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UROCZYSTE OBCHODY ŚWIĘTA NARODOWEGO 3 MAJA 

 
W rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja odbyły się w Pępowie gminno - parafialne 

obchody święta narodowego. Jak zawsze, młodzież naszej szkoły licznie uczestniczyła         

we Mszy świętej i uroczystościach patriotycznych przy pomniku Powstańców 

Wielkopolskich, gdzie delegacje klas złożyły zapalone znicze.  
 

! !

  
 

E. i P. Andrzejewscy!

 

MATEMATYKĘ  DA SIĘ LUBIĆ 
 

 W maju i czerwcu zespół nauczycieli matematyki przeprowadził w szkole kilka 

konkursów przedmiotowych. Ponadto uczniowie naszej szkoły wykazywali się wiedzą          

w rywalizacji poza szkołą. 

  Celem konkursów była: popularyzacja wiedzy matematycznej wśród                       

jak najszerszego kręgu młodzieży, wdrażanie do samodzielnego czytania ze zrozumieniem 
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zadań i poleceń matematycznych, rozwijanie umiejętności logicznego myślenia. Jednym         

z przeprowadzonych konkursów był „Mistrz Logicznego Myślenia”. Konkurs skierowany był 

do uczniów klas I i II gimnazjum oraz klasy VI szkoły podstawowej. Polegał na tym,             

że uczniowie otrzymywali zadania do rozwiązania w czasie długiej przerwy. Były to: 

krzyżówki matematyczne, rebusy, zadania i łamigłówki logiczne. Po czterech tygodniach 

wyłoniliśmy ,,Mistrzów Logicznego Myślenia”: z klas VI - Natalię Małecką, z klas                 

I- Łukasza Marciniaka oraz z klas II - Jakuba Rzepkę.. Konkurs ten, co roku cieszy się dużym 

zainteresowaniem wśród uczniów. Jest już tradycją w naszej szkole. 
 
!!!!!

!
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 Dla uczniów klas IV i V szkoły podstawowej zorganizowano „Szkolny Konkurs 

Matematyczny”, podczas którego uczniowie zmagali się z trudnymi zadaniami 

z najróżniejszych dziedzin matematyki. Zwyciężyła osoba, która na danym poziomie zdobyła 

największą liczbę punktów.  Wśród klas IV zmagania wygrał Fryderyk Maciejewski, 

natomiast wśród klas V - Anna Nowacka. 

 W tym roku, po raz pierwszy przeprowadzono konkurs „Liczyć każdy może”. Jest      

on odpowiednikiem „Szkolnego Konkursu Matematycznego”. Jednak tym razem 

postanowiliśmy dać szansę uczniom, dla których matematyka nie zawsze wydaje się być 

łatwa. W konkursie wzięli uczniowie z klas I i II gimnazjum, którzy w poprzednim półroczu 

uzyskali maksymalnie dobrą ocenę. Konkurs ten był szansą dla osób, które dotąd nie odnosiły 

większych sukcesów w konkursach matematycznych. Zwycięzcami zostali: Daria Kędzia        

z klasy I c oraz Magdalena Matuszak z klasy II c. 
 

 

 



Życie Szkoły. Nr 54. Cz.2. Maj – czerwiec 2014 
 
 
 

!
!

5!

 

 Uczniowie naszej szkoły, oprócz szkolnych konkursów, biorą również udział            

w  „Maratonie Matematycznym”, który jest organizowany przez Gimnazjum nr 1 w Gostyniu. 

Polega on na tym, że gimnazjaliści zmagają się z pięcioma testami wielokrotnego wyboru, 

natomiast szóstoklasiści z trzema. Czas trwania każdego testu wynosi 45 minut. Zadania 

wydawane są zawsze o każdej pełnej godzinie – począwszy od 9.00. O rozpoczęciu                  

i zakończeniu „Maratonu” decyduje indywidualnie każdy uczestnik. Dozwolone jest 

używanie wszystkich przyborów geometrycznych, jak również kalkulatorów. Każdy               

z uczestników może zrobić dowolną ilość przerw na zrelaksowanie się. Uczniowie naszej 

szkoły osiągają na nim bardzo dobre wyniki. W bieżącym roku szkolnym na pierwszym 

miejscu uplasowali się ex aequo uczniowie z klasy IIc: Eryk Andrzejewski i Jakub Rzepka. 

 Innym pozaszkolnym konkursem, w którym wzięli udział nasi uczniowie,                

jest powiatowy konkurs matematyczny „MATMIX”. Organizowany jest on przez Zespół 

Szkół Ogólnokształcących w Gostyniu. Do konkursu zgłoszone były dwie trzyosobowe 

drużyny z naszego gimnazjum, które rywalizowały z drużynami z powiatu gostyńskiego. 

W pierwszym etapie konkursu uczestnicy w zespołach rozwiązywali test przygotowany przez 

organizatorów. Pięć najlepszych drużyn zakwalifikowało się do drugiego etapu, w  którym  

zespoły odpowiadały na pytania prowadzącego. Zwycięzcy otrzymali nagrody rzeczowe    

oraz dyplomy. W tym roku szkolnym I miejsce zdobyła drużyna z naszej szkoły w składzie: 

Katarzyna Miedzińska, Jakub Rzepka i Eryk Andrzejewski z klasy II c. 

 Dnia 10 stycznia 2014 r. 29 uczniów z gimnazjum i 38 uczniów ze szkoły 

podstawowej wzięło udział w I etapie Międzynarodowego Konkursu Matematycznego 

PANGEA. Do konkursu zgłosiło się ponad 103 000 uczestników, a my przystąpiliśmy          

do niego pierwszy raz. Uczniowie zmagali się z piętnastoma zadaniami o podwyższonym 

stopniu trudności. Test był o tyle trudny, że za każdą błędną odpowiedź uczniowie 

otrzymywali punkty ujemne. Komisja oceniająca prace uczniów, wyłoniła najlepszych 

uczniów w każdej kategorii. Wśród nich znalazło się trzech uczniów klasy II c gimnazjum: 

Jakub Rzepka, Eryk Andrzejewski i Kacper Pospiech. Chłopcy, 28 marca 2014 roku, spotkali 

się z innymi finalistami w Warszawie. Jakub Rzepka pokonał prawie 500 uczestników             

i uzyskał 12 miejsce w kategorii klas drugich gimnazjum.  

Wykorzystując pobyt w Warszawie uczniowie zwiedzili  kilka ciekawych miejsc      

m.in. Centrum Nauki Kopernik, Muzeum Powstania Warszawskiego, Pałac Kultury i Nauki, 

w którym prezentowany był Puchar Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej federacji FIFA.  
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!!!  

  
 

Zespół Nauczycieli Matematyki 

!

UCZNIOWIE ZESPOŁU SZKÓŁ NA MECZU FOGO UNII LESZNO 
 

W związku ze styczniową wizytą Fogo Unii  Leszno w naszej szkole i ogromnym 

zadowoleniem żużlowców z wizyty, spotkała naszych uczniów wspaniała niespodzianka. 

Otrzymaliśmy od Zarządu Fogo Unii Leszno 40 darmowych biletów na mecz „leszczyńskich 

byków”. 
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W Dzień Dziecka 1 czerwca  40 - osobowa grupa uczniów naszej szkoły miała okazję 

kibicować na meczu: Fogo Unia Leszno – Grupa Azoty Unia Tarnów. Pogoda na stadionie 

im. Alfreda  Smoczyka dopisała nam w 100%.  Przed meczem w alejce przed stadionem 

czekały na uczniów atrakcje: malowanie twarzy, dmuchane zamki, konkursy, w których 

można było wygrać biało – niebieskie  gadżety Unii Leszno. Pomimo tego, iż nasza drużyna 

poniosła porażkę, wszyscy pełni emocji kibicowali zawodnikom do ostatniego biegu. 
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 Serdecznie dziękujemy Zarządowi Fogo Unii Leszno za podarowanie biletów 

oraz Panu Wójtowi Stanisławowi Krysickiemu za ufundowanie darmowego przejazdu 

autokarem na mecz. 

Agata Milewska 
Alicja Skowrońska 
Marcin Kaczmarek 
Marzena Matysiak 

!
Wrażenia uczniów: 
 
 Dnia  1.06. 2014r uczniowie z naszej szkoły udali się na mecz FOGO UNII LESZNO    

z UNIĄ TARNÓW.  

 W autokarze pani Milewska wymalowała nasze twarze w barwy FOGO UNII 

LESZNO. Każdy z nas na stadion wchodził w kolorach biało-niebieskich. Na miejscu czekało 

na nas wiele atrakcji. Uczniowie wzięli udział w rozmaitych konkurencjach, w których można 

było wygrać gadżety drużyny z Leszna. W drodze na stadion spotkaliśmy naszą panią dyrektor 

oraz wójta gminy Pępowo, którzy również przybyli kibicować „leszczyńskim  bykom”.  Około 

godziny 17.00 prowadzący zawody dokonał prezentacji drużyn i rozpoczął się pierwszy 

wyścig.  

 Gorąco dopingowaliśmy FOGO UNIĘ LESZNO. Towarzyszył nam dreszczyk emocji, 

zwłaszcza, gdy podczas jednego z biegów Piotr Pawlicki miał wypadek. Na szczęście był       

on niegroźny i bez przeszkód mógł brać dalej udział w zawodach. Wiele adrenaliny 

dostarczyła nam trzynasta gonitwa spotkania. Za sprawą kapitalnego ataku Grega Hancocka, 

zarówno Amerykanin, jak i Nicki Pedersen wjechali na matę równocześnie. Twardy orzech    

do zgryzienia miał wobec tego sędzia Marek Wojaczek, który dopiero po kilkuminutowych 

namysłach przyznał dwa punkty jeźdźcowi z Danii. Niestety mimo starań i głośnego dopingu 

kibiców, na koncie Unii Leszno zapisano porażkę.  

  Choć nasza drużyna przegrała, wszyscy świetnie się bawiliśmy i bardzo chętnie 

powtórzylibyśmy ten dzień jeszcze raz.       

Martyna Cieplik i Martyna Sarbinowska kl. IbG 

!

 Dnia 1 czerwca 2014r. grupa kibiców z naszej szkoły wybrała się na mecz żużlowy 

Fogo Unia Leszno – Grupa Azoty Unia Tarnów.  

 Z okazji Dnia Dziecka w alejce przed stadionem zostały zorganizowane różne zabawy 

dla najmłodszych kibiców leszczyńskiego klubu. Można było m.in. pomalować sobie twarz, 
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zrobić własną babeczkę czy wziąć udział w zabawach ruchowych, które były organizowane 

przez klauna. Krótko przed meczem  ustawiliśmy się pod pomnikiem Alfreda Smoczyka, skąd 

przeszliśmy na  stadion. Zajęliśmy miejsca w sektorze „wiraż 2”. Mecz już od pierwszych 

biegów był bardzo zacięty. Żadna z drużyn nie dawała za wygraną.  Mimo, że leszczyńskie 

byki walczyły dzielnie do samego końca meczu, nie udało im się pokonać  tarnowskiej 

drużyny. Po spotkaniu pojechaliśmy do restauracji McDonald’s. 

 Ten wyjazd bardzo mi się podobał. Mam nadzieję, że jeszcze będę miała okazję 

wybrać się na taką wycieczkę.  

         Julia Fabisiak kl. 6b 

 

 

SPARTAKIADA MŁODZIEŻY W BORKU WIELKOPOLSKIM 
 

 Z okazji Dnia Dziecka, w Borku Wielkopolskim zorganizowana została 

lekkoatletyczna spartakiada młodzieżowa. Wzięły w niej udział reprezentacje gmin z całego 

powiatu od rocznika 2003 do 1998 oraz klasy ponad gimnazjalne reprezentujące poszczególne 

szkoły.  

 Uczniowie przystąpili do rywalizacji w następujących konkurencjach:  

- w kategorii szkół podstawowych - bieg na 60 m, bieg na 200 m, bieg na 400m, rzut piłeczką 

palantową, 

- w kategorii gimnazjum – bieg na 100 m, bieg na 400 m, bieg na 600 m dziewczęta, na 1000 

m chłopcy oraz rzut piłeczką palantową, 

Pępowska młodzież pokazała, że potrafi rywalizować i wygrywać. Zdobyliśmy wiele medali. 

W kategorii szkół podstawowych: Jan Konieczny zajął I miejsce w biegu na 60m, Jagoda - III 

miejsce w biegu na 60m, Oliwia Błaszyk -II miejsce w biegu na 60m, Wiktoria Mierzyńska - 

III miejsce w biegu na 400 m, Dawid Kaczmarek - I miejsce w biegu na 400m, Eryk 

Kwiatkowski zdobył II miejsce w rzucie piłeczką palantową. 
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 W kategorii uczniów gimnazjum: Jan Krajka uzyskał I miejsce w biegu na 400 m, Karolina 

Matuszewska - II miejsce w biegu na 100m, Kacper Pospiech - I miejsce w biegu na 100m, 

Joanna Pospiech - I miejsce w rzucie piłeczką palantową, Patryk Matuszczak - III miejsce w 

rzucie piłeczką palantową, Klaudia Berger - II miejsce w rzucie piłeczką palantową, Kamil 

Chlebowski  - II miejsce w rzucie piłeczką palantową.  
 

  
 

 Wróciliśmy do Pępowa zadowoleni i z poczuciem dobrze spełnionego obowiązku.  

Karolina Grześkowiak 
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NIEZAPOMNIANY POBYT NA MAZURACH 
 

 W dniach 10-13.06.2014r. grupa 26 uczniów naszej szkoły udała się wraz z p. Bigaj     

i s. Ewą na wycieczkę na Mazury.  

 Zwiedzaliśmy  Toruń oraz pole bitwy pod Grunwaldem, Wilczy Szaniec - bunkry 

Hitlera w Gierłoży, Kętrzyn, Mrągowo, Mikołajki. Szczególną atrakcją był spływ łodziami  

po rzece Krutynia oraz rejs statkiem po największych jeziorach w Polsce - Mamry i Śniardwy. 

Niezapomniane wrażenie sprawił dzieciom pobyt w ,,Zoo - Safarii” w Kadzidłowie.            

Aby umocnić się duchowo uczestniczyliśmy we Mszy św. w Gietrzwałdzie i wysłuchaliśmy 

koncertu organowego w Świętej Lipce. Mieszkaliśmy w ośrodku wypoczynkowym bardzo 

blisko jeziora, z którego dzieci chętnie korzystały. Droga zajęła nam sporo czasu, ale wszyscy 

dzielnie znosili trudy podróży wypełnionej śpiewem i spontaniczną radością.  

 Z wycieczki wróciliśmy pełni wrażeń, zadowoleni i wypoczęci. Te dni przyniosły 

relaks i odpoczynek, a także poszerzyły wiedzę w zakresie historii i geografii naszej 

Ojczyzny.  

 Siostra Ewa 

 

II RANKING KLAS PODSUMOWANY 
 

Zakończyła się kolejna edycja Rankingu Klas, którego celem było dbanie o estetykę 

sal lekcyjnych i korytarzy szkolnych oraz integracja zespołu klasowego. 

Komisja oceniająca podsumowała wyniki całorocznych działań i wyłoniła 

zwycięzców w szkole podstawowej i gimnazjum. 

 

SZKOŁA PODSTAWOWA      GIMNAZJUM 

 I miejsce  - kl.IVb       I miejsce – kl.Ib 

II miejsce – kl.Vb      II miejsce – kl. Ic 

III miejsce – kl.VIb      III miejsce – kl.IId 

 

Nagrodą dla zwycięskich klas jest dzień wolny spędzony na pikniku  ufundowanym 

przez Radę Rodziców. Gratulujemy  i zachęcamy wszystkich do dalszej zabawy w nowym 

roku szkolnym. 

Komisja ds. rankingu klas 
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Z gabinetu pielęgniarki 
 

CHCEMY BYĆ ZDROWI … 
 

 W maju, w związku z programami profilaktycznymi związanymi ze zdrowym stylem 

życia, zostały ogłoszone dwa konkursy. Dla uczniów klas IV-VI szkoły podstawowej          

pod hasłem: „Chcemy być zdrowi – dbamy o kondycję.”, natomiast dla uczniów klas 

gimnazjalnych pod hasłem: „Chcemy być zdrowi – zdrowo się odżywiamy.” 

Uczniowie klas IV-VI mieli za zadanie wymyślić grę lub zabawę na dużą przerwę, natomiast 

gimnazjaliści przygotować w domu zdrowy posiłek i zrobić jego fotografię.  

 Od uczniów szkoły podstawowej wpłynęło wiele pomysłowych gier. Za najlepsze 

uznano grę:  

„TURBO” I miejsce z kl. VI b. Autorzy: Anrzejewska Maria, Fabisiak Julia, Małecka 

Karolina i Suchanecka Klaudia; 

„SZCZUR I MYSZ” II miejsce z kl. IV a. Autorzy: Andrzejewski Jan, Bzdęga 

Maksymilian, Kwiatkowski Eryk i Maciejewski Fryderyk; 

„WYBUCHOWA BOMBA” III miejsce z kl. V b. Autorzy: Chudzińska Kinga, Grzonka 

Marta, Klemens Agnieszka i Woźniak Alicja. 

Gratulujemy! 

 

!! !
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Pozostałym grupom dziękujemy za udział w konkursie i też gratulujemy. 

Są to: kl. IV a: Wachowiak Anna, Wajn Amelia i Wierzyk Zuzanna; 

 kl. V b: Domaniecka Kornelia, Kryś Kinga, Nowacka Anna i Walkowiak 

 Aleksandra; 

 kl. VI b: Błaszyk Oliwia i Kandzierska Beata. 
 

 W gimnazjum chętnych było o wiele mniej. Do komisji konkursowej dotarły tylko  

2 zdjęcia ze zdrowym posiłkiem. Były to prace: Patyka Czabajskiego z kl. I A, który zajął  

I miejsce i Sandry Śląskiej z kl. III C, która zajęła II miejsce. 
 

! !



Życie Szkoły. Nr 54. Cz.2. Maj – czerwiec 2014 
 
 
 

!
!

14!

 
 Gratulujemy i zachęcamy pozostałych do udziału w konkursach w następnym 

roku szkolnym! 

Jolanta Nowacka 

 

Z życia klas IV-VI 

 

„PODRÓŻE Z PANEM TADEUSZEM” 
 

6 czerwca br. grupa uczniów szkoły podstawowej pojechała do Starych Oborzysk      

na podsumowanie wycieczek z cyklu "Podróż z Panem Tadeuszem". 

Wszyscy uczestnicy spotkania zostali zobowiązani do przygotowania programu 

artystycznego. Nasi uczniowie zaprezentowali scenkę, którą przygotowali już podczas 

poprzedniej wycieczki. Przedstawiała ona miłosny epizod z życia Adama Mickiewicza - jego 

spotkania z Marylą Wereszczakówną. Mali aktorzy odegrali swoje role znakomicie                  

i otrzymali brawa od wymagającej publiczności. Uczniowie oraz ich rodzice włożyli dużo 
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serca i pracy, aby uzyskać zadawalający efekt przedstawienia. Duety rodzice - uczniowie 

przygotowały dziewiętnastowieczne stroje, scenografię oraz nagrania dźwiękowe,                   

a nad całością czuwały opiekunki. 

 Pobyt w Starych Oborzyskach uważamy za udany, upłynął w miłej i wesołej 

atmosferze, a najlepiej potwierdzają to załączone zdjęcia. 
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Arleta Adamek 
Lidia Muszyńska 

 
 
 
 

                                    WSPOMNIENIA  Z  WYCIECZKI 
 

 W dniach 17-18 czerwca 48-osobowa grupa uczniów z naszej szkoły przebywała na 

wycieczce w Kotlinie Kłodzkiej. Opiekę nad turystami z klas Va, Vb i VIb szkoły 

podstawowej  sprawowały panie:  Joanna Góźdź, Bernadeta Kaźmierczk,  Ewa Fabisiak, 

Zuzanna Neuhoff-Ley i Marlena Wachowiak.      

      W pierwszym dniu wycieczki byliśmy w miejscowości Ząbkowice Śląskie, tam 

zwiedziliśmy Laboratorium Frankensteina  i weszliśmy na krzywą wieżę, z której można  

obejrzeć  malowniczą panoramę gór Bardzkich i Sowich. Z  Ząbkowic pojechaliśmy             

do Polanicy, gdzie odwiedziliśmy Pijalnię Wód Mineralnych. Następnie udaliśmy się           

na Szczeliniec Wielki. Na  najwyższy, płaski jak stół, wierzchołek Gór Stołowych (919 m) 

wiodą 664 kamienne stopnie. Wykonał je pod koniec XVIII w. sołtys Karłowa, Franz Pabel, 

udostępniając  turystom niezdobyty dotąd masyw. Pabel uważany jest za pierwszego w Europie 

urzędowo nominowanego przewodnika.  
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     Następnego dnia niezwykłym przeżyciem okazał się spacer po Błędnych Skałach, 

kształtem przypominających grzyby i różne postacie.  Spacer wśród  różnych form skalnych 

sprawiał  ogromną frajdę, zwłaszcza, gdy musieliśmy się przeciskać pomiędzy skalnymi 

szczelinami wąskimi na kilkadziesiąt centymetrów. Następnie udaliśmy się do Kletna.          

Po dotarciu  autokarem na  parking  ruszyliśmy 1,5 km trasą do celu wycieczki, czyli Jaskini 

Niedźwiedziej. Miejsce to oczarowało każdego. Nie mogliśmy napatrzeć się na piękne 

stalaktyty, draperie i zasłony, misy, nacieki grzybkowe i inne cuda stworzone przez samą 

naturę. Zobaczyliśmy również szkielet niedźwiedzia żyjącego tam w dawnych czasach. 

Ostatnim punktem programu była twierdza w Kłodzku.  Spacer  po podziemnych chodnikach 

minerskich dostarczył nam niesamowitych wrażeń.  
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    W drodze powrotnej do Pępowa musiał być oczywiście oczekiwany przez wszystkich 

postój w McDonald's.  

    Pełni wrażeń, bogatsi o zdobytą wiedzę i zachwyceni pięknem ojczystej ziemi 

wróciliśmy do Pępowa. Wszak wszędzie jest dobrze, ale najlepiej ... w domu. 
 

                                                                                                                    Marlena Wachowiak 

                                                                                                                      Joanna Góźdź 

 

Wycieczka do Kotliny Kłodzkiej  
 

23 – 24 czerwca br. uczniowie klasy IIIb, IVa i IVb, w grupie czterdziestu dziewięciu 

podróżników, udali się na wycieczkę do przepięknej krainy, którą jest Kotlina Kłodzka, 

położona w Sudetach. Obszar ten otoczony jest przez Góry Stołowe, Góry Bardzkie, Góry 

Złote, Góry Bystrzyckie i Masyw Śnieżnika. 

Zwiedzanie Kopalni Złota w Złotym Stoku rozpoczęliśmy od „Sztolni Gertruda”, 

gdzie można zobaczyć skarbiec, w którym znajduje się 1066 „złotych sztabek”. Następnie 

odbyliśmy spacer „Chodnikiem Śmierci” i spotkaliśmy się z Gnomem - strażnikiem kopalni. 

W „Czarnej Sztolni” mieliśmy okazję zobaczyć jedyny w Polsce podziemny wodospad. Część 

trasy zwiedzania pokonaliśmy specjalnie przygotowaną ośmiometrową zjeżdżalnią. 

W dalszej części zwiedzania oglądaliśmy Muzeum Przestróg, Uwag i Apeli. Dużą 

atrakcją był przejazd trasą około 300 metrów Podziemnym Pomarańczowym Tramwajem.    

Na zakończenie udaliśmy się do Mennicy, gdzie można było zobaczyć, jak wybija się 

monety, a także zakupić złote monety i sztabki złota. 

Kolejnym punktem programu był Średniowieczny Park Techniki, w którym można 

zobaczyć takie urządzenia jak: studnia, dźwig ręczny, koło deptakowe, kierat, kamień, młyn 
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stępowy, wiatrak. Dodatkowo w Parku Techniki natrafiliśmy na pełen tajemnic i strachów 

podziemny tunel, który kończy się wizytą w Chacie Kata. Dzielni podróżnicy zdobyli 

najwyższy szczyt Gór Stołowych  (919 m n.p.m.). Dawno temu ludzie zafascynowani tym 

miejscem wybudowali 665 schodów i schronisko na szczycie - i tak pozostało do dziś. 

Szczeliniec należy do największych atrakcji turystycznych Sudetów, z rezerwatem 

krajobrazowym i tarasami widokowymi z panoramą Sudetów. Po dużej dawce wrażeń             

i ogromnym wysiłku pojechaliśmy autokarem do Kudowy Zdroju. Po obiadokolacji, 

zregenerowaniu sił udaliśmy się na Szlak Ginących Zawodów.  Jest to skansen składający się 

z kilku drewnianych chat, gdzie można zapoznać się z ginącymi zawodami, takimi jak: 

garncarstwo, kowalstwo, tkactwo i piekarstwo. Miłym dla nas akcentem była degustacja 

wiejskiego chleba ze smalcem oraz pieczenie kiełbasek przy ognisku. 

W drugim dniu wycieczki drogą „Stu Zakrętów” dojechaliśmy do Błędnych Skał. Jest 

to obszar ochrony ścisłej znajdujący się na wysokości 915 m n.p.m., położony na obszarze 

Parku Narodowego Gór Stołowych. 

Obejmuje on swoim zasięgiem zespół osobliwych form skalnych o wysokości 6 – 11 

metrów wytworzonymi wskutek wietrzenia piaskowca. Błędne Skały to labirynt szczelin            

i zaułków, niekiedy niezwykle wąskich, oddzielających bloki skalne kilkunastometrowej 

wysokości. Wiele skał ma własne nazwy, np. "Skalne Siodło", "Kurza Stopka", "Labirynt", 

"Tunel", "Wielka Sala". 

Kolejną atrakcją był Ogród Bajek w Międzygórzu. Jest to niewielki ogród malowniczo 

położony na stromym zboczu Lesieńca, na wysokości 700 - 710 m n.p.m. otoczony przez 

świerkowy las i górskie łąki. Powstał w latach 20. XX wieku poprzez starasowanie zbocza       

i poprowadzenie w jego obrębie licznych ścieżek. Zgromadzone tu liczne okazy ozdobnych 

roślin ogrodowych oraz typowo górskich są tłem dla wykonanych w większości z korzeni        

i konarów drzew, a także kamieni oryginalnych motywów baśniowych, tj. figurek, totemów, 

domków, altanek i innych. 

Ostatnim etapem zwiedzania była Jaskinia Niedźwiedzia, nazywana ósmym 

kontynentem albo bajkowym światem. Trasa turystyczna  ma długość ponad 3,5 km i znajduje 

się na trzech poziomach. Korytarze jaskini pokryte są licznymi formami naciekowymi. 

Okazałe, stalaktyty, stalagmity, stalagnaty, kaskady, misy martwicowe oraz draperie 

naciekowe są uważane za jedne z najciekawszych elementów szaty naciekowej w polskich 

jaskiniach. 
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Po dwóch dniach wyczerpującej wyprawy wróciliśmy do stęsknionych rodziców, aby 

opowiedzieć im o swoich przeżyciach i zachęcić do wędrowania po górach. Do zobaczenia na 

szlaku :)   

Lidia Muszyńska 
Jolanta Durczewska 

Małgorzata Andrzejewska 
Daria Klimaszewska 

 

                                                             !
 Z życia gimnazjalistów 
 

SPŁYW KAJAKOWY  KLASY IB 
 

1 maja 2014r.uczniowie klasy Ib gimn. wraz z rodzicami i wychowawcą udali się na 

spływ kajakowy „Szlakiem Konwaliowym”. Około godz. 10:00 dwudziestu śmiałków 

dojechało do Błotnicy (za Lesznem, niedaleko Boszkowa), skąd rozpoczęliśmy nasz spływ. 

Płynęliśmy przez 9 połączonych ze sobą jezior. Mogliśmy podziwiać piękno przyrody 

i wspaniałe krajobrazy. Na jeziorze Radomierskim opłynęliśmy rezerwat przyrody - Wyspę 
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Konwaliową, zwaną „Krainą Kwitnącej Konwalii”. Po drodze zatrzymaliśmy się w Olejnicy, 

by trochę odpocząć od wiosłowania i poszliśmy na stojącą niedaleko wieżę obserwacyjną, z 

której rozciągał się widok porównywalny do Wielkiego Kanionu!. Po odpoczynku znów 

wsiedliśmy do kajaków.  

Płynęliśmy prawie 6 godzin (w tym 5 godzin wiosłowania!). Każdy ze swoim rodzicem. 

Chwilami było trudno, zwłaszcza na początku, ale wszyscy przetrwaliśmy!. Nawet ci, którzy 

początkowo kreślili kółka na jeziorze, potem dopłynęli jako pierwsi na metę! 

Było super! Wiele śmiechu. Pogoda nam dopisała, choć chwilami padał drobny deszczyk. 

Spływ zakończyliśmy w Brennie, gdzie czekało już na nas ognisko. Wszyscy 

„umierający z głodu” spływowicze smażyli i zajadali kiełbaski. Były też przepyszne placki. 

Wspaniale się bawiliśmy. Śpiewaliśmy piosenki, a pani Bigaj grała na gitarze. Potem rodzice 

sobie rozmawiali, a my graliśmy w badmintona i ringo. Niektórzy wchodzili do jeziora. 

Wieczorem posprzątaliśmy po naszym ognisku, pożegnaliśmy się i ruszyliśmy w drogę 

powrotną. Do domu zajechaliśmy około godziny 20:00.  

!
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 Takie wycieczki są super! Wystarczy mieć dobrego wychowawcę i kochanych 

rodziców, a wszystko jest możliwe. Według nas, to była wspaniała wyprawa i mamy nadzieję, 

że jeszcze  kiedyś  ją powtórzymy.   

Natalia Kołodziejczak 
Weronika Kuźnicka 

Tomasz Kopciński 
!

BAJECZNIE I SŁODKO 
 
 
 13 maja 2014 roku uczniowie uczęszczający na zajęcia koła „Towarzyskie ABC” 

mieli okazję uczestniczyć w warsztatach kulinarnych, które odbyły się w gospodarstwie 

agroturystycznym „Bajka” w Ludwinowie.  
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 Warsztaty poprowadziła pani Grażyna Kowalik, której pasją jest przygotowywanie 

słodkich niespodzianek dla najbliższych. Poprosiliśmy panią, aby podzieliła się z nami 

swoimi pomysłami kulinarnymi. Pani Grażyna pokazała nam, jak zrobić pyszne rogale            

z różnym nadzieniem, jak sprawić, by lody, chociaż dobre same w sobie, wyglądały jeszcze 

apetyczniej oraz jak szybko i w prosty sposób przygotować smaczne koktajle. Praca pod 

okiem pani Kowalik przebiegała szybko, sprawnie i w fantastycznej atmosferze. Uczniowie 

mieli do dyspozycji profesjonalną kuchnię z niezbędnym wyposażeniem, jak to mówi 

młodzież: „full wypas”, w której Magda Gessler z chęcią by coś ugotowała. Każdy                 

z uczestników był niezwykle zaangażowany w proces tworzenia przysmaków  i nikt nie 

uchylał się od posprzątania po pracy. Po 3 godzinach ciężkiej, ale w sumie przyjemnej, 

kolektywnej pracy, wszyscy mogli posmakować kulinarnych arcydzieł w przesympatycznej 

atmosferze, przy pięknie nakrytym stole. Przygotowane łakocie smakowały znakomicie           

i nawet będący na diecie dali się skusić na lody, rogaliki i koktajle.  
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 Warsztaty te, mogły się odbyć dzięki uprzejmości państwa Urszuli i Mieczysława 

Nowackich, którzy są właścicielami „Bajki”. Pod ich adresem jeszcze raz kierujemy słowa 

podziękowania i wdzięczności za gościnność i niezbędną pomoc. 

Elżbieta Andrzejewska 

 

Wrażenia uczniów: 

 Wyjazd do „Bajki” zapowiadał się bardzo ciekawie, jednak to, co tam zastaliśmy 

przeszło nasze najśmielsze oczekiwania.  

 Mieliśmy do dyspozycji profesjonalnie urządzoną kuchnię i nowoczesny sprzęt. 

Podzieliliśmy się na dwie grupy i rozpoczęliśmy gotowanie. Podczas pracy nie zabrakło 

śmiechu i wygłupów. Wszyscy przykładali się do powierzonego zadania, czego efektem były 

przepyszne rogaliki, koktajle i desery lodowe. Mogliśmy się sprawdzić w roli kucharzy i 

myślę, że egzamin zdaliśmy na bardzo dobrym poziomie. Podobno: „gdzie kucharek sześć, 

tam nie ma co jeść”, jednak mimo, że było nas trochę więcej, każdy z apetytem zjadł deser i 

dla wszystkich wystarczyło.  

 Gotowanie w Ludwinowie było dla mnie miłym doświadczeniem i mam nadzieję na 

kolejne spotkanie w tak miłej atmosferze. 

Monika Krajka kl. IIc G 

  

 We wtorek, dnia 13 maja br. odbyła się wycieczka do „Bajki” w Ludwinowie. Celem 

tej wycieczki były warsztaty kulinarne. 

  Warsztaty zaczęły się o godzinie 15.30 i trwały do godziny 18.30. Mieliśmy niemałe 

szczęście, ponieważ mogliśmy zobaczyć nową salę i kuchnię. Wszyscy byli zachwyceni 

możliwością korzystania z tych pomieszczeń. Zostaliśmy podzieleni na dwie drużyny i ochoczo 

zabraliśmy się do pracy. Pierwszym zadaniem  do wykonania był przepis na rogaliki. 

Obydwie grupy radziły sobie bardzo dobrze, bez większych problemów. Na początku 

obawialiśmy się, że ich wykonanie zajmie nam mnóstwo czasu, lecz nasze obawy się nie 

potwierdziły. Praca szła bardzo sprawnie. Gdy rogaliki były już w piekarniku, zabraliśmy się 

do robienia koktajli. Jedna grupa robiła koktajl bananowy, a druga truskawkowy. Wszyscy 

uczestnicy byli zaangażowani w ich przygotowanie. Zrobienie koktajlu jest bardzo proste i 

dość szybkie, więc i nam nie zajęło to byt wiele czasu. Gdy rogaliki i koktajle zostały 

zaniesione na stół, grupa uczestników podawała lody. Niektórzy nakładali je do pucharków, 
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inni nosili różne rzeczy na stół albo zmywali, lecz nikt nie stał bezczynnie. Gdy zasiedliśmy do 

degustacji, wszyscy byli zachwyceni rezultatem swoich starań.  

 Przyszedł również czas podziękowań za możliwość przeprowadzenia tych warsztatów. 

Jestem pewna, że ta wycieczka na długo pozostanie nam w pamięci. Wszyscy spisali się na 

medal. 

Kamila Normann kl. IIc G 

  

 Dnia 13 maja 2014r. w „ Bajce” odbyły się warsztaty kulinarne. Wzięło w nich udział 

piętnastu uczniów ZSSPiG w Pępowie. Zajęcia prowadzone były przez panią Grażynę 

Kowalik, a ich organizatorką i inicjatorką  była pani mgr  Elżbieta Andrzejewska – 

nauczycielka zajęć technicznych w/w szkoły.  

  Obie panie chętnie dzieliły się z nami swoim doświadczeniem. Podczas zajęć, 

wspólnymi siłami udało nam się upiec pyszne rogaliki, przygotować koktajle owocowe oraz 

desery lodowe.  Entuzjazm udzielał się wszystkim. Po trwającej około dwóch godzin pracy w 

kuchni przyszedł czas na najmilszy moment, tj. skosztowanie przygotowanych przez wszystkich 

uczestników smakołyków, które wszyscy zajadali, a uśmiech nie schodził z twarzy „młodych 

kuchcików”. Było to dla nas bardzo ciekawe doświadczenie i mam nadzieję, że w przyszłości 

będziemy mieć szansę wzięcia udziału w kolejnych tak udanych warsztatach kulinarnych. 

Poczuliśmy się jak profesjonalni kucharze. 

 Każdy z nas wzbogacił się o nowe wiadomości, możliwość bezpośredniego brania 

udziału w tworzeniu dań uświadomiła nam, że gotowanie może być wspaniałą pasją.  

Jakub Rzepka kl. IIc G 

!
!

KONKURS    PRZYSŁÓW    NIEMIECKOJĘZYCZNYCH 
 

Dnia 15 maja, po ponad miesięcznych przygotowaniach, uczniowie naszej szkoły         

z klas I i II gimnazjum zmierzyli się z testem konkursowym, który sprawdzał znajomość       

36 przysłów niemieckich. Zadania były zróżnicowane: konkursowicze dokonywali przekładu 

przysłów z języka ojczystego na język niemiecki i odwrotnie, tworzyli zdania                          

z tzw. rozsypanki słownej, uzupełniali brakujące wyrazy. Do konkursu przystąpiło                 

16 uczniów naszej szkoły. 
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W dniu 27 maja 2014 roku nastąpiło podsumowanie  wewnątrzszkolnego konkursu przysłów 

w języku niemieckim. Laureatami zostali: 

• I miejsce – Jakub Rzepka (II c) 

• II miejsce – Eryk Andrzejewski (II c) 

• III miejsce – Monika Krajka (II c) 

Laureaci i pozostali uczestnicy otrzymali dyplomy i nagrody rzeczowe. 
 

!
 

Wszystkim gratulujemy i życzymy wielu sukcesów w nauce. 

                                    A. Nowacka 
                                    A.  Zielińska 

 
 

II KONKURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO 

 I JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA KLAS TRZECICH GIMNAZJUM 
 

Dnia 30.05.2013r. odbył się II Konkurs Języka Angielskiego i Języka Niemieckiego   

w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych  w Krobi. Udział w rywalizacji 

potwierdziły okoliczne gimnazja z powiatu gostyńskiego. Z języka angielskiego było 26 

uczestników, a z języka niemieckiego 23. 
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Naszą szkołę reprezentowali uczniowie, którzy rozwiązywali test z języka 

niemieckiego: 

-Klaudia Berger  kl.IIIb 

-Damian Marciniak  kl.IIIb 

-Szymon Marciniak  kl.IIIb 

Test obejmował zadania w zakresie słuchania, czytania ze zrozumieniem, reagowania 

językowego, stosowania struktur leksykalno - gramatycznych. W trakcie sprawdzania prac 

przedstawiony został program artystyczny w wykonaniu uczniów ZSOiZ.  

Wyniki konkursu były imponujące. 

I miejsce uzyskał Szymon Marciniak 

III miejsce zdobył Damian Marciniak 

Wszystkim uczestnikom życzymy wielu sukcesów  związanych z językiem niemieckim!        

                                                   

 

Laureaci Konkursu Języka Niemieckiego 

Gratulujemy! 
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Alina Nowacka 
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KONKURS   „LESEN GEHEN…” 
 

Dnia 31.05.2014r. odbyła się II edycja Konkursu Pięknego Czytania „Lesen 

gehen….”organizowanego przez Polskie Stowarzyszenie Nauczycieli Języka Niemieckiego, 

Bibliotekę Niemiecką BU UAM  Partnera Goethe - Institut w Poznaniu .  

Uczestników ze szkół gimnazjalnych było 40. Każdy prezentował 2 wiersze. Naszą 

szkołę reprezentowała Małgorzata Marciniak z kl. IIc.  

Małgosia przedstawiła następujące utwory: 

• „Abendlied”- Wolfgang Borchert 

• „Mit mir nicht”- Irmela Brender 

!

!

Prezentowanie utworów w języku niemieckim przed tak  dużą publicznością wymaga wielkiej 
odwagi! 
Gratulacje! 

Alina Nowacka 
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POWIATOWY KONKURS JĘZYKA NIEMIECKIEGO- III.0 
 

 
 

Dnia 14.06.2014r. odbył się  w Gostyniu Powiatowy Konkurs Języka Niemieckiego   

na poziomie III.0. Konkurs odbył się pod patronatem honorowym Starosty Gostyńskiego,        

a organizatorem było Gimnazjum nr 1.Konkurs przeprowadzony był w formie pisemnej          

i obejmował takie sprawności językowe, jak: 

-czytanie ze zrozumieniem, 

-stosowanie struktur leksykalno - gramatycznych 

-znajomość środków i funkcji językowych. 

Naszą szkołę reprezentowały Dominika Kempa (kl.IIId) i Izabela Hądzlik (kl.IIId). 

Po sprawdzeniu testów okazało się, że obie uczennice uzyskały wysokie noty. Z klas trzecich 

gimnazjalnych:  

I miejsce zdobyła Dominika Kempa, 

II miejsce uzyskała Izabela Hądzlik 

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów! 

Alina Nowacka 
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ERYK I JAKUB O SAMORZĄDZIE WIEDZĄ PRAWIE WSZYSTKO... 
 

!!!!!!!!9 czerwca 2014 roku, w Zespole Szkół Ekonomiczno - Usługowych w Żychlinie, odbył 

się ostatni, finałowy etap XXI Wielkopolskiego Konkursu Wiedzy o Samorządzie 

Terytorialnym. Corocznie konkurs organizowany jest przez Towarzystwo Samorządowe         

z Konina i adresowany do młodzieży gimnazjalnej.        W kolejnych edycjach wzięło udział 

około 47 tysięcy gimnazjalistów. Jego celem jest propagowanie idei budowania 

społeczeństwa obywatelskiego, upowszechnianie wiedzy o funkcjonowaniu samorządu i jego 

znaczeniu dla życia lokalnych społeczności. Tematyka obejmuje: samorząd terytorialny          

i lokalną demokrację, organizacje pozarządowe w życiu publicznym oraz kontekst europejski 

samorządu.  

       Powiat gostyński, już po raz kolejny, reprezentowali uczniowie naszego gimnazjum: 

Eryk Andrzejewski i Jakub Rzepka. Podobnie jak w roku ubiegłym, zwyciężyli w etapie 

powiatowym tego konkursu i zakwalifikowali się do finału wojewódzkiego.  

Do pisemnego egzaminu sprawdzającego wiedzę o samorządzie terytorialnym 

przystąpiło 53 uczniów z całej Wielkopolski. Wśród pytań znalazły się również kwestie 

związane z ważnymi rocznicami, w tym      z   25-leciem częściowo wolnych wyborów 

parlamentarnych w Polsce. Test wyłonił ośmiu uczestników ścisłego finału. Wśród nich 

znaleźli się: Eryk Andrzejewski i Jakub Rzepka. W części ustnej uczniowie odpowiadali        

na pytania dotyczące funkcjonowania najważniejszych organów Unii Europejskiej, 

działalności organizacji pozarządowych i kompetencji różnych szczebli władz 

samorządowych. Ostatecznie, po wyrównanej walce, Jakub Rzepka zajął II miejsce 

(podobnie jak w roku 2013), a Eryk Andrzejewski - III miejsce. Za wysiłek włożony           

w zdobycie ogromnej ilości wiedzy, otrzymali wspaniałe nagrody i dyplomy.  

Gratulujemy chłopakom  i życzymy kolejnych sukcesów! 

Anna Raczkiewicz 

 

WYCIECZKA DO SZTUTOWA I NIE TYLKO 
 

W dniach od 11 do 13 czerwca klasa III b gimnazjum oraz kilkoro uczennic z innych 

klas, wraz z wychowawcą pojechała na wycieczkę szkolną. Pierwszego dnia zwiedzaliśmy 

zamek w Malborku. Po przyjeździe i zakwaterowaniu w ośrodku w Sztutowie, poszliśmy      

na plażę. dla większości uczniów było to pierwsze spotkanie z morzem. Drugiego dnia 
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zwiedziliśmy były obóz koncentracyjny Stuthoff. Wieczorem na uczniów czekała 

niespodzianka - w pobliskim lesie uczniowie zagrali w laserowy paintball. W drodze 

powrotnej wstąpiliśmy do Torunia. Razem z panią przewodnik obeszliśmy starówkę                 

i zagraliśmy w grę miejską. Wróciliśmy do Pępowa zadowoleni i pełni wrażeń.  

  

  

  
Karolina Grześkowiak 
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„PROFILAKTYKA A TY” 
 

 Dnia 14 czerwca uczennice gimnazjum uczestniczyły w ogólnopolskiej akcji 

„Profilaktyka a Ty”, której ideą jest promowanie mody na życie wolne od uzależnień,            

na  życie bez przemocy fizycznej i psychicznej, na życie godne, bezpieczne i odpowiedzialne, 

którego wartością jest wolność. 

 Z gostyńskiego rynku młodzież w formie happeningowej przemieściła się                   

do Gostyńskiego Ośrodka Kultury, gdzie odbyły się pokazy, spektakle teatralne, konkursy       

i koncerty. Program został zakończony rozmową na temat profilaktyki ze specjalistą do spraw 

uzależnień. 
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 Część artystyczną pięknym śpiewem uświetniły uczennice naszego gimnazjum: 

Martyna Stróżyk i Nikola Sudolska z klasy II c oraz Klaudia Berger z klasy III b.  
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Dziękujemy panu Leszkowi Żelaznemu za przygotowanie artystek do występu.  

         Agata Milewska 
         Alicja Skowrońska 

!

Co słychać w bibliotece? 

 

SPOTKANIE AUTORSKIE Z MAGDALENĄ OMILIANOWICZ 

 

Dnia 13 maja br. w naszej szkole gościła dziennikarka i autorka reportaży i felietonów 

o tematyce społecznej i podróżniczej – pani Magdalena Omilianowicz. W fascynujący sposób 

opowiedziała uczniom o spotkaniach z wyjątkowymi ludźmi, których miała okazję poznać 

dzięki swojej pracy reporterskiej. Barwne historie ludzi z pasją, dziennikarka wzbogaciła 

prezentacją zdjęć. 
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W spotkaniu, które odbyło się dzięki uprzejmości Powiatowej Biblioteki Publicznej   

w Gostyniu i Gminnej Biblioteki Publicznej w Pępowie, wzięli udział uczniowie kl. IIc i IIId. 

Nauczyciele bibliotekarze: 
Bernadeta Kaźmierczak 

Ewa Fabisiak 
 
 
 

„DUŻY CZYTA MAŁEMU” 

 

To hasło akcji czytelniczej, której celem było propagowanie czytelnictwa wśród 

najmłodszych. W każdą środę starsi uczniowie szkoły podstawowej i gimnazjum czytali 

wybraną bajkę uczniom oddziału zerowego  . 

Dzieci z wielkim skupieniem słuchały czytanej bajki, a następnie odpowiadały           

na zadawane pytania. 
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Bajkowe środy cieszyły się dużym zainteresowaniem zarówno młodszych jak               

i starszych uczniów, którzy bardzo chętnie brali udział w akcji. 

            
         Nauczyciele bibliotekarze: 

         Bernadeta Kaźmierczak 
         Ewa Fabisiak 
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