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Dzień Patrona Szkoły 
 

DZIEŃ PATRONA W SZKOLE PODSTAWOWEJ 
 

         Dzień Patrona w klasach IV-VI szkoły podstawowej przebiegał w tym roku pod 

hasłem: JAN PAWEŁ II – PAPIEŻ PIELGRZYM.  Podczas uroczystego spotkania w sali 

gimnastycznej uczniowie  najpierw obejrzeli prezentację multimedialną „Karol Wojtyła – 

droga do świętości”, która przypomniała młodemu pokoleniu niezwykły życiorys Patrona 

Szkoły. Publiczność w podniosłym nastroju wysłuchała recytacji wierszy i wspomnień                     

o Karolu Wojtyle. 

          Dalsza część uroczystości była bardzo widowiskowa, ponieważ każda klasa  

zaprezentowała  w ciekawy sposób jedną zagraniczną  pielgrzymkę  Ojca Świętego. Na scenie 

pojawili się m. in. rozśpiewani Meksykanie, czarnoskórzy mieszkańcy RPA oraz 

przedstawicielka Biskupizny. Dzięki dużemu zaangażowaniu uczniów i wychowawców, 

przedstawione   scenki  w pełni oddawały charakter i atmosferę pielgrzymek Jana Pawła  II do 

różnych zakątków świata. Występy zostały nagrodzone nie tylko gromkimi brawami, ale 

także upominkami  i pamiątkowymi dyplomami. !

!
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Podczas obchodów Dnia Patrona wręczono również nagrody laureatom konkursu 

poetyckiego „Nasza szkoła i jej Patron”. Jury w składzie: p. Z. Przeniczka,                                

p. M. Wachowiak i p. J. Góźdź najwyżej oceniło wiersz Julii Waleńskiej z kl.Vb, II miejsce 

przyznano Monice Sędłak z kl. IVa, a III - Sławomirowi Michalskiemu z kl.IVa. 

Wyróżnienie otrzymała Aleksandra Baranowska z kl.Vb. Dziękujemy  uczniom, którzy 

wzięli udział w konkursie! 

Wszystkie upominki ufundowała Rada Rodziców działająca przy Zespole Szkół w Pępowie.       

Joanna Góźdź 

Marlena Wachowiak 

 

 

 

 

 

 



Życie Szkoły. Nr 58. Cz.2.Marzec– kwiecień 2015 
 
 
 

!
!

6!

DZIEŃ PATRONA W GIMNAZJUM 

„JAN PAWEŁ II - ŚWIĘTYMI BĄDŹCIE” 

 

10 kwietnia 2015r. w naszej szkole obchodziliśmy Dzień Patrona pod hasłem:                  

Jan Paweł II - Świętymi Bądźcie. Nad obchodami pracowali od miesiąca wszyscy uczniowie 

wraz ze swoimi wychowawcami. Przedstawiciele klas  losowali jedną spośród postaci 

kanonizowanych lub beatyfikowanych przez Jana Pawła II, takich jak:  

�� Faustyna Kowalska 

��  Piotr Jerzy Frassati 

��  Edmund Bojanowski 

��  Karolina Kózka 

��  Maksymilian Maria Kolbe 

��  Joanna Beretta Molla  

	�  Jadwiga Królowa Polski 


�  Urszula Ledóchowska 

��  Michał Kozal  

��� Matka Teresa z Kalkuty. 

Każda klasa wykonała gazetkę w swojej sali związaną tematycznie ze świętością 

danej osoby.  

O godzinie 8.45 została odprawiona Msza św. z udziałem pocztu sztandarowego, 

której przewodniczył ks. J. Jaworski. Liturgię uświetniał swym śpiewem chór szkolny                 

pod przewodnictwem p. Leszka Żelaznego. Następnie udaliśmy się pod pomnik Patrona 

naszej szkoły, aby złożyć kwiaty i zapalić znicze oraz zaśpiewać hymn Rodziny Szkół Jana 

Pawła II. 

Uczniowie wrócili do kościoła na drugą część obchodów, w której mieli okazję 

wykazać się swoimi pomysłami i talentem aktorskim podczas przedstawiania scen z życia 

wylosowanego świętego. Młodzi aktorzy włożyli w powierzone zadania wiele serca                      

i zaangażowania. Podczas uroczystości w tle towarzyszyła nam prezentacja multimedialna, 
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która pomogła zgromadzonym jeszcze lepiej zrozumieć wagę oraz znaczenie świętości                    

tak ważnych postaci.!

!

!
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Uroczystość okazała się niezwykle wartościową lekcją, gdyż pomogła zrozumieć 

słowa wypowiedziane przez Jana Pawła II, w których stwierdzał, iż: „święci nie przemijają                

i każdy może zostać święty”. Nad całością obchodów czuwały panie: Anna Raczkiewicz                   

i Danuta Szczęsna  przy współpracy z wychowawcami. 

Danuta Szczęsna 

Anna Raczkiewicz 

 

 

VI OGÓLNOPOLSKI BIEG KATYŃSKI W PĘPOWIE 

           

W tym roku przypada 75. rocznica Zbrodni Katyńskiej i piąta rocznica Katastrofy 

Smoleńskiej. Już po raz szósty formą upamiętnienia ofiar obu katyńskich tragedii stał się 

w Pępowie Ogólnopolski Bieg Katyński. Odbył się on w piątek, 10 kwietnia 2015 r. 

w centrum Pępowa, w cieniu  posadzonych w 2009 r. „dębów katyńskich”, upamiętniających 

zamordowanych w 1940r przez sowieckie NKWD por. W.P. Józefa Rzepkę i dwóch 

aspirantów Policji Państwowej - Antoniego Busza i  Franciszka Nadstawka.  

 Jakub Ptak kl. II b 
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W VI Ogólnopolskim Biegu Katyńskim w Pępowie wystartowało około 300 

uczestników, głównie uczniów Zespołu Szkół w Pępowie. Gościliśmy też zawodników 

z innych miejscowości. Wszyscy uczestnicy biegu otrzymali pamiątkowe plakietki i posiłek, 

a zwycięzcy – medale i nagrody. Na zakończenie odbył się masowy bieg rekreacyjny,                    

bez ograniczeń wiekowych. Każdy uczestnik tego biegu otrzymał dyplom i  mógł wziąć 

udział w losowaniu nagród.  
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  Kierownikiem zawodów był pan Jacek Migdalski, który zajął się stroną techniczno – 

sportową całego przedsięwzięcia. Moim zadaniem było znaleźć dla Biegu Katyńskiego 

patronów i sponsorów, dzięki którym idea mogła stać się rzeczywistością. Wzorem lat 

ubiegłych VI Bieg Katyński w Pępowie odbył się pod wspólnym Patronatem Szkoły , Gminy 

i Parafii w Pępowie. Wójt Gminy Pępowo p. St. Krysicki, pomógł nam pozyskać środki na 

medale, pamiątkowe plakietki i część nagród oraz skoordynował działania strażaków, policji, 

pracowników Urzędu i CS-K. Z kolei firma Emilgrana Poland Sp. z o.o.(Siedlec)                        

oraz Powiatowy Bank Spółdzielczy w Gostyniu sfinansowały większość nagród                              

dla uczestników biegu. Pragnę podziękować wszystkim, którzy pomogli nam w realizacji tego 

niezwykłego przedsięwzięcia. Dziękuję również uczestnikom VI Biegu Katyńskiego w 

Pępowie; nie każdy mógł stanąć na podium, ale wszyscy stoczyli walkę z pokusą 

„nicnierobienia” i z własną słabością, a wysiłkiem włożonym w pokonanie trasy ok. 1000 – 

1500m. godnie upamiętnili ofiary Katynia i Smoleńska.   

Mirosława Bigaj 

 

Dziękujemy sponsorom za wsparcie finansowe:!

Panu Wójtowi St. Krysickiemu i Radzie Gminy  Pępowo, 

Firmie Emilgrana Poland Sp. z o.o. (Siedlec), 

Powiatowemu Bankowi Spółdzielczemu w Gostyniu,  

Radzie Sołeckiej wsi Pępowo 

Radzie Rodziców ZSSPiG w Pępowie 

Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w Pępowie 

Firmie p. Justyny Waszak,  

Firmie p. Ireneusza Matyli 

Dziękujemy za  pomoc w organizacji biegu: 

p. Jolancie Nowackiej za opiekę medyczną nad uczestnikami biegu, 

p. Jackowi Śląskiemu – kierownikowi CS-K w Pępowie za plakietki, dyplomy 

w biegu masowym oraz pomoc przy zakupie nagród i stworzeniu oprawy technicznej biegu, 

Strażakom, Policji, Pracownikom CS-K i Urzędu Gminy w Pępowie  
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p. Tomaszowi Jarusowi za dyplomy 

p. Karolinie Grześkowiak za medale 

p. Beacie Kaczmarek za pomoc w zorganizowaniu kącika medycznego 

p. Ewie Migdalskiej za prowadzenie biura zawodów 

Dyrekcji i nauczycielom Zespołu Szkół w Pępowie, którzy zaangażowali się 

w organizację biegu i otoczyli opieką jego uczestników oraz wszystkim, którzy w jakikolwiek 

sposób wsparli organizację  VI Ogólnopolskiego Biegu Katyńskiego w Pępowie. !

Organizatorzy Biegu Katyńskiego 

Mirosława Bigaj 

Jacek Migdalski 

 

Wyniki  VI Biegu Katyńskiego w Pępowie, 10 kwietnia 2015r. 

Dziewczęta rocznik 2003 i młodsze: 

! Wiktoria Mierzyńska 

! Dominika Hauza 

! Julia Mierzyńska 

! Anna Wawrzyniak 

! Karolina Karpińska 

! Karolina Szałata 

 

Chłopcy rocznik 2003 i młodsi: 

1. Jakub Kowalczyk 

2. Miłosz Gołąbek 

3. Szymon Praczyk 

4. Michał Polaszyk 

5. Eryk Pawlak 

6. Szymon Gołąbek 
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Dziewczęta rocznik 2002: 

1. Kinga Chudzińska 

2. Wiktoria Poślednik 

3. Zuzanna Pieprzyk 

4. Anna Wojciechowska 

5. Magdalena Skrzypczak 

6. Joanna Grześkowiak 

 

Chłopcy rocznik 2002: 

1. Jakub Andrzejczak 

2. Witold Drukarczyk 

3. Emil Skrzypek 

4. Jakub Marecki 

5. Dominik Klemczak 

6. Karol Radajewski 

 

Dziewczęta rocznik 2000 i 2001: 

1. Weronika Stańczak 

2. Julia Grodzka 

3. Natalia Małecka 

4. Wiktoria Skrzypek 

5. Adrianna Furmańczak 

6. Karolina Frydryszak 

 

Chłopcy rocznik 2000 i 2001: 

! Jakub Danielczyk 

! Karol Dworacki 

! Jakub Mikołajczak 

! Sebastian Karpiński 

! Mateusz Brylewski 
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! Jan Kempa 

Dziewczęta rocznik 1999: 

1. Dominika Broda 

2. Roksana Rosa 

3. Julia Krzyżoszczak 

4. Julia Kempa 

5. Olga Stanisławska 

6. Anna Broda 

 

Dziewczęta rocznik 1999: 

! Michał Durak 

! Rafał Kapała 

! Patryk Twardowski 

! Dariusz Gruszczyński 

! Jakub Rzepka 

! Bartosz Ptak 

 

 

MISTRZOSTWA POWIATU W BIEGACH PRZEŁAJOWYCH 

 

 17 kwietnia 2015 roku w Gostyniu odbyły się Mistrzostwa Powiatu w Biegach 

Przełajowych. W każdej kategorii uczniowie walczyli o awans do finału wojewódzkiego. 

Zespół Szkół z Pępowa w czerwcowym finale reprezentować będą: Natalia Małecka (III m.), 

Roksana Rossa (V m.), Dominika Broda (VI m.), Dominika Hauza (VI m.), Jakub Durak              

(II m.), Karol Dworacki (III m.). 
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Jacek Migdalski 

 
Z życia klas IV-VI 

PAN TWARDOWSKI 

Dnia 27 marca  uczniowie z klas czwartych i piątych wzięli udział w wycieczce                               

do Krotoszyna. Celem wyjazdu było obejrzenie przedstawienia pt. Pan Twardowski 

wystawionego przez aktorów Teatru Współczesnego w Krakowie. 

  Legenda o polskim szlachcicu, który zaprzedał duszę diabłu w zamian za  poznanie 

tajników magii, wzbudziła ogromne zainteresowanie wśród zgromadzonej publiczności. Nasi 

uczniowie z wielkim zaciekawieniem przyglądali się grze aktorów i obserwowali zmieniające 

się elementy scenografii. Po zakończeniu przedstawienia gromkimi brawami nagrodzili 

artystów. Następnie  zadowoleni i pełni wrażeń wrócili do Pępowa. 

  Serdecznie dziękujemy Radzie Rodziców za dofinansowanie wyjazdu. 

 

Joanna Góźdź!

Marlena Wachowiak 
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WIELKOPOLSKI TURNIEJ ORLIKA 2015 

 

 

 

 Dnia 15 kwietnia 2015r. uczniowie ZSSPiG w Pępowie wzięli udział                                    

w eliminacyjnym turnieju piłkarskim Orlik Cup, który odbył się w Pogorzeli. W rozgrywkach 

brali udział chłopcy z klas IV-VI. Naszą szkołę reprezentowało 17 uczniów, którzy byli 

podzieleni na dwa zespoły.                        

 Obydwie nasze drużyny okazały się bezkonkurencyjne i zajęły dwa pierwsze miejsca, 

pokonując uczniów z Zespołu Szkół w Pogorzeli. Niestety, zgodnie z regulaminem                        

do rozgrywek finałowych, które odbędą się niebawem w Gostyniu, mogła awansować tylko 

jedna drużyna z danej szkoły. Dlatego w dalszej fazie turnieju wezmą udział uczniowie                    

z klasy VI.                                                                                                       

                

  Marcin Kaczmarek!
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V POWIATOWY KONKURS MATEMATYCZNY  

„MYŚLENIE W CENIE” 

 

Dnia 22 kwietnia 2015r. w Szkole Podstawowej nr 1 w Gostyniu po raz piąty odbył się 

Powiatowy Konkurs Matematyczny „Myślenie w cenie”. W matematycznych zmaganiach 

wzięło udział 22 uczniów z powiatu gostyńskiego. W skład komisji wchodzili wszyscy 

opiekunowie uczestników konkursu. 

Naszą szkołę reprezentowało troje uczniów: Olga Maciejewska z klasy VIa, Mikołaj 

Plackowski z klasy VIa i Dominik Klemczak z klasy VIb. Zadaniem uczniów było 

rozwiązanie 5 trudnych zadań w czasie jednej godziny. Z naszej szkoły największy sukces 

odnieśli: Olga Maciejewska i Dominik Klemczak, zdobywając IV miejsce.  

 

! !

!
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Wszyscy uczniowie otrzymali dyplomy i nagrody.  

      Daria Klimaszewska 

 

 

„PALIĆ NIE PALIĆ – OTO JEST PYTANIE?” 

 

Od wielu lat pod tym hasłem Wojewódzka Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna  

w Poznaniu organizuje konkurs dla uczniów klas V szkoły podstawowej. W tym roku 

uczniowie mieli wykonać projekt graficzny o tematyce antynikotynowej. W konkursie 

wzięło udział 10 chętnych uczniów z klas: V a i V b. Na etapie szkolnym zwyciężyła praca  

Oliwii Nowackiej z klasy V b, która przeszła do etapu powiatowego i została przesłana  

do Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Gostyniu. Drugie miejsce na etapie 

szkolnym zajęła praca Kamila Koncewicza z kl. V b, trzecie Aleksandry Baranowskiej 

także z kl. V b. Pozostali uczestnicy to: z klasy V a – Daria Szuba i Maksymilian Bzdęga;  
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z klasy V b – Marzena Kandzierska, Roksana Kmiecik, Natalia Siama, Julia Sobuś i Damian 

Rolnik.  

 

!! !!! !
!

!
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Serdecznie wszystkim gratulujemy i czekamy na wyniki z etapu powiatowego. 

 

Jolanta Nowacka 



Życie Szkoły. Nr 58. Cz.2.Marzec– kwiecień 2015 
 
 
 

!
!

2
4!

XIV POWIATOWY KONKURS JĘZYKA POLSKIEGO 

 

      W czwartek 30 kwietnia 2015r. w Szkole Podstawowej nr 2 w Gostyniu odbyło się 

uroczyste podsumowanie XIV Powiatowego Konkursu Języka Polskiego, podczas którego 

uczniowie gostyńskiej szkoły zaprezentowali ,,Sąd nad książką".  

     Nasza uczennica Agnieszka Klemens zdobyła tytuł Mistrza Ortografii.  

     Nagrody książkowe i dyplomy laureatom wręczyli zaproszeni goście: Elżbieta Palka 

zastępca Burmistrza Gostynia, Magdalena Wasilewska zastępca naczelnika Wydziału 

Oświaty i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Gostyniu oraz Mirosław Sobkowiak 

prezes Stowarzyszenia "Dziecko".  

 

 
 

     Serdecznie gratulujemy Agnieszce i życzymy kolejnych sukcesów. 

 

 Marlena Wachowiak 
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Z życia gimnazjalistów 

 

MISTRZOSTWA GIMNAZJUM W PIŁCE SIATKOWEJ 

 

 Tradycyjnie w miesiącu lutym odbywały się mistrzostwa gimnazjum w piłce 

siatkowej. Zarówno w kategorii dziewcząt, jak i chłopców wystartowało po osiem drużyn. 

Niestety, dwie klasy nie wystawiły swoich reprezentacji. Rozgrywki cieszyły się dużym 

zainteresowaniem wśród grających i kibiców. Często zdarzało się, że mecze rozgrywane były 

na dwóch boiskach równocześnie. W kategorii dziewcząt bezkonkurencyjna była klasa IIIc, 

tracąc w siedmiu meczach tylko jednego seta. Drugie miejsce zajęła klasa II b, a trzecie I b. 

Rozgrywki chłopców stały na bardziej wyrównanym poziomie. O zwycięstwie zadecydował 

jeden set. Pierwsze miejsce zajęli uczniowie klasy III b, którzy o jeden wygrany set 

wyprzedzili klasę II b. Trzecie miejsce zajęła klasa II c. Podsumowując turniej, należy 

stwierdzić, że z roku na rok wzrasta poziom rozgrywek. 

Jacek Migdalski 
 

ERYK W FINALE OGÓLNOPOLSKIEGO  KONKURSU 

MATEMATYCZNEGO „PANGEA” 

 

Dnia 3 marca 2015r. odbył się w naszej szkole I etap Konkursu Matematycznego 

„PANGEA” o zasięgu ogólnokrajowym, którego celem jest propagowanie matematyki wśród 

młodzieży. Konkurs ten przeprowadzony jest również w 11 krajach europejskich. 

Organizatorem zmagań są Międzynarodowe Szkoły „Meridian” oraz Uczelnia „Vistula”                 

z Warszawy. 

W bieżącym roku w rywalizacji wzięło udział 107854 uczniów z polskich szkół               

na różnych poziomach. Z każdego poziomu zakwalifikowano do finału 150 osób.                           

W konkursie wzięło udział 48 uczniów naszej szkoły. 

Eryk Andrzejewski uzyskał najlepszy wynik spośród gimnazjalistów i zakwalifikował 

się do finału, który odbył się 17 kwietnia 2015r. we Wrocławiu. Podczas drugiego etapu 

konkursu Eryk uzyskał bardzo wysoki wynik 106,25 pkt na 120 pkt możliwych do zdobycia.  

Udział w finale oraz zdobycie tak dużej liczby punktów  jest ogromnym sukcesem Eryka.!
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Daria Klimaszewska 
 

 

ERYK ANDRZEJEWSKI FINALISTĄ PONADWOJEWÓDZKIEGO 

KONKURSU WIEDZY OBYWATELSKIEJ I EKONOMICZNEJ. 
 

3 marca w Poznaniu, 45 finalistów, wśród nich Eryk Andrzejewski,  wzięło udział         

w  ostatnim etapie Ponadwojewódzkiego Konkursu Wiedzy Obywatelskiej i Ekonomicznej. 

Składał się on  z testu sprawdzającego wiedzę oraz z zadania zespołowego, które polegało            

na tworzeniu firmy zgodnie z metodologią szablonu modelu biznesowego i budowania rynku.     

W konkursie wzięli udział uczniowie z 6 województw. Został on zorganizowany przez 

Centrum Edukacji Obywatelskiej w porozumieniu z Kuratorium Oświaty w Poznaniu.   

Wcześniej, 12 stycznia 2015 r., w Ostrowie Wielkopolskim odbył się etap rejonowy 

zmagań, w których nasze gimnazjum reprezentowali Eryk Andrzejewski i Jakub Rzepka.  

Uczniowie rozwiązywali test, który sprawdzał wiedzę dotyczącą zasad funkcjonowania 

samorządów w Polsce, działania społeczeństwa obywatelskiego, rodzajów państw,  podstaw 
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ustroju Polski oraz bieżących wydarzeń w Polsce, Europie i na świecie. Ponadto należało znać 

zapisy Konstytucji RP, wybrane pojęcia i procesy gospodarcze,  przyczyny, skutki i sposoby 

rozwiązania problemów migracji, handlu międzynarodowego, rozwoju i konfliktów. 

Uczestnicy musieli też wykazać się między innymi umiejętnościami interpretowania, 

porządkowania i porównywania informacji zawartych w podanych źródłach np.: w formie 

tabeli, wykresu, schematu itp. Na etap rejonowy należało również przygotować projekt 

dotyczący problemu lokalnego, zgodnie ze szczegółowymi wytycznymi organizatora. 

Odpowiednia ilość punktów z testu i  projektu dawała awans do finału. Spośród ponad 400 

uczestników, tylko niewielu zakwalifikowało się do ostatniego etapu, gdzie oprócz zakresu 

wymagań obowiązującego na etapie szkolnym i rejonowym, trzeba było wykazać się 

znajomością zasad funkcjonowania Unii Europejskiej. 
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Bardzo cieszymy się z sukcesu Eryka, gratulujemy ogromnej wiedzy i umiejętności, 

które znacznie wykraczają poza podstawę programową. I chociaż Eryk nie zdobył tytułu 

laureata,  to zapisał się w historii naszej szkoły jako pierwszy finalista Ponadwojewódzkiego 

Konkursu Wiedzy Obywatelskiej i Ekonomicznej. 

Anna Raczkiewicz 

 

JAKUB LAUREATEM WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU 

MATEMATYCZNEGO  
 

W piątek 6 marca 2015r. w Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi nr 2              

w Poznaniu odbył się finał Wojewódzkiego Konkursu Matematycznego dla uczniów 

gimnazjów województwa wielkopolskiego. Do tego etapu zakwalifikowało się zaledwie                

52 przedstawicieli naszego województwa, w tym reprezentant naszej szkoły Jakub Rzepka. 

W finale Jakub uzyskał 49 na 50 punktów możliwych do zdobycia i zarazem zdobył tytuł 

laureata Wojewódzkiego Konkursu Matematycznego.  
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Serdecznie gratuluję  i życzę dalszych sukcesów.  

Daria Klimaszewska 

 

 

MŁODOŚĆ BEZ NARKOTYKÓW 

  

 10 marca odbył się cykl pogadanek dla gimnazjalistów na temat szkodliwości 

spożywania środków odurzających – zwłaszcza dopalaczy.  

 Celem pogadanek było wyposażenie uczniów w wiedzę, jakie zagrożenia społeczne  

i osobiste płyną z używania narkotyków, dopalaczy oraz jakie są źródła pomocy i wsparcia 

dla osób uzależnionych.  
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 Pracownik Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Gostyniu p. Małgorzata Jasik 

uzmysłowiła uczniom, jakie konsekwencje zdrowotne niesie za sobą spożywanie dopalaczy. 

Gimnazjaliści zdobyli rzetelną wiedzę na temat substancji psychoaktywnych – ich składu 

chemicznego, działania na mózg i cały organizm człowieka, mechanizmu uzależniania. 

 

         Agata Milewska 

         Jolanta Nowacka 

 

MISTRZOSTWA POLSKI W ŻERKOWIE 

 

 Pierwszym sprawdzianem testującym formę naszych zawodników po zimowych 

przygotowaniach były zawody najwyższej rangi. 14 marca w Żerkowie odbyły się 

Mistrzostwa Polski Zrzeszenia LZS oraz Szkół Wiejskich. Naszą gminę reprezentowało troje 

zawodników. W rywalizacji rewelacyjnie spisała się debiutująca na imprezie tej rangi Natalia 

Małecka. Startując w kategorii młodziczek, zajęła bardzo dobre - 16 miejsce. Warto dodać,  

że Natalia dopiero w tym roku wkroczyła w wiek młodziczki, tak więc musiała zmagać się             

z większością starszych od siebie i dłużej trenujących koleżanek. Dobrze wypadł też Jakub 

Durak, który zajął 26 miejsce. Nieźle spisał się też debiutant - Karol Dworacki, zdobył                 

34 lokatę. !

Jacek Migdalski 
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COCA - COLA CUP W KROBI 

 

 23 marca reprezentacja chłopców pępowskiego gimnazjum uczestniczyła                              

w eliminacjach turnieju piłkarskiego Coca - Cola Cup. Z czterech zgłoszonych drużyn                      

do turnieju w Krobi, oprócz gospodarzy zawodów i naszych uczniów zagrali również 

przedstawiciele Gimnazjum w Poniecu. W pierwszym meczu spotkały się drużyny z Krobi i 

Pępowa. Mecz zakończył się wynikiem remisowym 1:1. W drugim spotkaniu gimnazjaliści z 

Pępowa zwyciężyli swoich rówieśników z Ponieca 2:0. O awansie zadecydował trzeci mecz,                       

w którym Krobia wygrała z Poniecem 4:0 i tym samym awansowała do dalszych rozgrywek. 

 16 kwietnia w Krobi odbyła się druga runda turnieju Coca - Cola Cup 2015, do której 

awansowali gimnazjaliści z Pępowa. Po zaciętej walce i przegraniu z Zespołem Szkół                    

z Krobi, zremisowaniu z Gimnazjum nr 1 w Gostyniu oraz zwycięstwie z Zespołem Szkół                     

z Kąkolewa, ostatecznie zajęli trzecie miejsce. 

Jacek Migdalski 

 

PITAGOREJCZYCY - SPECJALNE WYRÓŻNIENIE  

DLA ERYKA I JAKUBA 

 

27 marca 2015 roku odbyła się VIII edycja Wojewódzkiego Konkursu 

Matematycznego „Pitagorejczycy”. Organizatorami konkursu byli: Gimnazjum                             

nr 1 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Luboniu oraz Uniwersytet im. Adama Mickiewicza                       

w Poznaniu. W aulach Wydziału Matematyki i Informatyki na Morasku rywalizowało 126 

gimnazjalistów z Wielkopolski. Byli wśród nich uczniowie klasy IIIc z naszej szkoły: Eryk 

Andrzejewski oraz Jakub Rzepka. Uczestnicy konkursu rozwiązywali zadania w dwóch 

częściach – najpierw zadania otwarte, a po krótkiej przerwie - zadania zamknięte.  Uczniowie 

walczyli o tytuł „Pitagorasa roku 2015” oraz o cenne nagrody. 
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W czasie oczekiwania na wyniki konkursu, wszyscy mogli wysłuchać wykładu  

„Wielomiany i tajemnice”. Dr Marcin Borkowski, z dużym poczuciem humoru, opowiadał           

o tym, jak wykorzystać wiedzę o wielomianach do bezpiecznego podzielenia tajemnicy                 

na kawałki – co przydaje się np. piratom.  

W ostatniej części spotkania ogłoszono wyniki. Z dumą informuję , że Eryk i Jakub 

znaleźli się w gronie ośmiu najlepszych matematyków województwa wielkopolskiego                  

i otrzymali specjalne wyróżnienie, dyplomy oraz nagrody.  
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Serdecznie gratuluję! 

D. Klimaszewska 

 

SUKCES JAKUBA, NATALII I KAROLA 

 

 28 marca czworo uczniów Zespołu Szkół w Pępowie wystartowało                                         

w Międzywojewódzkich Mistrzostwach Młodzików w Żarach. Był to jeden z lepszych 

występów w historii. Troje z nich uplasowało się w pierwszej dziesiątce. Najlepiej pobiegł 

Jakub Danielczyk zajmując ósme miejsce. Natalia Małecka była dziesiąta i podczas całego 

biegu trzymała się czołówki. Dziesiąty był również Karol Dworacki.!
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Jacek Migdalski 

 

„Z POLA NA STÓŁ – UCZYŃ JEDZENIE BEZPIECZNYM” 

ŚWIATOWY DZIEŃ ZDROWIA 2015 

 
 

Dnia 7 kwietnia, jak co roku, obchodziliśmy Światowy Dzień Zdrowia. Tegorocznym 

tematem przewodnim, ogłoszonym przez Światową Organizację Zdrowia (WHO) było 

Bezpieczeństwo Żywności. Hasło obchodów brzmiało: „Z pola na stół – uczyń jedzenie 

bezpiecznym”. 

Celem WHO, współpracującego z międzynarodowymi organizacjami jest zapewnienie 

bezpieczeństwa żywności w całym łańcuchu żywnościowym, od produkcji do spożycia. 

W ostatnich latach pojawia się wiele nowych patogenów oraz zwiększa się odporność 

mikroorganizmów, następuje również wiele zmian nie tylko w produkcji i dystrybucji 

żywności, ale również w środowisku, czy w obszarze konsumpcji. Należy skupić się                         
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na zapobieganiu, wczesnym wykrywaniu i szybkiemu reagowaniu na choroby przenoszone 

drogą pokarmową, które są przyczyną około 2 milionów zgonów w ciągu roku. Ponadto, 

niebezpieczna żywność zawierająca szkodliwe bakterie, wirusy, pasożyty i substancje 

chemiczne jest przyczyną ponad 200 chorób, w tym nawet nowotworów. 

 

WHO zaleca stosowanie i propagowanie Pięciu kroków do bezpieczniejszej żywności, tj.:  

 

1. UTRZYMYWANIE CZYSTOŚCI !

!  Myj ręce przed kontaktem z żywnością i podczas jej 

przygotowywania.  

!  Myj ręce po wyjściu z toalety.  

!  Myj i odkażaj wszystkie powierzchnie i sprzęty wykorzystywane 

podczas przygotowywania żywności.  

!  Chroń kuchnię i żywność przed owadami i innymi zwierzętami.  

 

DLACZEGO?  

Większość mikroorganizmów bytujących wokół nas nie wywołuje chorób. Jednakże część  

z nich, znajdująca się w płynach, wodzie, na ciele zwierząt i ludzi może być niebezpieczna  

i może stać się przyczyną choroby. Są one przenoszone na rękach, ubraniach i sprzęcie,                 

np. deskach do krojenia. Nawet niewielki kontakt z nimi może spowodować przeniesienie ich 

na żywność i doprowadzić do wystąpienia zakażeń pokarmowych.  

 

2. ODDZIELANIE ŻYWNOŚCI SUROWEJ OD GOTOWEJ DO SPOŻYCIA !

! Oddzielaj surowe mięso, drób, owoce morza, warzywa okopowe  

od innej żywności.  

! Do przygotowywania surowej żywności używaj oddzielnego 

sprzętu i przedmiotów, np. noży i desek do krojenia.  

! Magazynuj żywność w oddzielnych pojemnikach, tak aby nie 

dopuścić do kontaktu między żywnością surową a gotową   do spożycia.  
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DLACZEGO?  

Surowa żywność, przede wszystkim mięso, drób, owoce morza, warzywa okopowe (i odpady 

pochodzące z tych produktów) mogą zawierać niebezpieczne mikroorganizmy. Zawsze 

istnieje niebezpieczeństwo przeniesienia drobnoustrojów na inną żywność podczas                          

jej przygotowywania i magazynowania.  

 

3. DOKŁADNE GOTOWANIE  

! Gotuj dokładnie, przede wszystkim mięso, drób, jaja i owoce 

morza.  

! Żywność taką jak np. zupy doprowadzaj do wrzenia tak, aby 

zyskać pewność, że osiągnęła ona temperaturę 70°C. Co do mięsa i 

drobiu, musisz mieć pewność, że soki z wnętrza tych produktów są 

czyste – nie różowe.  

! Odgrzewaną żywność przed spożyciem również odgrzej do temperatury powyżej 70°C.  

 

DLACZEGO?  

Właściwa obróbka termiczna żywności prowadzi do zabicia prawie wszystkich 

niebezpiecznych mikroorganizmów. Badania pokazują, że podgrzanie żywności                           

do temperatury 70°C, pomaga w zapewnieniu bezpieczeństwa konsumentów. Szczególną 

uwagę zwróć na mięso mielone, duże partie mięsa i cały drób.  

 

4. UTRZYMYWANIE ŻYWNOŚCI W ODPOWIEDNIEJ TEMPERATURZE !

! Nie pozostawiaj ugotowanej żywności w temperaturze pokojowej 

przez okres dłuższy niż dwie godziny.  

! Wszystkie gotowane i łatwo psujące się produkty przechowuj                 

w lodówce (najlepiej w temperaturze poniżej 5°C).  

! Utrzymuj wysoką temperaturę (ponad 60°C) gotowanych potraw 

tuż przed podaniem.  

! Nie przechowuj żywności zbyt długo, nawet jeśli trzymasz ją w lodówce.  
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! Nie rozmrażaj zamrożonej żywności w temperaturze pokojowej (zanurz produkt w ciepłej 

wodzie lub użyj urządzeń grzejnych).  

 

DLACZEGO?  

Mikroorganizmy mogą namnażać się bardzo szybko, jeśli żywność przetrzymywana jest  

w temperaturze pokojowej. Podczas przechowywania żywności w temperaturze poniżej 5°C 

lub powyżej 60°C, wzrost mikroorganizmów jest wolniejszy lub nawet powstrzymany. 

Pamiętaj jednak, że niektóre niebezpieczne mikroorganizmy namnażają się w temperaturze 

poniżej 5° C.  

 

5. UŻYWANIE BEZPIECZNEJ WODY I ŻYWNOŚCI !

! Używaj bezpiecznej wody lub poddaj ją takim działaniom,              

aby stała się ona bezpieczna.  

! Do spożycia wybieraj tylko świeżą i zdrową żywność.  

! Wybieraj żywność, która została przygotowana tak, aby była 

bezpieczna, np. pasteryzowane mleko.  

! Myj owoce i warzywa, szczególnie jeśli jesz je na surowo.  

! Nie jedz żywności, która utraciła już datę przydatności do spożycia.  

 

DLACZEGO?  

Surowe produkty, w tym woda i lód mogą być zanieczyszczone niebezpiecznymi 

mikroorganizmami i substancjami chemicznymi. Toksyczne substancje mogą powstawać                 

w uszkodzonej lub spleśniałej żywności. Uważnie wybieraj surowe produkty i stosuj proste 

metody (tj. mycie i obieranie), które mogą obniżyć ryzyko zakażenia i zachorowania. !

!

WIEDZA!=!ZAPOBIEGANIE 

Jolanta Nowacka!

!
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KAMPANIA „ZACHOWAJ TRZEŹWY UMYSŁ 2015”!
!

! Nasza szkoła przystąpiła do kolejnej edycji kampanii ,,Zachowaj Trzeźwy Umysł", 

która w tym roku przebiega pod hasłem: „Grajmy w jednej drużynie”.  Celem tej akcji jest 

promowanie konstruktywnych postaw, zdrowego stylu życia oraz atrakcyjnych dla dzieci                       

i młodzieży zachowań prospołecznych jako alternatywy dla spożywania alkoholu, zażywania 

narkotyków oraz stosowania przemocy. W terminie od 01 kwietnia do 30 listopada 2015 roku 

gimnazjaliści będą mogli wziąć udział w następujących konkursach: 

„Zagrywka w punkt” – konkurs internetowy, zadaniem uczniów będzie odpowiedź na pięć 

podchwytliwych pytań dotyczących siatkówki.  

„Razem lepiej” – konkurs plastyczno - literacki, w którym zadaniem uczniów będzie 

zaprezentować dlaczego w niektórych sytuacjach praca zespołowa przynosi lepsze efekty. 

„Szukamy Młodych Mistrzów” – konkurs dla wyjątkowych gimnazjalistów, którzy mają 

czym się pochwalić. Najlepszych uczniów, modelarzy, tancerzy – po prostu osób, które 

realizują swoje pasje.  

„Nawzajem” – konkurs zespołowy (dla klas i grup świetlicowych) polegający na poznaniu 

sposobu działania lokalnej organizacji pozarządowej i zaprezentowaniu go na fotografiach 

(maksymalnie pięciu). 

„Tekturowy ludzik” – kreatywny konkurs fotograficzny. Zadaniem uczniów będzie sklejenie 

tekturowego ludzika „Tymek Tekturka” i sfotografowanie go w niecodziennym otoczeniu.  

 

         Agata Milewska!

 

APEL PATRIOTYCZNY W PĘPOWSKIM GIMNAZJUM 

 

Jak w dzisiejszym skomercjalizowanym świecie uczyć patriotyzmu? Jak budzić 

w młodzieży świadomość, że Ojczyzna nie jest nam tylko dana, ale i zadana? Już starożytni 

Rzymianie wiedzieli, że „słowa uczą, przykłady pociągają”. Zarówno ofiary zbrodni 
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katyńskiej dokonanej przez sowieckiego okupanta wiosną 1940r. jak równie nieugięci 

w walce o wolną Ojczyznę „żołnierze wyklęci” stawiający opór sowietyzacji Polski w latach 

1944 – 1963, swoją niezłomną postawą dają nam taki przykład patriotyzmu, wobec którego 

nie można pozostać obojętnym. Aby przybliżyć uczniom naszego gimnazjum dramat i ideały 

„katyńczyków” i kontynuujących ich walkę o niezależną Polskę „żołnierzy wyklętych”, 

przeprowadziłam w marcu  i kwietniu 2015r. cykl działań, na który składały się konkursy 

historyczne, powiązana z nimi wystawa oraz impreza sportowa  - VI Ogólnopolski Bieg 

Katyński w Pępowie. 

 Na początku marca, z okazji Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych (polskie święto 

państwowe obchodzone 1 marca, ustanowione w 2011r.) pępowscy gimnazjaliści wzięli 

udział w konkursie wiedzy. W gronie laureatów znaleźli się następujący uczniowie:  

I miejsce  -  Zuzanna Kubiak kl. Ia 

II miejsce  - Klaudia Lewandowska kl. Ib 

                    Natalia Ratajczak kl. Ib 

III miejsce – Aleksandra Chudzińska kl. Ic 

                     Eryk Łyszczak kl. Ib  

                     Weronika Miedzińska kl. Ib 

13 kwietnia to Dzień Pamięci Ofiar Katynia. W tym roku obchodzimy 75. rocznicę 

zbrodni katyńskiej. Upamiętniliśmy ją VI Biegiem Katyńskim, który odbył się w Pępowie 

10 kwietnia 2015r., oraz konkursem historycznym przeprowadzonym w trzech kategoriach: 

prezentacja multimedialna, utwór literacki i plakat. W konkursach wzięło udział łącznie  63   

uczniów naszego gimnazjum. W konkursie na prezentację multimedialną o tematyce 

katyńskiej wzięło udział 13 uczniów. Komisja w składzie p.M. Bigaj i p.T. Jarus wyłoniła 

grono laureatów: 

I miejsce     Tomasz Kopciński  kl. IIb 

II miejsce    Michał Górski  kl. IIb 

III miejsce   Kajetan Hojny   kl. IIb 

                    Filip Kryś  kl IIb 

Wyróżnienia:  Mateusz Gruchociak  kl. Ia 

                        Tomasz Dobrosz  kl. IIb 

                        Martyna Sarbinowska  kl. IIb 

                        Beata Kandzierska  kl. Ib 
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W konkursie  na pracę literacką poświęconą tematyce katyńskiej wzięło udział                    

8 uczniów gimnazjum. Komisja w składzie p. dyr. C. Krajka, p. A. Wojciechowska                     

i p. M. Bigaj wyłoniła 4 najlepsze prace przyznając : 

 

I miejsce    Krzysztof Małecki kl. IIb / wiersz Zbrodnia katyńska 

II miejsce   Zuzanna Kubiak   kl. Ia  / wiersz Katyńczyk 

Wyróżnienie  Maciej Markowski  kl. IIb / wiersz Pamiętajmy 

                      Weronika Miedzińska  kl. Ib  / wiersz  Józef Rzepka – wierny patriota 

 

W konkursie na pracę plastyczną /plakat/ o tematyce katyńskiej, promujący VI Bieg 

Katyński w Pępowie wzięło udział 43 uczniów. Komisja w składzie p. B. Kaźmierczak, 

p. K. Grześkowiak, p. M. Bigaj wyłoniła następujące grono laureatów: 

 

I miejsce    Jan Kempa  kl. Ic 

II miejsce  Julia Fabisiak  kl. Ib 

III miejsce Paulina Wojciechowska  kl. IIb 

                  Karolina Małecka  kl. Ib 

Wyróżnienia   Dagmara Gleń kl. Ic 

                       Aleksandra Chudzińśka   kl. Ic 

                       Maria Andrzejewska  kl. Ib 

 

We wtorek, 14 kwietnia 2015r. uczniowie gimnazjum w Zespole Szkół SPiG 

w Pępowie uczestniczyli w apelu patriotycznym podsumowującym przeprowadzone w marcu 

i kwietniu konkursy historyczne. Uczniowie mogli obejrzeć wystawę prac plastycznych 

o tematyce katyńskiej oraz dwie nagrodzone prezentacje komputerowe przybliżające losy 

pępowskich „katyńczyków”. Pani dyrektor Hanna Grobelna wręczyła laureatom nagrody 

książkowe, których fundatorem był w dużej mierze p. Bogusław Janik, za co, korzystając 

z gościnnych łamów Życia Szkoły, serdecznie dziękujemy.  
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Laureatom gratuluję, a wszystkim uczestnikom dziękuję za zaangażowanie 

i zapraszam do następnych konkursów. 

Mirosława Bigaj 
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Krzysztof Małecki 

Zbrodnia katyńska 

 

Dokonali aresztowań 

Duchowieństwa, policjantów 

Inteligencji, urzędników państwowych 

Politycznie aktywnych 

Armia Czerwona i NKWD 

Sowieccy zabójcy o kamiennych twarzach 

Bóg był tego świadkiem… 

 

Umieścili ich w obozach 

W Kozielsku, Ostaszkowie, Starobielsku 

By w lesie katyńskim 

Strzałem w tył głowy 

Zadać im cios ostateczny 

Tam czekali na śmierć 

Bóg był tego świadkiem… 

 

Tysiące jeńców 

Wspólna mogiła 

Przesiąknięta krwią 

Odebrała im wolność 

Zlegli przeszyci kulami 

Zgładzeni w katyńskim lesie 

Bóg był tego świadkiem… 

 

Tej nocy zabrano im godność 

By nie zmartwychwstali 

By z katyńskiego grobu 

Nie błagali o pomoc 

Nie krzyczeli o litość 

Józef Rzepka  
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Antoni Busz 

Franciszek Nadstawek 

Polegli we wspólnej mogile 

 

Szumią im dęby 

W dalekim Katyniu 

Szumią im dęby 

W pobliskim Pępowie 

I tylko wiatr  

Szelestem liści katyńskich dębów 

Głośno woła 

„Zło dobrem zwyciężaj” 

 

 

Zuzanna Kubiak  

Porucznikowi Józefowi Rzepce 

Katyńczyk 

 

Mądry to człowiek i czyny niemałe, 

takim jak On oddaje się chwałę.  

Był patriotą, zostawił wspomnienia, 

uczył polskości młode pokolenia. 

Dzieci i żona na odległość broniona, 

służba wojskowa wzorowo spełniona. 

Przez Rosjan zesłany w niewoli świat, 

jak liść porwany przez wschodni wiatr. 

 

Co w niewoli żołnierz czuć musiał?  

Obrona ojczyzny, gdy strach serce dusił. 

Gdy jutro niepewne, za domem tęsknota, 

kartka papieru cenniejsza od złota. 

List był ostatni na pożegnanie, 

czy człowiek ten wiedział, co z nim się stanie? 
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W katyńskie lasy został zabrany, 

jak wielu numer mu został nadany.  

Ratował go tylko nadziei blask,  

strzałem w tył głowy razem z nim zgasł... 

 

 

JAKUB I ERYK ODEBRALI ZAŚWIADCZENIA LAUREATÓW 

 

W środę 15 kwietnia  2015 r. w  Poznańskiej Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej II 

stopnia w Poznaniu przy ul. Solnej odbyła się uroczystość wręczenia zaświadczeń i nagród 

laureatom wojewódzkich konkursów przedmiotowych organizowanych dla uczniów 

gimnazjów województwa wielkopolskiego w roku szkolnym 2014/2015. Tytuł laureata 

uzyskało 470 uczniów, w tym 1 uczeń aż czterokrotnie, 11 uczniów - w tym Jakub Rzepka                 

z IIIc - zostało laureatami trzykrotnymi, a 49 uczniów - dwukrotnymi. Eryk Andrzejewski            

z klasy IIIc  to laureat konkursu – chemicznego.  

 

!
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Obaj otrzymali gratulacje i nagrody z rąk Wojewody Wielkopolskiego Piotra Florka 

oraz Wielkopolskiego Kuratora Oświaty Elżbiety Walkowiak. 

My również dołączamy się do gratulacji i życzymy chłopakom podobnych, a nawet 

większych sukcesów w nowej szkole. 

Danuta Szczęsna 

Daria Klimaszewska 

Tomasz Jarus 

 

WYCIECZKA DO NIEBOROWA, WARSZAWY I BIAŁOWIEŻY 

 

  W dniach 26 -28 kwietnia 2015r. grupa 25 uczniów naszej szkoły pod opieką                 

p. M. Bigaj i p. K. Grześkowiak wyruszyła na niezwykłą wyprawę. Po raz pierwszy w historii 

uczniowie z Pępowa mieli dotrzeć do Białowieży, by podziwiać żyjące w pięknej Puszczy 

Białowieskiej żubry. Po drodze zwiedziliśmy m. in. imponującą rezydencję możnego rodu 

Radziwiłłów w Nieborowie, Muzeum Powstania Warszawskiego w Warszawie i Świętą Górę 

Grabarkę – najświętsze miejsce wyznawców prawosławia w Polsce. !
!
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Niezapomnianych wrażeń dostarczyła uczestnikom wycieczki wizyta w warszawskiej 

wytwórni filmowej, gdzie na planie filmu „Miasto 44” poznawali tajniki powstania dzieła 

filmowego, a następnie wzięli udział w warsztatach charakteryzatorskich. Sporo uciechy 

sprawił uczestnikom wyjazdu również pobyt w Parku Wodnym w Hajnówce. Uroczy był też 

wieczorny spacer ulicami Warszawy; obraz pięknie iluminowanych zabytków naszej stolicy 

długo pozostanie nam „pod powiekami”.!
!
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Mirosława Bigaj 

 

CUDZE CHWALICIE, SWEGO NIE ZNACIE 

 

„Góry, chociaż są niezmienne,  

to ich smak dla każdego z nas jest inny.  

I to jest najpiękniejsze.” 

W. Potocki 

Przekonali się o tym uczniowie gimnazjum, którzy uczestniczyli w wycieczce szkolnej 

w Góry Sowie. Na tą dwudniową wyprawę wyruszyli 28 kwietnia 2015 r. z biurem podróży 

MOANA z Gostynia. 

Pierwszego dnia dotarliśmy do Świdnicy – dawnej stolicy księstwa świdnicko-

jaworskiego. Zwiedzanie rozpoczęliśmy od pobytu w XVIII w. ewangelickim Kościele 

Pokoju, jednym z dwóch istniejących w Polsce. Historię kościoła i miasta przybliżył 

wszystkim pilot – przewodnik, pan Tomek Jakubowski. Sam budynek, a szczególnie jego 

wnętrze, zrobiło na nas ogromne wrażenie. Później nadszedł czas na zapoznanie się                           
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z zabytkową starówką i wjazd windą na ratuszową wieżę widokową, skąd mogliśmy 

podziwiać panoramę Świdnicy.  

Następnie przejechaliśmy do Walimia. Przeszliśmy tam podziemną trasą turystyczną – 

„Podziemne fabryki Walimia”, które stanowią jeden z wielu kompleksów o charakterze 

militarnym wybudowanym w okresie II wojny światowej. 

Kolejnym punktem bogatego programu wycieczki była wyprawa piesza na najwyższy 

szczyt Gór Sowich – Wielką Sowę (1015 metrów n. p. m). Wznosi się tam piękna wieża 

widokowa, na którą niestety nie udało nam się wejść ze względu na dość gęstą mgłę, która 

uniemożliwiła obejrzenie urokliwej zazwyczaj panoramy. 

Po prawie trzygodzinnej wyprawie w góry, udaliśmy się do Nowej Rudy, gdzie 

zostaliśmy zakwaterowani w pięknym Ośrodku Sportu i Rekreacji. Tam też zjedliśmy pyszną 

obiadokolację, a po krótkim odpoczynku czekała na nas jeszcze jedna atrakcja tego dnia. 

Udaliśmy się na basen, który mieścił się również w naszym Ośrodku, gdzie przez 1,5 godziny 

mogliśmy pływać, grać w piłkę wodną i korzystać ze zjeżdżalni. To było wspaniałe 

zwieńczenie całego „turystycznego” dnia.  

Drugi dzień rozpoczęliśmy od pożywnego śniadania zorganizowanego w formie 

„szwedzkiego stołu”. Wybór był bardzo duży i każdy mógł zjeść to, co najbardziej lubi. 

Posileni, ruszyliśmy zrealizować kolejne, zaplanowane punkty naszej wycieczki.  

Na początku, wyposażeni w rękawice, młotki i przecinaki, udaliśmy się na „wulkan”, 

czyli pokopalnianą hałdę, by pod okiem geologa, poszukać skamieniałych szczątków roślin 

sprzed tysięcy lat.  

Następnie przyszedł czas na zwiedzenie Muzeum Górnictwa w Nowej Rudzie. Po tym 

kompleksie architektoniczno - przemysłowym oprowadził nas pan Rysio, dzięki któremu                 

ta podziemna wycieczka była jeszcze atrakcyjniejsza, niż się na początku zapowiadała. 

Śmiechu było co niemiara. Punktem kulminacyjnym była przejażdżka prawdziwą, podziemną 

kolejką górniczą. 

Pełni wrażeń, udaliśmy się do Srebrnej Góry, miasteczka górniczego położonego                 

u podnóża Przełęczy Srebrnej, znanego z wydobycia rud srebra i ołowiu. Tam po krótkiej 

„wspinaczce” dotarliśmy do osiemnastowiecznej pruskiej Twierdzy Srebrnogórskiej. 

Przewodnik w stroju z tamtej epoki ciekawie opowiedział jej historię i oprowadził nas po jej 

najgłębszych zakamarkach. Nie zabrakło też atrakcji – strzelania z prawdziwej broni 

skałkowej, czy chociażby najbardziej zapamiętanego przez chłopców „dosiadania osła”. 
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Po tych atrakcjach przyszedł czas na dostarczenie ciału energii. Pojechaliśmy                     

do centrum miasteczka, aby tam zjeść smaczny obiad i pyszny deser w restauracji 

„Koniuszy”. 

Po posiłku wyruszyliśmy w drogę powrotną do domu. We Wrocławiu, zatrzymaliśmy 

się jeszcze na pół godziny w ulubionej restauracji młodych ludzi – McDonald`s, aby zjeść 

lody. Do Pępowa, gdzie na swoje pociechy czekali już stęsknieni rodzice, wróciliśmy                     

po godzinie 2100.  

Oprócz niezapomnianych wrażeń, przywieźliśmy mnóstwo zdjęć, o co tradycyjnie 

zadbał p. Paweł Andrzejewski. Ta wyprawa pokazała, jak piękne, choć niezbyt wysokie,                 

są polskie Góry Sowie, Bardzkie czy Stołowe i jak pełna atrakcji jest ziemia dolnośląska. 

Wycieczka była wspaniałą lekcją przyrody, geografii, historii, a nawet wychowania 

fizycznego, gdy wspinaliśmy się na Wielką Sowę. To, co zobaczyliśmy i czego 

dowiedzieliśmy się od licencjonowanych przewodników, na długo pozostanie w pamięci 

wszystkich uczestników. 

 

!
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Nad sprawnym i bezpiecznym przebiegiem eskapady czuwali: p. Teresa Małecka,                     

p. Grzesiu - kierowca, p. Tomek Jakubowski – pilot i przewodnik oraz piszący te słowa – 

Elżbieta i Paweł Andrzejewscy.  

 

 

WYJAZD GIMNAZJALISTÓW W GÓRY SOWIE 
 

Wrażenia z wycieczki, która odbyła się w dniach 28 - 29  kwietnia 2015 roku według 

relacji jednej z uczestniczek: 

 

            Wczesnym rankiem wraz z naszymi opiekunami i pilotem wyruszyliśmy w drogę. 

Podróż trwała około trzy godziny. Dojechaliśmy na miejsce o godzinie dziewiątej rano. 

            Pierwszym zabytkiem, który zwiedziliśmy był Kościół Pokoju w Świdnicy. Mogliśmy 

podziwiać go od wewnątrz, a na koniec kupić pamiątki. Następnie udaliśmy się na wieżę 

widokową. Niestety, była mgła. Na szczęście znajdowały się tam elektroniczne monitory,                 

na których można było podziwiać panoramę miasta. Kiedy skończyliśmy oglądać widoki, 

udaliśmy się na rynek. Mieliśmy tam pół godziny na zakupy. Po krótkiej przerwie wsiedliśmy 
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do autobusów i pojechaliśmy zwiedzać Sztolnie Walimskie. Kiedyś były to obozy pracy.              

Przed wejściem do podziemia musieliśmy założyć kaski ochronne. Dzięki przewodnikowi 

dowiedzieliśmy się wiele o niewyjaśnionych dotąd faktach z czasów II wojny światowej. 

Następnie oddaliśmy cześć wszystkim poległym tam więźniom. Później wraz z naszym pilotem 

udaliśmy się w góry i zaczęliśmy się wspinać, aby zdobyć szczyt Wielkiej  Sowy. Mimo 

trudnych warunków, udało nam się  wejść na samą górę. W drodze powrotnej  zaczęło padać i 

pilot podjął decyzję o wejściu do schroniska. Dzięki temu mogliśmy ogrzać się ciepłą herbatą  

lub zjeść smaczny rosół. Kiedy pogoda się poprawiła, poszliśmy dalej. Na koniec 

pojechaliśmy do Regionalnego Centrum Turystyki Aktywnej w Nowej Rudzie, gdzie 

nocowaliśmy.  Dostaliśmy tam pyszną obiadokolację, mogliśmy też  korzystać z basenu. 

Następnego dnia o godzinie ósmej zjedliśmy śniadanie, spakowaliśmy się i ruszyliśmy                      

w dalszą drogę. Najpierw udaliśmy się z geologiem na poszukiwanie paprotników                          

w kamieniach. W tym celu otrzymaliśmy specjalny sprzęt: młotki, rękawice i okulary.                    

To, co znaleźliśmy, mogliśmy zatrzymać na pamiątkę. Następnie udaliśmy się do  Turystycznej 

Kopalni Węgla w Nowej Rudzie. Zanim  ją zwiedziliśmy, dowiedzieliśmy się jak wydobywany 

jest węgiel oraz poznaliśmy historię tej kopalni. Musieliśmy założyć kaski ochronne, każdy             

w innym kolorze. Atrakcją kopalni był skarbnik,  który wszystkich umalował czarną sadzą               

i co chwilę próbował nas przestraszyć. Dużo wrażeń dostarczył nam przejazd kolejką górską. 

Kiedy skończyliśmy zwiedzać, musieliśmy się umyć, a było to bardzo trudne. Potem mogliśmy 

również kupić  pamiątki. Wsiedliśmy do autobusu i udaliśmy się do Twierdzy Srebrna Góra. 

Przewodnik, ubrany w strój pruskiego żołnierza, zaczął nas oprowadzać. Na koniec pokazał 

nam jak strzela się z prawdziwej broni.  

            Następnie udaliśmy się do restauracji, aby zjeść posiłek. W drodze powrotnej do domu 

pilot zrobił nam niespodziankę i zatrzymaliśmy się w McDonald`s.  

Dziękujemy organizatorom: p. Elżbiecie Andrzejewskiej, p. Pawłowi 

Andrzejewskiemu,  opiekunom: p. Teresie Małeckiej , pilotowi i naszemu kierowcy autobusu. 

 

Aleksandra Chudzińska kl.Ic 

 

MISTRZOSTWA POWIATU W LEKKIEJ ATLETYCE 

 

 28 kwietnia 2015 roku rozegrano w Gostyniu Mistrzostwa Powiatu w Lekkiej 

Atletyce, które były zarazem eliminacjami do zawodów rejonowych. Skromna, 14 - osobowa 
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ekipa z naszego Zespołu Szkół wywalczyła sześć awansów. Mistrzem powiatu w skoku w dal 

został Bartosz Ptak. Wicemistrzami zostali: Michał Durak w biegu na 2000 metrów                    

oraz gimnazjaliści biegnący w ,,sztafecie szwedzkiej”: Kacper Pospiech (100 m), Dawid 

Nowicki (200 m), Bartosz Ptak (300 m) i Kamil Chlebowski (400 m). Trzecie miejsca zajęli: 

Natalia Małecka w biegu na 600 m, Roksana Rossa w biegu na 1000 m oraz Kacper Pospiech 

w skoku w dal. Wyżej wymienieni uczniowie wywalczyli awans do finału rejonowego, który 

odbędzie się w Lesznie 15 maja. Bardzo dobrze spisali się również Karol Dworacki czwarty 

w biegu na 2000 m oraz Jakub Danielczyk czwarty w biegu na 1000 m. Szósty w biegu                 

na 300 metrów był Dawid Nowacki, a w biegu na 1000 m szóste miejsce zajął Rafał Kapała. 

 

Jacek Migdalski 

 

SIATKARSKI GIM SHOW 

 

 29 kwietnia 2015 roku dwie drużyny z naszej szkoły w uczestniczyły w Pogorzeli                 

w ,,Siatkarskim Gim Show”. Każdy startujący zespół składał się z trzech dziewcząt i trzech 

chłopców. W rywalizacji z trzema drużynami z Pogorzeli i jedną z Bułakowa, nasi uczniowie 

zajęli dwa pierwsze miejsca. 

Zdjęcia i i niektóre wyniki na stronie: http://skspepowo.cba.pl/ 

 

Jacek Migdalski 

 

PROGRAM EDUKACYJNY  "ŻYJ SMACZNIE I ZDROWO" 

 

 W tym roku szkolnym nasze gimnazjum po raz drugi przystąpiło do programu 

edukacyjnego „Żyj smacznie i zdrowo”. 

„Żyj smacznie i zdrowo” to program, którego celem jest przekazanie młodzieży zasad 

prawidłowego  i smacznego odżywiania, zachęcenie ich do podejmowania pierwszych prób 

gotowania oraz do wspólnego, rodzinnego spożywania posiłków. W ramach akcji 

podejmowane są również ważne społecznie tematy marnowania żywności, niedożywienia,            

a także zmniejszania ilości odpadów, zużycia energii i wody. 
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W kilku klasach gimnazjum na lekcjach wychowawczych odbyły się prelekcje na temat 

zdrowego odżywiana, a zainteresowani gimnazjaliści otrzymali książeczki kucharskie            

z bardzo prostymi, ciekawymi i zdrowymi przepisami. 

 

  

!



Życie Szkoły. Nr 58. Cz.2.Marzec– kwiecień 2015 
 
 
 

!
!

6
1!

 
 

          Agata Milewska  

          Jolanta Nowacka 
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