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ZłóŜ Ŝyczenia w grudniu...
Angelice - 6.12

Angelika zapewne nie wie, iż jest
swojską, niemodną Anielką. Nic więc
dziwnego, że każda Angelika, czy An-
gelina jest tak samo jak Anielka, miła
i ma wiele wdzięku. Wywodzi się z ję-
zyka greckiego i oznacza anioła, po-
słańca, zwiastuna. Jest popularna w
wielu krajach, właśnie z racji kultu
aniołów stróżów. W życiu kieruje się
sercem i nie zawsze na tym dobrze
wychodzi. Niestety, nie ma silnej woli
i nie jest zbyt konsekwentna, ale jak
takiemu "aniołowi" wszystkiego nie
wybaczać. Jej kolorem jest fiolet, ro-
śliną konwalia, zwierzęciem jasz-
czurka, liczbą czwórka, a znakiem
zodiaku Rak.

Imieniny obchodzi także: 4 stycznia, 27 stycznia, 17 sierpnia, a An-
dżelika 31 maja. W naszej gminie mieszka 9 pań o imieniu Andżelika i 18
pań o imieniu Angelika. Wśród wszystkich najwięcej lat ma Angelika Mie-
loszyńska ze Świerczyny, która urodziła się w 1972 roku. A najmłodszą
jest 4-letnia Angelika Cicha z Kąkolewa. Każdej z nich życzymy, by za-
wsze były szczęśliwe i zdrowe. W Osiecznej mieszka 8 pań o tym pięknym
imieniu, w Kąkolewie, Świerczynie, Kątach, Łoniewie - po 3, w Ziemnicach
i Wojnowicach - po 2 oraz w Popowie Wonieskim, Drzeczkowie i Grodzisku
- po jednej.

Angelika Wójcik z Kątów

Wiesławowi - 9.12
Wiesław ma swojski, słowiański, pol-

ski rodowód, bo podobno pochodzi od
Wisły, choć inni twierdzą, że jest skróconą
formą słowiańskiego Wielisława. XIX-
wieczną popularność zdobył za sprawą
poematu Kazimierza Brzezińskiego pod
tytułem "Wiesław". Inteligentny, ale skryty
i nieco wyniosły. Zwykle próbuje zdomino-
wać otoczenie, by jemu było najwygodniej.
Ambitny. Lubi popisywać się swoją wiedzą.
Nie przepada za gwarnym towarzystwem.
Woli życie z dala od ludzi, dobrą literaturę
i dalekie podróże. Jego kolorem jest błę-
kit, rośliną tuja, zwierzęciem boa, liczbą
dwójka, a znakiem zodiaku Rak. Imieniny
obchodzi także: 22 maja, 21 listopada i 9
grudnia.

W gminie Osieczna mieszka 40 panów
o imieniu Wiesław. Nie ma wśród nich małych chłopców. Ostatnio to imię na-
dano w 1979 roku, a więc najmłodszy, Wiesław Klabik z Frankowa ma 31 lat. A
najstarszym jest Wiesław Rabuliński z Kąkolewa, który niedawno skończył 65
lat. A więc staruszków o imieniu Wiesław też w gminie nie ma. Wszystkim ży-
czymy zdrowia i radości życia. A Wiesiowie mieszkają: w Kąkolewie - 11, w
Osiecznej - 10, w Grodzisku - 5, w Kątach i Świerczynie - po 3, w Wojnowicach
i Drzeczkowie - po 2, oraz w Frankowie, Jeziorkach, Dobramyśli i Ziemnicach
- po jednym.

Wiesław Rabuliński
z Kąkolewa

Szkoła Świerczyna
Przedszkolacy spotkali się z pra-

cownikiem Biblioteki Publicznej w
Świerczynie, by zapoznać się z księ-
gozbiorem i z zasadami panującymi
w bibliotece. Mali czytelnicy dowie-
dzieli się, jak ważna jest książka,
komu ona służy i gdzie dokładnie
umieszczone są pozycje z ich ulu-
bionymi bajkowymi bohaterami.

Medaliści Mistrzostw w Gmin-
nych Indywidualnych Biegach Prze-
łajowych nie zawiedli w
Mistrzostwach Powiatu Leszczyń-
skiego. Aleksandra Kasprzak (kl. V)
– srebro, Szymon Kmiecik (kl. V) i
Patryk Karolczak (kl. VI) – brąz. Po-
zostali uczestnicy to: Paweł Banasik
(kl. IV), Kamil Mróz (kl. IV), Natalia
Klimkowska (kl. V), Paula Wojcie-
chowska (kl. V), Michał Otto (kl. V),
Karol Mróz (kl. VI).

22 października w ZPiSP wystą-
pił iluzjonista Carlos, który swym wy-
stępem zachwycił wszystkie dzieci.

25 października przedszkolacy
gościli policjanta, który zapoznał ich
z istniejącymi niebezpieczeństwami
i zagrożeniami związanymi z ruchem
drogowym oraz elementarnymi za-
sadami ruchu drogowego. Na za-
kończenie spotkania dzieci
otrzymały odblaski z policyjnym nu-
merem telefonu. Obdarowane zos-
tały również odblaskowymi
kamizelkami, ofiarodawcą których
był Klub Kibica Lecha Poznań.

26 października odbył się etap
szkolny konkursu przyrodniczego

Polskiego Towarzystwa Ochrony
Przyrody „Salamandra” Rośliny i
zwierzęta mokradeł. Do konkursu
przystąpiło 11 uczniów. Do dalszego
etapu zakwalifikowały się następu-
jące osoby: Weronika Konieczna,
Michał Otto, Natan Majchrzak, Kamil
Skowronek, Jakub Chudziński.

Listopad to miesiąc zadumy, roz-
myślań o tych, którzy odeszli.
Uczniowie szkoły i przedszkolaki, jak
nakazuje zwyczaj, udali się na świer-
czyński cmentarz parafialny, aby za-
palić swoim bliskim symboliczne
znicze, świadczące o wiecznie żywej
pamięci.

Uczestnicy kółka ekologicznego
uczestniczyli w spotkaniu z ornitolo-
giem, znawcą i wielbicielem ptaków
– Januszem Stępniewskim. Prak-
tyczne lekcje przyrody miały miejsce
na terenie Zbiornika Wonieść –
stawy na Zglińcu, gdzie dzieci miały
okazję przyjrzeć się różnym gatun-
kom ptactwa wodno-błotnego.

Dzień św. Marcina i związana z
tym dniem tradycja wypieków rogali
i obdarowywania się nimi pielęgno-
wana jest w świerczyńskim przed-
szkolu. Pani Ewa Matuszak lepi
smakołyki w kształcie podkówek
konia świętego i wspólnie z dziećmi
czeka na rumiane rogale, by w we-
sołej gromadzie delektować się ich
smakiem.

10 listopada do grona uczniów
Szkoły Podstawowej w Świerczynie
uroczyście przyjęto 15 pierwszokla-

sistów. Pierwszoklasiści złożyli uro-
czyste ślubowanie. Aktu pasowania
na ucznia dokonała dyrektor Wio-
letta Klak. Uczniowie klasy I wraz z
wychowawczynią Hanną Jaku-
bowską przygotowali program arty-
styczny. Na pamiątkę tego
wydarzenia otrzymali dyplomy paso-
wania na ucznia.

11 listopada obchodzimy najważ-
niejsze święto narodowe – Odzys-
kanie Niepodległości przez Polskę.
W przeddzień tego doniosłego wy-
darzenia w Zespole Przedszkole i
Szkoła Podstawowa odbyła się uro-
czysta akademia upamiętniająca
walkę o wolność, o niepodległy i su-
werenny byt. Uroczystość została
przygotowana przez uczniów klas IV
– VI pod kierunkiem Marleny Graf.

Bóg, honor, ojczyzna - to słowa,
które rozbrzmiewały na cmentarzu
parafialnym w Świerczynie podczas
wieczernicy dla mieszkańców wsi i

jej okolic. Dzień 11 listopada - upa-
miętnili wszyscy: młodsi i starsi, ro-
dzice i dzieci. W skupieniu oddano
hołd poległym bohaterom, którzy od-
dali życie za wolność i niepodle-
głość. W tym szczególnym miejscu
wysłuchano patriotycznych wierszy i
pieśni przygotowanych przez Mar-
lenę Graf i uczniów kl. IV – VI.

Dyrekcja, Grono Pedagogiczne,
pracownicy obsługi i administracji
mają zaszczyt podziękować wszyst-
kim osobom, które przyczyniły się do
uświetnienia uroczystego otwarcia
sali gimnastycznej: Dorocie Chudej,
Małgorzacie Mercie, Marzenie Pudli-
szewskiej, Marcinowi Koniecznemu,
Janowi Majchrzakowi, Mariuszowi
Owsiannemu, Dyrektorowi Miejsko-
Gminnego Ośrodka Kultury w
Osiecznej Panu Zbigniewowi Schul-
zowi, Ks. Kanonikowi Janowi Wol-
niakowi, Radom Rodziców,
Uczniom i Przedszkolakom.


