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ZłóŜ Ŝyczenia solenizantom
Mariuszowi - 19.01.

Mariusz Golembka
z Wojnowic

Bogumile - 20.12

Bogumiła Dawid
ze Świerczyny

Imię Mariusz wywodzi się od
imienia boga wojny Marsa lub
nazwy rzymskiego rodu Mariu-
szów. W Polsce znane jest od XIII
wieku, ale większą popularność
zyskało dopiero w wieku XX.
Każdy Mariusz jest człowiekiem
odpowiedzialnym, troskliwie dbają-
cym o dom i rodzinę. Można na
nim polegać w najtrudniejszych sy-
tuacjach. Do tego jest rozważny i
pracowity. Uwielbia naturę i nieba-
nalne podróże. Jego kolorem jest
niebieski, zwierzęciem słoń, ro-
śliną koniczyna, liczbą ósemka, a
znakiem zodiaku Byk. Imieniny ob-
chodzi też: 4 i 9 lutego, 12 marca,
8 czerwca, 22 sierpnia i 31 grud-
nia.

W gminie Osieczna mieszka aż
76 panów o imieniu Mariusz. Naj-
starszym jest 48-letni Mariusz Gla-
piak z Kąkolewa, a najmłodszym
roczny Mariusz Lester z Łoniewa.
Wszystkim Mariuszom życzymy,
by każdy dzień w ich życiu był po-
godny i szczęśliwy. W Osiecznej

mieszka 21 panów o imieniu Ma-
riusz, w Kąkolewie - 20, w Świer-
czynie - 9, w Grodzisku - 6, w
Kątach - 4, w Ziemnicach i Wojno-
wicach - po 3, w Łoniewie, Dobra-
myśli i Frankowie po 2, oraz w
Drzeczkowie, Miąskowie, Klesz-
czewie i Wolkowie - po jednym.

Bogumiła ma słowiańskie ko-
rzenie. W dosłownym tłumaczeniu
znaczy "miła Bogu". Bogumiła, Bo-
gusia lub Miłka ceni sobie nade
wszystko swobodę i niezależność.
Jest zarówno skryta, jak i pewna
siebie. Przede wszystkim ma
ogromne poczucie odpowiedzial-
ności i lojalności, choć bywa na-
zbyt impulsywna i mało
tolerancyjna. Jej kolorem jest czer-
wień, zwierzęciem nietoperz, ro-
śliną wawrzyn, liczbą ósemka, a
znakiem zodiaku Baran. Imieniny
obchodzi także: 18 kwietnia,
10 czerwca, 3 września, 3 listo-
pada.

W naszej gminie mieszka 20
Bogumił. Najwięcej w Kąkolewie -
8. W Osiecznej żyją 4 Bogumiły, w
Świerczynie - 2, a w Kątach, Woj-
nowicach, Drzeczkowie, Miąsko-
wie, Popowie Wonieskim i
Dobramyśli - po jednej. Najwięcej
lat ma Bogumiła Mikołajczak z
Kątów, która w tym roku obcho-
dziła 67 urodziny. A najmłodszą

jest 7-letnia Bogumiła Krysztofiak
z Kąkolewa. Paniom Bogusiom ży-
czymy zdrowia i szczęścia.

Tę zabawę adresujemy do naszych małychczytelników. Otóż proponujemy im, by do łań-cuszków wiszących na gwiazdkowymdrzewku wpisały imiona głównych bohaterówznanych książek dla dzieci. Poniżej podajemytytuły tych książek, a dzieci kolejno na łań-cuszkach zawieszają odpowiednie imiona. Dlaułatwienia, do każdego łańcuszka już wpisa-liśmy po dwie literkę.
Aby wziąć udział w konkursie trzeba naadres redakcji przysłać 10 prawidłowychimion bajkowych bohaterów. Wśród nadaw-ców prawidłowych odpowiedzi rozlosujemynagrody - maskotki. Na odpowiedzi czekamydo 15 stycznia.

A oto tytuły książek:
"Królowa Śniegu", "Kubuś Puchatek", "Okrasnoludkach i sierotce Marysi", Ten Obcy","Na jagody", "O psie który jeździł koleją", "Ta-jemniczy ogród", "Opowieści z Narnii","Czarna owieczka", "Akademia Pana Kleksa".
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