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Sportowcy z UKKS Iskra Osieczna wzięli udział w I Międzynaro-
dowym Barbórkowym Turnieju Koszykówki w Katowicach. Sto-
czyli kilka wygranych i przegranych bojów ostatecznie plasując
się na ósmej pozycji. Jak na tak młody klub, jest to wynik dosko-
nały. Gratulujemy!

„Przy żłobie”
Franciszka Kobryńczuka

W Ciechanowcu krowa krowie
powiedziała w ludzkiej mowie:
- Nie pchaj gęby mi do żłobu,
bo nie starczy dla na obu
marchwi, otrąb i buraków,

ulubionych mych przysmaków!
Ta odrzekła: - Mam w nadmiarze
brukwi, rzepy i ziemniaków.
Mogę część ci oddać w darze
za dwa kilo twych buraków.
Ta odrzekła: - Jestem dojną,
przeto pan mój należycie
już od świtu ręką hojną

karmi co dzień mnie obficie.
Z ciebie nie jest sztuka dojna,
Lecz jałówka, więc dziewucha.
Musisz teraz być przystojna,
by cię pojął jakiś buhaj.

Musisz się odżywiać chudo,
by wyglądać jak to cudo.
Ta odrzekła: - Dobra rada!

Wyjść mi za mąż już wypada.

W związku z nadchodzącymi świętami Bożego Narodzenia
proponujemy przypomnienie podania ludowego, głoszącego,
że w noc wigilijną zwierzęta mówią ludzkim głosem.

Czy pomożesz mi w tym dziele?
Ta odrzekła: - Już nie cielę
jesteś przecie. Wiosna blisko.
Wnet wyjdziemy na pastwisko.
Towarzystwo znajdziesz męskie
i zakończysz dni panieńskie.
Krowa wartość ma pieniężną
wtedy, kiedy jest zamężną.

Ta odrzekła: - W ludzkim rodzie
jest odwrotnie. Żeńska młodzież
bywa w cenie, nie mężatki.
Jej rodzice – tata z mamą

czynią w związku z nią wydatki,
żeby szybko wyszła za mąż.
Ta odrzekła: - Ludzki rodzaj
na dziwactwa ma urodzaj.
Ale siedźmy obie cicho,

gdyż w oborze nie śpi licho.
Burek może panu donieść,
jako sługa mu przymilny,
o czym owce, krowy, konie
mówią w wieczór wigilijny.

Wesołych Świąt

Co powiedzą?

Ta zabawa adresowana jest za-
równo do młodszych, jak i star-
szych czytelników. Poniżej
zamieściliśmy aż 40 literek. Połowa
z nich utworzy hasło składające się
z czterech słów. Aby je znaleźć wy-
starczy przeskakiwać w poziomych
rzędach zawsze o taką samą ilość
kratek. Zaczynamy od pierwszej li-
tery w pierwszym rzędzie. Rozwią-

zanie należy przesłać do redakcji
do 10 stycznia. Wśród nadawców
prawidłowych odpowiedzi rozlosu-
jemy trzy nagrody. A będą to „ma-
giczne kubki”, czyli takie, które po
napełnieniu gorącym płynem poka-
zują obrazek. Życzymy zatemmiłej
zabawy i szczęścia w losowaniu. A
treść rozwiązanego hasła niech się
po prostu spełni.
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Świąteczna skakanka Z wizytą u seniorów
W grudniu 50. rocznicę ślubu obchodzą Bogusława i Jan
Szczepaniakowie z Osiecznej. Pani Bogusława ma 68 lat, a
jej mąż pięć lat więcej.

A to znaczy, że poznali się bar-
dzo młodo. Pan Jan wspomina, że
swoją przyszłą żonę wybrał sobie
kiedy miała 14 lat. Poczekał aż
uzyskała pełnoletność i wtedy po-
prosił ją o rękę. Oczywiście zgo-
dziła się i odtąd razem szli przez
życie. Po ślubie młodzi zamieszkali
u rodziców pani Bogusławy. Tam
urodziły się dzieci - córka i syn. I to
głównie ich wychowaniem i prowa-
dzeniem domu zajmowała się pani
Bogusława. Zawodowo nigdy nie
pracowała, ale ponieważ mieli
ponad hektar ziemi i ogród zawsze
było co robić. A pan Jan był kie-
rowcą. Za kółkiem przepracował
34 lata, ale wcześniej jeszcze
sześć lat jako pracownik fizyczny.
Na emeryturę przeszedł po 40 la-
tach pracy. Zatrudniony był w
POM, wWydziale Komunikacji Po-
wiatowej Rady i w Gminnej Spół-
dzielni. Przejechał ciągnikiem i
samochodem tysiące kilometrów.
Nie narzekał, bo lubił swoją pracę
i jak mówi codziennie wracał do
domu. A tu trzeba było pomagać
żonie i w polu i w obejściu. Hodo-
wali przecież świnie, kury, indyki,

nawet gołębie. W 1971 roku prze-
prowadzili się do domku, który
odziedziczyli po babci. Przez wiele
lat go remontowali. Dziś marzy im
się już tylko by mogli odbudować
łazienkę.
Państwo Szczepaniakowie

mieszkają z córką. Kiedyś pani Bo-
gusława bardzo dużo czasu po-
święcała na robótki szydełkiem.
Wyczarowywała piękne firany, ob-
rusy, poduszki. Kilka obrusów po-
darowała do kościoła w Osiecznej,
Świerczynie i Krzywiniu. Teraz już
nie robi, ale pasję do robótek prze-
kazała córce. Niestety, pani Bogu-
sława nie ma najlepszego zdrowia,
nie może więc, jak kiedyś, praco-
wać w ogródku, czy dalej gdzieś
wyjeżdżać. Najchętniej przebywa
więc w domu. Oczywiście z
mężem i córką, a cieszy się kiedy
przyjeżdża syn z rodziną. Jubilaci
mają jedną wnuczkę, już studen-
tkę. Wszyscy świętować będą jubi-
leusz dziadków. Na pewno nie
zabraknie serdecznych życzeń. A
nasza redakcja szczerze się do
nich przyłącza.


