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Z łóż życzenia 
Marcelinie - 26 IV

Marcelina Stężycka 

z Ziemnic 

z młodszą siostrą Majką

Bartłomiejowi - 11 IV

Bartłomiej Borowczyk 

z Łoniewa

Jest to imię pochodzenia łaciń-
skiego, oznaczające kobietę nale-
żącą do rzymskiego rodu Marcelli.

Kobieta nosząca to imię za-
wsze osiąga zamierzone cele, bo

ma do tego wszelkie predyspozy-

cje - jest przebiegła, pełna sprytu i
umie wykorzystywać nadarzające
się okazje. Jest uparta kiedy

szczególnie jej na czymś zależy i
dzięki temu uporowi jest w stanie

zawsze dopiąć swego, nawet jeśli
ktoś będzie jej w tym bardzo prze-
szkadzał. Łatwo dostosowuje się
do każdych okoliczności. Lubi roz-
kazywać i wyręczać się innymi.

Spokojnie analizuje każdą sytuację
i wybiera wariant dla siebie najko-

rzystniejszy. Dużo zawdzięcza
swojej intuicji. Marcelina jest też
bardzo skryta i nawet ludzie, któ-

rzy są z nią bardzo blisko, nie
znają jej do końca. Ma dużą intui-
cję, która na co dzień oddaje jej
wielkie zasługi i pomaga kierować
się bezbłędnie przez kręte ścieżki
życia. W miłości zachowuje pe-
wien dystans uczuciowy, mimo iż
ma w sobie wielkie pokłady uczu-
cia, nie umie albo nie chce tego

okazać i zazwyczaj jej ukochany
wcale nie wie, jak wielką miłością
jest przezeń darzony.

Planetą tego imienia jest Mer-

kury, zwierzęciem: łasica, szczęśli-
wym kamieniem: karneol, rośliną:
oleander, szczęśliwą liczbą: 4.,
znakiem zodiaku: bliźnięta, szczę-
śliwym kolorem: ceglasty.

Marcelina imieniny obchodzi

również: 5 stycznia, 9 stycznia, 31
stycznia, 20 kwietnia, 2 czerwca,

17 lipca.

W naszej gminie mieszka 10

pań o imieniu Marcelina - po dwie
w: Kąkolewie, Świerczynie i Ziem-
nicach oraz po jednej w: Osiecz-

nej, Grodzisku, Trzebani,

Wojnowicach. Wszystkie Marce-

liny są bardzo młode. Najstarsza -
Marcelina Stachowiak z Kąkolewa
ma 26 lat, a najmłodsza Marcelina
Wilczkowiak z Wojnowic ma za-

ledwie pół roczku.
Wszystkim Marcelinkom ży-

czymy dużo słonecznych dni.

Jest to imię męskie pochodze-
nia aramejskiego. Wywodzi się od
słów bar Tholomai, co oznacza syn
oracza lub syn Tolmy. Polski Bart-

łomiej wywodzi się od formy Bar-

tholomaeus, znanej od początków
chrześcijaństwa.

Człowiek o imieniu Bartłomiej

jest niezwykle wytrwały i konsek-
wentny w tym, co sobie postanowi,

albo co wynika z jego obowiązków.
Do celu dochodzi za wszelką cenę,
nieraz siłą. Ma duży refleks, szybko
podejmuje decyzje i często gwał-
townie reaguje na zmianę sytuacji. 

Ma skłonność do mówienia

"nie" i nie jest łatwo nakłonić go do
zmiany zdania. To ekstrawertyk,

potrzebujący słuchaczy. Subiek-
tywny i zaborczy, sprowadza

wszystko do własnej osoby. Lubi
dramatyzować. Ma w osobowości
coś z awanturnika, którego silna
wola działa zarazem jak motor i ha-
mulec. Popycha go do czynu, lub

powoduje pychę i kompleks wy-

ższości, przeszkadzające w działa-
niu. Jak u wszystkich choleryków

bywa, nie ma czasu, by się kiero-
wać intuicją, gdyż jest całkowicie
pochłonięty działaniem. Duma nie
pozwala mu przyznać się do pora-
żek. Na pierwszy rzut oka widzi,
jakie decyzje należy podjąć. 

Ma pojemną pamięć i dużą cie-
kawość świata. Odpowiadają mu

niemal wszystkie zawody wymaga-

jące aktywności, ruchu i częstego
przemieszczania się. Poczucie mo-
ralności zależy u niego od okolicz-
ności. Potrafi dostosować ją do
prowadzonego przez siebie życia,
nie ulegając cudzym wpływom. To
buntownik, o pewnej gwałtowności
wewnętrznej w sposobie widzenia

świata. W uczuciach jest zachłanny
i wymagający. Mimo, że sam do

wylewnych nie należy, chce być ko-
chany bardziej niż sam potrafi ko-
chać. Szczęśliwą liczbą tego

imienia jest liczba 3, znakiem zo-

diaku: Lew, planetą: Jowisz.
Bartłomiej imieniny obchodzi

też: 23 stycznia, 17 lutego, 21
kwietnia, 30 kwietnia, 6 maja, 5

lipca, 16 lipca, 24 sierpnia, 3

września, 5 października, 23 paź-
dziernika, 11 listopada, 5 grudnia i

27 grudnia.

W gminie Osieczna mamy aż
17 Bartłomiejów. Najwięcej, bo aż
6 mieszka w Osiecznej, 4 - w Ką-
kolewie, po 2 w: Łoniewie i Kątach
i po 1 w: Grodzisku, Wojnowicach i

Dobramyśli.
Najstarszy Bartłomiej Śmigielski

z Kąkolewa ma 63 lata, a najmłod-
szy Bartłomiej Matysiak z Kąko-
lewa skończył niedawno pięć lat.

Wszystkim Bartłomiejom, Bart-
kom i Bartusiom życzymy szczę-
ścia i radości.

URODZENIA
30.01.- Oliwia Golembka, Wojnowice
10.02.- Izabela Grześkowiak, Grodzisko
18.02.- Julia Majchrzak, Kąkolewo

ZGONY
16.02.- Franciszka Bartkowiak (1921), Kąkolewo
17.02.- Teodor Bąk (1938), Kąkolewo
20.02.- Andrzej Antoni Marchwacki (1951), Osieczna
20.02.- Anna Rózga (1925), Osieczna
24.02.- Tomasz Nowakowski (1981), Kąty

Po pilnym przepracowaniu sezonu zimowego w Szkółce Węd-

karskiej działającej przy Kole Polskiego Związku Wędkarskiego

Osieczna 179 Okręg w Poznaniu, przyszedł czas na sprawdzenie

wiedzy. Zaraz po zimowych feriach uczestnicy szkółki przystąpili

do rozwiązywania testów z wiedzy ekologiczno - wędkarskiej,

które są stosowane w trakcie Krajowych Młodzieżowych Olimpiad

Wędkarskich. Testy dostarczył prowadzący szkółkę. Dzieci z chę-

cią rozwiązały zadania. Teraz z niecierpliwością oczekują na wy-

niki. W drugiej części zajęć oglądali katalogi z najnowszą ofertą,

jaką firmy produkujące sprzęt wędkarski skierowały do wędkarzy.

Instruktor wyjaśniał zastosowanie nieznanego uczniom sprzętu

wędkarskiego.


