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Zespół Szkół
Kąkolewo

17 - osobowa grupa uczniów
uczestniczyła w ramach wolonta-
riatu w warsztatach w Środowi-
skowym Domu Samopomocy w
Kąkolewie. Inicjatorką integracyj-
nego spotkania była B. Schulz.
Było to działanie w ramach pro-
jektu z Funduszu Inicjatyw Oby-
watelskich. Wraz z podopiecznymi
Domu uczniowie wykonywali
ozdoby świąteczne. Na płocie przy
parkingu wspólnie zawiesili świą-
teczny łańcuch, który symbolizo-
wał miło i pożytecznie spędzony
czas. Podczas spotkania nie za-
brakło poczęstunku, śmiechu,
śpiewu i wspólnej fotografii. Nie-
którzy zawarli nowe znajomości.
To spotkanie uświadomiło mło-
dzieży, ile radości daje obcowanie
z ludźmi niepełnosprawnymi. 

Dzięki hojności Gminy
Osieczna i firmy KAN-BUD oraz
dzięki staraniom Stowarzyszenia
POMOC 35 uczniów Zespołu
Szkół zostało obdarowanych świą-
tecznymi, pełnymi słodkości pacz-
kami. Ponadto pracownicy Szkoły
i jej Przyjaciele, otwierając swe
serca i portfele, umilili święta Bo-
żego Narodzenia dwóm osobom i
ich rodzinom, dając w ten sposób
nadzieję na pokonanie wszelkich
trudności. Hasło "Wesołych Świąt"
nabrało rumieńców… 

27 grudnia przypadała 
97. rocznica wybuchu Powstania
Wielkopolskiego. Społeczność
Szkoły, noszącej chlubne imię bo-
haterów Powstania Wielkopol-
skiego, co roku pamięta o swoim
Patronie. 
Zaplanowano następujące działa-
nia:

- Oflagowanie Szkoły i apel do
mieszkańców wsi obwodu Szkoły
o wywieszenie flag na swoich do-
mach.

- Udział w plenerowej insceni-
zacji osieckiej bitwy pod wiatra-
kami.

- Zapalenie przez dzieci zniczy
w miejscach pamięci narodowej, o
które dbamy przez cały rok (po-
mnik przy kąkolewskim kościele,
pomnik na skraju Kąkolewa - przy
drodze do Nowej Wsi i Kopyt-
kowo, czyli pomnik przy leśnej
drodze do Trzebani).

- Dwie godziny zajęć z wycho-
wawcą poświęcone tematyce Po-
wstania Wielkopolskiego.

- Tematyczne gazetki ścienne
w izbach lekcyjnych.

- Kilkuetapowy Konkurs Wie-
dzy o Patronie Szkoły z finałem
przed Świętem Patrona Szkoły.

- Święto Patrona Szkoły - pod-
niosła uroczystość ze ślubowa-

niem klas pierwszych i okoliczno-
ściową częścią artystyczną.

19 grudnia odbyły się XIV
Otwarte Mistrzostwa Gminny
Lipno w warcabach klasycznych i
Gwiazdkowy Turniej Warcabowy.
Szkołę reprezentowali pod-
opieczni Z. Myszuka, który trenuje
warcabistów. Wiktoria Gawron z
IIIb uplasowała się na I miejscu w
kategorii 2005 - 2007.a Martyna
Bortlisz, również z IIIB, zdobyła II
miejsce. Ponadto w zawodach
udział wzięli Laura Singh, Adrian
Jabłoński, Patryk Bartkowiak i Ma-
teusz Matysiak. Wszyscy uczest-
nicy otrzymali dyplomy, nagrody i
upominki. 

Przed Bożym Narodzeniem
uczennice klasy 3ga - Weronika
Górczak i Weronika Konieczna
przeprowadziły akcję charyta-
tywną "Rodacy Bohaterom". Jej
celem była zbiórka żywności dla
polskich kombatantów na kresach
wschodnich. W naszej Szkole
udało się zebrać od uczniów i pra-
cowników aż 12 kartonów produk-
tów żywnościowych.

10 stycznia po raz 24. zagrała
Wielka Orkiestra Świątecznej Po-
mocy. Mieszkańcy Kąkolewa i
okolicznych miejscowości licznie
przybyli do Szkoły, gdzie zorgani-
zowano kąkolewski Finał. Na sce-
nie wystąpili uczniowie i
przedszkolacy. Zaprezentowały
się, śpiewając, tańcząc bądź recy-
tując, wszystkie klasy edukacji
wczesnoszkolnej. Ponadto Ewa
Nowaczyk, Joanna Przybyła, Filip
Jakubiak, Łukasz Szyrmer, Zu-
zanna Małecka, Jan Wyrwiński,
Eryk Kasprzak i Paweł Szczepa-
niak grali na keyboardzie, Ange-
lika Cicha, Lena Kaczmarek,
Szymon Wyrwiński na gitarze, a
Alicja Szyrmer na skrzypcach. Ta-
lenty wokalne zaprezentowali:
Amelia Śmiejczak, Anna Kata-
rzyńska, Weronika Barczyk, Zu-
zanna Pietrowska, Zofia
Kowalska, Katarzyna Jarczewska,
Karolina Kobylańska, Mikołaj
Woźniak, Angelika Chwastyniak,
Angelika Lester i Klaudia Wudar-
czak. Na scenie można też było
podziwiać najmłodszą i średnią
grupę mażoretek oraz Annę
Skrzypczak, Karolinę Woźniak i
Natalię Zamelek w tańcu z pom-
ponami. Prowadzące Finał - Agata
Kretschmer i Natalia Szramiak -
zachęcały do wsparcia WOŚP po-
przez wrzucenie pieniędzy do pu-
szek dziesięciorga wolontariuszy,
skorzystanie z usług kosmety-
czek: Anny Pawlik i Agnieszki Sta-
chowiak oraz pań malujących

dzieciom twarze, nabycie balono-
wych cudaków i wykonywanych
przez dzieci pod kierunkiem Mo-
niki Wieczorek okolicznościowych
kartek oraz zakup domowego,
pysznego ciasta upieczonego
przez rodziców i pracowników
Szkoły. Udało się na rzecz WOŚP
dzięki hojności mieszkańców Ką-
kolewa i okolicznych miejscowości
oraz zaangażowaniu wielu ludzi
zebrać 8520,03 zł i 9.08 euro. Na
uwagę zasługuje fakt, że za oko-
licznościowy tort upieczony przez
panią Michałowicz wrzucono do
puszki 600 złotych. Dla grupy

uczniów i nauczycieli niedzielne
popołudnie było bardzo pracowite,
ale również bardzo satysfakcjonu-
jące. Im i wszystkim, którzy w jaki-
kolwiek sposób włączyli się w
przygotowanie kąkolewskiego Fi-
nału lub wsparli zbiórkę  podzię-
kowała Dyrektor Zespołu Szkół w
Kąkolewie Alina Żalik. Miło mieć
świadomość, że również Kąko-
lewo będzie miało swój udział w
zakupie sprzętu medycznego dla
oddziałów pediatrycznych i po-
trzebnego w godnej opiece nad
osobami w podeszłym wieku.


