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Z łóż życzenia 
Matyldzie - 14 III

Matylda Gąsiorek
ze Świerczyny

Gabrielowi - 24 III

Gabriel Szendryk
z Grodziska

Matylda to imię żeńskie pocho-
dzenia germańskiego. Pochodzi od
słowa oznaczającego "ta, która jest
silna, odważna w walce". Jedną z
form tego imienia jest Mechtylda.

Matylda ma skłonności do domi-
nacji, zdolna doprowadzić do końca
najbardziej tajemne projekty. Od-
czuwa potrzebę działania zdecydo-
wanego i z rozmachem. Wszelkie
nowości chwyta w lot, nie zagłębiając
się w istotę sprawy. Szuka samo-
określenia raczej poprzez działanie
niż słowa. Posiada męską umiejęt-
ność rządzenia. 

Jest obiektywna, pewna siebie.
Na co dzień sprawia wiele trudności
swoim najbliższym. Przede wszyst-
kim jest uparta i przekorna. Zanim
powie "tak", musi się sprzeczać i
przekomarzać. Musi mieć wokół sie-
bie osoby o równie zdecydowanej
woli, w przeciwnym razie weźmie w
ręce los swój i swojej rodziny! Jest
wierną przyjaciółką zarówno dla ko-
biet, jak i mężczyzn, co rzadko się
zdarza. 

Dobrze radzi sobie w interesach.
Odczuwa silne pragnienie, by żyć peł-
nią życia. Jest niezrównaną panią
domu, umiejącą sprawić, by goście
dobrze się bawili. Potrafi również w
inteligentny sposób wykorzystać zna-
jomości dla swych interesów. Bardzo
kocha rodzinę, o ile jej ona nie przy-
tłacza, ma bowiem niezależny cha-
rakter.

Znak zodiaku imienia to: Lew i
Ryby, planeta: Słońce, roślina: wrzos,
zwierzę: karp, szczęśliwa liczba: 4
szczęśliwy kamień: agat, szczęśliwy
kolor: szmaragdowy.

Matylda imieniny obchodzi także
11 stycznia, 19 stycznia i 19 listo-
pada.

W naszej gminie mieszkają 3
panie o imieniu Matylda. Wszystkie
bardzo młode - najstarsza z nich -
Matylda Hołoga z Kąkolewa niedługo
skończy 19 lat, najmłodsza - Matylda
Sowińska z Osiecznej świętuje swoje
pierwsze urodzinki. Każda z naszych
Matyld mieszka w innej miejscowości:
jedna w Kąkolewie, jedna w Osiecz-
nej i jedna w Świerczynie.

Gabriel to imię męskie pochodze-
nia semickiego. Wywodzi się od heb-
rajskiego słowa oznaczającego "mąż
boży". Imię jednego z archaniołów,
który zwiastował Najświętszej Pannie
Marii, a jeszcze wcześniej przepo-
wiedział Zachariaszowi narodziny
jego syna - Jana Chrzciciela. Według
islamu to Gabriel (Dżibril) podyktował
Koran prorokowi Mahometowi. Jest
patronem: telegrafu, radia, telewizji,
teledetekcji, dyplomatów i posłańców.

Człowiek noszący to imię wyróż-
nia się spośród innych ludzi uczciwo-
ścią, szlachetnością i bezinteresowną
dobrocią. Nie dziwi zatem fakt, że nie
każdy ocenia go właściwie i w oczach
ludzi, którzy kierują się w życiu innymi
wartościami, może uchodzić za czło-
wieka nudnego, niezaradnego i ta-
kiego, którego każdy może
wykorzystać. Z przykrością należy
przyznać, że rzeczywiście często
pada on ofiarą ludzi, którzy wyzyskują
go i wykorzystują jego gotowość do
niesienia pomocy każdemu, kto tylko
o nią poprosi.

Ponadto Gabriel jest bardzo to-
warzyski i lubi tworzyć wokół siebie
otoczenie osób, dla których jest pew-
nym autorytetem, ponieważ chce
czuć, że ma pewną władzę. 

Inne cechy Gabriela to wielka po-
mysłowość oraz wszechstronne zdol-
ności, dzięki którym potrafi odnaleźć
się w każdej sytuacji i raczej nie zda-
rza się, by żył w biedzie, mimo iż
dużą część swoich dóbr po prostu
rozdaje potrzebującym. Bardzo
często przejawia zdolności arty-
styczne, ale jednak rzadko zdarza

się, by rozwijał się w tym kierunku i
osiągał jakieś znaczące sukcesy,
częściej uprawia sztukę jedynie w ra-
mach hobby i zazwyczaj w ogóle nie
zdaje sobie sprawy z rozmiarów po-
siadanego przez siebie talentu. Jest
doskonałym gospodarzem w swoim
domu. Jako ojciec doskonale wywią-
zuje się ze swoich obowiązków.

Znakiem zodiaku Gabriela jest
Baran i Rak, planetą Mars i Merkury,
rośliną pokrzywa, zwierzęciem koń,
szczęśliwą liczbą: 9, kamieniem: tur-
kus, a kolorem: niebieski

Gabriel imieniny obchodzi także:
27 lutego, 16 marca, 29 września, 19
października.

W gminie Osieczna mieszka
trzech Gabrielów - dwóch w Osiecz-
nej i jeden w Grodzisku. Najstarszym
jest 62-letni Gabriel Kumolka z
Osiecznej, najmłodszym Gabriel
Szendryk z Grodziska, który na po-
czątku roku obchodził pierwsze uro-
dziny. 

URODZENIA
17.01.- Staś Bogdan Jagielski, Osieczna
20.01.- Zofia Świadek, Świerczyna
28.01.- Franciszek Trawiński, Kąkolewo
02.02.- Tymoteusz Żok, Jeziorki
03.02.- Liliana Dorota Jankowska, Łoniewo

ZGONY
17.01.- Marian Stanisław Mądry (1949), Kąkolewo
24.01.- Sławomir Leszek Kurpisz (1998), Kąkolewo
30.01.- Roman Skrzypczak (1923), Kąkolewo
31.01.- Zenon Lira (1947), Wojnowice
31.01.- Władysław Nowak (1940), Osieczna
05.02.- Teresa Cugier (1927), Wojnowice
09.02.- Helena Olejniczak (1927), Trzebania
10.02.- Andrzej Grzegorz Nowak (1951), Ziemnice
11.02.- Andrzej Franciszek Poladowski (1957), Kąty

Muzeum Młynarstwa i Rol-
nictwa w Osiecznej zorganizowało
dla dzieci zajęcia w celu zagospo-
darowania czasu wolnego pod-
czas ferii zimowych. Był to czas
zabawy, nauki i poznawania tego,
co nowe. W pierwszym dniu dzieci
rzeźbiły w mydle oraz robiły my-
dełka w specjalnych foremkach.
Na kolejnych zajęciach uczyły się
rysunku, zwiedzały też wiatraki i
piekarnię, słuchały legend oraz
wzięły udział w warsztatach zielar-
stwa. 

Codziennie czekał na dzieci po-
częstunek, a w kominku palił się
ogień. Była więc ciepła, domowa
atmosfera.

Warsztaty
w wiatrakach


