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Dla Niepodległej

9 listopada br. uczniowie klas IV-VI spotkali się, by wspólnie świętować 100-lecie
Niepodległej Polski. Podczas uroczystego apelu przypomniano losy Polaków pod zaborami
oraz sylwetki sławnych Polaków dowodzących w drodze do wyzwolenia. Podczas uroczystości
nie zabrakło też pieśni i piosenek patriotycznych przygotowanych przez poszczególne klasy.
Szczególnie ważnym momentem spotkania było wspólne odśpiewanie czterech zwrotek hymnu
narodowego o symbolicznej godzinie 11.11. W ten sposób cała społeczność szkolna
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przyłączyła się do ogólnopolskiej akcji „Rekord dla Niepodległej”, której inicjatorem były
Minister Edukacji Narodowej oraz Rada Dzieci i Młodzieży przy Ministrze Edukacji
Narodowej.
Swoją wzorową postawą podczas uroczystości uczniowie podziękowali za wolność
i uczcili pamięć bohaterów.

Ewa Fabisiak, Lidia Muszyńska, Arleta Adamek

„ Rok 2018 – Rokiem dla Niepodległej”
„Gala poezji patriotycznej” - podsumowanie konkursów z okazji 100.
rocznicy odzyskania niepodległości oraz 100. rocznicy wybuchu powstania
wielkopolskiego.
9 listopada 2018 r. o godz. 11:30 w sali gimnastycznej SP im. Jana Pawła II w Pępowie
uczniowie klas III gimnazjum oraz VII i VIII SP uczestniczyli w specjalnym apelu z okazji
100. rocznicy odzyskania niepodległości. Apel pod hasłem „Gala poezji patriotycznej” miał
charakter koncertu laureatów wszystkich konkursów „dla Niepodległej” i połączony był
z wystawą prac laureatów rocznicowych konkursów plastycznych.
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Wręczenia nagród 46 laureatom dokonała p. Dyrektor Cyryla Krajka. Nagrody
sponsorowali Rada Rodziców i Urząd Gminy Pępowo.
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Konkursy plastyczne
Komisja w składzie: p. Mirosława Bigaj, p. Bernadeta Kaźmierczak, p. Monika Krajka
wyłoniła następujące grono laureatów:
Konkurs na „pocztówkę powstańczą” (motywy z powstania wlkp.) / kl. V
1. Eryk Rowicki kl. V d
2. Jagoda Orzechowska kl. V d
3. Aleksandra Sierota kl. V d
wyróżnienia: Natalia Jankowska kl. V a
Fabian Waleński kl. V a
Konkurs „Portrety powstańców wlkp. z Pępowa i okolicy” kl. VI – VII
1. Julia Cieplik kl. VI a ( „Franciszek Rejek”)
2. Joachim Rydzyński kl. VII a ( „mjr Stanisław Taczak”)
3. Małgorzata Nalazek kl. VII a („Michał Mycielski”)
Ada Kwaśniewska kl. VII a („Michał Mycielski”)
wyróżnienie: Nikodem Kubiak kl. VI c ( „Ignacy Lewandowski”)
Konkurs plastyczny dla uczniów klas III gim. i VIII SP w dwóch kategoriach:

•

plakat
1. Joanna Wolsztyniak kl. III c
2. Klaudia Rucińska kl. III c
3. Filip Marciniak kl. III b
Julia Waleńska kl. III b
wyróżnienie: Amelia Wajn kl. III a

•

prezentacja multimedialna ( komisja: p. Mirosława Bigaj, p. Tomasz Jarus )
temat: 100. rocznica odzyskania niepodległości
1. Wiktoria Stanisławska kl. III c
2. Karolina Paris kl. III a
wyróżnienia: Roksana Twardowska kl. III c
Oliwia Wróblewska kl. III c
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temat: 100. rocznica wybuchu powstania wielkopolskiego
1. Nina Borowczyk kl. III a
wyróżnienie Krystian Tobolski kl. VIII a
Konkurs recytatorski „ Strofy o Powstaniu Wielkopolskim”
Konkurs przeprowadzili w klasach III gimnazjum oraz VII i VIII SP nauczyciele poloniści
(p. M. Bigaj /kl. III a i VII b/, p. Alicja Wojciechowska /kl. III b i c/, p. Joanna Góźdź / VIII a
i b/,p. Marlena Wachowiak /kl. VII a/), wyłaniając następujące grono laureatów:
•

Nina Borowczyk kl. IIIa

•

Julia Sobuś kl. III b

•

Roksana Twardowska kl. III c

•

Oliwia Łagódka kl. VIII a

•

Julia Kołodziejczak kl. VIII b

•

Maria Fabisiak i Amelia Koncewicz kl. VII a

•

Oliwia Bogdańska i Wiktoria Olejniczak kl. VII b
Konkurs „Śpiewamy pieśni patriotyczne”
28 października 2018 r. miał miejsce w Gminnym Ośrodku Kultury przegląd piosenki

patriotycznej, którego uczestnicy swymi występami uświetnili nasz apel:
•

Amelia Furmaniak kl. VI a – „Biały krzyż”

•

Aleksandra Gierlik kl. VI b – „Miejcie nadzieję”

•

Katarzyna Kaczmarek kl. III c gim..- „Uwierz Polsko”
Zwycięzcom

wszystkich

konkursów

niepodległościowych

gratulujemy,

a ich uczestnikom oraz członkom komisji konkursowych dziękujemy za zaangażowanie.
Mirosława Bigaj
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Mistrzostwa Powiatu w Halowej Piłce Nożnej
Dnia 14.11.2018 r. w Hali sportowej SP nr 1 w Gostyniu odbył się Finał Powiatowy
Międzyszkolnego Turnieju Halowej Piłki Nożnej Młodzieży dla klas 7-8 oraz 3.Gim.
W rozgrywkach brało udział 5 drużyn: SP nr 1 Gostyń, SP nr 3 Gostyń, SP Pudliszki,
SP Bodzewo, SP PĘPOWO.
Pępowo rozegrało 4 spotkania (każdy z każdym):
SP PĘPOWO : SP Gostyń nr 1 0:3,
SP PĘPOWO : SP Gostyń nr 3 1:0,
SP PĘPOWO : SP Bodzewo 4:0,
SP PĘPOWO : SP Pudliszki 10:2.
W rezultacie SP PĘPOWO zajmuje 2. miejsce w powiecie.
Drużyna SP PĘPOWO:
Bartosz Chorała, Miłosz Grzonka, Nikodem Malcherek, Przemysław Przewoźny, Fryderyk
Maciejewski, Eryk Kwiatkowski, Mikołaj Biernacki, Albert Betowski, Mateusz Łyszczak.

Szymon Banaszyński
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Odwiedzili tropikalną wyspę!
Kraina Tropical Islands znajduje się ok. 50 km na południe od Berlina. Właśnie tam –
23 listopada - udali się wraz z opiekunami uczniowie Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II
w Pępowie oraz uczniowie Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich
w Skoraszewicach.
Ten niezwykły obiekt składa się z rozmaitych obszarów tematycznych. Należą do nich:
Wioska Tropikalna, Las Tropikalny, Morze Południowe – basen skonstruowany na wzór zatoki
w atolu oraz Laguna z wodospadami i zjeżdżalniami. Uczniowie korzystali z uroków wyspy
przez blisko sześć godzin. Piaszczysta plaża, źródła termalne, zjeżdżalnie i prawdziwie
tropikalny klimat dostarczyły im wiele radości.
Oto kilka wypowiedzi samych uczestników:
- „takich atrakcji jeszcze nie widziałem” – to słowa Patryka,
- „było fajnie, niezastąpiony wyjazd” – mówiła Beata,
- „szkoda wracać” – powiedział Tomek,
- „duża atrakcja” – dodała Kasia.
W drodze powrotnej obowiązkowym punktem postoju była oczywiście restauracja
McDonald’s. W godzinach wieczornych – zmęczeni, ale zadowoleni - wszyscy wróciliśmy
do domu.
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Marcin Kaczmarek, Alicja Skowrońska, Anna Hadaś, Magdalena Kulińska

Konkurs przyrodniczo - ekologiczny
29 listopada br. uczennice klas szóstych w składzie: Katarzyna Chlebowska, Zuzanna
Regulska

i

Wiktoria

Hauza,

wzięły

udział

w

konkursie

przyrodniczo-

ekologicznym. Organizatorem konkursu był Zespół Szkoła Podstawowa im. Juliana Tuwima
i Przedszkole w Kobylinie, a patronat objęło Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej
w Krotoszynie oraz WFOŚ i GW w Poznaniu. Celem konkursu było rozbudzenie i rozwijanie
zainteresowań przyrodniczo - ekologicznych, pogłębianie wiedzy, doskonalenie umiejętności
poznawczych oraz wdrażanie uczniów do samokształcenia.
Konkurs przebiegał w dwóch etapach. W pierwszym etapie, uczniowie mieli 45 minut
na rozwiązanie testu, zawierającego 25 zadań otwartych i zamkniętych. Drugi etap polegał
na przeprowadzeniu doświadczeń, dokonaniu obserwacji oraz zapisaniu wniosków.
W przerwie przygotowano niespodziankę dla podniebienia. Były pyszne kanapki, jabłka,
słodycze oraz napoje. Przed ogłoszeniem wyników, dla rozładowania napięcia, nastąpił pokaz
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doświadczeń przygotowanych przez uczniów szkoły średniej z Krotoszyna. Odważni mogli
również brać udział w eksperymentach. Wśród nich nie zabrakło uczniów z naszej szkoły.
Podczas pobytu w szkole w Kobylinie panowała przemiła atmosfera. Nastał czas ogłoszenia
wyników. Zabrakło nas na podium, ale jesteśmy zadowoleni z wyników, gdyż Katarzyna zajęła
IV miejsce, Wiktoria - VI miejsce, a Zuzanna -VIII. Uczennice otrzymały dyplomy i piękne
nagrody rzeczowe. Była to udana przygoda i myślę, że nie ostatnia. Gratuluję uczennicom
znalezienia się w czołówce konkursowej i życzę dalszych sukcesów.
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Lidia Muszyńska

Zapomniany konkurs
16 listopada br. nastąpiło rozstrzygnięcie konkursu " Wakacyjne spotkania z przyrodą",
edycja XI - 2018.
Konkurs był przeznaczony dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum. Jego
organizatorem

było

Wielkopolskie

Stowarzyszenie

Przyrodnicze

"Borek".

W czerwcu, tuż przed rozpoczęciem upragnionych letnich wakacji, zostaliśmy zaproszeni
do wakacyjnego konkursu. Udało się zachęcić ponad 30 uczniów.
Celem konkursu było zainteresowanie i zachęcenie do obserwowania otaczającej
przyrody,

mobilizacja

do

rejestrowania

(dokumentowania)

wakacyjnych

obserwacji,

poznawanie roślin i zwierząt podczas wakacyjnych wyjazdów oraz umożliwienie
11
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zaprezentowania swojej wiedzy i uzdolnień innym. Praca uczniów musiała być opatrzona
wspólnym tytułem, godłem oraz zawierać informacje dotyczące zaobserwowanych osobników
przyrodniczych spotkanych podczas wakacji.
Spośród przesłanych prac, trzynaście zasłużyło na uznanie, a sześć z nich zostało
nagrodzonych. Uczestnicy konkursu otrzymali dyplomy i książki, a nagrodzeni uczniowie
dyplomy, książki i nagrody rzeczowe.
Nagrodzeni zostali: I m. Wanessa Knuła, II m. Rafał Przybył, III m. Maria Fabisiak,
IV m. Amelia Koncewicz, V m. Kinga Rolnik, VI m. Małgorzata Nalazek.
Organizatorzy konkursu byli pełni uznania dla uczniów naszej szkoły za ich
zaangażowanie w przygotowanie wartościowych albumów o przyrodzie.
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Wszystkim uczestnikom jeszcze raz gratuluję i zachęcam do udziału w kolejnych konkursach.
Lidia Muszyńska

Niezwykłe andrzejki
W tym roku andrzejki w klasie 5b Szkoły Podstawowej w Pępowie, zamiast typowych
wróżb i lania wosku, odbyły się w klimacie szeroko rozumianej muzyki rockowej. Wszystko
to dzięki naszej pomysłowej wychowawczyni, Pani Elżbiecie Andrzejewskiej, z którą
30.11.2018 roku udaliśmy się do Muzeum Regionalnego o nazwie „Spichlerz Polskiego
Rocka” w Jarocinie. Spichlerz ten, zajmuje się gromadzeniem, opracowywaniem
i udostępnianiem materiałów dokumentujących historię polskiej muzyki rockowej od lat
50-tych po czasy współczesne.
Na początku pani przewodnik oprowadziła nas po muzeum, zaprezentowała
zgromadzone tam eksponaty i opowiedziała o historii muzyki rockowej. Następnie
uczestniczyliśmy w warsztatach plastycznych, podczas których każdy z nas zaprojektował
i ozdobił swoją własną rockową koszulkę. Na zakończenie wzięliśmy udział w Questingu
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Życie Szkoły. Nr 76. Cz.2. Listopad – grudzień 2018

edukacyjnym - grze, która odbywała się w przestrzeni wystawy muzealnej. Wszyscy uczestnicy
zabawy otrzymali mapę i z jej pomocą poruszali się po muzeum, rozwiązując kolejne zagadki,
łamigłówki i zadania.
Napełnieni rockową wiedzą, z pięknymi, kolorowymi koszulkami, wyruszyliśmy
w drogę powrotną, gdzie czekała na nas jeszcze jedna niespodzianka –wspólne zdjęcie
pod „Pomnikiem Glana” – symbolem Jarocina. Tradycyjnie też, odwiedziliśmy restaurację
Mc Donald`s, aby posilić się i nabrać sił. Pełni wrażeń i naładowani pozytywnymi emocjami
wróciliśmy do domu.
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Zuzanna Rokicka
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Poznajemy tradycję, język i folklor naszego regionu

Szkoła uczy nie tylko miłości do Ojczyzny, ale także szacunku do
Ojczyzny”- miejsca, w którym żyjemy i mieszkamy.
m.in. w

tzw.”Małej

Patriotyzm lokalny przejawia się

pielęgnowaniu dziedzictwa kultury ludowej danego regionu, chronieniu jej

od zapomnienia. We współczesnym świecie, który przez wielu jest nazywany „globalną
wioską”, możemy bez problemu podróżować i poznawać kulturę innych, nawet bardzo
odległych krajów, ale przede wszystkim powinniśmy

znać tradycje i historię własnego

narodu, bo jak mówił poeta: „Cudze chwalicie, swego nie znacie, sami nie wiecie,
co posiadacie”.
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Dopełnieniem zajęć o dialektach i gwarach były nietypowe lekcje języka polskiego,
które odbyły się w klasach ósmych i klasie VIa. Podczas zajęć uczennice klasy VIII a, Agata
Kaczmarek i Natalia Waścińska, w interesujący sposób opowiedziały swoim rówieśnikom
i młodszym kolegom o folklorze biskupiańskim, obejmującym swym zasięgiem 12 wsi
ze stolicą w Krobi. Agata i Natalia to dziewczyny z pasją. Należą do Biskupiańskiego
Zespołu Folklorystycznego z Domachowa i Okolic. Swój wolny czas poświęcają na naukę
tańców

i

przyśpiewek biskupiańskich.

na koncerty, a także
kultywują

Wspólnie

z członkami Zespołu wyjeżdżają

biorą udział w przeglądach folklorystycznych. Obie ósmoklasistki

w ten sposób rodzinną tradycję, gdyż ich Babcie kiedyś także były zaangażowane

w propagowanie kultury biskupiańskiej. Wystąpienie koleżanek stanowiło niezwykłą atrakcję
dla uczniów, być może przekonało niektórych , że rozwijanie własnych talentów (często
nieodkrytych) oraz realizowanie pasji mogą dawać ogromną satysfakcję. Prelekcja cieszyła się
dużym zainteresowaniem wśród słuchaczy, o czym świadczą zamieszczone poniżej opinie.
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Na lekcji języka polskiego odwiedziły nas koleżanki z klasy VIII a, które należą do Zespołu
Biskupiańskiego.

Przedstawiły

nam

najważniejsze

informacje

dotyczące

Biskupizny,

m.in. na jakim terytorium się znajduje, jakie są najważniejsze obrzędy i tańce. Dowiedzieliśmy
się, z czego składa się kobiecy strój biskupiański. Mogliśmy nawet zatańczyć znanego
wszystkim „wiwata”. Bardzo podobała mi się ta lekcja. Warto było dowiedzieć się ciekawych
informacji na temat folkloru, który znajduje się niedaleko nas.
Maria Bzodek kl. VIII b

Na wczorajszej lekcji najbardziej spodobały mi się tańce. Niektóre elementy stroju były bardzo
ciekawe, np. kopka. Zdziwił mnie duży koszt stroju biskupińskiego. Dowiedziałam się, że jest on
szyty ręcznie i na uszycie trzeba długo czekać. Powinien ważyć 10 kg. Niektóre elementy stroju
muszą być wykrochmalone.
Julia Mierzyńska kl. VIII b

Jedna z koleżanek była ubrana w strój ludowy – miała suknię, czerwone korale, włosy spięte
w ósemkę. Cały strój kosztuje 5 tys. zł. Później tańczyliśmy, a dziewczyny śpiewały.
Joanna Naglak kl. VI a
18
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Na spotkaniu dowiedzieliśmy się wielu ciekawych informacji na temat Biskupizny. Poznaliśmy
tamtejszą kulturę, przyśpiewki, obrzędy, obejrzeliśmy dokładnie strój Biskupianki. Mieliśmy
szansę, aby nauczyć się charakterystycznych tańców i przyśpiewek. To spotkanie bardzo mi się
podobało, w naszej szkole powinno być więcej takich zajęć.
Julia Kołodziejczak kl. VIII b

Wczorajsza lekcja języka polskiego bardzo mi się podobała. Przyszły do nas dziewczyny
z ósmej klasy, które należą do zespołu biskupińskiego. Zaskoczyła mnie cena stroju ludowego
oraz jego waga. Starsze koleżanki pokazały także ciekawą prezentację, z której dowiedziałem
się m.in. kto założył ten zespół. Razem tańczyliśmy „siemieńca” i śpiewaliśmy przyśpiewki.
Jakub Plackowski kl. VI a

Mnie najbardziej podobało się śpiewanie przyśpiewek. Nauczyłam się dwóch nowych
i poznałam nazwy poszczególnych elementów stroju. Mam nadzieję, że będzie więcej takich
lekcji.
Michalina Waleńska kl. VI a

Wycieczka do Leszna
6 grudnia 2018 r. wybraliśmy się na wycieczkę do Leszna. Gdy przyjechaliśmy
na miejsce, poszliśmy zwiedzić ,,Radio Elka''. Przed wejściem zostaliśmy podzieleni
na 2 grupy. 1. grupa poszła do siedziby radia, aby zobaczyć pracę radiowców „od kuchni ''.
Druga grupa udała się do Zoo, w którym zobaczyliśmy różne zwierzęta, m.in. świnki
morskie, lamy, szopa i inne. Gdy wszyscy spotkaliśmy się przy autobusie, wyruszyliśmy
do galerii, a następnie udaliśmy się do kina. W restauracji McDonald's czekaliśmy na seans
filmowy pod tytułem ,,Grinch''. W kinie mogliśmy kupić popcorn i napoje. Po chwili zaczął się
seans, na który wszyscy tak czekali. Po filmie wróciliśmy do autobusu

i wyruszyliśmy

do domów.
19

Życie Szkoły. Nr 76. Cz.2. Listopad – grudzień 2018

Bardzo spodobała nam się ta wycieczka: film, który był śmieszny, bardzo ciekawy,
ale momentami też smutny; „Elka”, w której zobaczyliśmy, jak się pracuje się w radiu
oraz piękne i kolorowe Zoo.

Uczniowie klas Va, Vc, Vd
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W świąteczno – patriotycznym klimacie
Wchodząc

do

naszej

szkoły,

można

poczuć

prawdziwie

świąteczny

klimat,

a to za sprawą pięknie przystrojonych choinek i girland. Bożonarodzeniowe drzewka,
udekorowane ozdobami w patriotycznych barwach, witają wszystkich uczniów, pracowników
oraz rodziców odwiedzających szkołę. W holu gimnazjum, choinka

i girlanda, zostały

ozdobione śnieżnymi kulami, wykonanymi przez uczniów na zajęciach koła rękodzielniczego
„Złote rączki” i na zajęciach rozwijających kreatywność. Natomiast w holu szkoły
podstawowej można podziwiać choinkę udekorowaną bombkami, wykonanymi przez uczniów
w ramach konkursu bożonarodzeniowego. Przepiękne ozdoby wykonali uczniowie klas IV –
VI, różnymi technikami i z różnych materiałów. Niech ta świąteczna atmosfera i zapach
świerkowych drzewek umilą wszystkim czas oczekiwania na Święta Bożego Narodzenia.
Życzymy wszystkim Świąt pełnych spokoju, harmonii, radości i miłości.
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Członkowie koła „Złote rączki” z opiekunkami
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Podium „smakuje” wyśmienicie!
Drużyna z naszej szkoły już po raz piąty wzięła udział w powiatowym konkursie
kulinarnym „Pogorzelski Mastecheff”. Smakowite zmagania miały miejsce 7 grudnia 2018
roku w restauracji „Impresja” w Borku Wielkopolskim, a organizatorem był Zespół Szkół
Ogólnokształcących i Zawodowych w Pogorzeli. Naszą szkołę reprezentowały uczennice
III klas gimnazjum - Julia Waleńska, Wiktoria Mierzyńska i Katarzyna Kaczmarek.
Dziewczyny rywalizowały z sześcioma innymi zespołami z powiatu gostyńskiego. Konkurs
rozpoczął się

o godzinie 9.00 wylosowaniem stanowisk pracy i zadań do wykonania. Każdy

zespół musiał wykonać trzy dania: przystawkę, danie główne i deser. Pod okiem kucharzy
z restauracji „Impresja” i ich szefowej – Małgorzaty Robaczyńskiej, młodzież przygotowywała
konkursowe dania. Oprócz wykonania potraw, trzeba było jeszcze ciekawie je zaprezentować
i pięknie nakryć stół. Wszystkie zespoły biorące udział w konkursie wykazały się ogromnym
zaangażowaniem i sporą wiedzą kulinarną. Nie da się opisać emocji, które towarzyszyły
młodym kucharzom. Efekty ich pracy oceniało jury w składzie: Burmistrz Pogorzeli Piotr
Curyk, Przewodnicząca Rady Gminy Pogorzela Daria Wyzuj, Dyrektor ZSOiZ w Pogorzeli
Jarosław Adamczak, Przewodniczący Rady Powiatu Alfred Siama, Radny Powiatu Szymon
Jakubowski i uczestnik konkursu MasterChef Junior Mateusz Biernat.
Nasza drużyna zajęła w tych zmaganiach II miejsce. Wspólna degustacja przygotowanych
potraw zakończyła V edycję tego wspaniałego konkursu.
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Elżbieta Andrzejewska

Mikołaje w Pępowie przygotowały 30 świątecznych paczek
Szkoła Podstawowa w Pępowie i Szkoła Podstawowa w Skoraszewicach otrzymały
honorowe tytuły „MIKOŁAJA 2018” za przygotowanie paczek świątecznych dla dzieci
z najuboższych rodzin oraz dla seniorów i osób niepełnosprawnych.
W ramach prowadzonej powiatowej akcji uczniowie i nauczyciele obu szkół objęli
patronatem dzieci z rodzin najuboższych oraz osoby starsze i przygotowali dla nich świąteczne
paczki pod choinkę.
W czasie spotkań podsumowujących działania przedstawiciele organizatorów akcji
„MIKOŁAJE 2018”: Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu i Stowarzyszenia
„DZIECKO”, wręczyli pępowskim i skoraszewickim Mikołajom pamiątkowe dyplomy
oraz podziękowali za przyłączenie się do działań wspierających innych, potrzebujących:
„Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy wsparli akcję obdarowania paczkami dzieci
24
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i samotnych seniorów, którzy nie mogą liczyć na prezent pod choinką. Szczególne
podziękowania przekazujemy młodym wolontariuszom, którzy pokazali wspaniałe serca.
Cieszymy się, że nauczyciele dbają też o rozwijanie u swoich wychowanków postaw
altruistycznych”.
Paczki trafiły do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pępowie, którego pracownicy
dyskretnie przekazali je rodzicom, by Ci umieścili te prezenty pod choinką w swoich domach
oraz dowieźli do osób samotnych. Kolejne paczki przygotowali wolontariusze Powiatowego
Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu i Stowarzyszenia „DZIECKO”, a następnie przekazali
je osobom i rodzinom w potrzebie z gminy Pępowo. Łącznie do mieszkańców gminy trafiło 30
paczek.
W ramach autorskiego projektu „MIKOŁAJE 2018” wolontariusze z całego powiatu
gostyńskiego przygotowali 382 duże paczki świąteczne dla dzieci z najuboższych rodzin
oraz dla osób starszych, samotnych, schorowanych i niepełnosprawnych z powiatu
gostyńskiego. W realizację projektu, prowadzonego już jedenasty rok z rzędu przez Powiatowe
Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu i Stowarzyszenie „DZIECKO”, włączyły się szkoły,
przedszkola, organizacje pozarządowe, mieszkańcy powiatu oraz firmy sektora gospodarczego
i ich pracownicy oraz ośrodki pomocy społecznej. Poszczególni uczestnicy akcji obejmowali
swoim patronatem konkretne dzieci lub seniorów i przygotowali dla nich paczki lub fundowali
prezenty od obuwia, art. spożywczych, środków czystości, artykułów i przyborów szkolnych,
gier edukacyjnych, książek, kocy po mnóstwo słodyczy i maskotek oraz wiele innych ważnych
rzeczy, z których wolontariusze PCPR w Gostyniu i Stowarzyszenia „DZIECKO” składali
paczki.
Jak zaznacza Koordynator projektu, Dominika Karlińska: - „Paczki te następnie trafiły
do podopiecznych ośrodków pomocy społecznej i powiatowego centrum pomocy rodzinie oraz
Stowarzyszenia „DZIECKO”, a także do osób potrzebujących wskazywanych przez samych
wolontariuszy. W przypadku dzieci paczki te otrzymali rodzice, którzy, budując swój autorytet,
wręczą te paczki dzieciom pod choinkę w czasie Świąt Bożego Narodzenia. A to po to,
by dzieci, obdarowane przez swoich rodziców, nie utrwalały obrazu swojej rodziny jako
gorszej, by nie czuły się gorzej, gdy inne dzieci chwalą się po świętach swoimi prezentami.
Do osób starszych, niepełnosprawnych paczki dowieźli wolontariusze z ośrodków pomocy
społecznej, PCPR w Gostyniu i Stowarzyszenia „DZIECKO”.
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Akcja jest anonimowa, obdarowywany nie poznaje danych swego darczyńcy, a osoba
przygotowująca paczkę —nazwiska obdarowywanego. Listy i paczki opatrzone są kodem
i określeniem płci oraz wieku dziecka lub osoby starszej. Darczyńca, który decyduje się wziąć
udział w akcji i przygotować dla kogoś paczkę, ma okazję wcielić się w dobrego ducha.
To sam darczyńca też decyduje o tym, co może sprawić radość dziecku lub osobie w potrzebie.
„W powiecie gostyńskim uszczęśliwianie dzieci i osób będących w potrzebie jest możliwe
dzięki wspaniałym mieszkańcom. Okazuje się, że wystarczyło ogłosić, że pomaganie może być
twórcze, radosne i może przynosić radość i satysfakcję także samym pomagającym,
a ludzie zarażeni optymizmem poświęcili swój czas oraz podeszli do akcji z pasją, i efekt jest
piękny i prawdziwie świąteczny” — dodaje dyrektor PCPR w Gostyniu. We wszystkich
jedenastu edycjach projektu przekazano już ponad cztery tysiące paczek świątecznych.
Alicja Gruetzmacher
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„MIKOŁAJE 2018”
W imieniu Samorządu oraz wychowawców pragnę podziękować uczniom

klas

siódmych, ósmych i trzecich gimnazjum za zorganizowanie „Mikołajów 2018”. Tradycyjnie,
każda klasa przygotowała niespodziankę dla wybranego dziecka. Świątecznie, bajecznie
kolorowo zapakowane paczki trafiły na święta do dzieci. W szczególny sposób dziękuję tym,
którzy pozbierali pieniądze, kupili i zapakowali prezenty. Widziałam ich zaangażowanie
i radość z tego, że mogą sprawić przyjemność innemu dziecku. Od organizatora akcji , którym
jest

Powiatowe

Centrum

Pomocy

Rodzinie,

dostaliśmy

kolejny

już

dyplom

z podziękowaniami. Ten dar Waszego serca zawsze będzie doceniony.
Alicja Gruetzmacher
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Patriotyczne kartki świąteczne i ozdoby choinkowe
Uczniowie naszej szkoły systematycznie biorą udział w konkursach rękodzielniczych,
tradycyjnie już organizowanych przez koło „Złote rączki”. Ostatnio zorganizowany,
bożonarodzeniowy konkurs na ozdobę lub kartkę świąteczną, zakończył cykl konkursów
w roku 2018. Wpłynęły na niego 132 prace – 70 kartek świątecznych oraz 62 bombki
choinkowe, wykonane w kolorach biało-czerwonych dla podkreślenia i uświetnienia 100-lecia
Odzyskania przez Polskę Niepodległości. Po przerwie świątecznej, na specjalnym apelu,
nastąpiło rozstrzygnięcie konkursu, ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród i dyplomów.
Komisja konkursowa w składzie: pani Arleta Adamek, pani Bernadeta Kaźmierczak, pani Lidia
Muszyńska, pani Monika Krajka, pani Katarzyna Grobelna i siostra Ewa, miała nie lada
problem, by wyłonić najlepsze, najpiękniejsze prace. Miło nam poinformować, że w gronie
laureatów znaleźli się:
•

w kategorii „Ozdoba choinkowa:- Agata Małecka, Zuzanna Rokicka, Karina Dudka,
Bartosz Zieliński, Michał Maciołka, Tomasz Szczyszyk, Amelia Knuła, Paulina
Nowacka, Miłosz Jakubowski, Anna Waleńska.

•

w kategorii „Kartka świąteczna”: – Mikołaj Maciołka, Daria Szuba, Karolina
Poczontek, Eryk Kucman, Izabela Kupczyk, Fryderyk Maciejewski, Karolina Paris,
Klaudia Rucińska, Maria Bzodek, Filip Marciniak, Piotr Miedziński, Amelia Wajn,
Maciej Dalibor.
Wszyscy laureaci otrzymali nagrody rzeczowe, dyplomy i słodycze a na pozostałych

uczestników czekała słodka niespodzianka.
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Chcemy serdecznie podziękować wszystkim uczestnikom konkursu za liczny udział
i zaangażowanie. Dostarczył on wielu wrażeń estetycznych i emocjonalnych. Dziękujemy
Radzie Rodziców za ufundowanie nagród rzeczowych i słodyczy, komisji konkursowej
za dokonanie niezwykle trudnej oceny prac i wyłonienie laureatów, a Panu Pawłowi
Andrzejewskiemu za zaprojektowanie i wykonanie dyplomów oraz wykonanie dokumentacji
fotograficznej podsumowania konkursu.
Elżbieta Andrzejewska, Zuzanna Neuhoff - Ley

Świąteczny Koncert
Przygotowania nie trwały długo, nie było prób, a wypadło wspaniale. Na pożegnanie
„starego roku” każda klasa zaprezentowała muzyczny lub taneczny pokaz. W starszych klasach
podziwialiśmy popisy aktorskie. Stroje, przebrania do scenek - to były prawdziwe cuda.
Okazuje się, że talentów mamy co niemiara. Muzyczne hity, piękna sceneria i przede
wszystkim dobry humor oraz chęć dobrej zabawy sprawiły, że nie chciało nam się wychodzić
ze szkoły. Mam nadzieję, że wśród wielu tradycji szkolnych i ta wpisze się na długo
w kalendarz szkolny.
29
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Alicja Gruetzmacher
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Krótkie sprawozdanie z kolędowania
W sobotę, 29 grudnia 2018 r. w Pępowie pojawili się już po raz osiemnasty 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.

Mieszkańcy Pępowa przyjęli naszych kolędników bardzo życzliwie, łącznie obie grupy
kolędników zebrały 1287 zł. Ten wielki dar przekazaliśmy na rzecz Papieskiego Dzieła
Misyjnego Dzieci, które w tym roku wspiera dzieci w Afryce - w Rwandzie i Burundi.
W dużych miastach Rwandy znajdują się tzw. „dzielnice nędzy”, gdzie dzieci
osierocone, bezdomne lub odrzucone z powodu choroby czy niepełnosprawności są narażone
na liczne niebezpieczeństwa, od deprawacji po niewolnictwo i handel. Misjonarze tworzą
dla nich bezpieczne i przyjazne miejsca, gdzie mogą mieszkać i uczyć się. Zapewniają im
opiekę medyczną, integrują społecznie i wychowują według chrześcijańskich wartości,
przywracając godność dziecka Bożego. Pomoc od polskich kolędników misyjnych dotrze
również do buszu i na tereny, gdzie brakuje niemal wszystkiego. Dzieci mieszkające tam nie
mają dostępu do edukacji i opieki medycznej, cierpią z powodu niedożywienia i braku wody
nadającej się do picia. Misjonarze budują i prowadzą tam szkoły i przychodnie

z podstawową
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pomocą medyczną. Prowadzą projekty tzw. „samopomocy” dla dzieci i ich rodzin, ucząc
konkretnych umiejętności i dając odpowiednie narzędzia. Koza i ogródek warzywny
to „bilet”

do samowystarczalności dla szkół, parafii i rodzin. Z pomocy Papieskiego Dzieła

Misyjnego Dzieci skorzystają również nieletnie ofiary konfliktów i mali mieszkańcy obozów
dla uchodźców na terenie Rwandy. Na wsparcie polskich „małych misjonarzy” czekają również
dzieci niepełnosprawne i chore, które zostały odrzucone przez swoją społeczność lub są
izolowane. Misjonarze tworzą dla nich miejsca, gdzie mogą nie tylko otrzymać niezbędną
pomoc, ale także przekonać się, że są wartościowe i kochane.

Ta pomoc całkowicie zmienia

ich życie. Dzieci głuchonieme uczą się komunikować z innymi,

a dzieci, które dotąd były

całkowicie unieruchomione lub pełzały po ziemi, z otrzymaną kulą lub protezą mogą stanąć
na własnych nogach.
Pomoc od polskich kolędników misyjnych adresowana jest także do najmłodszych
Burundyjczyków, którzy cierpią z powodu głodu i niedożywienia. To jeden z najboleśniejszych
problemów tego kraju. Dzięki wsparciu polskich ofiarodawców burundyjskie sierocińce,
ośrodki opiekuńcze i szkoły będą mogły zakupić kozy i nasiona

do ogródków warzywnych,

co zapewni im możliwość własnej produkcji żywności. Wsparcie otrzymają także burundyjskie
sieroty. Szacuje się, że jest ich ponad 120 tysięcy, a dzieci żyjących na ulicach aż 400 tysięcy.
Straciły one bliskich w wyniku chorób, m.in. AIDS,

a także z powodu konfliktów zbrojnych.

Misjonarze tworzą dla nich bezpieczną przestrzeń do życia, rozwoju i nauki.

Wszystkim mieszkańcom Pępowa pięknie podziękować chcemy:
żeście nas do swych domów przyjąć raczyli,
dobrym słowem obdarzyli,
Misje Święte wsparli,
tradycji się nie zaparli.
podpisano

Kolędnicy z Koła Teatralnego
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Opiekun Koła Teatralnego
Mirosława Bigaj

Grunt to dobre wychowanie
Uczniowie Szkoły Podstawowej w Pępowie przystąpili do udziału w XXIII edycji
konkursu "Szkoła dobrego wychowania”. Celem konkursu organizowanego przez Studium
Prawa Europejskiego w Warszawie jest zapoznanie dzieci ze standardami dobrego wychowania
oraz wskazywanie, jaki ma ono wpływ na codzienne życie, jak i relacje rówieśnicze.
Na wykonanie poszczególnych zadań przewidzianych w regulaminie konkursu szkoła ma czas
do 20 maja 2019 roku. Pod koniec listopada powstał nasz wewnętrzny harmonogram prac
i już od grudnia trwa edukacyjna przygoda ze "Szkołą dobrego wychowania”. W świetlicy
szkolnej przeprowadzone zostały zajęcia i pogadanki na temat "Jestem grzeczny i nie wstydzę
się swojego zachowania”. Dzieci oglądały filmy promujące odpowiednie zachowanie
w różnych sytuacjach życiowych , słuchały lektury autorstwa Grażyny Herbst "Dobre maniery,
czyli savoir-vivre dla dzieci”, brały udział w dyskusjach

i odgrywały scenki rodzajowe

ilustrujące znajomość poznawanych reguł.
Arleta Sierszulska
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„Bądźmy poszukiwaczami autorytetu”
Jak ważną rolę odgrywa autorytet w życiu każdego człowieka? Czym, a właściwie
kim jest autorytet? Niełatwo odpowiedzieć jednoznacznie na postawione pytanie, dlatego
Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Pępowie

wzięła udział w kampanii społecznej

„Bądźmy poszukiwaczami autorytetu”.
Jest to kampania profilaktyczno - edukacyjna skierowana do uczniów klas IV – VIII
i III gimnazjum, ich rodziców oraz nauczycieli. Jej realizacja zakłada przeprowadzenie działań
w zakresie profilaktyki zachowań ryzykownych, szczególnie antyspołecznych i przestępczych.
Działania w 2018 roku traktujemy jako pierwszy krok do wzmacniania Autorytetu, a kolejne
będą rozwijane w przyszłości.
Generalną ideą kampanii jest odbudowanie i wzmocnienie w naszym społeczeństwie
autorytetu rodzica i nauczyciela.
Realizacja programu w pierwszej fazie polegała na rozdaniu uczniom biletów
z kodami (PRETEST) potrzebnych do wypełnienia ankiet online. Następnie w każdej klasie
zostały przeprowadzone zajęcia profilaktyczno – edukacyjne, które

zrealizowały Panie:

Alicja Gruetzmacher, Marzena Matysiak, Lidia Muszyńska, Alicja Skowrońska, Joanna Góźdź
oraz Anna Raczkiewicz. Kolejnym etapem było rozdanie biletów z kodami (POSTTEST),
które młodzież wypełniła online na lekcji informatyki.
Program „Bądźmy poszukiwaczami autorytetu” zakładał również przeprowadzenie
szkolenia dla nauczycieli, które poprowadzili koordynatorzy przedsięwzięcia: Patrycja Maury
oraz Kamila Dzierżgowska. Następnie rozdane zostały bilety z kodami do wypełnienia ankiety
online. Na najbliższym zebraniu, w lutym koordynatorzy przeprowadzą również szkolenia
dla

rodziców.

Po

wypełnieniu

wszystkich

ankiet

nasza

szkoła

otrzyma

raport

z przeprowadzonych badań ewaluacyjnych.
Po co to zrobiliśmy?
Organizatorzy kampanii „Bądźmy poszukiwaczami autorytetu” stawiają sobie
za główny cel poprawę bezpieczeństwa i zmniejszenie skali przestępczości oraz zachowań
ryzykownych: hejt, przemoc. Aby to osiągnąć, nasza szkoła zrobiła pierwszy krok –
postanowiła nauczyć młodzież, jak szukać autorytetów i nie mylić ich z idolami
czy celebrytami oraz zachęciła do szukania prawdziwych AUTORYTETÓW. Istotne
w programie jest również wspomaganie rodziców i nauczycieli w budowaniu swojego
35

Życie Szkoły. Nr 76. Cz.2. Listopad – grudzień 2018

autorytetu i w kształtowaniu postaw młodzieży, prowadzących do odpowiedzialnej, wolnej
i szczęśliwej dorosłości. W relacji z prawdziwym autorytetem, każdy człowiek realizuje swoje
fundamentalne potrzeby bezpieczeństwa, akceptacji i miłości.
Młodzi ludzie okazują zaufanie tym, którzy mogą stanowić pewien punkt odniesienia –
podświadomie szukają mistrzów i wzorów do naśladowania. Są pełni entuzjazmu,
lecz bez pomocy trudno im odróżnić mistrza od idola. Natomiast rodzice poszukują oparcia,
by móc rozwiązać tysiące stojących przed nimi problemów, obalających ich autorytet w oczach
dzieci.
Patrycja Maury

Redakcja, opracowanie i skład komputerowy: Joanna Góźdź,
Marlena Wachowiak
Teksty: Grono Pedagogiczne
Patronat: Dyrektor Szkoły Podstawowej
Cyryla Krajka

36

