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URODZENIA28. 04. – Adam John Bujak, Wojnowice 1913. 05. – Franciszek Nędza, Kąkolewo14. 05. – Kazimierz Adamczak, Kąkolewo20. 05. – Igor Maćkowiak, Osieczna24. 05. – Filip Woźniakowski, Osieczna28. 05. – Maria Sarema Pol, Frankowo30. 05. – Zofia Kulczak, Kąkolewo02. 06. – Kacpert Robert Zygadło, Kąkolewo06. 06. – Mikołaj Alkesander Błachowiak, Osieczna07. 06. – Alicja Malaika Stepnowska-Said, Kąkolewo12. 06. – Maja Szczepaniak, Kąkolewo14. 06. – Wojciech Tokarski, Osieczna
ZGONY07. 06. – Marian Adolf Lubka (1955), Osieczna16. 06. – Jan Misiewicz (1956), Łoniewo19. 06. – Maria Mikurda (1933), Kąkolewo

Przedszkole i SzkołaŚwierczynaZ łóŜ Ŝyczenia 
Karolinie - 18 VII

Karolina Biernaczyk 
z Miąskowa

Leonowi - 3 VII

Leon Chorążewski 
z Grodziska

Karolina jest jednym z najpopu-
larniejszych imion kobiecych.
Światowa dama pojawia się raz
jako angielska Caroline, raz jako
francuska Charlotta, raz jako nie-
miecka Lotta. Karolina jest towa-
rzyska, wykształcona i pracowita.
Wszystko ją interesuje. Jest docie-
kliwa, ale brak jej systematyczno-
ści. Lubi zmiany i podróże. Jej
kolorem jest czerwień, rośliną wi-
norośl, zwierzęciem renifer, liczbą
dziewiątka, a znakiem zodiaku
Waga. Imieniny obchodzi także: 18
stycznia, 1 lutego, 9 maja, 5 lipca
oraz 18 listopada. 

W gminie Osieczna mieszkają
63 Karoliny. Najwięcej, bo aż 16
żyje ich w Kąkolewie. W Osiecznej
mieszka 14 Karolinek, w Świerczy-
nie - 9, w Łoniewie i Grodzisku - po
4, w Ziemnicach i Kątach - po 3,
Dobramyśli i Wojnowicach - po
dwie oraz w Trzebani, Miąskowie,
Berdychowie, Popowie Wonie-
skim, Drzeczkowie i Frankowie -

po jednej. Najwięcej lat ma 54-let-
nia Karolina Lester z Łoniewa, a
najmniej 3-letnia Karolina Mikołaj-
czak z Kąkolewa. Wszystkim Ka-
rolinkom życzymy zdrowia i
szczęścia.  

Leon to imię cesarzy bizantyj-
skich i papieży. Było dość popu-
larne w XIX wieku, a teraz
zdecydowanie wychodzi z mody.
Leon jest uczciwy, odważny, inteli-
gentny, sprawiedliwy. Zna się na
ludziach oraz na interesach, dla-
tego nie naraża się władzy. Jego
kolorem jest zieleń, rośliną jabłoń,
zwierzęciem soból, liczbą jedynka,
a znakiem zodiaku Waga. Imieniny
obchodzi także: 20 lutego, 14
marca, 19 i 22 kwietnia, 12 i 28
czerwca, 17 i 20 lipca oraz 10 i 16
listopada. 

W naszej gminie mieszka 14
Leonów. Najstarszym jest Leon
Olejniczak z Osiecznej, który ma
89 lat, a najmłodszym 55-letni
Leon Stawiński z Kąkolewa.
Wszystkim panom Leonom ży-
czymy by zawsze dopisywało im
zdrowie. W Kąkolewie mieszka 6
panów Leonów, w Osiecznej i Gro-

dzisku - po 2 oraz w Frankowie,
Łoniewie, Kątach i Wolkowie - po
jednym. 

Uczniowie kl. III – VI wzięli
udział w przedstawieniu profilak-
tycznym zatytułowanym „Sąd nad
agresją”. Zainscenizowana roz-
prawa sądowa została niezwykle
realistycznie odegrana przez grupę
młodzieży z Gimnazjum im Sułkow-
skich w Rydzynie. Gimnazjaliści
wcielili się w role: poszkodowa-
nego, napastników, sędziny, adwo-
kata, oskarżyciela, ławników,
policjanta oraz świadków wydarze-
nia. Pieczę nad oprawą słowno-mu-
zyczną sprawowali nauczyciele:
pani Ilona Twardowska i pan Bog-
dan Witaszek. Rydzyńscy gimnaz-
jaliści doskonale oddali grozę
konfliktów, jakie wynikają pomiędzy
małoletnimi, a także odczucia, jakie
towarzyszą ofiarom przemocy. W
teatralnym przedsięwzięciu uczest-
niczyli również świerczyńscy
uczniowie, którzy mogli opowie-
dzieć się, po czyjej stoją stronie –
ofiary czy oprawców. W ten sposób
sami utwierdzili się w przekonaniu,
że z pozoru błahe przepychanki
stają się zalążkiem przerażających
aktów przemocy. Warto podkreślić,
że tego typu przedsięwzięcia teat-
ralne przygotowywane przez mło-
dzież dla dzieci, mają szansę na to,
aby odbiorcy wcielali w życie prze-
kazywane  istotne treści spektaklu. 

Czwartoklasiści wraz ze star-
szymi kolegami z piątej klasy
uczestniczyli na terenie Zakładu Za-
gospodarowania Odpadów w Trze-
bani w zajęciach na temat potrzeby
segregacji śmieci, które produko-
wane są w codziennym życiu do-
mowym. Dowiedzieli się, iż obiekt
ten jest największym w południowej
Wielkopolsce zakładem, który ob-
sługuje mieszkańców z osiemnastu
gmin. Odpady komunalne z tychże
obszarów zostają poddane proce-
som: segregacji, odzysku i składo-
wania. Dzieci zobaczyły: halę
technologiczną segregacji odpadów
wraz z urządzeniami, linie sortowni-
cze, punkt demontażu odpadów
wielkogabarytowych, punkt ewiden-
cji odpadów, boksy magazynowe
surowców wtórnych, obiekty zagos-
podarowania biogazu i obiekty za-
gospodarowania terenu. Uczniowie
zaabsorbowani byli technologią
oraz półproduktami, które uzyskuje
się w wyniku przetwarzania: plas-
tiku, papieru, szkła.   

Uczestnicy kółka informatycz-
nego wzięli udział w zajęciach prak-
tycznych w leszczyńskiej firmie
DISPLAY-EXPO, która jest między
innymi wytwórcą ścianek reklamo-
wych dla UEFA i PZPN. Uczniowie
dowiedzieli się, w jaki sposób działa
firma produkująca reklamy wielko-
formatowe i jak funkcjonuje na
rynku. Zapoznali się również z pro-
duktami, jakie firma oferuje oraz z
trybem i realizacją poszczególnych

zadań. Chłopcy mogli wykazać się
własnymi umiejętnościami i spraw-
dzić, czy potrafią wiedzę teore-
tyczną wykorzystać w konkretnym
działaniu na hali produkcyjnej. 

Szkołę Podstawową w Świer-
czynie w etapie wojewódzkim XVI –
tej edycji Wojewódzkiego Konkursu
Wiedzy o Wielkopolsce reprezento-
wali: Jacek Skowronek z kl. IV i Mi-
chał Otto z kl. VI. Uczeń kl. IV zajął
II miejsce i został laureatem kon-
kursu, natomiast jego starszy ko-
lega otrzymał miano finalisty.  

31 maja 2012 r. uczniowie kl. I –
IV rozpoczęli wędrówkę górską po
Sudetach Wschodnich. Z Między-
górza, które leży w obrębie Masywu
Śnieżnika, grupa wyruszyła na Ig-
liczną, gdzie na szczycie usytuo-
wany jest kościół pątniczy pod
wezwaniem Matki Boskiej Śnieżnej
z 1781 – 1782 r. Dzieci etapami po-
konywały trasę, aby znaleźć się na
wysokości 845 m n. p. m. Pierw-
szym przystankiem był Wodospad
Wilczki, drugi co do wielkości wodo-
spad w Sudetach. Piechurzy z za-
chwytem wpatrywali się w wody
rzeki Wilczki, która z wysokości 20
m spada ze skalnego progu do nie-
wielkiego basenu. Kolejnym pun-
ktem był malowniczo położony na
stromym zboczu Lesieńca na wyso-
kości 700 - 710 m n. p. m Ogród
Bajek. Zagospodarowany obszar
zajmuje powierzchnię 0,23 ha.
Dzieci podziwiały bajkowych boha-
terów: Pinokia, Ducha Gór, Jasia i
Małgosię, Gargamela i Klakiera,
Kota w Butach, Koziołka Matołka,
Koszałka Opałka, Bolka i Lolka oraz
ich drewniane domki i altanki:
Domek Królewny Śnieżki, Altankę
Ducha Gór, Domek Trapera, Domek
Szczęścia i Domek Miłości. Odna-
leziono także Źródło Rozkoszy oraz
Źródło Wody Miłości. Stąd ucznio-
wie wyruszyli na sam szczyt do
sanktuarium maryjnego. W drodze
powrotnej wycieczkowicze zatrzy-
mali się przy kamiennej zaporze (29
m wysokości i 108 m długości),
która została wzniesiona na po-
czątku XX. Następny dzień (1
czerwca 2012 r.) był również pełen
wrażeń. Nikt nie zapomni podziem-
nej trasy w Kopalni Złota w Złotym
Stoku i bajecznej wręcz Jaskini Nie-
dźwiedzia w Kletnie.

Na górze Igliczna usytuowany
jest kościół pątniczy pod wezwa-
niem Matki Boskiej Śnieżnej z
1781-1782, gdzie znajduje się fi-
gura Matki Boskiej Śnieżnej koro-
nowana przez Jana Pawła II w 1983
r., w kościele znajduje się również
ruchoma drewniana szopka. Miejs-
cowość położona jest w obrębie
Masywu Śnieżnika Sudetach
Wschodnich, w głęboko wciętej w
zbocze Śnieżnika dolinie potoku
Wilczki.  


