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Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych w pępowskiej szkole 

 

         Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” – to polskie święto państwowe 

obchodzone 1 marca, poświęcone pamięci żołnierzy antykomunistycznego                                          

 i niepodległościowego podziemia, stawiających opór sowietyzacji Polski w latach 1944 – 

1963. Święto to ustanowione zostało w roku 2011.  

        Od kilku lat w ramach obchodów Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych 

uczniowie Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Pępowie angażują się w różnorakie 

działania, których celem jest z jednej strony kultywowanie wartości i ideałów, jakimi kierowali 

się żołnierze niezłomni, z drugiej zaś rozwijanie uzdolnień naszych uczniów.  

         W marcu 2021 r., mimo utrudnień związanych ze zdalnym nauczaniem, uczniowie szkoły                      

w Pępowie wzięli udział w konkursie plastycznym o „Żołnierzach Wyklętych”. Zadaniem 

uczestników było obejrzeć umieszczone na stronie IPN krótkie filmy, ukazujące sylwetki                   

20 żołnierzy niezłomnych, a następnie w oparciu o filmik stworzyć „portret” wybranego 

bohatera. Wśród upamiętnionych postaci znaleźli się m.in.: Danuta Siedzikówna „Inka”, 
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Witold Pilecki, Zygmunt Szendzielarz „Łupaszka”, Józef Franczak „Lalek”, Hieronim 

Dekutowski „Zapora”   i Stanisław Sojczyński „Warszyc”.  

          Z uwagi na trudne warunki pandemii, uczestnicy konkursu przesyłali prace drogą 

internetową. Komisja w składzie: p. Arleta Adamek, p. Mirosława Bigaj, p. Lidia Muszyńska 

wyłoniła grono laureatów w dwóch kategoriach:         

- plakat biograficzny - praca plastyczna, ręcznie wykonana, w dowolnej technice, bez udziału 

komputera (mamy go już dosyć). 

 

I miejsce - Monika Stróżyk kl. VIc 
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II miejsce – Maja Roszak kl. VIc 

 

III miejsce – Oliwier Domański kl. VIb 
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Wyróżnienia: Mateusz Rolnik kl. VIb, Natalia Jankowska kl. VIIa,  Roksana Chlebowska  

kl. VIb, Tomasz Szczyszyk kl. VIIc 

-„portret” słowny zawierający historię wybranego żołnierza niezłomnego, w pracy należało 

odpowiedzieć na pytanie: czym zaimponowała mi ta postać? 

I miejsce – Jagoda Orzechowska kl. VIId 
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II miejsce – Monika Twardowska kl. VIIb 

 

Wyróżnienia:    Amelia Sieńska kl. VIIa,     Paulina Nowacka kl. VIIa, 

 Albin  Kryczkowski  kl. VII c. 
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         Gratuluję zwycięzcom, a wszystkim uczestnikom konkursu dziękuję                                       

za zaangażowanie. Dzięki Wam, mimo utrudnień związanych z pandemią, „Dzień Pamięci 

Żołnierzy Wyklętych” nie przeszedł w naszej szkole bez echa. 

Mirosława Bigaj 

 

 

Piękna kobieta podoba się oczom, 

dobra kobieta - sercu.  

Pierwsza jest klejnotem, druga skarbem. 

Napoleon Bonaparte 

               8 marca przypadał Międzynarodowy Dzień Kobiet i obchodzony był na całym 

świecie. W tym dniu, dziewczynki z klasy 4b przecierały oczy ze zdumienia i zaskoczenia, 

widząc u progu swoich domów kolegów z klasy. Przyczyną tych niespodziewanych odwiedzin 

była chęć uczczenia tego święta. Każda dziewczynka z klasy została obdarowana żółtą różą. 

Niespodziewani goście życzyli nam szczęścia, miłości i radości. Usłyszałyśmy wiele ciepłych 

słów. Sebastian i Maciej okazali się wspaniałymi dżentelmenami. W tym samym czasie, inni 

koledzy, którzy przebywali w szkole, byli również uprzejmi i wspaniałomyślni. Hubert                     

i Alexander wręczyli naszej wychowawczyni - pani Eli Andrzejewskiej oraz pani Weronice 

Krajce, bukiety pięknych kwiatów. To były piękne chwile, o których nie zapomnimy. Mimo 

nauki zdalnej nie ma rzeczy niemożliwych. Udowodnili to nasi koledzy z klasy. To prawdziwi 

dżentelmeni z klasą. Zrobili na nas wielkie wrażenie i sprawili nam dużo radości. Tego im nie 

zapomnimy. W imieniu wszystkich dziewczynek z 4b, bardzo dziękujemy chłopcom z naszej 

klasy. Natomiast wszystkim dziewczynkom i kobietom życzymy pięknych chwil, nie tylko                       

w Dniu Kobiet, ale przez cały rok. 

              Zapraszamy do galerii zdjęć. Zobaczcie, co uchwycił nasz ukryty fotograf:-)  

Lena Maria Rotman, Karolina Kuźnicka 
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Obchody Dnia Patrona w klasie 4b 

,,Szukałem Was, a teraz Wy,  

przyszliście do mnie i za to Wam dziękuję.” 

Jan Paweł II 

               Szkoła jest miejscem, w którym uczniowie spędzają wspólnie czas i jednoczą się. 

Szkoła to również tradycje. Jedną z nich jest „Dzień Patrona”. Dla nas, uczniów szkoły im. 

Jana Pawła II jest to dzień szczególny. Ten rok jest inny, ale wyjątkowy. Zaistniała sytuacja 

epidemiologiczna w naszym kraju zmusiła nas do zorganizowania obchodów święta naszego 

patrona w inny niż dotychczas sposób. Nawet w tak trudnej sytuacji, obchody przybrały 

uroczysty charakter.  

             Na jednej z lekcji wychowawczych w marcu, nasza pani wychowawczyni – Elżbieta 

Andrzejewska, zachęciła nas do wykonania papierowych kwiatów w barwach żółtych i białych. 

Wszystko po to, aby udekorować nasze miejsca nauki, gdy będziemy świętować Dzień Patrona 

naszej szkoły. Moje koleżanki i koledzy z otwartym sercem   i zaangażowaniem zabrali się            

do pracy. Niektórzy uczniowie wykonali jeszcze inne, dodatkowe dekoracje – kotyliony, 

ciekawe napisy z kamieni i bukszpanu. Udekorowali okno w swoim pokoju. Nie zabrakło 

nawet tortu z tektury ozdobionego kwiatami. Te wszystkie dekoracje przez nas wykonane, 

niech będą wyjątkowym podziękowaniem za życie i pontyfikat świętego Jana Pawła II. 

Punktem kulminacyjnym obchodów Dnia Patrona był Poranek klasowy online, poświęcony 

Janowi Pawłowi II, który odbył się przed Wielkanocą. W jego trakcie obejrzeliśmy ciekawy 

film o naszym Papieżu. Dowiedzieliśmy się z niego, że Karol Wojtyła urodził się 18 maja 1920 

roku w Wadowicach, jako syn Karola Wojtyły i Emilii z Kaczorowskich. W tym mieście 

uczęszczał do szkoły podstawowej i gimnazjum. Na studia polonistyczne, które przerwał 

wybuch wojny, udał się do Krakowa. W czasie wojny pracował w kamieniołomach. Po jej 

zakończeniu walczył z komunizmem. Już jako Papież, którym został 16 października 1978 

roku, przeżył zamach terrorystyczny na swoje życie. Był człowiekiem niezwykłym, niosącym 

szczęście, zgodę i wiarę, która nigdy go nie opuszczała, nawet w najtrudniejszych momentach 

życia. Zmarł po ciężkiej chorobie dnia 2 kwietnia 2005 roku. 

             Jan Paweł II był człowiekiem wielkiej kultury, wiedzy, ludzkiej dojrzałości, a przy tym 

bliskości i serdeczności. Mamy wielki zaszczyt i szczęście, że nasza szkoła nosi imię Jana  
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Pawła II. Nasz Patron jest dla nas autorytetem i wzorem do naśladowania. Codziennie możemy 

odczuwać, że jest blisko   i towarzyszy nam w naszych szkolnych działaniach. 

Lena Maria Rotman 
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Dzień Patrona w klasie IVa 

       Klasa IVa na języku polskim omawiała i recytowała związany z papieżem Janem               

Pawłem II wiersz „Do sosny polskiej”, a w ramach godzin wychowawczych, uczniowie klasy 

IVa obejrzeli film o polskim  papieżu  oraz wzięli udział w klasowym konkursie wiedzy o Janie 

Pawle II. 

        Konkurs wiedzy o naszym patronie Janie Pawle II w klasie IVa przebiegał w dwóch 

etapach 1. Etap pisemny – na godzinie wychowawczej 24 marca 2021 r. uczniowie kl. IVa,                 

w oparciu o kalendarium przesłane przez wychowawcę, napisali  test wiedzy o patronie         

(na testportalu). Wyłonił on 7 uczniów z wynikiem powyżej 90% ( 100% uzyskało 4 uczniów 

/Filip Danielczyk, Dawid Małecki, Roger Skrzypczak, Wojciech Wyzujak/, 96 % -2 os. / 

Wiktoria Łowińska, Czarek Ptak/,  92% - jeden uczeń /Mikołaj Bzdęga/),  którzy 31 marca 

2021 r.       na godzinie wychowawczej zmierzyli się w finale ustnym, odpowiadając na pytania 

(w oparciu o przesłane wcześniej  klasie kalendarium i film o Janie Pawle II). 3 serie pytań 

pozwoliły wyłonić grono laureatów: 

 

I miejsce – Filip Danielczyk (3,5 pkt) 

II miejsce ex aequo -  Cezary Ptak, Wojciech Wyzujak (2,5 pkt.) 

III miejsce ex aequo – Roger  Skrzypczak, Wiktoria Łowińska  ( 2 pkt)  

 

         Wszyscy finaliści klasowego konkursu wiedzy o Janie Pawle II otrzymali punkty                   

z zachowania i nagrody rzeczowe (książki, kalendarze, płyty, obrazki o tematyce papieskiej 

i religijnej), których wręczenie nastąpi  przy pierwszej możliwej okazji, najpóźniej                             

na zakończenie roku szkolnego /wraz z rozdawanymi świadectwami/. 

 

Mirosława Bigaj 
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„My, Jana Pawła uczniowie,  

    słowa ojca w czyn chcemy przemieniać...” 

 

                Choć czas pandemii nie jest czasem łatwym, to udało nam się zorganizować ten 

niezwykły dzień – Dzień Patrona.  Staraliśmy się stworzyć program, który pozwolił nam         

na pracę w nowych warunkach Praca zdalna – to często nowe wyzwanie, dla nas i naszych 

uczniów. Z racji tego święta wszyscy uczniowie byli zaangażowani do realizacji powierzonych 

im zadań. Prawie  na każdym przedmiocie nauczyciele przygotowali bogaty program,                 

aby uczcić naszego Patrona.   Na lekcjach języka polskiego dzieci recytowały wiersze Jana 

Pawła II, a starsi uczniowie czytali i interpretowali przemówienie  Ojca św. Na geografii 

poznali ukochane miejsca  Karola Wojtyły w Ojczyźnie, szczegółowo dowiedzieli się                

o państwie Watykan oraz analizowali przebieg pielgrzymek Jana Pawła II do Polski i Światowe 

Dni Młodzieży. Na religii układali modlitwy do Jana Pawła II oraz tworzyli  plakaty 

przedstawiające  Papieża z Maryją. Uczniowie ochoczo pracowali na plastyce, wykonując 

pocztówkę do Jana Pawła II z pozdrowieniami z Pępowa. Karol Wojtyła                                   

od najmłodszych lat lubił sport, szczególnie piłkę nożną, dlatego na lekcjach wychowania 

fizycznego chętni uczniowie wykonali prezentację pt. „Papież sportu”. „Barka” była ulubioną 

pieśnią oazową naszego Patrona, ten utwór zdobył nie tylko Jego serce, ale i naszej szkolnej 

społeczności. Wraz z hymnem Rodziny Szkół JPII wszyscy uczniowie na muzyce śpiewali                 

te pieśni z wielkim zaangażowaniem. Nauczyciele informatyki oraz wychowawcy 

zorganizowali quiz wiedzy o Patronie. Biografia filmowa: „Karol Wojtyła – nasz Papież” była 

niezwykle cennym materiałem na godzinie wychowawczej. Pod pomnikiem Papieża zostały 

tradycyjnie złożone kwiaty i znicze. W ten sposób oddaliśmy hołd i wdzięczność naszemu 

Patronowi. 

           Dziękujemy wszystkim za zaangażowanie i wsparcie podczas wspólnych działań. 

            2 kwietnia 2021 mija 16. rocznica śmierci Jana Pawła II, naszego Patrona Szkoły. 

Odszedł człowiek wielkiego formatu, jak pisały media w 2005 roku. Święty, Wielka 

Postać, nasz Rodak. Był człowiekiem niezwykle pokornym. Niezłomny duchem i silnej 

wiary, którą niósł do różnych narodów, pokonując tysiące kilometrów. Zostawił nam 

ogromne duchowe dziedzictwo: przykład świętego życia, cierpienia i śmierci oraz skarb 

swego nauczania. Przemierzył prawię całą ziemię, niosąc nam miłość i pokój z wiarą. 
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Wszyscy na świecie już się radują, bo Jana Pawła II świętego mają! Uczniowie Szkoły 

pamiętają i wraz z Dyrekcją oraz nauczycielami wyrażają  wdzięczność za wspaniałego 

Patrona, świętego  Jana Pawła II. 

Anna Raczkiewicz, Danuta Szczęsna 
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