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ZłóŜ Ŝyczenia
Łucji - 25 VI

To imię nadawano
kiedyś osobom uro-
dzonym o brzasku
dnia. Łucja, Lucy, czy
swojska Lucia jest ko-
bietą energiczną, od-
ważną i odrobinę
despotyczną. To
jedna z tych pań,
które swojego męż-
czyznę chcą mieć
pod przysłowiowym
pantoflem. Łatwo jej o
przewagę nad in-
nymi, bowiem obda-
rzona jest anali-
tycznym i logicznym
umysłem. Te zalety
wykorzystuje by uło-
żyć sobie wygodne życie, pełne słodyczy i częstych, da-
lekich, egzotycznych podróży. Jej kolorem jest
pomarańczowy, rośliną hiacynt, zwierzęciem lis, liczbą
dwójka, znakiem zodiaku Bliźnięta. Imieniny obchodzi
również: 4 i 25 marca, 6 i 9 lipca, 16 września oraz 13 i
19 grudnia.
W naszej gminie mieszka tylko 12 pań o imieniu

Łucja. Ostatni raz to imię nadano dziewczynce w 1960
roku. A zatem najmłodsza Łucja Banaszak ze Świer-
czyny będzie miała w tym roku 49 lat. A najstarsza Łucja
Szyszkowiak z Osiecznej pod koniec roku skończy 84
lata. Wszystkim paniom Łucjom życzymy by każdy dzień
był dla nich szczęśliwy i słoneczny. W Osiecznej i Kąko-
lewie mieszkają po 3 panie Łucje, w Świerczynie — 2, a
we Frankowie, Wojnowicach, Grodzisku i Dobramyśli -
po jednej.

Łucja Ludwiczak
z Kąkolewa

Piotrowi - 23 VI
Piotr, jak wszyscy

wiedzą, jest „skałą,
opoką” i uchodzi za
najwcześniejsze imię
chrześcijańskie. W
Polsce zawsze był
popularny. Piotr jest
wrażliwy, ambitny, a
cechuje go ogromne
poczucie sprawiedli-
wości i wielka inicja-
tywa. Bywa dobrym
dyplomatą, ale kiedy
ktoś wejdzie mu w drogę, może nawet być gwałtowny.
Nie znosi obłudy, kłamstwa, nieróbstwa. Zawsze jest w
nim duże dziecko, nawet, gdy skończy 60 lat. Jego ko-
lorem jest cytrynowy, rośliną dąb, zwierzęciem tryk,
liczbą szóstka, a znakiem zodiaku Baran. Imieniny ob-
chodzi też: 3,18, 28 i 31 stycznia, 5, 6, 8, 22, 23 i 24 lu-
tego, 1, 2 i 23 marca, 27 i 29 kwietnia, 8, 13 i 19 maja, 2
i 29 czerwca, 2, 7, 12 i 30 lipca, 1, 11, 12 i 19 sierpnia, 9,
11, 12 i 25 września, 19 października, 16, 18 i 21 listo-
pada, 4 i 25 grudnia.
Piotrów w gminie Osieczna jest aż 139. I nie ma

wśród nich staruszków, bo najstarszy Piotr Schubert z
Osiecznej ma 67 lat, a najmłodszy Piotruś Mateusiak z
Grodziska w grudniu skończył dopiero roczek. Jest więc
komu składać życzenia.Awięc Piotrusiowie, i ci mali, i ci
duzi, bądźcie zawsze szczęśliwi i zdrowi. A dla staty-
stycznego porządku powiedzmy, że: w Osiecznej
mieszka ich— 38, w Kąkolewie— 45, w Świerczynie—
17, w Grodzisku— 9, w PopowieWonieskim i Kątach—
po 5, w Łoniewie i Wojnowicach — po 4, w Frankowie,
Jeziorkach, Wolkowie i Ziemnicach — po 2, oraz w Ber-
dychowie, Kleszczewie, Witosławiu i Miąskowie — po
jednym.

Piotruś Nowakowski
z Osiecznej

Szkoła Świerczyna
Piętnastu uczniów Szkoły Pod-

stawowej w Świerczynie przystąpiło
do Ogólnopolskiego Sprawdzianu
kompetencji Trzecioklasisty zorga-
nizowanego przez Wydawnictwo
Pedagogiczne OPERON i "Gazetę
Wyborczą". Wyniki sprawdzianu po-
zwolą ocenić umiejętności z za-
kresu: czytanie, pisanie,
rozumienie, korzystanie z informacji
i wykorzystanie wiedzy w praktyce.
Tematyka sprawdzianu oscylowała
wokół tekstu Wandy Chotomskiej
"Pięciopsiaczki".
Organizatorzy programu spo-

łecznego "Szkoła bez przemocy"
zorganizowali WielkopolskieWarsz-
taty Regionalne, które odbyły się w
Szkole Podstawowej nr 5 w Pozna-
niu. Warsztaty regionalne były cy-
klem szkoleń przeznaczonych dla
pracowników szkół biorących udział
w trzeciej edycji Programu. Szkołę
Podstawową w Świerczynie repre-
zentowała Marlena Graf.

W tym roku Polska świętowała
218. rocznicę uchwalenia Konstytu-
cji 3 Maja. 30 kwietnia w Szkole
Podstawowej w Świerczynie odbył
się uroczysty apel z okazji tak do-
niosłego dla Polaków wydarzenia.
Uczniowie klasy V pod opieką wy-
chowawcy pana Aleksandra Glu-
mińskiego przygotowali
okolicznościową akademię.
9 maja to dzień, który upamięt-

nia przedstawioną tego dnia, 59 lat
temu, "Deklarację Schumana". Nasi
mali Europejczycy wzięli udział w
szkolnym konkursie "Co wiesz o
Wielkiej Brytanii?" i przygotowywali
album o krajach Unii Europejskiej.
Organizatorka konkursów, pani Mał-
gorzata Białas wyłoniła następują-
cych zwycięzców:
1. Konkurs "Co wiesz o Wielkiej

Brytanii?" - I miejsce - Wiktoria Lor-
kiewicz (kl. IV), II miejsce - Kinga
Wawrzyniak (kl. IV), III miejsce -
Maria Kubacka, Agnieszka Waw-

rzyniak (kl. V).
2. Konkurs na album o UE - I

miejsce - Ewelina Łysiak (kl. VI), II
miejsce - Klaudia Łysiak,Agnieszka
Wawrzyniak (kl. V), III miejsce -
Marta Kmiecik, Maria Kubacka (kl.
V). Wyróżnienie przyznano Michali-
nie Stiller (kl. VI).
23 kwietnia na całym świecie ob-

chodzony jest Światowy Dzień
Książki i Praw Autorskich. W ra-
mach obchodów święta w naszej
szkole panie: Joanna Stróżyńska i
Marlena Graf przygotowały okolicz-
nościową wystawę "Książka w gra-
fice JanuszaMotylskiego". Ponadto
został przeprowadzony konkurs
"Czym jest dla mnie książka?". 24
kwietnia pani Joanna Stróżyńska
wraz z łącznikami bibliotecznymi
zorganizowała dwudniowy kiermasz
książek, a także loterię fantową. W
tych dniach każdy uczeń powiększył
swoją biblioteczkę o dodatkowe eg-
zemplarze.
W dniu 5 maja w Szkole Podsta-

wowej nr 2 w Gostyniu odbył się
etap wojewódzki XIII-ego Konkursu
Wiedzy o Wielkopolsce. Szkołę
Podstawową w Świerczynie repre-

Technik-masażysta
Iwona Lester
wykonuje masaże

lecznicze
przyjmuje w czwartki
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zentowali następujący uczniowie:
Wiktoria Lorkiewicz (kl. IV), Sandra
Skrzypek, Joanna Strzelczyk, To-
masz Śląski (kl. V). Laureatami zos-
tało 205 uczniów spośród 286
uczestniczących w etapie finało-
wym. Laureatami XIII Konkursu
Wiedzy o Wielkopolsce zostali mię-
dzy innymi uczniowie kl. V: Sandra
Skrzypek, Joanna Strzelczyk, To-
masz Śląski. Nasi mali historycy i
miłośnicy Wielkopolski składają po-
dziękowania pani Halinie Szajbe za
wzorcowe przygotowanie do kon-
kursu.
W Dniu Ziemi uczestnicy kółka

ekologicznego z klas I-III pod opieką
pani Anny Nowak przygotowali
przedstawienie o tematyce ekolo-
gicznej. Twórcy programu arty-
stycznego podzielili się swoją
wiedzą i chęcią działania na rzecz
środowiska. Do obchodów Świato-
wego Dnia Ziemi dołączyły się rów-
nież dzieci z świetlicy
środowiskowej i szkolnej. "Świetli-
czaki" po okiem pani Joanny Stró-
żyńskiej w swym występie zwrócili
uwagę, jak ważna jest nauka, a
zwłaszcza nauka ekologii w życiu
każdego człowieka, jak chroniąc
przyrodę unikniemy zagłady i za-
gwarantujemy sobie i innym lepsze
zdrowie i dłuższe życie. Podczas
obchodów Dnia Ziemi dyrektor
szkoły pani Wioletta Klak zasadziła
kolejne już drzewko, które symboli-
zuje wiarę w odradzającą się miłość
do naszej ukochanej Ziemi.
UWAGAUCZNIOWIE!
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