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XXVI Festyn Archeologiczny – powrót do przeszłości 

„Tradycja jest rozumem całego narodu,  

przesianym z jednego wieku w drugi.” 

Ricarda Huch 

         Dnia 13 września 2021 r. odbyła się wycieczka kl. Vb do Biskupina. Ta wycieczka miała 

na celu ukazać kontrast pomiędzy życiem dzisiejszym a życiem naszych przodków, którzy 

mieszkali w szałasach i polowali, by nie umrzeć z głodu. Na wycieczkę wybraliśmy się z naszą 

panią wychowawczynią Elżbietą Andrzejewską i panem Pawłem Andrzejewskim oraz dwójką 

rodziców naszych kolegów. Na naszych twarzach było widać radość i zadowolenie. Pierwszym 

punktem naszej wycieczki było dotarcie do Skansenu Kolei Wąskotorowych w Wenecji, skąd 

kolejką wąskotorową udaliśmy się do osady biskupińskiej. Po drodze mogliśmy podziwiać                

i obserwować piękne krajobrazy, jeziora, łąki, pola i ruiny starego zamku. Po kilkunastu 

minutach dotarliśmy do Biskupina. To niewielka wieś zbudowana ok. VIII w. p.n.e, położona               

w województwie kujawsko – pomorskim, na Pojezierzu Gnieźnieńskim, w powiecie żnińskim. 

Biskupin jest w Polsce bardzo popularny za sprawą niecodziennego stanowiska 

archeologicznego, bardzo chętnie i często odwiedzanego przez turystów. Wioska leży                   

w obrębie regionu historyczno – etnograficznego, zwanego Pałukami. Jest to malownicza 

kraina bogata w lasy, jeziora i liczne zabytki, rozciągająca się pomiędzy Wielkopolską                  

a Pomorzem i Kujawami. W Biskupinie czekał na nas pan przewodnik, który oprowadził nas 

po całej pradawnej osadzie. Mogliśmy zobaczyć jak wyglądało codzienne życie ludzi żyjących 

w okresie epoki kamienia do wczesnego średniowiecza. Czas spędzony w tym miejscu umilała 

nam muzyka dawnych lat. Na pobliskim polu bitwy odbywały się starcia wczesnopiastowskich 

wojów. Chaty wypełnione były rzemieślnikami wszelkich dawnych profesji, a każdy                              

z odwiedzających mógł zobaczyć, czym zajmował się człowiek 3 tysiące lat temu. Mogliśmy 

ulepić naczynie z gliny i ozdobić je lub własnoręcznie wybić pamiątkową monetę. Był czas                     

na zakup pamiątek, które będą nam przypominały to wspaniałe miejsce. Ostatnim punktem 

naszej wycieczki był przyjazd do Kórnika, gdzie mogliśmy zjeść ciepły posiłek w naszym 

ulubionym McDonaldzie. Wróciliśmy do Pępowa późno, ale pełni wrażeń. Był to wspaniały 

dzień, który na długo pozostanie w naszej pamięci. Bardzo dziękujemy organizatorom                            

i opiekunom. Mamy nadzieję, że to nie była ostatnia wycieczka w tym roku. Z utęsknieniem 

czekamy na kolejną!   

Lena Maria Rotman 
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Przyjdź i pobierz liść! 

„Godzina czytania jest godziną skradzioną z raju.” 

Thomas Wharton 

           W holu szkoły pojawiło  się   jesienne, papierowe drzewo z pięknymi,      kolorowymi 

liśćmi. Na tych liściach  uczniowie  zapisują   propozycje    książkowe   warte    przeczytania             

w czasie długich, jesiennych wieczorów… W   ten  sposób  zachęcają   innych  do  sięgnięcia      

po  polecaną  przez siebie książkę. 

Alina Nowacka, Arleta Adamek 

 

 

Wyjazd edukacyjny klas 8c i 8d 

             W dniu 23 września nasza klasa 8c wraz z klasą 8d wybrały się na zaplanowaną 

wcześniej wycieczkę do Muzeum Stolarstwa i Biskupizny w Krobi oraz do kina w Lesznie     

na film pt. "Czarny młyn".      
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                 Dzień rozpoczęliśmy od lekcji historii.  Gdy tylko zadzwonił dzwonek na przerwę,      

na który niecierpliwie czekaliśmy, zebraliśmy się w holu. Po wejściu do autokaru                                         

i sprawdzeniu obecności wyruszyliśmy w drogę. Dojazd do Krobi nie trwał długo, więc nim się 

obejrzeliśmy, byliśmy na miejscu. Muzeum mieści się w budynku, gdzie dawniej 

funkcjonowała Fabryka Mebli. Do dziś przetrwała wraz z wyposażeniem w niezmienionej 

formie. Zwiedziliśmy Biskupiańską Izbę, w której  mogliśmy podziwiać pięknie haftowane 

stroje oraz meble. Po zakończeniu zwiedzania wyruszyliśmy w dalszą podróż. Dojazd                           

do Leszna zajął nam niecałą godzinę, która upłynęła na rozmowach w koleżeńskiej atmosferze. 

Po przyjeździe na miejsce, poszliśmy kupić przekąski i napoje, które zabraliśmy ze sobą do sali 

kinowej na seans. Film opowiadał o chłopaku o imieniu Iwo oraz grupie jego przyjaciół, którzy 

mieszkają w małym miasteczku. Pewnego dnia grupa młodzieży postanawia udać się                          

do starego młyna, skutkuje to ciekawymi wydarzeniami, które zaczynają dziać się                               

w miasteczku. Nietypowe incydenty wpływają na życie i przyjaźnie mieszkańców. Film ma 

szczęśliwe zakończenie, wszyscy powracają do swoich domów. Po zakończeniu seansu 

udaliśmy się do autokaru. Zajęliśmy swoje miejsca i wyruszyliśmy w podróż powrotną.                   

W autobusie mogliśmy porozmawiać o tematyce filmu i grze aktorów. Droga powrotna                     

do Pępowa minęła szybko i zmęczeni dotarliśmy pod szkołę, gdzie czekali na nas rodzice. 

            Uważam, że ten krótki, ale bardzo ciekawy wyjazd wiele nas nauczył i dzięki niemu 

mogliśmy poznać historię stolarstwa i tradycje biskupińskie. Mogliśmy też zrelaksować się    

na bardzo fajnym młodzieżowym filmie edukacyjnym, który nas zachwycił. 

                                                                                                              Aleksandra Tyll, klasa 8c 

 



Życie Szkoły. Nr 90. Cz.2. Wrzesień –październik  2021 

7 
 

 

 

 



Życie Szkoły. Nr 90. Cz.2. Wrzesień –październik  2021 

8 
 

 

XI Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia 

           Nasza szkoła 2 października 2021r. dołączyła do wielkiego wydarzenia, jakim jest XI 

ŚDTM. Celem akcji jest propagowanie zabawowej formy uczenia się matematyki. Zachęca               

do przypomnienia sobie tabliczki mnożenia w przyjemny sposób.  Na przerwach dziewczyny   

z kl. 8a i 8c sprawdziły, jak dobrze tabliczkę mnożenia znają koleżanki i koledzy z klas 4-6. 

Natomiast klasy 7-8 rywalizowały ze sobą w sali komputerowej na platformie kahoot. 

Uczniowie przygotowali maseczki i koszulki zawierające działania tabliczki mnożenia. 

Obchodzony w szkole Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia wywołał wśród uczniów wiele 

pozytywnych emocji oraz pobudził chęć zdrowej rywalizacji. 

         Gratulujemy Mistrzom, dziękujemy Egzaminatorkom oraz wszystkim, którzy włączyli się 

do akcji!  

Zespół Nauczycieli Matematyki 
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Pielgrzymka Rodziny Szkół im. Jana Pawła II na Jasną Górę 

„Nie lękajcie się” to hasło tegorocznego Dnia Papieskiego i XXI pielgrzymki Rodziny 

Szkół im. Jana Pawła II na Jasną Górę. Pielgrzymka odbyła się w dniu 7 października. Z naszej 

szkoły uczestniczyło w niej 33 uczniów klas ósmych oraz poczet sztandarowy                                   

wraz z opiekunami: p. Magdaleną Kulińską, p. Anną Raczkiewicz, p. Danutą Szczęsną                       

i s. Radosławą. Na czele grupy stanął ks. proboszcz Andrzej Drobiński. Naszą podróż 

rozpoczęliśmy o 4.00 rano.  Podczas powitania przeor Jasnej Góry o. Samuel Pacholski 

zachęcał młodzież do refleksji na temat: „Jak dziś Jan Paweł II odniósłby się do naszych 

czynów i zachowań, co powiedziałby o naszych planach i zamierzeniach?”. Analizując to, 

przeor podsumował osobę Jana Pawła II jako człowieka bezkrytycznego, pozytywnie 

odnoszącego się do wszelkich nowości i kochającego młodzież. Uroczystym momentem 

spotkania była Msza Święta sprawowana na wałach jasnogórskich pod przewodnictwem 

duszpasterza Rodziny Szkół – księdza biskupa Henryka Tomasika. Modląc się u stóp 

Jasnogórskiej Pani, włączyliśmy się w narodowe dziękczynienie za Prymasa Tysiąclecia                

oraz wyraziliśmy naszą pamięć, szacunek i uznanie dla Jego życia i posługi pasterskiej,                     

tak ważnej dla naszej Ojczyzny.                                                                                                                                 

             W zjeździe uczestniczyło ponad 5000 pielgrzymów z całej Polski, było obecnych               

140 sztandarów szkół noszących imię Jana Pawła II.W Polsce i na świecie funkcjonuje                 

ponad 1,2 tys. takich  placówek oświatowych. Należący do Rodziny zobowiązani są                         

m.in. do realizowania w swoim życiu nauczania Patrona. 
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     Cieszymy się, że mogliśmy uczestniczyć  w tym pięknym spotkaniu. 

W drodze powrotnej nie mogło zabraknąć przystanku w McDonald's.  

Do domu wracaliśmy pełni duchowych emocji z modlitwą i śpiewem na ustach. 

Zuzanna Rokicka 
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XXI DZIEŃ PAPIESKI 

          Niedziela, 10 października, to XXI Dzień Papieski. W całym kraju prowadzona była 

zbiórka publiczna na rzecz Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia. Warto dodać,                          

że 9 i 10 października wolontariusze naszej szkoły zebrali na ten cel 3821zł. 



Życie Szkoły. Nr 90. Cz.2. Wrzesień –październik  2021 

15 
 

       „Nie budujcie mi pomników. Zróbcie coś dobrego dla ludzi!” - powiedział kiedyś Jan 

Paweł II,  którego nazywano „papieżem młodzieży”. Fundusze z tej zbiórki przeznaczone są 

przede wszystkim na stypendia dla młodzieży  z niezamożnych rodzin z małych miejscowości 

w Polsce. Chcemy im pomóc wejść w życie, zrealizować  marzenia, których nie mogą spełnić 

właśnie ze względów finansowych.  

          Wszystkim, którzy wsparli nasze działania, serdecznie dziękujemy!  

Danuta Szczęsna, Anna Raczkiewicz 

 

SPICHLERZ POLSKIEGO ROCKA 

„Kiedy byłem mały, zawsze chciałem dojść  

na koniec świata.” 

Dżem 

              Dnia 13 października 2021r. uczniowie klasy Vb wraz z panią wychowawczynią 

Elżbietą Andrzejewską, panem Pawłem Andrzejewskim oraz mamami trzech naszych kolegów 

wybrali się na wycieczkę do Muzeum „Spichlerz Polskiego Rocka” w Jarocinie.                                                                                                                

Gdy dojechaliśmy na miejsce, czekał na nas przewodnik, który miał na celu zapoznać nas                         
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z ponad 50–letnią historią polskiej muzyki rockowej i ponad 40–letnią historią jarocińskich 

festiwali. Muzeum położone jest w centrum Jarocina. Jest bardzo nowoczesne                                   

i multimedialne. Spichlerz Polskiego Rocka w Jarocinie gromadzi różnorodne zbiory, na które 

składają się m. in. filmy, fotografie, plakaty, czasopisma, teksty utworów, płyty oraz prace 

plastyczne polskich muzyków i osób związanych z polskim rockiem. Wprowadzeniem           

do każdego obszaru tematycznego jest light boks, w którym zainteresowani znajdą informacje 

dotyczące prezentowanego zagadnienia, uzupełniane materiałem ilustracyjnym. Osoby 

pragnące głębiej wniknąć w temat, mogą skorzystać z infokiosków, gdzie znajdą poszerzone 

informacje wzbogacone o materiały filmowe oraz kolekcje pokazujące zespoły reprezentujące 

dany przedział czasowy. Szczególną uwagę zwracały oryginalne przedmioty podarowane                                 

przez znanych artystów m. in. Anję Orthodox czy Renatę Przemyk. W Spichlerzu z każdego 

zakątka dobiegała muzyka, towarzysząc zwiedzającym na każdym kroku. Dzięki temu wystawa                 

„nie jest martwa, lecz żyje.” Mogliśmy na własne oczy i uszy doświadczyć muzyki rockowej 

od jej początków – big beatu i rytmu bluesa przez muzykę alternatywną, punk rock                                     

i underground  do współczesnego rocka. W muzeum czekały na nas również inne atrakcje. 

Jedną z nich były warsztaty zdobienia koszulek i toreb metodą szablonu. To była prawdziwa 

lekcja techniki. Daliśmy upust naszej wyobraźni i stworzyliśmy oryginalne koszulki rockowe. 

Wzięliśmy udział w Questingu edukacyjnym, czyli zwiedzaliśmy muzeum przez zabawę. 

Zostaliśmy podzieleni na kilka grup. Każda otrzymała kartkę z zadaniami do wykonania. 

Poruszając się  po terenie całego muzeum, musieliśmy poszukać odpowiedzi na pytania.               

W rywalizacji liczyły się szybkość i spostrzegawczość. Wszystkie zespoły spisały się                   

na medal! W muzeum nie zabrakło też lekcji języka polskiego. Poczuliśmy się                                          

jak   w prawdziwej Akademii Pana Kleksa. Pani prowadząca lekcję przeczytała nam list, który 

napisał do nas Pan Ambroży Kleks. Jednym z zadań, które musieliśmy wykonać, było  

nadmuchanie balona  i przyczepienie    do niego kartki z pytaniem, które chcielibyśmy zadać 

Panu Kleksowi. Pytania ułożone   przez moich kolegów z klasy były ciekawe i zabawne. 

Punktem kulminacyjnym naszego pobytu w Spichlerzu Polskiego Rocka były kolejne 

warsztaty, tym razem chemiczne. Samodzielne wykonywanie eksperymentów było fascynujące, 

a  efekty doświadczeń  widowiskowe,  co najważniejsze - bardzo bezpieczne.   Po pięciu 

godzinach wspaniałej zabawy w Spichlerzu udaliśmy się pod Pomnik Glana, by zrobić sobie 

wspólne zdjęcie. Ostatnią atrakcją tego dnia była oczywiście wizyta  w naszym ulubionym 

McDonald`s. 

                                                                                                                                 Lena Rotman 
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Z wizytą w mieście Mikołaja Kopernika 

           15 października uczniowie klas: 4a, 4b oraz 6a, wraz z opiekunkami: p. Lidią 

Muszyńską, p. Ewą Fabisiak (organizatorki  wyprawy), p. Arletą Adamek oraz p. Joanną 

Góźdź, udali się na jednodniową wycieczkę do Torunia. Wyjazdowi towarzyszyły niebywałe 

emocje, gdyż po długim czasie pandemii wszyscy byli stęsknieni poznawania nowych miejsc                

i doświadczania niecodziennych wrażeń. 

           Po kilkugodzinnej podróży, dojechaliśmy do Torunia  około godz.10.00. Pierwszym 

punktem programu wycieczki była wizyta w Muzeum Piernika, w którym uczestnicy wyjazdu 

wzięli udział w warsztatach wypiekania piernika. Zanim przystąpiono do pracy, pani 

prowadząca zajęcia opowiedziała pasjonującą historię piernikarstwa w Toruniu.                         

Po wysłuchaniu  ciekawej opowieści przystąpiono do wałkowania i wykrawania ciasta                     

za pomocą różnorakich foremek. Każdy przygotował swój piernik, który następnie wypiekał 

się w piecu.  W tym czasie można było zrobić małe zakupy w sklepiku na terenie muzeum.         

Z własnoręcznie zrobionymi piernikami wycieczkowicze udali się do toruńskiego Planetarium, 

w którym uczestniczyli w seansie pod tytułem „Wirująca Ziemia”.  Pobyt w tym miejscu był 

dla wielu niesamowitym przeżyciem.  Siedząc (a właściwie półleżąc) w wygodnych fotelach, 

można było wysłuchać interesującej prelekcji  o Wszechświecie    i oglądać  wyświetlające się 

na ekranie (kopuła nad głowami widzów)   prezentacje. Pokaz odpowiadał m.in. na pytania: 

„Dlaczego mamy 4 pory roku?”, „Skąd się bierze dzień i noc?”, „Jak zmienia się niebo w ciągu 

roku?”. Następnie,  posileni smacznym obiadem wyruszyliśmy zwiedzać zabytkową część 

Torunia. Pani przewodnik przybliżyła uczniom najważniejsze fakty      i ciekawostki  z historii  

tego miasta. Zobaczyliśmy Dom Mikołaja Kopernika, Stare Miasto, Krzywą Wieżę, Ratusz 

Staromiejski, Pomnik Mikołaja Kopernika. Warto dodać,  iż Zespół Staromiejski Torunia został 

wpisany na Listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego   i Naturalnego UNESCO. 

          Po wyczerpującym, ale i pouczającym dniu wszyscy chętnie wrócili do  autokaru. Powrót 

do Pępowa minął bez zakłóceń, za to w rytmie śpiewanych   przez wycieczkowiczów piosenek.  

O wrażeniach i miłych  wspomnieniach z tego wyjazdu rozmawialiśmy w kolejnych dniach  

podczas godzin wychowawczych. Wycieczkę zaliczamy do udanych i planujemy kolejne! 

                                                                                                                                 Joanna Góźdź 
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Roztańczone smyczki - „Nie rób drugiemu, co Tobie niemiłe” 

            19 października naszą szkołę odwiedzili artyści z Łódzkiego Biura Koncertowego 

„Wirtuoz”. Na sali gimnastycznej muzycy zaprezentowali przywiezione ze sobą instrumenty 

muzyczne, a następnie  zagrali  znane i lubiane utwory, skomponowane przez wybitnych 

europejskich kompozytorów.  Uczniowie  mogli wykazać się wiedzą oraz  zdobyć mały 

upominek. Niektórzy z nich  zostali zaproszeni na scenę,  aby mogli spróbować  swoich sił                   

w roli  dyrygenta czy instrumentalisty. W przerwie koncertu wirtuozi przeprowadzili 

pogadankę    na temat współczesnych zagrożeń dla dzieci i młodzieży, w ramach profilaktyki 

uzależnień. 

                                                                                                                         Joanna Góźdź 
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Zapal znicz pamięci 

„Naród, który traci pamięć przestaje być Narodem  

- staje się jedynie zbiorem ludzi czasowo zajmujących dane terytorium” 

 Józef Piłsudski 

 

         W październiku nasza szkoła wzięła udział w społeczno-edukacyjnej akcji Zapal znicz 

pamięci. Uczniowie wraz z wychowawcami udali się do miejsc pamięci, być uczcić pamięć 

poległych w obronie Ojczyzny Polaków. 

 



Życie Szkoły. Nr 90. Cz.2. Wrzesień –październik  2021 

22 
 

 

 



Życie Szkoły. Nr 90. Cz.2. Wrzesień –październik  2021 

23 
 

 

 

 

 

 

 

 

Redakcja, opracowanie i skład komputerowy: Joanna Góźdź, 

Marlena Wachowiak 

Teksty: Grono Pedagogiczne 

Patronat: Dyrektor Szkoły Podstawowej 

Cyryla Krajka 

 



Życie Szkoły. Nr 90. Cz.2. Wrzesień –październik  2021 

24 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Życie Szkoły. Nr 90. Cz.2. Wrzesień –październik  2021 

25 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


