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ZłóŜ Ŝyczenia w listopadzie
Agacie - 14.11

Imię Agata jest w Polsce od XIII
wieku, jednak wtedy nadawano je ra-
czej dziewczynkom na wsi. W dowol-
nym tłumaczeniu znaczy „dobra,
szlachetna, dobrze urodzona”. Agata
błyskawiczną karierę w mieście zrobiła
w latach 60-tych ubiegłego wieku. A
stała się modna między innymi dzięki
serialowi „Jacek i Agata”. Dziś Agatki,
Agi i Agusie spotykamy co krok. Agata
jest energiczna i utalentowana. Jeśli
tylko zechce i jest wystarczająco zdys-
cyplinowana, potrafi osiągać sukcesy.
Niestety, zbyt wiele rzeczy chciałaby
poznać naraz. Stąd u niej gonitwamyśli
i bieganie za czymś, co trudno określić.
Jest towarzyska i lubiana. Jej kolorem jest niebieski, rośliną borówka, zwie-
rzęciem ryś, liczbą trójka, a znakiem zodiaku Skorpion. Imieniny obchodzi
także 21 września i 14 listopada.
W gminie Osieczna mieszka 29 pań i dziewczynek o imieniu Agata.

Nie ma wśród nich staruszek, bo najwięcej lat maAgata Miczek z Osiecz-
nej, która w tym roku skończy 44 lata.AnajmłodszaAgatka Skorupka z Ką-
kolewa w listopadzie będzie miała dwa latka. I tym dużym, i tym małym
Agatom życzymy słońca na każdy dzień.WOsiecznej i Kąkolewie mieszka
po 7 pań o imieniu Agata, w Kątach i Świerczynie – po 3, w Popowie Wo-
nieskim i Jeziorkach – po 2, a wWitosławiu, Grodzisku, Ziemnicach, Woj-
nowicach i Łoniewie – po jednej.

Agata Golak z Kątów

Antoniemu - 7.11
Imię Antoni wywodzi się z rzym-

skiego rodu Antoniuszów i było
znane już w XII wieku. Dziś spoty-
kane jest rzadziej i dlatego warto
sobie o nim przypomnieć.Antoni po-
trafi być niesłychanie konsekwentny
w działaniu i realizacji własnych
celów. Jest pewny siebie, lojalny i
uparty. Zawsze bywa atrakcją towa-
rzyską. Jego kolorem jest żółty, ro-
śliną czosnek, zwierzęciem
marabut, liczbą jedynka, a znakiem
zodiaku Koziorożec. Imieniny ob-
chodzi aż 19 razy.
W naszej gminie mieszka 23

panów o imieniu Antoni. Co cie-
kawe, urodzonych do roku1954 jest
16, a potem przez 46 lat nie dawano
chłopcom tego imienia. Dopiero w
roku 2000 chłopca z Osiecznej na-
zwanoAntosiem.Anajmłodszym jest urodzony w październiku bieżącego roku
Antek Jakubowski z Frankowa. Natomiast najstarszyAntoniAntoniak ze Świer-
czyny, ma 86 lat. Wszystkim życzymy zdrowia i szczęścia. W Kąkolewie
mieszka 7 Antosiów, w Świerczynie – 5, w Kątach – 3, w Grodzisku – 2 oraz w
Wolkowie, Ziemnicach, Osiecznej, Kleszczewie, Frankowie i Popowie Wonie-
skim – po jednym.

Antoni Musielak
z Popowa Wonieskiego

Szkoła Świerczyna
We wrześniu odbyło się zebra-

nie Rady Rodziców, na którym wy-
brano nowy Zarząd. Prezydium
Rady Rodziców w Szkole Podsta-
wowej w Świerczynie działa w na-
stępującym składzie: przewo-
dniczący – Grzegorz Pudliszewski,
sekretarz – Natalia Paizert, skarbnik
– Małgorzata Maćkowiak. Skład Ko-
misji Rewizyjnej: Dorota Majchrzak,
Iwona Bartkowiak, Wanda Kmiecik.
W skład Prezydium Rady Rodziców
Przedszkola wchodzą: przewodni-
cząca – Izabela Wadowiec, sekre-
tarz – Natalia Biała-Wudarczak,
skarbnik – Luiza Bartlewicz. Człon-
kowie Komisji Rewizyjnej to: Anna
Niwczyk, Justyna Majerowicz, Mo-
nika Kmieć.

We wrześniu rozpoczęła się
kampania wyborcza do Samorządu
Uczniowskiego. Uprawnieni do gło-
sowania uczniowie z klas II – VI od-
dawali głos na wybranego
kandydata. Po zakończeniu tajnego
głosowania komisja w składzie: Pat-
ryk Karolczak, Michał Otto, Kamil
Mróz wyłoniła przedstawicieli SU. I
tak przewodnicząca – Wiktoria Lor-
kiewicz (uczennica kl. VI), zastępca
przewodniczącej – Michał Otto
(uczeń kl. V), skarbnik – Kamil Mróz
(uczeń kl. IV). Opiekunami Samo-
rządu w roku szkolnym 2010/2011
ponownie zostali: Joanna Smolna i
Grzegorz Łopaczyk.

W tym też miesiącu odbyły się
również wybory do Samorządów

Klasowych. Funkcję przewodniczą-
cego w poszczególnych klasach
piastują następujące osoby: kl. II –
Jacek Skowronek, kl. III – Tobiasz
Bartlewicz, kl. IV – Kamil Mróz, kl. V
– Michał Otto, kl. VI – Patryk Karol-
czak.

Uczniowie klas IV-VI obejrzeli
przedstawienie profilaktyczne zaty-
tułowane. „Nie dręcz mnie”. Aktorzy
krakowskiego teatru ukazali, jak
ważne są prawidłowe relacje między
rówieśnikami i co bywa przyczyną
ich zakłócania.

Uczniowie klas IV i V wzięli udział
w zajęciach na terenie Oczyszczalni
Ścieków w Henrykowie. Dzieci za-
poznały się ze sposobami oczysz-
czania ścieków. Oglądały
najważniejsze urządzenia, a także
poznały zasady ich funkcjonowania.

Dzieci z klas I – III w ramach akcji
Zielona Szkoła uczestniczyły w zaję-
ciach organizowanych przez Staro-
stwo Powiatowe w Lesznie i
Nadleśnictwo Karczma Borowa we
Włoszakowicach, podczas których
zapoznały się z mapami lasów, bu-
dową pieca do węgla drzewnego.
Przebyły również trasę dydaktyczną
w Krzyżowcu, gdzie podziwiały
różne gatunki roślin w tamtejszym
arboretum.

W sobotę – 25 września odbyła
się Giełda Jesienna. W radosnej at-
mosferze, w ramach współpracy ro-
dziców, nauczycieli, uczniów i
przedszkolaków, uczestnicy giełdy

współdziałali na rzecz szkoły i przed-
szkola. Stragany uginały się od: wa-
rzyw, owoców, przetworów
domowych, wyśmienitych potraw, a
także ozdób z suszu. Teren zielony
zamienił się w ogródki kawiarniane,
gdzie serwowano wypieki i napoje.
Dla smakoszy wędlin nie zabrakło
kiełbasy z grilla. Na uczestników
czekało wiele atrakcji: loteria fan-
towa, kiermasz książek, usługi fryz-
jerskie i kosmetyczne, zabawy na
trampolinie, zmagania konkursowe.
Tytuł Znawców jesieni zdobyła grupa
reprezentująca kl. V, następni na-
grodzeni to rodzice i dzieci z klasy II
i IV. Rozstrzygnięto także konkurs na
najwspanialszy jesienny smak: I
miejsce - kl. II, II miejsce – kl. I, III
miejsce – kl. III.

Uczniowie szkoły podstawowej
wzięli udział w gminnych rozgryw-
kach indywidualnych biegów przeła-
jowych. W grupie medalistów
znaleźli się: Aleksandra Kasprzak
(kl. V), Szymon Kmiecik (kl. V), Pat-
ryk Karolczak (kl. VI), Karol Mróz (kl.
VI).

O święcie swoich kolegów – Dniu
Chłopca pamiętają w szkole i przed-
szkolu wszystkie dziewczynki. Z tej
okazji przygotowują one dla małych
mężczyzn miłe niespodzianki i słod-
kie upominki.

We wrześniu rozpoczęto dziesię-
ciomiesięczne zmagania o tytuł
SZKOLNEGO MISTRZA ORTO-
GRAFII. W konkursie tym biorą
udział wszyscy uczniowie z klas IV –
VI.

W przedszkolu odbyły się warsz-
taty ekologiczne, których celem jest

kształtowanie postawy proekologicz-
nej.

Zarówno w szkole, jaki i przed-
szkolu odbyła się uroczystość upa-
miętniająca powołanie do życia 14
października 1773 r. Komisji Eduka-
cji Narodowej. W każdej placówce
oświatowej dzień ten stwarza
okazję, by w szczególny sposób wy-
razić wszystkim pracownikom
wdzięczność pracę wychowawczą i
dydaktyczną. To dzień podsumo-
wań, podziękowań i refleksji związa-
nych z pracą na rzecz dzieci. To
czas, który sprzyja uhonorowaniu
tych, którzy w wyjątkowy sposób za-
pracowali na nagrodę dyrektora. Na
uznanie zasłużyli: Joanna Smolna,
Joanna Marszałek, Maria Ratajczak,
Ewa Matuszak, Helena Gimzińska,
Marian Kolan. Nagrodę burmistrza
otrzymała dyrektor Wioletta Klak.
Galę uświetnił występ uczniów kl. III
i członków kółka wokalnego.


