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Z łóż życzenia 
Kinga - 3 III

Kinga Kostka 
z Osiecznej

Marcel - 19 III

Marcel Szpurka 
z Wojnowic

Kinga jest to imię pochodzenia
węgierskiego, wywodzące się od
imienia Kunegunda - co znaczy
walcząca w obronie rodu.

Kinga jest kobietą praktyczną.
Osiąga dobre wyniki w pracy, zaś
w rodzinie jest przykładną żoną i
matką. Doskonale opanowała
sztukę organizacji. Posiada także
silne cechy przywódcze i jest am-
bitna, przez co wielu postrzega ją
jako arogancką. Lubi być elegan-
cka i szykowna. Ceni wszystko, co
dodaje kobiecie uroku. Rodzina
jest dla niej bardzo ważna, ale nie
szczędzi bliskim rozpętania burzy,
gdy musi przypomnieć, kto dowo-
dzi w domu.

Kinga łatwo dostosowuje się do
otoczenia, a właściwie otoczenie
dostosowuje do siebie. Musi błysz-
czeć na tle innych, skupiać wokół
siebie uwagę słuchaczy i ściągać
spojrzenia mężczyzn. Jest wielką
ekstrawertyczką - uzewnętrznia
swe emocje, przeżycia, poglądy.
Wobec znajomych jest szlachetna
i łagodna. O ludziach wydaje z re-
guły obiektywne sądy, chyba, że
ktoś wejdzie jej w drogę i zagrozi
wywalczonej przez nią pozycji.
Kinga zdecydowanie wie, czego
chce - sama kieruje swym losem i
nie pozwala nikomu się wtrącać.
Znajomi cenią sobie jej towarzy-
stwo, ponieważ jest błyskotliwa,
pełna radości życia i dobrych po-
mysłów na spędzanie czasu.

Kinga świetnie poradzi sobie
jako dziennikarka, reporterka, pre-
zenterka, modelka oraz w handlu i

marketingu.
Kinga imieniny obchodzi 3, 12

marca, 24 lipca.
Szczęśliwym kolorem imienia

jest zielony, liczbą - 6, kamieniem -
malachit.

W gminie Osieczna mieszka 31
pań o imieniu Kinga. Najwięcej
King jest w Kąkolewie, bo aż 11, w
Osiecznej i Świerczynie - po 4, w
Grodzisku - 3, w Ziemnicach - 2, a
w: Witosławiu, Drzeczkowie, Ką-
tach, Frankowie, Berdychowie,
Kleszczewie i Dobramyśli po 1.

Najstarszą jest 44-letnia Kinga
Zielińska z Kąkolewa, najmłodszą
6-letnia Kinga Pytlik z Kąkolewa.

Marcel to imię pochodzenia ła-
cińskiego. Tak nazywał się jeden z
rzymskich rodów - Marcellus. Imię
znaczy "mały wojownik".

Imię Marcel znaleźć można w
polskich dokumentach już z XI
wieku. Szczególnie popularne było
w latach 80. i 90. XX wieku. 

Pan o imieniu Marcel ma wro-
dzone predyspozycje do walki i
pewnie dlatego uwielbia to robić,
bo ma niemal stuprocentową pew-
ność, że to on będzie górą. Ma
wszelkie cechy zwycięzcy i tylko
jeśli los mu wybitnie nie sprzyja,
nie objawią się one w pełnej oka-
załości.

Marcelowi nie można odmówić
kreatywności. Zarabia na życie wy-
konując zawody, które jej wyma-
gają. Nie zniósłby pracy nie
stanowiącej dla niego intelektual-
nego wyzwania. Ten mężczyzna
nie traci ani minuty na lenistwo.
Marcel nieczęsto przebywa w
domu. Dla niego to miejsce, gdzie
śpi, myje się. Nie zmienia się to
nawet po ślubie. Wszystkie obo-
wiązki związane z organizacją
życia rodzinnego spadają na jego
żonę. Marcel nie ma problemów z
zabezpieczeniem materialnym ro-
dziny. Gorzej z okazywaniem naj-
bliższym uczuć. 

Szczęśliwą rośliną Marcela jest
jesion, znak zodiaku: strzelec, ka-
mieniem: karneol, liczbą: 7, kolo-
rem: ceglasty, zwierzęciem: norka.

Marcel obchodzi imieniny

także: 16 i 19 stycznia, 19 lutego,
9 kwietnia, 6 czerwca, 17 lipca,
1 sierpnia, 14 sierpnia, 4 września,
30 października, 1 i 26 listopada
oraz 29 i 30 grudnia.

W naszej gminie mieszka
9 panów o imieniu Marcel. Pięciu
Marcelów mieszka w Kąkolewie i
po jednym w: Osiecznej, Wolko-
wie, Wojnowicach, Ziemnicach.
Wszyscy są młodzi. Najstarszym
jest osiemdziesięciosześcioletni
Marcel Ratajczak z Kąkolewa, na-
stępny Marcel mieszkający w na-
szej gminie - Marcel Glapiak z
Kąkolewa urodził się 77 lat później.
Najmłodszym w tym gronie jest
Marcel Mitura z Kąkolewa, który
niedługo skończy trzeci miesiąc
życia. 

Pojawił się już w sprzedaży
kolejny - 24. numer "Zeszy-
tów Osieckich". W roczniku
można przeczytać o wyda-
rzeniach ubiegłego roku:
gminnych  obchodach Naro-
dowego Święta Niepodległo-
ści zorganizowanych w
Zespole Szkół w Osiecznej,
obchodach 20-lecia Towa-
rzystwa Ziemi Osieckiej, o
przyznaniu tytułu Honoris
Causa byłemu mieszkań-
cowi Osiecznej - Le-
chosławowi Dworakowi,
o obchodach 60-lecia istnie-
nia OSP Kąty. Ponadto tro-
chę historii - o działaniach
wojennych, o ludziach, któ-
rzy ginęli za wolność,
wspomnienie księdza Pawła
Steinmetza, nauczyciela
Ludwika Benyskiewicza,
żużlowca Stanisława Gla-
piaka. Jest też kronika
gminy 2015 roku i wiele in-

nych interesujących artykułów.
Zachęcamy do lektury! Sprze-
dażą "Zeszytów…" zajmują się
szkoły, Centrum Kultury i Biblio-
teka oraz kiosk "Ruch” w Osiecz-
nej. 


