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Zespół Szkół Kąkolewo

1. W konkursach przedmioto-
wych organizowanych przez Kura-
torium Oświaty w Poznaniu w
bieżącym roku szkolnym wzięło
udział 38 uczniów Szkoły Podsta-
wowej i 81 gimnazjalistów. Wszyscy
poszerzali i pogłębiali wiedzę, przy-
gotowując się pod kierunkiem swo-
ich nauczycieli do etapu szkolnego.
W etapie rejonowym reprezentowali
naszą Szkołę:

- Katarzyna Rosik (kl. VI c) - w
Woj. Konkursie Matematycznym dla
uczniów szkół podstawowych (opie-
kun D. Domagała), - Marta Walen-
ciak (kl. VI c) - w Woj. Konkursie
Języka Polskiego dla uczniów szkół
podstawowych (opiekun M. Sowiń-
ska), 

- Paulina Pawłowska (kl. 3ga) w
Woj. Konkursie Języka Polskiego
dla uczniów gimnazjum (opiekun C.
Glapiak). - Kornelia Kowalik, Ale-
ksandra Matuszewska i Katarzyna
Prętkowska (wszystkie z kl. 2gb) w
Woj. Konkursie Biologicznym dla
uczniów gimnazjum (opiekun M.
Joachimiak), - Szymon Jędrzy-
chowski (kl. 2gb) i Mikołaj Mielcarek
(kl. 3ga) w Woj. Konkursie Fizycz-
nym dla uczniów gimnazjum (opie-
kun D. Bednarczyk),

- Oliwia Zielińska (kl. 2gb) i
Kinga Kanikowska (kl. 2gb) w Woj.
Konkursie Religijnym (opiekun S.
Walenciak).

Dwoje uczniów z sukcesem za-
kończyło zmagania finałowe. Oliwia
Zielińska została laureatką Kon-
kursu Wiedzy Obywatelskiej i Eko-
nomicznej, a Patryk Glapiak
(również kl. 2gb) został laureatem
Wojewódzkiego Konkursu Histo-
rycznego. Wytężona praca pod kie-
runkiem Teresy Rosińskiej dała
wspaniały efekt. Uczniowie mogą
się pochwalić ogromną wiedzą oraz
tym, że miejsca w szkołach śred-
nich już na nich czekają. 

2. W Gimnazjum nr 7 w Lesznie
odbył się półfinał III Wielkopolskiego

Konkursu Poezji Religijnej "Na
moich ustach zawsze Jego chwała",
którego organizatorem jest Funda-
cja Króla Maciusia. Do finału, który
w czerwcu odbędzie się w Pozna-
niu, jury zakwalifikowało Julię Ję-
drzychowską, Jakuba Klimpela,
Natalię Szramiak i Julię Drygas.
Uczniowie do konkursu przygoto-
wywali się pod kierunkiem C. Gla-
piak i A. Poprawskiej.

3. Szkoła przyłączyła się do akcji
"Jabłuszko" organizowanej na rzecz
rocznej Neli Maćkowiak z Leszna.
Dziewczynka potrzebuje kosztow-
nej rehabilitacji. 15 marca w szko-
łach i zakładach pracy z regionu
leszczyńskiego za symboliczną zło-
tówkę sprzedawano pyszne, polskie
jabłka. Do Kąkolewa dostarczył je
Tomasz Walenczak. Uczniowie i
pracownicy Szkoły przyłączyli się do
akcji kordynowanej przez Samo-
rząd Uczniowski. W sumie zebrano
450 zł.

4. W etapie rejonowym Kon-
kursu Wiedzy o Wielkopolsce 13
uczniów Szkoły zmierzyło się z tes-
tem. Do finału przeszli: Weronika
Mikołajczak z VI a, Wojciech Fis-
cher i Paulina Kosmalska z 1gb,
Agata Kretschmer z 2ga, Natalia Mi-
kołajczak i Kinga Kanikowska z 2gb,
Karolina Woźniak i Anna Skrzyp-
czak z 3gb i Maciej Pełczyński z
3ga. Wkład pracy uczniów oraz T.
Rosińskiej i E. Łapawy dał i będzie
dawał dobre efekty. 

5. Odbyła się już trzecia zbiórka
plastikowych nakrętek. Tym razem
zebrano aż 547, 6 kg! W klasach I -
III najwięcej nakrętek zgromadziła
klasa Ib, drugie miejsce zajęła IIa,
trzecie IIIb. W klasach IV - VI naj-
lepsza w zbieraniu nakrętek okazała
się klasa IVb, na drugim miejscu
znalazła się klasa Va, a na trzecim
VIa. W grupie gimnazjalistów na
pierwszym miejscu znaleźli się
uczniowie klasy 2gb, tuż za nimi byli
uczniowie 1ga, trzecie miejsce za-
jęły ex aequo klasy 3ga i 3gb. 

6. W Szkole i Przedszkolu poja-
wiły się kartony z logo Polskiego
Czerwonego Krzyża, do których
można było wrzucać nowe i uży-
wane maskotki. Zebrano wiele plu-
szaków, które zostały przekazane
do siedziby PCK w Lesznie. Agata
Kretschmer, Karolina Ratajczak i
Natalia Szramiak z S. Walenciak
udały się do leszczyńskiego szpi-
tala, gdzie z przedstawicielkami
PCK rozdały maskotki chorym dzie-
ciom. Warto dodać, że miały na
sobie stroje różnych postaci z bajek
i już na sam ich widok dzieci uśmie-
chały się. 

7. W gostyńskim Ośrodku Kul-
tury HUTNIK aktorzy Teatru Eduka-
cji im. A. Mickiewicza z Wrocławia

wystawiali spektakle edukacyjne.
Dzieci z klas pierwszych i drugich
Szkoły Podstawowej obejrzały
"Brzechwolandię". Młodzi widzowie
czynnie uczestniczyli w przedsta-
wieniu, podczas którego wiersze
Jana Brzechwy zostały zaprezento-
wane w bardzo ciekawy sposób.
Uczniom podobały się barwne
stroje i pomysłowa scenografia. Pią-
toklasiści mieli okazję obejrzeć
spektakl pt. "Teatralne ABC".

8. 31 marca Agata Kretschmer i
Karolina Woźniak wraz z E. Kos-
malską udały się na finał VIII Woje-
wódzkiego Konkursu Wiedzy o
Regionie "Moja Wielkopolska".
Dziewczęta zaprezentowały opra-
cowane wcześniej projekty jedno-
dniowych wycieczek po terenie
gminy Osieczna i okolicy, w których
uwzględniono życiorysy ciekawych
osób. Po wysłuchaniu 20 wystąpień
komisja uznała, że najlepiej zapre-
zentowała swój projekt Agata
Kretschmer i tym samym zdobyła
pierwsze miejsce. 

9. 2 kwietnia przypadała 11.
rocznica śmierci Jana Pawła II. Z tej
okazji uczniowie pod opieką S. Wa-
lenciak przygotowywali się do
udziału w olimpiadzie wiedzy o mło-
dości, nauczaniu i wyjątkowym pon-
tyfikacie naszego Wielkiego
Rodaka. Do zmagań z testem przy-
stąpiło 13 uczniów z klas IV - VI i 22
gimnazjalistów. Wyniki poznamy w
maju, wtedy OLIMPUS - organiza-
tor tej ogólnopolskiej olimpiady,
prześle do Szkoły wyniki. 

10. Ogłoszono wyniki konkursu
plastycznego "Kokarda narodowa a
współczesny patriotyzm". Organiza-
torzy - Polska Spółka Gazownictwa
i Enea Operator - wybrali prace,
które najciekawiej połączyły pamięć
o Powstaniu Wielkopolskim z ideą
współczesnego patriotyzmu.
Piękna, pomysłowa i perfekcyjnie
wykonana praca Pauliny Pawłow-
skiej (3ga) i Natalii Łaniak (3gb) zys-
kała uznanie komisji i zajęła II
miejsce. Dziewczętami opiekowała
się E. Kosmalska.

11. Uczniowie klas trzecich Gim-
nazjum uczestniczyli w spotkaniach
z przedstawicielami - nauczycielami
i uczniami - szkół ponadgimnazjal-
nych. W promocji szkół uczestni-
czyli nasi absolwenci. O I Liceum
Ogólnokształcącym mówiły K.
Kretschmer, A. Letza i O. Jezierska,
F. Matuszewski prezentował Zespół
Szkół Technicznych, A. Apolinarska
i D. Śmiejczak przedstawiali ofertę
Zespołu Szkół Rolniczo-Budowla-
nych, M. Orzeł promował Zespół
Szkół Ponadgimnazjalnych w Nie-
tążkowie, a K. Wojciechowska i M.
Rachmajda opowiedzieli o Zespole
Szkół Ekonomicznych. Ponadto

uczniowie poznali tegoroczną ofertę
edukacyjną Zespołu Szkół Elektro-
niczno-Telekomunikacyjnych, Ze-
społu Szkół Ochrony Środowiska
oraz II, III i IV Liceum Ogólnokształ-
cącego. 

12. Aby uczcić nadejście wiosny,
Samorząd Uczniowski zorganizo-
wał konkurs fotograficzny "Wiosna
w obiektywie". Udział mógł wziąć
każdy, kto zechciał twórczo spojrzeć
na budzącą się do życia przyrodę.
Uczestnicy konkursu wykazali się
kreatywnością i znajomością sztuki
fotograficznej. Pierwsze miejsce
zajął Adrian Markowiak, drugie ko-
misja konkursowa przyznała Wikto-
rii Klimpel, a trzecie Karolinie
Woźniak. 

13. Uczniowie klas 1. i 2. Gim-
nazjum, biorąc udział w konkursie o
tematyce antynikotynowej, mogli
wykazać się wiedzą, kreatywnością
i talentem plastycznym. Wszystkie
prace pokazują katastrofalne dla
zdrowia, wyglądu i portfela skutki
palenia. Jury w składzie: E. Kos-
malska, E. Łapawa, N. Juskowiak i
M. Woźniak za najlepsze uznało
(przyznając jednakową liczbę punk-
tów) prace: Antoniny Szczęsnej,
Anny Kapały, Zuzanny Przybyły i
Natalii Mikołajczak.

14. Wspierając rozwijanie umie-
jętności matematycznych u dzieci
najmłodszych, w naszym Przed-
szkolu realizowany jest autorski pro-
gram "Matematyczny Mądrala"
napisany przez B. Walczewską.
Program stworzony został w opar-
ciu o innowacyjną koncepcję pracy
proponowaną przez E. Gruszczyk -
Kolczyńską. Dzieci układały do-
wolne kompozycje przy wykorzys-
taniu figur geometrycznych, a
ograniczała je tylko wyobraźnia. 

15. Wszystkim przedszkolakom
eksperymenty zawsze sprawiają ra-
dość. Tym razem dzieci z grupy
"Pszczółek" zajęły się wodą. Usta-
liły kolor, kształt, smak wody, spraw-
dziły, co można w niej rozpuścić.
Dzieci dowiedziały się, jakie przed-
mioty utrzymują się na powierzchni
wody, a jakie toną. Plastik, drewno,
metal nie mają już dla nich tajemnic.
"Misie" przeprowadziły doświadcze-
nia, dzięki którym zaczynają lepiej
rozumieć otaczający je świat. Tym
razem poznały właściwości soli ku-
chennej oraz tabletek musujących,
a także dowiedziały się, co to jest
napięcie powierzchniowe. Z niecier-
pliwością czekają na kolejne za-
bawy badawcze.

16. Dzieciom z grup "Motylki" i
"Biedronki" los porzuconych zwie-
rząt nie jest obojętny, dlatego zor-
ganizowały zbiórkę karmy i
artykułów dla psów i kotów, by prze-
kazać je "Międzygminnemu schro-
nisku dla bezdomnych zwierząt" w
Henrykowie. Pracownicy schroniska
wyjaśnili, w jaki sposób dostają się
tam ich podopieczni, a dzieci za-
pewniły, że na jednej akcji nie po-
przestaną.


