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„Ania z Zielonego Wzgórza”  w Teatrze Muzycznym  

            29 października liczna grupa uczniów z klas IV-VI (53) wzięła udział w wyjeździe      
do Teatru Muzycznego w Poznaniu. Celem wyprawy było obejrzenie adaptacji teatralnej 
powieści Lucy Maud Montgomery pt. „Ania z Zielonego Wzgórza”. Dla większości uczniów  
była to pierwsza wizyta w Teatrze Muzycznym. Dzieci miały okazję zobaczyć prawdziwą 
scenę teatralną i poczuć niezwykłą atmosferę, jaka zwykle panuje w teatrach. Wyjazd miał 
charakter edukacyjny, był ściśle powiązany z programem nauczania języka polskiego. 

       Poniżej przedstawiamy krótkie relacje uczestników wyjazdu. 

        Po wejściu do gmachu teatru zostawiliśmy kurtki w szatni i weszliśmy do dużej sali. 
Rozsiedliśmy się wygodnie w fotelach, każdy na swoim miejscu. Ja siedziałam na balkonie. 
Początek spektaklu poprzedził dźwięk dzwonka, a po nim zabrzmiały trzy gongi. Zapadła 
cisza, zgasły światła, rozsunęła się kurtyna. Na scenie pojawili się aktorzy. Rozpoczęło się 
wspaniałe widowisko muzyczne! Bardzo podobała mi się muzyka - piosenki w wykonaniu 
występujących aktorów. Spektakl wzbogaciły różne efekty, m.in. kolorowe światła. Odczucia, 
jakie towarzyszyły mi podczas oglądania „Ani z Zielonego Wzgórza” w teatrze, różniły się      
od tych, które miałam czytając książkę o tym samym tytule. Moim zdaniem  muzyka 
wprowadziła niepowtarzalną atmosferę, która na długo pozostanie w mojej pamięci. 

                                                                                                         Monika Sędłak  kl.Va 

 

          Przedstawienie było ciekawe. Wszyscy z zainteresowaniem śledzili losy bohaterki 
ukazane na scenie. Najbardziej podobały mi się wesołe piosenki śpiewane przez aktorów, 
którzy bardzo dobrze zagrali swoje role. Zaskakująca scenografia  i dobrze dobrane 
oświetlenie uczyniły ten spektakl atrakcyjnym. Po wyjściu z teatru udaliśmy się do restauracji 
McDonald’s, skąd posileni i z uśmiechami na twarzy wróciliśmy do domu. 

                                                                                                        Sławomir Michalski kl. Va 

 

          Podczas wyjazdu liczną grupą uczniów opiekowały się: s. Ewa Koczwara,                     
p. E. Fabisiak, p. M. Wachowiak i p. J. Góźdź.  

                                                                                                                Marlena Wachowiak 

                                                                                                                 Joanna Góźdź         
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Biskupin 2015 („Smaki z przeszłości") 

 

 
          14 września br. trzydziestoosobowa grupa uczniów z klas VIa, VIb wyjechała             
do Biskupina. Tradycyjnie od kilkunastu lat uczniowie naszej szkoły uczestniczą w tym 
wydarzeniu. W tym roku odbył się XXI Festyn Archeologiczny pt. „Smaki z przeszłości”. 
Wycieczkowa wyprawa rozpoczęła się od przejażdżki kolejką wąskotorową z Wenecji          
do Biskupina. Uczniowie w blasku słońca podziwiali drewnianą osadę, jezioro wokół niej 
oraz poznali dawny sposób przemieszczania się. Następnie uczestniczyli w wykładzie          
pt. „Ucztowanie w średniowieczu na zamkach, dworkach, klasztorach i chłopskich 
chałupach”. Zapoznali się również w wystawą, która przedstawia początki Biskupina, życie 
ludzi, ich zwyczaje i upodobania, czyli historię osady. Kolejnym punktem było spotkanie        
z przyrodą przygotowane przez leśniczych gąsawskiego nadleśnictwa. Następnie uczniowie 
degustowali jadła różnych epok. Przecież od zarania dziejów człowiek zdobywał w różny 
sposób pożywienie. Początkowo było to łowiectwo, rybołówstwo i zbieractwo. Później 
zaczęto hodować zwierzęta i uprawiać ziemię oraz gotować jadło w glinianych naczyniach. 
Najbardziej uczniom smakował chleb z masłem czosnkowym i świeżymi ziołami oraz smalec 
z suszoną śliwką i jabłkiem, a także podpłomyki z różnymi darami natury. Potrawy tak bardzo 
przypadły dzieciom do gustu, że duża grupa zakupiła książeczki pt. „Słowiański gar”,          
aby przyrządzić je w domu z mamami lub babciami. Wszystkie prezentowane posiłki były 
przygotowywane według zachowanych receptur i zapisanych przez kronikarzy. Na terenie 
Biskupina można było spotkać również gości z Litwy, Białorusi i Węgier, którzy 
prezentowali swoje potrawy narodowe. Oprócz jedzenia uczestnicy wycieczki mogli 
posłuchać muzyki, śpiewu. Oglądali pokaz strzelania z łuku. Odważni i zainteresowani mogli 
jeździć konno. 
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          W drodze powrotnej do domu wstąpiliśmy do Gniezna, miasta położonego na siedmiu 
wzgórzach. Uczniowie podziwiali Archikatedrę Gnieźnieńską, w murach której miały miejsce 
koronacje pięciu królów Polski, między innymi Bolesława Chrobrego. W 1000 r. odbyła się 
pielgrzymka cesarza Ottona III do Grobu św. Wojciecha. W tej prastarej świątyni przebywało 
wiele osobistości z naszego kraju i ze świata, a przede wszystkim głowa kościoła katolickiego 
– patron naszej szkoły, Ojciec Święty Jan Paweł II. Uczniowie zobaczyli Drzwi 
Gnieźnieńskie, które przedstawiają misyjną działalność i męczeństwo św. Wojciecha          
oraz srebrny relikwiarz z doczesnymi szczątkami św. Wojciecha. Ostatnim punktem pobytu           
w Katedrze był taras widokowy. Po pokonaniu dwustu czterdziestu schodów wieży 
południowej podziwialiśmy panoramę miasta. 

          W późnych godzinach wieczornych bardzo zadowoleni wróciliśmy do Pępowa.  

 

                                                                                              Lidia Muszyńska, Arleta Adamek 

 

 

Odblaski 

         Jesień jest piękną porą roku, jednak niesie pewne ryzyko, gdyż szybko zapada zmrok. 
Każdy uczeń posiada potrzebę bezpieczeństwa. Powinien unikać sytuacji zagrażających jego 
zdrowiu i życiu, w drodze do i ze szkoły. Dzieci uczestniczyły w pogadankach 
przeprowadzonych przez wychowawców, a 28 października br. otrzymały gadżety 
odblaskowe. Życzymy naszym uczniom, aby czuli się bezpiecznie i dzięki temu zawsze mieli 
uśmiech na twarzy, czyli postępowali zgodnie z hasłem zapisanym na odblasku: „Always 
smile”.  

 

                                                                                                                           Lidia Muszyńska 
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DUŻY CZYTA MAŁEMU 

 
              W  październiku rozpoczęła się kolejna edycja akcji czytelniczej DUŻY CZYTA 
MAŁEMU. W każdy wtorek uczniowie klas pierwszych odwiedzają bibliotekę i słuchają 
bajek czytanych przez gimnazjalistów. „Bajkowy wtorek” sprawia radość zarówno starszym, 
jak i młodszym czytelnikom. 

 

                                                                                                                 Ewa Fabisiak 

  Bernadeta Kaźmierczak 
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Jesienne dekoracje 

 

              Jesień to wyjątkowa pora roku, która zasypuje nas swoimi darami: kasztanami, 
żołędziami     i mnóstwem kolorowych liści, z których tworzy przepiękne kobierce. Uroki 
naszej złotej polskiej jesieni warto utrwalać i zachować, tworząc kolorowe dekoracje. Tak też 
uczynili nasi uczniowie podczas warsztatów jesiennych zorganizowanych w ramach kół 
zainteresowań „Złote rączki”, „To i owo” oraz w ramach zajęć technicznych. Zaangażowane 
w projekt osoby wykonywały z kolorowych papierów jesienne liście, którymi następnie 
ozdabiały gałązki, tworząc śliczne drzewa. Na nich  pojawiły się także ręcznie wykonane, 
piękne sowy z szyszek. „Jesienny kącik” na I piętrze Szkoły Podstawowej ozdobiły wazony   
w barwach złota, zieleni i brązu wypełnione jesiennymi bukietami. W holu Gimnazjum 
natomiast, pojawiła się jesienna girlanda przyozdobiona kolorowymi wiankami z szyszek, 
orzechów, żołędzi, głogu i jarzębiny. Cieszy fakt, że uczniowie chętnie wykonują jesienne 
dekoracje  i angażują się w różne przedsięwzięcia. Celem, który sobie założyłyśmy tworząc   
z uczniami jesienne kompozycje, było pokazanie uroku i piękna otaczającej nas przyrody. 
Przy okazji, pochmurne i deszczowe ostatnio dni  mogliśmy spędzić w niezwykle twórczy 
sposób. 
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                                                                                                                Elżbieta Andrzejewska 
                                                                                                                Zuzanna Neuhoff – Ley 
                                                                                                                Paweł Andrzejewski 

 

Wymiana młodzieży   Pępowo- Hille 

W dniach 17 - 23 września 2015 roku gościliśmy grupę młodzieży wraz z opiekunami  

z niemieckiej szkoły w Hille. Goście przybyli do naszej szkoły w czwartek wieczorem. Piątek 

rozpoczął się spotkaniem z panią dyrektor  C. Krajką i oprowadzeniem gości po naszej 

szkole.  Następnie odbyły się zajęcia w ramach projektu „Zielona energia”.  Uczniowie 

biorący udział w wymianie wraz ze swoimi kolegami i koleżankami z Hille rozwiązywali  

quiz dotyczący  odnawialnych źródeł energii, wzajemnie się uczyli wybranych wyrażeń. 

Później  wzięli udział w zajęciach tanecznych, które przygotowała p. K. Grześkowiak. Nauka 

kroku podstawowego salsy i innych układów tanecznych sprawiła dużo radości.                      

Po zmaganiach tanecznych  grupa młodzieży udała się na  wycieczkę rowerową po gminie  

Pępowo w celu poznania okolicy.  
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Sobota była dniem pełnym wrażeń. Już wczesnym rankiem  młodzież                      

wraz z opiekunami wyruszyła na wycieczkę do Torunia. Zwiedzanie Starego Miasta, seans    

„7 Planet” w Planetarium im. Mikołaja Kopernika czy   pobyt w Muzeum Piernika były 

wspaniałym przeżyciem dla wszystkich uczestników. 
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W niedzielę rodziny goszczące  młodych przyjaciół z Niemiec przygotowały 

niespodzianki dla swoich gości . Poniedziałek  rozpoczął się zajęciami  przeprowadzonymi 

przez p. D. Kałmuczaka w ramach projektu  „Odnawialne źródła energii”. Następnym  

punktem  programu był  pobyt na basenie w Lesznie, gdzie każdy mógł się pochwalić swoimi 

umiejętnościami pływackimi. W ostatnim dniu pobytu  uczniowie rozwijali swoje 

umiejętności manualne na lekcji techniki z p. Z. Neuhoff- Ley, podczas której wykonywali 

pudełka na przybory szkolne. 

Po tych zajęciach przyszedł czas na taniec. Doskonalono poznane wcześniej kroki salsy           

i układów tanecznych. Po południu rozegrany został  mecz  piłki siatkowej. Nad grą fair play 

czuwał p. M. Kaczmarek. 

Tydzień z grupą młodzieży z Hille minął szybko. Wzbogacił w nowe doświadczenia zarówno 

gości, jak i naszych uczniów. Wspólnie spędzony czas był okazją do integracji, poznawania 

innych kultur, doskonalenia języków. 

 

Zespół nauczycieli ds. współpracy z zagranicą 
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Wybory do Samorządu Szkolnego 

           Dnia 13.10 br. odbyły się wybory do Samorządu Szkolnego, do którego kandydowało 
czternaścioro  uczniów. Gimnazjaliści  oddali 206 głosów, w tym 5 było nieważnych. Skład 
Samorządu przedstawiono 27 października,  na dyskotece w Siedlcu. Zgodnie z tradycją,  
przewodniczący wraz ze swoimi pomocnikami poprowadził korowód poloneza.  

Wyniki głosowania do Samorządu Szkolnego gimnazjum  przedstawiają się następująco: 

1. Tobiasz Twardowski – 102 głosy  

2. Mateusz Brylewski – 67 głosów 

3. Klaudia Lewandowska- 51 głosów 

4. Julia Paluszkiewicz- 47 głosów                                                                                                           

 

  Julia Fabisiak 

Konkursy historyczne 

Na przełomie października i listopada 2015 r. w pępowskim gimnazjum miały  
miejsce eliminacje szkolne dwóch konkursów historycznych: Przedmiotowego Konkursu 
Historycznego oraz Ogólnopolskiego Konkursu Historycznego „Losy żołnierza i dzieje oręża 
polskiego”. 

23 października 2015 r. odbył się etap szkolny Przedmiotowego Konkursu 
Historycznego, w którym wzięło udział 13 uczniów  naszego gimnazjum. I miejsce zajął 
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Krzysztof Małecki (kl. IIIb) – 34 pkt., II miejsce - Martyna Cieplik (kl. IIIb) – 30 pkt., III m. 
– Martyna Sarbinowska (kl. IIIb) – 27 pkt.  

5 listopada 2015 r. odbył się etap szkolny Ogólnopolskiego Konkursu Historycznego 
„Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego”. Wzięło w  nim udział 4 uczniów klasy IIIb; 
zwyciężył Tomasz Kopciński, II miejsce zajął Krzysztof Małecki, a III m. -  Martyna Cieplik.  

Niestety, żaden z uczestników eliminacji szkolnych ww. konkursów  nie przeszedł    
do etapu rejonowego. 

Zwycięzcom etapu szkolnego gratuluję, a wszystkim uczestnikom obu konkursów 
historycznych dziękuję za udział i zaangażowanie.  

Mirosława Bigaj 

 

„Pamiętamy” - 76. rocznica egzekucji w Krobi 

76 lat temu, 21 października 1939 r. mieszkańcy Krobi byli świadkami masowego 
mordu dokonanego przez niemieckich okupantów na ludności cywilnej. Od kul plutonu 
egzekucyjnego zginęło wówczas 15 mieszkańców Krobi i okolic, w tym 3 mieszkańców 
naszej gminy: Feliks Poprawa, Walenty Walczak i Jan Szczurny.   

 

!
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Od wielu lat na krobskim rynku w rocznicę tych dramatycznych wydarzeń 
organizowane są uroczystości, których celem jest przywrócenie pamięci o ofiarach 
niemieckiego terroru. W tym roku po raz drugi uczestniczyła w nich również delegacja           
z naszej szkoły. Busikiem pojechaliśmy    do kościoła w Krobi, gdzie nasz poczet (Martyna 
Cieplik, Martyna Sarbinowska i Kajetan Hojny) dołączył do szeregu pocztów sztandarowych 
biorących udział w uroczystości. Po mszy św. nastąpił przemarsz delegacji i pocztów 
sztandarowych spod kościoła pod pomnik ofiar egzekucji na Rynku      w Krobi. Tam miała 
miejsce krótka manifestacja patriotyczna, w której uczestniczyła również delegacja naszej 
szkoły (p. dyrektor Cyryla Krajka w asyście dwóch uczniów gimnazjum - Michała 
Andrzejewskiego i Tomasz Kopcińskiego). Nasz udział w tej niezwykłej uroczystości 
uwieczniła  na zdjęciach ( zamieszczonych obok) Natalia Kołodziejczak. 

Warto dodać, że następnego dnia – 22 października 2015 r. grupa uczniów 
pępowskiego gimnazjum, wracając z kina w Krobi (gdzie obejrzeliśmy  film „Pilecki” – 
przybliżający postać rotmistrza Witolda Pileckiego -  jednego z największych bohaterów 
czasu II wojny światowej, zamordowanego po wojnie przez służby bezpieczeństwa PRL) 
zapaliła znicze pod tablicą upamiętniającą ofiary egzekucji w Krobi i uczciła ich pamięć 
minutą ciszy. 

 

Mirosława Bigaj 
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XV pielgrzymka Rodziny Szkół im. Jana Pawła II 

XV pielgrzymka Rodziny Szkół im. Jana Pawła II na Jasną Górę przebiegała           
pod hasłem „ Jan Paweł II” – Patron rodziny.” 20 tysięcy pielgrzymów reprezentujących 
około 500 szkół z całej Polski i Wilna, a wśród nich 40 - osobowa grupa z naszego 
gimnazjum wraz          z opiekunami, uczestniczyło w uroczystej Mszy Św. z udziałem 
pocztów sztandarowych. Całej liturgii przewodniczył duszpasterz Rodziny Szkół – ksiądz 
biskup Henryk Tomasik. Wszyscy zgromadzeni na Jasnej Górze modlili się w intencji Ojca 
Świętego Franciszka, swoich rodzin oraz prosili o wstawiennictwo maryjne w trudnym 
zadaniu wychowania młodego pokolenia.  Do tematu rodziny i modlitwy w jej intencji 
nawiązał w słowach powitania o. Sebastian Matecki, a także w homilii biskup Henryk 
Tomasik. Po eucharystii odczytano Akt Zawierzenia Matce Bożej, a także list Rodziny Szkół 
im. Jana Pawła II skierowany do Ojca Świętego Franciszka.  
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                               Oprócz przeżyć duchowych i  niesamowitej atmosfery wspólnoty 
przywieźliśmy ze spotkania na Jasnej Górze pamiątki – znaczek pielgrzymkowy i dziesiątkę 
różańca. Już czekamy na następne spotkanie w 2016 roku. 

 

                                                           Anna Raczkiewicz, Danuta Szczęsna 
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„Dzieło Nowego Tysiąclecia”" 

11 października gimnazjaliści  z naszej szkoły ponownie włączyli się w akcję 
zbierania środków finansowych na rzecz Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia”. W tym dniu 
w całej Polsce obchodzony był XV Dzień Papieski pod hasłem:  „Jan Paweł II – Patron 
Rodziny”.   Przez całe niedzielne popołudnie uczniowie kwestowali na ulicach naszej gminy.                         
Wolontariusze z dużym zaangażowaniem i entuzjazmem, pod opieką koordynatorów:               
p. D. Szczęsnej i p. A. Raczkiewicz, zebrali 5540,64 zł. Pieniądze oraz sprawozdanie             
ze zbiórki zostały przekazane Fundacji dla  utalentowanej młodzieży z najuboższych rodzin.  

 

            Dziękujemy wszystkim zaangażowanym,  a zwłaszcza ofiarodawcom  i 
wolontariuszom. 

                                                                                                                             D. Szczęsna      

                                                                                                                            A. Raczkiewicz 

                                                                                                             

 
"

"

"
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"Ten, co kształci serca i umysły" -  Dzień Edukacji Narodowej 

 w naszej szkole 
        
    W tym roku oprawę artystyczną Dnia Edukacji Narodowej w Zespole Szkół Szkoły 
Podstawowej i Gimnazjum w Pępowie przygotowali członkowie Koło Teatralnego            
(pod opieką p. M. Bigaj) we współpracy z  chórem ( pod batutą p. L. Żelaznego).  Uroczym 
występem, na który złożyły się inscenizowane zagadki literackie, przeplatane pieśniami  
chóru,  uczniowie  umilili  czas obchodzącym swe święto nauczycielom i pracownikom 
szkoły.   
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„Ten, co kształci serca i umysły młode, 
ten, co ścieżki życia pokoleń toruje, 
tylko z kwiatu wdzięczności może mieć nagrodę, 
tylko z postępków, których przykłady wskazuje. 
Lecz nim życiem okazać będziemy to w stanie, 
żyj nam przez długie lata, 
przyjm nasze wyznanie,  
że będziemy o Tobie pamiętać, 
gdy walczyć będziemy o prawdę.                         
Będziemy z Tobą iść, 
gdy żyć zaczniemy naprawdę...” 
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          Wszystkim Nauczycielom i Pracownikom naszej szkoły, z całego serca dziś 
dziękujemy i życzymy Państwu dużo zdrowia, szczęścia bez miary, nerwów ze stali                
i byście się smutkom nie dali. 

Członkowie Koła Teatralnego wraz z opiekunem 
 

 



Życie Szkoły. Nr 60. Cz.2. Wrzesień– październik 2015 
 

19"
"

„Młodzi głosują” 

            Kolejny raz w pępowskiej szkole uczniowie gimnazjum wypowiedzieli się                              
w sprawach niezwykle ważnych dla całego kraju. 19 października, w holu gimnazjum został 
utworzony lokal wyborczy, w którym  gimnazjaliści  mogli oddać swój głos w wyborach 
parlamentarnych.  

 

Program „Młodzi głosują” to program edukacji wyborczej, w którym od 1995 roku       
w roli organizatorów wystąpiło 50 000 uczniów i uczennic, a w przygotowanych przez nich 
wyborach wzięły udział ponad 3 miliony młodych Polaków. 

W naszej szkole gimnazjaliści po raz pierwszy  uczestniczyli w  programie w 2002 r. 
Wówczas wybierano  w wyborach bezpośrednich wójta. 

Finałem całego projektu są wybory, ale poprzedzone różnymi działaniami. Wcześniej 
odbyły się lekcje na temat zasad wyborów, kompetencji parlamentu oraz tego, jak ważny jest 
udział w głosowaniu każdego pełnoletniego obywatela.  Klasy przygotowały także plakaty 
zachęcające do uczestnictwa w wyborach, a dziewczyny z klasy IIB wykonały gazetki           
na temat programu „Młodzi głosują” oraz Sejmu i Senatu RP. Na terenie gminy zostały 
również rozwieszone plakaty informacyjne, które otrzymaliśmy z Centrum Edukacji 
Obywatelskiej. 
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Wybory w naszej szkole to prawdziwa lekcja demokracji, w ramach której wyrabiamy 
nawyk głosowania. Mamy nadzieję, że dzięki temu przyczyniamy się do  kształtowania 
postaw obywatelskich wśród młodych obywateli, a w dalszej kolejności do zwiększenia 
frekwencji w przyszłych wyborach  i zainteresowania życiem publicznym. 

 Anna Raczkiewicz, Arleta Adamek 

 

Marnością jest pragnąć długiego życia, a nie dbać o życie dobre 

         22 października liczna grupa (89)  gimnazjalistów obejrzała w kinie w Krobi film        
pt. Pilecki – w reż. Mirosława Krzyszkowskiego. Rotmistrz Witold Pilecki był człowiekiem, 
który walczył z bolszewikami  podczas Bitwy Warszawskiej i z Niemcami w kampanii 
wrześniowej. Z własnej woli dał się złapać Niemcom i zamknąć w obozie koncentracyjnym   
w Auschwitz, by poinformować Europę o sytuacji więzionych tam osób, o ludobójstwie 
dokonywanym przez żołnierzy Hitlera. Organizował ruch oporu, wreszcie – uciekł i zlecił 
jeszcze kilka ucieczek, w tym najsłynniejszą, gdy oficerowie polskiej armii w pełnym 
umundurowaniu esesmanów wywieźli z obozu tajne dokumenty Związku Organizacji 
Wojskowej. To jeden z największych bohaterów i najodważniejszych ludzi tamtych czasów. 
Przez ponad 40 lat nie wolno było wymawiać w Polsce jego nazwiska.  

           Krzysztof Małecki kl. IIIb: To fabularyzowany dokument o życiu Witolda Pileckiego, 
który nie trzyma widza w napięciu, lecz na pewno warto go obejrzeć, ponieważ ukazuje 
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wielkiego bohatera naszego narodu. Poza Marcinem Kwaśnym, który wcielił się w rolę 
rotmistrza, nikt nie wykazał się szczególnymi umiejętnościami aktorskimi. Według mnie 
produkcja do poprawki, ale na pewno film przekazuje pozytywne wartości edukacyjne             
i wychowawcze. Nietrudno było zauważyć, że budżet przeznaczony na jego realizację nie był 
imponujący. Film powstał dzięki zbiórce społecznej, a Pilecki zasługuje na lepszy film.  

Uważam, że państwo powinno znajdować pieniądze na wartościowe produkcje. Szkoda,        
że tego filmu nie reżyserował  Jan Komasa. Jestem ciekaw, jak wyglądałoby to dzieło według 
jego wizji. Chciałbym, aby pojawiły się kolejne filmy o Pileckim, ale też o innych postaciach    
z czasów II wojny światowej i okresu PRL-owskiego, ponieważ mamy bohaterów narodowych, 
o których nic nie wiemy albo wiemy niewiele. 

          Maria Andrzejewska kl. IIb: Syn Witolda Pileckiego opowiadał o pobycie ojca w obozie 
w Auschwitz i o działalności w konspiracji. Nie był to film akcji, ale niektóre sceny 
wprowadzały grozę i budziły strach, szczególnie te związane z pobytem w obozie. Według 
mnie najgorszy  był moment końcowy, kiedy tytułowy bohater został niesłusznie oskarżony      
o zdradę ojczyzny, a przecież tak bardzo się dla niej poświęcał i walczył. Moim zdaniem 
warto  obejrzeć film, gdyż dzięki niemu dowiadujemy się o prawdziwym wojennym bohaterze,           
o zupełnie nam nieznanym wielkim patriocie. 
"

"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""Alicja Wojciechowska 

XIV Festiwal Piosenki Obcojęzycznej 

 

            29 października br. w gostyńskim Liceum Ogólnokształcącym odbył się XIV Festiwal 
Piosenki Obcojęzycznej szkół powiatu gostyńskiego. Do przesłuchań konkursowych zgłosiło 
się 20 uczniów. Występy podzielono na 2 kategorie: gimnazja (6 wykonawców) i szkoły 
ponadgimnazjalne (12 wykonawców). Pępowskie gimnazjum reprezentowała Adela 
Borowczyk, uczennica klasy IIIb, która zaśpiewała piosenkę Emeli Sande ” Read All about 
it”. Jury, oceniając występy, brało pod uwagę umiejętności wokalne, jak i biegłość                        
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w posługiwaniu się językiem obcym. Adela w swojej kategorii wiekowej zaprezentowała się 
najlepiej spośród pozostałych wykonawców i tym samym zajęła I miejsce. 

            Gratuluję i życzę dalszych sukcesów!!! 

" Leszek Żelazny 

 

Dopalacze niszczą życie! 
 

We wtorek, 15 września  uczniowie gimnazjum oraz klas V i VI szkoły podstawowej 
uczestniczyli w programie profilaktycznym pt. „Dopalacze niszczą życie”. Impulsem           
do przygotowania prezentacji multimedialnej oraz gazetki  informacyjnej była wizyta w kinie 
-   4 września w GOK-u w Gostyniu i obejrzenie filmu pod tym samym tytułem. Projekcja 
została zorganizowana przez Komendę Powiatową Policji w Gostyniu.  

Uczennice gimnazjum, Maria Andrzejewska, Julia Fabisiak i Nikola Suchanecka   
z kl. II B oraz Martyna Cieplik, Martyna Sarbinowska i Natalia Kołodziejczak z kl. III B, 
informowały koleżanki i kolegów o szkodliwych skutkach zażywania substancji 
psychoaktywnych oraz o tym, co można znaleźć w ich składzie – nierzadko są to pestycydy, 
kwas solny, benzyna czy… muchomor czerwony. 

Dziewczyny występowały aż trzykrotnie, aby dotrzeć do jak największej grupy 
rówieśników i przekonać ich, że „eksperymentowanie” z dopalaczami może skończyć się źle. 
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           Na zakończenie  uczniowie otrzymali ulotki z najważniejszymi informacjami                
i przydatnymi numerami telefonów. 

 
 

            
 

Agata Milewska 
Jolanta Nowacka  

"
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Spotkanie profilaktyczne z terapeutą uzależnień 

 
           28  i 29 września 2015 r. w naszej szkole odbyły się spotkania profilaktyczne               
z Kierownikiem Poradni Profilaktyki i Terapii MONAR w Lesznie, panią Hanną 
Jędrzejewską. 
Wzięli w nich udział  uczniowie klas VI szkoły podstawowej oraz  młodzież z klas I-III 
gimnazjum. 
           Celem spotkania było przybliżenie problemu narkomanii i alkoholizmu                  
wśród młodzieży, a także pokazanie drogi do uzależnienia i trudnej walki z nałogiem. 
Uczniowie dowiedzieli się, jak groźne i niebezpieczne dla zdrowia oraz życia są substancje 
psychoaktywne. 
           Na prelekcję zostali zaproszeni również rodzice  oraz nauczyciele. Podczas    spotkania  
z nimi  prelegentka miała na celu podniesienie  świadomości   w   zakresie działania 
mechanizmu uzależnienia oraz zwrócenie uwagi na sygnały ostrzegawcze świadczące o tym, 
że dziecko sięga po narkotyki." 
 

 
 
           Dopełnieniem zajęć z uczniami były „żywe   świadectwa” osób,    które    uporały    się                                           
z nałogiem.    
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                                                                                                    Agata Milewska  
                                                    Alina Olejniczak"
"

„Posprzątajmy razem świat z Polcopperem” 
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       Pod koniec października cała społeczność szkolna z wielkim zaangażowaniem 
przystąpiła do 5.  edycji akcji „Posprzątajmy razem świat z Polcopperem”. 
Zorganizowana zbiórka miała na celu przypomnienie dzieciom i młodzieży, jak w praktyce 
wygląda segregowanie odpadów i czemu  służy. Zbieraliśmy: elektroodpady, złom, 
makulaturę, szkło, baterie, telefony, ładowarki oraz puszki aluminiowe.                             
Dzięki październikowej akcji pozyskaliśmy 429,72 zł. Uzyskane pieniądze zostały wpłacone 
na konto Rady Rodziców i będą  przeznaczone na dofinansowanie wyjazdów szkolnych 
klasom, które wzięły udział w szkolnej segregacji odpadów. 
         Serdecznie dziękujemy dzieciom, rodzicom oraz wszystkim, którzy pomogli 
zorganizować  zbiórkę.   
         Szczególne podziękowania kierujemy pod adresem panów: Eugeniusza 
Chlebowskiego oraz Zbigniewa Waleńskiego, za wkład pracy i pomoc                               
w przeprowadzeniu akcji. 
                                   Izabela Marszałek 
                                   Agata Milewska 

 

Sport szkolny 
 
             Od 10 do 20 sierpnia dwoje naszych uczniów (Natalia Małecka Jan Kempa)           
oraz jedna z naszych absolwentek wzięli udział w zgrupowaniu sportowym w Szklarskiej 
Porębie. Wraz z medalistami Mistrzostw Europy i Polski mieli możliwość podnosić             
swe umiejętności oraz wzmacniać cechy motoryczne. Większość treningów odbywała się             
na ścieżce pod reglami. Były również zajęcia prowadzone na stadionie. Tam też młodzież 
spotkała Tomasza Adamka, byłego mistrza świata w boksie,  przygotowującego się do walki     
z Przemysławem Saletą, mistrzem  świata w kick-boxingu. Oczywiście, nie obyło się           
bez wspólnej fotografii i autografów.  
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Oprócz ciężkiej pracy uczestnicy obozu mieli możliwość „pospacerować’ w Śnieżnych 
Kotłach, skąd przepędziła nas burza,  jak również mogli podziwiać wodospady Szklarki          

i Kamieńczyka, niestety, w bardzo okrojonej szacie ze względu na panującą suszę. 

 

 
 Pierwszym sprawdzianem po obozie był start w Mityngu Okręgu w Lesznie,                       
29 sierpnia 2015 r.  Nasi uczniowie spisali się bardzo dobrze, ustanawiając nowe rekordy 
życiowe. Natalia w biegu na 600 m z czasem 1.53,86 zajęła 6 miejsce a Janek w biegu            
na 300 m był 5. w swojej serii. Ta sama dwójka wystartowała tydzień później w Poznaniu, 
gdzie również spisali się znakomicie, ustanawiając nowe rekordy życiowe. Natalia w biegu   
na 300 m zajęła w swojej serii drugie miejsce z wynikiem 48,48 s. Natomiast Janek w biegu 
na 600 metrów był ósmy z wynikiem 1.47,28. 

 Najważniejszym startem tej jesieni był udział w Międzywojewódzkich Mistrzostwach 
Młodzików, które odbyły się we Wrocławiu 9 września. Naszą szkołę reprezentowało 
dziewięcioro uczniów. Natalia Małecka, startując w biegu na 600 m, zajęła szóste miejsce        
w  swej serii . W bardzo trudnej konkurencji,  jaką jest chód na 5 000 metrów, mieliśmy 
pięciu naszych reprezentantów. Niestety, trzem z nich się nie poszczęściło i po trzech 
ostrzeżeniach podzielili oni los kilku innych uczestników i zostali zdyskwalifikowani. 
Pozostali spisali  się znakomicie. Łukasz Wielebiński zajął czwarte miejsce, Karol Dworacki 
był siódmy, a Patryk Matuszczak dziewiąty. W chodzie startowały również dziewczęta.        
Na dystansie trzech kilometrów Oliwia Błaszyk była ósma, Katarzyna Grzelczak dwunasta,       
a Julia Paluszkiewicz 13. 

           6 października w Gostyniu odbył się powiatowy finał sztafetowych biegów 
przełajowych. Zespół Szkół reprezentowały trzy zespoły. Najlepiej wypadła  sztafeta 
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gimnazjalistów, która w składzie: Piotr Danielczyk, Karol Dworacki, Paweł Sobański, Jan 
Kempa, Krzysztof Małecki, Jakub Ratajczak, Łukasz Gruszka, Patryk Grzelczak, Tobiasz 
Twardowski, Adrian Kwiatkowski zajęła drugie miejsce. Sztafeta szkoły podstawowej (pięć 
dziewcząt, pięciu chłopców) oraz gimnazjalistki były szóste. 
 26 i 27 października nasza szkoła organizowała  eliminacje powiatowe w halowej 
piłce nożnej. W pierwszym dniu rywalizowały szkoły podstawowe. Do turnieju zgłosiły się 
trzy zespoły: z Siemowa, Starej Krobi i Pępowa. Po zaciętej rywalizacji do finału 
powiatowego awansowała drużyna  ze  Starej Krobi.    Nasi chłopacy  po  zwycięstwie        
nad  Siemowem 12:0 i przegranej ze Starą Krobią 3:5 zajęli drugie miejsce.  

 W następnym dniu w turnieju uczestniczyło pięć drużyn reprezentujących gimnazja w: 
 Pogorzeli, Poniecu, Starej Krobi, Pępowie i Gimnazjum nr 2 z Gostynia . Po rozegraniu 
dziesięciu meczy najlepsza okazała się drużyna z Ponieca a drugie miejsce zajęli nasi 
reprezentanci, awansując tym samym do finału powiatowego. Skład naszej drużyny to: Paweł 
Sobański, Bartosz Kowalik, Michał Andrzejewski, Mateusz Brylewski, Patryk Matuszczak, 
Jan Konieczny, Jakub Dalibor, Kajetan Hojny, Karol Dworacki, Jakub Marecki. 
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Jacek Migdalski 
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Wyniki poszczególnych meczy: 

1! Gostyń"2" *" Pogorzela""""""""""2:0"

!2! Stara"Krobia" *" Poniec""""""""""""""1:4"

3! Pogorzela" *" Stara"Krobia"""""0:2"

4! Pępowo" *" Gostyń"2""""""""""2:0"

5! Stara"Krobia" *" Pępowo""""""""""""0:2"

6! Poniec" *" Pogorzela"""""""""2:0"

7! Pępowo" *" Poniec"""""""""""""0:2"

8! Gostyń"2" *" Stara"Krobia""""""0:1"

9! Poniec" *" Gostyń"2""""""""""3:1"

10! Pogorzela" *" Pępowo"""""""""""1:1"
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