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URODZENIA

11. 04. - Jan Maćkowiak, Osieczna
11. 04. - Filip Weiss, Grodzisko
19. 04. - Kacper Andrzejczak, Kąkolewo
19. 04. - Alan Frąckowiak, Osieczna
05. 05. - Marcin Szynka, Świerczyna

ZGONY

21. 04. - Ryszard Andrzej Kosicki (1954), Osieczna
22. 04. - Leszek Paweł Ratajczak (1967), Osieczna
22. 04. - Zofia Wasińska (1924), Kąkolewo
05. 05. - Tadeusz Jabłoński (1931), Ziemnice
07. 05. - Leokadia Kołodziej (1938), Frankowo
09. 05. - Andrzej Stanisław Wróblewski (1946), Trzebania
15. 05. - Edmund Andrzejewski (1933), Kąty

Z łóż życzenia 
Janinie - 24 VI

Janina Waldmajer
z Kąkolewa

Robertowi - 24 VI

Robert Cieślak 

z Grodziska

Janina to inaczej “osoba cie-
sząca się „Bożą łaską”. Pojawia
się dopiero w XIX wieku, a była
bardzo popularna w początkach lat
20. XX stulecia. Dziś właściwie o
niej zapomniano. Każda Janina
jest osobą hojnie obdarzoną talen-
tami. Nie brakuje jej przedsiębior-
czości i umiejętności zarabiania
pieniędzy. Doskonale sobie pora-
dzi jako pani domu i matka gro-
madki dzieci, a także jako szef
firmy. Jest czarująca, nieustępliwa
i tajemnicza. Cieszy się wielkim
zainteresowaniem panów. Jej ko-
lorem jest żółty, rośliną żarnowiec,
zwierzęciem termit, liczbą
czwórka, a znakiem zodiaku Lew.
Imieniny obchodzi aż 54 razy.

W naszej gminie mieszka 56
pań o imieniu Janina. Najwięcej
jest ich w Kąkolewie, bo aż 17; 14
w Osiecznej, 6 w Grodzisku, 5 w
Świerczynie, po 3 panie w Kątach
i Wojnowicach, 2 Janeczki miesz-
kają w Łoniewie i po 1 w: Ziemni-
cach, Frankowie, Jeziorkach,
Dobramyśli, Trzebani, Miąskowie.

Najstarszą z Janin jest mieszka-
jąca w Kąkolewie Janina Bartman,
która niedawno skończyła 85 lat,
najmłodsza – Janina Nowaczyk
również mieszka w Kąkolewie i ma
46 lat. Wszystkim Janinom i Ja-
neczkom życzymy zdrowia i szczę-
ścia.

Pochodzący z germańskiego
Robert to inaczej błyszczący, jaś-
niejący i sławny. Niegdyś imię za-
konne, zdobyło sobie wielką
popularność w latach 60. i 70. XX
wieku. To piękne imię nosili królo-
wie Francji, Neapolu, Szkocji, Nor-
mandii. Robert jest znakomitym
psychologiem, człowiekiem szla-
chetnym, konsekwentnym, sta-
nowczym. Jest pociągającym
mężczyzną, lubiącym ciepło ro-
dzinnego ogniska. Jego kolorem
jest czerwony, rośliną orzech,
zwierzęciem pantera, liczbą
szóstka, a znakiem zodiaku Kozio-
rożec. Imieniny obchodzi także: 26
stycznia, 17 i 19 kwietnia, 13 maja,
7 czerwca, 16 i 18 sierpnia oraz 17
września. W gminie Osieczna
mieszka aż 56 Robertów. Najwię-
cej, bo aż 19 jest ich w Kąkolewie,
w Osiecznej jest 14 panów o imie-
niu Robert, w Świerczynie – 6, po
2 w: Grodzisku, Wojnowicach,
Drzeczkowie, Ziemnicach i Mią-
skowie, zaś po 1 Robercie w: Wi-

tosławiu, Łoniewie, Dobramyśli,
Popowie Wonieskim, Trzebani,
Frankowie i Kątach. Najstarszy z
panów Robertów - Robert Busz z
Kąkolewa ma 49 lat, natomiast naj-
młodszy Robert Grzegorzewski z
Kątów w tym roku kończy dwa lata.
Wszystkim życzymy radosnych dni
w życiu.

Szkoła Osieczna
Reprezentacje Szkoły Podstawo-

wej i Gimnazjum w Osiecznej pod-
czas Turnieju Bezpieczeństwa Ruchu
Drogowego organizowanego przez
starostwo powiatowe zajęły 
II miejsca, zdobywając medale i na-
grody. W konkursie udział wzięli: Ma-
teusz Śląski, Andrzej Skiba, Jakub
Triller z SP oraz Marcin Nowicki, Mi-
chał Sassek i Marek Walenczewski w
kategorii gimnazjalistów. 

Honorowe wyróżnienie w formie
kwalifikacji na wystawę otrzymał pod-
opieczny Joanny Prałat uczeń klasy
1a Wojciech Samolak w konkursie
plastycznym „Geometria w szarości”.
Na konkurs wpłynęły z całej Polski
3342 prace. Pracę Wojtka wysta-
wiono w Muzeum Ziemi Rawickiej
wśród 100 innych wyróżnionych. 

Tegoroczne obchody Światowego
Dnia Książki i Praw Autorskich zor-
ganizowane w bibliotece szkolnej po-
łączono z upamiętnieniem zagłady
narodu żydowskiego podczas 
II wojny światowej. Młodszych w te-
matykę wojenną wprowadzała lek-
tura książki Michała Rusinka
"Zaklęcie na "w". Starsi oglądali na-
tomiast prezentację poświęconą ho-
locaustowi, a dodatkowo problem
prześladowania Żydów poznawali
dzięki pamiętnikowi holenderskiej na-
stolatki A. Frank. Drugą część książ-
kowego święta stanowiło spotkanie
członków koła polonistycznego,
uczniów kl. 6b z Mariolą Pazołą,
która odwiedziła szkołę, by opowie-
dzieć o swojej twórczości poetyckiej.
Obchodom Dnia Książki towarzyszył
również konkurs dotyczący literatury
dziecięcej i ulubionych bohaterów, a
także autorów lektur z dzieciństwa.

Z okazji Dnia Ziemi odbyło się
„wielkie sprzątanie świata” – dzieci
sprzątały teren wokół szkoły i schro-
niska młodzieżowego Morena, starsi
teren miasteczka. Akcję poprzedził
pokaz mody – strojów ekologicznych
przygotowanych przez klasy I – III z
materiałów odpadowych.

Tanecznym krokiem podkreśliły
tegoroczny temat przewodni szkol-
nych imprez i uroczystości klasy nau-
czania zintegrowanego. Pierwszaki
zatańczyły krakowiaczka, drugoklasi-
ści poleczkę, a najstarsi poloneza.
Podobny występ zobaczy szersza
publiczność podczas tegorocznego
festynu rodzinnego. 

Na zaproszenie klubu koszykar-
skiego z Mezidon-Canon, miasteczka
położonego w Dolnej Normandii na
terenie Francji, grupa koszykarzy
UKKS "ISKRA" Osieczna przez kilka
dni przebywała na zachodzie Europy.
Pobyt obfitował w atrakcje: podróż
samolotem, mieszkanie u francu-
skich rodzin, wycieczki i imprezy
sportowe. Oprócz turnieju koszy-
kówki rozegrano mecze piłki ręcznej
i unihokeja. Koszykarze "ISKRY" od-
wiedzili też miejsca związane z histo-
rią II wojny światowej. Należały do
nich znajdujące się w pobliżu Mont-
Ormel muzeum upamiętniające zwy-
cięską dla Polaków bitwę z
Niemcami, stoczoną przez 1. Dywizję
Pancerną dowodzoną przez gen.

bryg. Stanisława Maczka o wzgórze
262 oraz największy polski cmentarz
wojenny we Francji mieszczący się w
Grainville-Langannerie. Młodzi
osiecznianie spacerowali również
plażą nad kanałem La Manche. Fran-
cuscy przyjaciele na jesień zapowie-
dzieli rewizytę.

Reprezentacja osieckiego gim-
nazjum (Martyna Skrobała, Sandra
Skrzypek i Agnieszka Wawrzyniak)
zwyciężyła w VI Międzygimnazjalnym
Konkursie Wiedzy o Powiecie Lesz-
czyńskim. Organizatorem konkursu
było Towarzystwo Miłośników Ry-
dzyny. 

Zwieńczeniem całorocznych przy-
gotowań dla grupy uczniów ze Szkoły
Podstawowej był wojewódzki etap
XVII Konkursu Wiedzy o Wielko-
polsce, który odbył się w Zimnowo-
dzie. Wszyscy reprezentanci szkoły
zdobyli tytuły laureata. Bezbłędne
testy wypełnili Julia Brzostowska
(klasa 5a) i Jakub Cugier (klasa 6a),
jednym punktem ustąpili im: Mateusz
Guzikowski (klasa 4a), Piotr Heliński
(klasa 4b) oraz Joanna Szczepańska
(klasa 5a).

Narodowy Teatr Edukacji im.
Adama Mickiewicza z Wrocławia dla
młodszych dzieci wystawił „Kop-
ciuszka”, dla starszych z podsta-
wówki „Sposób na Alcybiadesa”,
gimnazjaliści zaś obejrzeli „Balla-
dynę”. 

Mistrzostwa Powiatu Leszczyń-
skiego w biegu na przełaj przyniosły
szkolnym sportowcom sukcesy. I
miejsce zajęli: Paulina Wilk i Marcin
Nowicki, II miejsce: Joanna Szcze-
pańska i Dawid Zalewski, III miejsce:
Sandra Skrzypek, IV miejsce: Klau-
dia Krajewska i Karol Mróz. Marcin
Nowicki z klasy III GB jest aktualnie
najlepszym biegaczem długodystan-
sowym w szkole. Od kilku lat trenuje
w leszczyńskim klubie lekkoatletycz-
nym. W kwietniu wystartował w Fi-
nale Wielkopolskim w ramach XIV
Gimnazjady w biegu na przełaj na
dystansie 2500 m. Odniósł duży suk-
ces zajmując wysokie V miejsce po-
zostawiając za plecami ponad 100
biegaczy.

Siatkarki z gimnazjum zostały za-
proszone na Turniej o Puchar Dyrek-
tora Gimnazjum nr 9 w Lesznie.
Dziewczęta zmierzyły się z rywalkami
z Przemętu, Moch, Gimnazjum nr 1,
nr 4 i nr 9 z Leszna. Ostatecznie za-
jęły III miejsce. Podopieczne Doroty
Pieczyńskiej wystąpiły w składzie:
A.Janowicz, K Łopacińska, P.Osses,
S. Michalak, W.Konieczna, W.Kuś-
nierek, L.Jankowska, M.Kraśner. 

Znakomicie zaprezentowali się
podczas zawodów powiatowych w
Lesznie lekkoatleci ze szkoły podsta-
wowej. Dziewczęta (P.Wilk, Z.Haren-
darz, M.Wróblewska, N.Nyczka,
M.Skorczyk, L.Dworacka) zdobyły
złote medale, a chłopcy (J.Doma-
gała, M.Lewicki, J.Triller, R.Wawrzy-
niak, M.Lasik, D.Urbaniak) srebrne.
Indywidualnie najlepsze wyniki osiąg-
nęli Paulina Wilk i Jeremiasz Doma-
gała.


