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ZłóŜ Ŝyczenia
Marcie - 22.II

Marta to biblijne
imię, które w języku
aramejskim oznaczało
panią. Znana była
zwłaszcza w średnio-
wieczu, ale najwięk-
szą popularność
zyskała z XIX wieku.
Marty od dzieciństwa
wiedzą, co chcą robić
w życiu i konsekwent-
nie zmierzają do tego
celu. Są pracowite,
potrafią opanować
własne słabości,
robią karierę, tam,
gdzie niezbędna jest dyscyplina. Kiedy jest ciężko, nie
pokazują nikomu smutnej twarzy - zawsze trzymają
fason i chcą, by im ufano, niezależnie od okoliczności.
Ich kolorem jest niebieski, rośliną tulipan, zwierzęciem
skowronek, liczbą trójka, a znakiem Zodiaku Strzelec.
Imieniny obchodzi też: 19 stycznia, 16 i 21 czerwca, 27 i
29 lipca, 23 września i 2 października.
Pań o imieniu Marta żyje w naszej gminie aż 65. W

Kąkolewie jest ich 17, w Osiecznej - 15, w Świerczynie -
7, w Grodzisku - 5, w Ziemnicach, Popowie Wonieskim i
Jeziorkach - po 3, w Kątach, Wojnowicach, Łoniewie - po
2 oraz w Kleszczewie, Witosławiu, Drzeczkowie, Mią-
skowie, Wolkowie i Trzebani - po jednej. Najstarsza jest
Marta Kraśner ze Świerczyny, która skończy 83 lata.
Marta Apolinarska z Miąskowa, będzie miała w lutym
dwa latka. I tym dużym i tymmałymMartom życzymy sa-
mych słonecznych dni.

Marta Piaszczyńska
z Kąkolewa

BłaŜejowi - 3.II
To imię w odwrot-

nym tłumaczeniu z
łaciny znaczy "seple-
niący". Było znane w
Polsce już w XIV
wieku, ale przez
ostatnie dwa stulecia
prawie zapomniane.
Dziś wraca do łask.
Błażej na przestrzeni
wieków bywał też
Błachrztem, czy Błaż-
kiem. Święty Błażej
jest patronem opieku-
jącym się bydłem.
Błażej bywa urodzo-
nym przywódcą. Jest
odważnym, agresyw-
nym, a przy tym
świetnym dyplomatą,
o twórczym umyśle. Jego kolorem jest żółty, rośliną por,
zwierzęciem antylopa, liczbą dwójka, a znakiem Zodiaku
Koziorożec. Imieniny obchodzi także 15 lipca i 29 listo-
pada.
W gminie Osieczna mieszka tylko 10 Błażejów. Nie

ma wśród nich staruszków. Najstarszym jest bowiem
Błażej Nowaczyk z Kątów, który w tym roku będzie miał
49 lat. Natomiast najmłodszym jest ośmiomiesięczny
Błażejek Janowicz z Osiecznej. Wszystkim Błażejom ży-
czymy, by zawsze byli zdrowi i szczęśliwi. W Kąkolewie,
Świerczynie mieszka po dwóch Błażejów, natomiast w
Kątach, Wojnowicach, Grodzisku, Popowie Wonieskim,
Łoniewie i Osiecznej - po jednym.

Błażej Janowicz
z Osiecznej

Szkoła Świerczyna
* Przedszkolny, przedświą-

teczny stragan uginał się od choin-
kowych ozdób, stroików i różnego
rodzaju bożonarodzeniowych dro-
biazgów i łakoci. Misternie wyko-
nane prace cieszyły się dużym
uznaniem. Rodzice nie zawiedli i
sowicie wynagradzali trud włożony
w wykonanie niepowtarzalnych
świątecznych ozdób. Nie tylko
Boże Narodzenie, ale także przed-
świąteczne akcje, jak kiermasz, to
czas dobroci, szczerych uczuć i
hojnych darów.
* Spotkania wigilijne wprowa-

dzają całą brać przedszkolną i
szkolną w okres najpiękniejszych,
najbardziej rodzinnych Świąt Bo-
żego Narodzenia. Wigilie przed-
szkolaków, uczniów klas I - III, IV -
VI wraz z wychowawcami i pozos-
tałymi nauczycielami przebiegały w
atmosferze wzajemnej życzliwości
i rodzinnego ciepła i pojednania.
Były płynące z głębi serca życze-
nia, opłatek-symbol chleba i wza-
jemnego przebaczenia, drobne
upominki. Wspólne ucztowanie i
śpiewanie kolęd zacieśniały więzi i
wzajemny szacunek.

Dnia 21 grudnia 2009 r. w Ze-
spole Przedszkole i Szkoła Pod-
stawowa odbyło się spotkanie
opłatkowe. Tego dnia gospodarze:
dyrekcja, nauczyciele szkoły i
przedszkola oraz wszyscy pracow-
nicy podziękowali zaproszonym
gościom - przyjaciołom szkoły i
przedszkola za współpracę, oka-
zane wsparcie i zrozumienie.
Wśród obecnych panowała praw-
dziwie rodzinna atmosfera. Po bło-
gosławieństwie księdza Jana
Wolniaka dzielono się opłatkiem.
* Uczennica szkoły Joanna

Strzelczyk wzięła udział w etapie
rejonowym Wojewódzkiego Kon-
kursu Humanistycznego w Lesz-
nie.
* W styczniu wystawiono ja-

sełka zatytułowane "Betlejemska
dobranocka". Uczniowie klasy IV i
V wcielili się w postacie świętej ro-
dziny Maryi i Józefa oraz przyby-
wających do niej bajkowych
bohaterów, aby złożyć w ubogiej
stajence pokłon i dary malutkiemu
Zbawcy. Święta Matka głosiła
słowa prawdy, dzieliła się swą
mądrością, jak żyć i godnie postę-

pować. Oprawa muzyczna w wy-
konaniu chórzystek z VI klasy i
akompaniament Sandry Skrzypek
uświetniły skromny spektakl.
Gromkimi oklaskami widownia po-
dziękowała za tegoroczny występ
świąteczny, przygotowany pod kie-
runkiem Joanny Smolnej.
* Jak co roku w naszej szkole

odbyła się zabawa karnawałowa.
Warunkiem uczestnictwa w balu
uczniów klas I - III było przebranie.
Tego dnia sale lekcyjne zamieniły
się w salę balową i kameralną.
Dzieci w swych wymyślnych stro-
jach brały udział w zabawach ta-
necznych i integracyjnych, a także
w konkursach. Rodzice uświetnili

zabawę domowymi wypiekami.
* O tym, że dzieciństwo bez

babci i dziadka byłoby smutne i
monotonne, doskonale wiedzą
wszystkie dzieci, dlatego na cześć
najstarszych członków rodziny
przygotowano w przedszkolu uro-
czystość z okazji ich święta, które
przypada 21 i 22 stycznia. Wiersze,
piosenki i laurki były świadectwem:
pamięci, miłości i uznania dla ich
trudu, jaki nierzadko wkładają w
wychowanie swoich wnucząt i wnu-
ków. Nauczycielki przedszkola:
Maria Ratajczak i Beata Czabajska
wraz z rodzicami zaprosiły Sza-
nownych Nestorów na słodki po-
częstunek.

Zespół Przedszkole i Szkoła
Podstawowa w Świerczynie ma
swoją stronę internetową. Informa-
cje dotyczące życia szkoły i przed-
szkola, aktualnych wydarzeń,
organizacji pracy oraz zdjęcia z
uroczystości znajdą Państwo na
stronie www.pspswierczyna.pl

Szkoła winternecie

W grudniu na łamach "Prze-
glądu Osieckiego" publikowa-
liśmy zadanie dla najmłodszych.
Polegało ono na uporządkowa-
niu rozsypanych liter i wpisaniu
ich w diagram krzyżówki. Ha-
słem było słowo: Gwiazdka.
Dzieci ze świątecznym konkur-
sem poradziły sobie rewelacyj-
nie. Do redakcji spłynęły
rozwiązania. My wśród nadesła-
nych kartek wylosowaliśmy trzy.
Zwycięzcami są: Daniel Sala-
mon z Frankowa, Patryk Glapiak
z Kąkolewa oraz Karolek Cieślak
z Bojanic. Gratulujemy i zapra-
szamy po odbiór nagród.

Rozwiązaniekonkursudla dzieci


