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ZłóŜŜyczenia
Agnieszka - 21 I

Imię to pocho-
dzi z greckiego i
oznacza czystą,
świętą, dziewiczą.
Agnieszkę znamy
od IV wieku i do
dziś imię to jest
bardzo popularne.
A świadczy o tym
fakt, że świętych
Agnieszek jest
ponad dwadzie-
ścia. Można do niej
mówić także czule:
Jagienko, Jagusiu,
Ago. Kobieta o tym
imieniu jest
otwarta, odważna i
niezależna. Jest
wrażliwa i wierna,
o wielkim poczuciu odpowiedzialności. Bywa wzorową
matką, dobrą nauczycielką i lekarką. Jej kolorem jest
zielony, rośliną cebula, zwierzęciem sójka, liczbą
szóstka, a znakiem zodiaku Waga. Imieniny obchodzi
jeszcze: 28 stycznia, 28 lutego, 2, 6 i 26 marca, 20
kwietnia, 13 maja, 6 i 17 czerwca, 4, 10 i 21 września
oraz 11 i 17 listopada.
W naszej gminie mieszka aż 100 Agnieszek. Oka-

zuje się, że imię to nadawano najczęściej w latach
siedemdziesiątych i osiemdziesiątych. W XXI wieku w
naszej gminie urodziły się tylko trzy Agnieszki. Naj-
starszą mieszkanką gminy o tym imieniu jest pani Ag-
nieszka Glapiak z Osiecznej, która w październiku
skończyła 95 lat. Najmłodzą zaś jest dwuletnia Ag-
nieszka Stachowiak z Kąkolewa. To właśnie w tej
miejscowości mieszka najwięcej pań o tym imieniu,
bo aż 36. W Osiecznej są 22 Agnieszki, w Grodzisku
- 8, w Świerczynie 7, w Drzeczkowie i Ziemnicach po
5, w Łoniewie - 4, 3 w Wojnowicach, po 2 w Kątach,
Popowie i Kleszewie i po 1 w Miąskowie, Trzebani,
Dobramyśli i Frankowie.

Sylwester - 31 XII
Sylwester ma łaciń-

ski rodowód i dokładnie
znaczy leśny, mieszka-
jący w lesie. Imię to na
naszych ziemiach na-
dawane jest już od
średniowiecza. Najczę-
ściej nadawane jest
chłopcom urodzonym
31 grudnia. Sylwester
jest twórczy, ambitny,
wrażliwy i dość nieufny.
Do wszystkiego pod-
chodzi sceptycznie.
Żeni się wcześnie i bar-
dzo poważnie traktuje
swoje obowiązki mał-
żeńskie i ojcowskie.
Przyjaciół ma niewielu, jest samowystarczalny. Jego ko-
lorem jest zielony, rośliną platan, zwierzęciem sikorka,
liczbą dwójka, a znakiem zodiaku Rak. Obchodzi imie-
niny także : 2 stycznia i 26 listopada.
Na terenie całej naszej gminy mieszka tylko 7 Syl-

westrów, 4 z nich urodziło się w latach trzydziestych,
dwóch w latach sześćdziesiątych. Żaden nie przyszedł
na świat w ostatnim dniu roku, choć w większości są to
Sylwestrowie listopadowi i grudniowi. Najstarszy z nich
jest Sylwester Kuśnierek z Popowa, który w listopadzie
skończył 77 lat. Najmłodszym z tej nielicznej grupy jest
szesnastoletni Sylwester Stor ze Świerczyny. Najwięcej
Sylwestrów mieszka w Kąkolewie - jest ich tam 3, w
Świerczynie mieszka dwóch panów o tym imieniu, w
Osiecznej i Popowie po 1.

Agnieszka Glapiak
z Osiecznej

Sylwester Kuśnierek
z Popowa Wonieskiego

URODZILI SIĘ
16. 11. Kacper Sobkowiak, Kąty19. 11. Alicja Julia Rogalewicz, Trzebania19. 11. Dominika Wiktoria Rogalewicz, Trzebania

ZMARLI
19. 11. Gertruda Gregor (1927), Grodzisko20. 11. Marianna Helińska (1927), Osieczna05. 12. Łucja Gidaszewska (1922), Osieczna05. 12. Edmund Kokociński (1933), Grodzisko

Szkoła Świerczyna

Wyjaśnienie
W poprzednim numerze

„Przeglądu…” na str. 2 w tek-
ście o Bronisławie Kurzaw-
skim zamieściliśmy zdanie:
„Zmarł 25 października a ró-
żaniec za jego duszę Maria
Kretschmer odmawiała w zbu-
dowanej przed laty przez
zmarłego remizo-świetlicy”.
Wyjaśniamy, iż naszym za-
miarem nie było absolutnie
przypisanie zmarłemu rad-
nemu działania związanego z
zainicjowaniem budowy re-
mizo-świetlicy w Łoniewie.
Mamy świadomość tego, że
inicjatorem tego przedsięwzię-
cia przed laty był ojciec nie-
dawno zmarłego – Aleksy
Kurzawski. Bronisław Kurzaw-
ski jak wielu ludzi we wsi wło-
żył swą cegiełkę i przyczynił
się do powstania świetlicy. I
też to i tylko to mieliśmy na
myśli redagując powyżej za-
mieszczone zdanie. Za nieu-
ściślenie informacji
serdecznie przepraszamy.

30 września Zespół Prewencji
Kryminalnej Komendy Miejskiej
Policji w Lesznie ogłosił konkurs
plastyczny zatytułowany "Policja".
Prace plastyczne przedstawiały
skojarzenia pierwszoklasistów,
jakie mają na temat zawodu wyko-
nywanego przez policjanta. Wy-
znacznikiem prac konkursowych
miał być wizerunek umundurowa-
nego funkcjonariusza policji. W
konkursie udział wzięło 16 szkół
podstawowych, które po we-
wnętrznych eliminacjach nadesłały
50 prac. Komisja oceniająca prace

przyznała ex aequo cztery pierw-
sze miejsca. Jednym z laureatów
został uczeń Szkoły Podstawowej
w Świerczynie Bartosz Kolańczyk.
Uczniowie klas I-III wzięli udział

w szkolnym konkursie "Brzechwa
dzieciom - dzieci Brzechwie. Orga-
nizatorka konkursu Joanna Stró-
żyńska przygotowała zestaw pytań
konkursowych, a także rekwizyty
umożliwiające identyfikację wybra-
nych wierszy autora. Celem kon-
kursu było popularyzowanie
twórczości Jana Brzechwy, rozwi-
janie zdolności recytatorskich, po-

szerzanie wiedzy, rozwijanie wy-
obraźni, mowy, myślenia, uczuć,
kształtowanie postaw i rozumie-
nia wartości uniwersalnych,
uczenie rywalizacji w przyjaznej

atmosferze.Zwycięzcy - znawcy
poezji dziecięcej: I miejsce : Michał
Konieczny - kl. I, Kamil Mróz - kl.
II, Aleksandra Chudzińska kl. III; II
miejsce: Michał Homski - kl. I, Łu-
kasz Chudziński - kl. II, Michał Otto
- kl. III; III miejsce: Patrycja Woj-
ciechowska - kl. I, Natalia Wawrzy-
niak - kl. II, Maria Chudzińska - kl.
III.
Uczniowie klasy I pod opieką

Anny Kubańdy wzięli udział w kon-
kursie plastycznym "Pieszy na dro-
dze bez chodnika". Konkurs miał
na celu promowanie wśród dzieci
bezpiecznych zachowań na chod-
nikach, ulicach i poboczach. Jury
w Terenowym Komitecie Ochrony
Praw Dziecka w Lesznie wyróżniło
prace uczniów naszej szkoły: Pat-
rycji Klimkowskiej, Michała Ko-
niecznego, Weroniki Kowalskiej,
Patrycji Wojciechowskiej.


