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„Patriotycznie i z rozmachem” 

 

 W piątek, 1 marca 2019 r. w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Pępowie miał 

miejsce wielki „happening historyczny”, którym cała społeczność szkolna zakończyła 

obfitujący w różnorodne działania edukacyjne „Rok dla Niepodległej”. Podsumowanie 

obchodów 100. rocznicy odzyskania niepodległości oraz 100. rocznicy powstania 

wielkopolskiego połączone było z upamiętnieniem „żołnierzy wyklętych”, którym od kilku lat 

poświęcony jest dzień 1 marca.  

 Happening patriotyczny rozpoczął się o godz. 9.30 w hali sportowej pięknym 

polonezem w wykonaniu uczniów pępowskiej szkoły przebranych za postacie historyczne 

z różnych epok. Podniosły nastrój współtworzyły  pieśni patriotyczne w wykonaniu szkolnego 

chóru oraz taniec z szarfami w kolorach bieli i czerwieni. Barwny „łańcuch bohaterów” 

przemaszerował następnie do centrum Pępowa pod Pomnik Powstańców Wielkopolskich,      

aby wziąć udział w apelu pamięci. Tam kilka słów do zgromadzonej społeczności szkolnej 

powiedzieli wójt gminy Pępowo p. Grzegorz Matuszak oraz p. dyrektor  Cyryla Krajka.    

              Na zakończenie tej niezwykłej uroczystości najmłodsi uczniowie naszej szkoły 

wypuścili białe i czerwone baloniki, które pięknie pofrunęły w górę, budząc entuzjazm                       

i radość widzów. 

Mirosława Bigaj 
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Już zapachniało wiosną. 

           Jeszcze niedawno za oknem była zimowa aura, a już wielkimi krokami zbliża się 

wiosna.  Ta piękna pora roku zawsze inspiruje nas do zmiany wystroju w naszej szkole. Tak też 

stało się i tym razem. Uczniowie uczestniczący w zajęciach rozwijających kreatywność                     

i członkowie rękodzielniczego koła zainteresowań „Złote rączki” przygotowali z krepiny 

wiosenne kwiaty – forsycje, krokusy i „bazie”. Nie zabrakło też papierowych motyli i ręcznie 

uszytych z kolorowych materiałów ptaszków, które znalazły swoje miejsce w „uwitych”             

przez starszych kolegów gniazdach. Wszystkie wiosenne dekoracje, które uczniowie wykonali, 

zdobią girlandy w holach naszej szkoły. Natomiast tuż przy pokoju nauczycielskim, 

rękodzielnicy przygotowali kącik z okazji Dnia Kobiet. 

 

    

  Elżbieta Andrzejewska, Zuzanna Neuhoff - Ley 
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Czy gry komputerowe szkodzą uczniom? 

          W ramach konkursu "Uczeń bezpieczny w sieci" zostało zorganizowane spotkanie                     

z policjantami na temat agresji i przemocy rówieśniczej wynikającej z fascynacji grami.     

„Czy gry komputerowe szkodzą uczniom?” -  to temat spotkania przeprowadzonego 13 marca      

2019 r. przez policjantkę, panią Monikę Curyk, z Komendy Powiatowej Policji w Gostyniu.  

Uczestniczyli w nim uczniowie klas IV-VI szkoły podstawowej. Na  początku  zaproszony 

gość podkreślił, że gry komputerowe możemy podzielić na takie, które mogą szkodzić i takie, 

które są specjalnie tworzone dla dzieci, rozwijają wyobraźnię i logiczne myślenie, gry 

przygodowe i symulacje. Uczniowie wraz z p. M.Curyk  prowadzili dyskusję i dowiedzieli się, 

jakie fizyczne dolegliwości grożą ludziom nadmiernie spędzającym czas przed komputerem,  

że rzeczywistość wirtualna świata komputerowego może prowadzić do uzależnienia                    

oraz że komputer jest tylko jednym z narzędzi zdobywania wiedzy  i rozrywki. Uczniowie 

poznali zasady etycznego zachowania się podczas korzystania z komputera i sieci internetowej. 

                                                                                                                           Patrycja Maury 

                               

Dzień liczby π – lekcja otwarta. 

Dnia 14 marca 2019 r. uczniowie klas ósmych i siódmych wzięli udział w otwartej 

lekcji matematyki. Celem zajęć było zapoznanie uczniów z liczbą π, jej wartością                        

oraz przedstawienie  pochodzenia tej  liczby. Podczas lekcji uczniowie wykonywali różne 

zadania, dzięki którym sami odkryli przybliżoną wartość liczby π. Pierwsze zadanie polegało 

na zmierzeniu  przy pomocy sznurka i linijki obwodu okręgu i długości średnicy, a następnie 

podzieleniu tych długości. Wszyscy zgodnie ustalili, że te ilorazy w przybliżeniu mają wartość 

3. Po czym prowadzące zajęcia przedstawiły uczniom faktyczne rozwinięcie dziesiętne liczby π                

oraz zaprezentowały szereg istotnych informacji związanych z tym zagadnieniem. W dalszej 

części lekcji  zadaniem uczniów było, wykorzystując mnemotechnikę, ułożyć rymowankę          

lub zdanie, w którym długość każdego kolejnego słowa jest równa kolejnej cyfrze                    

w rozwinięciu dziesiętnym liczby π. Po podsumowaniu lekcji, przedstawiono uczniom 

propozycję zadania domowego dla chętnych, polegającego na zapamiętaniu jak największej 

ilości (minimum pięćdziesięciu) cyfr rozwinięcia dziesiętnego liczby π. Wielu uczniów podjęło 

się wyzwania,    za co otrzymali oceny celujące. Rekordzistką jest uczennica klasy 8b Natalia 

Dobrosz,      która zapamiętała 266 cyfr po przecinku. (rekord Natalii poniżej)  
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Π = 3,141 592 653 589 793 238 462 643 383 279 502 884 197 169 399 375 105 820 974 944 

592 307 816 406 286 208 998 628 034 825 342 117 067 982 148 086 513 282 306 647 093 844 

609 550 582 231 725 359 408 128 481 117 450 284 102 701 938 521 105 559 644 622 948 954 

930 381 964 428 810 975 665 933 446 128 475 648 233 786 783 165 271 201 909 145 648 566 

923 460 34 

Uczniowie aktywnie uczestniczyli w lekcji, wszyscy chętnie wykonywali zadania, 

wykazując się kreatywnością. Podobała im się innowacyjna forma przeprowadzonych zajęć. 

Zdobyli nową wiedzę, którą zapewne wykorzystają na lekcjach matematyki.  
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               Kamila Dzierżgowska 

Marzena Matysiak 

 

Niezwykła lekcja historii 

        W czwartek, 14 marca uczniowie klas IV - VI SP w Pępowie uczestniczyli w niezwykłej 

lekcji historii - spotkaniu z grupą rekonstrukcyjną, która zaprezentowała młodym widzom 

umundurowanie i wyposażenie żołnierzy polskich z różnych epok. Uczniowie mogli brać 

czynny udział w zajęciach; przymierzali elementy umundurowania, odgrywali role żołnierzy             

i sanitariuszek w scenkach, dotykali rekwizytów. Były to zajęcia ciekawe i pożyteczne, o czym 

świadczą opinie ich uczestników.  

Mirosława Bigaj 
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       Podczas spotkania dowiedzieliśmy się wiele o naszej historii; jak kiedyś byli ubrani 

żołnierze, jaką bronią się posługiwali i jak walczyli o wolność Polski. Pokazano nam scenki,   

w których uczestniczyli uczniowie, ja również. Pan wybrał dwie dziewczyny,                               

które bandażowały mi głowę i nosiły na noszach, było to bardzo ciekawe.  

          Na koniec klasami mogliśmy podziwiać, przymierzać, oglądać stroje, hełmy, mundury. 

Cieszę się, że mogłam być na takiej wspaniałej lekcji. To dla mnie możliwość poznania bliżej 

naszej ciekawej historii. Ta lekcja pozostanie mi na długo w pamięci, a zdobyta wiedza           

na pewno przyda mi się w przyszłości.   

                                                                                                             Natalia Jankowska kl. Va 
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        Panowie opowiadali nam m.in. o powstaniu styczniowym i pokazywali broń, jakiej 

używano w tamtych czasach. Potem wybrali 4 ochotników spośród nas, a jeden                                

z prowadzących ich rozśmieszał. Ci, którzy się roześmiali, za karę musieli robić pompki. 

Ciekawa była też walka na plastikowe miecze. Przegrany musiał zrobić przysiady. Z tej lekcji 

zrozumiałem, że w wojsku musi być dyscyplina, a żołnierz za żołnierza oddałby życie. 

  Olek Szczyszyk kl. V a 

 

 

Myślenie w cenie 

Dnia 15 marca 2019 roku troje  uczniów z klas VIIIa i VIIIb wzięło udział w IX edycji 

powiatowego konkursu matematycznego „Myślenie w cenie”. Organizatorem, jak co roku, była 

Szkoła Podstawowa Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Czarnego Legionu w Gostyniu.                 

W matematycznych zmaganiach brali udział ósmoklasiści z gostyńskich i okolicznych szkół.                        

Z naszej szkoły chętnych do wzięcia udziału w konkursie było więcej niż dopuszczał 

regulamin. W związku z tym uczniów wyłoniono w szkolnych eliminacjach, podczas których 

uczestnicy zmagali się z zadaniami o podwyższonym stopniu trudności. W rezultacie                    

do konkursu zgłoszono Sławomira Michalskiego, ucznia klasy VIIIa, Wiktora Paluszkiewicza, 

ucznia klasy VIIIa oraz Dominikę  Hauza, uczennicę klasy VIIIb.  
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Zadania, z którymi zmagali się uczniowie,  nie należały do łatwych. Wszystkie 

wymagały dużej wiedzy, sprytu, a przede wszystkim posiadania umiejętności logicznego 

myślenia. Wszyscy opiekunowie uczniów biorących udział w zmaganiach zasiedli w komisji 

konkursowej, której zadaniem było sprawdzenie prac młodzieży i wyłonienie zwycięzcy.  Nasi 

uczniowie, choć nie zajęli miejsc w pierwszej trójce, osiągnęli dobre wyniki, czego serdecznie 

im gratulujemy.  

 

Zespół nauczycieli matematyki 
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Wyjazd uczniów klasy 8 na "Drzwi Otwarte" 

          22.03.2019 roku uczniowie klasy 8 SP z pedagogiem szkolnym wybrali się do Kobylina, 

gdzie mieli okazję zapoznać się z ofertą edukacyjną w Branżowej Szkole I stopnia. "Drzwi 

Otwarte" rozpoczęła przywitaniem wszystkich Pani Dyrektor Katarzyna Jackowska. Następnie, 

głos zabrał doradca zawodowy z UP w Gostyniu, który przedstawił zapotrzebowanie rynku    

na konkretne oferty pracy. W ramach prezentacji zawodów uczniowie mieli okazję poznać 

wymagania i predyspozycje potrzebne do pracy w zawodach związanych z cukiernictwem, 

fryzjerstwem, uprawą roślin oraz pracami budowlanymi. 

 

Patrycja Maury 
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Powstanie Wielkopolskie 1918/1919. Pamiętamy! 

           23 marca br. na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu Adama 

Mickiewicza w Poznaniu odbyła się XI edycja Wojewódzkiego Konkursu Wiedzy o Powstaniu 

Wielkopolskim pt. „Tobie Polsko ta kropla krwi wrzącej”. Konkurs cieszył się bardzo dużym 

zainteresowaniem. Uczestniczyło w nim trzystu dwudziestu dziewięciu uczniów szkół 

podstawowych z Wielkopolski. Tytuł finalisty z naszej szkoły zdobyli: Piotr Guzikowski             

kl. VII a, Damian Gierlik kl. VII a, Sławomir Michalski VIII a, Wiktor Paluszkiewicz kl.VIII a 

oraz Łukasz Olszak kl. VIII b.  

          Po zmaganiach konkursowych, w nagrodę za trud włożony  w przygotowanie się i godne 

reprezentowanie szkoły, nasi uczniowie odwiedzili Bramę Poznania. Jest to miejsce 

wyjątkowe, znajdujące się w najstarszej części Poznania, położone nad rzeką Cybiną. Brama 

Poznania to pierwsze w Polsce centrum interpretacji dziedzictwa narodowego, które przy 

pomocy nowych technologii łączy opowieści o dziejach katedralnej wyspy, biskupie Jordanie, 

rozwoju miasta Poznania i początkach Państwa Polskiego. 
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  Lidia Muszyńska 
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Sukces Sławka Michalskiego i Kacpra Bartkowiaka w konkursie 

„Geografia z matematyką za pan brat” 

28 marca 2019 r. w Szkole Podstawowej nr 5 w Gostyniu odbyła się pierwsza edycja  

powiatowego konkursu "Geografia z matematyką za pan brat".  W konkursie wzięli udział 

przedstawiciele 10 szkół, a wśród nich Sławek Michalski  i Kacper Bartkowiak z naszej szkoły.  

Rozwiązując test, uczniowie musieli się wykazać nie tylko wiedzą geograficzną,  ale również 

umiejętnościami matematycznymi.  Nasi przedstawiciele doskonale poradzili sobie                  

ze wszystkimi zadaniami    i w efekcie  Sławek zajął I, a Kacper III miejsce. W nagrodę 

otrzymali dyplomy   oraz    książki.  Gratuluję i życzę dalszych sukcesów !!! 

Anna Raczkiewicz  
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DZIEŃ PATRONA W KLASACH IV-VI 

         2 kwietnia nauczyciele i uczniowie SP z klas IV, V i VI w galowych strojach                            

i z papieskimi rekwizytami zebrali się na sali gimnastycznej, która tego dnia miała piękny, 

odświętny wystrój (p. Zuzanna Neuhoff-Ley, p. Alina Nowacka) z okazji Dnia Patrona. 

Uczniowie zadedykowali Ojcu Świętemu koncert.  

          Usłyszeliśmy wiersze i piosenki, które mówiły o wartościach bliskich Jego nauczaniu: 

miłości, wierze, nadziei, wolności. Każda klasa wykonała jedną pieśń (przygotowanie             

p. Leszek Żelazny, p. Bartłomiej Wojciechowski) i jeden utwór poetycki (zbiorowa recytacja) 

poświęcony Papieżowi lub napisany przez Karola Wojtyłę. Recytując i śpiewając, chcieliśmy 

złożyć hołd w podziękowaniu za Jego życie, wiarę i dobroć. To był wyjątkowy człowiek,   

który kochał wszystkich ludzi i modlił się za nich. Przypominał, że trzeba żyć godnie, a nie tak                            

jak świat chce, bogato i wygodnie. Uroczystość prowadziły uczennice z klasy VI b: Aleksandra 

Gierlik i Zuzanna Regulska, zapowiadając kolejnych wykonawców oraz przypominając 

wybrane ważne momenty z życia Ojca Świętego, które stanowiły komentarz                                     

do prezentowanych przez klasy utworów. Rozpoczęli uczniowie z klasy VI b, śpiewając 

„Barkę”, ulubioną pieśń religijną Jana Pawła II. Pieśń, która była dla Niego cząstką ukochanej 

Ojczyzny i nie rozstawał się z nią przez wszystkie lata pontyfikatu. Każda klasa pięknie się 

przygotowała i godnie wystąpiła.  
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Na zakończenie wszyscy wspólnie zaśpiewali „Hymn Szkół Jana Pawła II” i jeszcze raz 

„Barkę”. Donośny śpiew, biało-żółte balony, wstążki i kwiaty powiewające w rękach uczniów 

oraz wcześniejsze występy wywołały wiele emocji i wytworzyły wyjątkowy nastrój. 

W uroczystości uczestniczyła i uważnie śledziła poczynania uczniów p. wicedyrektor Hanna 

Grobelna. Dziękujemy uczniom, wychowawcom oraz wszystkim, którzy przyczynili się                

do przygotowania klas do szkolnej uroczystości. 
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                                                                                        Alicja Wojciechowska, Ewa Fabisiak, 

Lidia Muszyńska, zdjęcia: Karolina Grześkowiak  
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Dzień Patrona - „Promieniowanie Ojcostwa” 

         2 kwietnia obchodziliśmy Dzień Patrona szkoły. Uczniowie klas VII i VIII szkoły 

podstawowej oraz III gimnazjum uczestniczyli we mszy św., po której udali się pod pomnik 

Jana Pawła II przy pępowskim kościele. Tam odśpiewano Hymn Rodziny Szkół im. Jana Pawła 

II oraz ukochaną przez papieża-Polaka „Barkę”. Samorząd Szkolny złożył kwiaty i znicze. 

Następnie uczniowie wraz z nauczycielami przeszli do sali Gminnego Ośrodka Kultury,                  

gdzie rozpoczęło się spotkanie poświęcone Patronowi.  

          Dużą niespodzianką był występ gości, uczestników warsztatów terapii zajęciowej                     

z Piasków. Ich krótki program został nagrodzony gromkimi brawami przez młodzież. 

Następnie prowadzący (Daria Szuba i Sławomir Michalski) przypomnieli zebranym życiorys 

Karola Wojtyły. Później zaczęła się właściwa część uroczystości, a mianowicie prezentacje 

przygotowanych przez klasy scenek, będących ilustracją cytatów- myśli autorstwa Jana Pawła 

II. Kilka tygodni wcześniej każda klasa wylosowała cytat. Zadaniem publiczności było 

odgadnięcie, jaką myśl w swoim wystąpieniu zaprezentowali uczniowie. Klasy świetnie się 

przygotowały, nie zabrakło rekwizytów i ciekawych prezentacji. Dzięki takiej formie 

obchodów Dnia Patrona nikt się nie nudził, bowiem wszyscy aktywnie uczestniczyli                       

w spotkaniu. Każdy miał okazję przypomnieć sobie ważne wypowiedzi Ojca Świętego                  

na temat wiary, patriotyzmu i prawdziwego człowieczeństwa. O oprawę muzyczną zadbał chór 

szkolny pod kierunkiem p. Leszka Żelaznego. 

         Hasło przewodnie tegorocznego Dnia Patrona brzmiało: „Promieniowanie Ojcostwa”.                     

W ramach obchodów święta uczniowie przygotowali w swoich salach lekcyjnych gazetki 

okolicznościowe tematyką nawiązujące do hasła. 

         Organizacją Dnia Patrona w starszych klasach, tradycyjnie, zajęły się p. Danuta Szczęsna               

i p. Anna Raczkiewicz. Zaangażowanie uczniów i wspaniałe efekty ich działań nie byłyby 

możliwe bez pomocy wychowawców. Z kolei do wizyty w Pępowie uczestników warsztatów 

terapii zajęciowej w Piaskach przyczyniła się p. Mirosława Bigaj, która także (razem                

z uczniami klasy IIIA) oprowadziła Gości po centrum Pępowa. 

Joanna Góźdź 

 Marlena Wachowiak 
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KONKURS WIELKANOCNY 

            25 kwietnia odbyło się podsumowanie rękodzielniczego konkursu wielkanocnego 

połączone z rozdaniem nagród laureatom. Organizatorem konkursu było koło rękodzielnicze 

„Złote rączki”. Jury, którego zadaniem było wyłonienie laureatów spośród 75 autorów prac, 

miało jak zawsze niezwykle trudne zadanie. W skład jury wchodzili: p. Hanna Grobelna,               

p. Bernadeta Kaźmierczak, p. Jolanta Durczewska, p. Małgorzata Andrzejewska i p. Ewa 

Fabisiak. Ostatecznie zwycięzcami konkursu zostali: w kategorii klas IV – VII – Igor 

Ciążyński, Klaudia Cieplik, Karina Dudka, Julia Cieplik, Amelia Knuła, Jagoda Orzechowska, 

Nikola Paluszkiewicz, Wiktoria Ratajewska, Zuzanna Rokicka i Tomasz Szczyszyk, natomiast 

w kategorii klas VIII i Gimnazjum – Maria Bzodek, Maciej Dalibor, Dawid Fabianowski, 

Wojciech Grześkowiak, Marzena Kandzierska, Karol Kmiecik, Julia Kołodziejczak, Izabela 

Kupczyk, Julia Sobuś i Daria Szuba. Nagrody rzeczowe dla laureatów i słodycze                      

dla wszystkich uczestników ufundowała Rada Rodziców, natomiast dyplomy przygotował               

i uroczystość sfotografował p. Paweł Andrzejewski.  

         Organizatorzy dziękują wszystkim uczestnikom za zaangażowanie i udział w konkursie 

oraz wykonanie bardzo ciekawych prac. Jednocześnie zachęcają do udziału w kolejnych 

konkursach rękodzielniczych. 

Elżbieta Andrzejewska, Zuzanna Neuhoff-Ley 
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Mistrzynie ortografii 

        26 kwietnia 2019 roku odbył się Szkolny Konkurs Ortograficzny, w którym uczestniczyło 

25 uczniów. W kategorii klas VII-VIII zwyciężyły: Monika Sędłak (VIIIa), Natalia Dobrosz 

(VIIIb), Nadia Sudolska (VIIIb). W kategorii klas III gimnazjum: Zuzanna Wierzyk (IIIa), 

Karolina Siama (IIIa), Roksana Twardowska (IIIc).   

           22 maja zwyciężczynie szkolnych eliminacji reprezentowały naszą szkołę                              

w Powiatowym Turnieju Ortograficznym pod hasłem „Bądź przyjacielem natury” 

zorganizowanym przez ZSOiZ w Pogorzeli i Lokalną Grupę Działania „Gościnna 

Wielkopolska” w Pępowie. Patronat nad konkursem objął Senator RP – pan Marian Poślednik. 

W konkursie uczestniczyli uczniowie z terenu powiatu gostyńskiego. Szkoły mogły zgłosić           

po trzech uczestników w kategorii gimnazjum i trzech w kategorii szkół podstawowych. Celem 

konkursu było kształtowanie u młodzieży dobrych nawyków w zakresie troski o środowisko, 

promowanie odnawialnych i bezpiecznych dla środowiska źródeł energii, doskonalenie 

umiejętności ortograficznych i pielęgnowanie języka ojczystego. Ułożony przez Szkolną 
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Komisję Konkursową tekst dyktanda dotyczył ochrony środowiska i promocji odnawialnych 

źródeł energii.  

            Po sprawdzeniu prac komisja wyznaczyła laureatów (cztery pierwsze miejsca w obu 

kategoriach) spośród uczestników, którzy popełnili najmniej błędów. Nasze reprezentantki 

bardzo dobrze poradziły sobie z różnymi trudnościami ortograficznymi i pokonały pozostałych 

uczestników konkursu. Wszystkie znalazły się w gronie laureatów, zdobywając najlepsze 

miejsca. 

          W kategorii klas VII-VIII pierwsze miejsce zajęła Monika Sędłak, drugie Natalia 

Dobrosz, a trzecie Nadia Sudolska. 

          W kategorii gimnazjum pierwsze miejsce zajęła Zuzanna Wierzyk, drugie Karolina 

Siama, czwarte Roksana Twardowska.  

          Po ogłoszeniu wyników przedstawiciele organizatorów wręczyli nagrody, wyróżnienia            

i dyplomy ufundowane przez LGD „Gościnna Wielkopolska”.  

                                                                                                  Gratulujemy! 

                                                                                                        Alicja Wojciechowska 

                                                                                                                 Mirosława Bigaj 

                                                                                                                     Joanna Góźdź 
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Wycieczka do Torunia 

           W dniach 29 i 30 kwietnia wybraliśmy się na wycieczkę szkolną do Torunia - miasta 

Mikołaja Kopernika, które słynie również z pysznych pierników. Zjawiliśmy się na zbiórce       

przed szkołą razem z klasą 5d i 5a oraz z wychowawcami.  

           Wyjechaliśmy o 7:10 po sprawdzeniu obecności przez opiekunów. Jechaliśmy dość 
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długo, dlatego, żeby czas nam szybciej mijał, śpiewaliśmy różne, wesołe piosenki. Podróż 

przebiegła dość sprawnie i na miejscu byliśmy koło południa. Udaliśmy się na Rynek 

Staromiejski pod fontannę flisaka, pani Krysia, nasza przewodniczka, opowiedziała nam 

legendę związaną z pomnikiem.  Na tym samym rynku znajdowały się piękne kamienice,                 

na jednej z nich mogliśmy zobaczyć czarnego kotka. Według legendy wypatruje on swojego 

właściciela, który wyruszył na wojnę i niestety z niej nie powrócił. Łapy wiernego kotka 

zastygły w rozgrzanej słońcem smole i tak już pozostał. Następnym punktem naszej wycieczki 

był pomnik osiołka - pręgierz dla żołnierzy. Figura nawiązuje do stosowanych w dawnym 

Toruniu kar za różne przewinienia. Po tych atrakcjach udaliśmy się do Piernikarni Mistrza 

Bogumiła. Usiedliśmy przy stołach, na których znajdowały się foremki i gotowe, pachnące 

korzennymi przyprawami ciasto. Każdy z nas miał okazję wypieczenia własnego piernika. 

Mogliśmy również powąchać przyprawy, które dodaje się do ciasta, żeby nadać mu smak.              

Po skosztowaniu pysznych pierniczków podziękowaliśmy paniom i ruszyliśmy dalej. 

Pomaszerowaliśmy na Stary Rynek, gdzie znajdował się piesek Filutek, który w pysku trzyma 

melonik swojego pana profesora Filutka oraz pilnuje jego parasola. Pani przewodnik 

powiedziała nam, że pociągnięcie ucha pieska ma przynieść szczęście. Jest to taki przesąd, ale 

wszyscy postanowili dotknąć ucha i przekonać się, czy zadziała. Następnie, ku uciesze grupy, 

była przerwa na lody. Pogoda nam dopisywała, dlatego chętnie skosztowaliśmy zimnych 

lodów. Po odpoczynku   i zebraniu sił udaliśmy się do planetarium. Wysłuchaliśmy prezentacji 

o planetach oraz zobaczyliśmy piękne projekcje o kosmosie. Byłam zachwycona atrakcjami, 

jakie tam zobaczyłam, myślę, że cała grupa była zadowolona, że odwiedziliśmy to miejsce.                          

Tak zakończyliśmy pierwszy dzień wycieczki i udaliśmy się do hotelu Refleks na obiad                           

i zakwaterowanie. Zmęczeni całodniowym zwiedzaniem poszliśmy spać. Po przebudzeniu 

udaliśmy się  na pyszne śniadanie. Byliśmy już spakowani i zanieśliśmy nasze walizki             

do autokaru. Następnie wyruszyliśmy do Młyna Wiedzy, gdzie mogliśmy przeprowadzać różne 

doświadczenia  z wodą i nie tylko. Zwiedziliśmy każde piętro i dobrze się bawiliśmy. Na końcu 

poszliśmy coś zjeść i czekaliśmy, aż przyjedzie po nas autokar. Kiedy już wyruszyliśmy                 

w drogę powrotną, dzieci zachwycały się Toruniem i wspominały jak było fajnie.  

           Na pewno jeszcze kiedyś tam powrócimy i będziemy miło wspominać wspólnie 

spędzony czas. Zmęczeni, ale zadowoleni dotarliśmy pod szkołę, gdzie czekali na nas 

stęsknieni rodzice. 
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Poranek patriotyczny 

 
         30 kwietnia uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w poranku patriotycznym. Spotkali się 

w holu szkoły, aby uczcić rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja 1791 r. Dla wszystkich 

Polaków majowe święto jest dniem szczególnym, gdyż trzeciego maja ustanowiono świętem 

narodowym w dowód pamięci o przodkach, którzy pragnęli ocalić kraj przed upadkiem. 

Wydarzenia z tamtych czasów, naszym uczniom, przybliżyła pani profesor Urszula Kosińska, 

która jest pracownikiem Uniwersytetu Warszawskiego. Podczas tego spotkania odbyła się 

kolejna lekcja patriotyzmu. Patriotą jest każdy, kto kocha ojczyznę.  

Postanowiliśmy wspólnie uczcić to święto poprzez wywieszenie flag narodowych oraz godny 

udział w obchodach gminno-parafialnych, które odbędą się 3 maja br. 

 
Lidia Muszyńska 

Arleta Adamek 
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X Ogólnopolski Bieg Katyński w Pępowie  

            W tym roku przypada 79. rocznica Zbrodni Katyńskiej i dziewiąta rocznica Katastrofy 

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

w Pępowie Ogólnopolski Bieg Katyński. Odbył się on we wtorek, 30 kwietnia 2019 r.                      

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

zamordowanych w 1940 r. przez sowieckie NKWD porucznika Wojska Polskiego Józefa 

Rzepkę i dwóch aspirantów Policji Państwowej - Antoniego Busza i  Franciszka Nadstawka.  
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           Obok remizy stanęła brama pełniąca funkcję startu i mety X Ogólnopolskiego Biegu 

Katyńskiego w Pępowie. Wystartowało w nim przeszło 300 uczestników, głównie uczniów 

tutejszej szkoły. Gościliśmy też zawodników z Zimnowody, Piasków, Osowej Sieni, 

Skoraszewic, Krotoszyna i Borku. Wszyscy uczestnicy biegu otrzymali pamiątkowe plakietki   

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

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

wziąć udział w losowaniu nagród.  
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 Kierownikiem zawodów był pan Marcin Kaczmarek. Wzorem lat ubiegłych X Bieg 

Katyński w Pępowie odbył się pod wspólnym Patronatem Szkoły i Gminy w Pępowie. Wójt 

Gminy Pępowo, p. G. Matuszak, pomógł nam pozyskać środki na medale, pamiątkowe 

plakietki i część nagród oraz skoordynował działania strażaków, policji, pracowników Urzędu           

i GOK. Z kolei firma Emilgrana Poland Sp. z o.o.(Siedlec) oraz Powiatowy Bank Spółdzielczy 

w Gostyniu sfinansowały większość nagród dla uczestników biegu. Pragnę podziękować 

wszystkim, którzy pomogli nam w realizacji tego niezwykłego przedsięwzięcia. Dziękuję 

również wszystkim uczestnikom X Biegu Katyńskiego   w Pępowie; nie każdy mógł stanąć             

na podium, ale wszyscy stoczyli walkę z pokusą „nicnierobienia” i z własną słabością,                   

a wysiłkiem włożonym w pokonanie trasy  ok. 1000 – 1500m. godnie upamiętnili ofiary 

Katynia i Smoleńska.   

 

                  

 Dziękujemy sponsorom za wsparcie finansowe: 

Panu Wójtowi Grzegorzowi Matuszakowi i Radzie Gminy Pępowo, 

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

Powiatowemu Bankowi Spółdzielczemu w Gostyniu,  
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LGD Gościnna Wielkopolska i p. Szymonowi Jakubowskiemu, 

Radzie Sołeckiej wsi Pępowo, 

Gminnej Spółdzielni Samopomoc Chłopska w Pępowie, 

Radzie Rodziców Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Pępowie, 

Firmie p. Ireneusza Matyli, 

Firmie p. Justyny Waszak,  

Firmie PHU Chod – Dróg Przemysław Andrzejewski z Krobi, 

Firmie AGRO-TRANS Piotr Łagódka z Wymysłowa 

 

 Dziękujemy za  pomoc w organizacji biegu: 

p. Jolancie Nowackiej za opiekę medyczną nad uczestnikami biegu, 

p. Jackowi Śląskiemu – kierownikowi Wydziału Kultury i Sportu UG w Pępowie   za plakietki, 

dyplomy w biegu masowym oraz pomoc przy zakupie nagród i zdjęcia, strażakom, policji, 

pracownikom GOK i Urzędu Gminy w Pępowie za pomoc       przy stworzeniu oprawy 

technicznej biegu, 

Komitetowi Organizacyjnemu Biegu Katyńskiego w składzie: Andrzejewski Paweł, 

Banaszyński Szymon, Fabisiak Ewa, Jarus Tomasz, Gembiak Grzegorz, Greutzmacher Alicja, 

Grześkowiak Karolina, Kaczmarek Marcin, Muszyńska Lidia, Neuhoff – Ley Zuzanna, 

Nowacka Alina, Skowrońska Alicja, Wojciechowska Alicja,  

p. Danucie Radole za pomoc w zorganizowaniu kącika medycznego i  prąd, 

Dyrekcji i  nauczycielom Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Pępowie, którzy 

zaangażowali się w organizację biegu i otoczyli opieką jego uczestników oraz wszystkim, 

którzy w jakikolwiek sposób wsparli organizację  X Ogólnopolskiego Biegu Katyńskiego 

w Pępowie.  

Mirosława Bigaj 
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Wyniki indywidualne X Ogólnopolskiego Biegu Katyńskiego 

Rocznik 2007 i młodsze dziewcząt 

Zuzanna Zaremba - Borek 

Zosia Wolniak - Pępowo 

Milena Kryś - Zimnowoda 

Oliwia Szczuraszek - Zimnowoda 

Anna Olejniczak - Pępowo 

Karolina Grzelczak - Pępowo 

Rocznik 2007 i młodsi chłopców 

Fabian Grzymisławski - Pępowo 

Mikołaj Żyto - Krotoszyn 

Marcin Kończak - Pępowo 

Oskar Okręt - Pępowo 

Nikodem Gruetzmacher - Pępowo 

Adam Ryba - Pępowo 

Rocznik 2005 i 2006 dziewcząt 

Wiktoria Ciesielska – Osowa Sień 

Ewa Wyrwińska – Osowa Sień 

Patrycja Kubiak - Zimnowoda 

Maria Fabisiak - Pępowo 

Wiktoria Olejniczak - Pępowo 

Ewelina Waligóra - Pępowo 

Rocznik 2005 i 2006 chłopców 

Kacper Kaczmarek - Pępowo 

Kacper Szymkowiak - Skoraszewice 

Dariusz Stanisławski - Skoraszewice 

Jakub Twardowski - Pępowo 

Emil Krajka - Pępowo 

Gracjan Gołąbek - Zimnowoda 

Rocznik 2003 i 2004 dziewcząt 

Patrycja Bielecka - Piaski 
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Karolina Bielecka - Piaski 

Daria Frąckowiak - Krotoszyn 

Maria Ciemierzewska – Osowa Sień 

Agata Kaczmarek - Pępowo 

Oliwia Nowacka - Pępowo 

Rocznik 2003 i 2004 chłopców 

Wojciech Wałęsiak - Krotoszyn 

Wojciech Błaszyk - Pępowo 

Mikołaj Chudziński - Pępowo 

Fryderyk Maciejewski - Pępowo 

Przemysław Przewoźny - Pępowo 

Maciej Dalibor - Pępowo 

 

Mobilne środowisko edukacyjne w naszej szkole.  

            W XXI wieku trudno wyobrazić sobie szkołę bez komputerów i Internetu. Powszechny 

dostęp do informacji oraz ogromne zasoby sieci sprawiają, że na każdej lekcji  i każdym etapie 

procesu dydaktycznego można zastosować narzędzia TiK. 

         Jesteśmy szkołą, w której wykorzystujemy nowoczesne technologie komunikacyjno-

informacyjne. Cały czas wzbogacamy swoją bazę sprzętową. Na dzień dzisiejszy posiadamy 

dwie pracownie komputerowe i Centrum Multimedialne w bibliotece szkolnej. Tablice 

interaktywne oraz projektory znajdują się praktycznie w każdej sali lekcyjnej. Korzystamy     

ze stałego łącza do Internetu.  

        Aby skutecznie wspierać realizację celów lekcji, nauczyciele dobierają takie narzędzia, 

które pasują do potrzeb uczniów i specyfiki zajęć, a także  prowadzą do aktywizacji ucznia, 

zwiększania jego motywacji i zainteresowania nauką. Nauczyciele wykorzystują nowoczesne 

TIK do przygotowania materiałów, ćwiczeń interaktywnych, pomocy dydaktycznych  do zajęć. 

Uczniowie, przygotowując prezentacje multimedialne, animacje, filmy, plakaty, bazują                   

na zasobach Internetu. Często komunikują się z nauczycielami za pomocą poczty 

elektronicznej, wysyłając np. pracę domową. Kilka dni temu, uczniowie klasy IV na lekcji 
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plastyki  mieli możliwość korzystania z pomocy projektora multimedialnego. Bardzo chętnie 

odwzorowywali zwierzątka z cyfr - krok po kroku przy włączonym projektorze 

multimedialnym.  

 

 

                                                                                                                              Patrycja Maury 
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