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16 kwietnia grupa 10 członków
Szkolnego Koła Caritas pojechała
do Lichenia na III Zjazd Szkolnych
Kół Caritas Archidiecezji Poznań-
skiej.
Koło powstało w tym roku szkol-
nym z inicjatywy katechetki, Jo-
lanty Owsiannej. Skupia ono
uczniów wrażliwych na potrzeby
drugiego człowieka, takich, którzy
chcą uczyć się miłości bliźniego na
wzór Chrystusa. W zjeździe
uczestniczyło ponad 1000 mło-
dych ludzi. Spędzili tam dwa
wspaniałe dni. Był czas na mod-
litwę, zabawę, konferencje forma-
cyjne, wspólne śpiewy i
zwiedzanie.
Uczestników odwiedził arcybiskup
Stanisław Gądecki – odprawił litur-
gię Niedzieli Palmowej
Młodzi ludzie weszli do bazyliki z
wcześniej przygotowanymi pal-
mami – tak wielobarwnej procesji
młodych ludzi w Licheniu jeszcze
chyba nie było. Zjazd z pewnością
utrwalił w młodzieży chęć rozwija-
nia w sobie postawy Caritas – mi-
łości miłosiernej.

12 kwietnia w grupie 5 – 6-lat-
ków odbyły się zajęcia otwarte z
udziałem rodziców. Był konkurs
dla dzieci i przedstawienie p.t.
„Mamo, tato - nie pal przy mnie”

Dnia 20 kwietnia dzieci z przed-
szkola wybrały się na poszukiwa-
nie „zająca” do pobliskiego lasu,
gdzie wśród drzew i krzaków od-
nalazły koszyczki ze słodyczami.

Dnia 29 kwietnia z okazji bea-
tyfikacji Jana Pawła II odbył się

Przedszkole i
Szkoła Świerczyna

„Mini – koncert dla Jana Pawła II”.
Uczestniczyły w nim też mamy i
babcie przedszkolaków.
Z okazji Dnia Strażaka przedszko-
lacy odwiedzili świerczyńską re-
mizę, złożyli strażakom
podziękowania i życzenia.

W przedszkolu dzieci uczciły
Święto Konstytucji, Flagi a także
Dzień Europejski.

Uczennica klasy V, Weronika
Konieczna zajęła I miejsce w po-
wiatowych eliminacjach konkursu
„Palić czy nie palić, oto jest pyta-
nie”, zorganizowanego przez SA-
NEPID i Starostwo Powiatowe.
Tym samym zakwalifikowała się
do etapu wojewódzkiego.

20 kwietnia członkowie Kółka
Ekologicznego zaprosili wszyst-
kich na przedstawienie pt. „Śmie-
ciomoda”. Tradycyjnie posadzone
zostało kolejne drzewko przed
szkołą.

9 maja odbył się w formie kon-
kursu Dzień Europejski dla klas IV
– VI. Pierwsze miejsce zajęli
uczniowie klasy VI. Konkurs przy-
gotował anglista Grzegorz Łopa-
czyk i wychowawcy klas.

Uczniowie uczcili Święto Kon-
stytucji 3 Maja okolicznościowym
apelem i występami artystycznymi.

18 maja uczniowie klas IV – VI
pojechali na wycieczkę do Zakładu
Badawczego PAN w Turwi. Zwie-
dzili pałac, obejrzeli wspaniałe
drzewa w parku i prezentację mul-
timedialną o gryzoniach – my-
szach.

Malownicze kąkolewskie lasy stały się ostatnio trasą wędrówek
fascynatów marszu nordyckiego. Udało nam się dotrzeć do po-
mnika rozstrzelanych, leśniczówek, stawów w Trzebani.

Mikołaj interesuje się też geo-
grafią i sportem. Trenuje tenis sto-
łowy i rozpoczął rzuty oszczepem.
Przez całą szkołę podstawową
otrzymywał świadectwa z pa-
skiem, a jego średnia ocen z
wszystkich przedmiotów zawsze
przekraczała 5. Nic więc dziw-
nego, że zainteresował się konkur-
sem wiedzy o regionie pod nazwą
"Moja Wielkopolska". Do udziału w
nim zachęciła go nauczycielka
geografii Eliza Kosmalska. Wy-
brała mu odpowiednie lektury,
zwracała uwagę na tematyczne
wymagania konkursu, pomagała
przygotować prezentację.

Konkurs zorganizował Zespół
Parków Województwa Wielkopol-
skiego oraz Młodzieżowy Dom
Kultury nr 1 w Poznaniu. W pierw-
szym etapie trzeba było rozwiązać
pisemne zadania testowe doty-
czące ochrony przyrody, parków
krajobrazowych, wiedzy zdobytej
na lekcjach geografii. Natomiast w
drugim etapie jego uczestnicy
przygotowywali i przedstawiali pro-
jekt ścieżki dydaktycznej zlokalizo-
wanej w Wielkopolsce.

Do pierwszego etapu konkursu

przystąpiło około stu uczniów gim-
nazjów z Wielkopolski. Dwudziestu
z najlepszymi wynikami przeszło
dalej. Wśród nich znalazł się Miko-
łaj Domagała.
- Do drugiego etapu przygoto-

wałem prezentację multimedialną -
wyjaśnia Mikołaj. - Wybrałem
ścieżkę prowadzącą od naszej
szkoły do Karczmy Borowej, przez
Trzebanię, do osieckich wiatraków.
Pokazałem znajdujące się tam po-
mniki powstańców wielkopolskich,
piękną przyrodę, lasy, zagajniki, no
i wiatraki.

Prezentacja i sama ścieżka
bardzo się jury podobała.

Przedstawianie prezentacji i
rozstrzygnięcie konkursu zorgani-
zowano w Ośrodku Edukacji Przy-
rodniczej w Lądzie, koło Konina.
Uczestnicy konkursu przebywali
tam trzy dni. Brali udział w wy-
cieczkach i spotkaniach. Mikołaj
Domagała zdobył w konkursie II
miejsce. W nagrodę otrzymał bar-
dzo ładny plecak, książki i drobne
upominki.

Mikołajowi i jego nauczycielce
gratulujemy.

Mikołaj Domagała chodzi do I klasy gimnazjum w Kąkolewie.
Mówi, że od najmłodszych lat interesował się historią. Od
klasy czwartej, co roku brał udział w konkursie wiedzy o Wiel-
kopolsce i dwukrotnie był jego laureatem. Teraz startuje w
tym konkursie na szczeblu wojewódzkim. Jakie zajmie w nim
miejsce dowiemy się za kilka dni.

Drugi wwojewództwie
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