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Imię Radomił ma pochodzenie
starosłowiańskie. Jest dwuczło-
nowe. Człon „rado” znaczy „być
zadowolonym, chętnym, cieszyć
się, troszczyć, dbać o coś”. Nato-
miast człon drugi „mił” to po prostu
miły. Imię tłumaczyć więc można iż
Radomił to „ten, który chętnie jest
miły”. Imię to poświadczone jest
już od 1218 roku. Dziś w Polsce
nosi je około 130 Polaków. Oczy-
wiście w naszej gminie jest tylko
jeden Radomił Knaga z Osiecznej.

Kiedy w czerwcu odwiedziliśmy
Radka, obchodził właśnie 28. uro-
dziny. Jest najstarszym synem
państwa Knagów, którzy do
Osiecznej przyprowadzili się w
1997 roku. Zapytani skąd to niety-

powe imię, bez wahania odpowie-
dzieli, że jego znaczenie miało
wpływ na wybór. Rodzice Rado-
miła wiedzieli, że tłumaczy się ono
jako radość i miłość. I chcieli, aby
takie było życie syna, pełne do-
brych uczuć. Radomił Knaga skoń-
czył liceum w Lesznie. Zawsze
lubił malować i rysować, zwłasz-
cza ołówkiem i węglem. Stąd za-
pewne znalazł pracę zgodną ze
swoimi zainteresowaniami. Zdobi
obudowy motorów żużlowych. A
poza tym chętnie przebywa na
łonie natury, cieszy go kontakt z
przyrodą i poznawanie nowych
miejsc. Imieniny obchodzić może:
13 stycznia, 11 i 17 czerwca, 13
lipca oraz 13 i 22 sierpnia. 

Ludomira Florczak z Osiecz-
nej doskonale wie, że ma nieco-
dzienne imię. Zawsze kiedy się
przedstawia, rozmówcy są nieco
zdziwieni i dopytują, czy to Ludo-
mira, czy może Ludmiła. Tymcza-
sem imię to pisze się Ludomira. W
zdrobnieniu jest to Ludka lub Luta,
jak na panią Florczak mówią
bliscy. Pani Ludomira ma 66 lat,
jest mamą trzech synów oraz bab-
cią pięciu wnuczek i jednego
wnuka. Swoje imię oczywiście lubi,
choć nie wie dlaczego rodzice je
dla niej wybrali. Może dlatego by

było nietypowe, jak to, które do-
stała jej siostra Felicja. W gminie
nie ma drugiej Ludomiry, ale pani
Florczak dowiedziała się ostatnio,
że w Lesznie jest mała dziew-
czynka o tym właśnie imieniu.

Imię Ludomira jest żeńską
formą imienia Ludomir. Ma sło-
wiańskie pochodzenie i oznacza
tego, który jest pokojowo nasta-
wiony do ludzi oraz cieszy się
mirem i szacunkiem. Imieniny ob-
chodzi kilka razy w roku: 22 marca,
30 kwietnia, 5 i 7 maja, 31 lipca i
10 grudnia. 

Sukces koszykarzy

Chłopcy z rocznika 1999 i
młodsi z UKKS ,,Iskra” Osieczna
uczestniczyli  w V Ogólnopolskim
Turnieju Koszykówki ,,Jedynka
Cup 2012 „ w Kościanie. Roze-
grali pięć spotkań.  Cztery z nich
zakończyły się sporym sukcesem
osieckich koszykarzy. Pokonali
rówieśników  z ,,Polonii  1912”
Leszno, ,,Jedynki” Kościan,
,,Rawii” Rawicz i ,,Gwarek ” Pa-
włowice.   W finale ,,Iskra” zagrała
z drużyną  ,,StarBol” z Bole-

sławca. Ostatecznie do Osiecznej
nasza drużyna wróciła z tytułem
wicemistrza. Nasz zespół wystą-
pił w składzie: Damian Urbaniak,
Maurycy Lewicki, Jakub Triller,
Antoni Nowicki, Remigiusz Waw-
rzyniak, Jakub Koterwa, Kacper
Kurzawa, Piotr Jurczyński, Michał
Samolak, Andrzej Skiba. Opiekę
nad naszą drużyną sprawowali
trenerzy Maciej Janowicz i Łukasz
Samól.


