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URODZENIA
07. 06. - Bartosz Wojtyniak, Kąkolewo
19. 07. - Michalina Nadolna, Świerczyna
25. 07. - Maria Urbaniak, Kąkolewo
29. 07. - Zuzanna Kościarz, Grodzisko
31. 07. - Beata Sznabel, Kleszczewo
09. 08. - Adrian Prałat, Grodzisko
12. 08. - Gabriela Cepa, Świerczyna
17. 08. - Stanisław Pawlaczyk, Wojnowice
23. 08. - Bartosz Pawlak, Kąkolewo
23. 08. - Antoni Schulz, Osieczna
30. 08. - Aleksandra Kasperska, Świerczyna
31. 08. - Dawid Kasiński, Drzeczkowo
09. 09. - Paulina Franek, Kąkolewo
13. 09. – Tymon Kowalski, Osieczna
07. 09. – Filip Dłużyński, Ziemnice
11. 09. – Aleksander Włodarczyk, Kąkolewo
14. 09. – Oliwier Spławski, Trzebania
16. 09. – Zofia Woźniak, Kąkolewo
ZGONY
23. 08. - Melania Maćkowiak (1933), Popowo Wonieskie
28. 08. - Józefa Pieprzyńska (1927), Kąkolewo
20.09. – Kazimiera Olejnik (1931), Wolkowo

Z łóŜ Ŝyczenia 
Aldonie - 11 X

Aldona Rokosiewicz 
z Dobramyśli

Remigiuszowi - 1 X

Remigiusz Markowiak 
z Kąkolewa

Aldona jest imieniem rzadkim,
ale ostatnio nadawane jest dziew-
czynkom coraz częściej. Aldony
dobrze radzą sobie w życiu. Są
wdzięczne, sprytne i energiczne.
Znaną Aldoną była królowa Polski,
córka litewskiego księcia i pierw-
sza żona Kazimierza Wielkiego a
także literackie bohaterki z dra-
matu Juliusza Słowackiego "Min-
dowe" i z utworu "Konrad
Wallenrod" Adama Mickiewicza.
Jej kolorem jest szary, rośliną sto-
krotka, zwierzęciem wiewiórka,
liczbą dwójka, a znakiem zodiaku
Byk. Imieniny obchodzi również 10
września i 7 października.

W gminie Osieczna jest 16 pań
o imieniu Aldona. Nie ma wśród
nich staruszek. Najstarszą jest bo-
wiem 54-letnia Aldona Nowak z
Osiecznej. Natomiast najmłodsza

Aldona Cyka z Kątów ma 23 lata.
Aldonkom życzmy, by zawsze
miały powód do uśmiechu. W Ką-
kolewie mieszkają 4 Aldony, w
Osiecznej i Kątach - po 3, w
Świerczynie - 2 oraz w Drzeczko-
wie, Łoniewie, Dobramyśli i Popo-
wie Wonieskim - po jednej.

Remigiusz to imię wywodzące
się od łacińskiego wyrazu „remi-
gium” czyli wiosło. Zatem pierwo-
tnie oznaczało wioślarza lub
mężczyznę wyrabiającego wiosła.
W Polsce występuje od XIV wieku,
chociaż nigdy nie zdobyło większej
popularności. Dziś też nadawane
jest niezbyt często. Remigiusz to
mężczyzna obdarzony sprytem i
inteligencją, dzięki którym pomyśl-
nie załatwia interesy. Najczęściej
jest zrównoważony i spokojny, jed-
nak w pewnych sytuacjach potrafi
walczyć i dokonywać śmiałych
czynów. Jest panem swego losu.
Lubi wygodne życie, dobre towa-
rzystwo i smaczną kuchnię. Ce-
chuje go nieśmiałość i skłonność
do zamykania się w sobie, jedno-
cześnie jest ambitny, przepełnia go
pomysłowość i ciekawość świata.
Podoba się kobietom, ale niechęt-
nie zakłada rodzinę. Idealne dla
niego zawody to polityk, handlo-
wiec, ekonomista, biznesmen.
Imieniny obchodzi także: 13 stycz-
nia, 20 lipca, i 18 października. 

Panów Remigiuszów jest u nas
tylko 13. W Kąkolewie mieszka ich
3, w Osiecznej i Łoniewie - po 2
oraz w Popowie  Wonieskim,
Drzeczkowie, Ziemnicach, Gro-
dzisku, Świerczynie i Trzebani - po
jednym. Wszystkim Remigiuszom
życzymy przede wszystkim zdro-
wia. Najstarszy jest 54-letni Remi-
giusz Wojciechowski z Ziemnic, a
najmłodszy 10-letni Remigiusz
Wawrzyniak z Trzebani. 

Szkoła i Przedszkole
Świerczyna

tego też zapewnia im pomoc w ra-
mach zajęć wyrównawczych, lo-
g o p e d y c z n y c h ,
korekcyjno-kompensacyjnych.
Przygotowano również bogatą
ofertę konkursów przedmioto-
wych, międzydyscyplinarnych i
sportowych. Nadal prężnie działać
będzie Samorząd Uczniowski.

We wrześniu powołano w kla-
sach II – VI Samorządy Klasowe
(imiona i nazwiska podano w po-
rządku: przewodniczący, sekre-
tarz, skarbnik): kl. II – Maja
Strzelczyk, Szymon Bartlewicz,
Marcin Strzelczyk, kl. III – Eryk Mi-
chalski, Weronika Homska, Jakub
Homski, kl. IV – Mikołaj Kaczma-
rek, Katarzyna Chuda, Anna La-
skowska, kl. V – Szymon
Idkowiak, Michał Konieczny,
Jacek Skowronek, kl. VI – Woj-
ciech Pawel, Mariusz Kozica,
Martyna Bartkowiak. Uczniowie kl.
I w pierwszym semestrze naby-
wają umiejętności zespołowego
działania, a także wzajemnego
wspierania się i przejmowania
współodpowiedzialności za jedno-
stkę i grupę, dlatego też do wy-
boru trójki klasowej przystąpią w
drugim okresie. Wychowawców
klas wspierać będą Oddziałowe
Rady Rodziców: kl. I – Hanna
Rzepecka, Danuta Stężycka, Vio-
letta Homska, kl. II – Julita Szulc,
Natalia Biała, Monika Kmieć, kl. III
– Agnieszka Jankowiak, Violetta
Homska, Monika Lis, kl. IV – Luiza
Bartlewicz, Dorota Chuda, Anna
Golak, kl. V – Mirosława Klim-
kowska, Katarzyna Homska, Ka-
rina Konieczna, kl. VI – Marek
Apolinarski, Maria Majchrzak, Mi-
rosława Chudzińska. 

We wrześniu odbyły się zebra-
nia Rad Rodziców, na których wy-
brano nowe Zarządy. Prezydium
Rady Rodziców w Szkole Podsta-
wowej w Świerczynie działa w na-
stępującym składzie:
przewodnicząca – Luiza Bartle-
wicz, sekretarz - Mirosława Klim-
kowska, skarbnik – Agnieszka
Jankowiak. W skład Komisji Rewi-
zyjnej wchodzą: Hanna Rze-
pecka, Julita Szulc, Marek
Apolinarski. Prezydium Rady Ro-
dziców Przedszkola reprezentują:
przewodnicząca – Justyna Maje-
rowicz, sekretarz – Natalia Biała-
Wudarczak, skarbnik – Anna
Stróżyńska. Komisję Rewizyjną
zasilają osoby: Kinga Miler, Mo-
nika Kmieć, Tatiana Bujak. 

Po dwumiesięcznej przerwie
wakacyjnej nastał czas wytężonej
pracy w nowym roku szkolnym
2012/2013. Inaugurację rozpo-
częto mszą świętą, następnie w
sali gimnastycznej dyrektor Wio-
letta Klak przywitała: uczniów, ro-
dziców, nauczycieli, pracowników
szkoły oraz zaproszonych gości.
Wystąpienie dyrekcji zawierało ży-
czenia satysfakcjonującej i inspi-
rującej pracy, sukcesów szkolnych
na miarę możliwości każdego
dziecka, przynoszącej efekty
współpracy nauczycieli, rodziców i
uczniów oraz tworzenia atmosfery
wzajemnej życzliwości. Ważnymi
odbiorcami tych słów byli pierw-
szoklasiści, którzy rozpoczęli
naukę szkolną, ale także szósto-
klasiści, na których czeka pierw-
szy poważny egzamin w ich życiu.
Ważnym punktem uroczystości
było ślubowanie Anity Podrzyckiej
oraz wręczenie jej aktu nadania
stopnia awansu zawodowego
nauczyciela mianowanego przez
burmistrza Stanisława Glapiaka. 

Do Zespołu Przedszkole i
Szkoła Podstawowa w roku szkol-
nym 2012/2013 uczęszcza 136
dzieci, w tym 86 uczniów i 50
przedszkolaków. Wychowawstwo
w poszczególnych klasach objęli:
kl. I – Joanna Marszałek kl. II –
Anna Kubańda, kl. III - Hanna Ja-
kubowska, kl. IV – Joanna
Smolna-Matyja, kl. V – Marlena
Graf, kl. VI – Aleksander Glumiń-
ski. W grupach przedszkolnych:
Maria Ratajczak i Beata Czabaj-
ska. Do grona pedagogicznego
dołączyła Aneta Jęcikowska (in-
formatyka). W Zespole pracuje 16
nauczycieli i 6 pracowników admi-
nistracji i obsługi. 

Szkoła zapewnia swoim wy-
chowankom możliwość uczestni-
czenia w zajęciach
pozalekcyjnych, które rozwijają
ich kreatywność, zainteresowa-
nia, a co najważniejsze kształtują
pozytywne postawy i przygoto-
wują do konstruktywnego działa-
nia na rzecz innych. Są to koła
przedmiotowe: polonistyczne, his-
toryczne, matematyczne, przyrod-
nicze, języka angielskiego, języka
niemieckiego, informatyczne.
Działają również: koło wokalne,
ekologiczne oraz grupy rekrea-
cyjno-sportowe, a także koło Ca-
ritas. Placówka w szczególny
sposób dba o uczniów, którzy
miewają trudności w nauce, dla-


