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Zespół Szkół Kąkolewo
12 kwietnia w Poznańskiej

Ogólnokształcącej Szkole Muzycz-
nej 413 laureatów konkursów
przedmiotowych odebrało z rąk
Wielkopolskiego KO Elżbiety Lesz-
czyńskiej zaświadczenia i nagrody.
W tym elitarnym gronie było dwoje
uczniów naszej Szkoły - Oliwia Zie-
lińska i Patryk Glapiak. Oliwia uzys-
kała tytuł laureata
Ponadwojewódzkiego Konkursu
Wiedzy Obywatelskiej i Ekonomicz-
nej. Patryk z sukcesem zakończył
udział w Wojewódzkim Konkursie
Historycznym.

Po raz drugi w tym roku szkol-
nym została zorganizowana noc fil-
mowa. Tym razem była
adresowana do uczniów klas IV - VI
Szkoły Podstawowej. Uczestnicy
przez całe 10 godzin oglądali filmy,
m. in.: "Więźnia Labiryntu", "Bogów
i herosów", "Gol". Nie zabrakło hor-
roru, dlatego Ci, którzy nie lubią
tego gatunku filmowego, mieli moż-
liwość wzięcia udziału w zajęciach
tanecznych lub komputerowych.

W Drzonkowie rozegrany został
turniej Youngster Cup. Wzięli w nim
udział szermierze z Polski, Niemiec
i Łotwy. Nasi uczniowie w swoich
kategoriach wiekowych odnieśli
znaczące sukcesy, Jakub Fogt zajął
II miejsce, a Klaudia Prałat III
miejsce. Gratulujemy!

Aktorzy Narodowego Teatru
Edukacji z Wrocławia zaprosili na
swoje spektakle. Uczniowie klas
piątych obejrzeli "Szatana z siódmej
klasy", adaptację powieści K. Maku-
szyńskiego. Uczniowie klas trzecich
natomiast obejrzeli "Baśnie Dale-
kiego Wschodu". 

W ramach innowacji pedago-
gicznej związanej z promowaniem
nauki języka angielskiego klasa III b
wykonywała kanapki, utrwalając
przy okazji nazwy wykorzystywa-
nych warzyw i produktów spożyw-
czych. Uczniowie organizowali
przyjęcie urodzinowe, na którym
serwowali własnoręcznie wykonane
szaszłyki, koreczki i zwierzaki se-
rowe. 

Od 21 do 22 kwietnia uczniowie
klas IV a i IV b przebywali na wy-
cieczce. Odwiedzili Mysią Wieżę w
Kruszwicy, w Żywym Muzeum Pier-
nika w Toruniu piekli pierniki, space-
rowali średniowiecznymi uliczkami
miasta, podziwiali Krzywą Wieżę,
obronne mury, gotycki Ratusz Sta-
romiejski, fontannę Flisaka, ruiny
zamku krzyżackiego, kościół św. Ja-
kuba, a także pomnik Mikołaja Ko-
pernika. Pierwszy dzień zakończyli
zwiedzaniem Fortu IV i wieczornymi
podchodami. Drugiego odwiedzili
planetarium i podziwiali nowy sta-
dion żużlowy Motoarena Toruń.

Uczniowie klas szóstych nato-
miast wybrali się do Warszawy.

Pierwszego dnia przemierzali uliczki
Starego Miasta, poznali historię
Zamku Królewskiego oraz Rynku,
zobaczyli Barbakan, pomnik Mło-
dego Powstańca, zmianę warty
przed Grobem Nieznanego Żołnie-
rza. Drugiego dnia byli na Stadionie
Narodowym, w Pałacu Kultury i
Nauki, Muzeum Wojska Polskiego.
Przyjemnym zwieńczeniem dnia był
spacer w Łazienkach. W piątek od-
wiedzili Centrum Nauki i Techniki
Kopernik i dworek w Żelazowej
Woli.

23 kwietnia odbył się VI Turniej
Tenisa Stołowego im. Barbary
Owsianej. Wzięło w nim udział 42

zawodników: 14 tenisistek i 28 teni-
sistów stołowych. Nagrody zwycięz-
com wręczały mama zmarłej
nauczycielki i Dyrektor Alina Żalik.
Szczegółowe wyniki w poszczegól-
nych kategoriach znajdują się na
stronie www.zskakolewo.pl

Podczas apelu nagrodowego
Dyrektor, wręczając dyplomy i upo-
minki, nagrodziła tych uczniów, któ-
rzy odnieśli sukcesy, którym nie
brakowało motywacji do dodatko-
wych działań, którzy z zaangażo-
waniem rozwijali swe talenty. 

Wyróżnieni:
- uczniowie klas I a, II a i III a SP

- uczestnicy i zwycięzcy szkolnych
oraz gminnych zawodów sprawno-
ściowych,

- szermierze - Klaudia Prałat i
Jakub Fogt,

- warcabiści - Martyna Bortlisz,
Wiktoria Gawron, Ewa Nowaczyk,
Paulina Bartkowiak, Katarzyna Jar-
czewska, Mateusz Matysiak i Mate-
usz Klabiński,

- piłkarze z II a SP - Maciej
Masztalerz, Aleksander Kraśner i
Kamil Andrzejczak,

- uczestniczki etapu rejonowego
Konkursu Wiedzy o Wielkopolsce -
Małgorzata Biernacik i Zuzanna
Pietrowska,

- uczestnicy Konkursu Wiedzy o
Powstaniu Wielkopolskim: Mieszko
Rachmajda, Łukasz Szyrmer, Mag-
dalena Śmieszała, Eryk Kasprzak,
Agata Kretschmer i Kinga Kani-
kowska,

- zwycięzcy konkursu fotogra-
ficznego "Wiosna w obiektywie" -
Wiktoria Klimpel, Karolina Woźniak
i Adrian Markowiak,

- Paulina Pawłowska i Natalia
Łaniak - 2. miejsce w konkursie pla-
stycznym "Narodowa kokarda" i
Olga Żabicka za wykonanie bardzo
ładnej pracy na tenże konkurs, 

- zwycięzcy konkursu plastycz-
nego "Spotkania z martwą naturą" -
Natalia Łaniak (1. miejsce), Kacper
Morawiak (2. miejsce), Paulina Pa-
włowska (3. miejsce) - Gimnazjum,
Julia Galon (1. miejsce), Magdalena
Jędrzychowska (2. miejsce), Mag-
dalena Śmieszała (3. miejsce),

- uczestnicy konkursu plastycz-
nego "Bądźmy zdrowi" - Anna Fi-
szer, Sylwia Skorupka, Julia
Mikołajczak, Natalia Mikołajczak i
Weronika Bojek,

- laureatki - Natalia Mikołajczak,
Anna Kapała, Antonina Szczęsna i
Zuzanna Przybyła oraz uczestniczki
- Sylwia Skorupka, Kornelia Kowa-
lik, Jagoda Wojtkowiak, Aleksandra
Matuszewska, Marta Adamczak i
Anna Fiszer konkursu o tematyce
antynikotynowej "Palić, nie palić -
oto jest pytanie?",

- mażoretki z trzech grup (razem
28 dziewcząt).

Natalia Szramiak - przewodni-
cząca Samorządu Uczniowskiego:

- wręczyła podziękowania
uczestnikom zajęć w ŚDS w Kąko-
lewie, podczas których wykony-
wano ozdoby bożonarodzeniowe,

- wyróżniła Kingę Cieślak, Kac-
pra Ratajczaka, Alicję Maćkowiak,
Igora Kaczmarka, Paulinę Błocian,
Amelię Wieczorek, Pawła Szczepa-
niaka i Patrycję Luberdę za ozdoby
wielkanocne,

- uczestników konkursu fotogra-
ficznego: Laurę i Marikę Stefaniak,
Laurę Singh, Sylwię Skorupkę i Ma-
teusza Świta,

- uczestników konkursu pla-
stycznego poświęconego 1050.
rocznicy chrztu Polski: Julię Jędrzy-
chowską, Magdalenę Śmieszałę,
Julię Zamelczyk, Dawida Maćko-
wiaka i Patrycję Zamelek oraz wy-
różnionych w tym konkursie -
Amelię Wieczorek, Natalię Zamelek
i Laurę Singh,

- uczestników biegu w Rydzynie
"Transplantacja - jesteśmy na tak!" -
Annę Fiszer za 3. miejsce w jeździe

na rolkach na 7 km, Sylwię Sko-
rupkę, Mateusza Bieńka, Natalię
Zamelek, Karolinę Woźniak, Annę
Skrzypczak, Natalię Mikołajczak i
Aleksandrę Matuszewską. 

Dyr. A. Żalik podziękowała rów-
nież wszystkim nauczycielom i tre-
nerom z naszej Szkoły i spoza niej,
pod których okiem uczniowie się
rozwijają i odnoszą sukcesy. Samo-
rządowi Uczniowskiemu podzięko-
wała za wszystkie dotychczas
podjęte inicjatywy. Wszystkim ży-
czyła satysfakcji z podejmowanych
działań i dalszych bardzo dobrych
wyników.

26 kwietnia cała społeczność
szkolna świętowała Dzień Ziemi.
Uczniowie klas I - III prezentowali
się w strojach żółtych, a na ich bluz-
kach widniały plakietki z hasłem
CZYSTA WODA. Uczniowie klas IV
- VI mieli niebieskie koszulki z pla-
kietkami chronionych gatunków ro-
ślin, a gimnazjaliści na tle zielonych
bluzek pokazywali chronione ga-
tunki zwierząt. Obchody rozpoczęły
się apelem "Jak rozweselić Zie-
mię?", w którym wystąpili przedsta-
wiciele klas IIIb, IVb, Va, VIa, VIb i
VIc. Gimnazjaliści prezentowali
hasła nawiązujących do ochrony
Ziemi. Później wszyscy przystąpili
do zadań promujących ekologię.

26 kwietnia odbyły się Indywi-
dualne Mistrzostwa Powiatu Lesz-
czyńskiego w Lekkiej Atletyce.
Uczniowie wrócili z nich z wieloma
medalami. 

I miejsce - Anna Skrzypczak w
biegu na 1000 m, - sztafeta
szwedzka chłopców: Jakub Bartko-
wiak, Adam Tasiemski, Tomasz
Bassa i Mateusz Bieniek,

II miejsce - Paweł Kretschmer w
biegu na 1000 m,

III miejsce - Karolina Woźniak w
skoku w dal, Mateusz Bieniek w
biegu na 300 m, Sylwia Skorupka w
biegu na 600 m, sztafeta szwedzka
dziewcząt: Patrycja Pierschalska,
Weronika Górczak, Edyta Cieślik i
Karolina Woźniak.

W Pawłowicach już po raz dwu-
dziesty szósty odbył się Cross Wa-
garowicza. Szkołę reprezentowało
70 zawodników. Wszyscy biegacze
pokonali trasę biegu przełajowego
na dystansach od 150 m do 1750
m. Reprezentacja Szkoły Podsta-
wowej uplasowała się na 1. miejscu
na 9 startujących szkół. Najwyższe
miejsca uzyskali: 

I miejsce: Zuzanna Antkowiak,
Alicja Szyrmer, Natalia Nowaczyk,
Adrian Szramiak, II miejsce: Zofia
Kowalska, Ewa Nowaczyk, Marcel
Maćkowski, Marcel Glapiak, Mikołaj
Woźniak, Kacper Glapiak, III
miejsce: Amelia Wieczorek, Alicja
Bączyk, Liliana Bassa, Kamil An-
drzejczak. Gimnazjaliści spisali się
również bardzo dobrze, wywalczyli
2. miejsce. Indywidualnie: II
miejsce: Sylwia Skorupka, Mateusz
Bieniek, III miejsce: Paweł Kretsch-
mer, Adrian Markowiak.


