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ZłóŜ Ŝyczenia
Natalii - 1 XII

Natalia pochodzi
od łacińskiego imienia
Natalis i oznacza
"dzień urodzin". Imię
było rzadko nadawane
dziewczynkom, a być
może współcześnie
popularność zawdzię-
cza wierszom Kon-
stantego Ildefonsa
Gałczyńskiego do
żony Natalii. Kobieta o
tym imieniu jest osobą
dość tajemniczą i
skrytą. Kiedy coś nie
wychodzi po jej myśli,
"zwija się w kłębek" i czeka aż się wszystko ułoży. Lubi
pieniądze i zaszczyty. Na każdy temat ma wyrobione
zdanie. Niełatwo zasłużyć na jej względy, dlategoma nie-
wielu, ale za to wypróbowanych przyjaciół. Jej kolorem
jest niebieski, rośliną koziołek lekarski, zwierzęciem jeż,
liczbą czwórka a znakiem zodiaku Waga. Imieniny ob-
chodzi także 27 lipca.
W gminie Osieczna mieszka 61 pań o imieniu Nata-

lia. Okazuje się, że to imię stało się u nas modne dopiero
w drugiej połowie XX wieku, a więc na naszym terenie
nie mieszkają starsze panie Natalie. Najwięcej lat ma 49-
letnia Natalia Chudzińska z Kąkolewa, a najmniej Nata-
lia Krauze z Popowa Wonieskiego, która w styczniu
będzie miała dwa latka. Wszystkim Nataliom życzymy
samych dobrych dni w życiu. W Kąkolewie mieszka 18
pań o imieniu Natalia, w Osiecznej - 14, w Kątach - 5, w
Świerczynie i Popowie Wonieskim - po 4, w Grodzisku -
3, w Ziemnicach, Łoniewie, Wojnowicach i Drzeczkowie
- po 2 oraz w Jeziorkach, Wolkowie, Dobramyśli, Wito-
sławiu i Berdychowie - po jednej.

Natalia Niwczyk
z Kątów

Krystianowi -4 XII
Krystian - dosłow-

nie znaczy należący
do Chrystusa, "chrze-
ścijanin". Krystian nie
jest nazbyt silny, musi
zatem znaleźć opar-
cie w partnerce.
Dzięki niej udaje mu
się uniknąć kłopotów,
jakich by sobie nie-
chybnie narobił, za
sprawą wygórowa-
nych ambicji. Słabość
ciała Krystiana rów-
noważy jego mocna
osobowość. Jest przy
tym wrażliwy, bardzo
towarzyski, a dyplo-
macji można by się
uczyć od niego na prywatnych kursach. Chętnie podró-
żuje, choć za zmianami nie przepada. Generalnie radzi
sobie w życiu całkiem nieźle i z rozmaitych opresji za-
wsze wychodzi zwycięsko. Jego kolorem jest żółty, ro-
śliną goryczka, zwierzęciem żaba, liczbą dziewiątka, a
znakiem zodiaku Panna. Imieniny obchodzi także 26
lipca.
W naszej gminie mieszka 34 Krystianów. Najstarszy

Krystian Kosowski z Kąkolewa ma 73 lata. Natomiast
najmłodszy Krystian Kowalski z Kąkolewa wmaju skoń-
czył roczek. I tym starszym, i tym małym Krystianom ży-
czymy dużo zdrowia. W Kąkolewie mieszka 13
Krystianów, w Osiecznej - 6, w Świerczynie i Drzeczko-
wie - po 3, w Wojnowicach - 2, a w Łoniewie, Ziemni-
cach, Witosławiu, Grodzisku, Miąskowie, Popowie
Wonieskim i Kątach po jednym.

Krystian Kosowski
z Kąkolewa

Szkoła Świerczyna
Listopad to miesiąc zadumy, roz-

myślań o tych, którzy odeszli.
Uczniowie szkoły i przedszkolaki, jak
nakazuje zwyczaj udali się na świer-
czyński cmentarz parafialny, aby za-
palić swoim bliskim symboliczne
znicze.

11 listopada przypomina patrio-
tom - dzieciom i dorosłym, że wywal-
czona wolność, osiągnięta
niepodległość nie jest czymś trwałym
i danym nam na własność, lecz jest
wartością, która zobowiązuje do
nieustannej pielęgnacji.

W przeddzień najważniejszego
polskiego święta w Zespole Przed-
szkole i Szkoła Podstawowa odbyła
się uroczysta akademia upamiętnia-
jąca 91. ROCZNICĘ ODZYSKANIA
NIEPODLEGŁOŚCI PRZEZ POL-
SKĘ. Podczas gali przypomniano
lata niewoli, 123 lata panowania za-
borców, przekrój uciemiężenia na-
rodu, począwszy od dnia kiedy
Polska jako niepodległe państwo
przestało istnieć na mapie Europy,
po zrywy wyzwoleńcze, aż do mo-
mentu, w którym wolność stała się

niepodważalnym faktem. Uroczys-
tość została przygotowana przez
uczniów klasy VI. pod kierunkiem
wychowawcy Aleksandra Glumiń-
skiego i nauczycielki muzyki Hanny
Jęsiek.

Bóg, honor, ojczyzna - to słowa,
które rozbrzmiewały na cmentarzu
parafialnym w Świerczynie podczas
wieczornicy dla mieszkańców wsi i
jej okolic. Dzień 11 listopada - naj-
ważniejsze narodowe święto upa-
miętnili wszyscy: młodsi i starsi,
rodzice i dzieci. W ich dłoniach jaś-
niały zapalone znicze symbolizujące
pamięć o tych, którzy wywalczyli wol-
ność. W skupieniu wysłuchano pat-
riotycznych wierszy i pieśni
przygotowanych przez szóstoklasis-
tów wraz z nauczycielami: Aleksan-
drem Glumińskim i Hanną Jęsiek.
Były to ważne chwile, ponieważ
każdy mógł wyrazić dumę z przyna-
leżności do narodu polskiego.

23 października w Lesznie odbyły
się Powiatowe Biegi Przełajowe.
Jeden z reprezentantów szkoły, Do-
minik Gano zajął II miejsce w Indywi-
dualnych Biegach na Przełaj.

SPROSTOWANIE
W poprzednim numerze

"Przeglądu Osieckiego" na stro-
nie 10 w tytule błędnie podaliśmy
informację, że Drzeczkowo świę-
towało 600-lecie istnienia. Miesz-
kańcy Drzeczkowa uroczyście
obchodzili 650. urodziny miejs-
cowości. Za błąd serdecznie
wszystkich zainteresowanych
przepraszamy.

REDAKCJA

Gabinet ortopedyczny
lekarz med. Aleksander Sanok

specjalista-ortopeda-traumatolog
przyjmuje we wtorki
od godz. 16.00-18.00

w budynku przychodni
w Osiecznej ul. Kopernika 8A

(obok apteki)

Wędkarze Koła Osieczna
wraz z kolegami zaprzyjaźnio-
nego Koła Ciernik Leszno roze-
grali nad rzeką Odrą
Mistrzostwa Koła w wędkarstwie
spinningowym.
Ryby brały bardzo słabo i po

kilku godzinach biczowania wody
spinningami złowiono jednego
szczupaka i kilka okoni. Końcowa
kwalifikacja wygląda następująco:

I miejsce Jan Wojdowski
II miejsce Jarosław Dwornik

III miejsce Piotr Wojciechowski

Ryby nie brały

Biuro Rachunkowe
Anita Nowacka
ul. Kwiatowa 13

Kąkolewo
tel. 698 702 001

e-mail:
nowacka_anita@wp.pl


