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ZłóŜ Ŝyczenia
Sylwii - 3 XI

"Leśne" Sylwany
bywają nazywane Syl-
wiami. Wywodzą się z
pasterskich sielanek,
bardzo mocnych we
Francji i Włoszech w
XVII i XVIII wieku,
skąd weszły, najpierw
do literatury, a następ-
nie do tak zwanych
wyższych sfer. Były
prawdziwym przebo-
jem lat 60-tych XX
wieku, kiedy to zna-
lazły się w pierwszej
dziesiątce najpopular-
niejszych żeńskich imion. Łucja Danielewska tak pisze:
"Nie traćcie ani chwili, by poznać charakter Sylwii, niech
was nie zwiedzie jej spokojna mina, raz bywa jak dłoń na
czole, raz groźna jak śnieżna lawina". Tyle Łucja Danie-
lewska, a my sądzimy, że wszystkie Sylwie i Sylwany
będą zawsze uśmiechnięte, w doskonałych humorach,
słowem jak dobre, leśne boginki. Ich kolorem jest zielony,
rośliną macierzanka, zwierzęciem gołąb, liczbą piątka, a
znakiem zodiaku Waga.

W gminie Osieczna mieszka 51 pań o imieniu Sylwia.
Najstarszą z nich jest Sylwia Kędzierska-Zok z Osiecz-
nej, która ma 41 lat, najmłodsza Sylwia Woźniak z Ło-
niewa niedługo skończy cztery miesiące. Imię Sylwia
największą popularnością cieszyło się w latach siedme-
dziesiątych i osiemdziesiątych z tego czasu mamy aż 40
pań o tym wdzięcznym imieniu. W nowym tysiącleciu na-
dano imię Sylwia w naszej gminine tylko trzy razy. Naj-
więcej Sylwii mieszka w Osiecznej - jest ich tam aż 15, w
Kąkolewie - 11, po 4 w Grodzisku i Świerczynie, po 2 w
Popowie i Kątach, po 1 Sylwii w Miąskowie, Wolkowie,
Frankowie, Drzeczkowie, Wojnowicach, Dobramyśli i
Kleszczewie. Wszystkim życzymy zdrowia i szczęścia.

Sylwia Bączyk
z Osiecznej

Marcinowi -11 XI
Marcin to męż-

czyzna związany z
Marsem, bogiem
wojny. Imię to jest do
dziś bardzo popu-
larne, a w dawnej Pol-
sce nosił je między
innymi Marcin Król
matematyk, astronom
i lekarz z Przemyśla,
autor pierwszej
książki o geometrii
praktycznej oraz Mar-
cin z Urzędowa,
ksiądz, botanik, profesor Akademii Krakowskiej, autor
"Herbarza Polskiego". Marcin jest człowiekiem wrażli-
wym i ambitnym. Nikomu się nie narzuca i nie lubi by
wtrącano się w jego sprawy. Jest oddany rodzinie,
skromny, chętnie pomoże w potrzebie. Jego kolorem jest
żółty, zwierzęciem antylopa, rośliną pigwa, liczbą
czwórka, a znakiem zodiaku Koziorożec. Imieniny ob-
chodzi także: 30 stycznia, 13 kwietnia, 1 lipca, 8 i 24 paź-
dziernika, 12 listopada oraz 7 i 29 grudnia.

W gminie Osieczna mieszka 109 Marcinów. Najstar-
szym z nich jest Marcin Umiński z Popowa Wonieskiego,
który skończył niedawno 64 lata, najmłoszy Marcin także
mieszka w Popowie, ma 10 miesięcy i jest to Marcin Ję-
śkowiak. Największą popularnością imię Marcin cieszyło
się w naszej gminie w latach osiemdzięsiątych, z tego
czasu mamy aż 57 Marcinów. W pierwszym dziesięcio-
leciu XXI wieku imię to nadano dotychczas 9 razy. Naj-
więcej panów Macinów mieszka w Kąkolewie, jest ich
tam aż 34, w Osiecznej 21, w Świerczynie 15, w Gro-
dzisku 7, w Kątach 5, w Wojnowicach 4, po 3 w Łoniewie,
Wolkowie i Frankowie, po 2 w Jeziorkach, Dobramyśli,
Popowie, Ziemnicach, Kleszczewie, Drzeczkowie i po 1
Marcinie w Miąskowie i Trzebani. Panom Marcinom ży-
cymy 100 lat.

Marcin Wróblewski
z Trzebani

Szkoła Świerczyna
Na pierwszym w tym roku szkol-

nym spotkaniu z rodzicami zostały
wybrane rodzicielskie „trójki kla-
sowe”, czyli przedstawicielstwo ro-
dziców tworzących Radę Rodziców.
Skład Rady Rodziców: przewodni-
czący – Grzegorz Pudliszewski, se-
kretarz - Beata Mróz, skarbnik -
Małgorzata Maćkowiak. Komisja re-
wizyjna: Dorota Majchrzak, Waleria
Wojciechowska, Wanda Kmiecik.

Pod koniec września dzieci z
klas II – IV pojechały na wycieczkę
do Nadleśnictwa we Włoszakowi-
cach. Tam wędrowały ścieżką dy-
daktyczną w Krzyżówcu i
zapoznawały się z planszami i ży-
wymi okazami drzew i krzewów
poznawały bliżej las, jego funkcje i
piękno, ucząc się szacunku dla ota-
czającej przyrody. Na zakończenie
zostały poczęstowane kiełbaskami
z grilla.

W dniu 4 października odbyła
się trzecia jesienna giełda owocowo

– warzywna. Na klasowych straga-
nach sprzedawano warzywa,
owoce, przetwory domowe a także
ręcznie robione serwetki, ozdoby,
kompozycje z liści i suszu. W przed-
szkolu można było skorzystać z
usług fryzjerskich. Było też wiele to-
warzyszących imprezie atrakcji: lo-
teria fantowa, przejażdżki konne,
specjały kulinarne. Wielkim powo-
dzeniem cieszyły się domowe wy-
pieki mam – funkcjonowały dwie
kawiarenki. Nie zabrakło chleba ze
smalcem i kiszonych ogórków.

Reprezentacja uczniów naszej
szkoły pojechała na gminne roz-
grywki indywidualnych biegów prze-
łajowych. W eliminacjach wzięło
udział 18 uczniów z klas IV, V, VI.
Do etapu powiatowego zakwalifiko-
wało się 13 uczniów.

W październiku odbyło się spot-
kanie pierwszoklasistów z policjan-
tem z Wydziału Ruchu Drogowego
z Leszna. Oprócz pogadanki na

temat bezpieczeństwa w czasie po-
ruszania się po drogach dzieci usły-
szały o tym, jak mają się
zachowywać w kontaktach z nie-
znajomymi. Każde dziecko otrzy-
mało upominek – plakietkę
odblaskową.

W piątek 16 października odbyła
się uroczystość z okazji Dnia Edu-
kacji Narodowej, w której uczestni-

czył burmistrz Stanisław Glapiak,
wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej
Mariola Pazoła i radna Zofia Biała.
W części oficjalnej dyrektor Wioletta
Klak podziękowała nauczycielom i
pracownikom Zespołu za pracę i
wręczyła nagrody, które otrzymali:
Beata Czabajska, Maria Ratajczak i
Ewa Matuszak, Anna Kubańda, Jo-
anna Marszałek, Aleksander Glu-
miński, Helena Gimzińska i Marian
Kolan. Burmistrz wręczył również
nagrodę dyrektor Wioletcie Klak. Po
części oficjalnej odbyły się występy
dzieci z klasy III.

Tradycją stało się także paso-
wanie pierwszaków na uczniów w
Dniu Edukacji Narodowej, Pasowa-
nia dokonała dyrektor Wioletta Klak.
Dzieci otrzymały upominki - zestawy
przyborów szkolnych - ufundowane
przez panią Zofię Białą. Rodzice
pierwszoklasistów zaprosili gości na
poczęstunek i gościnę do swojej
klasy.

Starostwo Powiatowe z Leszna
już po raz kolejny organizuje cykl
spotkań ze sportowcami pod tytu-
łem "Lekcje z mistrzem". W ubieg-
łym roku mistrzem był florecista
Sławomir Mocek, a w tym roku są
koszykarki z klubu SuperPol Tęcza
Leszno.

Sportowy mistrz przyjeżdża do
szkoły, opowiada o swojej pasji i
pokazuje sportowe umiejętności.
Tegoroczna inauguracja "Lekcji z
mistrzem" odbyła się kilka dni temu
w szkole w Nowym Belęcinie. W
połowie listopada koszykarki od-
wiedzą młodzież w Kąkolewie.
Spotkanie odbywa się na sali. Za-
wodniczki prezentują rzuty, kozło-
wanie, podawanie piłki pod nogą i
mnóstwo innych piłkarskich tric-
ków. Do zabawy zapraszają też
uczniów.

W czasie lekcji można zadawać
pytania mistrzom, rozmawiać o ich
koszykarskiej karierze a także zdo-
być autografy.

Lekcje zmistrzem


