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„Dziwny przypadek psa nocna porą” 
 
 

 
 
          Dnia 8 maja 2019 r. miał miejsce wyjazd grupy 53 uczniów pępowskiej szkoły  

(głównie gimnazjalistów) pod opieką p. Mirosławy Bigaj, p. A. Wojciechowskiej                                  

i p. B. Kaźmierczak  do Teatru im. Wojciecha Bogusławskiego w Kaliszu na spektakl            

pt.: ,,Dziwny przypadek psa nocną porą'' Simona Stephensa, wg powieści Marka Haddona. 

Przedstawienie rozpoczęło się o godz.11:00 i trwało wraz z antraktem 150 minut. 

      Głównym bohaterem tej sztuki jest 15-letni Christopher Boone, w którego rolę wyśmienicie 

wcielił się debiutujący Michał Felczak. Postać grana przez niego choruje  na autyzm, nie lubi 

tłumu, boi się czyjegoś dotyku, jest jednak matematycznym geniuszem i dużo wie o astronomii. 

Pewnego dnia Christopher znajduje martwego psa sąsiadki i staje się podejrzany o jego 

zabójstwo. Postanawia sam na własną rękę  odnaleźć sprawcę. Chłopak ma też trudną sytuację 

rodzinną. Ojciec ( rolę tę świetnie zagrał Michał Wierzbicki) od dwóch lat okłamuje go,           

że matka nie żyje. Jednak Christopher odnajduje listy matki, które ojciec ukrył przed nim.        

W ten sposób chłopiec dowiedział się, że jego matka nie umarła, tylko odeszła  od nich.           

Kiedy prawda wychodzi na jaw, bohater mimo swej niepełnosprawności postanawia pojechać            

do matki. Jest to mocno poruszająca scena. 

     Scenografię spektaklu stanowiły jedynie krzesła, stół, walizki i klatka dla szczura.                        

Za pomocą dźwięków, świateł oraz obrazów wyświetlanych w tle idealnie wyczuwaliśmy 

jednak atmosferę miejsc, w których przebywał bohater. Były momenty, w których sami aktorzy 

współtworzyli na scenie obrazy np. tłum ludzi na peronie, w metrze czy na ulicach Londynu. 
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         Uważam, że aktorzy włożyli dużo serca w odegranie swoich ról. W ich grze było widać 

skupienie, a w scenach zbiorowych efekt wielogodzinnych prób, niezbędnych, aby wszystko 

wypadło zgodnie z planem. Spektakl ten był poruszający, interesujący  i z całą pewnością wart 

obejrzenia.  

 
                                                                                                      Ania Wachowiak kl. III a gim.  
 

 

Kulinarny maraton 

 
               Dnia 14 maja 2019 roku w naszej szkole odbył się po raz pierwszy „Maraton 

kulinarny”. Gościliśmy wykwalifikowane panie dietetyk: p. Aleksandrę Gonera-Tafelską                             

i Dominikę Nitschke-Michalak, które przeprowadziły dla uczniów klas IV-VI warsztaty 

zdrowego odżywiania. W tym przedsięwzięciu pomagały też stypendystki Fundacji Rodziny 

Duda im. Maksymiliana Duda: panie – Aleksandra Ratajczak i Andżelika Gabiś. Nie byłoby 

warsztatów kulinarnych, gdyby nie udział naszej szkoły w projekcie „Rośliny na widelcu”       

w ramach programu Akademia Zdrowia.  

              Cel, który nam przyświecał, był niezmiernie ważny – wyrobienie wśród uczniów 

świadomych i zdrowych nawyków żywieniowych. Przez 6 godzin lekcyjnych uczniowie 

wykonywali zdrowe posiłki, między innymi: kanapki „Superbohatera” z pastą słonecznikową,  

z pastą twarogową dla „Sprawnego mózgu”, „Pudding dla luzaka, „Napój radości”, „Power 

pomidorówkę” itp. Wszystkie produkty niezbędne do wykonania potraw zostały zakupione 

przez organizatora warsztatów. Uczniowie z ogromnym zaangażowaniem przygotowywali 

kolejne dania. Panie prowadzące warsztaty uczyły, wspierały, podpowiadały i inspirowały.         

Nie da się opisać tego, co się naprawdę działo podczas kulinarnych zmagań.   To była spora 

dawka energii i inspiracji. Panie dietetyk przekonywały uczniów, że zdrowe odżywianie jest 

niezwykle ważne w życiu i zachęcały, by zdrowe produkty wprowadzać do swoich jadłospisów 

- „Niech to będzie początek dobrej zmiany” - tak przekonywały. Uczniowie otrzymali też sporą 

dawkę wiedzy poprzez projekcję slajdów „Rośliny  na widelcu”. Każdy uczestnik warsztatów 

dostał  także książeczkę „Rośliny na widelcu”, która zarazem jest instrukcją, jak smacznie          

i pożywnie się odżywiać. Znajdują się w niej nie tylko przydatne informacje, ale i pomysły, 

które można wykorzystać, przygotowując codzienny jadłospis. Panie dietetyk bardzo dużo 

opowiadały o korzyściach, jakie daje nam spożywanie zdrowych posiłków. Zachęcały                   

do wykorzystywania w życiu codziennym ekologicznych produktów prozdrowotnych                            
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i naturalnych typu: olej kokosowy czy olej ryżowy. Degustując własnoręcznie przygotowane 

potrawy, uczniowie z ogromnym zaciekawieniem słuchali porad i cennych wskazówek.  

            Była to wspaniała lekcja kulinarna, która na długo pozostanie w ich pamięci. Mam 

nadzieję, że maraton kulinarny pozwoli nam odmienić sposób odżywiania i choć trochę 

zmienić nasze przyzwyczajenia. Niech w codziennej diecie królują warzywa, owoce, 

pełnoziarniste produkty, kasze i produkty strączkowe oraz przyprawy i zioła. 
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Elżbieta Andrzejewska  
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"Przez trzy kacety" 

          15 maja br. odbyło się  spotkanie z Panem Piotrem Firkowskim, synem Mirosława 

Firkowskiego, który podczas II wojny światowej przebywał w trzech obozach 

koncentracyjnych. Swoje wystąpienie rozpoczął od słów: " To nie legenda, to fakty, o nich            

nie wolno zapomnieć". Nasz gość odziedziczył historię, którą przekazuje kolejnym 

pokoleniom. 

          Mirosław Firkowski miał 17 lat, kiedy wybuchła II wojna światowa. Szybko 

zaangażował się w walkę z okupantem, podejmując działalność konspiracyjną w Związku 

Walki Zbrojnej. W latach 1941-1943 przebywał w obozie Auschwitz, skąd później trafił         

do obozów  w Neuengamme i Bergen-Belsen. Swoje przeżycia spisał w książce "Przez trzy 

kacety", która jest tragicznym, ale niestety prawdziwym opisem cierpienia, nieludzkiej pracy, 

chorób, głodu i wielu innych przeciwności losu, z którymi dzień po dniu musieli zmagać się 

więźniowie.  

           W 2005 r. w uznaniu wybitnych zasług w upamiętnianiu historii i prawdy o obozie 

koncentracyjnym Auschwitz-Birkenau Mirosław Firkowski został odznaczony Krzyżem 

Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski. 

 

Lidia Muszyńska  
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Z wizytą u sąsiadów 

          Uczniowie klas ósmych zostali zaproszeni do Muzeum Stolarstwa i Biskupizny  w Krobi. 

Wizyty w pobliskim muzeum miały miejsce w maju bieżącego roku.  
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Sprawozdanie z wycieczki 

           Dnia 17.05.2019 r. razem z wychowawczynią uczestniczyliśmy w wycieczce                         

do Muzeum Stolarstwa i Biskupizny w Krobi. Po obiekcie oprowadzali nas pani Daria i pan 

Marek.                                                                                                                                                                              

           Na początku poznaliśmy cel naszej wycieczki i zrobiliśmy pamiątkowe zdjęcie. 

Następnie weszliśmy do budynku, w którym mieściła się stara stolarnia. Dowiedzieliśmy się 

wielu ciekawych informacji na temat drzew. Mieliśmy okazję zobaczyć dużo gatunków drzew 

pod różnymi postaciami. Po opuszczeniu budynku udaliśmy się do miejsca, w którym 

mogliśmy zobaczyć przekroje różnych drzew. Później spacerowaliśmy edukacyjną ścieżką 

dendrologiczną. Zobaczyliśmy także panel słoneczny. Na zakończenie udaliśmy się                       

do pracowni, w której panowała cudowna atmosfera. Na początku przystąpiliśmy                      

do rozwiązywania ankiet na temat wiedzy, którą zdobyliśmy podczas zajęć. Następnie 

zaprojektowaliśmy i zrobiliśmy swoje własne grzechotki. Na koniec odbyło się losowanie 

nagród. 

         Wszyscy bardzo dobrze wspominamy czas spędzony w muzeum. Mamy nadzieję,          

że kiedyś będziemy mieli okazję tam wrócić. Zdobyliśmy wiedzę i jesteśmy bogatsi   o  nowe 

doświadczenia. To była niesamowita wycieczka.  

                                                                                                               DariaKlemens                                                                                                                                                                     

Sylwester Waleński                                                                                                                         

Piotr Miedziński 

 

 

Wspomnienia z wycieczki do Zakopanego 

         Na wycieczkę do Zakopanego wyjechaliśmy 20 maja o godzinie 6.00. Opiekunami naszej 

niewielkiej grupy (20 osób) byli: p. Joanna Góźdź i p. Marcin Kaczmarek. Podróż                          

do Energylandii minęła w świetnej atmosferze, jechaliśmy tam 4 godziny.  

        W największym w Polsce parku rozrywki najciekawszą  atrakcją okazał się Hyperion, 

który jechał z prędkością 142 km/h. Byliśmy na nim z kolegami wiele razy. W Energylandii 

spędziliśmy kilka emocjonujących godzin. O godz. 16.00 wyjechaliśmy do Zakopanego.        
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Po zakwaterowaniu zjedliśmy obiadokolację i poszliśmy na zakupy do pobliskiego sklepu. 

Wieczór spędziliśmy w pokojach, wymieniając się wrażeniami z pierwszego dnia wycieczki. 

Drugiego dnia po śniadaniu udaliśmy się na parking, z którego pieszo wędrowaliśmy                    

do Morskiego Oka. Trasa liczyła 9 km. Warto było, ponieważ na miejscu czekały na nas 

wspaniałe widoki. Wszyscy robili sobie zdjęcia na tle panoramy Tatr. Droga powrotna minęła 

szybko, niewątpliwą atrakcją był śnieg leżący gdzieniegdzie w zacienionych miejscach.       

Tego dnia pojechaliśmy także kolejką na Gubałówkę. Pogoda dopisywała, zatem mogliśmy 

podziwiać ośnieżone pasma górskie. Ten dzień obfitował w przepiękne krajobrazy! 

        W trzecim dniu wycieczki zwiedziliśmy Muzeum Przyrodnicze należące do Tatrzańskiego 

Parku Narodowego. W tym muzeum nie można było się nudzić – m.in. zobaczyliśmy wiernie 

odtworzoną przyrodę tatrzańską, siedzieliśmy w fotelach symulujących zjazd na nartach         

ze stoku. Dowiedzieliśmy się wielu ciekawostek o górach. Później pojechaliśmy na Krupówki, 

aby kupić oscypki i pamiątki.  

          Droga powrotna do Pępowa trwała prawie osiem godzin, ale minęła w wesołej 

atmosferze. To była bardzo udana wycieczka.  

 

 

                                                                                                                Uczniowie klasy VIII a 
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Zdrowo i piernikowo 

         24 maja br. klasy 4a i 5b wzięły udział w całodziennej wycieczce do Ciechocinka                     

i Torunia. Z samego rana, o godzinie 5:30 wyjechaliśmy z Pępowa, by zwiedzić największe     

w Polsce uzdrowisko, które jest znane z leczniczych źródeł solankowych i największych         

w Europie tężni.  

 

         Tężnie zrobiły na wszystkich ogromne wrażenie. Udało nam się nawet wejść na ich 

koronę i podziwiać cudowną panoramę. Piękny jest również park zdrojowy, w którym 

podziwialiśmy przecudne kobierce z kwiatów oraz niemal dwustuletnią pijalnię wód.                

Około południa ruszyliśmy do Torunia. Pobyt w tym mieście zaczęliśmy od seansu filmowego                   

w sławnym Planetarium. Następnie udaliśmy się na spacer po Starówce. Poszliśmy pod pomnik 

Mikołaja Kopernika, który w tym dniu, ze względu na trwające studenckie juwenalia, wyglądał 

dość nietypowo. Zwiedziliśmy katedrę Najświętszej Marii Panny, w której podziemiach 

spoczywają najsławniejsi Torunianie. Oczu nie można było oderwać od przepięknej 

architektury i zdobień toruńskich kamienic. Po spacerze, udaliśmy się na obiad, który pozwolił 

nam nabrać sił przed dalszymi wyzwaniami, które na nas czekały. Każdy wie, że Toruń słynie 

głównie z faktu, że w tym mieście urodził się Mikołaj Kopernik oraz z wypieku wspaniałych 

pierników. Nasza grupa udała się więc do Muzeum Piernika  i wzięła udział we własnoręcznym 
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przygotowaniu i upieczeniu pierników według oryginalnej, starodawnej receptury.                     

Po tej niezwykłej lekcji, udaliśmy się na spacer kolorowymi ulicami miasta, aby zaopatrzyć się 

w pamiątki i posmakować przepysznych, toruńskich lodów. Przespacerowaliśmy się Bulwarem 

Filadelfijskim, biegnącym tuż przy samej Wiśle.  

           Czas minął nam bardzo szybko i chcąc, nie chcąc, musieliśmy ruszyć w drogę powrotną 

do domu. Do Pępowa przyjechaliśmy w wyśmienitych humorach, pełni wrażeń  i pomysłów                

na następną wycieczkę.                                                                                                                                                                                                                                                   
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                                                                                                      Elżbieta Andrzejewska 

                                                                                                      Agnieszka Zielińska 

                                                                                                      Paweł Andrzejewski  

 

 

EUROWEEK 

W dniach 25-29.05.2019 r. grupa uczniów z naszej szkoły wybrała się po raz kolejny 

wraz z p. Magdaleną Kulińską oraz p. Alicją Skowrońską na obóz językowy „Euroweek”. 

Zatrzymaliśmy się w hotelu „Aleksander” w Długopolu Zdrój. 

W tym samym miejscu i czasie znaleźli się uczniowie z Łubowa i Łajsk. Spędziliśmy 

wspólnie 5 dni na poznawaniu obcych kultur, integracji poprzez gry i zabawy. Dzień 

rozpoczynał się tzw.  energizerem, czyli ćwiczeniami. Zajęcia były prowadzone przez 

wolontariuszy, m.in. z Wietnamu, Indonezji, Meksyku, Argentyny i Urugwaju, kończyły się 

zazwyczaj w godzinach wieczornych. Uczestniczyliśmy w wielu ciekawych spotkaniach, gdzie 

mogliśmy się wykazać kreatywnością i wyobraźnią. Nie brakowało też tańca i śpiewu, 

mieliśmy okazję spróbować swoich sił w tańcach tradycyjnych.  
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         Każdy dzień kończył się poznawaniem jakiegoś kraju, np. Meksyku, Austrii, Turcji, 

państwa przedstawiane były oczywiście w języku angielskim. Tańce, które poznawaliśmy, 

mogliśmy wykorzystywać podczas wieczornych dyskotek. Odbył się również „Cultural Night”, 

w którym przedstawialiśmy kraje. Każdego dnia integrowaliśmy się ze sobą. Dostawaliśmy, 

pozornie, niemożliwe do zrealizowania zadania. Jednak z każdym sobie radziliśmy, np. pokaz 

mody z odpadów, parodie bajek,  tworzenie wierszy, piosenek, układów tanecznych                     

lub parodia Janusza i Grażyny, przenoszących się do przyszłości. 

           Ostatniego wieczoru (28.05) odbyło się uroczyste zakończenie, podczas którego 

wszyscy otrzymaliśmy certyfikaty. W trakcie  zakończenia towarzyszyły nam łzy szczęścia,           

ale też smutku, że to koniec,  oraz że musimy się pożegnać z osobami, które poznaliśmy                

i z którymi się zżyliśmy przez te kilka dni. Po zakończeniu odbyła się ‘’Pizza Party’’, każdy 

pokój otrzymał zamówioną przez siebie pizzę. Pozostaną nam cudowne wspomnienia, wiedza          

o nowopoznanych krajach, doświadczenie pracy zespołowej i przede wszystkim większa 

otwartość na używanie języka angielskiego. Z całą pewnością  musimy potwierdzić,                  

że mieliśmy najlepszych liderów i wolontariuszy pod słońcem. To oni sprawili, że atmosfera 

była niesamowita i magiczna. 

Maria Fabisiak, Wiktoria Okręt 
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"Happening zdrowia" ulicami Pępowa 

           Transparenty, hasła oraz kolorowe plakaty i ubrania....  

            W ten sposób przedszkolaki oraz uczniowie Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II                

w Pępowie zachęcali na ulicach Pępowa do życia w zgodzie z zasadami "Piramidy Zdrowego 

Żywienia i Stylu Życia ". Przemarsz ulicami odbył się 31.05.2019 r. Tego dnia w naszej szkole 

mogliśmy się dowiedzieć wszystkiego o zdrowiu, o które dbamy, budujemy i sami w nie 

inwestujemy.  

            7 kwietnia obchodzony jest Światowy Dzień Zdrowia. Happening był kulminacją 

działań profilaktycznych realizowanych w przedszkolu oraz w szkole w ramach programów 

zdrowotnych w roku szkolnym 2018/2019. 
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 Patrycja Maury 
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Kreatywna lekcja matematyki 

            W czwartek, 6 czerwca uczniowie klasy 4b brali udział w nietypowej lekcji 

matematyki. Podczas zajęć  poznali podstawowe własności prostopadłościanów i sześcianów 

poprzez budowanie szkieletów brył za pomocą plasteliny, patyczków oraz słomek. Dzięki temu 

każdy mógł zobaczyć,  z jakich figur zbudowane są omawiane bryły oraz nauczyć się,                   

jak nazywać poszczególne elementy ich budowy. Niektórzy odkryli, że można również 

zbudować z tych materiałów inne bryły i tak powstały również ostrosłupy. Zajęcia miały              

w interesujący  i praktyczny sposób przybliżyć dzieciom rozpoznawanie brył  i ich elementów. 

Wszyscy byli bardzo zaangażowani na lekcji i z chęcią odpowiadali na pytania zadawane  

przez nauczyciela. 
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Katarzyna Grobelna 
 

 

Robotyka w Poznaniu dla zwycięzców konkursu matematycznego 

            We wtorek, 11 czerwca laureaci konkursu matematycznego dla klas 5.                               

wraz z opiekunami – Panią Katarzyną Grobelną i Panią Patrycją Maury, wybrali się                      

na wycieczkę do Poznania. Głównym celem wyjazdu była wizyta na Uniwersytecie                  

im. Adama Mickiewicza. Dzięki uprzejmości doktorantki Wydziału Matematyki i Informatyki 

– Pani Barbary Borkowicz, mogliśmy zwiedzić uczelnię oraz uczestniczyć w warsztatach         

z programowania robotów Lego. Zajęcia były bardzo ciekawe i pasjonujące. Uczniowie, 

podzieleni na grupy, nauczyli się budować roboty z klocków Lego. Następnie, za pomocą 

tabletów układali algorytmy tak,  by roboty wykonały odpowiednie zadania. Piątoklasiści byli 

zachwyceni i bardzo zaangażowani. Uczniowie przeprowadzili w grupach wyścigi swoich 

robotów, a na zakończenie otrzymali skromne upominki.                                                    

         Dzięki tym zajęciom wzbogacili umiejętność logicznego myślenia, kreatywność                 

oraz wyobraźnię wizualno-przestrzenną. Prowadząca była pod wrażeniem tak grzecznej            
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i gotowej do pracy grupy uczniów. Na zakończenie udaliśmy się do kina. To był dzień pełen 

wrażeń    i cudownych emocji. 
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Katarzyna Grobelna 
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„Bądźmy poszukiwaczami autorytetu”. 

             Działania pedagogiczne w naszej szkole, w ramach kampanii profilaktyczno-

edukacyjnej „Bądźmy poszukiwaczami autorytetu”, które dotyczyły  skuteczności działań       

w wychowaniu  i przeciwdziałaniu zagrożeniom społecznym, zostały zwieńczone otrzymaniem 

CERTYFIKATU. Kształtowanie, korygowanie przekonań normatywnych jest jedną                        

z najskuteczniejszych metod zapobiegania zachowaniom ryzykownym, kiedy to wychowawca 

wskazuje, co jest dobre, a co złe, kiedy nie dyskutuje z uczniami, ale jest przewodnikiem         

w tej dyskusji, moderuje zachowania i opinie po to, by każdy dojrzewający człowiek mógł sam, 

spośród oferowanych przez pedagoga dróg, wybrać swoją. Poprzez Kampanię „Bądźmy 

poszukiwaczami autorytetu”  staraliśmy się przekazać, iż najbardziej skuteczne jest opieranie 

się na wartościowych relacjach. Relacjach  z autorytetami i mistrzami, którymi dla młodzieży 

są rodzice i nauczyciele. 

                                                                                                                             Patrycja Maury 
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