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Z łóŜ Ŝyczenia 

Helenie - 2 III

Helena Pietrzak 
z Kątów

Wacławowi - 4 III

Wacław Iwanowicz 
z Kąkolewa

Helena znaczy blask, jasność,
pochodnia, a nawet Księżyc. Imię to
nadawano wielu księżniczkom z
rodu Piastów, a jednym z najpopu-
larniejszych imion było w XIX wieku.
Helena jest bardzo wrażliwa. Bywa
pełna temperamentu i intuicji. Jest
towarzyska i bezkompromisowa.
Nie znosi rozkazywania i sama jest
sobie kierownikiem. Jej kolorem jest
żółty, rośliną orchidea, zwierzęciem
dorsz, liczbą dziewiątka, a znakiem
zodiaku Bliźnięta. Imieniny obchodzi
jeszcze wiele razy w roku: 2 marca,
23 i 26 kwietnia, 4 i 22 maja, 31
lipca, 13 i 18 sierpnia, 23 września,
4 listopada oraz 19 grudnia. 

W gminie Osieczna mieszka 66
pań o imieniu Helena. Najstarszą
jest Helena Lasik z Ziemnic, która
ma 93 lata, a najmłodszą jest He-
lenka Przytuła z Kąkolewa, która ma
zaledwie 4 latka. I tym dużym, i tym
małym Helenkom życzymy by
wszystkie dni były dla nich szczę-
śliwe i pogodne. A ciekawostką jest,
że w naszej gminie imię Helena na-
dawano najczęściej w latach trzy-

dziestych ubiegłego wieku. Do dziś
są z nami 23 Helenki urodzone w
tamtym czasie. W Świerczynie
mieszka 12 Helenek, w Kąkolewie -
18, w Osiecznej - 11, w Ziemnicach
i Kątach - po 5, w Grodzisku - 4, w
Popowie Wonieskim - 3, we Fran-
kowie i Wojnowicach - po 2 oraz w
Kleszczewie, Trzebani, Miąskowie i
Drzeczkowie - po jednej. 

Wacław to słowiańskie imię, a
dokładnie czeskie. Nosiło je kilku
królów, z których pierwszym był
święty Wacław - patron Czech.
Wacław jest miłującym spokój
znawcą muzyki. Sam sobie radzi w
życiu bez pomocy innych. Oddany
jest rodzinie. Ma duże poczucie
humoru. Dziś nie jest popularny.
Zupełnie wyszedł z mody, ale
może powróci, zwłaszcza dlatego,
że Wacław jest mężczyzną z
klasą, a tych zawsze mało. Jego
kolorem jest czerwień, zwierzę-
ciem słoń, rośliną wierzba, liczbą
dziewiątka, a znakiem zodiaku
Strzelec. Imieniny obchodzi także
5 marca, 15 kwietnia oraz 28
września.

W naszej gminie jest tylko 5
panów Wacławów. Czterech z nich
mieszka w Kąkolewie, a jeden w
Popowie Wonieskim. Najstarszym
jest Wacław Maćkowiak z Popowa
Wonieskiego, który ma 86 lat, a
najmłodszy 63 - letni Wacław Bart-
kowiak. A to znaczy, że od ponad

60 lat nie nadawano u nas tego
imienia chłopcom. A szkoda, bo to
przecież bardzo ładne imię. Całej
piątce „naszych” Wacławów ży-
czymy przede wszystkim zdrowia i
długich lat życia. 

URODZENIA09. 01. – Wiktoria Bardzińska, Ziemnice11. 01. – Michał Gorynia, Kąty14. 01. – Natasza Maria Okręt, Frankowo15. 01. – Wojciech Lasik, Osieczna16. 01. – Wiktoria Maria Cyka, Wojnowice19. 01. – Filip Sobkowiak, Kąty21. 01. – Lena Barbara Wojszczyk, Kąkolewo23. 01. – Amelia Landzwojczak, Kąkolewo24. 01. – Alicja Niezgódka, Wojnowice01. 02. – Piotr Andrzej Marszałek, Świerczyna08. 02. – Zofia Turbańska, Świerczyna08. 02. – Dominik Homski, FrankowoZGONY19. 01. – Bolesław Tadeusz Glapiak (1925), Kąkolewo26. 01. – Teresa Piotrowska (1931), Kleszczewo27. 01. – Kazimierz Kraśner (1935), Grodzisko04. 02. – Jarosław Stanisław Skrobała (1966), Osieczna05. 02. – Leszek Stanisław Chudziński (1947), Kąkolewo06. 02. – Józef Krauze (1922), Świerczyna09. 02. – Zdzisława Kazimiera Dudziak (1943), Kąkolewo10. 02. – Helena Krajewska (1926), Popowo Wonieskie11. 02. – Alojzy Pieprzyk (1963), Osieczna

Z wizytą u seniorów
Wanda i Bronisław Kaczmarek z Kątów obchodzą 50. rocz-nicę wspólnego życia. Ślub cywilny wzięli w marcu 1962 roku,a kościelny miesiąc później. Teraz przypadają więc ich złotegody. 

Pani Wanda pochodzi z Boja-
nic, a pan Bronisław z Maciejewa.
Obydwoje pracowali w gospodar-
stwach rodziców, choć pan Broni-
sław zatrudnił się też w melioracji,
a potem przez wiele lat pracował
jako kierowca i traktorzysta w
SKR. Zaraz po ślubie młodzi za-
mieszkali u rodziców pani Wandy
w Bojanicach. Tam urodziła się
dwójka ich dzieci, syn i córka. Po
dwóch latach przenieśli się jednak
do Kątów, do rodzinnego domu
pani Wandy. Tutaj mieszkała przed
laty jej babcia, a potem także ro-
dzice. Dom został i od 1965 roku
był już ich miejscem na życie. W
Kątach urodziła się jeszcze druga
córka państwa Kaczmarków. 

A życie mieli jubilaci pracowite.
Pan Bronisław ciągle „za kółkiem”,
a pani Wanda w domu. Wspólnie
wychowywali dzieci, uprawiali 2
hektary ziemi, prowadzili hodowlę
przy domu. Mówią, że cały czas
coś w zagrodzie budowali. A to
oborę, a to pomieszczenie gospo-
darcze, potem garaże. Na
wszystko sami musieli zapraco-

wać. Ostatnio rozbudowali też
dom, ale to już z myślą o dzieciach
i wnukach. Dzieci zresztą w tej bu-
dowie pomagały. 

Państwo Kaczmarkowie docze-
kali się dziewięciorga wnucząt i
dwóch prawnucząt. Na zdjęciu są
z prawnuczkiem, który za kilka dni
będzie miał roczek. Nie ukrywają,
że ich największą radością są
bliscy. Często ich odwiedzają,
opiekują się, jak trzeba pomagają.
Państwo Kaczmarkowie mogą być
pewni, że nigdy nie zostaną bez
opieki. 

Ale póki co radzą sobie sami.
Krzątają się po domu, hodują
świnki, kury, pan Bronisław pali w
piecu, a pani Wanda trochę szyje.
Lubią też czytać i oglądać tele-
wizję. 

A o czym marzą? Wyłącznie o
zdrowiu. By je trochę „podrepero-
wać” właśnie wybierają się do sa-
natorium. A rodzinka życzymy im
jeszcze długich lat wspólnego
życia. A także spokoju i radości. 

Gazeta się do tych życzeń
szczerze przyłącza.  
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