
[ 5 ]PRZEGLĄD OSIECKI

URODZENIA
10.04.- Jakub Chwastyniak, Popowo Wonieskie
15.04.- Wiktor Wysocki, Kąkolewo
17.04.- Miłosz Strugała, Osieczna
18.04.- Jan Żurek, Osieczna
22.04.- Szymon Bartkowiak, Osieczna
22.04.- Aleksander Dudkowiak, Kąkolewo
24.04.- Janina Mizera, Miąskowo
05.05.- Łucja Konopka, Świerczyna

ZGONY
11.04.- Zofia Biernat (1933), Kąkolewo 
29.04.- Władysława Merta (1926), Kąkolewo
03.05.- Weronika Heinze (1921), Osieczna
05.05.- Genowefa Bartlewicz (1929), Świerczyna
06.05.- Czesław Wasiński (1926), Kąkolewo
08.05.- Jadwiga Ratajczak (1928), Kąkolewo
11.05.- Zbigniew Jan Kołodziej (1960) Frankowo

Z łóż życzenia 
Laurze - 17 VI

Laura Stefaniak 

z Grodziska

Ireneuszowi - 28 VI

Ireneusz Wierzbiński 

z Dobramyśli

Laura jest to imię pochodzenia

łacińskiego od słowa laur, co zna-

czy wawrzyn.

Laura jest zarazem pełna za-

pału i flegmatyczna, a jej główną
zaletą jest umiejętność rozwiązy-

wania w parę minut każdego pro-

blemu. Jest bardzo zaradna, żyje

w nadzwyczajnym tempie i nie

może usiedzieć w miejscu. Jedno-

cześnie o wiele bardziej ufa swoim

przemyśleniom niż intuicji - nie jest

impulsywna. To niezwykle kontak-

towa, wesoła i sympatyczna ko-

bieta. Bywa jednak bardzo

krytyczna wobec cudzych słabos-

tek i wad, do wszystkiego podcho-

dzi z dużą rezerwą. Chciałaby

natomiast, żeby ludzie ją podziwiali

i stawiali za wzór. 

Laura nie lubi żyć w cieniu i na

uboczu. Z łatwością nawiązuje

nowe znajomości i otacza się we-

sołą grupą znajomych. Posiada

bardzo wysokie poczucie własnej

wartości. Ma jednak wielkie serce i

chętnie wysłucha oraz pocieszy

każdego.

Laura spełni się w zawodach

związanych z przemieszczaniem

się, przygodami, podróżami, nieu-

stannymi zmianami i ogólnie ru-

chem. Może zostać po prostu

podróżniczką, jak i przewodnikiem,

archeologiem a nawet artystką.

Laura imieniny obchodzi także

3 września, 8 i19 października.

Szczęśliwą liczbą imienia jest

8, szczęśliwym kolorem: błękitny,

szczęśliwym kamieniem: lapis - la-

zuli, znak zodiaku: waga, roślina:

cedr, zwierzę: jaskółka

W naszej gminie mieszka 8 pań
o imieniu Laura. Są to same mło-

dziutkie osoby. Najstarsza - Laura

Juskowiak z Witosławia ma 12 lat,

a najmłodsza Laura Wojtkowiak z

Ziemnic w październiku skończy

trzy latka. Dwie Laury mieszkają w

Osiecznej i dwie Laury w Kąkole-

wie oraz po jednej dziewczynce o

imieniu Laura w: Grodzisku, Ką-

tach, Witosławiu i Ziemnicach.

Ireneusz jest to imię pochodze-

nia greckiego od słowa eirene,

które oznacza spokój. W Polsce po-

jawiło się w XVIII wieku.

Ireneusz jest pełen tempera-

mentu. Niestety poprzez swą nad-

pobudliwość i marzycielstwo potrafi

popaść w niejedne tarapaty. Pra-

cuje głównie zrywami i jest bardzo

wrażliwy na niepowodzenia. Potrafi

szybko podjąć decyzję i zaangażo-

wać się, ale nie zawsze wytrwa do

końca. Ireneusz posiada wielkie

zdolności oraz talenty, ale jest le-

niwy. Lubi ekstrawaganckie życie,

dobre jedzenie, egzotyczne po-

dróże. Ma po części duszę nieza-

leżnego artysty. To wspaniały i

niezrównany gawędziarz, który wie-

dzie zdecydowany prym wśród

przyjaciół. Posiada też niepodwa-

żalny urok. Ireneusz ma duże po-

wodzenie wśród kobiet, co potrafi

wykorzystać. Ma bardzo wiele

uroku osobistego, a dodatkowo

czaruje wytwornym sposobem

bycia i elokwencją. 

Jest przede wszystkim niezde-

cydowanym marzycielem o arty-

stycznej duszy. Jeśli w dzieciństwie

popracuje nad samodyscypliną -

może osiągnąć sukces naukowy,

ponieważ jest inteligentnym czło-

wiekiem.

Ireneusza stać na sukcesy w

zawodach wymagających ruchliwo-

ści i pracy twórczej.

Ireneusz imieniny obchodzi

także 25 marca, 5, 6 kwietnia, 5

maja, 23, 26 sierpnia, 18, 20 wrześ-
nia, 20 października, 15 grudnia.

Szczęśliwy kolor imienia to beż-

owy, liczba - 9, kamień - piasek pu-

styni.

A państwo Kużawowie mają
dużą rodzinę - czworo dzieci

mieszka bardzo blisko - syn Andrzej

w Osiecznej, a córka Ewa i dwóch

synów - Eugeniusz i Jarosław w

Lesznie. Jest też ośmioro wnucząt -

Adam, Maja, Krzysztof, Mieszko,

Leszek, Marta, Jagoda i Piotr oraz

czworo prawnucząt - sześcioletnia

Wiktoria, pięcioletnia Julia, cztero-

letnia Amelia i najmłodsza - pół-
roczna Zosia. 

Cieszą się więc spotkaniami ro-

dzinnymi i kiedy ktoś ich odwiedza.

Tydzień po uroczystości jubileuszo-

wej seniorów rodu odbyło się we-

sele wnuka. Rodzina więc ciągle

się powiększa, a pradziadkowie

cieszą się, kiedy na świat przycho-

dzą kolejne dzieci.

To oni dali początek tej sadze.

Pan Henryk pochodzi z Witaszyc w

powiecie jarocińskim, w 1946 r.

przeprowadził się do Drzeczkowa,

gdzie uczęszczał też do szkoły,

pani Zofia pochodzi z Osiecznej.

Poznali się w latach czterdziestych

ubiegłego wieku w pracy. Pracowali

wówczas w Urzędzie Miasta i

Gminy w Osiecznej. Pan Henryk

był gminnym instruktorem rolnym, a

pani Zofia kasjerką. Oboje też śpie-

wali w Kole Śpiewu "Lutnia". Pobrali

się w 1950 r. Po urlopie macierzyń-

skim pani Zofia nie wróciła już do

pracy w urzędzie, ale podjęła pracę
w banku w Osiecznej. Jej mąż zos-

tał naczelnikiem gminy. Oboje od

kilkudziesięciu lat są już na emery-

turach, cieszą się spokojem, odpo-

czynkiem i rodziną.

Pan Henryk udziela się jeszcze

społecznie i każdego roku przed

świętami Bożego Narodzenia orga-

nizuje spotkanie opłatkowe Pol-

skiego Komitetu Pomocy

Społecznej.

Życzmy więc, aby takich spot-

kań odbyło się jeszcze wiele, a ju-

bilaci w dobrym zdrowiu doczekali

kolejnych, jeszcze dostojniejszych

jubileuszów ślubu i urodzin.

Przeżyli razem 65 lat
Państwo Zofia i Henryk Kużawowie z Osiecznej obchodzili w
kwietniu 65. rocznicę ślubu czyli żelazne gody. Rok 2015 jest dla
tej pary rokiem okrągłych rocznic, bowiem poza jubileuszem
małżeńskim świętują jeszcze okrągłe rocznice urodzin, pan Hen-
ryk w czerwcu skończy 90 lat, a pani Zofia we wrześniu 85 lat.
Była więc potrójna okazja, aby wspólnie z rodziną świętować ju-
bileusze.


