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URODZENIA
18.05.- Bartłomiej Orzeł, Kąkolewo
22.05.- Mikołaj Olejnik, Kąty
25.05.- Klaudia Kozak, Berdychowo
28.05.- Stanisław Żok, Łoniewo

ZGONY
21.05.- Janusz Marian Kowalczyk (1946), Osieczna
24.05.- Helena Duda (1939), Wojnowice
31.05.- Maria Skrobała (1919), Popowo Wonieskie
01.06.- Zofia Szymańska (1923), Świerczyna

Z łóż życzenia Benedykt - 11 VII

Benedykt Kostka
z Wojnowic

Amelia - 10 VII

Amelia Przybylska
z Osiecznej

Po łacinie benedictus znaczy
"błogosławiony" i rzeczywiście po-
śród Benedyktów było wielu błogo-
sławionych i świętych, w tym św.
Benedykt, który 1500 lat temu zało-
żył pierwszy klasztor benedyktynów
na górze Monte Cassino Koło
Rzymu. Tam i w innych klasztorach
bracia benedyktyni wykonywali "be-
nedyktyńską pracę", przepisując
stare księgi i chroniąc od zapomnie-
nia wiedzę starożytnych filozofów.
Inny św. Benedykt, który ma swój
dzień 12 lutego, był pustelnikiem za
panowania Karola Wielkiego, władcy
Franków. Imię Benedykt, dziś w Pol-
sce prawie nieużywane, było bardzo
popularne w dobie staropolskiej,
czego pozostałością jest wiele na-
zwisk pochodzących od zdrobnień i
"przeinaczeń" Benedykta, jak na
przykład Bień, Bieniek, Banach lub
Banasiak.

Benedykt ceni sobie samotność.
Ma ciekawe zainteresowania, które
czynią go człowiekiem oryginalnym i
wyróżniającym się na tle otoczenia.
Interesuje się wszystkim, co tajemni-
cze, ukryte przed wzrokiem przecięt-
nych ludzi, wręcz mistyczne.

Lubi pieniądze, ale one jego też
lubią, dlatego zwykle wcale nie musi
się wysilać, by zarabiać duże ich ilo-
ści i może sobie pozwolić na wy-
stawne życie, takie, jakie lubi.
Doskonale wywiązuje się ze wszyst-
kich swoich zobowiązań i uchodzi za
człowieka bardzo skrupulatnego oraz
godnego zaufania. 

Wszystko, cokolwiek robi, wyko-
nuje bardzo sprawnie i z imponującą

zręcznością, bowiem nikt tak jak on
nie potrafi godzić ze sobą przeci-
wieństw i wykorzystywać swych atu-
tów, ukrywając słabe strony tak
skutecznie, że nikt nawet nie podej-
rzewa ich istnienia.

Szczęśliwym kolorem imienia jest
brązowy, zwierzęciem - antylopa,
znakiem zodiaku - koziorożec, ka-
mieniem - jaspis, liczbą - 5, rośliną
por.

Benedykt imieniny obchodzi
także: 12 stycznia, 12 lutego, 
11 marca, 21 marca, 27 marca, 
4 kwietnia, 16 kwietnia, 7 maja, 
11 maja, 29 czerwca, 7 lipca, 
16 lipca, 21 lipca oraz 13 listopada

W naszej gminie mieszka trzech
panów o imieniu Benedykt, jeden w
Osiecznej, jeden w Wojnowicach i
jeden w Drzeczkowie. Najstarszym
jest 46-letni Benedykt Nowicki z
Drzeczkowa, a najmłodszym 9 - letni
Benedykt Limani z Osiecznej.

Imię Amelia pochodzi z języka
staroniemieckiego, “amel, amal” zna-
czy "pracowity, niezmordowany". W
Polsce pojawiło się w XIV wieku.
Szczególnie popularne było w epoce
romantyzmu.

Amelia jest zarazem rozważna i
romantyczna. To bardzo twórcza oraz
odpowiedzialna kobieta. Potrafi zrea-
lizować swe najśmielsze marzenia, a
w pracy ceniona jest za wnikliwość.
Dzięki pochwałom i sukcesom roz-
kwita, mobilizując się do dalszego
rozwoju. W jej życiu ważne miejsce
zajmują kariera oraz dalekie podróże.
Amelia jest lubiana, subtelna i tak-
towna. Posiada dar szybkiego podej-
mowania trafnych decyzji i niezwykle
precyzyjnego działania. Nie znosi
monotonii oraz nudy. Nigdy nie na-
rzeka i nie ulega zwątpieniu. Marzy
natomiast o wielkiej miłości po grób,
chociaż nie stroni od przygód i gorą-
cych romansów - bardzo trudno jej
się ustatkować. Założenie rodziny
nieustannie odkłada w czasie.

Amelia lubi istnieć w towarzy-
stwie, ale nie stanowi to dla niej prio-
rytetu. Raczej wychodzi
mimochodem. Jest pełną tempera-
mentu kobietą, którą każdy lubi, a do-
datkowe sukcesy dodają jej blasku.
Amelia bardzo nie lubi poddawać się
nostalgii i nudzie - długo zachowuje
młodość ducha oraz entuzjazm.

Amelia świetnie radzi sobie w za-

wodach takich jak: przedszkolanka,
nauczycielka, lekarz pediatra, elek-
tronik, akustyk.

Amelia imieniny obchodzi także 5
stycznia, 30 marca i 20 kwietnia.

Szczęśliwy znak zodiaku: wodnik,
zwierzę: rudzik, roślina: fiołek.

W naszej gminie mieszka 20 pań
o imieniu Amelia. Wszystkie są bar-
dzo młode. Najstarsza Amelia Kajoch
z Kąkolewa ma 24 lata, najmłodsza
Amelia Praczyk z Wojnowic ma dwa
lata. 

Najwięcej, bo 6 Amelii mieszka w
Kąkolewie, po 3 w Osiecznej i Gro-
dzisku, po 2 w Wojnowicach i Kątach
i po jednej w Drzeczkowie, Łoniewie,
Kleszczewie i Ziemnicach.

W czerwcu pięćdziesiątą rocznicę ślubu świętują państwo Jadwiga i
Czesław Wilczkowiakowie z Wojnowic. 22 czerwca minie pięćdziesiąt
lat odkąd w Urzędzie Stanu Cylwilego w Lesznie zawarli związek mał-
żeński, natomiast 30 czerwca minie pół wieku od powiedzenia sakra-
mentalnego "tak" w kościele parafialnym w Goniembicach. Pani Jadwiga
pochodzi z Żakowa (gmina Lipno), gdzie razem z rodzicami i siostrą pro-
wadzili gospodarstwo rolne.

- Kiedy byłam panną przyjeżdżali do nas różni kawalerowie, ale Czesław
był pierwszym, który przyjechał samochodem. Wtedy jeszcze mało kto
miał auto. Najczęściej przemieszczano się motorami - opowiada Jad-
wiga Wilczkowiak

Po ślubie pani Jadwiga przeprowadziła się do domu rodzinnego męża.
W tym domu, który po latach rozbudowali, mieszkają po dziś dzień.
Razem pracowali w gospodarstwie, hodowali zwierzęta, uprawiali zie-
mię. Pracy zawsze było mnóstwo. Dokupili jeszcze ziemię, pobudowali budynki gospodarskie.

Wychowali dwoje dzieci - córkę Annę i syna Henryka. Dzieci założyły rodziny, ale są blisko, bo w Wojnowicach. Państwo Wilczkowia-
kowie doczekali się dwojga wnucząt. Wnuczka Ewa kończy studia magisterskie, wnuk Grzegorz uczęszcza do technikum. Są dumą
dziadków. Państwo Jadwiga i Czesław przekazali gospodarstwo synowi, ale cały czas pomagają. Pan Czesław choruje, ma problemy
z chodzeniem, ale interesuje się tym, co się dzieje na roli, pani Jadwiga prowadzi dom, pracuje w ogrodzie, karmi kury, kaczki. 

A my życzymy szanownym jubilatom, by dobrym zdrowiu doczekali kolejnych rocznic - a w przyszłym roku świętować będą kolejne
okrągłe jubileusze - pani Jadwiga obchodzić będzie 80.urodziny, a pan Czesław - 95. Już teraz wszystkiego najlepszego dla nich! 

zdjęcie ślubne Jadwigi 
i Czesława Wilczkowiaków


