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Inscenizacja „Dziadów” A. Mickiewicza na klasowej scenie 

          Listopad to czas zadumy i refleksji nad przemijającym życiem. To także czas                     

na rozmowy o przemijaniu, świecie nadprzyrodzonym, śmierci i życiu w innym wymiarze 

duchowym. 

           Okres Wszystkich Świętych i Dnia Zadusznego zbiegł się w tym roku z czasem 

omówienia w klasie VIIa obowiązkowej lektury A. Mickiewicza pt. "Dziady" cz. II. 

Zwieńczeniem pracy z lekturą było przygotowanie inscenizacji „Dziadów”.  Różnorodność 

rekwizytów, odpowiednie stroje i mroczny nastrój ludowego obrzędu sprawiły, że inscenizacja 

dramatu wypadła naprawdę wyjątkowo. Na uwagę zasługuje fakt, że wszyscy uczniowie zostali 

zaangażowani w przygotowanie klasowego spektaklu.  

           Wśród uczniów ujawniło się  kilka prawdziwych talentów aktorskich,  ale niewątpliwie 

wszyscy wykazali się ogromnym zaangażowaniem i wielką odpowiedzialnością za pracę 

zespołu klasowego.  

    Joanna Góźdź 
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Poranek patriotyczny 

           8 listopada br. odbył się poranek patriotyczny z okazji 101. rocznicy odzyskania 

niepodległości przez Polskę. Uczniowie godnie uczcili Święto Niepodległości, wyrażając swój 

patriotyzm i pamięć o bohaterach, którzy walczyli i oddali życie w imię wolności                                

i suwerenności Polski. 

         Podczas uroczystości nastąpiło również rozstrzygnięcie szkolnego konkursu 

historycznego pt. „Odzyskanie niepodległości przez Polskę w 1918 r."  

Wśród laureatów znaleźli się: Oliwia Bogdańska kl. VIII b, Oliwia Zjeżdżałka kl. VIII b, Kinga 

Rolnik kl. VIII a, Marta Krystkowiak kl. VIII a, Klaudia Nowacka kl. VII a, Aleks Błaszyk    

kl. VIII a, Damian Gierlik kl. VIII a, Maciej Krystek kl. VIII b, Lidia Domaniecka  kl. VIII b. 

Wymienione osoby otrzymały nagrody, ufundowane przez Radę Rodziców. 

O godz. 11.11 - nastąpiło chóralne wykonanie hymnu narodowego na hali. Cała społeczność 

szkolna przystąpiła do ogólnopolskiej akcji "Szkoła do hymnu". 

         Dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do zorganizowania szkolnej uroczystości.  

                                                                                               Lidia Muszyńska, Arleta Adamek 
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Październik -  Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek Szkolnych 

            Biblioteka szkolna, jak co roku, włączyła się w obchody Międzynarodowego Święta 

Bibliotek Szkolnych. To październikowe święto ustanowiono w 1999 roku z inicjatywy 

Międzynarodowego Stowarzyszenia Bibliotekarstwa Szkolnego, a jego głównym przesłaniem 

jest: zwrócenie uwagi na ważną rolę bibliotek w życiu szkoły w procesie edukacyjno -

wychowawczym, rozwijanie zainteresowań książką oraz upowszechnianie czytelnictwa. 

O tym fakcie poinformowała uczniów tablica, która pojawiła się w holu szkoły.  
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W bibliotece zostały zaprezentowane książki o tematyce jesiennej pod hasłem: „Światem 

zaczęła rządzić jesień”.  

 

 

Wszystkich uczniów klas V i VI zaproszono do udziału w konkursie „Poznajemy zbiory 

biblioteki szkolnej”. Konkurs polegał na wyszukiwaniu tytułów książek, w których występują 

np.: nazwy miejscowości, kolor, imię, liczba. Uczniowie biorący udział w akcji, docierali               

do książek zapomnianych lub nieznanych. Wiele tytułów było dla nich ogromnym 

zaskoczeniem, a często powodem do wypożyczenia wyszukanej książki. Duże zainteresowanie 

konkursem spowodowało znaczny wzrost odwiedzin biblioteki przez cały październik.                      

W konkursie wzięło udział 71 uczniów.   
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Osoby z największą liczbą wyszukanych tytułów to: 

Nikola Ptak kl. VId  -  223 

Wiktoria Szymczak kl. VId  - 161 

Gabriela Nowacka kl. VB  - 154 

Maria Dudzińska kl.VI d - 130 

Stanisław Łagocki kl. VIa  - 111 

Wyróżnieni  zostali  również uczniowie, którzy wyszukali ponad 70 tytułów. 

          Dnia 18.11.2019 r. odbyło się podsumowanie konkursu i rozdanie nagród książkowych, 

ufundowanych przez Radę Rodziców. 

 

                                                                                   Bernadeta Kaźmierczak,  Alina Nowacka 

 

Konkurs Recytatorski im. Kaspra Miaskowskiego 

 7 listopada 2019 r. w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Pępowie odbył się etap 

szkolny 18. Powiatowego Konkursu Recytatorskiego im. Kaspra Miaskowskiego. Z niełatwą 

poezją Kaspra Miaskowskiego, wybitnego poety polskiego baroku (pochodzącego                          

ze Smogorzewa w powiecie gostyńskim),  zmierzyły się dwie uczennice -  Wiktoria Olejniczak 

z klasy VIII b i Zuzanna Regulska z kl. VII b. Zwycięstwo w etapie szkolnym oznaczało awans 

do finału powiatowego. Komisja konkursowa przyznała I miejsce Wiktorii Olejniczak. Obie 

recytatorki otrzymały pamiątkowe dyplomy i nagrody książkowe. 
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Wiktoria Olejniczak godnie reprezentowała pępowską szkołę w finale powiatowym,                  

który odbył się 24 listopada 2019 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Piaskach. Piękną recytacją 

fragmentu „Jasełek” Kaspra Miaskowskiego i utworu K.K. Baczyńskiego „Elegia o…(chłopcu 

polskim)” wywalczyła wyróżnienie w kategorii  klas VII i VIII szkół podstawowych. 

Gratulujemy!  

 

Mirosława Bigaj 
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SZKOLNA DYSKOTEKA 

            21 listopada w naszej szkole odbyła się dyskoteka dla klas 4-8. Podczas zabawy 

"chrzest" miały klasy czwarte i siódme. To wydarzenie przyciągnęło nawet osoby, które                 

nie lubią tańczyć. Przy muzyce i migoczących światłach wszyscy chociaż na chwilę zapomnieli            

o szkolnych kłopotach. Na wejściu uczniowie z klas czwartych i siódmych zostali pomalowani. 

Zabawa rozpoczęła się od złożenia przysięgi i odśpiewania hymnu. Uczniowie byli częstowani 

chlebem z solą, który popijali kwaśnym napojem, narzekając na smak. Zaraz po tym 

skosztowali słodyczy i jak na "koty" przystało…, pili mleko. Jednak nie takie zwykłe,                      

bo z przyprawami, więc udział w tym wzięli tylko odważniejsi. Na dyskotece dużo się działo. 

Wszyscy razem zatańczyliśmy belgijkę, kaczuszki i taniec naszych dwóch koleżanek.                     

Był również pociąg, który prowadziła Wanessa Knuła, czyli zastępca przewodniczącej. Odbyły 

sie także dwie fajne konkurencje: "Mumia" i "Gorące krzesła". Świetnie się bawiliśmy,                      

ale najbardziej ze wszystkich piosenek spodobały się uczestnikom dyskoteki utwory : "Zostań 

moją kotką'' i "Eluwina". 

            Cieszymy się, że nauczyciele poświęcają swój czas, abyśmy chociaż raz na jakiś czas 

mogli zapomnieć o nauce. 

Klaudia Nowacka 
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Szkodliwość e-papierosów 

          W czwartek, 21 listopada w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II odbyły się zajęcia 

profilaktyczne na temat szkodliwości palenia e-papierosów.  

          Naszym gościem była pani Lidia Zaremba z Powiatowej Stacji Sanitarno - 

Epidemiologicznej w Gostyniu, która przeprowadziła prelekcje dla uczniów klas 7 i 8. Pani 

Lidia przekazała naszym uczniom informacje na temat potencjalnych zagrożeń związanych             

ze stosowaniem elektronicznych papierosów. 

          Od 2011 roku aż sześciokrotnie wzrosła liczba polskich uczniów, którzy próbowali               

e-papierosa. Młodzież nie zdaje sobie sprawy, że e-papierosy, tak samo jak tradycyjne 

papierosy, uzależniają i wpływają negatywnie na zdrowie. E-papierosy oraz tytoń podgrzewany 

postrzegane są jako mniej szkodliwe, dlatego młodym ludziom wydają się one szczególnie 

atrakcyjne. Pozwalają ukryć młodzieży nawyk palenia. Tym samym eliminują istotny czynnik 

chroniący ją przed sięganiem po papierosy, jakim jest strach przed wykryciem nałogu             

przez rodziców. Dlatego też w łatwy sposób otwierają furtkę do palenia papierosów                         

w przyszłości. 

Patrycja Maury 
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XVII Konkurs Matematyczno-Przyrodniczy w ZSOiZ w Pogorzeli 

 

25 listopada 2019 r. już po raz siedemnasty odbył się w Zespole Szkół 

Ogólnokształcących i Zawodowych w  Pogorzeli  Konkurs Matematyczno-

Przyrodniczy, który był współfinansowany ze środków otrzymanych od Powiatu 

Gostyńskiego. 

Konkurs był przeznaczony dla uczniów klas VII i VIII szkoły podstawowej                 

oraz pierwszych klas ponadpodstawowych. Celem konkursu było między innymi, rozbudzenie 

wśród młodzieży zainteresowania wiedzą matematyczno – przyrodniczą, kształtowanie 

umiejętności samodzielnego zdobywania i rozszerzania wiedzy z matematyki, biologii, chemii, 

fizyki i geografii, stwarzanie młodzieży możliwości współzawodnictwa   w rozwijaniu swoich 

uzdolnień i propagowanie zasad zdrowej rywalizacji, motywowanie szkół do podejmowania 

różnorodnych działań w zakresie pracy z uczniem zdolnym, promowanie osiągnięć uczniów 

i ich nauczycieli oraz nauk matematyczno-przyrodniczych. 
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 Uczestnicy konkursu rozwiązywali zadania testowe z pięciu przedmiotów                           

tj. matematyki, fizyki, biologii, chemii i geografii. Z naszej szkoły udział w konkursie wzięły 

trzy dziewczyny: Maria Fabisiak z klasy 8a, Kinga Rolnik z klasy 8a oraz Oliwia Bogdańska  

z klasy 8b, która wywalczyła czwarte miejsce. Gratulacje!  Zwycięzcy otrzymali nagrody 

rzeczowe i pamiątkowe dyplomy. 

Kamila Dzierżgowska 

 

 

Konkurs Przyrodniczo-Ekologiczny 

              26 listopada br. odbył się Konkurs Przyrodniczo-Ekologiczny w Kobylinie, który 

składał się z części testowej i części praktycznej. Patronat honorowy objęło Regionalne 

Centrum Edukacji Ekologicznej w Krotoszynie. Naszą szkołę godnie reprezentowali: Paulina 

Nowacka i Fabian Waleński z klasy VIa oraz Nikola Ptak z VId. Po ogłoszeniu wyników                   

i wręczeniu nagród, nastąpił pokaz doświadczeń chemicznych w wykonaniu uczniów szkoły 

średniej z Krotoszyna. Przez cały pobyt w Kobylinie panowała miła, spokojna atmosfera. 

Uczniowie zostali ugoszczeni kanapkami i słodyczami. Wszyscy uczestnicy konkursu zostali 

nagrodzeni, gdyż organizatorzy stwierdzili, że uczniowie włożyli dużo pracy w przygotowanie 

do rywalizacji, obowiązywała jednak zasada trzech pierwszych miejsc. 

Lidia Muszyńska 
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Rozstrzygnięcie konkursu o św. Mikołaju 
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              6 grudnia 2019 r. został rozstrzygnięty wewnątrzszkolny konkurs „Św. biskup Mikołaj      

we współczesnym świecie. Jak wyglądałby i pomagałby dziś św. Mikołaj”.  W konkursie mogli 

brać udział uczniowie zarówno klas 0-III, jak również uczniowie klas IV-VIII. Zadaniem 

uczestników było przedstawienie w formie dowolnej, jak wyobrażają sobie św. biskupa 

Mikołaja dzisiaj.  Co robiłby, jak wyglądałby i kto by mu pomagał?  Pomysły uczniów            

na wyobrażenie  św. Mikołaja były różne, czego dowodem jest wystawa prac wszystkich 

uczestników konkursu w holu szkoły podstawowej. Osoby, które zajęły poszczególne miejsca    

i dostały wyróżnienia, otrzymały wartościowe  nagrody, zaś każdy    z uczestników biorący 

udział     w konkursie otrzymał  drobny upominek.     

s. Sancja 

 

 

„Ludzie stają się dobrzy przez ćwiczenie i praktykowanie dobroci” 

Demokryt z Abdery 

MIKOŁAJKI GMINNE 

              8 grudnia na hali sportowej Szkoły Podstawowej w Pępowie odbyły się II Mikołajki 

Gminne, połączone z charytatywną zbiórką na rzecz dwojga dzieci: Patrycji, uczennicy szkoły 

w Skoraszewicach i Tomka, ucznia pępowskiej szkoły.  W organizację mikołajek zaangażowali 

się nauczyciele i obsługa obu szkół, uczniowie i ich rodzice, Gminny Ośrodek Kultury                 

oraz Urząd Gminy. Akcję charytatywną wsparło także wielu sponsorów. Program trzygodzinnej 

imprezy był bardzo napięty - kąciki edukacyjne, zabawy z animatorami, dmuchańce, występy 

artystyczne  w wykonaniu uczniów,  konkursy z nagrodami. Nagrody   w większości przekazali 

rodzice uczniów i przedszkolaków uczęszczających do szkół w Pępowie i Skoraszewicach, 

pozostałe nagrody ufundowali darczyńcy. Tego dnia halę sportową odwiedziło wielu 

mieszkańców gminy, którzy także postanowili wesprzeć szczytny cel, a jednocześnie miło 

spędzić niedzielne popołudnie    w świątecznej atmosferze. 

             Dzięki akcji zebrano około 27 000 zł. Środki te zostaną przeznaczone na rehabilitację 

Patrycji i Tomka.  

                                                                                                                                 Joanna Góźdź 
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Wycieczka do Wrocławia      

                                                                                                                                                              

           Dnia 9 grudnia 2019 roku wyjechaliśmy na wycieczkę klasową do Wrocławia. 

Uczestniczyło w niej  17 uczniów, nasza pani Wychowawczyni, pani Pedagog i 6 rodziców. 

Wyjechaliśmy o godzinie  9:30 spod szkoły w Pępowie.  

              Droga minęła szybko i bardzo przyjemnie,  po półtorej godzinie byliśmy na miejscu. 

Udaliśmy się do galerii Korona, w której znajduje się kino, aby obejrzeć film. Do rozpoczęcia 

seansu mieliśmy 40 minut, więc poszliśmy się posilić. Wróciliśmy pod wejście sali kinowej                

i z niecierpliwością oczekiwaliśmy na rozpoczęcie seansu. Film był bardzo ciekawy, opowiadał 

o dziewczynie, która przez dłuższy czas mieszkała w USA i musiała przeprowadzić się do 

Polski. Czekała tam na nią nowa szkoła, dużo niespodzianek i wielkie zmiany. Później  

pojechaliśmy na najpiękniejszy Jarmark Bożonarodzeniowy, który znajdował się na Rynku 

wrocławskim. Mogliśmy zobaczyć tam dużą choinkę, przy której robiliśmy pamiątkowe 

zdjęcia, różne atrakcje oraz budki z wieloma pamiątkami.  W drewnianych stoiskach można 

było obejrzeć i kupić ciekawe ozdoby choinkowe oraz wyjątkowe prezenty dla najbliższych. 
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Na Jarmarku można było skosztować smakołyków pochodzących z różnych części Europy,            

ale również tradycyjnych świątecznych pierników, których zapach roznosił się dookoła. Zapach 

gorącej czekolady przyciągnął nas swoim aromatem i zachęcał do skosztowania, i rozgrzania 

się tym wyjątkowym napojem.  Na jarmarku można było obejrzeć wyjątkowe wydarzenia 

artystyczne, które wprowadziły nas w magiczny klimat. Na pamiątkę naszej wycieczki 

robiliśmy sobie zdjęcia w foto-budce. Zmęczeni zwiedzaniem, zebraliśmy się w restauracji             

na mały posiłek, po którym udaliśmy się do autokaru i wyruszyliśmy w drogę powrotną.  

Około 19:00 dotarliśmy pod naszą szkołę, skąd odebrali nas rodzice. 

             Wycieczkę uważam za udaną i z pewnością chcielibyśmy za rok pojechać                         

tam ponownie. Każdemu polecam wybrać się na wrocławski Rynek i poczuć magię świąt! 

 

                                                                                                                             Aleksandra Tyll 
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Stan wojenny pamiętamy! 
 
 W piątek,  13 grudnia 2019 r. o godz.10:30 w  Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II  

w  Pępowie miał miejsce apel upamiętniający rocznicę wprowadzenia w Polsce stanu  

wojennego. Chór szkolny pod kierunkiem p. Leszka Żelaznego zaprezentował  utwory  

pochodzące z czasów PRL, jednym z nich były słynne ,,Mury" Jacka Kaczmarskiego. 

Następnie ogłoszono wyniki konkursu  historycznego, przeprowadzonego w klasach VI – VIII 

przez nasze nauczycielki historii – p. Mirosławę Bigaj, p. Lidię Muszyńską i p. Arletę Adamek. 

Pani dyrektor Cyryla Krajka wręczyła laureatom konkursu ufundowane przez Radę Rodziców 

nagrody oraz dyplomy, zaprojektowane przez p. Tomasza Jarusa. W drugiej części spotkania 

głos zabrał gość honorowy – p. Małgorzata  Bratek – pieśniarka, muzykolog,   w czasach PRL 

opozycjonistka. Laureatka nagród artystycznych m.in. na Festiwalu Pieśni Prawdziwej                      

i Konkursie Piosenki Aktorskiej.  

 Następnie  pani dyrektor zaprosiła  uczniów klas ósmych i zwycięzców konkursu                

na  koncert p. M. Bratek, który odbył się w kawiarence Gminnego Ośrodka Kultury 

w Pępowie. Artystka śpiewała pieśni sprzed trzydziestu lat, wykonywała własne interpretacje 

wierszy Stanisława Barańczaka, brata Małgorzaty Musierowicz, grała na gitarze i opowiadała 

nam o czasach stanu wojennego, np. o butelkach z mlekiem. W czasach PRL-u p. Małgorzata 

Bratek była u szczytu swej kariery, jednak władze zakazały jej występować publicznie, wiele 

razy wyrzucano ją z pracy. Zapalone świece podkreślały dramaturgię  opowiadań i pieśni.  

 Bardzo nas poruszyła ta niezwykła lekcja historii, dzięki której wysłuchaliśmy 

ciekawych opowieści o czasach PRL-u.  

                                          

                                                                 Weronika  Wolniak, Jakub Waszyński  kl. VIII b 
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Wyniki konkursu o stanie wojennym: 

 

I miejsce - Piotr Guzikowski - kl. VIII a 

II miejsce - Andżelika Błaszyk – kl. VI a 

III miejsce - Julia Jankowiak– kl. VI a 

 

Wyróżnienia: 

Klasa VIII a 

Marta Krystkowiak, Kinga Rolnik, Wiktoria Okręt, Maria Fabisiak, Wanessa Knuła, Amelia 

Koncewicz, Aleks Błaszyk, Adrianna Kwaśniewska,  

Klasa VIII b 

Oliwia Bogdańska, Krystek Maciej, Julita Naglak, Jakub Waszyński, Emil Krajka, Lidia 

Domaniecka, Patryk Biernat 

 Klasa VII a 

Amelia Knuła 

Klasa VI a 

Emilia Dudkowiak, Dawid Paris, Paulina Nowacka, Maria Kukla, Aleksandra Krystkowiak 

Klasa VI d 

Nikola Ptak, Jagoda Orzechowska 

Klasa VI c 

Aleksandra Tyll, Kacper Dudkowiak 
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Pani Sędzia Anna Maria Wesołowska z wizytą  

w Szkole Podstawowej w Pępowie 

 

          W  poniedziałek, 16 grudnia 2019 roku gościła w naszej szkole  Anna Maria 

Wesołowska, doświadczona Sędzia, znana z telewizyjnego programu TVN.  

         Nasz Gość w pierwszej kolejności spotkał się z młodzieżą z klas 6, 7 i 8                               

oraz zaproszonymi uczniami ze Szkoły Podstawowej w Skoraszewicach. 

         Głównym celem prelekcji była szeroko pojęta edukacja prawnicza. Pani Sędzia zachęcała 

uczniów do utworzenia w naszej szkole „kącików prawnych”, które mają   za zadanie pomagać 

młodzieży w trudnych sytuacjach. Bardzo dużą uwagę Pani Sędzia kładła    na uświadomienie, 

że to, co czasami wydaje się niewinnym żartem, może mieć swój finał na sali sądowej. 

Młodzież z zaciekawieniem słuchała opowiadanych przez naszego Gościa  prawdziwych 

historii z sali rozpraw. 

          Po spotkaniu z młodzieżą Pani Sędzia poprowadziła wykład dla rodziców, nauczycieli               

i zaproszonych Gości, którzy na co dzień współpracują z naszą szkołą w zakresie profilaktyki. 

Sędzia Anna Maria Wesołowska mówiła  o wadze negatywnych skutków zaniedbań 

wychowawczych i rodzicielskich oraz o ich wpływie  na nasze dzieci. Podkreślała, jak ważna 

jest umiejętność słuchania i rozmowa      z młodym człowiekiem. 

          Na zakończenie każdy miał możliwość zadania pytania, otrzymania autografu                      

oraz zrobienia sobie pamiątkowej fotografii. 

       

                       Patrycja Maury 

                   Agata Milewska

 



Życie Szkoły. Nr 81. Cz.2. Listopad  – Grudzień 2019 

29 

 

 

XXII Powiatowy Konkurs Wiedzy o Powstaniu Wielkopolskim 

          W dniu 19 grudnia 2019 r. w auli Zespołu  Szkół Zawodowych w Gostyniu odbył się 

XXII Powiatowy Konkursu Wiedzy o Powstaniu Wielkopolskim 1918-1919. Celem konkursu 

jest szerzenie wśród uczniów wiedzy o historii Polski ze szczególnym uwzględnieniem historii 

regionalnej dotyczącej walk narodowo- wyzwoleńczych Wielkopolan. Naszą szkołę 

reprezentowali: Piotr Guzikowski i Damian Gierlik z klasy VIIIa, Miłosz Stachowiak                       

z klasy VIIa oraz Adrian Szymczak z klasy VId. 

           Konkurs otworzył wicedyrektor Zespołu Szkół Zawodowych im. Powstańców 

Wielkopolskich w Gostyniu - mgr inż. Jacek Kasperski, następnie Robert Zbieralski 

przedstawił regulamin oceniania prac konkursowych. Zmagania rozpoczęło 18 uczniów          

ze szkół podstawowych powiatu gostyńskiego. Uczestnicy musieli rozwiązać test składający 

się z 20 pytań, za które można było uzyskać  40 punktów. Zadania testowe oceniała komisja        

w składzie: mgr Elżbieta Skorupska, mgr Aleksandra Żytkowiak, mgr Anita Woźniak                       

i  mgr Robert Zbieralski. 

Konkurs został rozstrzygnięty, a wyniki przedstawiają się następująco: 

• Piotr Guzikowski V miejsce w powiecie gostyńskim, 

• Adrian Szymczak X miejsce w powiecie gostyńskim, 

• Miłosz Stachowiak XI miejsce w powiecie gostyńskim, 

• Damian Gierlik XII miejsce w powiecie gostyńskim. 

Uczestnikom konkursu gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów. 

Zespół nauczycieli historii 
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Zima w poezji 

          Pod koniec listopada przewodniczący klas IV, V i VI wylosowali różne wiersze                      

o tematyce zimowej. Uczniowie mieli za zadanie nauczyć się na pamięć i przygotowywać 

własną głosową interpretację utworu. W wyznaczonym terminie nauczyciele poloniści ocenili 

wszystkie recytacje i wybrali z każdej klasy dwie najlepsze. Zwycięzcy klasowych zmagań 

wzięli udział w Szkolnym Konkursie Recytatorskim „Zima w poezji”, który odbył się              

19 XII 2019 r. w szkolnej bibliotece. Jury (p. M. Wachowiak, p. B. Kaźmierczak,                           

p. A. Nowacka,  p. P. Maury) oceniło recytacje w dwóch kategoriach wiekowych: klasy IV i V 

oraz klasy VI. Wyniki zostały ogłoszone następnego dnia podczas świątecznego programu 

artystycznego.  W młodszej kategorii wiekowej pierwsze miejsce zajęła Iga Ratajczak (IV a), 

drugie Nadia Wielebińska (V a), trzecie Anastazja Szałata (IV a), wyróżnienie Gabriela 

Nowacka (V b).   W starszej kategorii wiekowej zwyciężyła Nikola Mak (VI c), drugie miejsce 

jury przyznało Zuzannie Rokickiej (VI b), trzecie Igorowi Markowskiemu (VI d), wyróżnienie 

Natalii Jankowskiej (VI a). Dyplomy i nagrody wręczyła pani dyrektor Cyryla Krajka. 

         Alicja Wojciechowska 
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Święta tuż, tuż… 

 

 

            20 XII 2019 r. uczniowie od klas IV do VIII uczestniczyli w świątecznych programach 

artystycznych, które sami przygotowali. Każda klasa zaprezentowała chóralną recytację          

oraz piosenkę w świątecznym klimacie. Śpiewom towarzyszyły taneczne układy i przeróżne 

świąteczne rekwizyty, a dopełnieniem występów były piękne stroje. Wszystkie klasy wspaniale 

się przygotowały, a szczególne wyróżnienie należy się klasom VII (piosenki w ich wykonaniu 

zasłużyły na bisy). Również tego dnia uczniowie wraz z wychowawcami zasiedli                         

przy świątecznych stołach, by wspólnie celebrować klasowe Wigilie. Podczas spotkań                     

nie zabrakło łamania się opłatkiem, składania życzeń oraz tradycyjnego kolędowania.    

            W szkole panowała świąteczna atmosfera i wielka radość, że święta już tuż, tuż. 

 Alicja Wojciechowska, Ewa Fabisiak 
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„Dobro to jedyna rzecz na świecie, która się mnoży, jeśli się ją dzieli.” 

 

 

PODZIĘKOWANIE 

 

Jako opiekun akcji kolędowania pragnę podziękować wszystkim, którzy życzliwie 

wsparli naszą tegoroczną akcję i wzorem lat ubiegłych przedstawić jej wyniki: w sobotę, 

28 grudnia 2019 r. w Pępowie pojawili się już po raz dziewiętnasty 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 

w Ameryce Południowej i potrzeby koła teatralnego. 4 grupy kolędników zebrały łącznie 2715 

zł, z czego 2400 zł przekazaliśmy na rzecz Papieskiego Dzieła Misyjnego Dzieci, które w tym 

roku wspiera dzieci w Amazonii, a 315 zł na potrzeby koła teatralnego. 

 

Korzystając  z gościnnych łamów „Życia Szkoły”: 

Wszystkim  podziękować chcemy, 

 żeście nas do swych domów przyjąć raczyli, 

dobrym słowem obdarzyli, 

cele charytatywne wsparli 

tradycji się nie zaparli. 

 

 „Za kolędę dziękujemy, zdrowia, szczęścia Wam życzymy na ten Nowy Rok” 

 

                                                                                                 Mirosława Bigaj 

                                                                                                           opiekun Koła Teatralnego  
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Kolędnicy misyjni 2019 

              27 i 30 grudnia 2019 r. uczniowie klas VIB i VID wzięli udział w kolędowaniu 

misyjnym na rzecz Amazonii. W strojach Maryi, Józefa, aniołów i pasterzy, z gwiazdą w ręku, 

koszem na słodkie łakocie i puszką na ofiarę, ruszyli w drogę…  27.12. nasi kolędnicy 

odwiedzili Gębice, Krzekotowice, Magdalenki, zaś 30.12. Czeluścin i Czeluścinek. Był to czas 

nie tylko wspólnej radości z kolędowania, ale przede wszystkim czas  niesienia pomocy innym. 

30 grudnia wszystkie grupy kolędnicze spotkały się na podsumowaniu w salce parafialnej,             

aby podzielić się swoimi wrażeniami i przemyśleniami przy pizzy i coli. 

                                                                                s. Sancja 

 



Życie Szkoły. Nr 81. Cz.2. Listopad  – Grudzień 2019 

39 

 

 

 



Życie Szkoły. Nr 81. Cz.2. Listopad  – Grudzień 2019 

40 

 

 

 



Życie Szkoły. Nr 81. Cz.2. Listopad  – Grudzień 2019 

41 

 

Wystawy - prezentacja zbiorów biblioteki 
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