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Apel z okazji Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych 

         W czwartek, 5 marca 2020 r., w ramach obchodów Narodowego Dnia Pamięci 

Żołnierzy Wyklętych, uczniowie klas VIII i VII Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła 

IIw Pępowie uczestniczyli w apelu patriotycznym, w trakcie którego miał miejsce ustny 

finał szkolnego konkursu wiedzy o „żołnierzach niezłomnych”. Zaciętą walkę stoczyło 

w nim sześciu finalistów z klas VIII – Oliwia Bogdańska, Aleks Błaszyk, Lidia 

Domaniecka, Piotr Guzikowski, Emil Krajka i Oliwia Zjeżdżałka. 

      Po każdej z trzech serii pytań chór szkolny pod batutą p. Leszka Żelaznego 

prezentował uczestnikom apelu pieśni żołnierzy antykomunistycznego podziemia 

(Marsz oddziału Zapory, Niech się pani pomodli, Biały krzyż). Dopiero dogrywka 

pozwoliła wyłonić zwycięzcę finałowych zmagań. Została nim Oliwia Zjeżdżałka                       

z klasy VIII b, II miejsce ex aequo zajęli: Oliwia Bogdańska, Lidia Domaniecka i Piotr 

Guzikowski. W oczekiwaniu na rozstrzygnięcie dogrywki obecni na apelu uczniowie 

obejrzeli prezentację o żołnierzach Narodowych Sił Zbrojnych. Następnie wszyscy 

finaliści konkursu otrzymali z rąk prowadzącej apel p. Mirosławy Bigaj nagrody 

książkowe (ufundowane przez Urząd Gminy w Pępowie) i pamiątkowe dyplomy 

przygotowane przez p. Tomasza Jarusa, który zadbał również o stronę techniczną całego 

przedsięwzięcia. 

   Finalistom gratulujemy wiedzy, a wszystkich uczniów klas VI – VIII zapraszamy             

do udziału w konkursie historycznym, poświęconym 80. rocznicy zbrodni katyńskiej. 

Mirosława Bigaj 
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Sukces  naszych uczniów w konkursie geograficzno-matematycznym 	
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Anna Raczkiewicz  
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Dialog z rzeczywistością - wyróżnienia dla uczennic naszej szkoły 
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Nie	jest	trudno	być	dobrym,	wystarczy	tylko	chcieć.	
 

            W ramach obchodów  Dnia Patrona w naszej szkole zorganizowaliśmy trzy akcje 

charytatywne  na rzecz Fundacji Pomocy Humanitarnej Redemptoris Missio.                      

Podczas akcji  KUP PAN SZCZOTKĘ zebraliśmy  430 szczoteczek i 306past do zębów                  

dla dzieci z Afryki. Akcja PODAJ MYDŁO polegała  na zbiórce mydła dla podopiecznych 

polskich misjonarzy. Nasza społeczność uczniowska zebrała tu aż 863 kostki mydła. Ciekawe 

przedsięwzięcie  to WŁÓCZKERSI, czyli osoby, którym nie jest obojętny los marznących 

dzieci w Afganistanie. Uczniowie naszej szkoły przekazali na ten cel 143  motki kolorowej 

włóczki. Akcja dziergania ciepłej odzieży dla potrzebujących dzieci trwa już w Polsce            

od dziewięciu lat a zapoczątkowała ją s. Urszula Śmiech. 

             Bardzo dziękujemy rodzicom, wychowawcom i naszym dzieciom od przedszkola                 

do ósmej klasy włącznie za gest dobroci i chęć niesienia pomocy innym.  

            „Ile dasz dobrego z siebie tyle Ci się zwróci. Od innych osób,  

w innej postaci,  w innym czasie, ale na pewno wróci do Ciebie". 

Danuta Szczęsna, Anna Raczkiewicz  
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„Katyń… ocalić od zapomnienia” 

       13 kwietnia to Dzień Pamięci Ofiar Katynia. W tym roku obchodzimy 80. rocznicę zbrodni 

katyńskiej. Pragnęliśmy upamiętnić ją XI Biegiem Katyńskim, który miał odbyć się w Pępowie 

30 kwietnia 2020 r. oraz konkursem historycznym poświęconym tematyce katyńskiej, 

przeprowadzonym w trzech kategoriach: prezentacja multimedialna, utwór literacki i plakat.               

Z powodu pandemii bieg został odwołany. Konkurs jednak odbył się mimo utrudnień 

związanych ze zdalnym nauczaniem. 

     W 3 kategoriach konkursu wzięło udział łącznie 27 uczniów naszej szkoły. Z uwagi               

na trudne warunki pandemii, uczestnicy konkursu przesyłali prace drogą internetową. 

Następnie komisja w składzie: p. Arleta Adamek, p. Mirosława Bigaj, p. Lidia Muszyńska,           

we współpracy z p. dyr. Cyrylą Krajką (konsultacja prac literackich) i p. Tomaszem Jarusem 

(konsultacja prezentacji komputerowych i przygotowanie dyplomów) wyłoniła grono 

laureatów. 

 

Wyniki Konkursu historycznego „Katyń…  ocalić od zapomnienia” 

Konkurs na prezentację multimedialną o tematyce  katyńskiej 

 

Temat: ”Zbrodnia katyńska – przyczyny, przebieg i znaczenie”: 

                I  miejsce  - Julia Durak z kl. VIII a 
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                II miejsce - Aleks Chlebowski z kl. V c 

  

Temat: „Pępowscy katyńczycy” 

                I miejsce - Eryk Kucman z kl. VIII a 

 

 

Konkurs na utwór literacki zainspirowany historią życia pępowskich „katyńczyków” 

I m.  - Nikola Hensel z kl. VII b / wiersz „Katyń…  ocalić od zapomnienia” 

Osiemdziesiąta rocznica 

zbrodni Katynia. 

Warto pamiętać 

i nie zapominać. 

Rocznicę obchodzić, 

w sercu ją trzymać. 
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W apelach brać udział 

i powspominać! 

Myśleć o bohaterach, 

i mówić o nich. 

Oddać pamięć straconym, 

i zwyciężonym. 

Wykrzyczeć tę zbrodnię 

całemu światu, 

Ku Pamięci 

Naszych Rodaków. 

II m. - Kinga Rolnik kl. VIII a / wiersz „Katyńczycy pępowskiej ziemi” 

Katyńczycy pępowskiej ziemi 

Wystarczył tajny protokół i armia wkroczyła, 

Czerwone swe płaszcze nad Polską rozłożyła, 

I zapanował czas mroczny... 

fala aresztowań i terror zaostrzony, 

czas deportacji z ojczyzny nowo odrodzonej. 

Do obozów sowieckiej nacji, 

trafiali policjanci, wojskowi, nasi rodacy, 

I nagle generałów, oficerów, urzędników państwowych, 

policjantów, pracowników wywiadu i kontrwywiadu 

skazano na śmierć!... 

Mordu dokonywano strzałem w potylicę, 

Ciała wrzucano do grobów w lesie i zasypywano ziemią, 

Czy taki los godzi im się? 
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Wśród nieszczęśników byli również naszej małej ojczyzny mieszkańcy, 

Jeden młodszy, drugi starszy. 

Józef Rzepka wielki społecznik, służył radą, pomocą, 

zamordowany przez sowietów 1940 roku. 

Piotr Głowacz do szkoły powszechnej uczęszczał w Pępowie, 

następną szkołę ukończył w Rawiczu, 

1939 roku dostał się do sowieckiej niewoli, 

gdzie w 1940 został zastrzelony. 

Ludwik Matuszkiewicz podczas pierwszej wojny światowej służył w armii pruskiej, 

w 1939 roku walczył z wojskami niemieckimi, 

Do kwietnia 1940 roku był więziony, 

następnie został do lasu wywieziony, gdzie zakończył życie swoje. 

Antoni Busz powstaniec wielkopolski, policjant, 

uwięziony w specjalnej dzwiękoszczelnej celi śmierci. 

Franciszek Nadstawek wachmistrz policji w Pępowie, 

uwięziony w obozie w Ostaszkowie, 

zamordowany w Twerze. 

Leon Banaszyński ofiara Golgoty Wschodu, 

zginął na nieludzkiej ziemi, 

słuch po nim zaginął. 

Ludzie ponieśli śmierć okropną, 

leżą w zapomnianej zbiorowej mogile, 

A teraz nadszedł czas... 

żeby zacząć o nich pamiętać. 

wyróżnienie – Aleksandra Gierlik kl. VII b 
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Konkurs na plakat o tematyce katyńskiej, promujący XI Bieg Katyński w Pępowie 

I miejsce – Paulina Nowacka kl. VI a 

 

II miejsce ex aequo   - Nikola Hensel kl. VII b 
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                                   - Klaudia Nowacka kl. VII a 

 

III miejsce ex aequo   - Maja Roszak kl. V c 
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                                   - Marcin Śląski kl. VII b 
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wyróżnienia:               - Zofia Twardowska kl. VII b 

        

                                   - Igor Ciążyński kl. V c 
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                                   - Aleksander Szczyszyk kl. VI a 

 

  

           Gratuluję zwycięzcom, a wszystkim uczestnikom konkursu dziękuję za zaangażowanie. 

(Wręczenie nagród i pamiątkowych dyplomów nastąpi na specjalnym apelu, zaraz po naszym 

powrocie do szkoły.) Dzięki Wam, mimo utrudnień związanych z pandemią, 80. rocznica 

zbrodni katyńskiej nie przeszła w naszej szkole bez echa. 

Mirosława Bigaj 

 

Konkursy - wychowanie fizyczne 

         Mimo trudnej sytuacji w kraju oraz nauczania zdalnego w Szkole Podstawowej                      

w Pępowie wciąż dużo się dzieje. W dziedzinie wychowania fizycznego nie zwalniamy tempa   

i jesteśmy bardzo aktywni. 
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         Pod nadzorem nauczyciela Szymona Banaszyńskiego uczniowie z klas IV-VIII brali 

udział w dwóch Ogólnopolskich Konkursach Sportowych. W pierwszym konkursie 

(14.04.2020r.) organizowanym przez Szkolny Klub Sportowy #zostanwdomu, Bartosz Rypień 

z klasy Vc zajął 2.miejsce. 

          Celem konkursu było pokazanie aktywnie spędzania czasu w domu podczas okresu 

kwarantanny (w postaci krótkiego opisu). 
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Poniżej opis oraz zdjęcie: 

 

 

 

Ćwiczę w domu, rozciąganie do szpagatu codziennie, 

jak widać, robię to bezbłędnie. 

Książek o sporcie i nauce, przeglądam kilka tomów, 

apeluję do wszystkich #zostanwdomu. 

   Drugi konkurs (20.04.2020r.) organizowany przez Fundację Moniki Pyrek dotyczył 

napisania, czym jest SPORT W NASZYM DOMU... 
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Uczniowie wykazali się swoją kreatywnością oraz pomysłami: pisali wiersze, rymowanki. 

Wyróżnienie w konkursie otrzymała Jagoda Orzechowska z klasy VId oraz Amelia Knuła                     

z klasy VIIc. 

Jagoda Orzechowska: 

SPORT W NASZYM DOMU to ważna sprawa. 

Są ćwiczenia jest zabawa. 

Czyś jest duży, czyś jest mały 

sport jest dla Ciebie doskonały. 
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Weź rowerek, 

przejdź się na spacerek. 

Wybierz się z rodzicami na wycieczkę 

i zabierz ze sobą piłeczkę. 

Wtedy razem czas spędzicie 

i o problemach zapomnicie. 

Ćwiczą starzy, ćwiczą młodzi 

sport nikomu nie zaszkodzi. 

I choć czasem trudno jest 

to sport ważną rzeczą jest. 

KAŻDY CI TO POWIE, ŻE SPORT TO ZDROWIE! 

Amelia Knuła: 

SPORT W NASZYM DOMU 

Jestem dzielna i pomysłowa lubię ćwiczyć od rana do wieczora, 

Aby sport rozwijał mięśnie 

Ćwicząc w domu nie będę przeszkadzać nikomu, 

bo sport to zdrowie: 

Ruszyć z krzesła nadszedł czas, 

No i wszyscy bądźmy żwawi -żeby ćwiczyć razem z nami. 

Sport jest dla Ciebie czymś doskonałym. 

Nie dopadną Cię choroby ani wirusy, 

Jeśli tylko z kanapy się ruszysz. 

Na sportowo dzień mi minął, 

Potem pójdę grzecznie spać. 

Wiedząc, że gdy chcę być zdrowa, 

o kondycję muszą dbać. 

  

Gratulacje! 

Szymon Banaszyński. 

 



Życie Szkoły. Nr 83. Cz.2.Marzec – kwiecień  2020 

23 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Redakcja, opracowanie i skład komputerowy: Joanna Góźdź, 
Marlena Wachowiak 

Teksty: Grono Pedagogiczne 

Patronat: Dyrektor Szkoły Podstawowej 

Cyryla Krajka 

 


