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Zespół Szkół Kąkolewo
W styczniu uczniowie klas IV

a i VI a uczestniczyli w ciekawej
lekcji przyrody z ornitologiem - Ja-
nuszem Stępniewskim z Osiecz-
nej. Dzięki pięknym slajdom
poznali niezwykły świat ptaków,
jakie można spotkać w otulinie Je-
ziora Łoniewskiego. Żyje tu 214
gatunków, dlatego Jezioro Ło-
niewskie uważane jest za najat-
rakcyjniejszy zbiornik z ptakami w
Polsce. Kąkolewscy uczniowie re-
gularnie spotykają się z ornitolo-
giem i każde zajęcia oceniają jako
bardzo interesujące i udane. 

10 stycznia w Dobiesławiu w
gminie Darłowo odbyły się elimi-
nacje do Ogólnopolskiej Olim-
piady w Sportach Umysłowych.
Przy warcabowych planszach
spotkało się 78 zawodników z
trzech województw. Uczennica ką-
kolewskiej Szkoły, Wiktoria Gaw-
ron, zajęła w swojej kategorii
wiekowej 2. miejsce i tym samym
uzyskała awans do finałowych
rozgrywek. 

Uczniowie klas IIa i IIIa (pod-
opieczni M. Suszek i I. Markowiak)
obejrzeli we Wrocławiu wystawę
budowli z klocków LEGO. Podzi-
wiali m. in. największą na świecie
rekonstrukcję Titanica wybudo-
waną z użyciem ponad 500 000
klocków oraz hit wystawy - kolek-
cję Star Wars. Oglądali też ma-
kiety przedstawiające antyczne
rzymskie budowle, średnio-
wieczne miasto z zamkiem i dwo-
rem, fantastyczny świat hobbitów,
znany z powieści o Harrym Potte-
rze Hogwart i jego okolice, operę
w Sydney, katedrę, japońską
wioskę, także Dziki Zachód, cyrk,
roboty i różne pojazdy.

"Gasimy pragnienie Sudanu" -
tak nazywa się akcja zorganizo-
wana z okazji 1050. rocznicy
Chrztu Polski mająca na celu wy-
budowanie studni w Sudanie Po-
łudniowym. To inicjatywa dwóch
parafii i Akcji Humanitarnej, a Za-
rząd Samorządu Uczniowskiego
do akcji postanowił się przyłączyć.
Dla nas jest oczywiste, że woda
płynie z kranu, jednak wielu
mieszkańców Ziemi nadal nie ma
dostępu do czystej wody. Sudan
Południowy to państwo, w którym
brakuje jej najbardziej. Finał akcji
"Gasimy pragnienie Sudanu" za-
planowano na 16 kwietnia. Orga-
nizatorzy zebrali dotąd 5 tys. zł.
Aby studnia została wybudowana,
potrzeba 60 tys. zł. W Szkole gro-
madzenie funduszy przebiegać
będzie w różnych formach, m. in.
już zaplanowana jest 2. tura
zbiórki aluminiowych puszek. O in-

nych akcjach społeczność szkolna
informowana będzie na bieżąco. 

W Szkole dba się o tradycję,
więc "smacznie" uczczono Tłusty
Czwartek. Można było zakupić
pączki oraz mniej popularne fa-
worki. Cała społeczność szkolna
bardzo chętnie przyłączyła się do
tej akcji organizowanej przez Sa-
morząd Uczniowski zgodnie z za-
sadą, że kilka dodatkowych kalorii
nikomu nie zaszkodzi. Trzeba też
bronić się przed skutkami prze-
sądu, który mówi, że jeśli ktoś w
tym dniu nie zje pączka, to nie bę-
dzie mu się wiodło w życiu.

skiego w Halowej Piłce Nożnej
Dziewcząt. Szkołę reprezentowały
dziewczęta z klas drugich i trze-
cich Gimnazjum. Po zaciętej i wy-
równanej walce zdobyły 3. miejsce
(nie przegrały żadnego meczu).
Skład drużyny: Karolina Woźniak,
Weronika Górczak, Natalia Zame-
lek, Wiktoria Spławska, Julia
Szulc, Weronika Konieczna, Zu-
zanna Przybyła, Katarzyna Pręt-
kowska, Sylwia Skorupka i
Patrycja Pierschalska. 

8 lutego odbył się finał dorocz-
nego Wewnątrzszkolnego Kon-
kursu Wiedzy o Patronie Szkoły -

II miejsce - Julia Juśkiewicz,
Lena Kaczmarek, Jędrzej Kujawa,

III miejsce - Szymon Michało-
wicz,

Wyróżnienia: Zuzanna Antko-
wiak i Julia Jędrzychowska.

Zadania dla uczniów klas IV -
VI SP przygotowała Anna Po-
prawska. Oto wyniki:

I miejsce - kl. VI c (Magdalena
Jędrzychowska, Magdalena Śmie-
szała i Marta Walenciak),

II miejsce - kl. VI b (Aleksandra
Matysiak, Weronika Mikołąjczak i
Joanna Przybyła),

III miejsce - kl. IV a (Eryk Kasp-
rzak, Jakub Klimpel i Paweł
Szczepaniak) i V a (Weronika Bar-
czyk, Małgorzata Biernacik i Łu-
kasz Szyrmer).

Zadania dla gimnazjalistów
przygotowała Teresa Rosińska.
Wyniki:

I miejsce - kl. 2ga (Julia Dry-

Uczniowie klasy I b z S. Pietro-
wicz byli na zajęciach w lesie, aby
obserwować przyrodę w zimowej
szacie. Wyposażeni w kompasy,
lornetki, lupy i aparaty przystąpili
do zaplanowanych obserwacji.
Zwracali uwagę na ogólny wygląd
lasu, występującą roślinność, po-
szukiwali zwierząt i ich tropów, słu-
chali odgłosów przyrody.
Przyglądali się środowisku, zada-
wali pytania, wyciągali wnioski.
Doskonalili też umiejętność licze-
nia w plenerze oraz pokonywali
tory przeszkód na świeżym po-
wietrzu. Wszystkie spostrzeżenia
znajdą się we własnoręcznie przy-
gotowanej przez pierwszoklasis-
tów broszurce.

5 lutego w Rydzynie odbyły się
Mistrzostwa Powiatu Leszczyń-

Powstańcach Wielkopolskich. Or-
ganizatorzy dbają o ciekawe za-
dania konkursowe, które
pozwalają wykazać się nie tylko
wiedzą, ale i różnymi umiejętno-
ściami: plastycznymi, krasomów-
czymi, informatycznymi, a nawet
teatralnymi. Poza pytaniami o
daty, wydarzenia, miejsca i ludzi
Powstania Wlkp. uczniowie naj-
młodsi wykonywali pracę pla-
styczną, nieco starsi prezentowali
przygotowaną gazetkę ścienną, a
gimnazjaliści relacjonowali, posłu-
gując się prezentacją multime-
dialną, jak 27 grudnia upamiętnili
rocznicę wybuchu Powstania.

Zadania konkursowe dla klas I
- III SP przygotowały Ewa Łapawa
i Sławomira Praczyk. Oto wyniki:

I miejsce - Adrian Jabłoński,

gas, Agata Kretschmer i Tobiasz
Rachmajda),

II miejsce - kl. 2 gb (Kinga Ka-
nikowska, Aleksandra Matu-
szewska i Natalia Szramiak),

III miejsce - kl. 1gb (Paulina
Kosmalska, Wojciech Fischer i
Krystian Konkiewicz).

Panie Alina Żalik, Teresa Ro-
sińska i Donata Szymańska zasia-
dające w komisji konkursowej
pochwaliły wszystkich uczestni-
ków za piękne przygotowanie i im-
ponującą wiedzę o Patronie
Szkoły. 

Nagrody, książki i dyplomy,
wręczyli zwycięzcom podczas
Święta Patrona Szkoły Burmistrz
Miasta i Gminy Osieczna Stani-
sław Glapiak i Dyrektor Zespołu
Szkół w Kąkolewie Alina Żalik.


