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ZłóŜ Ŝyczenia w kwietniu
Irenie - 5.IV

Irena - tak nazywała
się grecka bogini pokoju,
a imię to nadawano
dziewczynkom urodzo-
nym w czasie wojny bądź
w roku zawarcia pokoju.
Współcześnie rzadziej
nazywa się dziewczynki
Irenkami, choć są to
dziewczyny pełne hu-
moru, dające sobie ze
wszystkim doskonale
radę. Ireny są ambitne i
odpowiedzialne. Na ich
radach zawsze można
polegać. Kolorem Ireny
jest cytrynowy, zwierzę-
ciem mrówka, rośliną lipa,
liczbą dwójka, a znakiem
zodiaku Lew. Imieniny
obchodzi także 21 i 26 lu-
tego, 16 kwietnia, 4 i 5
maja, 9 i 14 sierpnia, 18 i
20 września oraz 20 października. 

W gminie Osieczna mieszkają 62 panie noszące imię Irena. Najstarsza
jest Irena Gaumer z Osiecznej, która w tym roku skończy 76 lat. Natomiast
najmłodszą jest 17-letnia Irena Werno z Kleszczewa. Wszystkim Irenom i
Irenkom życzymy, by każdy dzień spędzały radośnie i szczęśliwie. Naj-
więcej Irenek mieszka w Osiecznej - 17, w Kąkolewie - żyje ich 13, w
Świerczynie i Grodzisku - po 7, w Kątach - 5, w Łoniewie - 3, w Trzebani i
Wolkowie - po 2, oraz w Drzeczkowie, Frankowie, Dobramyśli, Kleszcze-
wie, Popowie Wonieskim i Jeziorkach - po jednej.

Irena Kowalczyk z Łoniewa

Michałowi - 10.IV
Imię Michał wywodzi się

z hebrajskiego. U nas za-
wsze było popularne i tak
zostało do dziś. Michał jest
pogodny, inteligentny, ma
dar ujmowania sobie
wszystkich. Lubi kobiety,
wino i śpiew, ale jest do-
brym mężem i doskonałym
ojcem. Warto wiedzieć, że
Michał ma wyjątkową pa-
mięć, która nie pozwala mu
zapomnieć zarówno o przy-
sługach, jak i krzywdach.
Jego kolorem jest czerwony,
rośliną wiąz, zwierzęciem
tygrys, liczbą jedynka, a
znakiem zodiaku Panna.
Imieniny obchodzi również:
2 i 14 marca, 4, 8 i 23 maja,
20 czerwca, 5 lipca, 25
sierpnia i 6 września. 

Panów Michałów jest w
naszej gminie aż 101. W Kąkolewie mieszka ich 27, w Osiecznej - 25, a w Gro-
dzisku - 12. W kolejnych miejscowościach żyje ich mniej. W Świerczynie - 8, w
Wojnowicach i Ziemnicach - po 5, w Kątach - 4, w Kleszczewie i Popowie Wo-
nieskim - po 3, w Wolkowie - 2 oraz w Drzeczkowie, Frankowie, Dobramyśli, Ło-
niewie, Jeziorkach, Miąskowie i Witosławiu - po jednym. Wszystkim życzymy
zdrowia i szczęścia. Najstarszym jest Michał Prałat z Grodziska, który będzie
miał 80 lat. Najmłodszy Michałek Zbierski z Wolkowa urodził się w tym roku. 

Michał Lira z Wojnowic

Szkoła Świerczyna
1. Uczniowie klas I – III – poje-

chali na wycieczkę. Najpierw do
sali M-GOK w Osiecznej, gdzie
obejrzeli bajkę, przygotowaną i
przedstawioną przez Młodzieżo-
wych Instruktorów PCK z lesz-
czyńskich szkół średnich. W
przedstawieniu wystąpili między
innymi również absolwenci świer-
czyńskiej szkoły – Sandra Skrzy-
pek jako bajkowa Małgosia i Adam
Stróżyński, który był narratorem.
Następnie dzieci pojechały do
Leszna bawić się w sali zabaw
„Kangurek”. Atrakcją, jak zwykle,
była restauracja Mc Donaldʻs.
Dzieci ćwiczyły umiejętność samo-
dzielnego zamawiania i płacenia. 

2. Młodsze klasy wzięły udział
w Ogólnopolskim Konkursie Pla-
stycznym „Kobieta w szarości”
Spotkania Rawicz 2010. Do Rawi-
cza przesłano kilkanaście prac,
wykonanych różnymi technikami
plastycznymi. Tematem prac było
przedstawienie kobiety w różnych
sytuacjach codziennego życia.

3. W szkole zorganizowano tur-
niej dla klas I – III: „Najlepszy
znawca baśni”, połączony z kon-
kursem na najlepszą ilustrację do

baśni. Zmagały się ze sobą trzy
drużyny – Niebiescy, Żółci i Zieloni.
Każda z drużyn miała swoich
przedstawicieli „zarabiających”
punkty – po jednym z każdej klasy.
Niewielką przewagą punktów zwy-
ciężyli Zieloni. Uczestnicy wykazali
się wspaniałą znajomością baśni
Andersena, braci Grimm i Char-
lesa Perraulta.

4. Tradycyjnie w Dniu Kobiet
chłopcy w klasach zorganizowali
niespodzianki – miłe upominki dla
koleżanek i uczących pań. Rów-
nież nauczyciele – panowie przy-
gotowali słodki poczęstunek dla
swoich koleżanek.

5. W dniu 3 marca przedszko-
lacy pojechali na wycieczkę do
Leszna, gdzie wesoło spędzili czas
w sali zabaw „ Kangurek”.

6. Dzień 15 marca – połowa
miesiąca, zamiast zwiastunami
wiosny powitał nas niespodziewa-
nym powrotem zimy. Przeprowa-
dzona w klasach IV – VI
błyskawiczna sonda wśród
uczniów wykazała, że 90% dzieci
nie cieszy się z powrotu zimy. Wo-
lałyby już wiosnę. Natomiast zi-
mowe pejzaże wokół szkoły są

piękne. Pan woźny miał znowu
pracę z odgarnianiem śniegu – na
szczęście w tym roku szkoła wzbo-

gaciła się o tak przydatny sprzęt; 
Na zdjęciu Marian Kolan pod-

czas pracy na „traktorku”.


