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Bądź dobry jak chleb 

Dnia 11 października br. grupa 48 uczniów Zespołu Szkół w Pępowie udała się         
do Muzeum Piekarnictwa w Pleszewie. Celem wyjazdu było podjęcie działań w ramach 
kampanii „Tydzień Chleba na Zakwasie w Szkole 2011”. Projekt był adresowany  
w szczególności do dzieci i młodzieży do 18. roku życia, a jego patronami były Ministerstwo 
Edukacji Narodowej oraz Ministerstwo Rolnictwa. 

Podczas pobytu w muzeum nasi uczniowie poznali historię wypieku chleba                           
i zobaczyli wiele ciekawych eksponatów związanych z piekarnictwem. Największą frajdę 
sprawiło jednak wszystkim samodzielne przygotowanie  bułek do wypieku. 

Każdy z uczestników wyjazdu, który zmienił się na chwilę w „mistrza piekarnictwa” 
otrzymał stosowny,  pamiątkowy dyplom. 

W kilka dni po powrocie z tej fascynującej i pouczającej wycieczki przygotowaliśmy 
wystawę, na której zostały wyeksponowane różne rodzaje chleba (razowy, orkiszowy, 
oliwkowo-cebulowy, z ziarnami słonecznika i otrębami pszennymi i in.) oraz fotografie  
z pobytu w muzeum. 

Wycieczka do muzeum, zwiedzanie wystawy, zapoznanie się z historią i metodami 
wypieku chleba na przestrzeni dziejów, a w końcu wspólny wypiek bułek, miały na celu 
podniesienie świadomości dzieci i młodzieży na temat właściwości chleba na zakwasie, 
wypiekanego tradycyjnymi metodami. 

„Tydzień Chleba na Zakwasie w Szkole 2011” był okazją do zastanowienia się nad 
swoją dietą, do refleksji nad świadomym wyborem produktów w sklepach i rozpoczęciem 
troszczenia się o swoje zdrowie. 

Mamy nadzieję, że wspólne podejmowane działania prozdrowotne wpłyną na poprawę 
zdrowia młodego pokolenia mieszkańców naszej gminy.  
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Powrócić w myślach do tej wspaniałej wycieczki pomogą uczestnikom: film z pobytu 
w muzeum oraz zdjęcia, które można obejrzeć na stronie internetowej 
http://fotopasja.jalbum.net/muzeumpiekarstwa 

                                                                              Zuzanna Neuhoff - Ley                                                  
Elżbieta Andrzejewska                                                                                                                                                      

Paweł Andrzejewski 

Europejski Dzień Języków 
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 26 września br. po raz kolejny obchodziliśmy w naszej szkole Europejski Dzień 
Języków. Dzień ten został ustanowiony przez Radę Europy w 2001 roku, aby zwrócić uwagę 
na różnorodność językową w Europie oraz na to, jak ważna jest nauka języka obcego dla 
każdego z nas.              
 W naszej szkole, w związku z tym dniem, pojawiły się różne gazetki informacyjne 
oraz konkursy, które miały zmotywować uczniów do nauki dowolnego języka obcego. 
Uczniowie klas  I-III SP rozwiązywali zagadki obrazkowe, uczniowie klas IV-VI SP zmierzyli 
się z zagadkami słownymi, a gimnazjaliści z fragmentami utworów literackich i muzycznych, 
które mieli rozpoznać i nazwać. W szkole podstawowej w konkursie wzięło udział 43 
uczniów i poziom był bardzo wyrównany. Większość uczniów poradziła sobie z zadaniami 
bezbłędnie. Z tego względu wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy oraz nagrody.                           
W gimnazjum tylko kilku uczniom udało się  rozwiązać zadanie bezbłędnie. Do osób tych 
należą: Katarzyna Pospiech  z klasy IIa, Izabela Hądzlik z klasy Id, Dominika Kempa z klasy 
Id oraz Amanda Norman z klasy IIIc.  
 

Gratulujemy!!! 
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Dziękujemy Radzie Rodziców oraz Pani Justynie Markowskiej za ufundowanie nagród! 
 

                                                                                                                            Sylwia Grzelczak 
                                                                                                                            Monika Krajka 

                                                                                                                            Weronika Krajka 
                                                                                                                            Agnieszka Zielińska 
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Z życia klas IV-VI 

„W gór ę serca - niech zwyci ęża Lech Kolejorz, niech zwyci ęża Lech'' 

       W niedzielę, 30 października br. na parkingu pod szkołą roiło się od uczniów 
przyodzianych w biało - niebieskie barwy.  Była to grupa wybierająca się na  poznański 
stadion na mecz Lech Poznań - Legia Warszawa. Po kilkunastu minutach oczekiwania, na 
parkingu pojawił się  autokar. Rozradowana, pępowska młodzież ustawiła się w kolejce do 
pojazdu. W autobusie wszyscy podpisaliśmy listę obecności i wyjechaliśmy do Poznania!          

       Po dwóch godzinach podróży dotarliśmy do stolicy Wielkopolski. Pozostało jedynie 
dotrzeć na stadion, który znajdował się po przeciwnej stronie miasta. Na boisku byliśmy 
półtorej godziny przed meczem. Na około pół godziny przed piłkarskim starciem na murawę 
weszli piłkarze, którzy zagrzewani przez kibiców, rozpoczęli rozgrzewkę. Przed samym 
meczem na boisku swoim precyzyjnym tańcem zabłysnęła grupa Kolejorz Girls.  

        Wreszcie rozpoczął się piłkarski pojedynek. Zarówno pierwszą, jak i drugą połowę 
meczu spędziliśmy skacząc, śpiewając i machając szalikami. Mecz zakończył się wynikiem 
0:0, co może niezbyt nas zadowoliło, ale też nie zdołowało. Około godziny 19:30 zeszliśmy                    
z trybun. Parę minut zajęło nam dojście do autokaru. Przed 20:00 wyjechaliśmy z Bułgarskiej. 
Po 21:30 byliśmy już w Pępowie, na przyszkolnym parkingu, gdzie czekali za nami stęsknieni 
rodzice.  

Serdeczne podziękowania w imieniu wszystkich uczestników wyjazdu, kieruję do kierowcy 
autokaru - Pana Foltynowicza - za bezpieczną i bezkolizyjną jazdę, władz klubu Lecha 
Poznań -  za wysłanie zaproszeń na mecz oraz do nauczycieli wychowania fizycznego,                        
za opiekę nad nami  w czasie meczu i organizację tej eskapady. 

                                                                                                                Julia Krzy żoszczak, kl.VIb 

 

Na pomoc dzieciom z Somalii 

W pewien wtorek, przed godzina wychowawczą, nasza wychowawczyni załatwiała  
jakieś sprawy w pokoju nauczycielskim. Kiedy weszła do klasy, miała smutną minę. Pani 
Alicja uruchomiła swojego laptopa. Opowiedziała nam, że wczoraj na jednej z popularnych 
stron informacyjnych znalazła wstrząsający artykuł o głodujących dzieciach z Somalii. Pani 
pokazała nam zdjęcia. Były szokujące. Nie mieliśmy pojęcia, że kilkumiesięczne maluchy 
mogą być aż tak wychudzone. Ten widok poruszył nasze serca. Wspólnymi siłami 
postanowiliśmy działać. Wpadliśmy na pomysł, żeby  zorganizować  loterię fantową.  
Wychowawczyni uzyskała zgodę Pani Dyrektor na przeprowadzenie akcji.                                      

 W naszych domach kryło się tyle ciekawych, nieużywanych rzeczy. Przynieśliśmy je 
do szkoły. Wśród tej sterty leżało mnóstwo biżuterii, figurek, maskotek, zeszytów, a nawet 
piłka i plecaczki. Któregoś popołudnia dziewczyny zostały po lekcjach w szkole                                               
i ponumerowały nagrody, spisały je i popakowały w folijki. Przygotowaliśmy 123 losy po 1 
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zł,   26 nagród po 5 zł, około 60 po 2 zł i tyle samo po 3 zł. Podczas rozprowadzania losów 
nie nadążaliśmy z obsługą osób, które chciały wspomóc nasz szczytny cel. Drugiego dnia 
kwesty, gdy zostało kilka ostatnich losów, chętni na ich zakup dosłownie ścigali się, aby je 
nabyć. Jesteśmy zadowoleni, ponieważ udało nam się pozyskać łącznie kwotę 569 zł.  

Chcielibyśmy, aby inne klasy uczyniły podobnie jak my. W końcu my tylko oddajemy 
przedmioty, z których  nie korzystamy,  a somalijskie dzieci mają za to posiłek i leki. Trudna 
sytuacja tych maluchów jest również opisana w tygodniku ,,ANGORA'', w numerze 48 
(27.11.2011r.) na stronie 75. Pieniądze wpłacimy na konto fundacji zajmującej się 
wspomaganiem głodnych dzieci afrykańskich 5 grudnia, żeby i one dostały coś od Świętego 
Mikołaja. 

                                                                                                                                       Julia Krzyżoszczak, kl.VIb                                                                                       

 

 

Z życia gimnazjalistów 

XI Pielgrzymka Rodziny Szkół na Jasną Górę 
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Stało się już tradycją, że uczniowie naszej szkoły udają się na początku października 
na pielgrzymkę do Częstochowy, by w ten sposób uczcić swojego patrona. Tegoroczna 
pielgrzymka Rodziny Szkół im. Jana Pawła II, która przypadła na 5 października,  przebiegała 
pod hasłem: „Jan Paweł II - Człowiek Modlitwy".  Nabożeństwo poprzedziło wystąpienie 
ks. Łukasza Kobielusa, który mówił o misji w Togo. Uczniowie otrzymali znaczki Rodziny 
Szkół im. Jana Pawła II, śpiewniki i różańce misyjne poświęcone przez misjonarza, co 
pozwoliło im godnie uczestniczyć w uroczystości. O godzinie jedenastej rozpoczęła się Msza 
Święta z udziałem 419 pocztów sztandarowych szkół i ponad 20 tys. pielgrzymów, 
odprawiona została pod przewodnictwem Duszpasterza Rodziny Szkół bpa radomskiego 
Henryka Tomasika. Podczas Eucharystii zbierane były ofiary na sfinansowanie budowy 
szkoły w Togo, która nosić będzie imię Jana Pawła II.                                                                                                                  

Tegoroczna pielgrzymka była wielkim dziękczynieniem za beatyfikację papieża, 
dlatego nasze serca były jeszcze bardziej radosne niż zawsze.  

Dziękujemy Księdzu Proboszczowi Henrykowi Szwarcowi, że w tym roku wybrał się 
z nami i troszczył się o dobry klimat podczas naszej wyprawy. Było wspaniale! 

 
Organizatorzy wyjazdu: 

Danuta Szczęsna i Anna Raczkiewicz 
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DZIEŁO  NOWEGO TYSI ĄCLECIA  

 

Fundacja „Dzieło Nowego Tysiąclecia” od wielu lat jest wspierana przez ludzi dobrej 
woli. To dzięki ich pomocy, zarówno  materialnej, jak i niematerialnej, młodzi ludzie                     
z obszarów wiejskich mogą zdobywać wykształcenie na najlepszych polskich uczelniach oraz 
wzrastać w nauczaniu Jana Pawła II.  

Nasza szkoła po raz kolejny włączyła się w to charytatywne przedsięwzięcie.                          
W Dniu Papieskim, 9 października br., czterdziestu czterech wolontariuszy z naszego 
gimnazjum  kwestowało na  rzecz młodzieży z ubogich rodzin. W tym roku dzień ten 
obchodzony był pod hasłem: DZIELMY SIĘ MIŁOŚCIĄ. Jak zwykle mogliśmy liczyć  
na hojność mieszkańców naszej gminy, którzy nie szczędzili grosza na ten szczytny cel.  
W sumie zebrano do puszek 5 189,30 złotych. 

 
Dziękujemy wszystkim kwestującym, jak i ofiarodawcom, którzy włączyli się                         

w budowę „żywego pomnika" dla Jana Pawła II. 
Danuta Szczęsna  

Anna Raczkiewicz 
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GRECJA - NARODZINY EUROPY 
 
 Biskupin to niezwykłe miejsce. Tam raz w roku czas cofa się o kilka tysięcy lat            
i na dziewięć dni spowalnia. Już od pięciu lat, przekraczając bramę rekonstrukcji, przenosimy 
się do innego świata, w którym zasady upływu czasu przestają obowiązywać. 
 23 września br. grupa uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum odbyła podróż                      
po starożytnej Grecji. Młodzież miała okazję wziąć udział w XVII Festynie Archeologicznym                  
i po poznać wspaniałe dziedzictwo kultury greckiej, która miała ogromny wpływ                              
na kształtowanie się innych europejskich kultur. 

Uczestnicy podróży podziwiali greckie spektakle teatralne, usłyszeli  wiele 
ciekawostek o teatrze greckim. Obejrzeli techniki walki zaprezentowane przez grupę greckich 
wojowników - hoplitów z Aten, zobaczyli słynną falangę oraz elementy uzbrojenia. Kilkoro 
uczniów biło greckie monety, a inni  kształcili swoje umiejętności w lepieniu garnków. 

Dużym zainteresowaniem cieszyły się pokazy starożytnej mody, fryzur i greckiego 
makijażu. Każdy mógł nie tylko  zobaczyć  typowe stroje greckie,  ale także ubrać się w nie                    
i poczuć jak mieszkaniec starożytnej Grecji. Trzeba przyznać, że Grecy wyróżniali się 
strojem.  

Młodzież przystąpiła do nauki pisania i czytania, a w gimnazjonach uczestniczyła                         
w grach i zabawach. Jedną z wielu atrakcji było spotkanie z polskimi olimpijczykami, a także 
możliwość udziału w igrzyskach olimpijskich. Po zmaganiach w wielu dyscyplinach  
zwycięzcy stawali na podium przy płonącym zniczu olimpijskim. Wręczenia nagród 
dokonywał sam Zeus. Po tych ogromnych porcjach wiedzy podróżujący skorzystali                           
z poczęstunku w autentycznej, aromatycznej kuchni greckiej. 

Udział w tej niezwykłej podróży był wspaniałą, żywą lekcją historii. Zdobyte 
wiadomości, na długo pozostaną w głowach uczniów. Poprzez takie zajęcia młodzież uczy 
się, bawi i wychowuje. Już z niecierpliwością czekamy na następne podróże w czasie. 
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Trzeba przyznać, że Greczynki wyróżniały się strojem. 
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                                                                                                                          Arleta Adamek i Lidia Muszyńska 

 

WSPOMNIENIA Z WYJAZDU DO NIEMIEC 

   21 września rozpoczęła się nasza szkolna wymiana polsko - niemiecka. Wzięło w niej 
udział dziesięć dziewczyn uczęszczających do naszej szkoły. Opiekowały się nami p.Alina 
Nowacka i p.Agnieszka Zielińska. Pobyt w Niemczech trwał sześć dni. 

     W Niemczech nie mieliśmy czasu, by się nudzić. Każdego dnia czekało na nas wiele 
atrakcji, o które postarali się nasi nowi, niemieccy przyjaciele. Już pierwszego dnia 
pojechaliśmy do jednego z najstarszych i największych miast: Kolonii. Podróż odbyliśmy 
pociągiem. Odwiedziliśmy jedną z najbardziej znanych perfumerii Johanna Marii Fariny. 
Dowiedzieliśmy się tam, jak ciężko jest „stworzyć” perfumy najlepszej jakości, ile pracy 
trzeba w to włożyć i jakie są cenne. Następnie udaliśmy się do gotyckiej katedry (Kolner 
Dom). 

           Sobotni poranek i południe spędziliśmy bardzo miło w Minden. Jest to miasto 
oddalone kilka kilometrów od Hille, gdzie przez tydzień mieszkaliśmy. Mieliśmy czas na 
obejrzenie tamtejszych zabytków, udało nam się też wejść do jednego z kościołów. Mogliśmy 
podziwiać rzekę Wezerę, która przez to miasto przepływa. Na koniec tej przyjemnej 
wycieczki zostaliśmy zabrani na kręgle.  

           Ostatniego dnia pobytu wybraliśmy się nad jezioro. Zostaliśmy podzieleni na kilka 
grup i pod okiem specjalistów uczyliśmy się żeglowania. Pływaliśmy też rowerami wodnymi. 
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         Myślę, że wyjazd ten był dla nas niezwykłym doświadczeniem. Na długo zapamiętamy 
chwile spędzone w niemieckich rodzinach i miejsca, które zwiedziliśmy. Pewnie niejeden 
uczeń naszej szkoły chciałby przeżyć taką przygodę. 

Magdalena Durak, kl.IIIc G 
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Podczas wymiany międzyszkolnej zainteresowała mnie niemiecka kuchnia. 
Zauważyłam,  że Niemcy spożywają mało napojów ciepłych, takich jak herbata, mleko czy 
kawa.  Do wszystkich dań podają zimne napoje, prosto z lodówki. Śniadania lubią na słodko, 
np. chleb z pastą czekoladową i bananem (bardzo smaczne☺) albo z serem   i dżemem.                    
W niemieckim menu brakuje dań obiadowych, do których my jesteśmy przyzwyczajeni. 
Polskie obiady zastępują tam frytki, zapiekanki, hamburgery, chipsy, a często pizza. 
Naleśniki, które w Polsce jemy na drugie danie, tam podaje się na kolację, np. z serem i bitą 
śmietaną. Bardzo smakowały mi bułki z rodzynkami.                       Hanna Furmaniak, kl. IIIc G 
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Jadąc na wymianę do Niemiec, wszystkie zadawałyśmy sobie pytanie: „Jaka będzie 
rodzina do której trafimy?”. Dojeżdżając do szkoły, w której mieliśmy spotkać się po raz 
pierwszy z kolegami i koleżankami z Niemiec i ich rodzinami, byłyśmy bardzo 
podekscytowane. Po pierwszym zapoznaniu się każdy z nas pojechał do innego domu. 
Pierwszy wieczór spędzony w zupełnie nowym miejscu, był dla nas trochę stresujący,                      
a relacje między członkami rodziny były niepewne. Z czasem jednak bardziej oswoiliśmy się 
ze sobą i czuliśmy się tak, jak we własnym domu. Wszyscy byli dla nas bardzo przyjaźni                            
i mimo nieznajomości języka, bardzo zaangażowani we wzajemnym porozumiewaniu się. Na 
wszelkie sposoby staraliśmy kontaktować się ze sobą. W ruch poszły słowniki i gesty, ale 
najbardziej pomocna była nam znajomość języka angielskiego. Naprawdę warto uczyć się 
języków, ponieważ ułatwiają komunikację z innymi narodami. Nawiasem mówiąc,                   
w domach panowała miła, przyjazna atmosfera. Mamy naszych kolegów z Niemiec bardzo 
starały się, abyśmy czuli się jak najlepiej. Rano mieliśmy uszykowane śniadanie, a po 
powrocie z wycieczki czekał na nas gotowy obiad. Gdy nadszedł dzień powrotu do Polski, 
nikt nie chciał jeszcze wracać. Najgorsze było dla nas pożegnanie. Wylałyśmy wiele łez, 
jednak miłe wspomnienia zostały. Przed wyjazdem wymieniliśmy się numerami oraz 
adresami e- mail.  Na razie utrzymujemy ze sobą kontakt.  

Patrycja Wabińska, kl.IIIc G  

 

Co słychać w bibliotece szkolnej? 

 

„By czytać się chciało, zakładkę zrób wspaniałą” 

 Chcąc zachęcić uczniów do korzystania z biblioteki, w klasach IV – VI został 
przeprowadzony konkurs na najpiękniejszą zakładkę do książki. Celem konkursu było 
rozwijanie wyobraźni i wrażliwości estetycznej oraz wyrobienie nawyku poszanowania 
książki przez używanie zakładek w miejscu, w którym przerwało się czytanie. 

Komisja w składzie: p. Ewa Migdalska, p. Zuzanna Neuhoff–Ley i p. Beata 
Kaczmarek, oceniła dwadzieścia prac, wyróżniając: Eryka Andrzejewskiego z kl.VIa, Natalię 
Kołodziejczak z kl. Vb, Filipa Krysia z kl. Vb i Aleksandrę Rolnik z kl. IVa. 

 Zakładki można było podziwiać na wystawce pokonkursowej. Uczestnicy konkursu 
zostali nagrodzeni dyplomami i drobnymi upominkami. 

Ewa Fabisiak 

Bernadeta Kaźmierczak 
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SPOTKANIE Z AKTOREM 

                                        

        W październiku gościliśmy w naszej szkole niezwykłego gościa p. Tadeusza 
Chudeckiego, aktora, podróżnika i pisarza. 

Pan w bardzo interesujący sposób opowiadał o swoich podróżach po świecie oraz 
codziennej pracy aktorskiej. Swoje wystąpienie urozmaicił pokazem zdjęć z podróży oraz 
licznymi anegdotami. Zachęcał również do zapoznania się z książkami podróżniczymi jego 
autorstwa.  
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 Dla uczniów gimnazjum spotkanie z p. Tadeuszem Chudeckim było interesującą 
lekcją, która na długo pozostanie w pamięci. 

Ewa Fabisiak 

Bernadeta Kaźmierczak 

MODA NA CZYTANIE 

W październiku biblioteka zapoczątkowała konkurs czytelniczy dla gimnazjalistów 
„Moda na czytanie”. Zadaniem uczniów jest rozpoznanie  co miesiąc, nowego tytułu książki, 
na podstawie jej fragmentu. 

Zwycięzcą edycji październikowej został Maksymilian Kempa z klasy IIa. 
Gratulujemy i zapraszamy do dalszej zabawy. 

Ewa Fabisiak 

Bernadeta Kaźmierczak 

DUŻY CZYTA MAŁEMU 

Uczniowie gimnazjum włączyli się w akcję czytelniczą, polegającą na 
cotygodniowym czytaniu bajek w grupie sześciolatków. Przedsięwzięcie to miało na celu 
wyrobienie nawyku słuchania i rozwijania zainteresowań czytelniczych  wśród dzieci                                        
w wieku wczesnoszkolnym. Było to nowe i  ciekawe doświadczenie zarówno dla 
„maluchów”, jak i młodzieży gimnazjalnej. 
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Ewa Fabisiak 

Bernadeta Kaźmierczak 
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Promocja biblioteki wśród najmłodszych 
czytelników

 

 Chcąc zaprezentować uczniom nauczania zintegrowanego bogaty księgozbiór 
biblioteki szkolnej, nauczyciele bibliotekarze przygotowali wystawkę „Świat bajek Disneya”. 

Ewa Fabisiak 

Bernadeta Kaźmierczak 

 

TEATRZYK KUKIEŁKOWY 

„Kubuś Puchatek – dobry przyjaciel” - to tytuł teatrzyku, który obejrzały wszystkie 
grupy edukacji wczesnoszkolnej i dzieci z przedszkola. W rolę przyjaciół ze Stumilowego 
Lasu wcieliły się uczennice z klasy IVb, które z wielkim sercem i zaangażowaniem 
odgrywały swoje role. 

Ta niezwykła forma teatralna, bardzo spodobała się małym widzom, którzy 
żywiołowo reagowali na pojawiające się kukiełki. Była to z pewnością ciekawa lekcja                        
o przyjaźni, bez której w życiu trudno żyć. 
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                                                                                                                 Ewa Fabisiak 

 Bernadeta Kaźmierczak 

 

SPOTKANIE Z AKTOREM TEATRALNYM 

Dzięki uprzejmości  Biblioteki Publicznej w Pępowie gościliśmy w naszej szkole 
aktora teatralnego. Uczniowie klasy IIa mieli przyjemność bawić się w towarzystwie p. Piotra 
Witonia, który wcielił się w postać Tygryska z bajki „Kubuś Puchatek”. Aktor czytał 
fragmenty książki pt. „Lekcje ze Stumilowego Lasu”, do której proponował zagadki, 
konkursy, zabawy ruchowe oraz pogadanki na temat uczuć i zdrowego stylu życia. Uczniowie 
aktywnie uczestniczyli w zajęciach, dobrze się przy tym bawiąc. 
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Ewa Fabisiak 

Bernadeta Kaźmierczak 
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