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Biskupin 2016    "Biskupin Archeo - Fashion Week" 

 

           Kolejny raz uczniowie szkoły podstawowej wraz z opiekunami: p. A. Adamek,                   

p. L. Muszyńską, p. B. Kaźmierczak i p. E. Fabisiak, uczestniczyli w XXII Festynie 

Archeologicznym „Biskupin Archeo - fashion week”. Motywem przewodnim tegorocznej 

imprezy była moda polska i europejska od epoki kamienia po czasy nowożytne. 
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Relacje uczestników wycieczki  

             19 września 2016 r. wybraliśmy się do Biskupina na Festyn Archeologiczny ,,Archeo-

fashion week”. W tym roku prezentowana była moda średniowieczna i wszystko, co wiąże się 

z tym tematem. Naszą podróż rozpoczęliśmy autokarem, a następnie w Żninie przesiedliśmy 

się do kolejki wąskotorowej, która zawiozła nas do Biskupina. Na festynie obejrzeliśmy 

pokaz mody wczesnośredniowiecznej, inscenizację chrztu Mieszka I i walki wojowników. 

Spacerując, obejrzeliśmy osadę oraz chaty: garncarza, kowala i tkacza. Poznaliśmy               

też tajemnicę budowy pieca do wytopu metali. 

            Następnie byliśmy świadkami pokazów Instytutu Archeologii Podwodnej, podczas 

których poznaliśmy  elementy stroju nurka oraz znaki, jakimi komunikują się 

płetwonurkowie. Wielką atrakcją było dla nas  stoisko, na którym  robiono tatuaże. Prawie 

wszyscy uczestnicy wycieczki ozdobili twarz barwnymi obrazkami. 

           W drodze powrotnej wstąpiliśmy do restauracji Mc’Donalds. Zmęczeni,                    

ale zadowoleni wróciliśmy do domu. To była bardzo ciekawa wycieczka i fajna lekcja 

historii.   

                                                                                                               Maria Fabisiak    kl. V a 
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     W poniedziałek, 19 września pojechaliśmy na wycieczkę do Biskupina na Festyn 

Archeologiczny „Archeo-fashion week”.  Na początku wycieczki, a dokładnie w Żninie, 

wsiedliśmy do kolejki wąskotorowej. Przejeżdżaliśmy m.in. przez Wenecję, po czym 

dojechaliśmy do Biskupina. Tam oglądaliśmy pokaz mody strojów, które nosiło się kiedyś      

w średniowieczu.  

 

          Potem obejrzeliśmy inscenizację przyjęcia chrztu przez Mieszka I. Chwilę później 

rozgrywane były bitwy wojów, którzy uczestniczyli m.in. w kręgu zdrady. 

 

             Następnie podziwialiśmy, jak kiedyś wyglądały miejsca pracy tkacza i garncarza. 

Najbardziej zainteresowała mnie glina, z której kiedyś robiono garnki i inne naczynia.         

Na  końcu zrobiliśmy sobie pamiątkowe zdjęcie, po czym poszliśmy zobaczyć kostium 

płetwonurka. Moją uwagę przykuła butla z tlenem. Bardzo podobał mi się   pokaz nurkowania 
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w specjalnym kontenerze. Nauczyliśmy się  wtedy znaków, dzięki którym można 

porozumiewać się pod wodą. Mieliśmy również trochę czasu na kupno pamiątek. Większość 

z nas zdecydowała się na zakup łuku. 

            To była wspaniała wycieczka. 

Oliwia Bogdańska kl.Vb 

 

  

Przygody Mikołajka… „na żywo”! 

 

           12 października pięćdziesięcioro uczniów z klas czwartych, piątych i szóstych wzięło 

udział w wyjeździe o charakterze kulturalnym do Krotoszyna. W kinie „Przedwiośnie”  

uczestnicy wycieczki obejrzeli spektakl na motywach opowiadań o przygodach niesfornego 

Mikołajka. Uczniowie z uwagą  śledzili  teatralną adaptację lektury szkolnej w wykonaniu 

aktorów krakowskiego teatru. Warto zauważyć, że wyjazd cieszył się bardzo dużym 

zainteresowaniem wśród dzieci. 

        Dziękujemy Radzie Rodziców za wsparcie tego przedsięwzięcia i dofinansowanie 

kosztów przejazdu.  

                                                                                                                    Joanna Góźdź 

                                                                                                                    Marlena Wachowiak 

                                                                                                                    Ewa Fabisiak 
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Dla tych, co kształcą serca i umysły młode …. 

 

 

 

             Na I piętrze Szkoły Podstawowej zapachniało jesienią. Wszystko za sprawą wystawy 

z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Uwagę odwiedzających i oglądających wystawę 

przykuwał widok zabytkowego roweru, na którym zawisły kosze pełne pięknych wrzosów. 

Jesienną scenografię tworzyły również hortensje i chryzantemy oraz kolorowe dynie, liście, 

orzechy, kiście jarzębiny i mieniące się złotem kolby kukurydzy. Wystawa w całości została 

zaaranżowana i wykonana przez uczniów - członków koła rękodzielniczego „Złote rączki”      

i ich opiekunki, a dedykowana była wszystkim pracownikom szkoły z okazji ich święta. 
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Elżbieta Andrzejewska 
Zuzanna Neuhoff - Ley 
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Złote rączki dla Złotych serc 

 

                Uczniowie z koła rękodzielniczego „Złote rączki” bardzo pracowicie rozpoczęli 

miesiąc październik, aranżując, komponując i wykonując kartki okolicznościowe z okazji 

Dnia Edukacji Narodowej. W tym roku dominowały kolory i motywy jesienne. Kartki zdobiły 

kompozycje z liści klonowych, dębowych i lipowych. Ich urok polegał na tym, że za pomocą 

specjalnego preparatu uzyskany został efekt postarzenia papieru. Kartki z życzeniami zostały 

wręczone Panu Wójtowi Stanisławowi Krysickiemu, Pani Marii Stachowiak – Inspektorowi 

ds. Oświaty, księdzu proboszczowi Kazimierzowi Małkowi, księdzu kanonikowi Henrykowi 

Szwarcowi, nauczycielom uczącym, nauczycielom emerytom, pracownikom administracji                

i obsługi oraz przedstawicielom Rady Rodziców. Uroczystość miała miejsce 12 października 

w naszej szkole. Ponieważ nie było dwóch jednakowych kartek, wszyscy obdarowani mogli 

poczuć się naprawdę wyjątkowo. 
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Elżbieta Andrzejewska 

Zuzanna Neuhoff - Ley 
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Święto Bibliotek Szkolnych 

 

Październik to Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek Szkolnych. Z tej okazji uczniowie 

naszej szkoły zostali zaproszeni do konkursów. Młodsi czytelnicy przygotowali 

najpiękniejszą zakładkę do książki, a uczniowie klas IV – VI wykonali pracę plastyczną        

pt. „Baśnie, naturalnie!”. Nieco trudniejsze zadanie czekało na uczniów gimnazjum, którzy 

musieli rozpoznać tytuły ekranizacji powieści Henryka Sienkiewicza. Konkursy cieszyły się 

ogromnym zainteresowaniem, a  uczniowie wykazali się pomysłowością i twórczymi 

zdolnościami.  

	

                                                                                            Ewa Fabisiak 

                                                                                                                Bernadeta Kaźmierczak 
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Zainspirowani jesienią 

                 W dniu 19 października br. Stowarzyszenie Ziołowieś Pępowo zorganizowało           

w ramach Projektu „Pępowo Art. …czyli artystycznie w naszej gminie”, warsztaty 

rękodzielnicze „Wianki, wianeczki z darów jesieni”. W warsztatach uczestniczyli również 

członkowie Koła zainteresowań „Złote rączki.” Pod okiem swoich opiekunek, a zarazem 

nauczycielek techniki, wyplatali i zdobili wianki, tworząc piękne, jesienne kompozycje          

z flielinowych liści, jarzębiny, papieru, filcu, wstążeczek, guzików itp. materiałów.              

To popołudniowe spotkanie było doskonałą okazją i zachętą do miłego oraz twórczego 

spędzenia czasu wolnego. Uczestnicy zajęć rozwinęli swoją wyobraźnię przestrzenną                               

i spostrzegawczość. Nauczyli się dokładności, cierpliwości, a także kreatywności.              

Przy miłych rozmowach i słodkim poczęstunku, to wyjątkowe, październikowe popołudnie 

minęło bardzo szybko.  
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           Dziękujemy Paniom ze Stowarzyszenia Ziołowieś Pępowo za zaproszenie nas               

i przeprowadzenie inspirujących warsztatów, w znakomitej i przyjemnej atmosferze. 

Elżbieta Andrzejewska 

Zuzanna Neuhoff – Ley 

 

 

 

Wycieczka na Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 

	

W piątek, 28 października uczniowie klasy 6b szkoły podstawowej oraz gimnazjum               

– w sumie 36 osób wraz z opiekunami – Marzeną Matysiak, Kamilą Dzierżgowską                            

i Arkadiuszem Błaszykiem, wybrali się na wycieczkę do Poznania. Głównym celem wyjazdu 

była wizyta na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza, na Wydziale Matematyki                    

i Informatyki.  
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              Dzięki uprzejmości absolwentki naszej szkoły, a obecnie studentki piątego roku 

Matematyki i Informatyki – pani Katarzyny Grobelnej oraz jej dwóch koleżanek, mogliśmy 

zwiedzić uczelnię oraz wziąć udział w warsztatach edukacyjnych na temat szyfrowania                     

i deszyfrowania wiadomości oraz programowania robotów Lego. Zajęcia były bardzo ciekawe 

i pasjonujące. Uczniowie nauczyli się szyfrować, a także  deszyfrować wiadomości. Potem, 

do zbudowanych robotów z klocków Lego, wprowadzali algorytmy tak, aby roboty wykonały 

odpowiednie czynności. Uczniom bardzo podobały się te zajęcia. Dzięki nim wzbogacili 

swoją wiedzę i zdobyli nowe doświadczenie.  
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Następnie udaliśmy się do kina. Późnym wieczorem szczęśliwie wróciliśmy do domu. 

To był dzień niezapomnianych wrażeń.    

 

																																Marzena Matysiak 

                     Kamila Dzierżgowska 

                          Arkadiusz Błaszyk  

	

	

	

Każdy gest, nawet najdrobniejszy... zmienia świat... czyjś świat... 

	

 9 października obchodziliśmy XVI  Dzień Papieski. Organizuje go  Fundacja Dzieło 

Nowego Tysiąclecia, która na co dzień upamiętnia pontyfikat Jana Pawła II, promując 

nauczanie Papieża i wspierając różne przedsięwzięcia społeczne. Tradycją naszą jest,             

że co roku angażujemy się w tę wielką krajową akcję. Uczniowie gimnazjum, pełni 

zaangażowania, wyszli na ulice naszych wiosek, aby kwestować na rzecz zdolnej młodzieży 

pochodzącej z niezamożnych rodzin z małych miast i terenów wiejskich. Tegorocznej 

inicjatywie przewodziło hasło: „Jan Paweł II - Bądźcie świadkami miłosierdzia”.          
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Podczas niedzielnej kwesty, którą przeprowadzili uczniowie, udało się zebrać 6500,53 zł. 

Uważamy, że jest to inicjatywa, która doskonale wpisuje się w proces wychowawczy naszej 

szkoły, gdyż jako szkoła im. Jana Pawła II staramy się wdrażać w życie nauczanie naszego 

Patrona. Idąc za przykładem niesienia pomocy potrzebującym, chcemy dołożyć swoją 

„cegiełkę” i włączyć się w to piękne dzieło.  

 

           



Życie Szkoły. Nr 65. Cz.2. Wrzesień– październik 2016 
 

16	
	

    

 

           Dziękujemy wszystkim, którzy wsparli zbiórkę, jak i wolontariuszom, którzy                

z radością podjęli się tego zadania. 

                                                                                                                Danuta Szczęsna  

                                                                                                             Anna Raczkiewicz 
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Z Janem Pawłem II jesteśmy świadkami  

Bożego Miłosierdzia 

 13 października grupa gimnazjalistów wraz z opiekunami wyjechała do Częstochowy, 

aby uczestniczyć w XVI Ogólnopolskiej Pielgrzymce Rodziny Szkół  im. Jana Pawła II.       

Na tę uroczystość przybyło blisko 20 tysięcy uczniów, nauczycieli, rodziców i dyrektorów 

reprezentujących około 460 placówek wszystkich typów, od przedszkoli   do szkół wyższych, 

przybyło, by podziękować Królowej Polski za ciągłe wstawiennictwo.	Uroczystą Mszę św.    

o godz. 11.00 odprawił krajowy duszpasterz Rodziny Szkół im. Jana Pawła II biskup 

radomski Henryk Tomasik. Przypomniał w homilii wezwanie polskiego papieża,                                   

aby szczególnym wyznaniem wiary było miłosierdzie. Po eucharystii odczytano Akt 

Zawierzenia Matce Bożej oraz list uczestników spotkania do Ojca św. Franciszka, a także 

poświęcono pamiątkowe różańce z napisem „Jezu, Ufam Tobie”. List do pielgrzymów 

wystosował także prezydent Andrzej Duda. Słowa prezydenta zostały odczytane                       

przez kapelana głowy państwa,   ks. Marcina Janochę. 
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Pielgrzymka jak zawsze była dla nas ważnym wydarzeniem, gdyż przybliża nam 

postać naszego Patrona. Duchowa moc Jasnej Góry  sprawia, że wiele osób wybiera się tam 

po raz kolejny, dlatego już dziś zapraszamy do udziału w roku 2017.  

Warto również zajrzeć na stronę:  http://www.jasnagora.com/wydarzenie-10531 

                          Opiekunowie: Danuta Szczęsna, Anna Raczkiewicz, Sylwia Grzelczak 

	 	

	

„Pamiętamy” - 77. 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! 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 trzeci 
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uczestniczyła w nich również delegacja z naszej szkoły. Busikiem pojechaliśmy do kościoła 

w Krobi, gdzie nasz poczet sztandarowy (Julia Waleńska, Wiktoria Mierzyńska i Fryderyk 

Maciejewski) dołączył do szeregu pocztów sztandarowych biorących udział w uroczystości. 

Po mszy św. nastąpił przemarsz delegacji i pocztów sztandarowych spod kościoła pod pomnik 

ofiar egzekucji. Tam miała miejsce krótka manifestacja patriotyczna, w której uczestniczyła 

również delegacja naszej szkoły (B. Chorała, N. Malcherek i M. Wojtkowiak) pod opieką      

p. M. Bigaj i p. A. Wojciechowskiej, składając wiązankę kwiatów pod tablicą upamiętniającą 

ofiary egzekucji w Krobi. Następnie obejrzeliśmy niezwykły montaż multimedialny „Pamięci 

synów krobskiej i pępowskiej ziemi” przygotowany przez uczestników projektu „Ocalić       

od zapomnienia”. W ramach rocznicowych uroczystości nasza delegacja wzięła również 

udział w premierowym pokazie w kinie „Szarotka” filmu dokumentalnego „Byli Polakami”, 

ukazującego historię rozstrzelania mieszkańców Krobi i okolic. 

Mirosława Bigaj 

 

      
 

 

              Niezwykłe przedstawienie, czyli co słychać w kole teatralnym… 

 

                Koło teatralne w pępowskiej szkole istnieje już 23 lata, obecnie liczy 16 członków. 

Swą działalnością służy szkole i mieszkańcom gminy, jednak przede wszystkim  kształtuje 

wrażliwość artystyczną uczestniczących w jego działaniach uczniów; pomaga rozwinąć             

ich artystyczne zainteresowania, uczy współpracy w zespole, w którym każdy ma swoje 

ważne zadanie do spełnienia. Poprzez mozolną pracę na próbach dzieci odkrywają radość             

z wspólnego stworzenia czegoś wartościowego, niepowtarzalnego, co zapada głęboko                 

w pamięci i sercu. Takimi ambitnymi przedsięwzięciami były z pewnością dwa ostatnie 

przedstawienia przygotowane przez nasze koło.  
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              We wrześniu 2016 r. koło teatralne bardzo intensywnie pracowało nad stworzeniem 

oprawy artystycznej Inauguracji Roku Akademickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku 

w powiecie gostyńskim. Przedstawienie wg scenariusza autorstwa p. Ewy Migdalskiej 

przygotowaliśmy w Gminnym Ośrodku Kultury we współpracy z chórem szkolnym            

pod batutą p. L. Żelaznego. Układy taneczne, dzięki którym spektakl stał się niezwykle 

dynamiczny, opracowała p. K. Grześkowiak. Gościnnie wystąpiły również dzieci z klasy II c 

szkoły podstawowej w ZSSPiG w Pępowie 

  

  

We wrześniu i w październiku w ramach szkolnego DKF ( Dyskusyjny Klub 

Filmowy) koło przygotowało również 2 seanse  filmowe; uczniowie gimnazjum mogli 

obejrzeć „Korczaka” A. Wajdy i „Akcję pod Arsenałem”.  Koło zorganizowało też                   

(we współpracy z kołem turystyczno-historycznym) 2 wyjazdy do kina w Krobi - na film 

"Smoleńsk" (94 uczniów gimnazjum)  oraz na film „Wołyń” (28 gimnazjalistów z klas III). 

 

Mirosława Bigaj 
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