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Z łóż życzenia 
Wiktorii - 23 XII

Wiktoria Majorek
z Osiecznej

Miłoszowi - 25 I

Miłosz Strugała
z Osiecznej

Wiktoria to imię żeńskie pocho-
dzenia łacińskiego (łac. victoria zna-
czy zwycięstwo). W mitologii
rzymskiej nosiła je rzymska bogini
zwycięstwa i chwały.

Kobieta o imieniu Wiktoria jest
powściągliwa w wyrażaniu swoich
odczuć, momentami nieśmiała, ale w
głębi duszy uważnie wszystko anali-
zuje i wyciąga praktyczne dla siebie
wnioski. Nie działa pochopnie, nie
wpada w panikę. Stoi mocno na
ziemi i nie spędza życia na marze-
niach. Pasjonuje ją nauka, niezależ-
nie od kierunku. 

Ma dość męski sposób myślenia.
Dobrze współpracuje z zespołem, w
którym przewagę stanowią męż-
czyźni. Należy do nielicznych kobiet,
dla których mężczyzna może być ko-
legą w pracy. Jej analityczna inteli-
gencja, pozwala widzieć szczegóły
zagadnienia. 

Swoją uwagę koncentruje naj-
chętniej na domu i rodzinie. Jest su-
rową, ale sprawiedliwą matką.

Wiktoria jest powściągliwa w oka-
zywaniu uczuć. Ma nieco flegma-
tyczne usposobienie, dlatego woli
życie bez przygód, za to rozważne i
dobrze zaplanowane. 

Jest to kobieta poważna, podcho-
dząca do życia racjonalnie i odpo-
wiedzialnie. 

Wiktoria imieniny obchodzi także:
18 stycznia, 1 lutego, 20 maja, 21
sierpnia, 26 września, 15 listopada.

Szczęśliwy kolorem imienia Wik-
toria jest żółty, liczbą - 7, kamieniem
- diament.

W gminie Osieczna mieszka aż
37 pań o imieniu Wiktoria. Najstarszą
z nich jest 85-letnia Wiktoria Kuśnie-

rek z Popowa Wonieskiego. Warto
wspomnieć, że kolejna Wiktoria jest
od swej poprzedniczki o 67 lat młod-
sza, najmłodsza zaś - Wiktoria Zając
z Drzeczkowa ma dwa latka. Najwię-
cej pań Wiktorii mieszka w Kąkole-
wie, jest ich tam jedenaście, dziesięć
w Osiecznej, cztery w Ziemnicach,
trzy w Świerczynie, dwie w Drzecz-
kowie i po jednej w: Popowie, Jezior-
kach, Trzebani, Grodzisku,
Kleszczewie, Wojnowicach i Kątach.

Miłosz to imię pochodzenia sło-
wiańskiego, utworzone poprzez
zdrobnienie starosłowiańskich imion
takich jak: Miłosław, Miłorad, Miłowuj.
Imię to oznacza: miłujący lub umiło-
wany. 

Pan o imieniu Miłosz bywa po-
wściągliwy, enigmatyczny oraz nieco
zamknięty w sobie, ale bardzo życz-
liwy. Nieśmiałość nie pozwala mu na
życie pełne ekspresji, a Miłosz
skrywa w sobie bardzo wiele. Kiedy
wbije sobie coś do głowy, trudno go
od tego odwieść. Podświadomie ota-
cza się ponadto ludźmi, na których
może wywierać wpływ. To bardzo to-
warzyski, sympatyczny i pewny sie-
bie mężczyzna.

Miłosz lubi błyszczeć w towarzy-
stwie, musi jednak się kontrolować,
aby z tym nie przesadzić. Wie, jak
zjednać sobie sprzymierzeńców dla
swych dążeń. Jest mimo to niezastą-
piony na dystyngowanych salonach -
sam uwielbia towarzystwo ludzi biz-
nesu, zabawę, przyjęcia, ale
wszystko na wysokim poziomie.

To urodzony aktor chętnie podej-
mujący nowe wyzwania. Jest świet-
nym graczem, a dzięki swej
niezawodnej intuicji łatwo osiąga suk-
ces. Praca nie sprawia mu przyjem-
ności, przynoszą ją tylko zyski i
sukcesy, które zresztą szybko osiąga.
Zadziwia zręcznością i skrupulatno-
ścią, dlatego wszyscy uważają go za
godnego zaufania. Posiada dużą in-

tuicję i potrafi skrupulatnie wszystko
zaplanować.

Szczęśliwym kolorem Miłosza jest
łososiowy, kamieniem - oliwin, liczbą
- 4.

Miłosz imieniny obchodzi także 25
lutego i 28 czerwca.

W naszej gminie mieszka dzie-
więtnastu panów o imieniu Miłosz.
Najstarszym z nich jest 35-letni Mi-
łosz Guzikowski z Osiecznej, naj-
młodszym - 8-miesięczny Miłosz
Strugała z Osiecznej. Najwięcej Miło-
szów mieszka w Kąkolewie, jest ich
tam siedmiu, sześciu Miłoszów
mieszka w Osiecznej, trzech w Gro-
dzisku, dwóch w Kątach i jeden w
Drzeczkowie.

Z WIZYTĄ U SENIORÓW
Państwo Anna i Czesław Graczykowie z Wolkowa 18 grudnia ob-

chodzili swoją 50. rocznicę ślubu. Pół wieku małżeństwa przyniosło chwile
radosne i smutne - wszystkie razem przetrwali.

Pani Anna mieszkała w Lesznie, pracowała w Młynie, w charakterze
sekretarki. Z racji wykonywanego zawodu pewnego dnia poszła wysłać
listy na pocztę. Tam w kolejce stał pan Czesław, również leszczynianin.
Spodobała mu się młoda, ładna dziewczyna, więc podjął rozmowę, potem
odprowadził ją do pracy. Umówili się na następne spotkanie. Tych spotkań
było jeszcze wiele. W grudniu 1965 roku wzięli ślub cywilny w leszczyń-
skim ratuszu, ślub kościelny odbył się rok później w kościele pod wezwa-
niem św. Mikołaja w Lesznie.

Młodzi zamieszkali z rodzicami pani Anny w Lesznie przy ulicy Lesz-
czyńskiej. Na świat przychodziły dzieci: Małgorzata, Rafał, Arkadiusz,
Hanna i Sławomir. W niedużym mieszaniu brakowało miejsca. Pan Cze-
sław zaczął się więc rozglądać za mieszkaniem. Postanowili zamieszkać
na wsi. Dotychczas pan Czesław pracował na budowach, a potem robił
szalunki pod tunele do kopalni na Śląsku.

- To były ciągłe wyjazdy w delegacje - opowiada Czesław Graczyk.
Postanowił więc zmienić zajęcie, aby więcej czasu spędzać z rodziną.
W lipcu 1973 roku podjął pracę w Państwowym Gospodarstwie Rol-

nym w Drzeczkowie. Państwo Graczykowie otrzymali wtedy mieszkanie
służbowe w Witosławiu. Pan Czesław, mieszczanin nauczył się pracy w
polu, w gorzelni, przy zwierzętach gospodarskich i pokochał to zajęcie.
Zrobił specjalny kurs i został mistrzem oborowym. W 1979 roku przepro-
wadzili się do Wolkowa. Tam mieszkają do dziś.

Pani Anna zajmowała się prowadzeniem domu i wychowaniem dzieci.
W latach 1984 - 1992 była radną w Gminie Osieczna. Za działalność spo-

łeczną w 1987 roku otrzymała brązowy krzyż zasługi. 
Życie biegło szybkim tempem. Dzieci państwa Graczyków pozakładały

rodziny. Z rodzicami pozostał tylko syn Rafał. Dwa lata temu zmarł. Ro-
dzicom bardzo trudno jest pogodzić się z jego odejściem. Na szczęście
bliscy telefonują do nich codziennie. Często też odwiedzają rodziców, a
wnuki i prawnuki spędzają u dziadków wakacje. Jest ich spora gromadka.
Wnuków mają państwo Graczykowie dziesięcioro - Szymon, Maciej - sy-
nowie córki Małgorzaty, Mikołaj - syn Arkadiusza, Marika, Mateusz, Mi-
chał i Martyna - dzieci Hanny oraz Amelia, Zuzanna i Martyna - córki
Sławomira. Prawnuków jest czworo - Emilka, Bartosz, Jakub i Dominika.

Będzie więc wesoła gromadka, kiedy dzieci wyprawią rodzicom uro-
czyste złote gody. My życzymy, żeby zdrowie dopisywało jubilatom, a
słońce świeciło nieustannie nad ich domem.

To już setny numer naszego miesięcznika.
Archiwum wszystkich wydań znajdziesz

na stronie internetowej
www.osieczna.pl/gazeta


