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W gminie Osieczna liczącej

prawie 9 tysięcy mieszkańców
tylko trzy osoby świętowały uro-
dziny 29 lutego. Następne ich
święto dopiero za cztery lata…

Najstarsza jest Franciszka Mi-chałowska ze Świerczyny. W
sumie młoda dziewczyna, bo ob-
chodziła dopiero piętnaste uro-
dziny.
- Wnuki się śmieją, że babcia

jest taka młoda – mówi – Gdy
byłam młodsza byłam zła na rodzi-
ców za tę datę, bo co to za uro-
dziny, raz na cztery lata. Teraz nie
sprawia mi to różnicy. W roku,
kiedy jest akurat 29 luty świętu-
jemy urodziny bardzo uroczyście.
Przyjeżdżają dzieci z wnukami,
jest tort i jest bardzo wesoło.

A trzeba wspomnieć, że pani
Franciszka urodziła się dokładnie
minutę po północy z 28 na 29 lu-
tego.
- Ta jedna minuta zdecydowała

o dacie moich urodzin. Podobno
pielęgniarka, która odebrała poród
nie chciała się zgodzić, żeby wpi-
sać w akcie urodzenia wsteczną
datę. A kiedyś przecież była to
częsta praktyka.
Dominik Schulz z Osiecznej

śmieje się, że jeszcze kilka lat i
jego syn wyprzedzi go z ilością wy-
prawionych imprez urodzinowych.
- Od pięciu lat jestem żonaty. A

dopiero drugie urodziny świętowa-
łem z żoną.

Z tej okazji państwo Schulz
chcieli wybrać się na weekend w
góry, ale pogoda pokrzyżowała
plany. Urodziny spędzili więc w
domu w rodzinnej atmosferze.
- Mama opowiadała, że urodzi-

łem się w południe, ale pielęg-
niarka zaproponowała, że może
zmienić datę urodzin. Mama się
nie zgodziła. Chciała, żeby syn był
wyjątkowy.

I tak chyba jest. D. Schulz jest
kapelmistrzem orkiestry, kontraba-
sistą znanym nie tylko w Polsce,
ale także poza jej granicami.
- Po prostu w czepku urodzony

– śmieje się.
Hubert Prałat z Łoniewa mówi,

że rok w którym świętuje urodziny
jest dla niego zawsze pechowy.
- Wtedy zawsze wydarza się ja-

kieś nieszczęście – mówi.
Może właśnie dlatego w ogóle

nie świętuje swoich urodzin, trak-
tuje je jak zwykły dzień.

Opowiada jednak dość niesa-

Urodzeni 29 lutego… chyba mają szczęście, bo przecież trzeba mieć niesamowite wyczucie,żeby przyjść na świat akurat w dniu, który w kalendarzu istnieje tylko raz na cztery lata.

mowitą historię:
- Mama mówiła, że oprócz niej

na sali porodowej była jeszcze
jedna kobieta. Też urodziła syna.
Poznałem tego chłopaka zupełnie

przypadkowo i przez przypadek
dogadaliśmy się też, że spotka-
liśmy się już kiedyś – w pierwszym
dniu swojego życia.

Franciszka Michałowska ze Świerczyny

Dominik Schulz z Osiecznej

Hubert Prałat z Łoniewa

Świetlica środowiskowa wŚwierczynie jest prowa-dzona przez dwie opiekunki.W tym roku na zajęciauczęszcza 12 dzieci w wieku7- 13 lat ze Szkoły Podsta-wowej w Świerczynie.
Zajęcia odbywają się dwa razy

w tygodniu, po trzy godziny. Świet-
lica zapewnia wychowankom
pomoc w odrabianiu lekcji, zajęcia
socjoterapeutyczne, rozwijanie za-
interesowań i uzdolnień poprzez
organizowanie wyjazdów, zajęć
sportowych, plastycznych, tech-
nicznych, komputerowych. Dodat-
kowo prowadzi się zajęcia
rozwijające umiejętności ma-
nualne, wzbogacające wiedzę,
rozwijające pamięć i koncentrację
uwagi, relaksujące, wyciszające.

W tym roku szkolnym na świet-
licy, zorganizowano spotkanie
opłatkowe na które przybył św. Mi-
kołaj. W karnawale natomiast zos-
tała zorganizowana zabawa,
podczas której dzieci tańczyły
wspólnie przy muzyce, uczestni-
czyły w przeróżnych konkursach.
Podczas ferii zimowych opiekunki
świetlicy przygotowały dla dzieci
wyjazdy. Najpierw „świetliczaki”
udały się na leszczyński basen
„Akwawit”. Następnego dnia
uczniowie mieli okazję wyjechać
do Poznania do kina na seans fil-
mowy. Potem odwiedzili restaura-
cję McDonaldʼs. Zostali także
zaproszeni przez dzieci ze świet-
licy środowiskowej z Osiecznej do
ich szkoły, co dało szczególną
okazję do zapoznania się i integra-
cji uczniów. Podczas tego spotka-
nia uczniowie bawili się w tzw.
podchody, ich zadaniem było udać
się do poszczególnych miejsc w
Osiecznej - zamek, gdzie mieści
się szpital, Urząd Miasta i Gminy,
klasztor, zakon sióstr elżbietanek.
Musieli zdobyć odpowiedzi na
przygotowane pytania, dotyczące
poszczególnych obiektów, ludzi i
zdarzeń ich dotyczących. Wszyst-
kie drużyny poradziły sobie z za-
daniem znakomicie.

Ostatnim miejscem, jakie od-
wiedzili była kręgielnia w Lesznie,
gdzie mogli sprawdzić swoje umie-
jętności sportowe.

Dla wielu dzieci świetlica jest je-
dynym miejscem, gdzie mogą
przygotować się do zajęć szkol-
nych, otrzymać pomoc. Świetlica
ułatwia rozwijanie zainteresowań i
organizuje czas wolny w ciągu ca-
łego roku.

Jak dobrzebyć w
świetlicy


