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URODZENIA
05. 04. - Amelia Konopska, Osieczna
07. 04. - Kaja Maria Domagała, Kąkolewo
12. 04. - Maja Kędzierska, Dobramyśl
14. 04. - Nikola Majorek, Osieczna
15. 04. - Franciszek Kraśner, Świerczyna
23. 04. - Krzysztof Owsianny, Łoniewo
29. 04. - Aleksandra Nowak, Kleszczewo

ZGONY
26. 04. - Józef Płaczek (1929), Kąkolewo
06. 05. - Bronisława Gogolewska (1941), Kąty
06. 05. - Stanisława Roszak (1924), Osieczna
10. 05. - Ewa Prałat (1966), Kąkolewo
12. 05. - Zygmunt Hyży (1946), Osieczna
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Z łóż życzenia 
Mariannie - 2 VI

Witoldowi - 15 VI

Witold Waldmajer 

z Kąkolewa

Marianna to żeńska forma
imienia Marian. Jest to imię po-
chodzenia łacińskiego, które
oznacza kobietę należącą do
rzymskiego rodu Mariuszów.
Może także wywodzić się od heb-
rajskiego słowa mariam (napawać
radością).

Marianna jest kobietą samo-
dzielną i niezależną życiowo.
Współżycie z nią nie należy do
łatwych, cechuje ją bowiem zde-
cydowanie w opiniach, poglądach
i czynach. Zazwyczaj jest wzo-
rową uczennicą. Bywa zbyt gwał-
towna w reakcjach i zbyt
radykalna w ocenie innych. Ma
dobrą intuicję, ale nie ufa jej. Jest
zdecydowana, pracowita, nieco
chmurna i zazdrosna, ale posiada
bogactwo czułości. Ma skłonność
do zamykania się w sobie i nie za-
wsze ujawnia swe myśli i uczucia.

Ma wielką pewność siebie i
zdecydowanie. Odznacza się
dużą pracowitością i zdyscyplino-
waniem. Jest uparta, porażki
sprawiają jej przykrość, ale nie
powstrzymują od dalszej pracy.

Ma inteligencję analityczną, in-
teresuje się raczej szczegółami,
niż ogólnymi zarysami zagadnie-
nia. Przestrzega surowych zasad.
Ma wrodzony zmysł moralny.

Łatwo ją obrazić lub zranić. Jest
zaborcza, ale raczej z chęci chro-
nienia innych, niż posiadania ich.
Zdolna do głębokiej przyjaźni, ale
ogranicza liczbę przyjaciół i sta-
rannie ich dobiera. Nikomu nie
pozwoli się zdominować i nawet
osoba, którą darzy największą mi-
łością, nie będzie mogła w żaden
sposób wpływać na podejmo-
wane przez nią decyzje.Wylew-
ność ją krępuje. Nawet po wielu
latach wspólnego życia nie lubi
jawnie wyrażać swoich uczuć i
woli je pokazywać niż nazywać
słowami. 

Szczęśliwym znakiem imienia
Marianna jest panna, rośliną - lilia,
szczęśliwą liczbą - 8, kamieniem -
ametyst, kolorem - liliowy, zwie-
rzęciem - gołębica.

W naszej gminie mieszka 25
pań o imieniu Marianna. Najwię-
cej, bo aż jedenaście jest ich w
Osiecznej, pięć w Kąkolewie, trzy
w Świerczynie, i po jednej w: Gro-
dzisku, Ziemnicach, Dobramyśli,
Jeziorkach, Frankowie i Wojnowi-
cach. Najstarszą w tym gronie jest
Marianna Bartkowiak z Kąkolewa,
która w tym roku kończy 93 lata,
najmłodszą Marianną jest Ma-
rianna Kurek z Kąkolewa, która
we wrześniu skończy dwa lata.

Witold to imię pochodzenia li-
tewskiego wywodzące się od imie-
nia Vytautas, które powstało z
połączenia słów vyti (grzać) i tauta
(lud). Imię to oznacza tego, który
osłania swój lud lub przewodzi lu-
dowi.

Nie da się jednoznacznie ocenić
Witolda, gdyż jest to człowiek
nader skomplikowany i posiada
prawie taką samą liczbę zalet, jak
wad.

Przenikliwy i głęboki umysł oraz
surowe zasady, to cechy wyróżnia-
jące Witolda. Jest bardzo praco-
wity, konsekwentny,
odpowiedzialny i solidny. Niezwykle
logicznie patrzy na świat, a decyzje
podejmuje ostrożnie. Chętnie ko-
rzysta z opinii kompetentnych
osób. Można mu pozazdrościć
charyzmy i pomysłowości. Pomimo
pewnej nerwowości, jest pełen
taktu, dyplomacji i zrozumienia dla
innych. Lubi pomagać. W towarzy-
stwie niezbyt dobrze się czuje, ale
potrafi tryskać dobrym humorem i
dowcipem. Najważniejsza jest dla
niego jego rodzina, dla której gotów
jest na największe poświęcenia. Na
drugim miejscu w jego życiu są
przyjaciele i znajomi. Można na
niego liczyć w każdej sytuacji i mieć
pewność, że jeśli tylko zajdzie taka
potrzeba, przybiegnie z odsieczą o
każdej porze dnia i nocy.

Witold to poważny mężczyzna
wyznający surowe zasady. Los ob-
darzył go do tego wieloma zdolno-
ściami oraz przenikliwym i
głębokim umysłem. To inteligentny
człowiek, który chętnie się uczy,
jest ciekawy świata i myśli logicz-
nie. Opornie podejmuje tym
samym ryzyko i nie jest skłonny do

zmian. Do celu dąży jednak upar-
cie oraz konsekwentnie, wspoma-
gając się wnikliwością i
spostrzegawczością.

Witold imieniny obchodzi także
25 czerwca, 12 października, 12
listopada.

Szczęśliwą liczbą imienia Wi-
told jest 2, kolorem - fioletowy, ka-
mieniem - turkus, znakiem
zodiaku: wodnik.

W naszej gminie mieszka 21
Witoldów. Najwięcej jest ich w
Osiecznej, bo aż sześciu, pięciu
Witoldów mieszka w Kąkolewie,
dwóch w Grodzisku, i po jednym
w: Kleszczewie, Miąskowie, Łonie-
wie, Ziemnicach, Frankowie,
Drzeczkowie, Świerczynie i Ką-
tach. Najstarszym Witkiem jest Wi-
told Kaliszewski z Kleszczewa,
który skończył 68 lat, najmłodszym
jest 26 - letni Witold Rudawski z
Kątów.

Marianna Ciesielska z Kąkolewa z mężem Leonem

niedawno obchodzili 64. rocznicę ślubu.


