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Złóż życzenia
Jackowi - 17. 08

Imię bardzo
popularne w Pol-
sce z racji kultu
dominikanina, św.
Jacka, jednego z
pierwszych kano-
nizowanych Pola-
ków. Jacek to
stały, silny cha-
rakter i pewny
siebie myśliciel.
Bardzo lubi ucho-
dzić za autorytet,
i to niemal w każ-
dej dziedzinie.
Niezmiernie cie-
szy go wrażenie,
jakie wywiera na
kobietach. Lubi
wygodne życie,
kocha przyrodę, ciekawy jest świata. Życie ro-
dzinne nie jest jego pasją. Kolorem Jacka jest
niebieski, rośliną pokrzywa, zwierzęciem koń,
liczbą trójka, a znakiem zodiaku Baran. Imieniny
obchodzi również: 10 lutego, 3 lipca i 11 wrześ-
nia.

Jacków w naszej gminie jest 45. Tylko jeden
z nich urodził się w XXI wieku. Jest to Jacek
Skowronek ze Świerczyny, który będzie miał w
sierpniu 7 lat. A najstarszym jest Jacek Olejni-
czak z Osiecznej, który ma dopiero 52 lata. Nie
ma więc w naszej gminie Jacków staruszków.
Najwięcej panów o tym imieniu mieszka w
Osiecznej i w Świerczynie - po 10, w Kąkolewie
- 9, w Kątach - 4, w Ziemnicach - 3, we Franko-
wie, Wojnowicach i Łoniewie - po 2, oraz w Do-
bramyśli, Drzeczkowie i Grodzisku - po jednym.
Wszystkim Jackom w naszej gminie życzymy
zdrowia i szczęścia.

Marii - 15. 08
Maria to jedno z

najpopularniejszych
imion jakie noszą Polki.
Maria jest osobą kon-
sekwentną, kocha
męża i dzieci, czuje się
odpowiedzialna za
dom oraz pilnuje, by
ogień miłości i wzajem-
nego oddania nigdy nie
zgasł. Pociąga ją
wszystko, co tajemni-
cze. Marie mają rozwi-
niętą intuicję. Są przy
tym wnikliwe i starają się zawsze dotrzeć do is-
toty problemu. Nie znoszą bylejakości i prowi-
zorki. Do życiowych zadań podchodzą w sposób
perfekcyjny i często innym ludziom stawiają wy-
sokie wymagania. Są opiekuńcze i uczuciowe.
Kolorem wszystkich Marysiek jest niebieski, zwie-
rzęciem gołębica, rośliną lilia, liczbą szóstka, a
znakiem zodiaku Panna. Marie obchodzą imie-
niny aż 36 razy w roku, najwięcej, bo 6 razy w
sierpniu.

Pań i dziewczynek o imieniu Maria jest w na-
szej gminie aż 184. W poszczególnych miejsco-
wościach mieszka: w Kąkolewie - 48, w
Osiecznej - 42, w Świerczynie - 19, w Grodzisku
- 18, w Kątach - 10, w Popowie Wonieskim - 9, w
Wojnowicach - 8, w Miąskowie, Ziemnicach, Ło-
niewie - po 5, w Drzeczkowie, Kleszczewie - po 3,
w Trzebani, w Witosławiu, Dobramyśli - po 2, we
Frankowie, w Wolkowie i Jeziorkach - po jednej.
Najstarszą jest pani Maria Kaczmarek z Drzecz-
kowa, która w styczniu skończyła 90 lat. A naj-
młodszą - maleńka Marysia Kajoch z Jeziorek,
która urodziła się w czerwcu bieżącego roku.
Wszystkim Mariom, Marysiom i Marylkom ży-
czymy szczęścia i zadowolenia z życia.

Jacek Cugier
z Wojnowic

Maria Pierzynowska
z Osiecznej

URODZILI SIĘ15.06. Maria Kajoch, Jeziorki
16.06. Kuba Kowalczyk, Łoniewo
18.06. Filip Szulc, Łoniewo
24.06. Julia Juśkiewicz, Grodzisko
26.06. Joanna Toboła, Osieczna
14.07. Maciej Kolan, Osieczna
15.07. Wiktoria Wilk, Kąkolewo
15.07. Dominik Klorek, Kąkolewo

ZMARLI
25.06. Kazimierz Kostka (1938), Wojnowice
26.06. Stefania Sobierajska (1932), Kąkolewo
13.07. Lilla Bożena Wylczyk (1960), Kąkolewo
20.07. Aniela Glapiak (1934), Kąkolewo
20.07. Maria Wawrzyniak (1946), Świerczyna

W sierpniu, w rocznicę zrzucenia amerykań-
skiej bomby na Hiroszimę, świat obchodzi Dzień
Rozbrojenia. Przypada on 6 sierpnia. A potem
mamy bardzo miłe święto, które obchodzą zwłasz-
cza pracownicy bibliotek. Jest to Dzień Św. Waw-
rzyńca, patrona bibliotekarzy. Uroczystości mają
miejsce 10 sierpnia. Dwa dni później obchodzi się
Międzynarodowy Dzień Młodzieży. Dla upamięt-
nienia zwycięstwa nad Armią Czerwoną pod Ra-
dzyminem w 1920 roku, 15 sierpnia obchodzimy
Dzień Wojska Polskiego. Natomiast 28 sierpnia w
kalendarzu zapisano Święto Polskiego Lotnictwa.
Tego dnia w 1932 roku Franciszek Żwirko i Stani-
sław Wigura zwyciężyli w Międzynarodowych Za-
wodach Lotniczych w Berlinie.

Nie zapomnij w sierpniu

Nie da się zmierzyć cierpienia
najbliższych po stracie syna. Nie
zmniejszą go żadne słowa ani wy-
razy współczucia. Tygodniami i la-
tami będą pytali - Dlaczego?
Dlaczego to musiało się stać? Dla-
czego los zabrał chłopaka na po-
czątku jego życiowej drogi? Czy
można było wypadku uniknąć?

Nie chcemy analizować tamtej
tragedii. Dziś byłoby to trudne dla
rodziców, rodzeństwa, przyjaciół.
Ale zawsze w takich chwilach za-
stanawiamy się, co powiedzieć
innym. Czy śmierć młodego męż-
czyzny może czegoś nauczyć,
przed czymś przestrzec? Może, pa-
radoksalnie, jego odejście, kogoś
jednak zatrzyma, komuś daruje

życie?
Chłopacy pojechali do lasu. Na

leśnym dukcie jeździli samochodem
renault. Prowadził Przemek.

Tymczasem ustawa o lasach za-
brania poruszania się po drogach
leśnych pojazdom silnikowym, za-
przęgowym i motorowerom. Ten
zakaz obowiązuje cały rok, nieza-
leżnie od pogody czy zagrożeń po-
żarowych. Do lasu po prostu nie
można wjeżdżać. Czy wiedzą o tym
młodzi ludzie, którzy docierają do
nieczynnej już żwirowni w lesie,
między Kąkolewem i Lesznem?
Leśnicy mówią, że jest ich tam nie-
kiedy wielu. Szaleją na quadach,
czy samochodami. A to znaczy, że
przejeżdżają przez las i łamią

prawo. Mogą więc być ukarani man-
datem. Ale mogą też stwarzać inne
zagrożenia, także dla siebie.

Chłopcy musieli jechać szybko.
Wpadli na drzewo i przód samo-
chodu w sekundzie przestał istnieć.

Ludzie lasu mówią, że jazdy na
leśnych duktach nie można się nau-
czyć. Tego przecież nie przerabia
się na żadnym kursie. Leśna droga
jest piaszczysta, samochód może
nagle wypaść z dziury i nie wia-
domo, gdzie się zatrzyma. Roz-
grzane katalizatory, przy
zatrzymaniu wozu mogą zapalić
ściółkę. A wówczas o pożar lasu i
wozu nietrudno. To bardzo niebez-
pieczna zabawa. Tylko brak wyob-
raźni tłumaczy taką jazdę w lesie.
Dlatego o jej skutkach trzeba jak
najczęściej mówić. Przede wszyst-
kim rodzice, ale też nauczyciele,
strażacy, dziennikarze, policjanci.
Także przy okazji tak tragicznych
zdarzeń jak to z ostatniej czerwco-
wej soboty. Bo jak już mówiliśmy -
może to kogoś zatrzyma, może

uświadomi, że jazda po leśnych
ścieżkach jest naprawdę niebez-
pieczna. Zwłaszcza, jak na liczniku
jest więcej niż 20 km na godzinę. A
najczęściej jest.

Koledzy Przemka nie potrafili
wyjaśnić, dlaczego pojechali na tę
wyprawę do lasu. Nie wtedy, zaraz
po wypadku. Jeden z nich, mimo,
że był ranny, pobiegł do drogi, by
zawołać pomoc. W lesie komórka
nie miała zasięgu. Byli zszokowani,
płakali.

Ten tekst piszemy ku przestro-
dze. Jest lato, są wakacje. Wielu
młodych ludzi planuje najróżniejsze
wyprawy. Życzymy im, by zdrowi
wrócili do domów. Aby tak się stało,
muszą być odpowiedzialni, ostrożni,
przewidywać skutki swoich zacho-
wań. Również nad wodą, bo prze-
cież zdarza się, że skaczą "na
główkę" do płytkiej wody. Takie
skoki prawie zawsze kończą się tra-
gicznie. O tym także rozmawiajmy -
z dziećmi, kolegami, przyjaciółmi.
Ostrzeżeń nigdy za wiele.

Ku przestrodze
To był tragiczny sobotni wieczór. W lesie niedaleko Kąkolewa
zginął 21-letni Przemek z Krzemieniewa. Jego koledzy zos-
tali ranni.

Szanowni Państwo,
Poszukuję śladów związanych z rodziną Borów-ków: fotografii domu przy ul. Rynek 32 - sprzed1960 roku, starych zdjęć Leokadii, Ryszarda Ma-ksymiliana, Zygmunta, Feliksa, Ireny Borówków,miejsca pochówku mojego pradziadka HenrykaBorówki, który pochodził z miejscowości Kąty.
Gdyby ktoś z Państwa chciał się podzielić takąwiedzą i dokumentacją bardzo proszę o pozosta-wienie informacji w redakcji Przeglądu Osieckiego,poprzez którą nawiążę bezpośredni kontakt.

Z prośbą o współpracę,
Lechosław Dworak


