoś zdania, poniewaŜ Niemcy mówią bardzo 
szybko. 
 Tegoroczna wymiana spełniła moje najśmielsze oczekiwania. Jestem pewien, Ŝe 
międzynarodowe wymiany są świetnym sposobem na doskonalenie umiejętności językowych 
i poznawanie kultur innych narodów. Taka właśnie była tegoroczna wymiana. 

 
Szymon Mieszkała kl.IIIbG 
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„Polak ,Węgier - dwa bratanki” 
 

 
 Nasze panie: Lidia Muszyńska, Arleta Adamek i Bernadeta Kaźmierczak - brały 
czynny udział w brataniu narodów. 
 
 Po raz kolejny uczniowie naszej szkoły odwiedzili Biskupin. 25 września br. 
trzydzieścioro dwoje uczniów uczestniczyło w XV Festynie Archeologicznym  w Biskupinie, 
poświęconym niezwykle kolorowej i bogatej kulturze węgierskiej. 
 Znane porzekadło „Polak, Węgier - dwa bratanki” stało się hasłem festynu                         
i świadczyło o niekłamanej sympatii, jaka darzą się nasze narody. 
 Do Biskupina zjechały grupy koczowników uzbrojonych w zakrzywione miecze 
(pierwowzory szabli) i refleksyjne łuki, takie, jakie posiadali Madziarowie w czasach 
wkraczania na Nizinę Węgierską. Na festyn z Węgier przybyły grupy prezentujące walki na 
szable, strzelanie z łuku i jazdę konną z XVI - XVII w. Niezwykłym pokazom towarzyszyła 
oryginalna dawna muzyka węgierska w wykonaniu zespołu Borvitz i wędrownych 
muzykantów średniowiecznych z róŜnych rejonów Węgier. W rytmie tej niecodziennej dla 
nas muzyki popłynęły taneczne korowody tancerzy zespołu Fabiana Csutkó, do których 
chętnie dołączyli niektórzy uczniowie. Dodatkową atrakcją była moŜliwość skosztowania 
specjałów kuchni węgierskiej.  
 

  



śycie Szkoły. Nr 30. Wrzesień - październik 2009 
 

 26

 
 

 

 

 



śycie Szkoły. Nr 30. Wrzesień - październik 2009 
 

 27

 

 

 



śycie Szkoły. Nr 30. Wrzesień - październik 2009 
 

 28

 

 

 
 



śycie Szkoły. Nr 30. Wrzesień - październik 2009 
 

 29

 Z całą pewnością moŜemy stwierdzić, Ŝe pobyt w Biskupinie był bardzo udany. 
Uczniowie „zarazili się” chęcią strzelania z łuku. Jednak po powrocie do domu będą musieli 
bardzo wytrwale ćwiczyć tę umiejętność, tym bardziej, Ŝe obserwowali nie lada wyczyny. 

 
Lidia Muszyńska  

Atleta Adamek 
 

 

Pocztówka z Dnia Chłopca w klasie IIIA  
 

 

Klasa IIIa wraz z wychowawczynią – p.Marzeną Urbaniak, w Dniu Chłopca po południu 
udała się do ludwinowskiej „Bajki”, by tam miło spędzić czas, bawiąc się i relaksując.  

 

Warsztaty profilaktyczne dla młodzieŜy gimnazjalnej 

 8 października 2009r. odbyły się warsztaty profilaktyczne dla uczniów gimnazjum, 
dotyczące zagadnienia cyberprzemocy. W związku z upowszechnianiem się dostępu do sieci, 
obserwuje się nowe, negatywne zjawiska. „Stop cyberprzemocy”, to hasło, które powinno 
skłonić do refleksji i pohamować przemoc w wirtualnym świecie.  

 Warsztaty sfinansowała Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 
Serdecznie dziękujemy! 
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I MłodzieŜowy Przegląd Twórczości Czesława Niemena 
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W 2009 roku obchodzimy 70. rocznicę urodzin i 5. rocznicę śmierci Niemena.                   
Z tej właśnie okazji 22 października w Perzycach k. Zdun odbył się MłodzieŜowy Przegląd 
Twórczości Czesława Niemena.                                                                                                
 Głównym celem spotkania było krzewienie wśród młodzieŜy pozytywnych wartości 
wyznawanych przez rockmana okrzykniętego artystą wszechczasów, a takŜe autorytetem  
moralnym współczesnych muzyków. Impreza miała popularyzować szeroki wachlarz 
twórczości artysty. Konkurs skierowany był do uczestników z terenu powiatu                   
krotoszyńskiego i powiatów sąsiadujących. Miał on zaktywizować młodzieŜ wraŜliwą 
artystycznie i uzdolnioną wokalnie. Naszą szkołę reprezentowały: Lena Markowska,                 
Ada Robaszynska i Klaudia Twardowska. Dziewczęta wybrały z przebogatego repertuaru 
Czesława Niemena m.in.: „Sen o Warszawie”, „Czas jak rzeka”, „Płonąca stodoła”                              
i „Pod papugami”. 

   

Cel został przez organizatorów festiwalu osiągnięty, gdyŜ w przeglądzie wzięła udział  
bardzo liczna grupa młodzieŜy z gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych,  która z duŜym 
zaangaŜowaniem i ogromną wraŜliwością podeszła do twórczości Niemena.  Publiczność nie 
szczędziła im braw, a jurorzy pochwał. Z pewnością w przyszłym roku znów wybierzemy się 
do Perzyc, aby spotkać się z innymi sympatykami tego wybitnego artysty. 

Alina Nowacka 

 
IX Ogólnopolska Pielgrzymka  

Rodziny Szkół im. Jana Pawła II na Jasną Górę 
  

 W dniu 8 października 2009r. uczniowie wraz z opiekunami - p. D.Szczęsną                           
i A.Adamek - wzięli udział w IX Ogólnopolskiej Pielgrzymce Rodziny Szkół im. Jana Pawła 
II na Jasną Górę. Nasza szkoła pojawiła się w tym gronie juŜ po raz trzeci. Sam wyjazd                
o godzinie czwartej rano był cięŜką próbą zarówno dla dzieci, jak i rodziców, ale nikt nie 
zaspał i w znakomitych humorach wyruszyliśmy z Pępowa.  
 Na miejsce dotarliśmy około godziny ósmej. Zaskoczyła nas ogromna liczba 
autobusów i ciągnące na spotkanie z Jasnogórską Panią rzesze pielgrzymów. 
Dołączyliśmy do nich i pierwsze kroki skierowaliśmy do Kaplicy, przed cudowny obraz 
Matki BoŜej. Zameldowaliśmy się teŜ w biurze pielgrzymkowym, gdzie otrzymaliśmy 
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pamiątki. Poczet sztandarowy zajął miejsce na Wałach, by w towarzystwie ponad 450 
podobnych, uświetnić Mszę Świętą. W 1150 szkołach, noszących to zaszczytne imię, uczy się 
ponad 300 tys. uczniów. 
 Mszy św. odprawionej o godz. 11.00 na Szczycie przewodniczył abp Józef 
Kowalczyk, nuncjusz apostolski w Polsce. Pielgrzymi modlili się w intencjach Ojca Świętego 
Benedykta XVI, a takŜe o beatyfikację Jana Pawła II oraz o wychowanie kolejnych pokoleń 
Polaków w duchu odpowiedzialności za Ojczyznę. Prosili teŜ o opiekę w rozpoczętym 
nowym roku szkolnym.  
 Pielgrzymka była równieŜ przygotowaniem do obchodów IX Dnia Papieskiego, 
obchodzonego w tym roku pod hasłem „Jan Paweł II - PapieŜ Wolności". 
 Myślę, Ŝe przeŜycia związane z wyjazdem, a dla niektórych pierwszym pobytem na 
Jasnej Górze, na długo pozostaną w pamięci. Do zobaczenia za rok! 
                         Danuta Szczęsna 
 
 

Dzielmy się miłością czyli Dzieło Nowego Tysiąclecia   
 
 W niedzielę, 11 października br., na terenie naszej parafii została przeprowadzona 
kwesta na Dzieło Nowego Tysiąclecia. Był to drugi z kolei udział w akcji ogólnopolskiej, 
która jest prowadzona corocznie od 2001 roku. Zbiórka na Dzieło Nowego Tysiąclecia 
odbywa się zawsze w niedzielę poprzedzającą wybór Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową. 
Idea zbiórki osiada cztery wymiary: intelektualny, duchowy, artystyczny i charytatywny.   
 Wymiar intelektualny ma na celu zorganizowanie kilkudziesięciu seminariów 
naukowych i paneli dyskusyjnych, które mają  przybliŜyć wiernym nauczanie Ojca Świętego. 
 Wymiar duchowy polega na łączeniu się z Janem Pawłem II za pomocą czytania 
listów pasterskich, odprawiania Mszy św., czy teŜ czuwania połączonego z medytacją nad 
słowami papieskimi. 
 Wymiar artystyczny polega na wręczeniu najbardziej prestiŜowej nagrody Totus na 
Zamku Królewskim.  
 Wymiar charytatywny akcji przejawia się na kwestowaniu przez uczniów pod hasłem: 
„Dzielmy się miłością”.  
  W tym roku udało się zebrać na terenie naszej parafii 5 tys. zł. To bardzo wiele, ale 
zarazem kropla w oceanie potrzeb. Powinniśmy być dumni z tego, Ŝe umiemy nieść pomoc.  
Czasem trzeba tak niewiele, aby sprawić wielką radość innym. Myślę, Ŝe nam się to udaje. 
 

Angelika Szober kl.IIIbG 

 

Dzień Edukacji Narodowej w naszej szkole 

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej Koło Teatralne ze szkoły podstawowej pod 
kierunkiem pań: Marleny Wachowiak i Joanny Góźdź , przygotowało program artystyczny   
w wykonaniu szóstoklasistów Oto fragment scenariusza..                                                                                                                           

Pokaz mody nauczycielskiej pod hasłem: „ Z nami łatwiej, z nami raźniej,                     
z nami wygodniej !”  
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„JuŜ za chwilę przedstawimy kilka strojów, bez których nowoczesny nauczyciel 
podąŜający drogą rozwoju zawodowego w burzliwych czasach reformy oświatowej wprost 
nie moŜe się obejść”. 

        

Na pozycji drugiej – zaślubiny z zawodem polonisty. „Baśniowo - anielski charakter stroju 
niewątpliwie podkreśla anielska cierpliwość polonistów w wysłuchiwaniu uczniowskich 
bajek na temat przeczytanych lektur. Biel prezentowanej sukni synchronizuje z bielą nie 
napisanych jeszcze wypracowań. Z przodu kreacji umieszczono wspaniałe narzędzie do 
wałkowania zasad gramatyki polskiej oraz prostowania stylu uczniowskich wypowiedzi 
pisemnych. Z boku nauczyciel polonista trzyma ozdobną sakiewkę, w której przechowuje 
zapasy proszku do niwelowania wulgaryzmów ze współczesnej polszczyzny. Strój uzupełnia 
niezawodna w uŜytkowaniu miotełka do wymiatania błędów ortograficznych z uczniowskich 
zeszytów. O tym, Ŝe obcowanie z literaturą dodaje skrzydeł, świadczy tył sukienki. 
Nauczyciel swobodnie umieszcza tu teksty z bieŜąco omawianej lektury, czym podnosi jej 
znajomość wśród swoich uczniów”. 

   

„Serdecznie namawiamy do zakupu. Całość kosztuje tylko 50 uśmiechów 
nauczycielskich”. 
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„Dzi ękuj emy, jak kaŜdego roku, /WciąŜ zbyt mało i nigdy zbyt wiele.                                         
Za to światło, co mroki rozjaśnia,/Dziękujemy Wam, Nauczyciele! 

 

Poznaliśmy „Dzieci Ireny Sendlerowej” 

26 października 2009r. 40-osobowa grupa młodzieŜy pod opieką 
pań: Mirosławy Bigaj, Alicji Wojciechowskiej i Cyryli Krajki, 
wyruszyła się na wycieczkę do kina „Pod Kopułą” w Gostyniu. 
Celem wyjazdu było obejrzenie filmu „Dzieci Ireny Sendlerowej”. 
 Poznajemy w szkole literaturę Holokaustu, więc film był 
doskonałą okazją do poszerzenia swojej wiedzy. W drodze byłem                                                                                                             
bardzo podekscytowany. Rozmyślałem nad obsadą głównych ról.                            
Po wejściu do kina i otrzymaniu ulotki, zaspokoiłem swoją 
ciekawość. Tej niełatwej produkcji podjął się wspaniały reŜyser 
John Kent Harrison. Scenariusz powstał na podstawie ksiąŜki 
A.Mieszkowskiej pt.: „Matka dzieci Holokaustu”. Urzekającą 

muzykę filmowa skomponował polski zdobywca Oskara –Jan A.P.Kaczmarek.                           
 Akcja filmu rozgrywa się w okupowanej Warszawie. Irena Sendler (filmowa Anna Paquin 
- laureatka Oskara) mieszka wraz ze swoją matką , Janiną Sendler. Na początku filmu.                                                                                                     
Irena rozmyśla, w jaki sposób moŜe pomóc śydom. Pewnego dnia wraz ze swoją przyjaciółką 
decydują się przemycić do getta szczepionkę przeciw tyfusowi. śydzi są bardzo wdzięczni za 
to, Ŝe ktoś o nich pamięta. Kolejnego dnia bohaterka stwierdza, Ŝe szczepienie ludzi, to za 
mało.  Wyprowadza więc z getta małą dziewczynkę. Powierza ją pod opiekę swej 
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przyjaciółce, a sama szuka dla dziecka rodziny. Przemycanie dzieci z getta stało się dla 
Sendlerowej swoistym narkotykiem. Z kaŜdym dniem przemycała ich coraz więcej. Dane 
osobowe uratowanych istot zapisywała na karteczkach i chowała do słoika.                                                                                                                                       
 Po pewnym czasie ktoś donosi na Irenę Niemcom. Sendlerowa wpada w ręce gestapo. 
Trafia do aresztu i po „krwawych” przesłuchaniach czeka ją wyrok śmierci przez 
rozstrzelanie. Cudem udaje jej się uniknąć egzekucji. Przekupiony kat kaŜe jej uciekać.                 
 Po powrocie do domu Irena zmienia dokumenty toŜsamości i pod nowym nazwiskiem 
wyjeŜdŜa na wieś, gdzie niespodziewanie spotyka się z ukochanym.                                  
 UwaŜam, Ŝe film bardzo dobrze oddaje sens poświęcenia dla drugiego człowieka. Dobór 
aktorów jest znakomity. Sprawdzili się na ekranie w swoich rolach. Wzruszyły mnie ostatnie 
słowa Ireny Sendlerowej: „W Ŝyciu najwaŜniejsze są: miłość, tolerancja i pokora”. 
 Według mnie, najlepszymi odbiorcami tego filmu będą ludzie, którzy w sercu są 
patriotami. 

Szymon Mieszkała kl.IIIbG 

 

WYBORY DO SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO 

 

           21 października odbyły się wybory do samorządu gimnazjum. Do rywalizacji stanęło 
14 kandydatów z róŜnych klas.                                                                                           
 Wybory poprzedzone zostały kampanią przedwyborczą. KaŜdy z kandydatów 
zaprezentował się w formie plakatu, by zjednać sobie jak największą liczbę wyborców. 

Plakaty ozdobione rysunkami i zdjęciami zawierały krótką charakterystykę kandydata, 
zainteresowania i hobby oraz deklaracje aktywnej pracy i chęć zmiany nudnej szkoły na 
lepsze. Stanowiły one jednocześnie wystrój pierwszego piętra. Siedmioosobowa niezaleŜna 
komisja oceniła jakość wykonania reklam i zadecydowała o przyznaniu dodatkowych 
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punktów na konta kandydatów. Za najciekawszy i najładniejszy plakat uznano pracę Patrycji 
Wabińskiej z klasy I c.  

W dniu wyborów kaŜdy uczeń 
otrzymał kartę do głosowania,            
a w holu szkoły czekała ogromna 
urna. Głosowanie było tajne, a nad 
jego prawidłowym przebiegiem 
czuwała specjalna komisja.                     
W tym roku do pracy w komisji 
poproszona została trójka wzorowych 
uczniów z klas szóstych. Na wyniki 
głosowania kandydaci czekali                     
z niecierpliwością sześć dni, bowiem 
ogłoszone one zostały na pierwszej 
dyskotece szkolnej .  
 
 
 

A oto wyniki: 
 przewodniczący – Angelika Szober (IIIb) – 123 głosy                                                                                                                                     
 wiceprzewodniczący – Hubert Hudziński (IIIa) – 77 głosów 
 skarbnik – Zofia Trawka  (IIId) i  Miłosz Waleński (Ic) - po 68 głosów 
 sekretarz – Katarzyna Maciejak (IIIb) i Patrycja Wabińska (Ic) - po 59 głosów 
                                                                                                                                                        
 Myślę, Ŝe w ten sposób zachęciliśmy młodzieŜ do pójścia  w wieku dorosłym                   
na prawdziwe wybory. Mam nadzieję, Ŝe kandydaci ocenieni zostali trafnie, Ŝe z ich wyboru 
cieszyć się będą uczniowie, nauczyciele, wychowawcy i Dyrekcja.  

Opiekun SU gimnazjum 
        Alicja Gruetzmacher 

 

 
Wyniki wyborów do Samorządu Uczniowskiego 

w szkole podstawowej 
  
 Artur Chudy  kl.VIc 
 Jagoda Furmaniak kl.VIc 
 Zuzanna Łyszczak kl.VIa 
                               Opiekun SU w szkole podstawowej: Zuzanna Neuhoff-Ley 

 
 

Co słychać w bibliotece szkolnej? 
 

Październik - Mi ędzynarodowy Miesiąc Bibliotek Szkolnych 
 

Tegoroczny program obchodów w naszej szkole: 
       Przedszkole i oddział „0” 
„Gimnazjaliści czytają”- tydzień głośnego czytania, 
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      KL. I - III 
Wystawka „Bajki dawne i współczesne”, 
Konkurs „Laurka dla szkolnej biblioteki”. 
 
     Kl. IV - VI i gimnazjum 
Konkurs „Zgadnij, kto to?” – rozpoznawanie nauczycieli na podstawie fotografii                       
z dzieciństwa, 
Zabawa – „Lubię czytać, bo…”,  „Nie lubię czytać, bo…”, 
Wystawka „Myśli znanych filozofów”. 
 

                               
 Chętni uczniowie kl. III b gimnazjum przez tydzień odwiedzali wszystkie grupy 
przedszkolne i zerowe, realizując akcję „Gimnazjaliści czytają”. Wizyty starszych 
kolegów w przedszkolu cieszyły się duŜym zainteresowaniem, a dla samych czytających 
było to nowe i ciekawe doświadczenie. 

 
Czyta Angelika Szober z kl.IIIbG. 
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Weronika Broda z kl.IIIbG w roli lektora. 

 
 Biblioteka rozgościła się teŜ w holu nauczania zintegrowanego, gdzie moŜna było 
obejrzeć wystawę ksiąŜek „Bajki dawne i współczesne” oraz laurek przygotowanych 
przez uczniów dla biblioteki. Wszystkie prace były bardzo pomysłowe, a zamieszczone              
w nich Ŝyczenia bardzo sympatyczne. 
Oto kilka z nich: 
  
RóŜe są piękne, bo kwiaty mają,                                   
Lecz są nietrwałe, bo przekwitają, 
A Wasza Biblioteka niech się rozwija, 
Niech trwa na wieki i nie przemija. 
 Wspaniałych czytelników oraz  
 bogatego zbioru ksiąŜek Ŝyczy ….. 
 
Droga Biblioteko, 
 z okazji Twojego święta 
 Ŝyczę Ci: 
- duŜo czytelników, 
- niezniszczonych ksiąŜek, 
- i mnóstwa nowych i pięknych bajek. 
 
Być prymusem to nie sztuka, biblioteka takich szuka, 
Więc kolego, Ci polecę, bywaj często w bibliotece. 
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 Uczniowie i nauczyciele szkoły podstawowej i gimnazjum świetnie bawili się, 
rozpoznając nauczycieli na fotografii z dzieciństwa. Okazało się, Ŝe zadanie nie było 
wcale takie proste i choć wielu uczniów pobrało karty konkursowe, to nieliczni 
zdecydowali się na ich oddanie. 
 Biblioteka zaprosiła teŜ uczniów do wyraŜenia swojej opinii na temat czytania. 
Oto kilka wypowiedzi uczniów: 
Lubi ę czytać, bo…. 
- „jak czytam, to mnie mama nie wyzywa”, 
- „czytanie mnie odstresowuje”, 
- „czytanie jest dla mnie jedną z najinteligentniejszych form relaksu”. 
Nie lubię czytać, bo… 
- „litery mi się zlewają”, 
- „czytanie jest nudne”, 
- „ jest za duŜo liter, a potem są mroczki przed oczami, jak po M jak miłość”. 
  
 Serdecznie dziękujemy uczniom i nauczycielom za udział w obchodach naszego 
święta, a Radzie Rodziców za ufundowanie nagród w konkursach. 
 

                                                                                              Nauczyciele bibliotekarze: 
              Bernadeta Kaźmierczak 

              Ewa Fabisiak 
  
                                                           

 

Z gabinetu pedagoga szkolnego 
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BITE DZIECI WIDZ Ą ŚWIAT INACZEJ…  
 
                     Kary cielesne, to działanie polegające na uŜyciu siły fizycznej, powodującej ból 
lub dyskomfort, których celem jest zdyscyplinowanie dziecka lub ochrona go przed 
niebezpieczeństwem. Ból lub dyskomfort fizyczny, który pojawia się w konsekwencji 
skarcenia, często łączy się z cierpieniem psychicznym i emocjonalnym. Wymierzając klapsa, 
naruszamy bezpieczeństwo dziecka – zarówno w obrębie fizyczności, jak i jego psychiki. 
         Tymczasem, według potocznych opinii, cielesne karanie dziecka głównie je 
dyscyplinuje i tylko czasami dostarcza nieznacznego bólu.  Warto jednak zdać sobie sprawę, 
Ŝe fizyczne karanie przede wszystkim wywiera negatywny wpływ na rozwój psychiczny 
dziecka. Konsekwencją kar cielesnych są nie tylko urazy ciała i ból, ale równieŜ psychiczne 
cierpienie dziecka. 
           Rodzaje kar fizycznych: klapsy, uderzenia ręką lub przedmiotem (np. pasem), 
ciągnięcie za włosy lub ucho, stawianie w kącie, szarpanie, potrząsanie, klęczenie, uderzanie 
w twarz, przetrzymywanie w zamkniętym pomieszczeniu, bicie pięściami, kopanie, 
niszczenie przedmiotów naleŜących do dziecka.  
 
Dlaczego rodzice biją swoje dzieci? 
           Rodzice biją swoje dzieci w wyniku działania czynników psychologicznych, 
społecznych, kulturowych i ekonomicznych. Do najczęstszych przyczyn stosowania 
przemocy wobec dzieci zalicza się: 
- stres, 
- niskie poczucie kompetencji wychowawczych, 
- poczucie bezradności, 
- nieznajomość lub nieumiejętność stosowania alternatywnych form wychowania dziecka, 
- tradycję i przyzwolenie społeczne na stosowanie kar cielesnych, 
- doświadczanie przemocy w dzieciństwie. 
 
Najczęściej spotykane skutki doświadczania kar fizycznych przez dzieci: 
- niska samoocena, 
- poczucie winy i wstydu, 
- podwyŜszony poziom agresji (takŜe autoagresja), 
- trudności w odczuwaniu empatii, 
- poczucie alienacji, 
- podwyŜszony poziom lęku, 
- napięcie, 
- nadpobudliwość, 
- problemy z utrzymaniem koncentracji, 
- zaburzenia snu, 
- nocne moczenie, 
- skłonność do poniŜania innych i przemocy, 
- skłonność do depresji, próby samobójcze. 
 Do chwili obecnej 24 kraje świata zdecydowały się na wprowadzenie całkowitego 
zakazu stosowania kar fizycznych wobec dzieci. Polska jest krajem, w którym brak jest 
prawnego zakazu stosowania kar fizycznych. Konieczne jest pilne wprowadzenie do 
polskiego systemu prawnego całkowitego zakazu stosowania siły fizycznej wobec 
małoletnich. Taki zakaz powinien stanowić element kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. 
Statystyki biją bowiem na alarm. Dość juŜ cierpiących w szpitalach „maluszków”, których 
rodzice stracili kontrolę nad swoim postępowaniem. Media, prasa, bardzo często nagłaśniają 
ten temat; widocznie jeszcze za mało.                                                            Alina Olejniczak 
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Z gabinetu pielęgniarki szkolnej 
 

Programy oświatowo  - zdrowotne zaplanowane do realizacji  w naszej szkole  
w roku szkolnym 2009/2010 

 
Przykładem lat ubiegłych  nasza szkoła przy współpracy z Powiatowym Inspektorem 

Sanitarnym w Gostyniu podejmuje się w tym roku realizacji następujących programów 
oświatowo - zdrowotnych dla uczniów i ich rodziców: 
 

1. Programy dla uczniów szkoły podstawowej: 
 

• „Moje dziecko idzie do szkoły” – program dla uczniów klas „0”. 
• „Radosny uśmiech, radosna przyszłość” – program dla uczniów klas II. 
• „Program ograniczania zdrowotnych następstw palenia tytoniu w Polsce” 

– program dla uczniów od klas V i starszych z nasileniem działań w Światowy 
Dzień Rzucania Palenia – trzeci czwartek listopada oraz Światowy Dzień bez 
Papierosa – 31 maja. 

• „B ądźmy zdrowi – wiemy, więc działamy” – nowy od tego roku szkolnego 
program dla uczniów klas „0”. 

 
2. Programy dla uczniów gimnazjum: 

 
• „Program ograniczania zdrowotnych następstw palenia tytoniu w Polsce” 

– program dla wszystkich uczniów klas I, II i III gimnazjum z nasileniem 
działań w Światowy Dzień Rzucania Palenia – trzeci czwartek listopada oraz 
Światowy Dzień bez Papierosa – 31 maja. 

• „Krajowy program zwalczania AIDS i zapobiegania HIV” - program dla 
wszystkich uczniów klas I, II i III gimnazjum z nasileniem działań w 
listopadzie i grudniu, głównie w Światowy dzień AIDS – 1 grudnia. 

• „Trzymaj form ę” – program dla wszystkich uczniów klas I, II i III 
gimnazjum. W naszej szkole przeprowadzany w klasach II gimnazjum. 

• „B ądźmy zdrowi – wiemy, więc działamy” – nowy od tego roku szkolnego 
program dla wszystkich uczniów klas I, II i III gimnazjum i ich rodziców. W 
naszej szkole wprowadzony w klasach I gimnazjum. 

 
W ramach programu Społecznej Multimedialnej Kampanii „Wró ć bez HIV”,  co roku 

o tej samej porze Państwowy Inspektor Sanitarny w Gostyniu na etapie powiatowym 
organizuje konkurs w róŜnych formach dla uczniów gimnazjum. W tym roku szkolnym chętni 
uczniowie mieli za zadanie wykonać plakat tematyczny pod hasłem „Nie daj szansy AIDS” 
zachęcający młodych ludzi do zainteresowania się tematyką HIV/AIDS. Do etapu szkolnego 
zgłosiły się 4 osoby z klas I gimnazjum Angelika: Michalak             z kl. I a, Julita 
Wojciechowska z kl. I a, Angelika Bura z kl. I b i Monika Miedzińska z kl. I b. 20.10.2009r. 
komisja konkursowa w składzie: p.Danuta Szczęsna, p.Dariusz Kałmuczak i p.Jolanta 
Nowacka- wybrała laureatów: I – Angelika Bura z kl. I b, II – Angelika Michalak  z kl. I a, 
III – MonikMiedzi ńska a z kl. I b. WyróŜnienie otrzymała takŜe Wojciechowska Julita z 
kl. I a - za udział w konkursie. 

  Praca Angeliki Burej zakwalifikowała się do etapu powiatowego, w którym 
komisja konkursowa uznała ją za najciekawszą, przyznając I miejsce. 
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 Przypominam jeszcze, Ŝe 1 grudnia jest „ Światowym Dniem AIDS” i z tego 

powodu proponuję wystawę prac konkursowych.  
Jolanta Nowacka 

pielęgniarka szkolna  

 
 
Z wizytą w TVP Poznań 
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Dnia 21 października 2009r. 
„Trampkarze”, podopieczni p. Marcina 
Karczmarka - wraz z innymi uczniami 
Zespołu Szkół Szkoły Podstawowej i 
Gimnazjum w Pępowie udali się do TVP  
w Poznaniu. 
Uczniowie mieli okazję zobaczyć, jak 
wygląda telewizja z drugiej strony 
obiektywu. Uczestniczyli w nagraniu na 
Ŝywo w programie „TVP Kolejorz”, 
którego głównym gościem był piłkarz 
Lecha Poznań - Emanuel Arboleda. Było 
to niesamowite przeŜycie zarówno dla 
chłopców interesujących się piłką noŜną, 
jak i dla dziewczyn, które z 
zaciekawieniem przyglądały się nagraniu. 
Uczestnicy wyjazdu do Poznania wrócili 
pełni wraŜeń. Na pamiątkę zostali 
obdarowani autografem znanego piłkarza. 
Wyjazd odbył się przy współpracy z CSK 
w Pępowie. 
  

Alicja Skowrońska 
     Marcin Kaczmarek 

    
    
    
Kronika sportowa 
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 Po wakacyjnej przerwie nasi uczniowie dobrze zaprezentowali się w zawodach 
sportowych. Pierwszym startem był udział nielicznej naszej reprezentacji w 
Międzywojewódzkich Mistrzostwach Młodzików w Słubicach. Bardzo dobrze spisał się 
Marcin Twardowski, który zadebiutował w chodzie sportowym na 5 kilometrów i w 
rywalizacji ze starszymi od siebie o dwa lata zawodnikami przyszedł na punktowanej ósmej 
pozycji. 

 Po mistrzostwach gminy, które odbyły się 2 października br., juŜ następnego dnia 
najlepsi zawodnicy wystartowali w XXXIII Biegu Maćka w Koźminie. Tradycyjnie juŜ 
zaprezentowali się bardzo dobrze. Spośród 29 startujących, 18 znalazło się w pierwszej 
dziesiątce, a siedmioro naszych uczniów zostało uhonorowanych nagrodami rzeczowymi. 
Najlepiej spisała się Vanessa Dańczak, zwycięŜając w swojej kategorii wiekowej. Drugie 
miejsca zajęli: Marta Norman i  Mikołaj Broda. Na trzeciej pozycji przybiegła Hanna 
Adamiak. Czwarte miejsca zajęli: Artur Chudy i Dariusz Nowacki. Piąta była Weronika 
Przewoźna. W pierwszej dziesiątce znaleźli się równieŜ: Jagoda Ratajczak (7), Joanna 
Pospiech (8), Jarosław Skopiński (10), Mateusz Popielas (8), Kamil Chlebowski (10), 
Weronika Broda (7), Hubert Cichowlas (7), Szymon Mieszkała (8), Hubert Michalak (8), 
Marzena Dworacka (8), Milena Popielas (7) i Kamil Jagódka (10).      
    7 października w Gostyniu odbył się Finał Powiatowy Sztafetowych Biegów 
Przełajowych. W zawodach startowały trzy druŜyny, reprezentujące nasz Zespół Szkół.               
W kategorii „podstawówek” reprezentacja naszej szkoły (pięć dziewczynek i pięciu 
chłopców)  przybiegła na drugim miejscu. Drugie miejsce zajęli równieŜ chłopcy                             
z gimnazjum. Natomiast nasze gimnazjalistki ukończyły bieg na 4. pozycji. 
 17 października w Lginiu odbyły się Ogólnopolskie Masowe Biegi Przełajowe.  
31- osobowa reprezentacja naszej  szkoły spisała się doskonale. W klasyfikacji druŜynowej 
nasi uczniowie wywalczyli sześć pucharów. W punktacji szkół podstawnych zajęliśmy 
drugie, a gimnazjalnych trzecie miejsce. W klasyfikacji gmin uplasowaliśmy się na trzeciej 
pozycji. W punktacji województw, dzięki nam, Wielkopolska sklasyfikowana została na 
drugiej pozycji. RównieŜ powiat gostyński zajął drugie miejsce. W rywalizacji klubów nasz 
SKS był piąty. 

  
 
 Najlepsze miejsca zajęli: Vanessa Dańczak - pierwsze, Jaonna Piotrowiak i Artur 
Chudy - drugie, Jagoda Ratajczak - trzecie, Jagoda Berger, Hanna Adamiak, Weronika Broda  
i Artur Twardowski - czwarte, Alicja Jankowiak i Szymon Mieszkała - szóste. 
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Jacek Migdalski 
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