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Szkoła i Przedszkole
Świerczyna Z łóż życzenia 

Dominice - 9 III

Dominika Nowak 

z Wojnowic

Patrykowi - 17 III

Patryk Kaźmierczak 

z Łoniewa

Dominika to imię pochodzenia
łacińskiego. Wywodzi się od słowa
„dominicus” czyli pański, należący
do Boga. Przywędrowała do nas w
XIV wieku. Kobiety o tym imieniu
są obiektywne, pewne siebie, po-
siadają męską umiejętność rzą-
dzenia. Dominika to wierna
przyjaciółka, jednak jej zachowa-
nie wobec przyjaciół bywa nie-
równe. Łatwo wybucha i lubi
mówić „nie”. Bywa, że się sprzecza
i jest uparta oraz przekorna. Jej ko-
lorem jest fiolet, liczbą czwórka, ro-
śliną wrzos, zwierzęciem karp, a
kamieniem oliwin. Imieniny obcho-
dzi także 22 stycznia, 5 lutego, 12
maja, 6 czerwca, 6 lipca, 4, 6 i 8
sierpnia, 14 października, 27 listo-
pada oraz 20 i 29 grudnia.

W naszej gminie mieszka 31
pań o imieniu Dominika. Wszystkie
są młode, a najstarsza ma 36 lat i
jest to Dominika Nowak z Wojno-
wic, najmłodsza Dominika Rogale-
wicz z Trzebani w tym roku kończy
pięć lat.

W Osiecznej mieszka 10 pań o
imieniu Dominika, w Kąkolewie

jest ich 7, w Świerczynie – 3, w
Ziemnicach – 2, a w Wojnowicach,
Dobramyśli, Miąskowie, Łoniewie,
Wolkowie, Kątach, Popowie Wo-
nieskim, Witosławiu i Trzebani po
1 Dominice.

To imię „szlachetnie urodzo-
nego” Patryka jest bardzo popu-
larne w krajach anglosaskich. W
Irlandii dzień jego imienin jest
świętem narodowym. U nas także
pojawia się coraz częściej. Patryk
jest mężczyzną, który ceni swo-
bodę myśli i słowa. Nie jest wy-
lewny, raczej skryty i bardzo
subtelny. Kocha rodzinę, ale lubi
też spędzać czas w dobrym towa-
rzystwie, przy suto zastawionym
stole. Jego kolorem jest pomarań-
czowy, rośliną dzika róża, zwierzę-
ciem biedronka, liczbą jedynka a
znakiem zodiaku byk.

Mamy w gminie 52 Patryków,
najstarszy z nich – Patryk Lis z
Osiecznej ma 32 lata, a najmłod-
szy – Patryk Kaźmierczak z Ło-
niewa kilka dni temu skończył trzy
lata.

Największą popularnością
wśród mieszkańców naszej gminy
imię to cieszyło się w latach dzie-
więćdziesiątych ubiegłego wieku,
mamy więc urodzonych w tym cza-
sie aż 30 Patryków. 

Najwięcej Patryków mieszka w
Kąkolewie, jest ich tam aż 16, w
Osiecznej – 11, w Świerczynie – 8,
w Grodzisku – 6, w Ziemnicach –
3, w Łoniewie i Wojnowicach po 2,

w Witosławiu, Kątach, Popowie
Wonieskim i Drzeczkowie po 1
Patryku.

Przedszkolacy przygotowali
występ z okazji Dnia Babci i
Dziadka. Wiersze, piosenki oraz
laurki były świadectwem: pamięci,
przywiązania i uznania dla ich
trudu, jaki nierzadko wkładają w
wychowanie swoich wnucząt. Wy-
stęp był formą podziękowań: za
wyrozumiałość, dobroć i ciepło, a
przede wszystkim za miłość. Nau-
czycielki przedszkola: Maria Ra-
tajczak i Beata Czabajska wraz z
rodzicami zaprosiły szanownych
nestorów na słodki poczęstunek. 

Jak co roku bal karnawałowy
sprawia wiele radości nie tylko naj-
młodszym jego uczestnikom. Kar-
nawałowe kreacje uczniów klas
I-III były piękne, pomysłowe, a co
najważniejsze niepowtarzalne.
Przykładem prawdziwego kunsztu
balowego okazały się przebrania:
Jakuba Kolańczyka z klasy II, Pat-
rycji Prusińskiej z klasy III i Kata-
rzyny Kozicy z kasy I. Wyróżnieni
zostali również: Dominik Śląski z
klasy II, Marika Jankowiak z klasy
III i Tobiasz Wojciechowski z klasy
I. Dzieci w swych nowych wciele-
niach brały udział w zabawach ta-
necznych i integracyjnych, a także
w konkursach. Rodzice uświetnili
zabawę domowymi wypiekami. 

Dla przedszkolaków balik kar-
nawałowy jest również ważnym
przeżyciem. Od samego rana
dzieci paradowały w przebraniach.
Magicznym swawolom nie było
końca, zwłaszcza gdy towarzy-
stwo Klowna Falbana i Pirata Ar-
mando wprawiało wszystkich w
wyśmienity humor. Uczniowie klas
IV – VI przygotowują się do karna-
wałowego szaleństwa troszkę ina-
czej. Przedstawiciele samorządu
uczniowskiego stają się organiza-
torami zabaw - nie tylko tanecz-
nych. Można było wykazać się
umiejętnościami wokalnymi, aran-
żacyjnymi, a także interpretacyj-
nymi. Uznaniem cieszyły się
występy: Sandry Bulińskiej, Nicole
Bulińskiej, Patrycji Klimkowskiej,
Patrycji Wojciechowskiej, Wero-
niki Homskiej, Jowity Gały, Karo-
liny Golak. Repertuar boysbandu
piątoklasistów wyzwolił we
wszystkich spontaniczną radość.

Jacek Skowronek (klasa V) i
Tobiasz Bartlewicz (klasa IV)
wzięli udział w etapie powiatowym
Wojewódzkiego Konkursu Wiedzy
o Wielkopolsce. Chłopcy zakwali-
fikowali się do dalszego etapu.

29 stycznia zostały rozegrane
klasowe turnieje warcabowe. W
sportowych zmaganiach wzięli
udział uczniowie klas I- V. Po dłu-
gich partiach gry wyłoniono zwy-
cięzców: klasa I - I miejsce: Oliwia

Tadeusz, II miejsce: Katarzyna
Kozica, III miejsce: Mikołaj Kowal-
ski; klasa II - I miejsce: Szymon
Bartlewicz, II miejsce: Marcin
Strzelczyk, III miejsce: Maja
Strzelczyk; klasa III - I miejsce:
Jakub Homski, II miejsce: Eryk Mi-
chalski, III miejsce: Patrycja Pru-
sińska; klasa IV – I miejsce:
Tobiasz Bartlewicz, II miejsce –
Anna Laskowska, III miejsce –
Weronika Homska; klasa V –
I miejsce: Michał Homski,
II miejsce: Bartosz Kolańczyk,
III miejsce: Jacek Skowronek;
klasa VI – I miejsce: Kamil Mróz,
II miejsce: Mariusz Kozica,
III miejsce: Łukasz Chudziński, Mi-
chał Apolinarski. 

Szóstoklasiści: Natalia Waw-
rzyniak, Kamil Mróz i Łukasz Chu-
dziński reprezentowali szkołę w
Ogólnopolskim Turnieju Wiedzy
Pożarniczej „Młodzież Zapobiega
Pożarom”. W pierwszej części
uczniowie zmagali się z testem pi-
semnym, który dotyczył zagadnień
związanych z ochroną przeciwpo-
żarową oraz ratownictwem. Elimi-
nacje pisemne wyłoniły
najlepszych uczestników, którzy
weryfikowali swą wiedzę w finale
ustnym. Niestety nasi uczniowie
nie zakwalifikowali się do kolej-
nego etapu.

Wychowawczynie klas I - III:
Joanna Marszałek, Anna Kubańda
i Hanna Jakubowska zorganizo-
wały dla swych podopiecznych
wycieczkę do Leszna. Największą
atrakcją okazał się film pt. „Za-
mbezia” Wayne`a Thornleya. Pełni
wrażeń uczniowie wyruszyli do
sali zabaw "Tygrysek". Zachwy-
ceni i pełni energii uczestnicy wy-
cieczki posilili się w restauracji Mc
Donald`s. 

Tradycją Szkoły Podstawowej
w Świerczynie jest przeprowadza-
nie konkursu plastycznego na naj-
ciekawszą walentynkę. W tym
roku osobami odpowiedzialnymi
za przeprowadzenie konkursu i
wyłonienie zwycięzców byli: Grze-
gorz Łopaczyk i Aleksander Glu-
miński. Zadanie uczniów polegało
na wykonaniu dowolną techniką
najpiękniejszej i najoryginalniej-
szej kartki walentynkowej. Ucznio-
wie, prześcigając się w
pomysłach, wykonali ciekawe i
niepowtarzalne kartki okoliczno-
ściowe. Wyniki konkursu przed-
stawiają się następująco: I miejsce
– Anna Homska (klasa I),
II miejsce – Wiktoria Paizert (klasa
III), III miejsce – Patrycja Klim-
kowska (klasa V), IV miejsce – Zu-
zanna Kolańczyk (klasa II).


