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ZłóŜ Ŝyczenia w lipcu
Halinie - 1.VII

Imię Halina można wywodzić z
języka greckiego i wtedy oznacza
ʻʼuosobienie spokojuʼʼ albo z łaciny,
co tłumaczy się ʻʼkwokaʼʼ. Są jed-
nak i tacy, którzy twierdzą, że Ha-
lina jest przekształconą Heleną.
Imię to było bardzo popularne w
okresie międzywojennym i po II
wojnie światowej, dziś coraz rza-
dziej nadaje się je dziewczynkom.
Warto powiedzieć, że Halina znana
jest jedynie w Polsce i w Rosji,
gdzie nazywa się ją Galą albo Ga-
liną. Halina jest osobą zmienną,
nerwową i wrażliwą. Nie należy wy-
prowadzać jej z równowagi, bo staje się kąśliwa jak osa. Uwielbia ruch,
dalekie podróże, wycieczki nad wodę. Starannie dobiera towarzystwo, a w
mężczyznach przebiera jak w ulęgałkach. Dlatego za mąż wychodzi dość
późno, a zdarza się, że pozostaje panną. Kolorem Haliny jest żółty, rośliną
orchidea, zwierzęciem ryba wątłusz, liczbą dziewiątka, a znakiem zodiaku
Wodnik. Imieniny obchodzi tylko raz w roku.

W gminie Osieczna mieszkają 64 panie o imieniu Halina. Okazuje się,
że przez ostatnie 30 lat nie nazywano dziewczynek Halinkami. A zatem
najmłodsza Halina Wudarczak z Kąkolewa ma 31 lat. Natomiast najstar-
szą jest 76-letnia Halina Śleboda, także z Kąkolewa. A tak w ogóle, to właś-
nie w Kąkolewie mieszka najwięcej Halinek - jest ich w tej wsi aż 17. W
Osiecznej mieszka - 14 pań o tym imieniu, w Świerczynie - 8, w Łoniewie
- 5, w Grodzisku - 4, we Frankowie, Dobramyśli i Kątach - po 3, w Wolko-
wie - 2 oraz w Drzeczkowie, Ziemnicach, Wojnowicach, Kleszczewie i Po-
powie Wonieskim - po jednej. Wszystkim Halinom w naszej gminie
życzymy słonecznych dni w życiu.

Halina Floch z Kąkolewa

Kamilowi - 14.VII
Kamil podobno wiedzie swój

rodowód od rzymskiego rodu Ca-
milli. Ale są i tacy znawcy tematu,
którzy twierdzą, że kiedyś tak na-
zywano ʻʼsyna wolnych rodzicówʼʼ,
ʻʼmłodzieńca nienagannych oby-
czajówʼʼ, lub ʻʼpomocnika kapłana
w świątyniʼʼ. Zatem jak było na-
prawdę nie wiadomo. Z całą pew-
nością jednak można powiedzieć,
że Kamil jest miłośnikiem przy-
rody, podróży i pięknych kobiet.
Wprost uwielbia miłosne afery, a i
zazdrośnik z niego wielki. Panie
za nim szaleją, jest bowiem nie-
zwykle pociągającym mężczyzną
o wszechstronnych uzdolnieniach,
najczęściej zabójczo przystojnym.
Jego kolorem jest żółty, rośliną
por, zwierzęciem antylopa, liczbą
jedynka, a znakiem zodiaku Ko-
ziorożec. Imieniny obchodzi
także: 18 lipca oraz 15 i 25 września.

W naszej gminie żyje 32 Kamilów. Nie ma wśród nich starszych panów. Naj-
więcej, bo zaledwie 32 lata ma Kamil Nowakowski z Osiecznej. Najmłodszym
natomiast jest 7-miesięczny Kamil Wojciechowski ze Świerczyny. A zatem
wszystkim młodym, albo całkiem maleńkim Kamilom życzymy zdrowia i szczę-
ścia. W Kąkolewie mieszka 9 Kamilów, w Osiecznej - 7, w Świerczynie - 6, w
Grodzisku - 4, w Kątach i Ziemnicach - po 2 oraz w Łoniewie i Dobramyśli - po
jednym.

Kamil Bajon i Kamil Kubera
z Osiecznej. Koledzy z jednej klasy.

Przedszkole i Szkoła Podstawowa w Świerczynie
1. Przedszkolacy byli na wy-

cieczce w Poznaniu, gdzie obej-
rzeli w Teatrze Lalek
przedstawienie „Śpiąca królewna”
a następnie pojechali do nowego
Zoo na Maltę.

2. Przedszkolny Dzień
Dziecka połączony został z Dniem
Mamy i Dniem Taty. Dzieci przy-
gotowały dla rodziców piękne wy-
stępy i własnoręcznie wykonane
laurki i upominki. Rodzice mieli
dla dzieci niespodziankę – balo-
niki i wiatraczki. Oczywiście nie
zabrakło też słodkości.

3. W szkole uczniowie klasy III
uczestniczyli w kolejnych zaję-
ciach cyklicznego projektu eduka-
cyjnego UNICEF „Baw się i bądź
bezpieczny.” Tym razem w zaję-
ciach dotyczących bezpiecznej
zabawy wspomagały wychowaw-
czynię klasy panie pielęgniarki.
Dzieci wykonały i wysłały na kon-
kurs projekt maskotki symbolizu-
jącej tematykę zajęć
przeprowadzanych w ramach
tego projektu. Projekt jest realizo-
wany od kwietnia a rozstrzygnię-
cie nastąpi we wrześniu.

4. W klasach I – III przepro-
wadzono roczne testy sprawdza-

jące poziom umiejętności
uczniów.

5. Odbył się finał konkursu
Omnibus dla klas I – III. Konkurs
składał się z trzech części o róż-
nej tematyce. I to część regio-
nalna „Cudze chwalicie, swego
nie znacie.”, druga „Jesteśmy
przyjaciółmi przyrody” i trzecia „Z
ekologią za pan brat.”

6. W ramach „Omnibusa”
przeprowadzono też konkurs pla-
styczny pt. „Piękno naszej oko-
licy.” Prace laureatów konkursu są
wystawione na szkolnym koryta-
rzu.

7. W sobotę 29 maja odbył się
kolejny Piknik Rodzinny. W siel-
skim zakątku starego sadu można
było nie tylko odpocząć, ale i pod-
jeść smakołyków przygotowanych
przez rodziców. Przewodniczący
Rady Rodziców Grzegorz Pudli-
szewski królował przy grillu.
Mamy sprzedawały ciasto, chleb
ze smalcem, napoje. Była też lo-
teria fantowa. Odbył się finał kon-
kursu Omnibus, było karaoke i
pokaz „zośki” – dla większości
oglądających całkowicie nowej
sprawnościowej umiejętności.
Emocjonujący mecz siatkówki ro-

dzice kontra nauczyciele zakoń-
czył się zwycięstwem drużyny ro-
dziców 2:1. Ekipę nauczycieli
wspomagała sołtys Mariola Pa-
zoła a asem był burmistrz Stani-
sław Glapiak.

8. Kasia Chuda z klasy pierw-
szej została laureatką konkursu
zdjęć ogłoszonego przez Portal
Kąkolewo pt. Ja i mój przyjaciel.

9. W dniu 25 kwietnia klasa V
zwiedziła Muzeum Okręgowe w
Lesznie, leszczyńską kolegiatę i
Starówkę. Dobrym miejscem na
pamiątkowe zdjęcie jest Pomnik
Przyrody – wspaniały rozłożysty
dąb na Placu Dr. Metziga.

10. Uczniowie szkoły włączyli
się aktywnie w akcję przeciwdzia-

łania uzależnieniu od nikotyny.
Oprócz wykonania gazetki infor-
mującej o zagrożeniach odbył się
konkurs na plakat antynikotynowy.
I miejsce w konkursie zajęła klasa
V.

11. Klasa V była na wycieczce
w Poznaniu, na przedstawieniu
„Piotruś i Wilk” w operze poznań-
skiej. Dzieci były też w głównym
gmachu Uniwersytetu im. Adama
Mickiewicza, zabytkowym Colle-
gium Maius. Atrakcją wycieczki
była jazda do Poznania pocią-
giem.

12. W czerwcu dzieci z wszyst-
kich klas pojechały na wycieczkę
do Karpacza. Był to wyjazd rek-
reacyjno – edukacyjny.


