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ZłóŜ Ŝyczenia w maju
Aleksandrze - 3.V

Imię to pochodzi z
greckiego i oznacza "od-
biera wrogów". Aleksan-
dra jest skomplikowaną
osobowością. Z jednej
strony to urodzona przy-
wódczyni, z drugiej słaba
kobieta, chętnie wspiera-
jąca się na opiekuńczym
ramieniu swojego męż-
czyzny. Lubi być w cen-
trum uwagi. Nie może
usiedzieć na miejscu, a
do szczęścia potrzeba jej
wielkich przedsięwzięć, w
którychmogłaby wykazać
się swoimi talentami. Jest
też osobą bardzo za-
radną, ma znakomitą pa-
mięć i niezwykły urok. Jej
kolorem jest niebieski, rośliną len, zwierzęciemmyszka, liczbą trójka a zna-
kiem zodiaku Waga. Imieniny obchodzi też 20 marca.

W gminie Osieczna mieszka 66 pań o imieniu Aleksandra. Najstarszą
jest Aleksandra Kraśner z Osiecznej, która niebawem skończy 78 lat. Na-
tomiast najmniejsza Aleksandra Szymkowiak z Kątów ma zaledwie dwa
miesiące. I tym starszym, i tym całkiem maleńkim Aleksandrom życzymy,
by zawsze były szczęśliwe. W Kąkolewie mieszkają 22 panie o imieniu
Aleksandra, w Osiecznej - 20, w Grodzisku - 6, w Świerczynie - 3, w Woj-
nowicach, Kątach, Popowie Wonieskim, Jeziorkach, Witosławiu i Drzecz-
kowie - po 2 oraz w Łoniewie, Miąskowie i Ziemnicach - po jednej.

Aleksandra Szymkowiak z Kątów

Florianowi - 4.V
W średniowieczu imię to

utożsamiano ze słowiańskim
Tworzymirem. W rzeczywis-
tości pochodzi od łacińskiej
nazwy kwiatu "flos" i ozna-
cza kogoś, kto kwitnie, jest
piękny i radosny. Słowem
bierze swój rodowód od
rzymskiej bogini wiosny i
kwiatów - Flory. Pan Florian
jest mężczyzną kulturalnym,
z nutką melancholii. Nie jest
drobiazgowy, dla niego liczą
się sprawy najważniejsze.
Całą duszą i ciałem oddany
jest rodzinie. Jego kolorem
jest pomarańczowy, rośliną
wiciokrzew, zwierzęciem an-
tylopa, liczbą czwórka, a
znakiem zodiaku Byk. Imie-
niny obchodzi także: 7 maja,
5 listopada i 17 grudnia.

Tylko trzech panów o
imieniu Florian żyje w na-
szym sąsiedztwie. Nie ma
wśród nich małych chłopców, gdyż ostatni raz to imię otrzymał Florian Kraśner
z Grodziska w 1958 roku. Jest on więc najmłodszym Florianemw gminie.Apo-
zostali panowie to Florian Pietrzak z Kątów, który ma 57 lat i Florian Mikołajczak
z Ziemnic, który w tym roku skończy 61 lat. Całej trójce panów Florków życzymy
długich lat w zdrowiu.

Florian Kraśner z Grodziska

Przedszkole i Szkoła Podstawowa w Świerczynie
1. W dniu 8 marca panowie –

pracownicy szkoły i chłopcy ze
wszystkich oddziałów, przedszkola
oraz szkoły pamiętali o paniach i
swoich koleżankach. Były życze-
nia, kwiaty, słodkości i drobne upo-
minki.
2. 19 marca dzieci przed-

szkolne i szkolne tradycyjnie po-
żegnały zimę – „piękne Marzanny”
zostały unicestwione w ognisku
przygotowanym przez pana woź-
nego.
Obydwie grupy przedszkolaków i
wszystkie klasy przygotowały
swoje kukły tak, że korowód wy-
glądał barwnie a staranność przy-
gotowania spowodowała, że
trochę żal było palić tak ładne lale.
Przy ognisku były zabawy i pio-

senki.
3. W dniu 31 marca przed-

szkolacy i klasy młodsze wyruszyli
na poszukiwanie wielkanocnego
zająca, młodsi w pobliżu szkoły,
starsi do lasu. W przedszkolu
odbył się konkurs opowiadania o
tradycjach wielkanocnych, dzieci
własnoręcznie upiekły smaczne
babeczki, którymi obdarowały nau-
czycieli i pracowników szkoły. Wy-
konały też kartki z życzeniami dla
przyjaciół przedszkola (sponso-
rów).
4. W dniu 12 kwietnia, w przed-

dzień zaplanowanych w szkole ob-
chodów 70. rocznicy mordu w
Katyniu, społeczność Szkoły i
Przedszkola uczciła pamięć Pre-
zydenta Rzeczpospolitej, Jego

małżonki oraz wszystkich ofiar tra-
gedii minutą ciszy w czasie apelu,

który poprowadziła dyrektor Szkoły
Wioletta Klak.

Urodzili się:07.03. – Mikołaj Olejniczak, Drzeczkowo14.03. – Julia Pietrzyk, Popowo Wonieskie14.03. – Alan Krzysztof Zając, Kąkolewo19.03. – Wiktor Karolczak, Kąkolewo29.03. – Norbert Jabłoński, Kąkolewo31.03. – Szymon Jan Wieczorek, Kąkolewo02.04. – Oliwia Koźlik, Ziemnice04.04. – Jagoda Anna Fischer, Kąkolewo08.04. – Aleksandra Girtler, Kąkolewo

Zmarli:20.03. – Czesława Kazimiera Borowczyk (1943), Osieczna27.03. – Krystyna Ratajczak (1939), Wojnowice01.04. – Pelagia Krauze (1920), Wojnowice10.04. – Łucja Bogumiła Lis (1926), Świerczyna12.04. – Piotr Runowicz (1971), Kąkolewo13.04. – Kazimierz Cholewa (1935), Osieczna


