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ZłóŜ Ŝyczenia

Julii - 22 V

Julia Galon z Kąkolewa

Waldemarowi 5 V

Waldemar Guzikowski
z Osiecznej z córką Asią

Julia jest żeńską formą Juliana.
To osoba niezwykle uporządko-
wana, stateczna i zrównoważona.
Lubi władzę, ale sprawuje ją w spo-
sób tak dyskretny, że to co u innych
jest wadą u niej stanowi zaletę. Do
tego jest bardzo pracowita, co spra-
wia, że może być zarówno dobrą
aktorką, jak i handlowcem. Jej kolo-
rem jest czerwień, rośliną winorośl
zwierzęciem renifer, liczbą ósemka,
a znakiem zodiaku Waga. Imieniny
obchodzi wiele razy w roku : 16 lu-
tego, 8 i 16 kwietnia, 22 maja, 27 i
30 lipca, 1 października oraz 10 i 11
grudnia. 8 kwietnia świętują te Julie,
którymi opiekuje się francuska za-
konnica, założycielka Zgromadze-
nia sióstr Notre-Dame.W 1906 roku
papież Pius X wyniósł ją na ołtarze.

W gminie Osieczna mieszkają
53 Julie. Najwięcej, bo 16 — w Ką-
kolewie. W Osiecznej żyje 11 Julii,
w Świerczynie — 4, w Kątach, Po-
powieWonieskim i Wojnowicach—
po 3, w Łoniewie, Jeziorkach, Gro-
dzisku i Ziemnicach — po 2 oraz w
Dobramyśli i Frankowie, Witosławiu,

Miąskowie oraz Drzeczkowie — po
jednej. Juliom życzymy wszystkiego
najlepszego. Najwięcej lat ma 28—
letnia Julia Krakowiak z Wojnowic,
natomiast najmniej 3-miesięczna
Julka Urbaniak z Osiecznej.

Waldemar w dosłownym tłuma-
czeniu znaczy sławny, panujący.
Przywędrował do nas z Niemiec, a
największą popularność zyskał na
początku XX wieku dzięki głów-
nemu bohaterowi "Trędowatej" Wal-
demarowi Michorowskiemu. Dziś
cieszy się dużo mniejszą popular-
nością. Waldemar jest mężczyzną o
ujmującej i pociągającej powierz-
chowności, wszechstronnie uzdol-
niony. Przeżywa bardzo głęboko
każdy stres i czasem staje się nie-
ufny, zazdrosny, humorzasty. Jego
kolorem jest pomarańczowy, zwie-
rzęciem wielbłąd, rośliną sosna,
liczbą piątka, a znakiem zodiaku
Lew. Imieniny obchodzi także 11
grudnia.

W naszej gminie mieszka 31
Waldemarów. Najstarszym jest 59 -
letni Waldemar Nolbrzyk z Osiecz-
nej. Natomiast najmniej lat ma 20 -

letni Waldemar Dopierała z Kąko-
lewa. W Kąkolewie mieszka 13
Waldków, w Osiecznej - 7, w Łonie-
wie - 3, w Grodzisku - 2 oraz wWoj-
nowicach, Kątach, Berdychowie,
Miąskowie, Dobramyśli i Drzeczko-
wie - po jednym. Wszystkim ży-
czymy zdrowia i szczęścia.

Paulina Bąk uczestniczyła w
Wojewódzkim Konkursie Języka
Polskiego i znalazła się wśród 36
laureatów. Natomiast Piotr Prymas
doszedł do ostatniego etapu Woje-
wódzkiego Konkursu Geograficz-
nego. Został jednym ze stu
laureatów. W jednym i drugim kon-
kursie można było zdobyć maksy-
malnie 50 punktów. Paulina miała
44, a Piotr 46.

- W szkolnym i rejonowym eta-
pie konkursu uczniowie rozwiązy-
wali testy - mówi nauczycielka
języka polskiego Anna Po-
prawska. - Natomiast w Poznaniu
pisali pracę na wybrany temat.
Paulina zdecydowała się na roz-
prawkę pod tytułem " Meandry mi-
łości". To nie była łatwa praca, tym
bardziej, że jej treść musiała być
oparta na utworach nadobowiąz-
kowych. Do konkursu trzeba było
przeczytać osiemnaście dodatko-
wych lektur.

Anna Poprawska uczy Paulinę
już szósty rok. Od klasy czwartej
do szóstej była też jej wychowaw-
czynią. Kilka razy przygotowywała
ją do konkursów z języka pol-
skiego. Zawsze jednak uczniowie
rywalizowali z wiedzy zdobytej na
lekcjach. Po raz pierwszy trzeba
było przeczytać dodatkowe utwory.
Pracy było więc naprawdę sporo.
Ale Paulina lubi czytać i czyta
dużo. Lektury do konkursu musiała
poznać w ciągu czterech miesięcy.
A przecież w tym czasie nikt nie
zwolnił jej z nauki pozostałych
przedmiotów. Paulina jest dobrą
uczennicą.

- Po gimnazjum wybieram się
do liceum o profilu matematyczno -
fizycznym - mówi. - W przyszłości
chciałabym dostać się na politech-

nikę. Oczywiście nie zapomnę o
czytaniu i wszystkim czego nau-
czyła mnie pani Anna Poprawska.

Poza czytaniem Paulina naj-
bardziej lubi spacery.

Piotr Prymas zdecydował się
na udział w kilku konkursach te-
matycznych. W dwóch doszedł do
rejonu, a w geograficznym do
etapu wojewódzkiego. Mówi o
sobie, że jest konkretny i anali-
tyczny. Pewnie dlatego myśli w
przyszłości o studiowaniu gene-
tyki. Geografię po prostu lubi, ale
do konkursu musiał zdecydowanie
poszerzyć swoją wiedzę. Przez
kilka miesięcy pomagała mu w tym
nauczycielka geografii, Eliza Kos-
malska. Godzinami studiowali
mapy, analizowali geografię fi-
zyczną, gospodarczą, przedysku-
towali szczegółowe wiadomości,
dotyczące głównie Polski.

- Geografia to ogromna dzie-
dzina wiedzy - wyjaśnia Eliza
Kosmalska. - Testy konkursowe
mogły dotyczyć każdego rejonu
Polski i każdej dziedziny życia. A
przecież były też takie, które pytały
o zagadnienia ze świata. Piotr do-
brze sobie z nimi poradził.

Piotr gra na gitarze w szkolnym
zespole, strzela z łuku, czasem też
biega.

- Wybieram się do liceum na
kierunek biologiczno - chemiczny -
dodaje. - Jako laureat konkursu
będę zwolniony z egzaminu z tych
przedmiotów. No i mogę sobie wy-
brać każdą szkołę w wojewódz-
twie.

Podobnie jak Paulina. Laureaci
konkursów wojewódzkich są bo-
wiem wyróżnieni także i w ten spo-
sób. Gratulujemy!

Paulina Bąk i Piotr Prymas z III klasy Gimnazjum w Kąkole-
wie zostali laureatami wojewódzkich konkursów przedmio-
towych. Przed kilkoma dniami odebrali w Poznaniu dyplomy
i nagrody. Po te szczególne wyróżnienia pojechały z nimi
nauczycielki Anna Poprawska i Eliza Kosmalska (na zdjęciu).

Laureaci zKąkolewa

URODZENIA
19. 03. - Martyna Wojciechowska, Kąkolewo23. 03. - Weronika Gawron, Kąkolewo28. 03. - Antoni Wilczkowiak

ZGONY
21. 03. - Władysława Dudzik (1922), Kąkolewo08. 04. - Kazimierz Piechel (1953), Osieczna


