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ZłóŜ Ŝyczenia
Klaudii - 20.III

Imię Klaudia, Klau-
dyna, Gladys podobno
pochodzi z miasta
Clausus, skąd wywo-
dził się rzymski ród
Klaudiuszów. Jedno z
najpopularniejszych
imion w starożytnym
Rzymie pojawiło się w
Polsce dopiero w XVIII
wieku. Trafiło do nas
najprawdopodobniej
pod wpływem francu-
skiej mody. Imię
Klaudia jest dość po-
pularne, a każda kobieta, która je nosi bywa interesująca,
pociągająca, urodziwa. Klaudie są świadome swoich
zalet, radzą sobie doskonale zwłaszcza, że ich uroda
idzie w parze z ponadprzeciętnym intelektem i sprytem.
Nic więc dziwnego, że mają liczne grono wielbicieli. Ci z
kolei powinni pamiętać, że Klaudie uwielbiają drogie pre-
zenty i eleganckie przyjęcia. Kolorem Klaudii jest poma-
rańczowy, zwierzęciem łania, rośliną lipa, liczbą piątka, a
znakiem zodiaku Waga. Imieniny obchodzi także: 3 lu-
tego, 18 maja, 7 sierpnia i 18 listopada.

W naszej gminie mieszkają 24 panie noszące imię
Klaudia. Nie ma wśród nich osób starszych. Najwięcej -
35 lat - ma Klaudia Nowacka z Osiecznej. Najmłodszą
natomiast jest półroczna zaledwie Klaudia Kryś z Kąko-
lewa. I ty dużym i tym maleńkim Klaudiom życzymy by
zawsze były szczęśliwe. W Kąkolewie mieszka 9 pań o
imieniu Klaudia, w Osiecznej - 8, w Grodzisku - 2 oraz w
Łoniewie, Popowie Wonieskim, Ziemnicach, Witosławiu
i Drzeczkowie - po jednej.

Klaudia Nowacka
z Osiecznej

Radosławowi - 2.III
Radosław jest sło-

wiańskim imieniem
oznaczającym tego,
kto chce zdobyć
sławę. Do XIV wieku
imię to było dosyć po-
pularne potem
znacznie mniej. Do
Polski Radosław po-
wrócił w latach 60-
tych ubiegłego wieku.
Radosław jest niesły-
chanie inteligentny,
chce zdobywać wie-
dzę i wciąż mu jej
mało. Stąd też z ła-
twością osiąga nie-
małe sukcesy. Zna
się na ludziach, rozu-
mie słabości ludzkiej
natury. Uwielbia dobre książki i romantyczne wieczory
we dwoje. Jego kolorem jest zielony, rośliną sosna,
zwierzęciem lis, liczbą trójka, a znakiem zodiaku Lew.
Imieniny obchodzi również 8 kwietnia i 8 września.

Tylko 20 panów w gminie Osieczna nosi imię Rado-
sław. W Kąkolewie, Osiecznej i Popowie Wonieskim
mieszka ich po 4, w Kątach, Wojnowicach i Świerczynie
- po 2 oraz w Drzeczkowie i Kleszczewie po jednym.
Wszystkim życzymy zdrowia i pomyślności. Najstarszym
jest 45-letni Radosław Wawrzyniak z Świerczyny, a naj-
młodszymRadosław Klak z PopowaWonieskiego, który
w tym roku będzie miał 10 lat.

Radosław Klak
z Popowa Wonieskiego

Szkoła Świerczyna
* W styczniu w przedszkolu

odbył się balik karnawałowy prze-
prowadzony przez panie ze Studia
ART. Rodzice wystroili dzieci w
piękne stroje z bajek, baśni i wier-
szy. Było wiele atrakcji, oprócz
oczywiście tańców i pląsów. Kon-
kursy, zagadki, zabawy, makijaż i
poczęstunek.

* Samorząd Uczniowski od
kilku lat wprowadza nowy obyczaj,
jakim jest obdarowywanie się ży-
czeniami walentynkowymi. W
ciągu tygodnia można było wrzu-
cać życzenia do urny. W piątek
została ona otwarta, a życzenia
dostarczone adresatom. Na foto-
grafii moment przed otwarciem
urny - Wiktoria i Kinga, przedsta-
wicielki Samorządu i ich koledzy z
klasy V. W tym roku życzeń nie
było wiele, walentynkowy obyczaj
nie wzbudził szczególnych emocji
wśród uczniów naszej szkoły, tak
jak bywało to kilka lat wcześniej.

* Pięcioro uczniów naszej
szkoły zakwalifikowało się do dru-
giego etapu Konkursu wiedzy o
Wielkopolsce. Przygotowali się do
niego pod kierunkiem nauczycielki

Haliny Szajbe. Są to: Michał Otto i
Natan Majchrzak z klasy IV, Wikto-
ria Lorkiewicz z klasy V oraz Asia
Strzelczyk i Tomek Śląski z klasy
VI.

* W czasie ferii Adam Pawlicki
wraz z innymi członkami świer-
czyńskiej OSP, naczelnikiem Grze-
gorzem Stillerem i prezesem
Andrzejem Michałowskim kilka-
krotnie zorganizowali kulig dla
dzieci. Po wielu zimach bez śniegu
dzieci mogły skorzystać z tej at-
rakcji, która cieszyła się wielkim
powodzeniem. Jeden z kuligów
trwał dłużej - w czasie przerwy i
odpoczynku dzieci mogły posilić
się upieczonymi na ognisku kieł-
baskami.

* Uczniowie klas IV-VI wiedzą,
że czytanie ze zrozumieniem jest
podstawowym warunkiem prawid-
łowego uczenia się, zdobywania
wiedzy i posługiwania się nią.
Jedną z form pozwalających na
doskonalenie techniki czytania i
umiejętności czytania ze zrozu-
mieniem różnorodnych tekstów
kultury jest konkurs polonistyczny
“Wiem, co czytam”. Problematyka

tekstów (poetyckiego popularno-
naukowego i artykułu prasowego)
dotyczyła najbardziej frapującego
terenu geograficznego, jakim jest
pustynia. Zwycięzcami okazali się
następujący uczniowie: Kamil
Skowronek (kl. V), Joanna Strzel-
czyk (kl. VI), Sandra Skrzypek (kl.
VI) i Marta Kmiecik (kl. VI).

* Bez względu na wiek bal kar-
nawałowy w obowiązkowym prze-
braniu sprawia wiele radości nie
tylko najmłodszym. Każdy może
się wcielić w ulubionego bohatera,
na potrzeby chwili można zostać
czarnym charakterem, odegrać
rolę supermana. Pomysłów dzie-
ciom i rodzicom na stroje nie bra-

kuje. Przykładem niezwykłej po-
mysłowości okazały się wymyślne
kreacje Eryka Gano, Tobiasza Bar-
tlewicza i Pawła Banasika.

* W tłusty czwartek przed śnia-
daniową przerwą odwiedził
wszystkie klasy i pokój nauczyciel-
ski Grzegorz Pudliszewski, prze-
wodniczący Rady Rodziców
naszej szkoły. To było zaskoczenie
- przyniósł dla wszystkich dzieci i
nauczycieli słodką niespodziankę -
oczywiście pączki. Wielkopolskiej
tradycji stało się zadość. Dzieci
bardzo się ucieszyły z tej niespo-
dzianki. Dziękujemy rodzicom za
pomysłowość i pamięć.

W ostatnim tygodniu lutego
ukazał się pierwszy numer gazetki
ECHO KĄKOLEWA. Gazetka jest
bezpłatna i została wydana w na-
kładzie 500 szt. Można w niej zna-
leźć artykuły z ostatnich 2 lat
działalności portalu Kąkolewa, ka-
lejdoskop historyczny a także krzy-
żówkę z nagrodami. Inicjatorem
wydania jest Dariusz Bojek - admi-
nistrator strony www.kakolewo.pl

EchoKąkolewa


