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Pół wieku minęło od mo-
mentu, kiedy Szkoła Podsta-
wowa w Kąkolewie otrzymała
imię Powstańców Wielkopol-
skich. Z okazji tego doniosłego
jubileuszu pracownicy i ucznio-
wie szkoły zorganizowali dla
swoich poprzedników –
emerytowanych nauczycieli
i absolwentów uroczystość.
Rozpoczęła się ona mszą  św.
odprawioną w kościele parafial-
nym, którą koncelebrował obok
proboszcza absolwent kąkolew-
skiej szkoły – ksiądz Piotr
Derda.

Następnie na terenie boisk
szkolnych dokonano przecięcia
wstęgi – symbolicznego otwarcia
nowej bieżni oraz wielofunkcyj-
nego boiska.

W patio szkoły dyrektor Alina
Żalik przywitała oficjalnie gości,
pokrótce przypomniała historię za-
rządzanej przez siebie placówki,
po czym wręczyła odznaczenia. 

Statuetkę „Zasłużony dla
Szkoły Podstawowej im. Powstań-
ców Wielkopolskich w Kąkolewie”
otrzymali: Stanisław Glapiak – ab-
solwent szkoły, nauczyciel, dyrek-
tor, a obecnie burmistrz, Stanisław
Kaczmarek (statuetkę odebrała
żona Bogumiła), Alojzy Karolczak,
Czesław Ratajczak (statuetkę ode-
brała żona Elżbieta), Franciszek
Ziemek – kierownik szkoły w latach
1951-1969, dzięki któremu szkole
nadano imię (statuetkę odebrałsyn
Franciszek), Cecylia Glapiak, Ha-
lina Bartkowiak i Alina Żalik.

Tytułem „Przyjaciel Szkoły” wy-

różniono przewodniczące Komi-
tetu Rodzicielskiego – późniejszej
Rady Rodziców: Marię Kretsch-
mer, Stefanię Wiler, Elżbietę Lan-
kauf, Alinę Kromuszczyńską,
Sabinę Siepak i Justynę Katarzyń-
ską oraz: Romana Lewickiego,
Stefana Kuśnierka, Stanisława
Jędrasia, Henryka Siepaka, Mariu-
sza Kretschmera, Dominika Wi-
lera, Damiana Kretschmera, Marię
Piskorek, Andrzeja Szeremetę i
Ireneusza Mikołajczaka.

Był czas na gratulacje i podzię-
kowania. Andrzej Szymankiewicz
– prezes Zarządu Głównego To-
warzystwa Pamięci Powstania
Wielkopolskiego w Poznaniu od-

znaczył sztandar szkoły honorową
odznaką „wierni tradycji”.

Na zakończenie części oficjal-
nej uroczystości wystawiono spek-
takl „Na skrzydłach pamięci…”, w
którym role odegrali uczniowie i
absolwenci oraz obecni i emeryto-
wani nauczyciele kąkolewskiej
szkoły, niektórzy z nich są absol-
wentami i nauczycielami jedno-
cześnie, w przedstawieniu udział
wzięła cała rodzina Dudziaków –
małżeństwo Anna i Leszek oraz
córka Magda są absolwentami, na-
tomiast syn Jaś uczniem Szkoły
Podstawowej w Kąkolewie. Mię-
dzypokoleniowe różnice zostały
zatarte poprzez przynależność do
tej samej placówki oświatowej.

Po uroczystości na szkolnym
korytarzu przybyli obejrzeli wy-
stawę poświęconą historii szkoły, a
w świetlicy przygotowano poczęs-
tunek.


