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Zespół Szkół Kąkolewo
12 czerwca na całodniową wy-

cieczkę wyjechali uczniowie klas I a
i I b - podopieczni Sławy Pietrowicz
i Ewy Maśląki. Celem ich wyprawy
było zwiedzenie Skansenu Budow-
nictwa Ludowego Zachodniej Wiel-
kopolski w Wolsztynie.
Pierwszoklasiści oglądali drewniane
budynki sprzed 200 lat: karczmę,
chałupy bogatych i biednych chło-
pów, zagrodę, wiatrak koźlak i kuź-
nię. Ciekawiły ich niecodzienne
sprzęty, narzędzia i przedmioty,
które służyły mieszkańcom do pracy
i życia w zagrodzie. Uczestniczyli w
tradycyjnych zajęciach domowych,
podczas których własnoręcznie wy-
rabiali masło, prali na tarce, na ka-
mieniu, płukali ubrania w wannach,
młócili zboże i na żarnach mielili
mąkę. Dowiedzieli się, na czym po-
legała praca kowala, i że czasem
też był dentystą. Wysłuchali cieka-
wostek na temat wiatraka i zajęć
młynarza. Za pomocą siły własnych
rąk przestawili wiatrak - koźlak w
kierunku wiatru. Samodzielnie też
smażyli na ognisku kiełbaski, które
potem zjedli, częstując się przy tym
pajdą chleba z wcześniej wyrobio-
nym masłem i popijając wszystko
świeżą maślanką. Miłym akcentem
były też zabawy na powietrzu i ob-
cowanie ze zwierzętami. 

11 maja uczniowie klas piątych
wraz z wychowawczyniami: Ewą
Bojanowską - Gnacińską oraz Anną
Teślak wybrali się na trzydniową wy-
cieczkę do Warszawy. Po przyjeź-
dzie udali się na Zamek Królewski,
gdzie poznali historię dynastii i kró-
lów Polski. Spacerowali po Rynku i
Starym Mieście oraz słuchali opo-
wieści o legendarnych potworach i
dzielnych rycerzach. Kolejną atrak-
cją był Barbakan oraz pomnik Mło-
dego Powstańca. Drugiego dnia
odwiedzili Stadion Narodowy. Mimo
dużej wysokości i silnego wiatru
zdołali wejść na najwyższy punkt na
poziomie trybun. Kolejnym celem
wielkomiejskiej eskapady piątokla-
sistów był Pałac Kultury i Nauki.
Rozsiedli się wygodnie na tarasie
30. piętra i podziwiali panoramę sto-
licy. Następnie udali się do Muzeum
Wojska Polskiego. Dzień zakończyli
spacerem w złoconych promieniami
słońca Łazienkach. Tam odetchnęli
od metropolitarnego gwaru i wrócili
do hotelu. Trzeci dzień obfitował we
wrażenia z zakresu nauk ścisłych.
Wizyta w Centrum Nauki Kopernik
pozwoliła uczniom podziwiać, eks-
perymentować, obserwować zja-
wiska i działanie urządzeń
inspirujących do rozbudzania cieka-
wości, poruszania wyobraźni, zdo-
bywania nowej wiedzy. Na koniec
czekała ich jeszcze przejażdżka
metrem. 

18 maja uczniowie klas II a i III a
wraz z wychowawczyniami: Iwoną

Markowiak oraz Małgorzatą Suszek
wyjechali na wycieczkę do Gołu-
chowa. Zwiedzali Muzeum Leś-
nictwa, Muzeum Techniki Leśnej i
Ochrony Lasu oraz zagrodę żub-
rów. Podczas spaceru po lesie oglą-
dali i podziwiali różne gatunki roślin,
drzew, pomniki przyrody i zwierzęta.
Obejrzeli pasiekę, budki lęgowe
oraz pradawną spiżarnię wykopaną
w ziemi. Udało się im też zobaczyć
skaczące po trawie wiewiórki. Na
koniec zjedli kiełbaski upieczone
przy ognisku i wyruszyli w drogę do
domu. 

Uczniowie klas 2ga i 2gb trzy dni
spędzili pod opieką wychowawczyń
- Danuty Bednarczyk i Anny Po-
prawskiej w Warszawie. Pani prze-
wodnik pokazała gimnazjalistom
współczesne i historyczne oblicze
Warszawy. Atrakcji nie brakowało.
Łazienki, Wilanów, Powązki Woj-
skowe z kwaterami m. in. bohate-
rów "Kamieni na szaniec", siedziba
Prezydenta Polski, Belweder, dziel-
nica ambasad, taras widokowy na
30. piętrze Pałacu Kultury i Nauki,
pomniki m. in.: Powstania War-
szawskiego, Małego Powstańca,
Nike, Mikołaja Kopernika, Fryderyka
Chopina, Józefa Piłsudskiego, War-
szawskiej Syrenki, Zamek Królew-
ski, kolumna Zygmunta III Wazy,
Stare Miasto, Plac Zamkowy, Bar-
bakan były punktem wyjścia opo-
wieści pani przewodnik o polskiej
historii i kulturze. Ogromne wraże-
nie na wszystkich zrobił Teatr Wielki
Opera Narodowa, którego kulisy
uczniowie zwiedzali, uczestnicząc
przy okazji w próbie "Marii Stuart",
oglądając i mierząc kostiumy, po-
dziwiając scenę i rekwizyty. Podobał
się też Stadion Narodowy. Za godne
polecenia gimnazjaliści uznali: no-
woczesne, przemyślane, oddziału-
jące na emocje ekspozycje
Muzeum Powstania Warszaw-
skiego i pełne naukowych atrakcji
Centrum Nauki Kopernik. Gimnaz-
jalistom podobał się też gmach Bib-
lioteki Uniwersyteckiej UW i
mieszczący się na jego dachu za-
dbany ogród. Nikt nie żałował pó-
jścia wieczorem na multimedialny
pokaz fontann na Podzamczu. Nie-
zwykle emocjonująca była wizyta w
studiu Dzień Dobry TVN, które po-
kazał wycieczkowiczom prezenter
pogody - Bartosz Jędrzejak. Oglą-
dali na żywo piątkowy program pro-
wadzony przez Dorotę Wellman i
Marcina Prokopa, mieli okazję zo-
baczyć wejście kulinarne, modowe,
muzyczne - występ Szymona Cho-
dynieckiego i rozmowę prowadzą-
cych z Dominiką Kulczyk i Martą
Żmudą-Trzebiatowską o projekcie
"Bajki z całego świata", byli też
przez moment na wizji. 

Uczniowie klas 2ga i 2gb okazali
się wytrawnymi podróżnikami.

Mimo wyjazdu o 2.30 z Kąkolewa
dzielnie przemierzali Warszawę pie-
szo, wycieczkowym autokarem i ko-
munikacją miejską. Dużo się
dowiedzieli, bardzo dużo zobaczyli.
Miło spędzili czas w rówieśniczym
gronie. Fotografie długo będą przy-
pominały wycieczkę do stolicy.

Uczniowie klas 1ga i 1gb przez
cztery dni odpoczywali pod opieką
Marii Joachimiak, Elizy Kosmalskiej
i Sylwii Walenciak nad Morzem Bał-
tyckim. Byli w Kamieniu Pomorskim,
Niechorzu, Trzęsaczu i Świnoujściu.
Nocowali w Międzyzdrojach. Spa-
cery brzegiem morza, podziwianie
Bałtyku z Kawczej Góry, relaks na
plaży i wizyta w Muzeum Figur Wo-
skowych to elementy rekreacyjnej
części wyjazdu. Pobyt nad morzem
miał też na celu poszerzyć wiedzę
uczniów o tym regionie kraju, dla-
tego byli w Muzeum Przyrodniczym
i Muzeum Rybołówstwa, wspinali
się na latarnie morskie,  przyglądali
się ruinom kościoła w Trzęsaczu,
byli nad Jeziorem Turkusowym. 

Uczniowie klas trzecich wraz z
wychowawczyniami: Agnieszką An-
drzejewską-Śmiejczak i Małgorzatą
Suszek oraz mamami: Marzeną Po-
prawską, Magdaleną Gawron oraz
Renatą Mikołajczak wybrali się do
Teatru Muzycznego w Poznaniu,
aby obejrzeć spektakl pt. "Królewna
Śnieżka i siedmiu krasnoludków". 

Ponadto wycieczkowicze zwie-
dzili Stary Rynek w Poznaniu. Obej-
rzeli budynki Muzeum Narodowego
i Galerii Miejskiej "Arsenał", zoba-
czyli Ratusz, fontannę Apollina i
Neptuna oraz figurę św. Jana Ne-
pomucena. 

Do wyprodukowania 1 tony pa-
pieru z lasu musi zniknąć aż 17
drzew. Zgodnie z zaleceniami Unii
Europejskiej powinniśmy odzyski-
wać 25 proc. odpadów. Pierwszym
krokiem do recyklingu jest prawid-
łowa segregacja odpadów. Organi-
zowane przez Samorząd
Uczniowski zbiórki makulatury za-
chęcają do segregowania śmieci i
uczą troski o środowisko naturalne.
Dziękujemy za udział w akcji. 

Oto wyniki wiosennej zbiórki, w
której zgromadziliśmy prawie 6 ton
papieru!

W dniach od 15 do 22 maja
Śrem stał się stolicą piosenki religij-
nej. W tym roku odbył się już XXV
Jubileuszowy Ogólnopolski Prze-
gląd Piosenki Religijnej "ŚREM-
SONG". W auli Katolickiego
Centrum Edukacji i Kultury zapre-

zentowało się 750 wykonawców z
całej Polski. Naszą Szkołę repre-
zentowały: Zuzanna Maćkowiak
“Barka", Anna Katarzyńska "Pamię-
tamy", Karolina Kobylańska, “Gołębi
song" oraz kwartet wokalny w skła-
dzie: Angelika Cicha, Angelika
Chwastyniak, Lena Kaczmarek i Zu-
zanna Małecka “Pioseneczka".
Anna Katarzyńska oraz Karolina
Kobylańska otrzymały tytuł laureata
tegoż Przeglądu. 

Odpowiadając na prośbę na-
szego absolwenta Piotra Prymasa,
wolontariusza akcji “Leczymy z
misją", Samorząd Uczniowski zor-
ganizował na terenie Szkoły i Przed-
szkola zbiórkę pasty i szczoteczek
do zębów. Zebraliśmy duży karton
darów. 56 uczniów szkoły pod
opieką Sylwii Walenciak i Doroty
Domagały w ramach akcji pomaga-
nia dzieciom z Kenii udało się na
spektakl do Teatru Muzycznego w
Poznaniu. Przedstawienie pt.,
“Pchła Szachrajka'' opowiadało o
niesfornej pchle, która dokuczała
wszystkim mieszkańcom mias-
teczka. Zakupione na spektakl bilety
były również cegiełkami ofiarowa-
nymi przez rodziców naszych
uczniów ich rówieśnikom z Kenii.

Klasy IV a i IV b pod kierunkiem
nauczyciela historii Ewy Łapawy
przygotowały lekcję, która przebie-
gała inaczej niż zwykle. Uczniowie
wcześniej w domu przygotowali
stroje greckich bogów. Każdy wcie-
lił się w inną postać. Byli Zeus,
Hera, Atena, Ares, Posejdon,
Hades, Hermes, Hefajstos, Afrodyta
i Apollo. Nauczyciel przedstawił
podstawowe cechy religii starożyt-
nych Greków, tłumacząc terminy
politeizm i mit. Wyjaśnił także, jaką

funkcję pełniły mity w życiu miesz-
kańców Hellady oraz czym był at-
rybut. Następnie każdy uczeń
prezentował przygotowanego
przez siebie boga, wskazując atry-
but i wyjaśniając jego symboliczne
znaczenie. 


