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Z łóż życzenia 
Ewelina - 26 V

Ewelina Wójta
ze Świerczyny

Jędrzej - 16 V

Jędrzej Bartkowiak
z Jeziorek

Ewelina to imię pochodzenia
celtyckiego (oznacza: radość,
światło) lub wywodzące się z heb-
rajskiego imienia Ewa, od słów
hajja lub hawwa (wzięta od męża
lub dająca życie).

Kobieta nosząca to imię ma
bardzo bogatą osobowość i jest
mocno skupiona na swoim we-
wnętrznym życiu. Zawsze całą
sobą angażuje się w każde wyko-
nywane przez siebie zadanie, jest
pełna dynamizmu i chęci do dzia-
łania.

Cechuje ją też duża doza pew-
ności siebie, która pozwala jej wy-
znaczać sobie ambitne cele i
sięgać po wszystko, co jej się za-
marzy, a do czego tylko ma do-
stęp. Jest mocno pobudliwa i łatwo
można ją zdenerwować, wzruszyć
czy wywołać u niej zachwyt.

Zazwyczaj zupełnie nie zależy
jej na tym, by być w czymś najlep-
szą, czy zająć jakieś wysokie sta-
nowisko i jest zupełnie
zadowolona, kiedy jej życie płynie
stałym, spokojnym rytmem, bez
większych zmian. Jest odpowie-
dzialna i zaradna, a także na tyle
inteligenta, że potrafi odnaleźć się
w każdej roli, jaką przeznaczy jej
los. Często zostaje kierowniczką
jakiejś grupy ludzi i znakomicie się
w tym sprawdza, ponieważ potrafi
zachować chłodny, fachowy obiek-
tywizm i zawsze jest sprawiedliwa.
Przestrzega bardzo surowych
zasad. Jej wrodzony zmysł mo-
ralny objawia się w przełomowych
chwilach i stanowi ważną część
życia uczuciowego. Najważniejsza
jest dla niej radość dawania.
Wszelkie uczucia, namiętności,
popędy wiążą się dla niej z miło-
ścią w najszczytniejszym znacze-
niu tego słowa. Zdolna jest do

głębokiej przyjaźni, nawet w mał-
żeństwie, co jest rzadkością. 

Ewelina największe sukcesy
osiąga w zawodach, w których ma
kontakt z dziećmi lub z osobami
chorymi.

Szczęśliwą liczbą imienia jest
6, zwierzęciem - gołębica, znakiem
zodiaku - panna i skorpion, szczę-
śliwym kamieniem - cytryn, kolo-
rem - żółty, rośliną - lilia, planetą -
Merkury i Uran.

Ewelina imieniny obchodzi
także 24 grudnia.

W naszej gminie mieszkają 34
panie o imieniu Ewelina. Najwię-
cej, bo 10 mieszka w Osiecznej, 8
- w Kąkolewie, po 2 w Ziemnicach
i Grodzisku oraz po jednej w: Ło-
niewie, Kątach, Wojnowicach, Do-
bramyśli, Popowie, Świerczynie,
Wolkowie, Miąskowie, Drzeczko-
wie, Jeziorkach, Frankowie i Wito-
sławiu.

Najstarszą w tym gronie jest
41-letnia Ewelina Szmania z
Osiecznej, najmłodszą 5-letnia
Ewelina Przybylska z Kąkolewa.

Jest to imię męskie pochodzenia
greckiego, wariant imienia Andrzej.
Pojawiło się w Polsce w XIV wieku.
W niektórych regionach imię Jędrek
funkcjonuje jako zdrobniała forma
imienia Andrzej.

Jędrzej to mężczyzna dość spe-
cyficzny. Jego inność polega na
tym, że wydaje się, iż człowiek ten
nie ma poczucia czasu i nawet
kiedy jest już mocno posunięty w la-
tach, okazuje typowo młodzieńczą
fantazję i jego otoczenie ma wraże-
nie, iż nie ma on świadomości swo-
jego wieku.

Dzięki temu nigdy się nie sta-
rzeje. Ma w sobie wiele wrodzonego
wdzięku, któremu mało która pani
jest w stanie się oprzeć. Dzięki temu
zazwyczaj ma ogromne powodze-
nie i gdziekolwiek się pojawia, przy-
ciąga zainteresowane damskie
spojrzenia. 

W pracy Jędrzejowi brakuje sys-
tematyczności i czasem nie potrafi
zmusić się do wzmożenia wysiłków.
Na szczęście jednak na ogół udaje
mu się nadrabiać te braki swoją
kreatywnością i pomysłowością.
Ponadto Jędrzej jest bardzo pewny
siebie, co ludzie odczuwają od
pierwszej chwili kontaktu z nim,
przez co od razu wzbudza w nich
szacunek, a u rywali - poczucie nie-
pewności. Jest odważny, prostoli-
nijny, szczery oraz wierny.

Ma również wielkie instynkty
opiekuńcze, kiedy musi się kimś
zająć robi to troskliwie i z ofiarno-
ścią.

Jest pełen wiary i entuzjazmu,
więc we wszystkie przedsięwzięcia
angażuje się z pewnością, że mu

się powiedzie. 
Ponadto, mimo iż człowieka

tego rozpiera energia i stale jest
czymś zajęty, potrafi również zna-
leźć czas dla swojej rodziny, a wła-
ściwie poświęca jej go najwięcej.

Wspaniale wywiązuje się z roli
ojca, ponieważ znajduje w tym
prawdziwe spełnienie i ma poczu-
cie, że jego życie wypełnia ważna
misja. Jako mężowi również nie
można mu niczego zarzucić, gdyż
jest w stu procentach wierny i bez-
konfliktowy.

Jędrzej imieniny obchodzi także
6 stycznia.

W gminie Osieczna mieszka 15
panów o imieniu Jędrzej. Po sze-
ściu Jędrzejów mieszka w Osiecz-
nej i Kąkolewie, dwóch w Popowie i
jeden w Jeziorkach.

Najstarszym Jędrzejem jest 49-
letni Jędrzej Matuszewski z Kąko-
lewa, najmłodszym - trzyletni
Jędrzej Łysiak, również z Kąkolewa.

U R O D Z E N I A

02. 03. - Franciszek Śleboda, Kąkolewo
06. 03. - Iga Maria Maćkowska, Kąkolewo
11. 03. - Zuzanna Urbaniak, Kąkolewo
15. 03. - Krzysztof Siepak, Kąkolewo
15. 03. - Patryk Klabik, Frankowo
25. 03. - Nikodem Szpyrka, Grodzisko
28. 03. - Filip Marcin Olejniczak, Kąkolewo
30. 03. - Jakub Jarczewski, Kąkolewo
01. 04. - Wiktoria Kozłowska, Osieczna
05. 04. - Amelia Anna Wojtkowiak, Ziemnice

Z G O N Y

15. 03. - Tadeusz Toboła (1931), Kąkolewo
21. 03. - Maria Domagała (1930), Łoniewo
21. 03. - Józef Kasperski (1946), Kąkolewo
22. 03. - Stefania Lubka (1923), Osieczna
23. 03. - Weronika Stelmaszyk (1924), Kąty
24. 03. - Cecylia Szeląg (1937), Frankowo
28. 03. - Edward Józefiak (1939), Kąty
28. 03. - Marta Kajoch (1932), Kąkolewo
01. 04. - Marcel Ratajczak (1930), Kąkolewo
01. 04. - Antonina Graf (1930), Świerczyna
06. 04. - Eugenia Paradowska (1929), Osieczna
06. 04. - Urszula Szymlet (1945), Osieczna
06. 04. - Feliks Tomaszewski (1925), Osieczna
07. 04. - Józefa Giera (1929), Świerczyna
13. 04. - Marian Gendera (1951), Osieczna

Ruszyły prace zawiązane z budową Centrum Kultury i Biblioteki w
Osiecznej. Wyznaczono granice budynku, trwają roboty ziemne,
wkrótce nastąpi fundamentowanie obiektu. Prace wykonuje firma
Skanska S. A.


