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ZłóŜ Ŝyczenia w październiku
Rozalii - 4.X

Imię Rozalia oznacza osobę,
która jest piękna i delikatna. To imię
nie jest popularne i bywa nada-
wane bardzo rzadko. A szkoda, bo
Rozalia jest kobietą bardzo wraż-
liwą i ambitną. Jej ostoją jest dom i
tam szuka spokoju. Ma dobrych
przyjaciół i to wśród nich szuka
uznania. Kocha muzykę, taniec i
spotkania towarzyskie. Jej kolorem
jest niebieski, rośliną czereśnia,
zwierzęciem cykada, a znakiem
zodiaku Lew. Imieniny obchodzi
także 15 lipca i 4 września.

W naszej gminie mieszka tylko
siedem pań o imieniu Rozalia. Naj-
starsza Rozalia Piotrowska ma 92
lata i mieszka w Osiecznej. Naj-
młodszą jest Rozalia Olejniczak,
także z Osiecznej. Ma ona 14 lat.
Wszystkim Rozaliom i Rozalkom
życzymy zdrowia i samych pogod-
nych dni w życiu. W Osiecznej
mieszkają cztery panie Rozalie, a
w Jeziorkach, Grodzisku i Drzecz-
kowie - po jednej.

Rozalia Kurz
z Drzeczkowa

Damianowi - 14.X
Damian ma greckie pochodze-

nie, od imienia bogini Damii, czczo-
nej w Epidaurze, Grecji i Egipcie.
Niektórzy twierdzą jednak, że po-
chodzi od słowa “demios”, czyli le-
karz ludowy. Oznacza pogromcę,
ale i uzdrowiciela. Do Polski przy-
wędrował w średniowieczu, ale
prawdziwą popularnością cieszył się
dopiero od lat 70-tych XXwieku. Da-
mian jest człowiekiem spokojnym, o
wielkim sercu. Nie zależy mu na pa-
nowaniu nad innymi. Woli “święty
spokój”. Jego kolorem jest karmin,
rośliną bukszpan, zwierzęciem jeleń,
a znakiem zodiaku Bliźnięta. Imie-
niny obchodzi także: 23 lutego, 14
lipca, 27 września.

W gminie Osieczna mieszka 39
Damianów. Po ośmiu jest ich w
Osiecznej i Kąkolewie. W Grodzisku mieszka 4 Damianów, w Świerczynie - 3,
w Jeziorkach, Wojnowicach, Popowie Wonieskim, Ziemnicach i Drzeczkowie -
po 2 oraz w Kleszczewie, Łoniewie, Wolkowie, Kątach, Frankowie i Witosławiu
- po jednym. Najstarszym jest 70-letni Damian Potocki z Kąkolewa. Natomiast
najmniejszy Damian Niezgódka mieszka w Osiecznej i ma dwa latka. I dużym
i małym Damianom życzymy szczęścia i pogody ducha.

Damian Niezgódka
z Osiecznej

Szkoła Świerczyna
Do Zespołu Przedszkole i Szkoła

Podstawowa w roku szkolnym
2010/2011 uczęszcza 113 dzieci, w
tym 82 uczniów i 31 przedszkolaków.
Naukę rozpoczęło 15 pierwszokla-
sistów.
Wychowawstwo w poszczególnych

klasach objęli: kl. I – Hanna Jaku-
bowska, kl. II – Joanna Marszałek, kl.
III – Anna Sterna, kl. IV – Aleksander
Glumiński, kl. V – Joanna Smolna, kl.
VI – Marlena Graf. Do grona peda-
gogicznego dołączyli: Dariusz Bojek
(informatyka), Jolanta Owsianna (re-
ligia), Anna Sterna (nauczanie zinte-
growane). W Zespole pracuje 18
nauczycieli i 6 pracowników admi-
nistracji i obsługi. Nauczyciele: Grze-
gorz Łopaczyk i Joanna Smolna
uzyskali kolejny stopień awansu za-
wodowego.
Szkoła zapewnia swoim wycho-

wankom możliwość uczestniczenia w
zajęciach pozalekcyjnych, które roz-
wijają ich kreatywność i zaintereso-
wania. Są to koła przedmiotowe:
polonistyczne, historyczne, przyrod-
nicze, języka angielskiego, języka
niemieckiego, matematyczne. Dzia-
łają również: koło wokalne, ekolo-
giczne oraz grupy
rekreacyjno-sportowe. Placówka w
szczególny sposób dba o uczniów,
którzy miewają trudności w nauce,
dlatego też zapewnia im pomoc w ra-
mach zajęć wyrównawczych, logo-
pedycznych, korekcyjno-

kompensacyjnych. Przygotowano
również bogatą ofertę konkursów
przedmiotowych, międzydyscyplinar-
nych i sportowych. Nadal prężnie
działać będzie Samorząd Uczniow-
ski.
Od wielu lat uczniowie szkoły w

Świerczynie uczestniczą w akcji
„Sprzątanie Świata”. Dzieci udowad-
niają, że to nie tylko bezmyślne pod-
noszenie papierków i innych
odpadów, lecz świadome działanie
na rzecz najbliższego im środowiska.
Najmłodsi przygotowują swoich star-
szych kolegów do działań w terenie,
dlatego też projektują plakaty na tak
ważny temat, jakim jest ochrona śro-
dowiska. Następnie wyruszają, by
uprzątnąć okolice szkoły i kościoła.
Edukacja ekologiczna przyczyniła

się również do intensywnego zbioru
baterii. W konkursie „Bądź przyjacie-
lem środowiska” w kategorii zbiórka
zużytych baterii i akumulatorów ma-
łogabarytowych uczniowie i przed-
szkolacy zajęli II miejsce.

Pani Anita Podrzycka wraz z
uczniami klasy VI zorganizowała wy-
stawę zatytułowaną „Układ Sło-
neczny”. Przestrzenne prace
szóstoklasistów obrazują strukturę
tego układu.
Uczniowie Szkoły Podstawowej w

Świerczynie uświetnili swym wystę-
pem 700 -lecie wsi.

Marsz nordycki zainaugurował odbywającą się w Jeziorkach im-
prezę - Piknik Agroturystyczny. Uczestnicy marszu otrzymali po-
siłek regeneracyjny i mieli możliwość skorzystania z masażu stóp.
Panie z Koła Gospodyń Wiejskich z Popowa Wonieskiego ser-
wowały pyszne potrawy własnej produkcji, a na scenie występo-
wały miejscowe zespoły oraz zaproszeni goście. Obok sceny
odbywały się konkursy – wszystkie miały związek ze stopami, bo-
wiem w tym roku piknik w Jeziorkach nazwany został piknikiem
szczęśliwych stóp. Na koniec stopy zostały wykorzystane pod-
czas zabawy tanecznej.


