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Z życia klas IV-VI 

Wspomnienia z wycieczki do Warszawy 
 

W dniach 15 -17 maja br. byłem na wycieczce szkolnej w Warszawie.  

Nie mogłem się doczekać, bo zawsze chciałem zobaczyć stolicę.  

Największe wrażenie zrobiło na mnie Centrum Nauki „Kopernik”. 

Bardzo mi się podobała gra na refleks z panią Lidią Muszyńską. 

Nie spodziewałem się, że park w Łazienkach Królewskich zajmuje  tak dużą powierzchnię.  

                                                                        Piotr, VIc 

W Centrum Nauki „Kopernik” było dużo ciekawych wynalazków, z których można było 
skorzystać. 

Karolina, VIc 

Najfajniejsza wycieczka. Wjechaliśmy na trzydzieste piętro Pałacu Kultury i Nauki. 

Widzieliśmy stadion narodowy, miał zamknięty dach. 

Jakub, VIc  

Najbardziej podobało mi się w Centrum Nauki „Kopernik”. 

Było tam wiele atrakcji, między innymi: latający dywan i straszny tunel. 

Izabela, Vic 

 

Widok z trzydziestego piętra Pałacu Kultury i Nauki był niesamowity. Ludzie wyglądali jak 
mrówki. 

Na wycieczce bardzo mi się podobało. 

Ola, VIc 

Stadion narodowy jest wielki i śliczny. Byliśmy w szatniach piłkarzy.  

Sportowcy mają swoje SPA, z którego korzystają przed meczem, po meczu, a nawet                     
w trakcie. 

Julia, VIc 

Myślę, że po Centrum Nauki „Kopernik” mogłabym chodzić całymi dniami i oglądać te 
wszystkie wynalazki. Każdy ma tam co robić i nie można się nudzić.  

Julia, VIc 
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Na wycieczce w Warszawie najbardziej podobał mi się stadion narodowy. Mogliśmy wejść 
do szatni lub sali konferencyjnej. Byliśmy też w Pałacu Kultury i Nauki. Z tarasu 
widokowego podziwialiśmy piękno naszej stolicy. W Łazienkach Królewskich zobaczyliśmy 
pomnik Fryderyka Chopina, a także poznaliśmy historię rezydencji Stanisława Augusta 
Poniatowskiego. 

Michał, VIb 

Wycieczka do Warszawy udała się. Szczególnie podobał mi się Pałac Kultury i Nauki.                           
Z trzydziestego pietra mogliśmy podziwiać panoramę Warszawy. Byliśmy też w Centrum 
Nauki „Kopernik”. 

                                                                                                                                                           Krzysztof, VIb 

Najbardziej podobało mi się w Centrum Kultury „Kopernik”. Zaciekawiły mnie interaktywne 
eksperymenty, uczące o prawach przyrody. Zwiedzaliśmy cały budynek. Czas poświęcony na 
naukę przez zabawę szybko minął. Nigdy nie zapomnę  tego miejsca. 

Tomasz, VIb 

Opiekunowie:  Lidia Muszyńska 

Daria Klimaszewska 

Maria Tomczak 

 

 

Nagroda za zwycięstwo w I Rankingu Klas 

  

Dnia 19 czerwca 2013 r. całą klasą pod opieka wychowawczyni, p. Lidii Muszyńskiej, 

udaliśmy się na wycieczkę rowerową do Gospodarstwa Agroturystycznego „Bajka”                        

w Ludwinowie. Wycieczka stanowiła nagrodę za nasze zwycięstwo w I Rankingu Klas na 

najbardziej zadbaną salę lekcyjną. 

 W Ludwinowie czas mijał na zabawie. Zregenerowaliśmy siły, korzystając                           

z poczęstunku: pączka i kiełbaski z grilla. Szkoda, że w „Bajce” nie ma już koni… 

Mimo to, wycieczka należy do udanych!. Warto było dbać o salę nr 6. Komisja doceniła 

nasze gazetki klasowe. Piknik w Ludwinowie był miłą niespodzianką za zwycięstwo. 
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Klasa VIb z wychowawczynią 
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XIII MARATON MATEMATYCZNY 

 

W Gimnazjum nr 1 w Gostyniu, 11 maja, odbył się XIII Maraton Matematyczny                

o tytuł „Najlepszego Matematyka Szóstoklasisty” oraz „Najlepszego Matematyka 

Gimnazjalisty”.   W tym roku do walki stanęło 37 uczniów ze szkół podstawowych - w tym 6 

uczniów z naszej szkoły oraz  170 uczniów z gimnazjum - w tym 20 osób z naszej szkoły. 

Dzieci i młodzież z Powiatu Gostyńskiego oraz gościnnie młodzież z Nowego Tomyśla,  

zmagały się z różnego typu zadaniami. Maratończycy mieli do rozwiązania 75 zadań. 

Konkurs był trudny, ponieważ trwał wiele godzin i wymagał nie tylko wykazania się wiedzą 

matematyczną, ale i kondycją fizyczną. W trakcie uczestnicy mogli robić sobie przerwy, 

odpocząć, zjeść coś słodkiego. 
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Najlepszy wynik z naszej szkoły osiągnął Maksymilian Kempa z klasy IIIa, zdobywając              
I miejsce i zarazem tytuł „Najlepszego Matematyka Gimnazjalisty”, IV miejsce zajął 
Jakub Rzepka z klasy Ic gimnazjum.  

 

Najlepszym  matematykiem ze szkoły podstawowej okazała się  Martyna Sarbinowska               
z klasy VIa, zdobywając III miejsce, IV miejsce - Tomasz Kopciński z  klasy VIb,                     
a VI miejsce  - Tomasz Dobrosz  z klasy VIb.  

Wszystkim biorącym udział, a w szczególności zwycięzcom  tegorocznej edycji konkursu, 
serdecznie gratulujemy. Kolejny Maraton Matematyczny już za rok. Zapraszamy.  

Daria Klimaszewska 

                 Marzena Matysiak 
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Brązowi medaliści 

 W dniu 13 maja młodzi piłkarze z ZSSPiG w Pępowie udali się do Murowanej 
Gośliny na turniej piłki nożnej. Był to XVIII Puchar im. Marka Wielgusa – finał 
wojewódzki. Zawody były zorganizowane dla uczniów klas czwartych. Naszą szkołę 
reprezentowały dwie drużyny – chłopców i dziewcząt. Do rozgrywek finałowych 
zakwalifikowało się 22 drużyny chłopców i 11 drużyn dziewcząt. W grupach rywalizowano 
systemem „każdy z każdym”.  

 

 W grupie drużyna chłopców zmierzyła się m.in. z reprezentacjami szkół z Górnych 
Grądów, Gniezna, Piotrowa i Swarzędza. Zespół dziewczynek zakończył udział na fazie 
grupowej, ale priorytetem była tu dobra zabawa. Po fazie grupowej chłopcy byli na drugim 
miejscu, co oznaczało awans do ćwierćfinału, gdzie zmierzyli się z UKS Wielkopolska                  
i wygrali ten pojedynek w rzutach karnych. W półfinale młodzi piłkarze przegrali z drużyną           
z Leszna. Mecz o trzecie miejsce chłopcy rozegrali z drużyną z Grodziska Wielkopolskiego. 
Po upływie regulaminowego czasu gry był remis 1:1 ale w wykonywaniu rzutów karnych 
nasz zespół był bezbłędny i to oznaczało, że trzecie miejsce stało się faktem. Były to 
mistrzostwa Wielkopolski klas czwartych, dlatego jest to duży sukces naszych młodych 
piłkarzy. Uczniowie otrzymali okazały puchar oraz dyplomy i medale. Po całodniowych 
zmaganiach wróciliśmy do domu zadowoleni. 

 Chłopcy wystąpili w składzie: Damian Krzywy, Piotr Kozłowski, Jakub Marecki, 
Eryk Kwiatkowski, Jan Otworowski, Bartek Chorała, Dawid Kaczmarek, Fryderyk 
Maciejewski, Wiktor Kołodziejczak. 

                                                                                       Opiekunowie : Marcin Kaczmarek 

                                                                                                                  Tomasz Greutzmacher 

!!!!!!!!!!!!!!!!!Alicja Skowrońska 
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   Kibicowali na Bułgarskiej 

 Dnia 2 czerwca młodzi piłkarze „Dąbroczanki” Pępowo, a zarazem uczniowie naszej 

szkoły, wyjechali na mecz piłki nożnej do Poznania. Było to spotkanie Ekstraklasy  pomiędzy 

miejscowym Lechem a Koroną Kielce. Dzięki zaangażowaniu działaczy klubu, nauczycieli            

i rodziców, nasi mali kibice otrzymali wspaniały prezent z okazji Dnia Dziecka. 

 Młodzi uczestnicy wyjazdu mieli okazję zobaczyć z bliska, jak wygląda nowoczesny 

stadion piłkarski oraz zwrócić uwagę, na czym polega profesjonalny futbol. Przez cały czas 

trwania meczu uczniowie kulturalnie dopingowali „Kolejorza”, śpiewając różne przyśpiewki. 

Lech swoje spotkanie wygrał 2:0 i został wicemistrzem kraju, co sprawiło dużą radość 

naszym uczniom. W związku z tym, że był to ostatni mecz sezonu, mieliśmy okazję zobaczyć 

ceremonię wręczania medali i pucharu drużynie z Poznania. Wrażenia i emocje z tego 

wspaniałego widowiska na pewno zapadną na długo w pamięci wszystkim uczestnikom. 

 

                                                                                                                      Marcin Kaczmarek 

                                                                                                                  Magdalena Kulińska 
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      Z życia gimnazjalistów 

Wymiana młodzieży 2013 

 

 Wymiana niemiecko - polska budziła w nas emocje od kilku tygodni. W końcu 

niecodziennie nadarza się okazja mieszkać przez tydzień z gośćmi z zagranicy. Wszyscy 

czekaliśmy na to z niecierpliwością, aż nadeszła środa, 22 maja. Nasi koledzy mieli pojawić 

się o godzinie 19:00, lecz mieli niemal godzinę opóźnienia. Kiedy wysiedli z autokaru, 

niepewnie omietliśmy ich wzrokiem. Zaprosiliśmy obcokrajowców do szkoły na poczęstunek 

i powitanie. Po półgodzinnym spotkaniu wróciliśmy z kolegami do domów.  

 Pierwszy dzień nie był może zbyt przyjemny, bowiem musieliśmy przełamać lody               

z naszymi gośćmi. Większość z nich poszła wcześnie spać, gdyż byli zmęczeni podróżą.  

 Następnego dnia udaliśmy się na wycieczkę do Poznania. Pierwszym punktem 

harmonogramu było odwiedzenie Starego Miasta, a gwoździem programu - obejrzenie 

trykających się w południe  poznańskich koziołków. Nasza pani przewodnik mówiła do nas     

w języku angielskim, aby nikt nie miał problemów z rozumieniem. Później, można 

powiedzieć, że nastąpiła ciekawsza część programu (przynajmniej dla młodzieży…), bowiem 

udaliśmy się na  Maltę Ski, gdzie zjeżdżaliśmy na pontonach i w kolejce górskiej. Jak to bywa 

w takich podróżach, nieodłącznym elementem jest odwiedzenie galerii handlowej, co                    

w naszym przypadku się sprawdziło - odwiedziliśmy Galerię Maltę. 

  Około godziny 19.00  byliśmy już pod szkołą, gdzie czekali na nas rodzice. Część 

uczniów udała się wtedy jeszcze na spacery ze swoimi gośćmi. 

 Drugiego dnia Pani Dyrektor oprowadziła nas po szkole. Następnie przystąpiliśmy                   

do  projektu nt. różnych krajów  europejskich. oczywiście wszystko po angielsku lub 

niemiecku. Wspólnie uczestniczyliśmy w lekcji tańca i krótkim kursie gotowania. Jako że 

zajęcia odbywały się tylko do 15.00, spotkaliśmy się niemal całą grupą w pizzerii, a następnie 

przeszliśmy na przyszkolny Orlik. 

 W sobotę, niestety, nie dopisywała nam pogoda, a po południu było planowane 

ognisko w Magdalenkach. Ze względu na porywisty wiatr zrezygnowaliśmy z rajdu 

rowerowego i do obiadu zostaliśmy w domach. Musieliśmy więc we własnym zakresie 

spróbować wypełnić jakoś czas  naszym  gościom. Ognisko udało się wyśmienicie, mieliśmy 

również gry i zabawy sportowe. Następnie rozeszliśmy się domu, niektórzy z nas spotkali się 

razem w domach.   
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 Niedziela upłynęła  nam pod znakiem rodzinnych wycieczek i spotkań. 

 W poniedziałek odbyła się kolejna lekcja tańca, projekty nt. praw młodzieży w Unii 

Europejskiej oraz wycieczka na leszczyński basen. Po basenie, gdzie wszyscy znakomicie się 

bawiliśmy pluskając w ciepłej wodzie, przyszła pora na odwiedzenie wspólnie drugiego 

Centrum Handlowego – tym razem Galerii Leszno. Doszliśmy do wniosku, że nic tak nie 

jednoczy ludzi jak wspólne zakupy. 

 Wtorkowy, deszczowy dzień przypominał nam o nieubłagalnie zbliżającym się 

terminie odjazdu naszych gości. Nie było nam już tak wesoło, jak w  ciągu poprzednich dni. 

Zajęcia sportowe upłynęły bardzo szybko, później poszliśmy na lekcję plastyki, gdzie 

tworzyliśmy wspólnie książkę o pobycie Niemców w Polsce. Dzień w szkole minął bardzo 

szybko i autobusami szkolnymi udaliśmy się do domów. Trzeba przyznać, że nasi zachodni 

koledzy stanowili sporą  atrakcję dla młodszych dzieci w autokarze. 

 Niestety, nadeszła środa - dzień powrotu naszych kolegów do Niemiec. Już o 10 rano 

zebraliśmy się  na parkingu, aby ich pożegnać. Szybko polały się pierwsze łzy, płakali 

Niemcy i Polacy. Te 11 osób, które gościliśmy w naszej szkole, potraktowaliśmy jak 

przyjaciół. Ciężko było nam się z nimi rozstać. Wymieniliśmy się też adresami mailowymi.  

W dzisiejszych czasach, gdzie wszechobecny jest Facebook, utrzymanie kontaktu nie będzie 

problemem.  Uważamy, że każdy z nas, jeśli ma możliwość, powinien wziąć udział                 
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w takiej wymianie. Nie tylko szlifuje się język, ale też zawiera się nowe znajomości. Kto wie, 

być może nawet do końca życia będziemy słać listy z dopiskiem  przy adresie NIEMCY…?    

 
 

Julia Krzyżoszczak, Anna Klupś,                                                                                                                                                           

Katarzyna Miedzińska, kl. IcG     

                                          

 Wielki balet w Teatrze Wielkim 

  18 maja o godz. 13:00 trzydziestoosobowa grupa gimnazjalistów pod opieką 

nauczycieli (M. Bigaj,  A. Wojciechowska i K. Grześkowiak.) wyruszyła  do Poznania. 

Chociaż głównym celem wyjazdu było obejrzenie spektaklu baletowego pt. Jezioro łabędzie, 

pobyt w stolicy Wielkopolski  rozpoczęliśmy od Ostrowa Tumskiego i znajdującej się tam 

gotyckiej katedry. Mieliśmy zamiar zwiedzić ten najstarszy zabytek Poznania, lecz                         

w świątyni odbywał się ślub i tylko przez moment mogliśmy podziwiać piękno jej wnętrza, 

opuszczając ją przez katedralną zakrystię.  Następnie pojechaliśmy na Stary Rynek. 

Przyjrzeliśmy się zabytkowemu Ratuszowi i pięknym kamieniczkom. W tym dniu drużyna 

„Kolejarza” rozgrywała mecz, dlatego wszędzie było słychać i widać kibiców drużyny. 

Można było też usłyszeć ukraińskie piosenki oraz podziwiać tańce  czy nawet skosztować 

kwasu chlebowego podczas prezentacji kultury ukraińskiej na poznańskim rynku. Po drodze 

do Teatru Wielkiego zatrzymywaliśmy się w ważnych miejscach (np. Biblioteka 

Raczyńskich, Teatr Polski, Zamek Przemysła I, pomnik Trzech Krzyży na placu                            

A. Mickiewicza). 
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  Przed godziną 19.00  mogliśmy odebrać bilety i wejść do budynku poznańskiej opery. 

Widok był zniewalający. Bogate dekoracje, przepiękne żyrandole, to tylko nieliczne jej atuty 

. Gdy zajęliśmy miejsca, nie mogliśmy oderwać wzroku od przepięknego, kryształowego 

żyrandolu. Zaczął się spektakl. Aktorzy, a właściwie tancerze, mieli niezwykłe stroje. 

Tańczona historia księcia zapierała dech w piersiach. Nikomu nie przyszło na myśl, żeby się 

odezwać, a co dopiero wyjść.  Na koniec nie obyło się bez braw publiczności. Aktorzy 

wchodzili i wychodzili ze sceny, a brawom ciągle nie było końca. Myślę, że to był 

niezapomniany wyjazd. 
                                                                                           

                                                                     Katarzyna Pospiech IIIaG 
 

  Termin balet ma kilka znaczeń. Przede wszystkim to rodzaj widowiska teatralnego,           

w którym głównym środkiem wyrazu jest taniec, wykonywany przez tancerzy według 

choreografii z towarzyszeniem muzyki, na tle dekoracji. Tym terminem określa się również 

zespół baletowy, utwór muzyczny napisany specjalnie dla widowiska baletowego czy 

całokształt sztuki baletowej danej epoki lub kraju. 

  Teatr Wielki zaprezentował balet pt. Jezioro łabędzie - uznawane za arcydzieło tańca 

klasycznego – widowisko w czterech aktach do muzyki Piotra Czajkowskiego w choreografii 

Kennetha Grevea (dyrektora Fińskiego Baletu Narodowego i zarazem świetnego tancerza) 

przy oprawie plastycznej   Anny Kontek (polskiej scenografki na stałe pracującej w Fińskiej 

Operze Narodowej). 

   Spektakl zaoferował licznie zgromadzonej publiczności nowoczesną oprawę 

scenograficzną. Tłem akcji nie były tradycyjne, malowane na płótnie krajobrazy, ale 

projekcje filmowe i ujmująca gra świateł. 

  Część zdarzeń rozgrywała się w mroku, z którego wyłoniła się księżniczka Odetta,  

przemieniona w łabędzia, ale zdolna powracać do swojej ludzkiej postaci zawsze o północy. 

Wątki miłosne przeplatały się z dramatycznymi (zazdrość, zdrada, zemsta). Na scenie można 

było podziwiać znakomitych tancerzy Teatru Wielkiego, Polskiego Teatru Tańca,  uczniów 

Ogólnokształcącej Szkoły Baletowej w Poznaniu i zaproszonych gości. Zespół za pomocą 

gestów, ruchów, nienagannej techniki kroków wyrażał  emocje i przekazywał wzruszającą 

historię zaklętej księżniczki.  Perfekcyjny taniec i baśniowa opowieść o walce dobra ze złem 

dostarczały widzom wielu niesamowitych doznań i emocji. Godna podziwu była wyrazistość 

i perfekcyjność ruchów tancerzy. 
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  Mnóstwo wspaniałych momentów i cudowne sceny zbiorowe robiły wrażenie - białe 

partie w wykonaniu tancerek (przygotowanie Ewa Wycichowska) dawały złudzenie, że to nie 

scena, nie kobiety, a po tafli wody suną piękne, smukłe łabędzie. Szczególnie mogły się 

podobać sceny w wykonaniu dorosłych, zawodowych tancerek, ale również te tańczone przez 

uczennice sztuki baletowej. Ich taniec był pełen elegancji i delikatności. Podziw budziły pozy 

i delikatne ruchy. Ważną rolę odgrywały kostiumy. Z bielą łabędzi kontrastowały piękne 

kolorowe stroje w tańcach narodowych: hiszpańska czerwień, ukraińskie złoto oraz  

węgierskie żółcie i brązy, a okrucieństwo księcia Rotbarda jeszcze bardziej podkreślała 

czarna barwa kostiumu. Równorzędnymi partnerami dla tancerzy byli muzycy pod batutą 

Agnieszki Nagórki, absolwentki Akademii Muzycznej w Warszawie. Do sukcesu spektaklu 

przyczynił się też reżyser i realizator świateł. 

  Widowiska baletowe w nowoczesnej oprawie mogą zachwycać i przyciągać widzów       

w różnym wieku. 

                                                                                                              
                  Alicja Wojciechowska 

 

 
 

I LOVE MAH 
 
 Ostatnie miesiące obfitowały w konkursy matematyczne. W ciągu czterech miesięcy 

odbyło się ich aż 7. Uczniowie mieli zatem wiele okazji do rywalizacji, sprawdzenia swoich 

umiejętności i zaprezentowania wiedzy. 

 21 marca br. już po raz trzeci w naszej szkole odbył się Międzynarodowy Konkurs 

Kangur Matematyczny. Tym razem do zmagań z konkursowymi zadaniami przystąpiły 22 

osoby – 6 w kategorii Maluch (klasa 3 i 4 szkoły podst.), 8 w kategorii Beniamin (klasa 5 i 6 

szkoły podst.), 5 w kategorii Kadet (klasa I i II gimnazjum)  i 3 w kategorii Junior (klasy III 

gimnazjum i I szkół ponadgimnazjalnych). Na rozwiązanie testów uczniowie mieli 75 minut. 

Każdy uczestnik Konkursu otrzymał w prezencie układankę „Kangurowa piętnastka”. Pod 

koniec maja otrzymaliśmy wyniki i okazało się, że po raz kolejny nasi uczniowie: Jakub 

Rzepka z klasy Ic oraz Maksymilian Kempa z klasy IIIa otrzymali wyróżnienia. 

Kolejnym konkursem, który odbył się w naszej szkole był konkurs „Mistrz 

Logicznego Myślenia”, który został zorganizowany dla gimnazjum oraz klas szóstych szkoły 

podstawowej. Wzięło w nim udział 32 uczniów. Konkurs podzielono na 5 etapów. Cztery 
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pierwsze wyłoniły najlepszych uczniów, którzy później zmierzyli się w finale. Począwszy od 

23 kwietnia, przez cztery kolejne wtorki, uczestnicy rozwiązywali łamigłówki logiczne, za 

rozwiązanie których mogli uzyskać od 1 do 3 punktów. Do finału, który odbył się 28 maja 

zakwalifikowało się siedmioro uczniów z klas szóstych szkoły podstawowej i troje 

z gimnazjum. Każdy z uczestników miał 45 minut na rozwiązanie piątego i ostatniego już 

zestawu zadań. Dla uczniów klas szóstych przygotowano 11 łamigłówek. Gimnazjaliści 

natomiast zmierzyli się z 10 łamigłówkami. Po sprawdzeniu prac okazało się, że w kategorii 

szóstoklasistów ex aequo I miejsce zajęli: Tomasz Kopciński z klasy 6b oraz Łukasz 

Marciniak z klasy 6c. Z kolei III miejsce zajęła Martyna Sarbinowska z klasy 6a. Wśród 

gimnazjalistów Mistrzem Logicznego Myślenia okazał się Jakub Rzepka z klasy Ic, natomiast 

II miejsce zajęli ex aequo Maksymilian Kempa i Katarzyna Pospiech z klasy IIIa. Najlepsi 

uczestnicy konkursu otrzymali nagrody i upominki sponsorowane przez Radę Rodziców przy 

Zespole Szkół w Pępowie oraz Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe. 

27 maja br. o godzinie 8.35 odbył się Szkolny Konkurs Matematyczny dla klas V. 

W konkursie wzięło udział 19 piątoklasistów. Najlepszy wynik, zajmując tym samym                       

I miejsce, osiągnęła Natalia Małecka z klasy Va. Na II miejscu uplasowała się Weronika 

Miedzińska z klasy Vb, a miejsce III zajęła Zuzanna Kubiak z klasy Va. 

Dzień później, tj. 28. maja 2013r. o godzinie 12.25 odbył się Szkolny Konkurs 

Matematyczny dla klas IV. W konkursie uczestniczyło 17 uczniów. I miejsce zajął Dominik 

Klemczak z klasy IVb, II miejsce – Wojciech Waleński z klasy IVa i III miejsce – Anna 

Nowacka z klasy IVb.  

Kolejny konkurs, Szkolny Konkurs Matematyczny, odbył się 12 i 13 czerwca. 

Pierwszego dnia do zmagań przystąpili uczniowie klas trzecich gimnazjum, a dzień później – 

klas pierwszych i drugich. Uczniowie w ciągu 40 minut rozwiązywali pięć zadań, 

przeznaczonych dla swojej grupy wiekowej. Z klas pierwszych udział w zmaganiach wzięło 

dziewięcioro uczniów. Całe podium zajęli uczniowie klasy Ic – zwyciężył Jakub Rzepka, a 

miejsce drugie zajęły ex aequo Sylwia Waligóra i Julia Krzyżoszczak. Spośród dziewięciorga 

piszących uczniów klas drugich najlepszym okazał się Piotr Danielczyk z klasy IIc. Drugie 

miejsce zajęła Anna Woźniak z klasy IId, natomiast trzecie miejsce zajął Dawid Woźniak z 

klasy IIb. Konkurs dla klas trzecich pisało również dziewięcioro uczniów. Miejsce pierwsze 

przypadło Maksymilianowi Kempie z klasy IIIa, a miejsce drugie ex aequo zajęły Katarzyna 

Pospiech i Marta Rzepka, również z klasy IIIa. Dla wszystkich uczestników przygotowaliśmy 
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nagrody i upominki, sponsorowane przez Radę Rodziców przy Zespole Szkół w Pępowie oraz 

Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe. 

 

 
12 czerwca, w Samorządowej Szkole Podstawowej w Skoraszewicach, odbył się 

Międzyszkolny Drużynowy Turniej Matematyczny dla uczniów klas IV, V i VI.                     

W zmaganiach wzięło udział sześć drużyn: trzy trzyosobowe drużyny ze szkoły                                  

w Skoraszewicach (w skład których wchodzili kolejno uczniowie klas IV, V i VI) i trzy 

drużyny ze szkoły w Pępowie. Wiadomości i umiejętności, niezbędne do rozegrania 

konkurencji, nie wykraczały poza poziom szkoły podstawowej. Ze względu na obecność 

uczniów zarówno             z klas IV, V jaki i VI uczniowie częściowo otrzymywali zadania 

dostosowane odpowiednio do poszczególnych klas. Niektóre zadania i pytania były 

jednakowe dla wszystkich. Rozgrywkom towarzyszyli kibice, dla których również 

przewidziano kilka konkurencji. Mogli oni zdobyć upominki i słodycze. W turnieju pierwsze 

miejsce zajęła drużyna klasy VI ze Skoraszewic, drugie miejsce należało do uczniów z klasy 

VI z Pępowa i trzecie miejsce zajęła drużyna z klasy V z Pępowa. Dla wszystkich 

uczestników przygotowaliśmy nagrody i upominki, sponsorowane przez Radę Rodziców przy 
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Samorządowej Szkole Podstawowej w Skoraszewicach oraz Gdańskie Wydawnictwo 

Oświatowe. 

 
 

Arkadiusz Błaszyk 

Obóz szkoleniowy EuroWeek – Szkoła Liderów 
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 . W dniach 20-24 maja 2013r. grupka młodzieży, liczącą dziesięcioro gimnazjalistów 

wraz z opiekunkami przebywała na obozie językowym w Długopolu Dolnym, niedaleko 

Bystrzycy Kłodzkiej.  Program Euro Week -  Szkoła Liderów jest specjalnym obozem 

edukacyjnym pozwalającym młodym ludziom aktywnie włączyć się w życie 

demokratycznego społeczeństwa dzisiejszej Europy. Wolontariusze z całej Europy starali się 

dotrzeć do młodzieży i rozwinąć najbardziej cenione w chwili obecnej umiejętności 

społeczne: przewodzenia, autoprezentacji oraz pracy w zespole. Zajęcia były prowadzone            

w języku angielskim, w formie interaktywnych warsztatów, gier symulacyjnych                             

i praktycznych ćwiczeń.  Młodzież uczestniczyła w różnorodnych zajęciach, między innymi 

takich, jak: prowadzenie autoprezentacji, warsztaty integracyjne, debata Oksfordzka, 

wycieczka do Międzygórza, konferencja prasowa,  praca w grupach, prezentacje krajów 

Europy (Serbia, Gruzja, Dominikana, Turcja, Indonezja, Francja, Azerbejdżan, Łotwa, 

Ukraina, Włochy). Obóz zakończył się uroczystym rozdaniem certyfikatów uczestnictwa 
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Monika Krajka 
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Konkurs językowy w Krobi 

Dnia 29.05.2013r. w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Krobi 

odbył się Konkurs z Języka Angielskiego i Języka Niemieckiego dla klas!trzecich gimnazjum. 

Udział w konkursie wzięło 40 uczniów z 9 gimnazjów powiatu gostyńskiego (26 uczniów 

zmagało się z zadaniami z języka angielskiego, 14 uczniów z języka niemieckiego). Konkurs 

składał się z testu pisemnego, dzięki któremu sprawdzane były takie umiejętności, jak: 

rozumienie tekstu słuchanego, czytanego, komunikowanie się, stosowanie struktur 

gramatycznych. Z naszej szkoły wzięli udział uczniowie: 

j. angielski:                                                                     J. niemiecki: 

1. Marta Rzepka                                                           1. Jagoda Ratajczak 

2. Monika Grobelna                                                     2. Agnieszka Waleńska 

3. Maksymilian Kempa                                                3. Paweł Twardowski 

Uczniowie Ci godnie reprezentowali naszą szkołę, zdobywając wysokie pozycje w rankingu. 

                                                                                                                                    
Gratulujemy! 

Sukcesy Jakuba i Eryka w XX Wielkopolskim Konkursie Wiedzy                       
o Samorządzie Terytorialnym 

 12 czerwca 2013 roku w Zespole Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Żychlinie odbył 

się finał wojewódzki XX Wielkopolskiego Konkursu Wiedzy o Samorządzie 

Terytorialnym, w którym Jakub Rzepka zajął II miejsce. To kolejny, ogromny sukces 

naszych gimnazjalistów. Wcześniej w ścisłej finałowej ósemce tego konkursu triumfowali: 

Marzena Latuszek – 4. miejsce (IX finał - 2004) oraz Mikołaj Andrzejewski – 5. miejsce             

(XI finał – 2007). W tym roku do tej dwójki dołączył Jakub.  
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O ścisły finał otarł się również Eryk Andrzejewski, który na szczeblu powiatowym 

konkursu zajął I miejsce i razem z Jakubem (II miejsce w etapie powiatowym) reprezentowali gminę 

Pępowo i powiat gostyński w Żychlinie. Uczniowie musieli wykazać się niebywała wiedzą z zakresu 

samorządu terytorialnego, lokalnej demokracji, Unii Europejskiej i organizacji pozarządowych. W 

ostatnim etapie konkursu uczestniczyło 52 uczniów z całej Wielkopolski. W pierwszej części 

gimnazjaliści rozwiązywali test, który składał się z pytań zamkniętych i otwartych. Test wyłonił 8 

uczestników. Wśród nich znalazł się Jakub, który z trójką innych uczniów uzyskał  najlepszy wynik. 

Po części ustnej Jakub zajął II miejsce, przegrywając jednym punktem ze zwyciężczynią konkursu. 

Zanim doszło  do finałowej rozgrywki, odbył się etap szkolny ( 8 marca 2013 roku), a następnie 

powiatowy (14 maja 2013 roku).! Naszą! szkołę! reprezentowali! Eryk! Andrzejewski,! Jakub!

Rzepka,!Katarzyna!Pospiech,!Monika!Grobelna!i!Maksymilian!Kempa.!!

!
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Gratulujemy wszystkim uczestnikom i życzymy dalszych sukcesów, a także,  by 

zdobyta wiedza zaowocowała w przyszłości. 

Anna Raczkiewicz 

 

 

Konkurs Piosenki Angielskiej 
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       Konkurs przygotowała nauczycielka języka angielskiego: Weronika Krajka 

 

Po raz drugi na Zjeździe Szkół Jana Pawła II  

w Katedrze Poznańskiej  
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 20 czerwca 2013 roku spod szkoły wyruszył autokar z młodzieżą gimnazjalną                      
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do Poznania. Celem podróży był udział w zjeździe szkół im. Jana Pawła II z terenu całej  

archidiecezji. Spotkanie zaplanowano w 30. rocznicę pierwszego pobytu Jana Pawła II                              

w stolicy Wielkopolski. Do Katedry Poznańskiej przybyli uczniowie, nauczyciele                              

i dyrektorzy z 33 szkół – ponad tysiąc osób, wśród nich ponad dwudziestoosobowa 

reprezentacja naszej szkoły z pocztem sztandarowym.  Podczas Eucharystii zgromadzeni 

dziękowali Bogu  za błogosławionego papieża, jego obecność w Poznaniu przed 30 laty 

i beatyfikację matki Urszuli Ledóchowskiej – już świętej, współpatronki archidiecezji.  

Organizacją wyjazdu zajęły się tradycyjnie panie: Danuta Szczęsna i Anna Raczkiwicz.  

Dyrekcję reprezentowała Cyryla Krajka, a parafię – ks. Kan. Henryk Szwarc. 

 CK 

 

Grunt to rodzina! 

 W naszej klasie od kilku tygodni prowadziliśmy szereg działań promujących rodzinę            

i zdrowe więzi rodzinne. Jako pomoc, otrzymaliśmy od pani pedagog różne poradniki, np. 

„Postaw na rodzinę”, „Piękno budzi nadzieję”, „Nie tylko alkohol szkodzi”, „Doceń piękno 

Twojego dziecka”. Część poradników została przekazana rodzicom.  Natomiast uczniowie 

zapoznali się z broszurą „Piękno budzi nadzieję” i wypełnili ankietę, której celem było 

uzyskanie odpowiedzi na pytanie: „Co jest dla ucznia piękne”? oraz udzielenie odpowiedzi na 

wiele innych pytań, np.: 

• Co pięknego zauważasz w drodze do szkoły? 

• Co możesz zmienić w swoim otoczeniu? 

• Co pięknego dostrzegasz w sobie? 

Niektórzy uczniowie piękno dostrzegali wokół siebie w najbliższym otoczeniu. 

Innym, piękna dostarczała muzyka, a jeszcze innym architektura i przyroda. Byli też tacy 

uczniowie, którzy potrafili dostrzec piękno w innych ludziach, w ich wyglądzie, ubiorze                

i cechach charakteru. Kilku uczniów dostrzegło piękno w sobie, poprzez otwartość                      

na najbliższych i chęć niesienia pomocy słabszym. 
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Kolejnym krokiem w ramach kampanii „Postaw na rodzinę” było przygotowanie 

scenariusza „Biesiady z rodzicami” i rozdzielenie zadań poszczególnym uczniom. 

Organizacja tego przedsięwzięcia zajęła sporo czasu i wymagała kilku spotkań z uczniami                

w godzinach popołudniowych, by wszystko wypadło jak najlepiej i każdy uczeń mógł dobrze 

wypaść w swojej roli. 

Następnym naszym działaniem było przygotowanie niespodzianek dla rodziców. 

Uczniowie zaopatrzyli się w kolorowe bloki, druciki, kleje i wykonywali  tulipany z orgiami. 

Przygotowaliśmy blisko 30 tulipanów, by nie zabrakło ich dla żadnego z rodziców. W czasie, 

gdy uczniowie wykonywali kwiaty, wychowawca opowiadał im o tym, jak ważna jest rodzina 

dla każdego człowieka i jakie duże znaczenie ma czas spędzony z rodzicami, dziadkami                  

i rodzeństwem. 

 

Uroczyste zakończenie projektu miało miejsce podczas „Biesiady” zorganizowanej             

z okazji Dnia Matki i Dnia Ojca.  

 



Życie Szkoły. Nr 49. Cz.2. Maj - czerwiec 2013 
 
 
 

!
!

33!

W dniu 27 maja 2013 roku przybyli do szkoły rodzice i rodzeństwo uczniów. Wszyscy 

mogli podziwiać pięknie udekorowane białymi obrusami i połyskliwą tkaniną stoły. Nie 

zabrakło też świeżych kwiatów w wazonach i palących się świec, które podkreślały 

niezwykły nastrój tej uroczystości. Stoły wprost uginały się od ciast: biszkoptów, 

murzynków, skubańców i innych słodyczy, przygotowanych przez rodziców. 

Część oficjalna rozpoczęła się od powitania  wszystkich gości przybyłych na 

uroczystość, którego dokonała Weronika Śląska. Zwróciła ona uwagę na fakt, że to spotkanie 

jest wyjątkowe, gdyż właśnie z rodzicami związane są najpiękniejsze wspomnienia                  

z dzieciństwa, pierwsze radości, zabawy i marzenia. Weronika w imieniu kolegów z klasy, 

podziękowała rodzicom za najpiękniejszy dar, jaki otrzymali od nich – życie. Po tych 

słowach, rodzice nie kryli prawdziwego wzruszenia.  

Następnie uczniowie zaprezentowali krótki program artystyczny. Były wiersze, 

piosenki biesiadne, do śpiewu których byli również zaproszeni rodzice. Nie zabrakło też 

innych niespodzianek. Uczniowie wręczyli rodzicom własnoręcznie wykonane tulipany. 

Kolejną atrakcją były konkursy, między innymi „Czy znasz swoją mamę?” oraz „Parodia 

przysłów”, polegająca na najdziwniejszym dokończeniu znanego przysłowia. Rodzice chętnie 

brali udział w tych konkursach. Było widać, że doskonale się bawili. 
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Wszyscy biesiadnicy częstowali się pysznym ciastem, kawą i innymi smakołykami. 
Goście byli zadowoleni, a spotkanie przebiegało w bardzo miłej atmosferze. Czas miło płynął 
na rozmowach i wspólnym śpiewie piosenek. Impreza trwała do późnych godzin 
popołudniowych. 

 

Największym sukcesem „Biesiady” był uśmiech uczniów i ich rodziców, którzy  
z ochotą przyjęli zaproszenie na kolejne takie spotkania. Bo przecież grunt to 
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rodzina!

 

Pragnę podziękować osobom, bez których realizacja kampanii „Stawiam na rodzinę” nie 

przyniosła by tak dużych efektów. Dziękuję p. Hannie Wabińskiej i p. Marii Paluszkiewicz za 

udekorowanie stołów pięknymi  świecami, żywymi kwiatami w wazonach, oraz upieczenie 

smakowitych ciast;  p. Zofii Idczak, p. Marlenie Rączce, p. Justynie Urnej i p. Edycie 

Wojtkowiak  za równie pyszne ciasta a p. Leszkowi Żelaznemu i p. Pawłowi Andrzejewskiemu 

za oprawę muzyczną imprezy. 

Elżbieta Andrzejewska 

wych. kl. I AG 

 

 

!
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Kulinarne środy 

 

W roku szkolnym 2012/2013 niektórzy uczniowie klas II gimnazjum i ich młodsi 

koledzy ze szkoły podstawowej uczestniczyli w spotkaniach koła kulinarnego. Spotykaliśmy 

się w każdą środę po lekcjach, stąd tytuł naszego sprawozdania. Zajęcia były prowadzone 

przez panie: Elżbietę Andrzejewską i Zuzannę Neuhoff-Ley, a uczestniczyło w nich ponad 

dwudziestu zainteresowanych kulinariami uczniów. Podzieleni byliśmy na małe grupy, które 

nawzajem wymieniały się przygotowanymi potrawami.  

Dzięki tym zajęciom udoskonaliliśmy swoje zdolności gastronomiczne. Nauczyliśmy 

się wykonywać dekoracje z różnych surowców spożywczych. Sporządzaliśmy kalkulację 

kosztów wykonanych potraw. Poznaliśmy różne rodzaje przyjęć okolicznościowych. 

Nauczyliśmy się nakrywać stoły do posiłków i odpowiednio dobierać bieliznę stołową  

: obrusy, serwetki itp. Potrafimy już składać serwetki różnymi sposobami. Poznaliśmy 

najróżniejsze metody obróbki surowców oraz proste przepisy kulinarne.  
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Co ważne, sami wybieraliśmy potrawy, które chcieliśmy wykonać, a samodzielne 

przygotowanie potraw dało nam wiele satysfakcji. Umocniliśmy w ten sposób wiarę we 

własne siły.  

Dzięki zajęciom kulinarnym staliśmy się odważniejsi, uwierzyliśmy, że sami umiemy 

zrobić coś pożytecznego, a zarazem było to dla nas wielką przyjemnością. Najbardziej cieszył 

nas fakt, że po każdych zajęciach degustowaliśmy wspólnie przygotowane potrawy. Już dziś 

nie możemy doczekać się kolejnych spotkań kulinarnych w nowym roku szkolnym. 

Ostatnie w tym roku szkolnym spotkanie kółka Kuchenne Ewolucje miało miejsce             

przy grillu. Gościny w swoim ogrodzie udzieliła nam koleżanka Karolina Matuszewska. 

Wspólnie przyrządzaliśmy i piekliśmy kiełbasę i karkówkę oraz zjedliśmy przepyszną sałatkę, 

którą zrobiła Sandra Śląska. Miło spędziliśmy czas i do dzisiaj wspominamy to spotkanie  

z uśmiechem na twarzy. Mamy nadzieję, że w przyszłym roku szkolnym będziemy mogli  

w dalszym ciągu rozwijać nasze kulinarne zainteresowania. 
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