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ZłóŜ Ŝyczenia
Mirosławowi - 26 II

Mirosław w
dawnych wiekach
oznaczał "czło-
wieka sławnego z
utrzymywania po-
koju". Aż do śred-
niowiecza był
bardzo popularny
wśród rycerzy i
kmieci. W naszych
czasach często
imię to nadawano
chłopcom w latach
40. XX wieku. Mi-
rosław jest scep-
tyczny, skryty,
dokładny. Ma
zmienny charakter
i bywa zamknięty w sobie. Tak naprawdę nigdy nie
wiadomo, co myśli i co czuje, nie zwraca uwagi na
stroje i wygody. Przede wszystkim chce mieć święty
spokój. Jest tolerancyjny i tego samego oczekuje od
innych. Jego rośliną jest proso, zwierzęciem wróbel,
kolorem zieleń, liczbą dwójka, a znakiem zodiaku Ko-
ziorożec.

W naszej gminie mieszka 40 panów o imieniu Mi-
rosław. Najwięcej, bo 65 lat ma Mirosław Glapiak z
Kąkolewa. A najmniej - 16 również mieszkaniec Ką-
kolewa Mirosław Magryta. Obu panom, a także
wszystkim pozostałym Mirosławom, życzymy szczę-
śliwych i radosnych dni. W Kąkolewie mieszka 13 Mi-
rosławów, w Osiecznej - 11, w Wojnowicach i
Grodzisku - po 3, w Świerczynie, Drzeczkowie i Ką-
tach - po 2, a w Popowie Wonieskim, Ziemnicach,
Trzebani i Jeziorkach - po jednym.

Dorocie - 6 II
Dorota brzmi

tak swojsko, iż
wręcz nieprawdo-
podobne wydaje
się, że przybyła
do nas z Grecji
jako "dar Boży".
Znana od śred-
niowiecza ostat-
nio przeżywa
prawdziwy rene-
sans. Dorota ob-
darzona jest
wszechstronnym
umysłem i potrafi
przystosować się
do każdych wa-
runków. Nie gry-
masi, kiedy
wiedzie jej się go-
rzej. Jest wnikliwa oraz inteligentna. Chętnie zabiera się
do pracy, by poprawić swoją sytuację i nie ustaje tak
długo, aż cel osiągnie. Jej kolorem jest żółty, rośliną żar-
nowiec, zwierzęciem termit, liczbą jedynka, a znakiem
zodiaku Lew. Imieniny obchodzi także: 25 czerwca, 7
sierpnia i 5 września.

Pań o imieniu Dorota mieszka w naszej gminie aż 79.
Najstarszą jest Dorota Szczepaniak z Kąkolewa, która
na początku roku skończyła 71 lat. A najmłodsza Dorota
Klabik z Osiecznej w tym roku będzie miała 14 lat. W Ką-
kolewie mieszka 25 Dorotek, w Osiecznej - 22, w Świer-
czynie i Drzeczkowie - po 6, w Ziemnicach i
Wojnowicach - po 4, w Miąskowie, Grodzisku, Popowie
Wonieskim i Łoniewie - po 2, oraz w Kątach, Dobramy-
śli, Trzebani i Kleszczewie - po jednej. Wszystkim Doro-
tom i Dorotkom życzymy szczęścia i zdrowia.

Mirosław Sołtysik
z OsiecznejDorota Klabik

z Osiecznej

Szkoła Świerczyna
W Szkole Podstawowej w

Świerczynie odbył się szkolny etap
Wojewódzkiego Konkursu Przy-
rodniczego dla Uczniów Gimnaz-
jów i Szkół Podstawowych
"Rośliny chronione w Polsce", któ-
rego organizatorem jest Polskie
Towarzystwo Ochrony Przyrody
Salamandra. Do etapu okręgo-
wego zakwalifikowali się uczniowie
klasy VI: Daniela Lorkiewicz, Ewe-
lina Łysiak, Agnieszka Mehr, Mi-
chalina Stiller, Kewin
Wojciechowski. 10 stycznia 2009 r.
reprezentowali oni szkołę w Ze-
spole Szkół w Starym Bojanowie.

Uczniowie klas I - IV przed-
smak świątecznej atmosfery za-
kosztowali w leszczyńskim Domu
Kultury, gdzie obejrzeli baśń mu-
zyczną zatytułowaną "W tajemni-
czej krainie krasnali" w wykonaniu
Teatru Dzieci i Młodzieży w Łodzi.

Wspólna zabawa na scenie i wi-
downi wprowadziła dzieci w ar-
kana sztuki słowa. Wraz z
artystami współtworzyli spektakl.
Barwna scenografia pomogła
uczniom przekroczyć świat zna-
nych im bajek.

3 grudnia odbyło się spotkanie
klas I - IV z pracownikami Pań-
stwowej Straży Pożarnej w Lesz-
nie. Tematem spotkania była praca
strażaka, jego zadania i obowiązki
oraz działalność Straży Pożarnej w
Lesznie. Uczniowie zostali zazna-
jomieni z rodzajami umundurowa-
nia, różnego typu pojazdami, z
narzędziami i urządzeniami wyko-
rzystywanymi w tej niebezpiecznej
pracy. Dowiedzieli się, jakie pre-
dyspozycje powinien posiadać
kandydat na strażaka i jakimi po-
winien odznaczać się cechami
charakteru, zwłaszcza odwagą,

poświęceniem i chęcią niesienia
pomocy drugiemu człowiekowi.

15 grudnia 2008 r. w kościele
parafialnym w Świerczynie odbył
się Wieczór Kolęd, w którym
uczestniczyli uczniowie, nauczy-
ciele, zaproszeni goście, a także
mieszkańcy Świerczyny i okolicz-
nych wsi. Świąteczna atmosfera,
pełna serdeczności i ciepła, sprzy-
jała wspólnemu kolędowaniu.

Uczniowie klasy IV pod kierunkiem
pani Małgorzaty Klejdysz i Małgo-
rzaty Borowczyk przygotowali
część artystyczną.

„Opustoszał reflektarz
i już się sposobią
z Krzywinia, ze Śmigla,
z Osieczny, Kąkolewa
chłopaki
w równych szykach
od prawa od lewa
dzwoni broń
serca drżą
wypatrują oczy za plecami furtiana
splecionych warkoczy
I uśmiechu dorodnych
dziewczyn osiecznianek
gotowych dla powstańca
oddać nawet winek
[…]
Wiatraki koźlaki
Kiwały śmigłami zwycięzcom co wpościgu
poszli za Niemcami […]”

To fragment poezji Eugeniusza
Wachowiaka w tomie „Wolości dla
nas idze czas 1918/19”.

Książka została wydana przez
Miejską Bibliotekę Publiczną w
Lesznie, a już w środę 4 lutego w
Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury
w Osiecznej o godzinie 16.30 od-
będzie się spotkanie promujące tę
książkę. Współorganizatorem
spotkania jest Biblioteka Publiczna
Miasta i Gminy w Osiecznej.

Serdecznie zapraszamy
wszystkich zainteresowanych te-
matyką. Będzie okazja by nabyć
tom i uzupełnić domowe zbiory
biblioteczne.

Promocja ksiąŜki


