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Szkoła i Przedszkole
Świerczyna

Z łóż życzenia 
Marioli - 3 V

Mariola Włodarczak
z Osiecznej

Erykowi - 18 V

Jest to imię żeńskie, powstałe od
imienia Maria. Pochodzi od francu-
skiego słowa Mariolle, oznaczają-
cego małą figurkę Matki Boskiej. 

Mariola jest pełna życia i entuz-
jazmu. Ochoczo pracuje przy tym, co
lubi. W innych wypadkach lubi robić z
siebie męczennicę. Jest odpowie-
dzialna, solidna i poważna, gdy
trzeba. To osoba pracowita. Cechuje
ją prawdomówność, poszanowanie
tradycji i praworządność. Prze-
strzega nakazów etyczno - moral-
nych.

Ma olbrzymie zdolności twórcze,
jest idealistką i czegokolwiek by nie
robiła, to i tak powinna, choćby dla
własnej satysfakcji, robić coś twór-
czego. Odczuwa ogromny lęk przed
ryzykiem, przygodą i zmianami. Ce-
chuje ją ostrożność i umiarkowanie.
Emanuje harmonią i spokojem, co
często przyciąga ludzi nieszczęśli-
wych. W towarzystwie bardzo lu-
biana, wysuwająca się zazwyczaj na
pierwszy plan. Jej słabszą stroną jest
pochopność w działaniu. 

W uczuciach spontaniczna. Go-
towa poświęcić swoje cele, jeżeli
uzna, że dobro bliskich jest ważniej-
sze. Nie interesuje się sukcesami
ambicjonalnymi, ponieważ zawsze
najważniejsze jest szczęście ro-
dzinne. Jeżeli ktoś zagrozi komuś,
kogo kocha, "wychodzi" z niej wa-
leczna lwica. Czasami ma kłopoty z
nawiązywaniem kontaktów. Powinna

uwierzyć, że porozumienie polega na
tym, że się mówi.

Mariola imieniny obchodzi także
25 marca.

Szczęśliwym znakiem zodiaku
dla Marioli jest Strzelec, rośliną tar-
nina, zwierzęciem pies, szczęśliwą
liczbą szóstka, szczęśliwym kamie-
niem malachit, szczęśliwym kolorem
zielony.

W naszej gminie mieszka osiem
pań o imieniu Mariola - po dwie panie
w Osiecznej, Kąkolewie i Świerczy-
nie i po jednej w Drzeczkowie i Ziem-
nicach.

Najstarszą Mariolą jest 58-letnia
Mariola Włodarczak z Osiecznej, a
najmłodszą - 41-letnia Mariola Ka-
pała z Kąkolewa.

Eryk Kubiak z Osiecznej z

młodszym bratem Patrykiem i

złowioną przez siebie rybą.

9 kwietnia uczniowie kl. I - III oraz
IV - VI uczestniczyli w warsztatach
"Bezpieczna praca przy komputerze.
Jak zapobiegać uzależnieniom od
komputera?", "Techniki aktywnych
metod nauki". Zajęcia te prowadziła
pracownica krakowskiej firmy Dialog. 

Marcin Strzelczyk (kl. IV) oraz To-
biasz Bartlewicz (kl. VI) reprezentowali
szkołę w etapie rejonowym XIX Woje-
wódzkiego Konkursu Wiedzy o Wiel-
kopolsce. Wspólna wielomiesięczna i
systematyczna praca pod okiem Ha-
liny Szajbe zwieńczona została suk-
cesem - chłopcy zakwalifikowali się do
etapu wojewódzkiego.

1 kwietnia szóstoklasiści przystą-
pili do egzaminu sprawdzającego ich
wiedzę i umiejętności z zakresu trzech
przedmiotów: języka polskiego, mate-
matyki i języka angielskiego. Spraw-
dzian składał się z dwóch części:
część pierwsza - obejmowała zadania
z języka polskiego i z matematyki,
część druga - obejmowała zadania z
języka obcego nowożytnego.

Nastrój wiosenny udzielił się
uczestnikom zajęć świetlicowych, któ-
rzy zabiegali o tytuł Najwspanialszego
rysownika wiosny. I miejsce zajął
uczeń klasy II - Paweł Kaźmierczak, II
miejsce przyznano pierwszoklasist-
kom: Alicji Banasik i Oliwii Kurowskiej,
III miejsce przy - padło również uczen-
nicy z klasy I - Nataszy Bujak. 

12 marca odbyła się III edycja We-
wnątrzprzedszkolnego Konkursu Re-
cytatorskiego "Mój ulubiony wierszyk".
Wyniki zmagań przedstawiają się na-
stępująco. W grupie I (trzy i cztero -
latków): I miejsce - Bianka Krauze, II
miejsce - Jadwiga Wojciech, III
miejsce - Michalina Skrzypczak. Ka-
mila Łagoda, Alicja Pazoła i Zygmunt
Wojciech otrzymali wyróżnienia. W
grupie II (pięcio - i sześciolatków): I
miejsce zajęła Ewa Kaźmierczak, II
miejsce - Julia Majerowicz, III miejsce
- Julia Dawid. Wyróżniono również:
Maksymiliana Milera, Maję Stężycką i
Zofię Kasperską. Wszystkie dzieci
uczestniczące w konkursie otrzymały
pamiątkowe dyplomy i nagrody. 

25 marca podczas "Dni otwartych"
przyszli pierwszoklasiści wraz z rodzi-
cami uczestniczyli w zajęciach w kla-
sie I oraz III. Wychowawczyni klasy I -
Anna Kubańda - w obecności gości z
przedszkola przeprowadziła ciekawe
zajęcia matematyczne, które miały
unaocznić rodzicom metody i formy
stosowane w pracy z najmłodszymi

uczniami. Joanna Marszałek z
uczniami klasy III dla grupy starsza-
ków poprowadziła zabawy, które miały
na celu: wspólne poznanie się, inte-
grację z uczniami oraz wzbudzenie
pozytywnych emocji do szkoły.

19 marca przedszkolaki uczestni-
czyły w zajęciach promujących
zdrowe odżywianie. W ramach przy-
gotowań do drugiego śniadania dzieci
uczyły się samodzielności. Na stoli-
kach pojawiły się różne zdrowe pro-
dukty, z których powstały wiosenne
kanapki. Śniadanie wyglądało wyjąt-
kowo i smakowało wybornie. 

20 marca w przedszkolu był dniem
pełnym wrażeń i niespodzianek. Rano
odbył się koncert muzyczny w wyko-
naniu naszego przedszkolaka Artura,
który zachwycił wszystkie dzieci grą
na keybordzie. Po śniadaniu odbyła
się ceremonia pożegnania zimy i po-
witania wiosny. Po zakończeniu cere-
monii spalenia kukieł przedszkolaki
szukały oznak i zwiastunów wiosny,
wykorzystując do tego własnoręcznie
wykonane lornetki. Wiosenna pogoda
sprzyjała wspólnym zabawom na po-
wietrzu, a dodatkową niespodzianką
była możliwość obserwowania czę-
ściowego zaćmienia słońca.

24 marca przedszkolaki uczestni-
czyły w warsztatach ekologicznych
"Pszczoły to życie". Celem tych zajęć
było zwrócenie uwagi dzieci na poży-
teczne działania związane z ochroną
pszczół, których znaczenie dla czło-
wieka i środowiska naturalnego jest
kluczowe i konieczne. 

25 marca w przedszkolu gościli
przyszli przedszkolacy wraz ze swoimi
rodzicami, którzy zwiedzili placówkę,
uczestniczyli w zajęciach otwartych w
grupie trzy - i czterolatków, wesoło ba-
wili się przy muzyce ze starszakami.
Największą atrakcją okazała się jed-
nak swobodna zabawa w salach
przedszkolnych oraz na placu zabaw. 

Każdego roku przed świętami
nasze przedszkole odwiedzał zają-
czek. W tym roku było inaczej, gdyż
przesłał on list, w którym zaprosił
przedszkolaków do pobliskiego lasu.
Tam czekała ich miła niespodzianka -
koszyczki wypełnione słodyczami.
Najmłodsza grupa uczniów (kl. I - III)
wyruszyła również do pobliskiego
lasu, aby tam odszukać schowane
smakołyki. O starszych uczniach rów-
nież nie zapomniano. Uczniowie klas
IV - VI również otrzymali słodkości. 

Eryk jest to imię pochodzenia
staroniemieckiego, od słów era
(cześć, honor) i richi (bogaty).
Oznacza: ten, dla którego honor
jest rzeczą najważniejszą. Imię to
nadawane było wielu jarlom i kró-
lom szwedzkim i duńskim.

Eryk posiada krytyczny umysł,
jest dociekliwy, pobudliwy i mało
odporny na opinie innych. Bywa
agresywny i impulsywny, ale nie
posiada wystarczająco silnej psy-
chiki i szybko ulega wpływom oto-
czenia. Cudownie przystosowuje
się tym samym do każdej sytuacji i,
jak kot, zawsze spada na cztery
łapy. Z życia czerpie pełnymi gar-
ściami i chętnie rzuca się w wir
przygody. W jego towarzystwie nikt
się nie nudzi. Eryk nie przechodzi
również niezauważony - robi wokół
siebie naprawdę wiele szumu.
Pragnie, by go kochano, by mu to
mówiono, by zasypywano go de-
klaracjami miłości oraz czułości.
Niezbędna jest mu aprobata oto-
czenia. W sprawach sercowych
jest zdobywcą, uwodzicielem i w
pełni zdaje sobie sprawę ze swo-
jego uroku osobistego. Jest bardzo
męski i trudno mu się oprzeć. 

Eryk sprawdzi się w takich za-
wodach jak nauczyciel, lingwista,
muzyk, dziennikarz radiowy i tele-

wizyjny, specjalista od marketingu.
Eryk imieniny obchodzi także: 9

lutego, 2 kwietnia, 8 maja, 9 sierp-
nia.

Szczęśliwy kolor imienia Eryk -
purpurowy, liczba - 5, kamień - ale-
ksandryt, zwierzę - lew.

W naszej gminie mieszka 13
panów o imieniu Eryk. Najwięcej,
bo 4 w Kąkolewie, po 3 w Świer-
czynie i Kątach oraz po 1 w: Gro-
dzisku, Łoniewie i Osiecznej.
Najstarszym Erykiem jest bardzo
młody 20-letni Eryk Szymczak ze
Świerczyny, najmłodszym - 6-letni
Eryk Fiszer z Łoniewa.

Adelina Letza z Zespołu Szkół w Kąkolewie reprezentowała

gminę Osieczna w etapie powiatowym Ogólnopolskiego Turnieju

Wiedzy Pożarniczej "Młodzież Zapobiega Pożarom". Adelina za-

jęła III miejsce. Gratulujemy!

Trzecia w powiecie


