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ZłóŜ Ŝyczenia

Sławomirze - 23 XII

Sławomira Kimel
z Kąkolewa

Mieczysławowi - 1 I

Mieczysław Bąk
z Kąkolewa

URODZENIA
16. 11. - Amelia Zamelczyk, Kąkolewo
30. 11. - Antoni Michał Gabrysiak, Osieczna

ZGONY
06. 11. - Henryk Józef Kubicki(1952),Osieczna
02. 12. - Joanna Chudzińska (1931), Osieczna
11. 12. - Anna Marta Buchowska (1933), Osieczna

Imię to ma pochodzenie staro-
słowiańskie. Wywodzi się od słów:
„sław” - czyli sława, chwała i „mir” -
pokój, spokój. Oznacza więc: „ta,
która sławi pokój”, albo „ta, która
słynie ze spokoju”. Panie o imieniu
Sławomira są logiczne i konsek-
wentne. Każdy kolejny rok w życiu
starannie planują. Nigdy nie idą
„na żywioł”, gdyż takie zachowanie
uważają za nieodpowiedzialne.
Jeśli zdarzy im się zły nastrój,
leczą go słodyczami. Ich liczbą jest
3, kamieniem - lapis, a kolorem
niebieski. Imieniny obchodzi także:
3 marca, 17 maja, 12 sierpnia,
2 października i 5 listopada.
W gminie Osieczna mieszka

tylko 16 pań o imieniu Sławomira.
Nie ma wśród nich ani staruszek,
ani małych dziewczynek. Najstar-
szą jest bowiem 58-letnia Sławo-
mira Szlenkier z Kąkolewa, a
najmłodszą Sławomira Ratajczak z
Kleszczewa - skończyła 22 lata.
Wszystkim paniom Sławomirom

życzymy aby były szczęśliwe i za-
wsze mogły liczyć na bliskich. W
Kąkolewie mieszka 8 pań o imie-
niu Sławomira, w Osiecznej - 3, a
w Popowie Wonieskim, Grodzisku,
Wojnowicach, Frankowie i Klesz-
czewie - po jednej.

Imię Mieczysław ma rdzennie
słowiańskie pochodzenie. Kojarzy
się z mieczem, więc może ozna-
czać pana, który ma zdobyć sławę.
Ale staropolski „mieszko”, to „nie-
dźwiedź”, więc imię tłumaczyć też
można jako synonim siły. Każdy
Mieczysław jest bezpośredni, pro-
stolinijny, taki co to nie ukrywa
urazy, a mówi prosto z mostu. Lubi
spokój, pielęgnuje rodzinne trady-
cje, jest dobrym mężem i ojcem.
Chętnie spotyka się z przyjaciółmi
i nieraz biesiaduje do późnej nocy.
Jego kolorem jest karmazyn, zwie-
rzęciem słoń, rośliną sosna, liczbą
jedynka, a znakiem zodiaku Strze-
lec. Imieniny może obchodzić
także 30 grudnia.
Panów Mieczysławów mieszka

w gminie 32. W Osiecznej 9, w Ką-
kolewie i Świerczynie - po 4, w Ką-
tach i Grodzisku - po 3, w Popowie
Wonieskim i Witosławiu - po 2, a w
Wolkowie, Dobramyśli, Frankowie,
Miąskowie i Ziemnicach - po jed-

nym. Wszystkim Mietkom życzymy
samych dobrych dni w życiu. Naj-
starszy Mieczysław Kubera z Po-
powa Wonieskiego urodził się w
1926 roku, a najmłodszy Mieczy-
sław Łysiak z Grodziska skończył
w tym roku 34 lata.
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Przedszkole
i Szkoła Świerczyna

Od pierwszego dnia adwentu
przedszkolaki z niecierpliwością
odliczają czas do Wigilii Bożego
Narodzenia. Niespodziewanie po-
jawił się sam św. Mikołaj, który
wprowadził nastrój iście świą-
teczny. W jego olbrzymim worze
znajdowały się słodycze i ciekawe
książki. Nikt nie spodziewał się, że
św. Mikołaj pozostanie dłużej w
murach przedszkola i zaszczyci
najmłodszych czytaniem. Opo-
wieść „Świąteczne przygotowania”
nabrała wręcz mistycznego wy-
miaru.
Najmłodsi zawsze pamiętają o

bożonarodzeniowym wystroju sal.
Spod ich małych dłoni wychodzą
prawdziwe cacka – piękne aniołki,

łańcuchy, gwiazdki i bombki, które
później zdobią iglaste gałązki świą-
tecznego drzewka.
Początek grudnia obfitował w

konkursowe zmagania. Uczniowie
weryfikowali swą wiedzę w szkol-
nych etapach Wojewódzkiego
Konkursu: Przyrodniczego, Huma-
nistycznego, Matematycznego. Ich
celem było rozwijanie zaintereso-
wań, wdrożenie do wykorzystania
w praktyce posiadanej wiedzy, a
także motywowanie do samodziel-
ności i samorealizacji. Uczennica
kl. VI Aleksandra Chudzińska za-
kwalifikowała się do etapu rejono-
wego Wojewódzkiego Konkursu
Humanistycznego.


