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Warsztaty bożonarodzeniowe 
 

 
 Dnia 25 listopada 2013 r. odbyły się w szkole warsztaty rękodzielnicze dla uczniów 

szkoły podstawowej i gimnazjum. Wzięli w nich udział nie tylko członkowie koła 

„Towarzyskie ABC”, ale wszyscy chętni, którzy posiadają pasję tworzenia. 

 Warsztaty poprowadziła pani Magdalena Wojtkowiak. Przez ponad trzy godziny  

dwudziestu ośmiu uczniów doskonale się bawiło, tworząc jednocześnie świąteczne ozdoby:  

bałwanki i gwiazdorki z drewnianych szpatułek, aniołki drewniane i z flizeliny, torby na 

prezenty, bombki z origami oraz świąteczne obrazki. Przy użyciu najróżnorodniejszych 

materiałów, skrawków tkanin, wstążeczek, łupinek po orzechach itp. uczestnicy warsztatów 

wykonywali ciekawe ozdoby świąteczne na stoły, ściany i na choinkę. 

 Organizując to przedświąteczne spotkanie, miałyśmy przekonanie, że będzie ono 

inspiracją do wykonywania przez uczniów ozdób i dekoracji świątecznych w ich domach,  

w gronie rodzinnym. 

 Zajęcia te, przebiegające w twórczej atmosferze, były dla nas wszystkich chwilą 

relaksu. Ich efektem były nie tylko piękne wytwory, ale też pozytywne emocje, towarzyszące 

nam podczas pracy.  

 

 

! !
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Dzieła uczniów zostały wyeksponowane na wystawie, która wprowadziła wszystkich  
w świąteczny klimat. 

 
Elżbieta Andrzejewska 
Zuzanna Neuhoff – Ley 
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Nagrody rozdane… 
 
 W listopadzie 2013 r. koło zainteresowań „Towarzyskie ABC”, ogłosiło dwa konkursy 

świąteczne przeznaczone zarówno dla uczniów szkoły podstawowej, jak i gimnazjum. 

 Konkurs „Czar świątecznej choinki”, skierowany był do wszystkich zespołów 

klasowych. Ich zadaniem było wykonanie najbardziej oryginalnej choinki. Wszystkie klasy  

spisały się na medal. Wybór był bardzo trudny, ponieważ każda choinka była inna, piękna  

i wyjątkowa. Oryginalnych i kreatywnych pomysłów na wykonanie bożonarodzeniowego 

drzewka nie brakowało. Były choinki z orzechów, szyszek, papierowej wikliny, makaronu, 

wełny, drewna, gałązek itp.  

 Ostatecznie, za najpiękniejszą choinkę uznano tę, którą zaprezentowała klasa III c G –  

wykonała ją Marta Łukowiak. Drugie miejsce zajęła choinka klasy VI b SP - wykonana 

przez Beatę Kandzierską, a III miejsce przyznano choince klasy II d G - autorstwa Dawida  

Dalibora. Zwycięzcy otrzymali dyplomy i nagrody rzeczowe w postaci pięknych bombek 

świątecznych.  

 

!



Życie Szkoły. Nr 51. Cz.2. Listopad– grudzień 2013 
 
 
 

!
!

5!

!
!

Przyznane zostały dodatkowo cztery wyróżnienia, które otrzymali: 

• Maria Nadolna z II b G 

• Jakub Twardowski z II b G 

• Sylwia Waligóra z II c G 

• Dariusz Gruszczyński z II d G 

!

 

Autorzy wyróżnionych choinek otrzymali świąteczne świece w kształcie choinek oraz 

dyplomy. Natomiast każda z klas, która przygotowała choinkę na konkurs świąteczny, została 

nagrodzona ryzą papieru kolorowego. Nagrody i dyplomy odebrali przewodniczący klas.!!
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 Dnia 19 grudnia 2013 r. podsumowano drugi konkurs, na kartkę lub ozdobę 

świąteczną, który był skierowany dla klas 4 - 6 Szkoły Podstawowej. W tym konkursie 

laureatami zostali: 

Zuzanna Pieprzyk 

Karol Kmiecik 

Joanna Grześkowiak 

Julita Waścińska 

Zuzanna Kubiak 

Karolina Paris 

Zuzanna Kaczmarek 

Wyróżnienia natomiast przyznano: Marii Małeckiej, Sebastianowi Bzodkowi                   

i Jakubowi Szymkowiakowi. 
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Laureaci i wyróżnieni uczniowie, oprócz dyplomów otrzymali piękne anioły, 

kolorowanki i słodkie łakocie. Pozostałym uczestnikom wręczono dyplomy i cukierki. 

Serdecznie dziękujemy autorom choinek, ozdób oraz kartek świątecznych. Dzięki 

Wam, wszyscy mogli poczuć atmosferę i magię świąt Bożego Narodzenia, bowiem Wasze 

prace ozdobiły hol na I piętrze szkoły podstawowej, tworząc piękną wystawę. Mogli ją 

podziwiać wszyscy uczniowie, nauczyciele, rodzice oraz inne osoby odwiedzające naszą 

placówkę.  

Podziękowania kierujemy dla p. Pawła Andrzejewskiego, który współpracuje             

z naszym kołem i zaprojektował oraz wykonał dyplomy dla wszystkich nagrodzonych oraz 

uwiecznił wszystko na zdjęciach. 

 

Elżbieta Andrzejewska 
      Zuzanna Neuhoff Ley    
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Szkoła w ruchu. 

 Od grudnia 2013 r. przystąpiliśmy do programu „Szkoła w ruchu”. W ramach tej akcji 

w naszej szkole odbyły się wyjazdy na lodowisko, które cieszyły się dużą popularnością. 

Ciekawą propozycją dla uczniów  są ,,aktywne przerwy”. Chętni, którzy brali w nich udział, 

w każdy czwartek podczas długiej przerwy spotykali się na sali gimnastycznej.  Uczniowie 

mieli możliwość zatańczyć wspólnie: makarenę,  kaczuszki, gangnam style i  belgijkę.  

Zapraszamy wszystkich uczniów i nauczycieli  do spotkań na małej sali gimnastycznej.  

!

!
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Karolina Grześkowiak 

Z życia klas IV-VI 
 

Obchody Święta Niepodległości w szkole podstawowej 
 

95. rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości była okazją do przypomnienia 

heroicznych czynów naszych przodków, którzy przez 123 lata niewoli nie zapomnieli                    

o Ojczyźnie i skutecznie przeciwstawiali się wynarodowieniu. Dnia 8 listopada klasy czwarte, 

piąte i szóste szkoły podstawowej wzięły udział w patriotycznym  apelu. Miejscem 

uroczystości był hol szkoły podstawowej, przyozdobiony biało-czerwonymi sztalugami                

o tematyce nawiązującej do wydarzeń z 11 listopada 1918 r. Występujący uczniowie 

przybliżyli zgromadzonym ważne wydarzenia z tragicznej  historii Polski – od rozbiorów 

poprzez powstania narodowe aż do odzyskania upragnionej wolności. Echa patriotyczne 

rozbrzmiewały w recytowanych utworach poetyckich i śpiewanych pieśniach żołnierskich. 
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Apel   uświetnił występ chóru gimnazjum. Krótkie scenki przeniosły zebranych w odległe 

dzieje, czasy rozstań i dramatycznych wyborów Cisza, która panowała podczas występu 

wśród publiczności, świadczy o właściwym odbiorze i przystępności przygotowanego 

programu artystycznego. Skłania do refleksji, że cel spotkania został osiągnięty, a było nim 

wzbudzenie szacunku do bohaterów narodowych, tradycji i historii Polski. 

 

 
                                                                                              Joanna Góźdź 

                                                                                              Zofia Przeniczka 
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Etap szkolny już za nami! 

 

           22 listopada w szkole podstawowej odbył się etap szkolny Wojewódzkiego Konkursu 

Języka Polskiego. Wzięły w nim udział 4 uczennice z klas szóstych. Po sprawdzeniu przez 

komisję  prac konkursowych okazało się, iż dwie uczennice: Zuzanna Kubiak z kl. VI a 

 i Julia Fabisiak z kl. VI b uzyskały najwyższą ilość punktów i zakwalifikowały się do etapu 

rejonowego. Gratulujemy i życzymy powodzenia w dalszych zmaganiach z językiem 

ojczystym! 

                                                                                                     Joanna Góźdź 

 

„Kraina lodu” 
 

4 grudnia 2013 roku grupa uczniów z klas Va, Vb oraz VIa  wybrała się do 

leszczyńskiej galerii handlowej, aby zobaczyć film skierowany do młodszej widowni pod 

bardzo chłodno brzmiącym tytułem „Kraina lodu”.  Większości z nas najbardziej do gustu 

przypadł bałwanek Olaf, istota bardzo spragniona ciepła.  Nie można również nie wspomnieć 

o świetnej muzyce, która towarzyszyła bohaterom tej wspaniałej historii o miłości,  przyjaźni 

i poświęceniu.  Okazało się więc, że chłodny tytuł zwiastował bardzo ciepłe i pozytywne 

emocje. 

                                                                             Z.Neuhoff-Ley 

                                                                           E. Fabisiak 

 

Świąteczne przygotowania 
 

Święta  Bożego Narodzenia są czasem bardzo wyjątkowym.  Przygotowujemy się do 

nich dużo wcześniej, robimy porządki, dekorujemy nasze domy. Członkowie koła 

,,Towarzyskie A,B,C…” chcąc stworzyć w szkole ten szczególny nastrój, przyłączyli się do 

starszych kolegów i wykonali ozdoby, którymi została przystrojona girlanda w holu szkoły 

podstawowej. Najbardziej napracowały się:  Olga Maciejewska, Kasia Klementowicz, Maja 

Kowalkowska, Zuzia Pieprzyk, Wiktoria Łyszczak, Wiktoria  Nowacka, Ola Rolnik, Wiktoria 

Betowska  i Kasia Kmiecik.  Aby girlanda mogła wyglądać jeszcze okazalej, Samorząd 
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Uczniowski zakupił lampki choinkowe.  Serdecznie dziękujemy Panom Woźnym, którzy 

zawsze służą nam pomocą w sprawach technicznych. Mamy nadzieję na owocną współpracę 

również w 2014 roku. 

                                                                 Z.Neuhoff-Ley 

Co słychać w bibliotece? 
 

Szkolny Konkurs Recytatorski 

 

!

 

Dnia  9 grudnia br. odbył się Szkolny Konkurs Recytatorski. Dzieci prezentowały 

wiersze Juliana Tuwima. W zmaganiach konkursowych wzięło udział dwanaścioro uczniów  

z klasy IVa i IVb, którzy oceniani byli przez komisję konkursową w składzie: p. dyrektor 

Cyryla Krajka,  

p. Jolanta Durczewska, p. Beata Kaczmarek i p. Bernadeta Kaźmierczak.  

Uznanie komisji zyskały cztery uczennice, które zajęły następujące miejsca: I miejsce 

– Daria Szuba kl.IVa, II miejsce – Julia Sobuś – kl.IV b, III miejsce – Zuzanna Matyja         

i Aleksandra Baranowska  - kl.IVb. 

 Dla urozmaicenia uroczystości starsi uczniowie przedstawili inscenizację pt. „Tuwim 

znany i lubiany”  o życiu i twórczości poety. 
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 Konkurs został zorganizowany  przy udziale biblioteki i nauczycieli języka polskiego. 

       Ewa Fabisiak 

       Bernadeta Kaźmierczak 
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Zdolności recytatorsko – literackie naszych uczniów 
 

Dnia 20 listopada br. uczennice: Julia Fabisiak (kl.VIb), Joanna Grześkowiak 

(kl.Vb) i Katarzyna Klementowicz (kl.Va) zajęły I miejsce w Międzyszkolnym Konkursie 

Recytacji Wierszy Juliana Tuwima oraz Wiedzy z Życia i Twórczości Poety. 

 Konkurs ten zorganizowany był  przez Szkołę Podstawową w Kobylinie. Uczennice 

wykazały się szeroką wiedzą i zdolnościami recytatorskimi, pokonując przedstawicieli pięciu 

szkół powiatu krotoszyńskiego. 
 

!
 

 
  Ewa Fabisiak 

  Joanna Góźdź 
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       Z życia gimnazjalistów 
 

WOJEWÓDZKI KONKURS GEOGRAFICZNY 

 

24 października 2013 roku odbył się etap szkolny Wojewódzkiego Konkursu 

Geograficznego. Uczniowie rozwiązywali test z zakresu wiedzy i umiejętności dotyczących 

geografii fizycznej oraz znajomości mapy świata. Do rywalizacji na kolejnym szczeblu, 

uzyskując wyższą niż wymagana w regulaminie ilość punktów, zakwalifikowali się uczniowie 

klasy IIc -  Eryk Andrzejewski i Jakub Rzepka. Etap rejonowy odbył się 7 grudnia,            

w Swarzędzu. Oprócz wiedzy  i umiejętności z etapu szkolnego, uczestnicy musieli wykazać 

się  wiadomościami z geografii społeczno – gospodarczej i regionalnej. Szczególną uwagę 

należało zwrócić na kontynent afrykański. Eryk i Jakub, chociaż nie awansowali do 

ostatniego etapu, doskonale poradzili sobie z zadaniami konkursowymi i godnie 

reprezentowali naszą szkołę.  

Gratuluję im ogromnej wiedzy i umiejętności oraz znajomości mapy. Życzę, aby 

osiągnęli jak najlepsze wyniki w konkursach, które jeszcze w tym roku szkolnym przed nimi. 

Mam nadzieję, że w przyszłym roku uda im się zdobyć tytuł Laureata Wojewódzkiego 

Konkursu Geograficznego.  

!
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                                                                                                     Anna Raczkiewicz 

!

SGB GRA FAIR PLAY GENEZA 

 

 W październiku i listopadzie uczniowie naszej szkoły wzięli udział w konkursie - grze 

komputerowej SGB GRA FAIR PLAY GENEZA. Zadaniem uczestników było stworzyć 

pięcioosobowy zespół i założyć wirtualny bank. Podczas trwającej trzydzieści dni rozgrywki, 

w czasie logowania i podczas quizu uczestnicy zbierali punkty, których połowa trafiała na 

konto uczestnika, a druga połowa na konto zespołu. Każdy uczestnik swoje zyski 

wykorzystać mógł podczas licytacji nagród, a punkty zebrane przez zespół, mogły zostać 

wykorzystane na rozbudowę miasteczka i banku. 

W grze wzięły udział zespoły z całej Polski. Zwycięzcy otrzymali aż 25000 zł 

nagrody. Największe sukcesy z naszej szkoły odniosła grupa uczniów z klasy II c, tj. Kacper 

Pospiech, Joanna Pospiech, Jakub Rzepka, Rafał Kapała i Dominik Rolnik. Mimo, że nie 

zajęli miejsca w czołowej trójce, konsekwentnie brali udział w rozgrywkach do końca 

konkursu, zdobywając przy tym liczne i cenne nagrody indywidualne. Kacper wzbogacił się  

o smartfon Nokia Lumia 800, bezprzewodowe słuchawki oraz myszki do komputera oraz 4 x 
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pamięć przenośną USB. Pozostali uczestnicy nie tylko cieszyli się ze świetnej zabawy, ale  

poznali też podstawy spółdzielczości. 

!

 

Gratuluję wszystkim uczestnikom i zapraszam do zabawy w przyszłym roku.  

M. Matysiak 

 

Spotkanie uczniów gimnazjum ze strażakami 
 

W dniu 5 listopada 2013 roku, uczniowie gimnazjum wzięli udział w spotkaniu                

ze strażakami z KP PSP w Gostyniu,  którego tematem było: „ Bezpieczne zachowanie                

w szkole, domu, na ulicy; zagrożenia, udzielanie pomocy, obrona konieczna”. Na początku 

gimnazjaliści wysłuchali krótkiej prelekcji na powyższy temat, a  następnie strażacy zapoznali 

uczniów ze sprzętem znajdującym się w wozach strażackich,  który służy do udzielania 

pierwszej pomocy, m.in. z zawartością profesjonalnej torby ratowniczej. Dużym 

zainteresowaniem cieszyły się ćwiczenia praktyczne, a dokładnie pierwsza pomoc 

poszkodowanemu uczniowi.  Prelegenci pokazali, jak w odpowiedni sposób zająć się ofiarą 

wypadku.  Zwrócili uwagę na kolejność wykonywanych działań, które mają ratować życie 
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uczestnikom nieszczęśliwych zdarzeń. Przypomnieli także o ważności prawidłowego 

oznakowania i zabezpieczenia miejsca wypadku. Przy tej okazji sprawdzili, czy uczniowie 

znają  numery telefonów alarmowych.  Na zakończenie spotkania uczniowie zobaczyli 

samochody strażackie i ich wyposażenie. Mam nadzieję, że uczniowie zapamiętali 

najważniejsze wiadomości ze spotkania i jeśli znajdą się kiedyś w jakiejkolwiek, 

niebezpiecznej sytuacji, będą umieli się  właściwie zachować.  

!!

!
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Anna Raczkiewicz 

!

Koło „Towarzyskie ABC”, tym razem na wyjeździe… 
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 Dnia 7 listopada bieżącego roku, uczniowie należący do koła „Towarzyskie ABC”  

wzięli udział w  wycieczce do kręgielni, która mieści się w Centrum Sportu i Rekreacji 

„Wodnik” w Krotoszynie.  

 Głównym celem wyjazdu było zapoznanie się z grami sportowo-towarzyskimi, takimi 

jak: bowling, bilard i cymbergaj i jednocześnie miłe spędzenie czasu wolnego z  koleżankami 

i kolegami. Osoby, które pierwszy raz miały okazję grać w bowling, mogły liczyć na pomoc 

kolegów – „stałych bywalców” tej kręgielni.  

  

  
 Ten wyczerpujący, bo trwający 5 godzin pełen wrażeń wyjazd, na długo pozostanie          

w pamięci jego uczestników. Wielu z nich wykazało się dużym talentem i posiadło naprawdę 

spore umiejętności gry w bowling i bilard. Wycieczkę uważamy za udaną i chętnie 

pojedziemy tam jeszcze raz. 

 

Elżbieta i Paweł Andrzejewscy!
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Sesja naukowa z okazji Święta Niepodległości 
 

11 listopada 1918 r. zakończyła się I wojna światowa, w wyniku której Polska po 123 

latach niewoli powróciła na mapę Europy. Dzień 11 listopada to symboliczna data odzyskania 

przez nasz kraj niepodległości; państwo polskie odradzało się po latach niebytu, nie miało 

kształtu terytorialnego, władz, ustroju. Kształtowanie się organizacji państwowej i granic II 

Rzeczypospolitej było procesem trwającym kilka lat. Dla mieszkańców Wielkopolski 

olbrzymie znaczenie miało zwycięskie Powstanie Wielkopolskie, które zadecydowało                  

o włączeniu naszej małej ojczyzny do granic odradzającej się Polski. Formą uczczenia 95. 

rocznicy tych wydarzeń była sesja naukowa zorganizowana w piątek, 8 listopada 2013 r.              

w Zespole Szkół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum im Jana Pawła II w Pępowie.  Referaty 

przygotowali i wygłosili uczniowie pępowskiego gimnazjum: Natalia Kaczmarek, Izabela 

Hądzlik  Eliza Stankowska i Anna Woźniak z klasy IIId oraz Tomasz Kopciński i Patryk 

Szwedziak z klasy Ib. Oprawę artystyczną sesji stworzyli członkowie koła teatralnego oraz  

szkolny chór pod batutą p. L. Żelaznego.  

Na zakończenie sesji autorzy referatów otrzymali z rąk p. dyrektor Cyryli Krajki 

książki ,,Powstańcy wielkopolscy ziemi pępowskiej” autorstwa p. Małgorzaty Czernik. 

Nagrody dla współtwórcow sesji ufundował Wójt Gminy Pępowo p. St. Krysicki, za co 

serdecznie dziękujemy. 

!

!
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Mirosława Bigaj 
 

IV PRZEGLĄD TWÓRCZOŚCI CZESŁAWA NIEMENA 

!

13 listopada br. w Perzycach odbyła się IV edycja Młodzieżowego Przeglądu 

Twórczości Czesława Niemena na szczeblu wojewódzkim, której organizatorem był 

Zdunowski Ośrodek Kultury. W kategorii szkół gimnazjalnych do przesłuchania 

konkursowego zostało zakwalifikowanych piętnastu wykonawców.!!
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Naszą szkołę reprezentowały dwie uczennice: Klaudia Berger z klasy III b oraz 

Martyna Stróżyk z klasy II c gimnazjum. Klaudia zaśpiewała piosenki: „Pamiętam ten dzień”  

i „Czas jak rzeka”. Martyna zaprezentowała utwory: „Stoję w oknie” oraz „Włóczęga”.  

Po pięknym koncercie, a także bardzo trudnych i długich obradach Jury konkursowego, 

wyłoniono laureatów IV Młodzieżowego Przeglądu Twórczości Czesława Niemena                     

w Perzycach.  

  Ku naszej radości,  Martyna Stróżyk zajęła III miejsce, a Klaudia Berger zdobyła 

II wyróżnienie. Obie nasze wokalistki zaprezentowały się w Perzycach na dobrym poziomie, 

za co bardzo im dziękujemy. 
 

!
!
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Twórczość Czesława Niemena nie należy do łatwych. Poprawne wykonanie jego 

utworów, z dobrą interpretacją, to nie lada sztuka. Piosenki Niemena są wieczne i ponad- 

czasowe, dlatego zaliczane są do klasyki  muzyki rozrywkowej.  

 

Leszek  Żelazny 

Odkrywamy piękno i tajemnice naszej gminy 

 

Nowe koło zainteresowań dla gimnazjalistów - historyczno - turystyczne, w skrócie 

zwane „rowerowym” - nabiera rozpędu. W listopadzie jego członkowie i sympatycy 

uczestniczyli w trzech kolejnych wycieczkach -  rowerowym wypadzie do Gębic (26 XI) oraz 

dwóch wyjazdach autokarowych; do Leszna (7 XI) i do Krobi (29 XI). Wycieczki autokarowe 

połączone były z wizytą w kinie (w Lesznie obejrzeliśmy „Mój biegun”, a w Krobi 

wyśmienity film „Chce się żyć”). Atrakcją wyjazdu do Leszna była również  wizyta w studio 

radia „elka” oraz edukacyjny spacer ulicami tego pięknego miasta ukazujący jego zabytki 

i ciekawostki (m. in. Plac Amosa Komeńskiego, kościół św. Jana, przepiękny barokowy 

kościół św. Mikołaja – tzw. fara, rynek ze ślicznym barokowym ratuszem, dawna synagoga, 

zamieniona obecnie w muzeum, na Placu Kościuszki - Pałac Sułkowskich, więzienie oraz 

Pomnik Katyński). W Krobi z kolei uczestnicy wyjazdu mogli poznać historię dramatycznych 

wydarzeń z października 1939r. - w skupieniu wysłuchali opowieści o przeprowadzonej przez 

Niemców na rynku w Krobi egzekucji, w której zginęło również trzech mieszkańców naszej 

gminy. To krótkie spotkanie z historią zakończyliśmy zapaleniem znicza pod pomnikiem 

ofiar egzekucji  21 X 1939r.  

Każdą wyprawę dokumentujemy  (robimy zdjęcia, nagrywamy wywiady), aby 

następnie wspólnie uporządkować zebrany materiał i przygotować propozycje szlaków 

rowerowych po naszej gminie. Pragniemy zaprezentować Czytelnikom Życia Szkoły mały 

fotoreportaż z wycieczek do Leszna, Gębic i Krobi ( foto by Marta Nowacka ). 
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7XI 2013r. - wyjazd do Leszna; zwiedzanie studia radia „elka”,  

!! !

 

Nasza grupa przed pięknym leszczyńskim ratuszem w trakcie edukacyjnego spacerku ulicami 
Leszna. 

!

!
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Wyprawa do Gębic (26 XI 2013r.) miała na celu zwiedzenie parku oraz klasycystycznego 
pałacu z XIX w.  

!

!!!!!!! !

!

!!!!!!! !

Pan B. Janik podzielił się z nami bogatą wiedzą na temat historii rodu Mycielskich       

i po raz kolejny ugościł grupę młodzieży z pępowskiej szkoły w gębickim pałacu. Bilard, gra 

na fortepianie i w piłkarzyki dostarczyły uczestnikom wyprawy niezapomnianych wrażeń,  za 

które naszemu Gospodarzowi bardzo dziękujemy. 
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29 XI 2013r. – wyjazd do Krobi na film „Chce się żyć” 

 

! !

Na Rynku w Krobi uczestnicy wyprawy  zapoznali się  z historią egzekucji, którą miała tu 

miejsce 21października 1939r. 

    Mirosława Bigaj 

Alicja Wojciechowska 
 
 

Mikołaje 2013 
 

 Tuż przed świętami nasza szkoła wspólnie z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie 

w Gostyniu zorganizowała akcję „Mikołaje 2013”. 

 W sumie klasom gimnazjalnym udało się przygotować aż 10 pokaźnych prezentów dla 

potrzebujących dzieci. Przepięknie zapakowane prezenty zawierały między innymi: słodycze, 

książki, zabawki, gry planszowe. 

Akcja cieszyła się ogromnym zainteresowaniem wśród naszych gimnazjalistów.  

Uczniowie z ogromną radością przyłączyli się do tworzenia pięknych prezentów, które 

wywołały uśmiech na twarzach wszystkich obdarowanych dzieci.!!



Życie Szkoły. Nr 51. Cz.2. Listopad– grudzień 2013 
 
 
 

!
!

28!

 
 

Serdecznie dziękujemy gimnazjalistom i ich wychowawcom za ogromne 

zaangażowanie w akcję „Mikołaje 2013”. 

 

       Alicja Gruetzmacher 

       Agata Milewska 
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Świąteczne origami 
 

 Uczniowie klas IIa i IIIa gimnazjum wsparci przez kilkoro kolegów z IIb i IIc przez 

dwa tygodnie wykonywali bombki origami na choinkę. Każdą wolną chwilę w domu,            

na przerwach a często popołudniami w szkole, poświęcali na mozolne składanie potrzebnych 

modułów. Zajęło im to sporo czasu, ale dzięki temu choinka wyglądała zjawiskowo. 

 Pragnę podziękować zwłaszcza Weronice Śląskiej, Malwinie Rączce, Pawłowi  

i Piotrowi Idczakom, Kacprowi Przewoźnemu, Mariuszowi Walorskiemu, Pawłowi 

Danielczykowi i Patrykowi Poniatowskiemu za zaangażowanie i aktywność.  

 Jestem mile zaskoczona, że wśród gimnazjalistów jest spora grupa zainteresowanych 

sztuką składania papieru, która potrafi zarażać tą pasją innych. 

 !

! !

Elżbieta Andrzejewska 
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Idą, idą kolędnicy… 

 

W sobotę 28 grudnia 2013 r. w Pępowie (już po raz trzynasty) pojawili się zgodnie            

ze staropolską tradycją kolędnicy. Poprzebierani członkowie Koła Teatralnego pod opieką 

p. M. Bigaj odwiedzili wiele domów, dzieląc się z wszystkimi radością z Narodzenia Pana, 

śpiewając kolędy, bawiąc starych i młodych, a zwłaszcza najmłodszych. Kolędowanie 

połączone było z kwestą na rzecz Misji i Koła Teatralnego. Mieszkańcy Pępowa przyjęli 

naszych kolędników bardzo życzliwie; łącznie 4 grupy kolędników zebrały 1931,80zł, 

z czego 1300zł wysłaliśmy już na konto Papieskiego Dzieła Misyjnego Dzieci, które w tym 

roku spieszy z pomocą dzieciom Afryki żyjącym w Republice Konga i Demokratycznej 

Republice Konga. Papieskie Dzieło Misyjne Dzieci dofinansowuje tam działalność 

kilkudziesięciu ośrodków pomocy, domów dla dzieci ulicy, przedszkoli i szkół, a także 

programy ochrony życia dla dzieci ubogich, odrzuconych, osieroconych i okaleczonych.  

Pozostałe 631,80 zł przeznaczyliśmy na potrzeby Koła Teatralnego (głównie dofinansowanie 

wyjazdu do teatru).  

Oto nasi dzielni kolędnicy w akcji 

 

Dominika, Monika, Natalia, Marta i Klaudia 
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      Martyna, Bartek, Filip, Martyna i Paulina                   Julia, Maciek, Krzysiu i Patryk 

 

Wszystkim mieszkańcom Pępowa pięknie podziękować chcemy: 

żeście nas do swych domów przyjąć raczyli, 

dobrym słowem obdarzyli, 

Misje i nasze teatralne kółeczko wsparli, 

tradycji się nie zaparli. 

podpisano 

Kolędnicy z Koła Teatralnego  

wraz z opiekunem 

Mirosława Bigaj 
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Pamiętamy o bohaterach Powstania Wielkopolskiego 
 

! !

W tym roku obchodzimy 95. rocznicę Powstania Wielkopolskiego (27XII1918 – 16 II1919). 

Aby godnie ją uczcić, uczniowie gimnazjum w Zespole Szkół SPiG w Pępowie wzięli udział w 

konkursie historycznym poświęconym temu wydarzeniu. Konkurs rozegrany został w dwóch 

kategoriach: plakat i prezentacja komputerowa. Komisja konkursowa w składzie p. dyr. C. Krajka,              

p. B. Kaźmierczak i p. M. Bigaj spośród 15 prac w kategorii „plakat” wyłoniła grono 6 laureatów: 

miejsce I zajęła Marta Łukowiak (kl. IIIc), miejsce II – Daria Cichowlas (kl. IIIc). Wyróżnienia 

otrzymały: Natalia Stanisławska (kl. IIIc), Dagmara Piotrowiak (kl. IIId), Magdalena Walczak          

(kl. IIId)  Paulina Wojciechowska (kl. Ib).  Spośród 17 konkursowych prezentacji komputerowych 

komisja   składzie p. M. Bigaj i p. T. Jarus wyłoniła kolejnych 5 laureatów: miejsce I zajął Michał 

Górski (kl. Ib), miejsce II – Jakub Twardowski (kl. IIId), miejsce III - Michalina Chudzińska          

(kl. IIId). Wyróżnienia w tej kategorii otrzymali Patryk Grzelczak (kl. Ib) i Tomasz Dobrosz (kl.Ib). 
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2 stycznia 1919r. z Pępowa wymaszerował pierwszy oddział powstańców  z terenu naszej gminy. 

Aby przypomnieć o tym wydarzeniu i uczcić pamięć powstańców wielkopolskich, pępowscy 

gimnazjaliści wzięli udział w okolicznościowym apelu, podczas którego p. dyrektor C. Krajka wręczyła 

laureatom konkursu nagrody – książki p. M. Czernik ,,Powstańcy Wielkopolscy Ziemi Pępowskiej 1918 

– 1919” - ufundowane przez kierownika CSK w Pępowie p. Jacka Śląskiego (za co niniejszym pięknie 

dziękujemy). Uczestnicy apelu mogli podziwiać wystawę konkursowych plakatów, promujących 

rocznicę Powstania Wielkopolskiego oraz obejrzeć pięć nagrodzonych prezentacji komputerowych, 

które w atrakcyjny sposób ukazywały przyczyny, przebieg i znaczenie powstania. Następnie delegacja 

uczniów udała się w miejsca pamięci narodowej w centrum Pępowa, aby zapalić znicze. Na koniec 

apelu cała społeczność gimnazjalna minutą ciszy oddała hołd bohaterskim powstańcom.  
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Laureaci konkursu historycznego o Powstaniu Wielkopolskim 

 

Kolejną formą upamiętnienia w Pępowie niezłomnych Wielkopolan będzie przygotowywany przez 

koło teatralne pod opieką p. M. Bigaj oraz szkolny chór pod batutą p. L. Żelaznego wieczór kolęd 

patriotycznych, który odbędzie się w sobotę, 1 lutego 2014r. po mszy świętej o godz. 18:00. Już dziś 

zapraszamy wszystkich do udziału w tym niezwykłym wydarzeniu.  

Mirosława Bigaj 

 

Z GABINETU HIGIENY SZKOLNEJ 

 

PROFILAKTYKA ANTYNIKOTYNOWA 

 

W trzeci czwartek listopada, co roku, obchodzony jest Światowy Dzień 

Rzucania Palenia. W tym roku przypadł na dzień 21 listopada.  
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 W związku z tym dniem, w naszej szkole odbył się konkurs dla uczniów gimnazjum. 

Mieli oni napisać wiersz o tematyce antynikotynowej. Do pedagoga i pielęgniarki szkolnej 

dotarło wiele wierszy, dlatego wybór najlepszego i zgodnego z regulaminem wiersza był 

trudny. Rozstrzygnięcie konkursu z wręczeniem nagród zaplanowano na 13 stycznia 2014 r. 

Prace nagrodzone i wyróżnione zostały wyeksponowane na szkolnej wystawie w holu 

gimnazjum. Natomiast na I piętrze w gimnazjum wykonano także gazetkę ścienną oraz 

uczniowie gimnazjum w ramach programu „BEZPIECZNA SZKOŁA” wykonali plakaty 

antynikotynowe, które zostały wyeksponowane na II piętrze w gimnazjum. 

 21 listopada odbyła się także akcja zdrowotna „WYŁĄCZ PALENIE” w klasach IV-

VI szkoły podstawowej i I-III gimnazjum. Natomiast w klasach I-III szkoły podstawowej                

i grupach 6-latków została przeprowadzona akcja pod 

hasłem: „NIE PAL PRZY MNIE, PROSZĘ!”. Obie akcje 

polegały na własnoręcznym pokolorowaniu znaczków pod 

w/w hasłami i noszeniu ich w tym dniu przypiętych do 

bluzki, aby zwrócić uwagę dorosłych palaczy na to, jak 

szkodliwe jest dla nich palenie oraz jak dym tytoniowy 

szkodzi tym, którzy przebywają w ich towarzystwie. W 

związku z tym, zwracamy się do Was, Drodzy Rodzice – 

chrońcie swoje dzieci przed wdychaniem dymu tytoniowego z otoczenia 

zanieczyszczonego przez dorosłych palaczy. 

Palenie tytoniu przez rodziców w obecności dzieci jest związane z trudnościami w uczeniu 

się, zaburzeniami zachowania i upośledzeniem rozwoju mowy u dziecka. Rodzice, 

dziadkowie i starsze rodzeństwo muszą zdawać sobie sprawę ze swej roli w tej kwestii. 

Matki, które same nie palą, dają swoim dzieciom najlepszą ochronę przed inicjacją 

tytoniową poprzez swoje poglądy negujące palenie. 

Pamiętajmy! Rodzice mają wpływ na poglądy dzieci do 12-14 roku życia. Starsze dzieci 

stają się mniej otwarte na treści przekazywane w domu. Dlatego ważne jest, aby rodzice 

nauczyli dzieci właściwej postawy w stosunku do palenia w odpowiednim czasie.  

Przykład jest najbardziej zaraźliwy. 
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ZAPOBIEGANIE ZAKAŻENIOM 

HIV/AIDS 

Światowy Dzień AIDS 
 

Światowy Dzień AIDS (World AIDS Day) co roku obchodzony 

jest 1 grudnia z inicjatywy Światowej Organizacji Zdrowia 

(WHO) od 1988 roku. 

„Czerwona kokardka” to symbol solidarności z osobami 

żyjącymi z HIV i AIDS, ich rodzinami i przyjaciółmi. 

 W związku w/w dniem, już w listopadzie odbył się 

konkurs, ogłoszony przez Powiatową Stację Sanitarno-

Epidemiologiczną w Gostyniu, na logo pt. „NIE DAJ SZANSY 

AIDS” skierowany do uczniów gimnazjum. W etapie szkolnym wzięło udział 5 prac,                    

z których przyznano 3 miejsca: I – Olga Stanisławska, której praca została przesłana do 

etapu powiatowego, gdzie zdobyła wyróżnienie, II - Eryk Andrzejewski i III – Michalina 

Chudzińska. 

Prace z etapu powiatowego, w tym wyróżniona praca Olgi, zostały wyeksponowane na 

pokonkursowej wystawie w holu Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Gostyniu                   

w dniach od 25 listopada do 7 grudnia 2013 r. GRATULUJEMY!  
 

Dane epidemiologiczne dla Polski 

W Polsce od początku epidemii (wdrożenia badań), tj. od 1985 roku do 31 sierpnia 2013r. 

odnotowano: 

• 17084 zakażeń HIV 

• 2948 zachorowań na AIDS 

• 1220 zgonów 

Na początku października 2013r. antyretrowirusowym ARV objętych było około 7004 

pacjentów, w tym 118 dzieci. 

Dane epidemiologiczne dla województwa wielkopolskiego 

Od 1987r. (początek rejestracji osób zakażonych) do października 2013r. zanotowano 825 

przypadków zakażeń HIV. 
 

Od 1 stycznia 2013r. do 31 października 2013r. zanotowano: 
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• 93 nowych zakażeń HIV (w tym 7 kobiet) 

• 13 zachorowań na AIDS 

• 0 zgonów 

Struktura wiekowa: 

• poniżej 20 lat – 0 

• 20 – 29 lat – 34 osoby 

• 30 – 39 lat – 42 osoby 

• 40 – 49 lat – 11 osób 

• 50 – 59 lat – 3 osoby 

• Powyżej 60 roku życia – 3 osoby    
 

(dane z Oddziału Epidemiologii Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej                       

w Poznaniu). 

!

! !

Jolanta Nowacka, Agata Milewska 
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Z życia uczniów 
 

Felietonik z przymrużeniem oka 
 

Przerwa dla przeciętnego ucznia jest dziesięciominutowym wybawieniem od znacznie 

dłuższej męki w sali lekcyjnej. Kiedy uda nam się wreszcie wyjść z klasy, mamy dwie 

możliwości: zostajemy wewnątrz szkoły lub wychodzimy na zewnątrz. Wybór zależy głównie 

od pory roku. O dziwo, kiedy na dworze jest -10 stopni i leży metr śniegu, nauczyciele 

nie pozwalają nam wychodzić, jakby rzucanie śniegiem było jakimś przestępstwem. Natomiast  

kiedy jest słonecznie, ponownie  „o dziwo” większość z nas nie wybiera pobytu na świeżym 

powietrzu i woli chodzić po korytarzach albo siedzieć w ubikacjach. W przypadku męskiej 

toalety przebywanie w niej powyżej pięciu minut grozi śmiercią lub kalectwem. Kiedy w końcu 

nauczycielom uda się wygonić nas na dwór, da się zauważyć kilka form spędzania tam czasu. 

Większość z nas po prostu ze sobą rozmawia, jednak tylko 40% używa do tego ust, około 60% 

preferuje raczej napisanie sms do osoby stojącej pięć metrów dalej. Odpowiedź przychodzi 

najczęściej po przerwie, już w czasie lekcji, co kończy się konfiskatą telefonu i na następnej 

przerwie zachodzi konieczność użycia otworu gębowego do tradycyjnego  porozumiewania się 

z kolegami i koleżankami. Tak mniej więcej wyglądają przerwy w szkole XXI w. Mimo 

wszystko sądzę, że będziemy je wspominać najlepiej spośród wszystkich chwil spędzonych            

w szkolnych murach. 

Kamil Sipura kl. IIIb G 
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