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Oliwia ma łacińskie pochodze-
nie i oznacza "ta co zbiera oliwki".
Kobiety o tym imieniu są pogodne,
wyrozumiałe, wrażliwe, a także
wierne. Od dziecka wykazują się
zdolnościami artystycznymi i to za-
równo plastycznymi, jak i wokalnymi
oraz tanecznymi. Oliwie bardzo
szybko nawiązują nowe znajomo-
ści. Jako dziewczynki potrafią trosz-
czyć się o młodsze rodzeństwo, a w
życiu dorosłym o swoją rodzinę. Są
bardzo ambitne, szybko się uczą i
dzięki temu osiągają sukcesy. Oli-
wie unikają zatargów i kłótni, ale gdy
trzeba potrafią zawalczyć o swoje.
Nie przepadają za imprezami.
Liczbą Oliwii jest dwójka, planetą
Wenus, a znakiem zodiaku Ryby.
Imieniny obchodzi także: 15 marca,
12 listopada i 25 grudnia.
W gminie Osieczna mieszka

tylko 17 dziewczynek o imieniu Oli-
wia. Nie ma wśród nas ani jednej
dorosłej Oliwii. Najwięcej lat ma 12 -
letnia Oliwia Jezierska z Grodziska,

a najmniej roczna Oliwia Koźlik z
Ziemnic. Wszystkim Oliwkom ży-
czymy, by dorastały w zdrowiu i ra-
dości. W Osiecznej, Świerczynie,
Kąkolewie i Ziemnicach mieszkają
po 3 Oliwie. W Łoniewie - 2, a w
Grodzisku, Miąskowie i Kątach - po
jednej.

Grzegorz przywędrował do nas
ze słonecznej Grecji i dosłownie
oznacza człowieka czujnego. Nie-
gdyś to imię nadawano głównie
mnichom. Grzegorz umie się zna-
leźć w każdej sytuacji, zawsze ele-
gancki, zmysłowy, pociągający.
Przepada za hucznymi zabawami i
wystawnymi przyjęciami w licznym
towarzystwie. Ma duże powodze-
nie, więc co jakiś czas wywołuje mi-
łosne afery. Życie rodzinne nie jest
dla niego najważniejsze, ale i tak
znajduje zakochane w nim part-
nerki. Jego kolorem jest fiolet, ro-
śliną morwa, zwierzęciem kukułka,
liczbą czwórka, a znakiem zodiaku
Baran. Imieniny obchodzi też: 4 i 10
stycznia, 13 lutego, 24 kwietnia, 4,
8, 9 i 25 maja, 9 i 13 czerwca, 25
sierpnia, 30 września, 16 paździer-
nika, 17 i 28 listopada oraz 24 grud-
nia.
W całej gminie mieszka 61

Grzegorzów. Najstarszym jest 59 -
letni Grzegorz Grzeszkowiak z Ką-
kolewa. Natomiast najmłodszy
Grzegorz Marciniak ze Świerczyny
w tym roku skończy 7 lat. I tym
dużym, i tym małym Grzesiom ży-

czymy, by zawsze byli szczęśliwi. W
Kąkolewie mieszka 20 panów o
imieniu Grzegorz, w Osiecznej - 12,
w Wojnowicach i Świerczynie - po
4, w Grodzisku - 3, w Popowie Wo-
nieskim, Kątach, Łoniewie, Ziemni-
cach, Jeziorkach, Drzeczkowie i
Wolkowie - po 2 oraz w Dobramyśli,
Trzebani, Frankowie i Kleszczewie
- po jednym.

Muzyczne pasje Magdy
Magdalena Katarzyńska z Kąkolewa ma dopiero 15 lat, a już
wie, że zawsze będzie śpiewać. Nie wiadomo, czy śpiew trak-
tować będzie jak zawód, ale na pewno zaśpiewa dla przyjaciół,
znajomych, dla rodziny. Bez śpiewu nie wyobraża sobie życia.

-Śpiewam od zawsze. Mama
mówi, że już w przedszkolu lubi-
łam występy. A w pierwszej klasie
występowałam na scenie. Pamię-
tam, że miałam tremę - z uśmie-
chem opowiada Magda.
Jeden z dziadków grał kiedyś

na akordeonie. Mama Magdaleny
śpiewa w zespole "Wrzos". Star-
sza siostra Kasia uczyła się gry
na gitarze. A wszyscy lubią śpie-
wać. Nawet trzyletnia siost-
rzyczka Ania nie wychodzi z
pokoju gdy Magda ćwiczy. Może
więc talent Magdy jest rodzinny?

Już w drugiej klasie szkoły
podstawowej Magda zapisała się
do Ogniska Muzycznego. Przez
sześć lat uczyła się gry na keybo-
ardzie. Skończyła naukę, dostała
świadectwo. Teraz próbuje poz-
nać gitarę. Przede wszystkim jed-
nak śpiewa.

Rodzice mówią, że znajduje
się w każdej piosence, i tej ro-
mantycznej, cichej, i tej głośnej,
silnej. Ona sama podkreśla, że
lubi piosenki Geppert, Niemena.
Od dwóch lat chodzi na zajęcia
śpiewu do klubu "Kwadrat" w
Lesznie. Ćwiczy głos, dykcję, od-
dychanie. A w domu śpiewa co-
dziennie, chociaż godzinę.

- Często przygotowujemy
programy artystyczne w szkole -
mówi Magda - Wtedy opracowu-
jemy poszczególne utwory. Cza-

sem z nauczycielem muzyki przy-
gotowuje się do konkursów, prze-
glądów piosenek. Bardzo to lubią.

Magda śpiewała na przeglą-
dzie piosenki w Sławie, Krzemie-
niewie, Święciechowie, Lesznie.
W szkole zdobyła Grand Prix, a
na międzynarodowym przeglą-
dzie III miejsce. Właśnie przygo-
towuje się do występu na
krzemieniewską "Prymę".
Rodzice cieszą się z arty-

stycznych pasji córki. Zastana-
wiają się, czy powinna pójść do
Szkoły Muzycznej. A jeśli tak, to
czy poradzi sobie z nauką w
dwóch szkołach? Teraz chodzi do
drugiej klasy gimnazjum w Kąko-
lewie. Za rok pójdzie do liceum.
Czy cały wolny czas poświęci
śpiewaniu?

Magda jest wesołą dziew-
czyną. Lubi także sport, gra w
siatkówkę, jeździ na zawody. Za-
pytana o przyszły zawód, mówi,
że za wcześnie, na decyzje. Na
pewno będzie śpiewać. Choćby
amatorsko, dla siebie i dla bli-
skich. Nie wyobraża sobie prze-
cież, by razem nie śpiewali kolęd,
czy piosenek w czasie imienin,
albo melodii biesiadnych. Na sce-
nie chciałaby jednak śpiewać
utwory wyraziste, mocne, z cha-
rakterem. Kto wie, może zoba-
czymy ją kiedyś na wielkich
koncertach?


