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Podczas powiatowych obchodów
93. rocznicy wybuchu powstania wiel-
kopolskiego podsumowano Konkurs
o Powstaniu Wielkopolskim. Na po-
szczególnych poziomach najlepsi
okazali się: N. Kaźmierczak i J.
Szczepańska (kl. 4), M. Lewicki, N.
Jarczyńska i M. Skorczyk (kl. 5), D.
Borowski (kl. 6), K. Nitecki (kl. 1g), M.
Skrobała (kl. 2g) i R. Olejniczak
(kl. 3g).

Dziennikarze Radia „Węzeł” za-
prosili uczniów do udziału w kolejnej
akcji charytatywnej – pomocy dzie-
ciom z Afganistanu. W ubiegłym roku
zbieraliśmy rękawiczki, w tym roku
skarpetki. Zebraliśmy 179 par skar-
petek, które dostarczone zostały
marznącym Afgańczykom.

Mija sześć lat  od kiedy ucznio-
wie i pracownicy szkoły zaopiekowali
się dziewczynkami z Domu Dziecka
w Nairobi w Kenii w ramach salezjań-
skiego programu „Adopcja na Odle-
głość”. Do połowy marca każda klasa
zbiera pieniądze na ten cel.

W sali wiejskiej w Grodzisku na
balu karnawałowym spotkali się ro-
dzice uczniów oraz sympatycy i przy-
jaciele szkoły. Atrakcję stanowiła,
między innymi, aukcja prac plastycz-
nych autorstwa uczennic gimnazjum.
Wpływy ze sprzedaży biletów oraz li-
cytacji, a także środki ofiarowane
przez darczyńców przyniosły łączny
dochód w wysokości 4.169,95 zł.

Dla uczczenia patrona roku
2012, realizatorzy projektu „Dzieci w
fotografii i filmie polskim” zaprosili
uczniów szkoły podstawowej na pro-
jekcję filmu „Korczak” w reżyserii An-
drzeja Wajdy do scenariusza
Agnieszki Holland. Chętni uczniowie
wykonali plakaty ilustrujące refleksje
i spostrzeżenia po projekcji.

W hołdzie zmarłej poetce – Wi-
sławie Szymborskiej ponad trzy-
dziestu uczniów i nauczycieli spotkało
się na wieczorze poezji. Uczestnicy
wybrali i przygotowali teksty, które od-
czytywali przy świecach i dźwiękach
muzyki skomponowanej do wierszy
autorki. Wspólnemu czytaniu towa-
rzyszyła projekcja fotografii z życia
Szymborskiej. Na zakończenie wie-
czoru uczestnicy dyskutowali przy
herbatce i ciastkach, a czytane teksty
utworzyły pamiątkową tablicę.

Społeczność uczniowska wy-
brała nową władzę. Wyłoniono
składy: M. Lewicki, J. Szczepańska,

M. Skorczyk, A. Nowicki, J. Łopaciń-
ska – w podstawówce oraz: S. Skrzy-
pek, M. Skrobała, W. Lorkiewicz, K.
Nitecki i O. Scholtz – w gimnazjum.
Na opiekunów powołano: T. Wojcie-
chowskiego i E. Nitecką.  

Tuż przed feriami sukcesy od-
nieśli koszykarze ze szkoły podsta-
wowej i gimnazjum. W naszej szkole
rozegrany został turniej koszykarski o
Mistrzostwo Miasta Leszna i Powiatu
Leszczyńskiego. Nasi chłopcy poko-
nali drużyny Szkół Podstawowych
Nr 3, 10 i 12 z Leszna i wygrali turniej,
będą reprezentować powiat lesz-
czyński w zawodach rejonowych.
Złoty medal dla drużyny wywalczyli:
K. Bajon, J. Domagała, P. Jurczyński,
M. Kaczmarek, J. Koterwa, K. Ku-
rzawa, M. Lewicki, A. Nowicki, A.
Skiba, J. Triller, D. Urbaniak, R. Waw-
rzyniak, M. Włodarczak.

Koszykarze z gimnazjum
uczestniczyli w turnieju rejonowym ro-
zegranym w Kościanie, w którym
wzięły udział również reprezentacje
szkół z Leszna, Rawicza, Wolsztyna i
Kościana. Nasza drużyna zdobyła
srebrny medal, a grała w składzie: H.
Bartkowiak, D. Glapiak, S. Iwanicki,
M. Kaliszewski, K. Kasprzak, O. Mo-
jecki, K. Nitecki, K. Piasecki, O. Pra-
łat, P. Woźny, D. Zalewski, Ł.
Zieliński. Drużyny trenuje pan H. Chu-
dobski.

Zakończyły się Mistrzostwa
Gimnazjum w Tenisie Stołowym.
Wśród czterech dziewcząt najsku-
teczniejszą tenisistką została A.
Krajs. Drugie miejsce wywalczyła P.
Skiba a trzecie D. Rogalewicz. Bar-
dziej zaciętą walkę stoczyli chłopcy.
Tym razem zwyciężył M. Walenczew-
ski. W walce o drugie miejsce lep-
szym okazał się W. Wawrzyniak,
który pokonał M. Woźniaka.

Najmłodsi zawodnicy z klas I - III
zaprezentowali swoje umiejętności
ruchowe w corocznych zawodach.
Drużyny walczyły zaciekle w sześciu
wyścigach wykonując określone za-
dania. Klasa Ia pani Lucyny Kasp-
rzak, IIb pani Moniki Triller i IIIb pani
Joanny Prałat otrzymały dyplomy za
zajęcie pierwszego miejsca i repre-
zentowały szkołę na zawodach gmin-
nych w Świerczynie. Sukcesem może
pochwalić się klasa Ia, która okazała
się najlepszą grupą pierwszoklasis-
tów w gminie i awansowała do zawo-
dów kolejnego szczebla.

Szkoła Kąkolewo
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W ramach akcji „Nasza Szkoła czyta dzieciom” mama uczennic Zosi i Ewy
- Marzena Starczewska-Nowaczyk, czytała dzieciom opowiadanie Anny Se-
well „Czarny Klejnot”. Po wysłuchaniu opowieści zespoły z poszczególnych
klas wykonywały prace plastyczne.

W finale Wewnątrzszkolnego Konkursu o Patronie Szkoły zwycięzcami
okazali się: w grupie klas I-III Szkoły Podstawowej drużyna z klasy Ia. Spoś-
ród uczniów klas IV-VI Szkoły Podstawowej najlepsi byli reprezentanci klasy
VIa.

Zuchy „Zwinne Wiewiórki” przygotowują się do zdobycia sprawności
KUCHCIKA. Najpierw uczyły się nakrywać do stołu, układać sztućce, a na-
stępnie przygotowywały w owocowe sałatki i bitą śmietanę, które po wykona-
niu z apetytem kosztowały. Zbiórka zakończyła się sprzątaniem.

W roku szkolnym 2010/2011 uczennice: Weronika Kosmalska, Magda-
lena Dudziak, Daria Walkowiak, Liwia Koterwa  i Monika Konopka, realizując
gimnazjalny projekt edukacyjny, zgromadziły informacje o Wawrzyńcu Pło-
szajczaku – pośle na Sejm z Kąkolewa i powstańcu wielkopolskim. Dziew-
częta rozmawiały z wnukiem posła Płoszajczaka –  Leszkiem Chudzińskim,
razem z nim i opiekunką projektu – Teresą Rosińską wiele godzin spędziły w
Archiwum Państwowym w Lesznie. W szukaniu informacji pomógł poseł Łu-
kasz Borowiak, który pozyskał materiały z archiwum sejmowego. W czerwcu
gimnazjalistki zaprezentowały efekty swej pracy. W lutym 2012 roku została
wydana broszura, w której oprócz informacji biograficznych zamieszczono
drzewo genealogiczne, zdjęcia, mapki, kopie dokumentów dotyczących W.
Płoszajczaka i jego działalności oraz wywiad z  L. Chudzińskim.  

W Szkole odbyły się Mistrzostwa Powiatu Leszczyńskiego w siatkówce
dla dziewcząt ze szkół podstawowych. W finale rywalizowały drużyny z
Osiecznej i Kąkolewa. Poniedziałkowy mecz wynikiem 2:1 wygrały zawod-
niczki z Kąkolewa. Wcześniej (18 stycznia) 2:1 wygrała Osieczna. Po podsu-
mowaniu sześciu setów zwyciężyła reprezentacja Szkoły Podstawowej z
Osiecznej, a nasze uczennice zdobyły wicemistrzostwo. Dziewczęta grały w
składzie: K.Kretschmer, A.Letza, N.Muszyńska, N.Zamelek, K.Woźniak,
A.Maćkowiak, W.Górczak i A.Kuźniak.

7 lutego sala gimnastyczna była areną rywalizacji o tytuł Mistrza Powiatu
Leszczyńskiego w Siatkówce Gimnazjalistek. Nasze zawodniczki zajęły osta-
tecznie IV miejsce. Zwyciężyła drużyna z Osiecznej, drugie było Lipno, a trze-
cie Brenno. Gimnazjalistki grały w składzie: M.Dudziak, A.Bartkowiak,
H.Glapiak, W.Kosmalska, M.Toboła, D.Kowalska, D.Walkowiak, J.Triler i
M.Katarzyńska.

Pod patronatem honorowym Samorządu Miasta Wrocławia oraz Ambasad
Wielkiej Brytanii i Francji odbywa się we Wrocławiu XX Ogólnopolski Festiwal Pio-
senki Obcojęzycznej. Do finału uczestnicy są kwalifikowani na podstawie nagrań.
Trzy gimnazjalistki – Weronika Kosmalska, Anna Maka i Magdalena Katarzyńska
pod kierunkiem Dominika Nowackiego nagrały w studiu nagrań piosenki. Do finału
(w gronie 58 osób z całej Polski) zakwalifikowano Anię i Magdę. Przesłuchania fi-
nałowe odbędą się 7 marca we Wrocławiu. 

Upłynął termin kolejnej tury zbiórki plastikowych nakrętek. Tym razem udało
się zgromadzić 383,5 kg. Najwięcej uzbierali uczniowie klasy VIa – 50,5 kg. Wy-
niki zbiórki zostały przełożone na punkty przyznane w ramach rywalizacji o tytuł
SUPERKLASY.

Oto wyniki:
kl.I-III SP: I miejsce – 8p.: Ia (37 kg), II miejsce - 6p.: IIb (32 kg), III miejsce –

4p.: IIIa (28,5 kg),
kl.IV-VI SP: I miejsce – 8p.: VIa (50,5 kg), II miejsce - 6p.: IVb (50 kg), III

miejsce – 4p.: Vb (17 kg),
kl.I-III G: I miejsce – 8p.: Igb (21kg), II miejsce - 6p.: 3ga (18,5 kg), III miejsce

– 4p.: 2ga (10,5 kg).
Przypominamy, że nadal zbieramy nakrętki, by pomóc w rehabilitacji chorego

na przykurcze ścięgien Achillesa Jakuba Matuszaka z Grodziska w gminie Pia-
ski.

Szkoła Podstawowa w Kąkolewie 50 lat temu otrzymała imię Powstańców
Wielkopolskich. Ten rok szkolny jest zatem jubileuszowym, w którym uczniowie
pracowicie zgłębiają wiedzę o historii Szkoły, o patronie, o ludziach tę historię two-
rzących. Podsumowanie działań odbędzie się we wrześniu.


