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WYBORY DO SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO  

 

WYBORY DO SAMORZĄDU W SZKOLE PODSTAWOWEJ 

W dniu 7 października 2013 roku, odbyła się w naszej szkole kolejna lekcja 

demokracji, która polegała na przeprowadzeniu wyborów do Rady Samorządu 

Uczniowskiego Szkoły Podstawowej. Wybory były powszechne (brały w nich udział 

wszystkie klasy naszej szkoły) i tajne.          

Do Zarządu SU kandydowało osiem uczennic: Maria Andrzejewska, Nina Borowczyk, 

Julia Fabisiak, Joanna Grześkowiak, Dominika Maciejczyk, Natalia Małecka, Natalia 

Ratajczak,  Amelia Wajn. Prawie każda klasa wytypowała kandydata. 

      Punktualnie o godzinie 9:00 pierwsze głosy wpadły do urny wyborczej. Głosowanie 

przeprowadzone zostało w holu szkoły podstawowej i trwało przez dwie kolejne godziny 

lekcyjne, podczas których uczniowie mogli oddawać głosy na swoich kandydatów. 

      Dzień wyborów poprzedzony był  kampanią wyborczą, podczas której uczniowie 

rozwieszali swoje plakaty wyborcze, agitowali oraz namawiali uczniów do oddania na siebie 

głosów. Kampania była bardzo zacięta, ale nie naruszała dóbr osobistych innych kandydatów.  

W trakcie jej trwania pojawiło się wiele ciekawych pomysłów. 

  Komisja skrutacyjna w składzie: Olga Maciejewska, Katarzyna Klementowicz              

i opiekun samorządu  po podliczeniu głosów ustaliła wyniki wyborów, które prezentują się 

następująco: 

1. Julia Fabisiak - 89 głosów 

2. Maria Andrzejewska  - 51 głosów 

3. Natalia Małecka  - 50 głosów 

Serdecznie dziękujemy wszystkim kandydatom. Mam nadzieję, że nowo wybrana 

Szkolna Rada Samorządu Uczniowskiego będzie działała bardzo sprawnie i wypełni swoje 

obietnice przedwyborcze oraz zachęci całą społeczność uczniowską do podejmowania działań 

na rzecz innych uczniów oraz środowiska lokalnego. 

Zuzanna Neuhoff-Ley 
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WYBORY DO SAMORZĄDU W GIMNAZJUM 

Wybory do samorządu poprzedzone są kampanią przedwyborczą. W tym roku 

szkolnym do rywalizacji stanęło dziewięcioro kandydatów. Żeńską część uczniów 

reprezentowała Karolina Matuszewska (kl.3d), męską natomiast: Patryk Szwedziak (kl.1b), 

Hubert Lewandowski (kl.2b), Dominik Rolnik (kl.2c), Kacper Pospiech (kl.2c), Jakub Rzepka 

(kl.2c), Adrian Szuba (kl.3c), Jakub Twardowski (kl.3d) oraz Paweł Jankowiak (kl.3b). 

Podczas kampanii  kandydaci reklamowali się na plakatach, niektórzy rozwieszali ulotki 

reklamowe, a inni je zrywali. Ostatecznie, 7 października br., odbyło się głosowanie.  

Prawo do głosowania mieli wszyscy uczniowie gimnazjum, którzy wraz z 

wychowawcami  schodzili na hol, gdzie znajdowała się urna. 

 

!

!

!

!

!

!

Ta piękna urna –„miniaturka”   naszej szkoły jest 

dziełem Sylwii Waligóry z klasy 2c. 

 

 

!

 

Nad przebiegiem głosowania czuwała komisja w składzie: 

Julia Krzyżoszczak -  przewodnicząca 

Katarzyna Miedzińska – z-ca przewodniczącej 

Dominika Broda – sekretarz 

 

 



Życie Szkoły. Nr 50. Cz.2. Wrzesień – październik  2013 
 
 
 

!
!

4!

 Wyniki głosowania: 

Karolina Matuszewska - 127 głosów 

Paweł Jankowiak  - 125 głosów 

Jakub Twardowski - 103 głosy 

Adrian Szuba - 87 głosów 

  Funkcję przewodniczącej powierzono Karolinie, a jej zastępcą został Paweł. Na 

skarbnika wybrano Jakuba, na sekretarza – Adriana.  

Trudnym zadaniem dla członków komisji było utrzymanie wyników wyborów w 

tajemnicy przez ponad tydzień, ale na szczęście udało się.  

  Oficjalne wyniki ogłoszone zostały na dyskotece,  17 października . Nasza nowa 

przewodnicząca została ukoronowana, po czym wygłosiła tekst przysięgi. 

 

Zabawa była niezwykle udana. Już nie możemy doczekać następnej. 
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Po koronacji w długim korowodzie wszyscy odtańczyli poloneza. 
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Nowemu samorządowi życzymy sukcesów i liczymy na nowe, zabawne pomysły.!

                                                                                     Alicja Gruetzmacher 

 

II RANKING KLAS 
 

Rozpoczęła się kolejna edycja rankingu klas. Działania ujęte w harmonogramie 

rozłożone są na cały rok szkolny. 

 W tym roku nowością jest kontrola porządku pod salami lekcyjnymi. 

Niezapowiedziane sprawdzanie czystości odbywać się będzie przynajmniej raz w miesiącu. 

Zachęcamy więc do codziennego dbania o estetykę na korytarzach szkolnych. 

 Komisja rankingowa oceniła już pierwsze zadanie – plakat promujący bibliotekę          

i czytelnictwo. Gratulujemy pomysłów i wysokiego poziomu prac.  

Zapraszamy do dalszego śledzenia wyników rankingu. 

         Zespół ds. Rankingu Klas 
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Co słychać w bibliotece? 

2013 – Rok Juliana Tuwima 

  Z okazji  Roku Juliana Tuwima w bibliotece szkolnej odbywa się cykliczny konkurs 

dotyczący życia i twórczości Juliana Tuwima. Chętni uczniowie szkoły podstawowej              

i gimnazjum, mogą  co miesiąc odpowiedzieć na sześć pytań. Młodzież, która udzieli 

poprawnych odpowiedzi, jest nagradzana punktami dodatnimi. 

Zapraszamy do dalszej zabawy.  

        Nauczyciele bibliotekarze 

Bernadeta Kaźmierczak 

Ewa Fabisiak 

 

 

 

 

KRONIKA SPORTOWA 

 

Dobry początek sezonu 

 Już tradycyjnie, od wielu lat, nasi uczniowie mają możliwość spędzać wakacje 

szlifując swoją formę sportową na obozach. W tym roku dwóch naszych uczniów przebywało  

w dniach od 10 do 20 sierpnia  na zgrupowaniu w Zakopanem. Byli to Jakub Durak i Piotr 

Danielczyk. Na Podhale miało okazję wyjechać jeszcze kilkoro innych uczniów, ale kontuzje 

i inne przyczyny sprawiły, że  nie mogli podziwiać panoramy Tatr. Rzecz oczywista, że 

oprócz treningów, na takim wyjeździe organizowane są  również wycieczki w góry. Jakub i 

Piotr bardzo solidnie przepracowali ten czas i na efekty nie trzeba było długo czekać. 

Pierwszymi zawodami, w jakich wystartowali, był Mityng Okręgu rozegrany w Lesznie 31 

sierpnia 2013 roku. Jakub Durak zajął tam czwarte miejsce w biegu na 1000 m, bijąc swój 

rekord życiowy o 20 sekund.  Nową „życiówkę” ustanowił również Piotr Danielczyk. Oba 

wyniki dobrze wróżyły przed najważniejszym startem w sezonie. 
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Jakub Durak (w środku) i Piotr Danielczyk (trzeci z prawej) po treningu w Zakopanem. 

Jacek Migdalski 

 

Sukcesy naszych gimnazjalistów we Wrocławiu 

 Dnia 14 września br. we Wrocławiu, rozegrano Międzywojewódzkie Mistrzostwa 

Młodzików w Lekkiej Atletyce. Naszą szkołę  reprezentowało sześcioro uczniów. Byli to: 

Jakub Durak, Piotr Danielczyk, Joanna Pospiech, Michał Durak, Kamil Sipura i Kacper 

Pospiech. Od lat, z zawodów tej rangi, wracamy z medalem. Również tym razem tradycji 

stało się zadość. Dużą niespodziankę sprawił Piotr Danielczyk, który w chodzie na 5 km 

zdobył brązowy medal. Wynik, jaki uzyskał: 31 minut 15,9 sekund, jest dwudziestym 

czwartym wynikiem w Polsce. Medal Piotra, jest piątym medalem zawodów tej rangi, w 

historii naszej szkoły. Poprzednie zdobywali: Vanessa Dańczak - dwa złote, Mateusz 

Kaźmierczak - srebrny i Jakub Durak - brązowy. Tym razem Jakub Durak wystartował w 

biegu na 1000 m, gdzie zajął najbardziej nielubiane przez sportowców czwarte miejsce.  

Mimo, że nie zdobył medalu, był to najbardziej udany występ w jego karierze. Ustanowił 
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swój nowy rekord życiowy w biegu na 1000m, który wynosi: 2:55, 48  i jest tylko o sekundę 

gorszy od rekordu szkoły. Pozostali nasi uczniowie również spisali się bardzo dobrze. Michał 

Durak był  6 w chodzie na 5 km. W tej samej konkurencji Kacper Pospiech zajął 9, a Kamil 

Sipura -11 miejsce. Jedyna dziewczyna, która wystartowała to Joanna Pospiech. W skoku w 

dal uzyskała wynik: 438cm i zajęła 10 miejsce. Wszyscy nasi startujący  zawodnicy zdobyli 

punkty do współzawodnictwa sportowego  dzieci i młodzieży oraz rywalizacji szkół. 

 

Piotr Danielczyk na podium 
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Jakub Durak (nr 604) podczas biegu na 1000 m Międzywojewódzkich Mistrzostw Młodzików 

we Wrocławiu. 

 

Nasi zawodnicy na starcie przed  konkurencją chodu na 5 km:  Michał Durak (nr 25), Kacper 
Pospiech (nr 40) ,  Kamil Sipura (nr 34), Piotr Danielczyk (nr 20)  
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Joanna Pospiech podczas Międzywojewódzkich Mistrzostw Młodzików we Wrocławiu 

 
Jacek Migdalski 

 
 

Zwyciężyli  w biegach przełajowych 
 
 Dnia 27 września br. na terenach wokół „Orlika”, odbyły się Mistrzostwa Zespołu 

Szkół w Biegach Przełajowych.  W zawodach wystartowało 193 uczniów. Zwycięzcami 

poszczególnych kategoriach zostali: Klaudia Stańczyk, Olga Maciejewska, Natalia 

Małecka, Julia Paluszkiewicz, Joanna Pospiech, Natalia Kaczmarek, Eryk Pawlak, 

Dawid Kaczmarek, Jakub Dąbrowski, Jakub Danielczyk, Patryk Twardowski, Jakub 

Durak. Pełne wyniki na stronie: http://skspepowo.cba.pl/. 

 

Jacek Migdalski 
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Drugie miejsce w sztafecie 

Dnia 3 października br. w Gostyniu, odbyły się eliminacje powiatowe sztafetowych 

biegów przełajowych. Najlepiej zaprezentowała się sztafeta gimnazjalistów zajmując drugie 

miejsce. Chlopcy biegali w następującym składzie: Jakub Durak, Tobiasz Marcherek, 

Patryk Jankowiak, Mikołaj Ratajczak, Piotr Danielczyk, Patryk Twardowski, Michał 

Durak, Jarosław Miedziński, Rafał Kapała, Kamil Sipura. Sztafety dziewcząt i szkoły 

podstawowej zajęły dalsze miejsca. 

Jacek Migdalski 

 

XXVII Bieg Maćka 

Dnia 5 października w Koźminie, odbył się 27 Bieg Maćka. Tradycyjnie, od lat, 

startują tam uczniowie naszej szkoły, odnosząc liczne sukcesy. Spośród licznej pępowskiej 

ekipy, najlepsze miejsca zajęli: Jakub Danielczyk - II, Natalia Małecka - VI, Kamil Sipura 

- V, Piotr Danielczyk - IX. 

Wszystkie wyniki oraz zdjęcia na stronie: http://www.gos.kozminwlkp.pl/. 

 

Jacek Migdalski 
 

Sukcesy naszych uczniów w Żytowiecku 

11 października 2013 roku w Zespole Szkół w Żytowiecku, odbyły się zawody 

lekkoatletyczne. Reprezentacja naszej szkoły złożona z 21 osób, stanęła do rywalizacji ze 

szkołami: z Żytowiecka, Ponieca, Krobi, Pudliszek oraz Lubinia. Uczniowie z Zespołu Szkół 

w Pępowie okazali się świetnie przygotowaną drużyną. Stanęli do walki w 10 konkurencjach. 

Do Pępowa przywieźliśmy 10 medali i puchar:  

Karolina Małecka – I miejsce w konkurencji rzut piłeczką palantową – rezultat 35,10m; 

Dariusz Urny – II miejsce w konkurencji rzut piłeczką palantową – rezultat 48,5m; 

Adrian Kwiatkowski – III miejsce w konkurencji rzut piłeczką palantową – rezultat 44,5 m; 

Natalia Małecka – I miejsce w biegu na 600 metrów z rezultatem 2:04,15; 

Klaudia Lewandowska – III miejsce w biegu na 600 metrów z rezultatem 2:08,33; 
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Jakub Dąbrowski – III miejsce w biegu na 1000 metrów z czasem 3:35,07; 

Katarzyna Grzelczak – II miejsce w skoku w dal 3,60 m; 

Agnieszka Grzelczak – III miejsce w skoku w dal 3,50 m; 

Sztafeta sprinterska dziewcząt 4*200 m I miejsce 

Skład: Oliwia Błaszyk, Wiktoria Mierzyńska, Jagoda Ptak,  Zuzanna Pieprzyk; 

Oliwia Błaszyk – I miejsce w biegu na 100 m z czasem 8,95 . 

 

 
Wszystkim medalistom serdecznie gratuluję w imieniu nauczycieli wychowania 

fizycznego, a pozostałym zawodnikom dziękuję za godne reprezentowanie pępowskiej szkoły 

i sportową postawę. 

Karolina Grześkowiak 
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Z życia klas IV-VI 

 

XIX Festyn Archeologiczny w Biskupinie 

 Dnia 16 września br., pojechaliśmy na festyn archeologiczny do Biskupina. Odbywał 

się on pod hasłem: ,, Archeologia - zawód czy przygoda?``  

Punktualnie o godz. 7.15 wyjechaliśmy z Pępowa. Mimo tego, że droga była długa, szybko 

minął nam czas spędzony w autobusie.  

 Na początku zwiedzania obejrzeliśmy prezentację walk z użyciem broni 

wczesnośredniowiecznej. Następnie poszliśmy do chat, w których były pokazane różne 

specjalności średniowiecznego rzemiosła m.in. garncarstwo, tkactwo, farbiarstwo i 

brązownictwo. Każdy uczestnik miał możliwość zaprezentowania się w stroju z dawnych 

czasów i mógł własnoręcznie ulepić garnek z gliny  . Potem obejrzeliśmy i wysłuchaliśmy 

prezentacji na temat archeologii podwodnej, gdzie  zaprezentowano  narzędzia pracy nurka.  

 W kolejnym punkcie programu rozwiązywaliśmy zadania dotyczące archeozoologii, 

czyli  dziedziny badającej relacje między człowiekiem a światem zwierząt.  

 Następną atrakcją festynu było lepienie zwierząt z gliny . Uczniowie prześcigali się w 

pomysłach na najciekawiej ulepione stworzenie. 

 Dużym zainteresowaniem wśród dziewcząt cieszyło się stoisko z makijażem. Odbył 

się tam konkurs, polegający na malowaniu na rękach pierwszych znaków graficznych. Bardzo 

nam się spodobał, więc większość dziewczyn wzięła w nim udział. Na koniec poszliśmy do 

wioski wczesnośredniowiecznej oraz muzeum.  

 Na tym zakończyła się nasza przygoda z archeologią. Z Biskupina wyjechaliśmy 

bardzo zmęczeni, ale zadowoleni.  
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!!!  

               Julia Fabisiak 
           kl. VI b 
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Wzruszający film,, Mój biegun” 

! Dnia 30 października br., uczniowie naszej szkoły pod opieką nauczycieli: Z. Neuhoff 

- Ley, A. Skowrońskiej, A. Gruetzmacher, E. Fabisiak, M. Matysiak, A. Milewskiej, L. 

Muszyńskiej, J. Nowackiej i A. Błaszyka, wyjechali do kina w Lesznie, aby obejrzeć film pt. 

„Mój biegun”. Przedstawiamy relację uczestniczek wyjazdu: 

 

,,Mój biegun” to film oparty na prawdziwych wydarzeniach. Głównym bohaterem 

tej historii jest Jaś Mela. Tę postać w filmie zagrał Maciej Musiał. 

Na początku filmu, widzowi zaczyna się kręcić łza w oku. Pierwsze smutne 

wydarzenie to utonięcie młodszego syna z rodziny państwa Melów. Zrozpaczony ojciec 

obwinia za to drugiego syna - Jasia. On pierwszy zauważył, że na płynącym po jeziorze 

materacu, nie ma młodszego brata - Piotrka. Jednak dramat tej rodziny jeszcze się nie kończy. 

Ojciec, zrozpaczony po stracie syna, całą gorycz przelewa na Jaśka. Podczas kłótni, ojciec 

zabiera chłopcu rower, każe mu zostać w domu i posprzątać pokój. Jaś, zagniewany na ojca, 

ucieka. Chłopiec spotyka kolegów i zaczynają grać w koszykówkę. Podczas burzy chłopcy 

chowają się w stacji transformatorowej, gdzie Jaś zostaje porażony prądem i tu zaczyna się 

kolejny dramat rodziny . Chłopiec trafia do szpitala, gdzie ma amputowaną nogę i rękę.       

Od tego momentu zaczyna się walka o sprawność fizyczną Jasia. Jest to ciężka próba dla 

całej rodziny. 

Wydarzenia w tym filmie bardzo mnie wzruszyły, ale też dały dużo do myślenia. 

Ukazują, jak łatwo można wszystko stracić. Pokazują jednak, że przez wytrwałość i siłę woli, 

można osiągnąć postawione sobie cele. Jest to film, który warto obejrzeć. 

                                                                               Olga Maciejewska 
                     kl. Va 

!

O godz. 12.15 wyjechaliśmy spod szkoły. W autobusie było bardzo wesoło. Na miejsce 

dotarliśmy trochę wcześniej, więc każdy miał chwilę dla siebie. Kiedy minął określony czas, 

zebraliśmy się w wcześniej ustalonym miejscu. Następnie zrobiliśmy zapasy jedzenia na seans 

i weszliśmy na salę.  

 Film opowiadał o losach rodziny Melów. Już od samego początku był on bardzo 

wzruszający. Podczas pobytu nad jeziorem utonął jeden z członków rodziny. Bliscy chłopca 

bardzo przeżywali stratę syna Piotrusia. To zdarzenie miało duży wpływ na relacje                
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w rodzinie. Niestety, to nie koniec nieszczęść, jakie spotkały rodzinę państwa Melów. Kiedy 

starszy syn -  Janek dorósł, poraził go prąd. Na szczęście ocalał, lecz miał amputowaną rękę  

i nogę. Janek przeszedł ciężką rehabilitację, ale nie poddał się.  Walczył do końca i osiągnął 

bardzo wiele. Jako pierwszy niepełnosprawny wyruszył na wyprawę z Markiem Kamińskim     

i zdobył obydwa bieguny. 

 Ten film bardzo mi się podobał. Uczy, że  należy wierzyć w siebie mimo przeciwności 

losu. 

 To był bardzo udany wyjazd.       
Julia Fabisiak 

                    kl. VI b 
 

 

„Cześć” w różnych językach 
 

W związku z Europejskim Dniem Języków w szkole podstawowej odbył się konkurs 

zatytułowany „Cześć w różnych językach”. Na drzwiach klas na I piętrze, znajdowały się 

pozdrowienia w różnych językach. Uczniowie mieli je rozpoznać i podać prawidłowe 

odpowiedzi do dnia 30.09.2013r. do p.S.Grzelczak. W konkursie wzięło udział ponad 

dwudziestu uczniów, a oto laureaci: 

 

1) Agnieszka Klemens kl.Vb 

    Julia Fabisiak kl.VIb 

    Nikola Suchanecka kl.VIb 

2) Kornelia Domaniecka kl.Vb 

    Maria Andrzejewska kl.VIb 

3) Karolina Broda kl.Vb 

 

                                                             Congratulations! 

Zespół Nauczycieli  

Języków Obcych 
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Z GABINETU HIGIENY SZKOLNEJ 

 

Dzień Resuscytacji 

 W dniu 16 października 2013r. Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, z inicjatywy 

Europejskiej Rady Resuscytacji (ERC) i w ramach podnoszenia świadomości społecznej o 

problemie nagłego zatrzymania krążenia (NZK), postanowiła włączyć się w akcję bicia 

rekordu, w który polegał na tym, że przez pół godziny największa ilość osób na świecie 

wykonywała na fantomach równocześnie resuscytację krążeniowo-oddechową.  

 Aby pokazać całej Europie efekty programu edukacyjnego: ,,Ratujemy i Uczymy 

Ratować", uczniowie naszej szkoły podstawowej, także postanowili przyłączyć się do bicia 

rekordu. Punktualnie o godz.12.00, uczniowie klas I-III i 6-latki oddziału przedszkolnego, 

przystąpiły do resuscytacji w swoich klasach instruowane przez wychowawców. Natomiast 

uczniowie klas IV-VI, akcję przeprowadzali na sali gimnastycznej według wskazówek 

udzielanych przez pielęgniarkę szkolną. 
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!

 

 Myślę, że warto było wziąć udział w tej akcji.☺ 

Jolanta Nowacka 

Pielęgniarka w środowisku 

nauczania i wychowania  
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       Z życia gimnazjalistów 
 

Tysiące dziewcząt i chłopców szkół imienia Jana Pawła II w Częstochowie 
 

!
 

!! 10 października br., po raz trzynasty, do Częstochowy przyjechali uczniowie szkół 

noszących imię Jana Pawła II. My, już po raz siódmy,  uczestniczyliśmy w tym ważnym 

wydarzeniu. Na pielgrzymkę, która przebiegała pod hasłem: "Jan Paweł II - Człowiek 

Dialogu", przybyli:  księża, dyrektorzy, nauczyciele, wychowawcy oraz  dzieci i młodzież - 

łącznie ok.17,5 tys. osób z całej Polski.      

  O godz. 11.00 została odprawiona uroczysta Msza św. z udziałem 398 pocztów 

sztandarowych. Eucharystii przewodniczył bp Henryk Tomasik, krajowy duszpasterz szkół 

im. Jana Pawła II. Tegoroczne spotkanie  było dla nas niezwykle ważnym i przełomowym 

wydarzeniem, gdyż przygotowujemy się przecież do kanonizacji naszego Patrona. Podczas 

Eucharystii młodzież otrzymała relikwie krwi błogosławionego Jana Pawła II . 

„Musicie od siebie wymagać, choćby inni od was nie wymagali” - tymi słowami 

zwrócił się do młodych na zakończenie homilii bp Tomasik, dodając, że: „ Ojciec Święty Jan 

Paweł II czeka na to, gdyż to będzie nasz dar dla Pana Boga za jego kanonizację.”  

Wróciliśmy szczęśliwi i pełni wrażeń do naszych domów. Było wspaniale! Warto już 

dziś zaplanować przyszłoroczny wyjazd.  !
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Danuta Szczęsna 

       Anna Raczkiewicz 
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Dzień Papieski w Pępowie 

 

W dniu 13 października br., na ulicach naszej gminy, pojawili się wolontariusze  

z puszkami, którzy zbierali na stypendia  dla zdolnej i niezamożnej młodzieży,  chcącej 

rozwijać swoje talenty. 

Idea narodziła się po pielgrzymce Ojca Świętego do Polski w 1999 r. Fundacja 

„Dzieło Nowego Tysiąclecia" prowadzi program stypendialny wyrównujący szanse 

edukacyjne młodzieży, pochodzącej z małych miejscowości. 

Nasi uczniowie, jak co roku, chętnie podjęli się tego przedsięwzięcia. Zebrana kwota 

5230,52 zł świadczy o ogromnym zaangażowaniu się wolontariuszy, jak i o hojności 

mieszkańców Suma ta została wpłacona na konto naszego sztabu nr 97, a sprawozdanie z 

kwesty przesłaliśmy do Warszawy. 

Dziękujemy WSZYSTKIM, którzy włączyli się w tę akcję pomocy finansowej dla 

zdolnej młodzieży.  

Dedykujemy Wam słynne słowa naszego Wielkiego Patrona, jako zachętę, by nadal 

nie ustawać w czynieniu dobra: 

            "Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim jest; nie przez to, co 

ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi." - Jan Paweł II. 

  

Koordynatorki: Danuta Szczęsna i Anna Raczkiewicz 
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Odkrywamy piękno i tajemnice naszej gminy 

 

W tym roku szkolnym rozpoczęło swą działalność nowe koło zainteresowań dla 

gimnazjalistów: historyczno - turystyczne, w skrócie zwane „rowerowym”. Prowadzą je panie 

M. Bigaj i A. Wojciechowska, które organizują dla członków i sympatyków koła  wycieczki 

rowerowe po naszej okolicy. Wspólne wyjazdy mają na celu przybliżyć ich uczestnikom 

historię naszej gminy i ukazać jej piękno, często na co dzień przez nas niedostrzegane,           

a dodatkowo wzmacniają  naszą kondycję fizyczną nadwątloną codziennym szkolnym 

„kieratem”.  Każdą wyprawę dokumentujemy  (robimy zdjęcia, nagrywamy wywiady), aby 

zimą wspólnie uporządkować zebrany materiał i przygotować propozycje szlaków 

rowerowych po naszej gminie, a z czasem opublikować je w nowym wydaniu książeczki 

„Rowerem przez Gminę Pępowo”.  Do tej pory odbyły się 3 wyprawy:  do Czeluścina, 

Krzekotowic i do Skoraszewic (25 X 13r.). Prezentujemy mały fotoreportaż z pierwszych 

wycieczek; może zachęci on kolejnych uczniów do wzięcia udziału w naszych wyprawach.  

Czeluścin - 4 października 2013r.  

!

Wspólne zdjęcie przed odnowionym cmentarzem poniemieckim w Czeluścinie. 
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Zapalamy znicz na skrzyżowaniu, gdzie we wrześniu 1939r. Niemcy zastrzelili 
Franciszka Napierałę. 

. ! !!

                      Niezła jazda!             Czysta radość! 

! !

   Wspólna wyprawa to wielka frajda!                    Czyż życie nie jest piękne?☺ 
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Krzekotowice  -11 października 2013r. 

!

Wyprawę do Krzekotowic zaczynamy od zapalenia znicza pod tablicą upamiętniającą 
rozstrzelanych przez Niemców w 1939r. mieszkańców naszej gminy. Był wśród nich Wojciech 
Robaszyński, zastrzelony na stacji PKP. 

 

Ustalamy miejsce śmierci Wojciecha Robaszyńskiego. 
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Marta na tropie historii 

 

Odkrycie zabytkowej maglownicy w jednym z budynków na stacji kolejowej. 
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Pani Katarzyna Dembska oprowadziła nas po swej posesji, na której kiedyś stała 
„Mickiewiczówka”. Stoimy na grobli między stawami w Krzekotowicach. Przechadzał się tutaj 
i zbierał myśli do napisania „Pana Tadeusza” sam Adam Mickiewicz. 

 

Uwierzycie, że to też Krzekotowice? ( foto by Marta Nowacka☺ ) 

 

Gimnazjalisto! Oderwij się na dwie godzinki od komputera! 
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Odkryj, jak  wielką frajdą jest wyprawa rowerowa! 

Poczuj promień słońca na swej twarzy i świst wiatru w uszach! 

Zapraszamy wszystkich☺ 

Mirosława Bigaj 

Alicja Wojciechowska 

 

„Sierpniowe niebo. 63 dni chwały” 

2 października 2013r. stu naszych gimnazjalistów (pod opieką pań: M. Bigaj, Z. 

Przeniczki, A. Wojciechowskiej i E. Fabisiak) udało się do kina w Gostyniu, by obejrzeć 

najnowszy film o powstaniu warszawskim - „Sierpniowe niebo. 63 dni chwały”. 

Prezentujemy recenzję  napisaną przez Klaudię Berger z kl. IIIb gim. 

 

Do sali kinowej wchodziłam z ukrytym przekonaniem, że nie zobaczę tam nic nowego, 

że będzie to kolejny film historyczny, który po prostu trzeba obejrzeć. Dużym zaskoczeniem 

dla mnie było to, że seans tak bardzo przypadł mi do gustu, dając mi równocześnie dużo do 

myślenia.  

Reżyserem i twórcą scenariusza filmu „Sierpniowe niebo. 63 dni chwały” jest Irek 

Dobrowolski. W filmie występuje kilku znanych aktorów m.in.: Krzysztof Kolberger w roli 

prof. Szapiro, Anna Romantowska jako pani Robaczewska oraz Anna Nehrebecka grająca 

matkę Basi. W „Sierpniowym niebie” przenikają się dwa wątki: współczesny i powstańczy, 

połączone ze sobą za sprawą znalezionego przez budowlańców dziennika z czasów powstania 

warszawskiego, który prof. Szapiro zostawił umierającej dziewczynie w piwnicy. Dopiero pod 

koniec filmu możemy się domyślić, kim jest osoba odkopana przez budowlańców na 

warszawskiej Woli - jest to sanitariuszka Basia, którą gra debiutująca w tej roli młodziutka 

i nieśmiała, lecz intrygująca Kaja Grabowska. Wielkim atutem tego filmu są zdjęcia 

Romualda Lewandowskiego oraz świetny montaż Mileny Fidler, dzięki któremu  oba wątki 

współczesny i powstańczy mocno się splatają. W filmie wykorzystano wiele zdjęć 

dokumentalnych i autentycznych kronik powstańczych, dlatego sceny walki, strzały  

 z karabinów wyglądały niezwykle realistycznie. Również wątek miłości Basi i Staszka wywarł 

na mnie silne wrażenie. Pokazał on współczesnej młodzieży, że w czasach wojennych trzeba 
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było dużo szybciej dorosnąć. Myślę też, że dużą atrakcją dla gimnazjalistów była ścieżka 

dźwiękowa. Szczególnie spodobał mi się utwór „63 dni chwały” zespołu Hemp Gru, którego 

refren do teraz brzmi w moich uszach: 

„Ceną była śmierć za wolności smak, 

choć minął czasu szmat, ty pamiętaj brat, 

ceną była śmierć, życie oddał dziad, 

63 dni chwały, nie przeliczając strat.” 

 Z pozoru wygląda to tylko na zwykły hip hop, ale wrażliwy słuchacz może dostrzec w tym 

utworze czystą poezję. Bilon, Juras i Wilku, chcąc przekazać nam historię w formie 

młodzieżowej muzyki, napisali też wstęp, który zapadł mi głęboko w pamięci:  

„Ten dzień nie był zwyczajny, choć z pozoru taki sam jak każdy inny, 

niepokojąco spokojnie, młodzi ludzie tacy sami jak my, pragnący żyć, 

duszne sierpniowe popołudnie, siedemnasta minut pięć, 

swe żniwo bez litości zbiera śmierć, tak po prostu” 

Film „Sierpniowe niebo. 63 dni chwały” Ireneusza Dobrowolskiego wywarł na mnie 

mocne wrażenie. Uważam, że może nie dostanie Oskara , jednak na pewno jest wart 

obejrzenia.  

WROCŁAW W OBIEKTYWIE 
 

25 września 30 gimnazjalistów pod opieką p. M. Bigaj i p. S. Grzelczak, udało się na 

wycieczkę do Wrocławia. Przedstawiamy fotoreportaż z tego niezwykłego wypadu. 

!

Ufff, zdążyliśmy - wchodzimy do budynku Panoramy Racławickiej. 
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Ta największa w Polsce panorama robi niesamowite wrażenie na widzach - trzeba to 
uwiecznić! 

!
Obok rotundy  Panoramy Racławickiej podziwiamy niezwykły Pomnik Ofiar Katynia, przed 
nami szybki marsz do muzeum, gdzie obejrzymy wystawę malarstwa "Rodzina Brueghlów" 
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Nasza grupa na przepięknym wrocławskim Starym Rynku, w tle gotycki ratusz i pomnik 
 A. Fredry 

 

!
!

W drodze na Ostrów Tumski podziwiamy kolekcję kłódek na ,,moście zakochanych". 
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Rzut oka na imponującą wrocławską katedrę. 

 

!!
To trzeba zobaczyć - piękny pokaz multimedialnej fontanny w Parku Szczytnickim, a zaraz 

potem pędzimy do akwaparku. 

 
Na pytanie: jak było? Odpowiedź może być tylko jedna: kaczo, byczo i indyczo:) 
 
 

Udany występ Martyny Stróżyk 

 

 18 października br., w gostyńskim Liceum Ogólnokształcącym odbył się XII Festiwal 

Piosenki Obcojęzycznej. Konkurs ten, jak co roku, cieszył się dużą popularnością.  Ponad 
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dwudziestu uczestników z różnych szkół, startowało w dwóch kategoriach: dla gimnazjum 

oraz dla szkół ponadgimnazjalnych.  Pępowskie gimnazjum  wystawiło silną reprezentację. 

Nasze trzy uczennice: Klaudia Berger z kl. IIIb, Martyna Stróżyk z kl. IIc oraz Roksana Rosa 

z kl. IId zaprezentowały piosenki swoich ulubionych wokalistek Jako pierwsza wystąpiła 

Klaudia w utworze Rihanny: ,,Stay”. Roksana pięknie zaśpiewała: ,,Uncover”, szwedzkiej 

wokalistki - Zary Larsson. Natomiast Martyna przedstawiła swoją wersję utworu Christiny 

Aguilery pt.,,Beautiful”. Jury, oceniając występy, brało pod uwagę zarówno umiejętności 

wokalne, jak i biegłość w posługiwaniu się językien obcym. Nasze uczennice stanęły na 

wysokości zadania, czego dowodem jest uzyskanie I miejsca przez Martynę  Stróżyk. 

! ! !

!
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!  

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów. Oby przyszłoroczny festiwal okazał się 

równie owocny dla talentów wokalno-językowych:) 

Weronika Krajka 

 

„Zachowaj Trzeźwy Umysł”  

Dnia 6 września br. odbył się apel dla uczniów z klas gimnazjalnych, podczas którego 

wręczono dyplomy i nagrody uczniom biorącym udział  w XIII edycji profilaktycznej 

kampanii:  „ZACHOWAJ TRZEŹWY UMYSŁ”. 

W ramach konkursu plastyczno – literackiego pt. „Dzielę się pięknem”, uczestnicy 

musieli się zastanowić nad pięknem wokół siebie i spróbować nam to pokazać. Mógł to być 

piękny krajobraz, osoba lub przedmiot. 

Laureatami tego konkursu zostali: 

Hubert Kutzmann  kl. I d 

Joanna Pospiech kl.  II c 

Natalia Bzodek  kl. II b 

W konkursie internetowym pt. „Eksplorator” uczniowie udzielali odpowiedzi na pytania 

dotyczące różnych zakątków naszego kraju. 
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Laureatami tego konkursu zostali: 

Katarzyna Miedzińska kl. II C 

Błażej Wielebiński kl. II D 

Agata Małecka kl. III D 

 

!

!! !

Pani!dyrektor!Cyryla!Krajka!wręcza!nagrody!uczestnikom!konkursu.!

Pedagog szkolny ds. gimnazjum 

Agata Milewska 
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DZIAŁANIA PROFILAKTYCZNE W GIMNAZJUM 

„Szkodliwy dymek” 

 21 listopada, jak co roku, obchodzony jest Światowy Dzień Rzucania Palenia.  W 
związku z tym, w naszym gimnazjum, został ogłoszony konkurs na wiersz antynikotynowy. 
Aby przybliżyć  uczniom następstwa  palenia tytoniu, 28 października  w holu gimnazjum,  
została przedstawiona prezentacja multimedialna pt.„Szkodliwy dymek”.! Gimnazjaliści 
zostali zapoznani ze skutkami wynikającymi z palenia papierosów, a także z korzyściami 
wynikającymi z niepalenia. 

! !

 

      Agata Milewska - pedagog szkolny 

      Jolanta Nowacka – pielęgniarka szkolna 

……………………………………………………………………………………………… 

Redakcja, opracowanie i skład komputerowy: Zofia Przeniczka, Daria Klimaszewska 

Teksty: Grono Pedagogiczne 

Patronat: Dyrektor Zespołu Szkół 

     Cyryla Krajka !


