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Wycieczka do Poznania 

          9 listopada 2017 r. odbyła się kolejna wycieczka edukacyjna do Rogalina i Poznania. 

Uczestniczyli w niej uczniowie szkoły podstawowej i gimnazjum.  

          Pierwszym punktem wyjazdu było zwiedzanie pałacu w Rogalinie, gdzie historię rodziny 

Raczyńskich usłyszeliśmy z audiobooków. W pałacu znajdują się pamiątki tej rodziny. Można 

było podziwiać salony, sypialnie, bibliotekę, gabinet londyński, powozownię oraz galerię 

obrazów. Następnie udaliśmy się do Laboratorium Wyobraźni w Poznańskim Parku Naukowo-

Technologicznym. Zostaliśmy podzieleni na trzy grupy, w których odbywały się ciekawe 

zajęcia. Kolejnym punktem wycieczki była wizyta w Muzeum Rogala. Na początku zostaliśmy 

zapoznani z historią budynku, w którym znajduje się muzeum, a następnie otrzymaliśmy 

odpowiednie czapki i byliśmy gotowi do wypiekania rogali. Pobyt w muzeum został 

uświetniony gwarą wielkopolską. Nie są nam obce takie określenia jak: mela, szczun, munka, 

pyry, katana, kociamber, knipa, bejmy, klapioki, słodkie, ślip, mycka, fana, kejter, rayna, bryle 

itd. Dokonaliśmy również degustacji pysznych rogali świętomarcińskich oraz otrzymaliśmy 

Certyfikaty Rogalowego Czeladnika, które każdej Meli i Szczunowi nakazują: „Farynę                 

i młodzie szanować, jak Święty Marcin z potrzebującym podzielić się; cnót akuratności 

przestrzegać i pyszne rogale na całym świecie sławić.” W drodze powrotnej do domu nie 

mogliśmy pominąć wizyty w restauracji McDonald’s. Do Pępowa wróciliśmy rozśpiewanym 

autobusem.  
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          Wycieczka nam się bardzo podobała i mamy nadzieję, że będzie więcej takich 

wyjazdów,   w których chętnie weźmiemy udział.  

Nadia Sudolska, Julia Kołodziejczak, Katarzyna Matuszewska 

Wiktoria Konieczna, Dominika Marciniak 
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11 listopada - Święto Niepodległości - Poranek Patriotyczny 10.11.2017 

          10 listopada 2017 roku w naszej szkole odbył się poranek patriotyczny z okazji 99. 

rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, przygotowany przez panią Lidię Muszyńską  

i panią Arletę Adamek. W tym dniu obowiązywał strój galowy przyozdobiony kotylionami 

narodowymi. 

           Narodowe Święto Niepodległości to najważniejsze święto państwowe. Jest obchodzone 

dla upamiętnienia 11 listopada 1918 roku, kiedy to Polska odrodziła się po 123 latach niewoli. 

Uczniowie naszej szkoły uczcili pamięć tych wszystkich, którzy walczyli o wolność Polski. 

Zaprezentowali pieśni o tematyce niepodległościowej. Widzowie zgromadzeni na uroczystości 

mogli również obejrzeć prezentację dotyczącą odwagi i męstwa naszych żołnierzy. Widowisko 

wprowadzało w atmosferę wydarzeń poprzedzających datę 11 listopada 1918 roku. W sumie 

odbyło się pięć piętnastominutowych apeli. Podczas jednego z nich mieliśmy zaszczyt gościć 

panią dyrektor Cyrylę Krajkę, która wygłosiła krótką przemowę. Zachęcała wszystkich 

zebranych do udziału w głównych obchodach, które odbyły się w sobotę, tj. 11 listopada 2017 

roku. Wszyscy z zainteresowaniem i w skupieniu wysłuchali tej szczególnej lekcji historii.        
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                             Katarzyna Klementowicz, Olga Maciejewska 
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Konwencja o Prawach Dziecka 

 

Dnia 22 listopada w naszej szkole po raz drugi obchodziliśmy Ogólnopolski Dzień Praw 

Dziecka.  

Z tej okazji uczniowie Szkoły Podstawowej w Pępowie przygotowali apel,                       

aby przybliżyć swoim kolegom informacje zawarte w Konwencji o Prawach Dziecka – 

najważniejszym dokumencie określającym prawa najmłodszych. 

Uczestnicy spotkania obejrzeli prezentację multimedialną o prawach, które im 

przysługują i obowiązkach, z których muszą się wywiązywać. Ogromnym zainteresowaniem 

cieszyły się też pełne humoru scenki dramowe, obrazujące poszczególne prawa. Całość 

wzbogacona została teledyskami grupy teatralnej „Łejery” oraz piosenkami wykonanymi          

przez naszych uczniów. 

Była to nietypowa lekcja wychowawcza, która wzbogaciła wiedzę uczniów na temat ich 

praw i obowiązków. 

Ponadto montaż słowno – muzyczny został zaprezentowany uczniom ze Szkoły 

Podstawowej w Skoraszewicach.  
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         Dziękujemy p. Leszkowi Żelaznemu za pomoc w przygotowaniu oprawy muzycznej                    

oraz p. Alicji Skowrońskiej za przygotowanie dekoracji . 

                                                                                                                               Agata Milewska 

                                                                                                                        Ewa Fabisiak 
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Konkursy historyczne 

W listopadzie 2017 r. w pępowskim gimnazjum miały miejsce eliminacje szkolne 

dwóch konkursów historycznych: Przedmiotowego Konkursu Historycznego 

oraz Ogólnopolskiego Konkursu Historycznego „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego”.  

9 listopada 2017 r. odbył się etap szkolny Przedmiotowego Konkursu Historycznego, 

w którym wzięło udział 5 uczniów klasy III a naszego gimnazjum. I miejsce zajął Kamil 

Przybyłka, II miejsce – Maksymilian Grześkowiak, III m. – Wojciech Waleński. 6 listopada 

2017 r. odbył się etap szkolny Ogólnopolskiego Konkursu Historycznego „Losy żołnierza 

i dzieje oręża polskiego”. Wzięło w nim udział 5 uczniów klas trzecich. Zwyciężył Kamil 

Przybyłka. II miejsce zajął Wojciech Waleński, a III m. - Mikołaj Plackowski. Niestety, żaden 

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

W szkolnym konkursie historycznym zorganizowanym z okazji 99. rocznicy odzyskania 

niepodległości udział wzięło 48 gimnazjalistów. Ich zadaniem było jak najdokładniej wypełnić 

kupon konkursowy, zawierający 8 pytań o różnym stopniu trudności. Zwyciężyła Aleksandra 

Skrzypczak z kl. III a, II miejsce ex aequo zajęły: Katarzyna Klementowicz z kl. III a, Oliwia 

Nowacka z kl. II b, Wiktoria Stanisławska z kl. II c, Karolina Szałata z kl. II b oraz Joanna 

Wolsztyniak z kl. II c. Miejsce III ex aequo zajęli Karolina Paris z kl. II a i Mikołaj Plackowski 

z kl. III a.  

Zwycięzcom konkursów historycznych gratuluję, a wszystkim ich uczestnikom dziękuję 

za udział i zaangażowanie.  

Mirosława Bigaj 

 

 

Konkurs przyrodniczo-ekologiczny 

W grudniu 2017 r. uczniowie klas szóstych, Oliwia Bogdańska, Kinga Rolnik i Piotr 

Guzikowski, brali udział w konkursie przyrodniczo – ekologicznym. 

Został on zorganizowany przez Szkołę Podstawową im. Juliana Tuwima w Kobylinie 

pod patronatem Regionalnego Centrum Edukacji Ekologicznej w Krotoszynie. Konkurs był          

na wysokim poziomie, składał się z trzech etapów. W pierwszym etapie należało rozwiązać 
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test. Następnie trzeba było przeprowadzić dwa eksperymenty i sporządzić wnioski. Jeden                 

z eksperymentów sprawił trudność niemal wszystkim uczestnikom. Trzeci etap przebiegał             

na ścieżce edukacyjnej, która znajdowała się na zewnątrz budynku szkoły. Były tam tablice           

z informacjami koniecznymi do rozwiązania krzyżówki dotyczącej zwierząt i roślin leśnych. 

Po zakończeniu zmagań umysłowych, gdy komisja sprawdzała nasze prace, zostaliśmy 

poczęstowani pysznymi kanapkami, ciepłą herbatą i słodyczami. Przed ogłoszeniem wyników 

uczniowie Technikum Chemicznego z Krotoszyna zaprezentowali pokaz eksperymentów 

chemicznych. 

Nastąpił czas werdyktu, wstrzymując oddech, czekaliśmy na wynik. Tym razem nie 

zajęliśmy miejsc na podium, ale jesteśmy zadowoleni z udziału w konkursie. Za nasze 

zmagania zostaliśmy nagrodzeni dyplomami i pendrive'ami. 

Bardzo dziękujemy Szkole Podstawowej w Kobylinie, Regionalnemu Centrum Edukacji 

Ekologicznej w Krotoszynie za zorganizowanie ciekawego konkursu oraz nauczycielom naszej 

szkoły za to, że mogliśmy uczestniczyć w tym wydarzeniu. Było to dla nas wspaniałe 

przeżycie, wzbogacone nową wiedzą i nowymi umiejętnościami. 

 

Lidia Muszyńska 
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Tym razem w bieli 

         W  holach szkoły panuje już prawdziwie świąteczny klimat, a to za sprawą choinek                   

i girland, które jak co roku zostały ubrane w ręcznie wykonane ozdoby. Przygotowali je 

uczniowie w ramach świątecznego konkursu rękodzielniczego. Niektórym pomagali 

zaangażowani w sprawy szkoły rodzice. Choinka w holu szkoły podstawowej i zorganizowana 

przy niej wystawa pełna jest pięknie wykonanych różnorakich aniołków. Pomysłów na ich 

wykonanie naszym uczniom jak zawsze nie brakowało.  

  

          Natomiast gimnazjaliści swoją choinkę i girlandę ubrali w bombki wyklejane mchem 

oraz wykonane z materiału renifery. Przygotowanie wszystkich ozdób trwało ponad miesiąc. 

Oprócz choinek można też podziwiać wystawę kartek bożonarodzeniowych, oczywiście także 

robionych ręcznie. W naszej szkole już od lat zaszczepiamy i pielęgnujemy przywiązanie       

do tradycji świątecznych właśnie poprzez organizowanie konkursów rękodzielniczych. Dzięki 

wytworom uczniowskich i rodzicielskich rąk, nasza szkoła w każdym przedświątecznym 

okresie staje się piękniejsza. 

Elżbieta Andrzejewska, Zuzanna Neuhoff - Ley 
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„Mikołajki” 

            6 grudnia wszystkie dzieci w szkole odwiedził Mikołaj (Kamil Przybyłka)                           

w towarzystwie ślicznych Mikołajek. Najmilej przyjmowały ich uradowane przedszkolaki, 

które z wielkim zaangażowaniem śpiewały i tańczyły. Uczniowie w prezencie otrzymywali 

czekolady ufundowane przez Radę Rodziców. Mniej grzeczni gimnazjaliści poczuli 

mikołajową rózgę. Serdecznie dziękujemy Radzie Rodziców, która zawsze o nas pamięta.  
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                                             Samorząd szkolny 

Mikołaje 2017 
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         Organizując akcje charytatywne, oddziałujemy na młodzież, ucząc ich wrażliwości                

na potrzeby innych ludzi. Wzbudzamy uczucie szacunku dla innych, współczucie dla ludzi 

skrzywdzonych przez los.  

           Niewątpliwie taką akcją są ,,Mikołaje". Każda klasa gimnazjum wybiera jedno dziecko  

z listy wcześniej przygotowanej przez GOPS i kupuje prezent świąteczny. Przez te siedem lat 

uszczęśliwiliśmy wiele dzieci, a kto uczestniczył i przyłożył choć ,,jedną cegiełkę", ma powód 

do dumy. 

 

                                                                    Samorząd szkolny z opiekunem Alicją Gruetzmacher 

III MIKOŁAJKOWY MARSZ Z KIJKAMI NORDIC WALKING 
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            Dnia 8 grudnia 2017 r. uczniowie Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Pępowie 

wzięli udział w III MIKOŁAJKOWYM MARSZU Z KIJAMI NORDIC WALKING.  

             O godzinie 8.30 blisko 150 osób w asyście nauczycieli i patrolu Policji wyruszyło           

w zwartej kolumnie w kierunku Skoraszewic. Po pokonaniu około 4 kilometrów,                             

w miejscowości Krzyżanki, tradycyjnie już nastąpiło spotkanie z grupą uczniów                               

ze Skoraszewic. Po przywitaniu, wspólnie udaliśmy się do miejsca docelowego. Kiedy 

dotarliśmy na miejsce, czekała na nas gorąca kiełbaska z grilla, ognisko oraz herbata. 

Zmęczeni, ale zadowoleni uczestnicy marszu mogli się ogrzać i odpocząć w hali sportowej. Cel 

został osiągnięty, bo poza aktywnością fizyczną uczniowie mieli okazję się poznać                            

i zintegrować, a po uśmiechach na twarzach było widać, że wszyscy są szczęśliwi.  

Do zobaczenia za rok !!! 

 

 Marcin Kaczmarek 

 

 

 

Kulturalnie i świątecznie 
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           W dniu 8 grudnia 2017 roku klasa 4b wraz z wychowawczynią, panią Elżbietą 

Andrzejewską, wyjechała do Teatru Muzycznego na spektakl pt. „Madagaskar”. Cały spektakl 

był bardzo roztańczony i zabawny. Publiczność, zarówno ta najmłodsza, jak i ta nieco starsza, 

bawiła się znakomicie, reagując niezwykle żywiołowo. Oklaski zrywały się niemal po każdej 

piosence.  

 

          Po udanym przedstawieniu udaliśmy się na plac Wolności, gdzie mogliśmy podziwiać 

stragany jarmarku bożonarodzeniowego, które kusiły nas zapachem pysznego jedzenia,            

a wzrok przyciągały piękne wyroby rękodzielnicze. Wszyscy poczuliśmy magię zbliżających 

się świąt Bożego Narodzenia. W drodze powrotnej nie zabrakło wizyty w McDonald`s, gdzie 

każdy w bogatym menu mógł znaleźć coś dla siebie. Wyjazd do Poznania wzbudził wiele 

pozytywnych emocji, o czym świadczyły uśmiechy i komentarze w autokarze. Wizyta                  

w teatrze rozbudza w nas wrażliwość na sztukę teatralną. Nauczyliśmy się kulturalnego 

odbioru sztuki.  
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           Rozemocjonowani, zmęczeni, ale szczęśliwi wróciliśmy pod budynek szkoły, gdzie 

czekali na nas rodzice. Mamy nadzieję, że takie wyjazdy będą częściej organizowane. 

Zuzanna Rokicka  klasa 4b 
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Nagrody rozdane 

           Przy blasku choinkowych lampek i w świątecznym nastroju przebiegło spotkanie 

uczestników konkursów bożonarodzeniowych. Wszyscy uczniowie z ciekawością czekali              

na ogłoszenie decyzji komisji konkursowej, która miała niełatwy wybór, gdyż na konkurs 

wpłynęły 172 prace. W apelu uczestniczyła p. wicedyrektor H. Grobelna, która krótko 

nawiązała do tradycji organizowania konkursów świątecznych w naszej szkole i odczytała 

nazwiska tegorocznych laureatów. 

           Laureatami w kategorii „Anioł na choinkę” zostali: Adrian Szymczak, Bartek Nowacki, 

Bartosz Kołodziejczak, Jakub Rolnik, Kacper Rolnik, Klaudia Nowacka, Lena Działowska, 

Marcin Stachowiak, Michał Maciołka, Nikodem Kubiak, Nikola Hensel, Weronika Wolniak, 

Zofia Kuczyńska, Zofia Twardowska i Zuzanna Regulska. 

           Kartki świąteczne wyróżnione przez komisję wykonali: Agnieszka Klemens, Jakub 

Dalibor, Joachim Przybylski, Klaudiusz Sierota, Marta Grzonka i Wojciech Waleński. 

            Dyplomy i drzewka choinkowe wszystkim laureatom wręczyła pani wicedyrektor 

H.Grobelna. Natomiast wszyscy uczestnicy otrzymali słodkie niespodzianki – lizaki 

„gwiazdorki”. Bardzo dziękujemy wszystkim uczestnikom za zaangażowanie oraz ich 

rodzicom za pomoc. Liczymy na Wasz udział w kolejnych konkursach. 
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             Specjalne podziękowania kierujemy dla pana wicedyrektora Pawła Andrzejewskiego 

za zaprojektowanie i wykonanie dyplomów oraz przygotowanie fotorelacji z podsumowania 

konkursów, a także Komisji Konkursowej w składzie: Bernadeta Kaźmierczak, Katarzyna 

Grobelna, Anna Ptak, Jolanta Nowacka, Joanna Góźdź, Joanna Grobelna, Barbara Filipowiak, 

Elżbieta Waleńska, Łucja Piotrowska i Filip Fajfer, za zaangażowanie w niełatwy wybór prac 

konkursowych. 

Elżbieta Andrzejewska  

Zuzanna Neuhoff – Ley 

 

Wycieczka do Wrocławia 

           O tym, że podróże kształcą, wiedzą wszyscy… Uczniowie naszej szkoły bardzo lubią 

jeździć na wycieczki, podczas których nie tylko zwiedzają, poznają nowe miejsca, rozwijają 

swoje zainteresowania, ale także mogą odpocząć od szkolnej codzienności oraz przyjemnie 

spędzić czas w gronie koleżanek i kolegów. W grudniu uczniowie klas IVa, Va, VIa i VIIa 

wzięli udział w całodniowej wycieczce do Wrocławia. Oto relacje uczestników wyjazdu: 

          Pierwszym punktem wycieczki był park trampolin „JumpWorld”. Pobyt w tym miejscu to 

niesamowite przeżycie! Chcieliśmy tam zostać jak najdłużej, każdy znalazł coś dla siebie – były 

tam siatkówka, koszykówka i basen z gąbkami. W parku trampolin byliśmy całą godzinę,         

ale przy dobrej zabawie szybko mija czas i musieliśmy opuścić to fantastyczne miejsce! 

Wiktor Paluszkiewicz, Sławomir Michalski kl. VII a 

           Wycieczka odbyła się 15 grudnia. Wzięli w niej udział uczniowie z klas 7a, 6a, 5a i 4a.       

O godzinie 7.15 wyruszyliśmy autobusem ze szkolnego parkingu. Podróż trwała ok.2 godzin. 

Opiekę nad nami sprawowały Panie: Bernadeta Kaźmierczak, Marlena Wachowiak, s. Ewa 

Koczwara, Joanna Góźdź. O godz. 10.00 byliśmy na miejscu – w parku trampolin każdy               

z uczestników wycieczki zakupił skarpety antypoślizgowe i udaliśmy się do przebieralni. 

Joachim Różalski kl. VII a 
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           Po wizycie w parku trampolin ruszyliśmy do Sky Tower. Z zewnątrz budynek wyglądał 

jak wieża. Po wejściu zostaliśmy rozdzieleni na kilka grup. Wjazd na 49. piętro trwał                    

ok. minuty. Będąc na punkcie widokowym, podziwialiśmy piękną panoramę Wrocławia. 

Niektórzy robili zdjęcia i nagrywali filmy. Podziwialiśmy zachwycające widoki! 

Agata Kaczmarek kl. VII a 

           Po wjechaniu na górę Sky Tower zaparło nam dech w piersiach. Kiedy skończyliśmy 

podziwiać piękne widoki, udaliśmy się do restauracji McDonald’s. Kolejną atrakcją było 

Hydropolis, w którym wiele dowiedzieliśmy się o zwierzętach wodnych. Pani przewodnik 

pokazała nam ogromną łódź podwodną. Później pojechaliśmy na jarmark bożonarodzeniowy 

na wrocławskim Rynku.  

Wojciech Błaszyk, Jakub Działowski, Maciej Sobuś kl. VII a 

            Jedną z atrakcji w Hydropolis był robot, który mówił i się poruszał. Pani przewodnik 

pokazywała nam dziwne stworzenia morskie, łódź podwodną i makiety różnych statków. 

Usłyszeliśmy wiele ciekawostek o wodzie i samym Wrocławiu. 

Oliwia Łagódka kl. VII a 

           Po zwiedzeniu Hydropolis pojechaliśmy na jarmark bożonarodzeniowy, na Rynku 

widzieliśmy dużą, pięknie ubraną i oświetloną choinkę – zrobiłem jej zdjęcie. Po niezwykle 

intensywnie spędzonym dniu, ok. godz. 19.30 wróciliśmy do Pępowa, gdzie zobaczyliśmy dużo 

śniegu (we Wrocławiu nie padało!). Cała wycieczka bardzo mi się podobała. 

Tobiasz Kubiak kl. VII a 

           Droga do Wrocławia po jakimś czasie się znudziła i myślę, że każdy chciał już 

rozprostować nogi. Na szczęście, pierwszym punktem wycieczki był park trampolin, więc było 

to możliwe, a ja – dzięki basenowi z gąbkami – pierwszy raz zrobiłem salto. Było bardzo 

zabawnie! 

Nikodem Waleński kl. VII a 
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           Przed kolejną porcją wrażeń byliśmy w restauracji McDonald’s i kupiliśmy sobie coś 

smacznego. Następną atrakcją było Hydropolis, w którym zauważyliśmy robota, dalej 

oprowadzała nas Pani przewodnik. 

Maciej Małecki kl. VII a 
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W muzeum i teatrze 

           20 grudnia 2017 r. pojechaliśmy na kulturalno-edukacyjną wycieczkę do Poznania. 

Uczestniczyli w niej gimnazjaliści i uczniowie szkoły podstawowej pod opieką nauczycieli            

M. Bigaj, A. Wojciechowskiej i T. Jarusa. Naszym głównym celem był spektakl „Dziadek            

do orzechów” w Teatrze Wielkim. W programie wyjazdu znalazło się również zwiedzanie 

Muzeum Powstania Wielkopolskiego oraz czas wolny na świątecznie przystrojonym Starym 

Rynku. 

 

           O godzinie 12.00 wyjechaliśmy spod budynku szkoły i dwie godziny później byliśmy 

już na miejscu. Wycieczkę rozpoczęliśmy wizytą w Muzeum Powstania Wielkopolskiego. Był 

to idealny moment, ponieważ za tydzień obchodziliśmy 99. rocznicę wybuchu powstania. 

Poznaliśmy bliżej historię upadku I Rzeczpospolitej od powstania kościuszkowskiego w1794 r. 
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poprzez okres zaborów, aż do powstania wielkopolskiego w 1918 r. Przeszliśmy przez pokój 

urządzony na wzór lat 20. XX wieku.  

 

           Zobaczyliśmy prawdziwe mundury noszone podczas walk oraz gazety 

z okresu I wojny. Podziwialiśmy zmieniającą się broń, która służyła polskim żołnierzom 

podczas walk za ojczyznę. Mogliśmy ubrać żołnierski płaszcz polskiego oficera i marynarza.  

  

             Następnie w minikinie obejrzeliśmy film o I wojnie światowej oraz powstaniu 

wielkopolskim. Była to niecodzienna, ale fascynująca lekcja historii. 
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           Po wizycie w muzeum mieliśmy czas wolny na rynku, który swoim przepięknym 

świątecznym wystrojem zachęcał do spacerowania, podziwiania 

i degustowania różnych potraw. Godzina bardzo szybko minęła i w komplecie spotkaliśmy się 

przed budynkiem muzeum. Stamtąd udaliśmy się na Plac Wolności, gdzie dzięki świątecznemu 

jarmarkowi jeszcze bardziej poczuliśmy magię zbliżających się świąt Bożego Narodzenia. 

Niektórzy skorzystali z atrakcji, np. diabelskiego młyna - karuzeli obracającej się na poziomej 

osi. Było to świetne i niezapomniane przeżycie. 

           O godzinie 18.00 rozpoczął się spektakl baletowy „Dziadek do orzechów”, który podbił 

nasze serca i na pewno zachwycił każdego widza siedzącego na widowni. To wielkie szczęście 

móc coś tak pięknego oglądać. Siedzieliśmy uśmiechnięci i z podziwem spoglądaliśmy                   

na tancerzy, którzy demonstrowali swoje niezwykłe umiejętności. Piękne tańce, kostiumy                

i scenografia dodawały magii temu przedstawieniu, które z pewnością na długo pozostanie            

w naszej pamięci. W przerwie spektaklu niektórzy z nas zrobili sobie zdjęcia z aktorami.  
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          Wróciliśmy do autobusu z głową pełną wielu pozytywnych wrażeń. W dobrych 

humorach wracaliśmy do Pępowa. Sądzimy, że każdemu uczestnikowi podobała się wycieczka 

i chętnie każdy z nas wyruszy na kolejną. Bardzo lubimy wyjazdy do teatru, ponieważ zawsze 

jest tam niesamowita atmosfera i piękno. 

Aleksandra Skrzypczak, Maja Kowalkowska kl. IIIa G  

 

 

„Świąteczny zryw serc” – udział w akcji „Szlachetna Paczka” 

         Po raz szósty cała społeczność szkolna stanęła na wysokości zadania, angażując się                

w akcję „Szlachetna Paczka”, której tegoroczne hasło brzmiało – „lubię ludzi”. Niezmiennie       

od lat akcja ta ma na celu pomoc rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej. 

           Dzięki ofiarności naszych uczniów i ich rodziców udało nam się zebrać wszystkie 

potrzebne produkty. Paczki, po misternym zapakowaniu do kartonów, zostały świątecznie 
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udekorowane. W sumie zebraliśmy 73 paczki, które czterema samochodami zostały zawiezione 

do bazy „Szlachetnej Paczki” w Gostyniu. 

            Emocje towarzyszące przekazaniu paczek do sztabu co roku są bardzo silne. W sztabie 

„Szlachetnej Paczki” przywitali nas wolontariusze, którzy byli zdumieni ilością prezentów. 

Podczas słuchania ich opowieści o różnych „paczkowych” historiach, wzruszenie udzieliło się 

wszystkim koordynatorom. 

            Mamy poczucie dobrze wykonanej misji. Cieszymy się, że dzięki stworzonej przez 

naszą szkołę „Szlachetnej Paczce” jeszcze jedna rodzina będzie miała spokojne i weselsze 

Święta Bożego Narodzenia. Przytaczamy słowa wdzięczności ze strony wolontariuszki 

opiekującej się obdarowaną przez nas rodziną: Wielkie podziękowania dla młodych ludzi, 

którzy przygotowali paczkę. Jeśli już teraz umiecie dzielić się dobrem z innymi, to bardzo 

dobrze wróży Waszej przyszłości. Pamiętajcie, że dobro wraca ze zdwojoną siłą.  

 

            Bardzo dziękujemy rodzicom, nauczycielom i przede wszystkim naszym uczniom 

za okazane serce i otwarcie na potrzeby drugiego człowieka. 

Szkolni koordynatorzy akcji „Szlachetna Paczka”: 

Ewa Fabisiak, Alicja Gruetzmacher, Marcin Kaczmarek, 

Magdalena Kulińska, Agata Milewska, Lidia Muszyńska, Alicja Olszak 
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Koncert Świąteczny 

          „Szkoła uczy, bawi, wychowuje” - pod tym hasłem samorząd zorganizował „Koncert 

Świąteczny.” Stare i nowe przeboje w nowych aranżacjach przygotowały klasy siódme                

oraz drugie i trzecie gimnazjum. Koncert prowadzony był na wzór telewizyjnego „Mam 

talent”. W roli prowadzących wystąpiły Olga Maciejewska i Kasia Klementowicz.                          

W profesjonalne jury wcielili się: Julia Stróżyk jako Małgorzata Foremniak, Karolina 

Poczontek jako Agnieszka Chylińska, Filip Jankowiak naśladował Kubę Wojewódzkiego,               

a Mateusz Sobański świetnie odegrał rolę Agustina Egurroli. Wszystkie klasy zaprezentowały 

się wspaniale. Podziwialiśmy występy solowe, w duetach, większe grupy, a nawet całe klasy. 

W trakcie przerw między występami publiczność śpiewała i klaskała w rytm przebojów Piotra 

Rubika. Po burzliwych naradach jury zdecydowało, że zwycięzcami są wszyscy. W nagrodę             

na finał pojawił się Zenek Martyniuk (Piotr Kozłowski), który porwał całą salę do śpiewu                 

i tańca , a na głowy bawiących się spadało złote konfetti. Ach, co to był za występ! 

            Było głośno, było wesoło i tańczyliśmy razem......bez wątpienia wszyscy świetnie się 

bawili. Pożegnaliśmy Stary Rok, dobry rok. Z nadziejami wchodzimy w kolejny i liczymy,      

że będzie jeszcze lepszy. 

            Z tej okazji w imieniu Samorządu składamy najserdeczniejsze życzenia: 

o zdrowia rodzicom i ich pociechom, 

o szczęścia gimnazjalistom na egzaminach, 

o wytrwałości Dyrekcji, 

o cierpliwości nauczycielom, 

o ciepła uczniom na wakacjach 

o miłości wszystkim,  

i     tradycyjnie wszystkiego najlepszego! 
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Krótkie sprawozdanie z kolędowania  

W sobotę, 30 grudnia 2017 r. w Pępowie pojawili się już po raz siedemnasty kolędnicy. 

Tradycyjnie poprzebierani członkowie Koła Teatralnego odwiedzili wiele domów, dzieląc się        

z wszystkimi radością z Narodzenia Pana, śpiewając kolędy, bawiąc starych i młodych,                  

a zwłaszcza najmłodszych. Kolędowanie połączone było z kwestą na rzecz misji świętych                 

i potrzeby Koła Teatralnego. 

 

Mieszkańcy Pępowa przyjęli naszych kolędników bardzo życzliwie, łącznie 4 grupy 

kolędników zebrały 1550 zł. Ten wielki dar przekazaliśmy w większości (1020 zł) na rzecz 

Papieskiego Dzieła Misyjnego Dzieci, które w tym roku wspiera dzieci w Syrii i Libanie. 

Pozostałe 530 zł przeznaczyliśmy na potrzeby Koła Teatralnego. 
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Wszystkim	mieszkańcom	Pępowa	pięknie	podziękować	chcemy:	

żeście  nas do swych domów przyjąć  raczyli ,  

dobrym słowem obdarzyli ,  

Misje  Święte  i  nasze kółeczko wsparl i ,  

tradycj i  s ię  nie  zaparl i . 

podpisano 

Kolędnicy	Misyjni	z	Koła	Teatralnego	

 

Opiekun Koła Teatralnego 

Mirosława Bigaj 
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