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ZłóŜ Ŝyczenia w czerwcu
Jolancie - 15.VI

Jolanta urodziła
się na greckiej ziemi i
dosłownie znaczy
„kwiat fiołkaʼʼ, czyli
skromna i delikatna.
Imię to nadawano w
Polsce od XIII wieku,
ale wówczas jako Jo-
lenta. Prawdziwie po-
pularna została gdy
żonę Bolesława Po-
bożnego, Jolantę z
Węgier, zaliczono w
poczet błogosławio-
nych. Największym
powodzeniem cie-
szyła się w latach 30. i
40-tych ubiegłego
wieku. Kobiety no-
szące imię Jolanta są utalentowane, pracowite, bystre. Tryskają niespożytą
energią. Są uczuciowe i wrażliwe. Praca wprost pali im się w rękach, więc
poradzą sobie w każdym zawodzie. Ich kolorem jest żółty, rośliną żarno-
wiec, zwierzęciemmrówka, liczbą czwórka, a znakiem zodiaku Lew. Imie-
niny obchodzą także: 17 czerwca, 15 września i 17 grudnia.
W gminie Osieczna są 42 Jolanty. Najwięcej, bo aż 15 jest ich w Ką-

kolewie, w Osiecznej - 8, w Świerczynie - 4, po 2 w: Grodzisku, Łoniewie,
Ziemnicach, Kątach i Popowie Wonieskim, po 1 w: Drzeczkowie, Wojno-
wicach, Miąskowie, Frankowie, i Trzebani. Najstarszą Jolą jest pani Jo-
lanta Jabłońska-Lisiecka z Osiecznej, która w maju skończyła 74 lata.
Najmłodsza Jola także mieszka w Osiecznej, jest to Jola Flak, która ma 8
lat. Każdej Joli życzymy dużo słońca i radości.

Jolanta Kaczmarek z Osiecznej z dziećmi
- Mają i Jędrkiem

Leszkowi - 3.VI
Pierwotna forma

tego imienia to Lech i
oznacza tego, który
działa chytrze. W anna-
łach staropolskich za-
chowały się też inne
jego formy jak: Lesko,
Lesz, Leszko. Osoba o
tym imieniu jest czło-
wiekiem dobrym, sta-
tecznym, kulturalnym i
inteligentnym. Wszyst-
kie swoje zalety umie
wykorzystywać w
życiu. Bywa dużej
miary politykiem, dzia-
łaczem, potrafi wejść
na wyższy szczebel
hierarchii państwowej.
Jest prostolinijny i z
tego powodu spotyka go wiele trudności i niepowodzeń. Ale po uporaniu się z
nimi może liczyć na zaszczyty i awanse. Panowie o imieniu Leszek czasem za-
niedbują dom i rodzinę. Mimo to są wierni partnerowi życiowemu i nie uznają
wolnej miłości. Noszą się modnie, są dobrymi mówcami. Imieniny obchodzą
też: 28 stycznia, 9 marca, 3 i 17 czerwca oraz 12 sierpnia.
W gminie Osiecznamieszka 53 Leszków. Najwięcej, bo aż 19 jest ich w Ką-

kolewie, 13 - w Osiecznej, 6 - w Świerczynie, 4 - w Drzeczkowie, po 3 - w Ką-
tach i Wojnowicach, 2 w Grodzisku i po 1 w Dobramyśli, Witosławiu i Popowie.
Najstarszym Leszkiem jest Leszek Rudawski z Kątów, który jesienią skończy 69
lat, najmłodszy Leszek ma już 17 lat i jest to Leszek Hoffmann z Popowa Wo-
nieskiego. Wszystkim Leszkom życzymy szczęścia.

Leszek Ratajczak z Osiecznej

Przedszkole i Szkoła Podstawowa w Świerczynie
1. Dwoje uczniów zostało lau-

reatami Wojewódzkiego Konkursu
Wiedzy o Wielkopolsce. Finał Kon-
kursu poprzedzony był elimina-
cjami. Uczniowie zebrali owoce
całorocznej pracy na kółku histo-
rycznym pod opieką pani Haliny
Szajbe. Są to: Wiktoria Lorkiewicz
z klasy V i Michał Otto z klasy IV.
2. Biblioteka szkolna ogłosiła

akcję „Podaruj książkę bibliotece.”
Wszyscy mogą stać się darczyń-
cami i przyczynić się do wzboga-
cenia zbiorów szkolnej biblioteki.
3. Z okazji Dnia Ziemi klasy I –

III wzięły udział w konkursie, który
polegał na wykonaniu „stwora” z
różnego rodzaju odpadów. Wy-
stawa prac cieszyła się dużą oglą-
dalnością. Uczestnicy kółka

przyrodniczego
przygotowali in-
scenizację propa-
gującą postawy
proekologiczne.
Przedstawienie
obejrzeli wszyscy
uczniowie.
Po przedsta-

wieniu wszyscy
poszli na skwer
przed szkołą,
gdzie dyrektor
Wioletta Klak po-
sadziła kolejnego
już iglaka.
4. W ramach

akcji - "Bądźmy
zdrowi - wiemy,
więc działamy"-
27 kwietnia grupa
5, 6-latków zapro-

Urodzili się:12. 04. - Bartosz Jędrzychowski, Frankowo13. 04. - Jan Cezary Brodziak, Kąkolewo14. 04. - Oskar Józef Kurzawa, Grodzisko15. 04. - Lena Zofia Derda, Kąkolewo15. 04. - Bianka Krauze, Świerczyna19. 04. - Fabian Grzesiak, Osieczna20. 04. - Alan Napierała, Grodzisko29. 04. - Mateusz Michałowicz, Kąkolewo06. 05. - Bartosz Witak, Grodzisko11. 05. - Julia Berlik, Kąkolewo
Zmarli:25. 04. - Halina Maria Ratajczak (1957), Kąkolewo03. 05. - Stefania Chomska (1932), Osieczna12. 05. - Stanisław Kazmierz Liberski (1944), Kąty13. 05. - Bogumił Ignacy Jankowski (1924), Berdychowo14. 05. - Marianna Grobelna (1927), Grodzisko

siła do przedszkola rodziców, któ-
rzy wzięli udział we wspólnych za-
jęciach. Temat spotkania brzmiał:
"Jedz owoce i jarzyny, w nich
mieszkają witaminy". Była też in-
scenizacja wiersza Brzechwy „Na
straganie”. Towarzyszył tym zaję-
ciom konkurs plastyczny „Dbamy o
zdrowie”. Były upominki i zdrowe
„słodycze”, czyli jogurty.
5. Dzieci przedszkolne uczest-

niczyły w Programie Edukacji An-
tynikotynowej p.t. „Czyste
powietrze wokół nas”. Zajęcia były

prowadzone metodą warsztatową.
Również w podobnej tematyce

mieszczą się zajęcia „Woda – bez
niej nie ma życia”, które przepro-
wadziła dla przedszkolaków pani
Justyna Piwońska z firmy EKO-
SFERA.
6. W dniu 4 maja przedszko-

lacy poszli do Remizy Strażackiej
w Świerczynie. Jak zawsze było to
dla nich ciekawe przeżycie. Dzieci
złożyły też życzenia strażakom z
okazji ich święta.


