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ZłóŜ Ŝyczenia

Sabinie - 5 XII

Sabina Modrzyńska
z Osiecznej

Aleksandrowi - 12 XII

Aleksander Rosicki
z Kątów

Starożytni Rzymianie mawiali, że
Sabina to "kobieta z plemienia Sabi-
nów". W Polsce imię to pojawiło się z
końcem XVIII wieku, kiedy to panowała
moda na imiona o antycznym rodowo-
dzie. Bardzo modne stało się w latach
60. ubiegłego wieku. Sabina jest ko-
bietą piękną, subtelną i inteligentną.
Bywa towarzyska i kobieca. Ale frasz-
kopisarz przestrzega "Ty się miarkuj,
zwłaszcza gdy nie wiesz zbyt wiele o
Sabinie, by nie zdziwić się po latach,
gdy Saba figla spłata". Jej kolorem jest
niebieski, rośliną kozłek lekarski, zwie-
rzęciem jeż, a znakiem zodiaku Waga.
Imieniny obchodzi także : 20 i 29 sierp-
nia, 27 października i 20 grudnia.

W gminie Osieczna mieszka 14
pań o imieniu Sabina. Najstarsza Sa-
bina Marcinkowska z Osiecznej uro-
dziła się w 1922 roku. A najmłodsza
Sabina Handke z Popowa Wonie-
skiego właśnie skończyła 24 lata.
Wszystkim Sabinom życzymy zdrowia,
pogody ducha na każdy dzień. W Ką-

kolewie mieszka 5 Sabinek, w Osiecz-
nej - 3, w Popowie Wonieskim - 2 oraz
w Grodzisku, Kleszczewie, Świerczy-
nie i Ziemnicach - po jednej.

Aleksander, czyli z greckiego
"broniący mężów". U nas obecny od
XII wieku jako imię męskie i od XV
wieku jako imię żeńskie. Jest z natury
człowiekiem dobrym, ale przekładają-
cym ponad wszystko wygodne życie i
przyjemności, jakie ono niesie. Można
i należy pogratulować mu poczucia
humoru, umiejętności prowadzenia in-
teresujących rozmów, wrażliwości na
piękno. Jego kolorem jest niebieski,
rośliną bez, zwierzęciem krab, liczbą
dziewiątka, a znakiem zodiaku Rak.
Imieniny ochodzi także: 15 stycznia,
26 lutego, 18 i 20 marca, 24 kwiet-
nia, 3 i 18 maja, 17 lipca, 11 i 28 sierp-
nia, 13 września.

Aleksandrów także nie ma w na-
szej gminie zbyt wielu. Aktualnie
mieszka ich 13. Najwięcej, bo 5 - w
Grodzisku, w Osiecznej i Kąkolewie -
po 3 oraz w Kątach, Ziemnicach - po
jednym. Najstarszy, Aleksander Pła-

czek z Grodziska ma 67 lat, a naj-
młodszy Olek Rosicki z Kątów dopiero
trzy latka. I tym dużym Aleksandrom, i
tym małym Olkom życzymy samych
słonecznych dni.

Michalina wśród laureatów
Michalina Wielebińska ma 17 lat i jest uczennicą drugiej klasy
Liceum. Przez kilka ostatnich miesięcy zbierała materiały do
pracy w ogólnopolskim konkursie pod nazwą "Dzieje wojny
- żołnierze i ofiary".
Ten konkurs miał już swoją pięt-

nastą edycję i przez wszystkie te
lata brało w nim udział prawie 13
tysięcy uczniów. W tym roku do ry-
walizacji przystąpiło 512 uczniów z
146 szkół w Polsce. Michalina była
jedną z nich.

- Każdy uczestnik konkursu
miał zrealizować własny temat -
wyjaśnia Michalina. - Musiał do-
tyczyć swojego środowiska,
miasta, wsi lub rodziny. Trzeba
było zgromadzić źródła i przepro-
wadzić wywiady. Dobrze jeśli udało
się znaleźć dokumenty i zdjęcia
obrazujące opisywane wydarze-
nia. Moja praca liczyła aż osiem-
dziesiąt stron i nosiła tytuł "Los dał
ludziom odwagę znoszenia cier-
pień".
Michalina Wielebińska znalazła

się wśród laureatów ogólnopol-
skiego konkursu. Jej praca została
wyróżniona i nagrodzona.
Michalina mieszka w Osiecz-

nej, a zatem bohaterów swoich
rozmów poszukać musiała wśród
sąsiadów, znajomych i rodziny.
Najpierw przedstawiła kalendarium
z dziejów Osiecznej, a potem wy-
wiady z ludźmi, którzy przeżyli
wojnę i trudne lata w powojennej
Polsce. Między innymi pokazała
losy Sabiny Marcinkowskiej, Wik-
tora Szydłowskiego, Józefa Bu-
chowskiego, Telesfora
Kotlarskiego oraz kilku innych.
Pracę wzbogaciła mnóstwem
zdjęć. A pomagali jej nauczyciele,
rodzice, dziadek, znajomi. Dzięki
nim dużo dowiedziała się o historii
swojego miasteczka, ale także o
pojedynczych losach ludzi. Twier-
dzi, że nie był to ostatni konkurs w

jakim brała udział.Na pewno przy-
stąpi do kolejnych.
Michalina jest dobrą uczennicą.

Gimnazjum skończyła jako prymus
i dostała nagrodę pieniężną. Teraz
jej średnia ocen zawsze jest blisko
piątki. Lubi wszystkie przedmioty,
choć interesuje się historią, poli-
tyką, działalnością społeczną. Jest
członkiem Młodzieżowej Rady
Miasta Leszna, Samorządu Szkol-
nego, działa w szkolnym wolonta-
riacie, lubi pomagać.
Prawdopodobnie w tym kierunku
szukać będzie swojej zawodowej
przyszłości. Póki co lubi grać w
piłkę nożną, siatkówkę, w tenisa,
słucha hip-hopu, trochę śpiewa.
No i pomaga rodzicom w domu, bo
prowadzą oni działalność gospo-
darczą i zwykle do wieczora są za-
jęci. Michalina po prostu potrafi
dobrze zorganizować sobie czas.
Amy gratulujemy jej sukcesu w

konkursie i życzymy by jeszcze
nieraz sięgała po nagrody.

Bogdan Góralczyk trafił do Osiecznej z nakazu pracy. Pochodzi z
Jarocina, ale gdy skończył Technikum Weterynaryjne we Wrześni
dostał skierowanie do pracy w leszczyńskiem.

Zatrudnił się w lecznicy zwierząt
wOsiecznej. I to tutaj, wmiasteczku,
poznał swoją przyszłą żonę. Kiedy
się pobierali mieli po dwadzieścia
lat. Teraz obchodzą swoje złote

gody.
Zaraz po ślubie młodzi zamiesz-

kali w domu rodziców pani Elżbiety,
przy osieckim rynku.Wówczas był to
mały domek, ale już po kilku latach

państwo Góralczykowie postawili
nowy. Dziś wspominają, że budowa
w tamtych czasach nie była łatwa.
Część materiałów gromadziło się
przez lata, inne trzeba było robić sa-
memu. Ale dom powstał i wspólnie
mieszkali w nim rodzice, pani Elż-
bieta z mężem i trójką dzieci. Bo
państwo Góralczykowie wychowali
syna i dwie córki.
Pan Bogdan całe zawodowe

życie pracował w swoim zawodzie.
Jako technik weterynarii obsługiwał
wsie gminy Osieczna i Lipno. Od
1991 roku prowadził działalność pry-
watną. Na emeryturę przeszedł po
42 latach pracy.Apani Elżbieta z za-
wodu jest krawcową. Kiedy dzieci
były małe wychowywała je i prowa-
dziła dom. Gdy dorosły - otworzyła
swój zakład. Usługi krawieckie pro-
ponowała klientkom przez kilka lat.
Teraz jubilaci są na zasłużonych
emeryturach.
Dzieci państwa Góralczyków za-

łożyły rodziny. Syn, także technik

weterynarii, mieszka w Gostyniu.
Starsza córka już od 25 lat jest w
Grecji, a młodsza z rodzicami, w
Osiecznej. Jubilaci doczekali się
piątki wnucząt i z radością opiekują
się wnuczką, która mieszka z nimi.
A tak naprawdę to ogromną radość
czerpią z osiągnięć wszystkich wnu-
ków.W dniu kiedy ich odwiedziliśmy
wnuczka z Grecji właśnie broniła
pracę magisterską. Dziadkowie byli
z niej bardzo dumni.
Na co dzień pani Elżbieta prowa-

dzi dom, latem zajmuje się ogród-
kiem, chodzi na spacery. A pan
Bogdan pomaga żonie, a każdą
wolną chwilę poświęca swojej pasji.
Zbiera stare aparaty fotograficzne,
naprawia je, czasem robi zdjęcia.
Ma spory zbiór aparatów i kamer.
Z okazji jubileuszu życzymy pań-

stwu Góralczykom przede wszyst-
kim zdrowia, ale także czasu dla
siebie, miłości bliskich i dużo jeszcze
wspólnie spędzonych lat.


