
[ 6 ] PRZEGLĄD OSIECKI
Z łóŜ Ŝyczenia 

Renacie - 12 XI

Renatka Zadorożna
z Osiecznej

Henrykowi - 2 XI

Henryk Kużawaz Osiecznej

Renata znaczy „odrodzona” bądź
„narodzona na nowo”. Pani ta jest
zrównoważona i umie wszystko wła-
ściwie ocenić. Jest do tego stopnia
uparta, że kiedy coś wbije sobie do
głowy, pracuje nad tym tak długo, do-
póki nie uda jej się pokonać wszyst-
kich przeszkód. Renata to kobieta
bardzo towarzyska, lubi wystawne
przyjęcia, jest doskonałą panią
domu, żoną i matką. Jej kolorem jest
niebieski, rośliną len, zwierzęciem
myszka, liczbą piątka, a znakiem zo-
diaku Waga. Imieniny obchodzi też:
1 lutego, 28 marca i 16 kwietnia.

W gminie Osieczna mieszkają 43
panie o imieniu Renata. Najstarszą
jest 68- letnia Renata Merta z Woj-
nowic, a najmłodszą 5-letnia Renatka
Zadorożna z Osiecznej. Wszystkim
Renatom życzymy aby zawsze były
zdrowe i szczęśliwe. W Osiecznej
mieszka 17 Renatek, w Kąkolewie -

10, w Wojnowicach, Kątach i Ziemni-
cach - po 3, w Grodzisku i Frankowie
- po 2 oraz w Łoniewie, Kleszczewie
i Drzeczkowie - po jednej.

Henryk to z germańskiego „pan
domu”, a w przenośni „władca oj-
czyzny”. Stąd zrozumiałe staje się
dlaczego to imię nadawano wielu pa-
nującym. Anglia miała szesnastu
władców o tym imieniu, Francja czte-
rech, Niemcy ośmiu. Imię to było nie-
gdyś bardzo popularne, dziś niestety
nadaje się rzadko. A szkoda, bo Hen-
ryk to mężczyzna odważny, nieza-
leżny, lubiący chadzać własnymi
ścieżkami. Jego kolorem jest karmin,
rośliną winorośl, zwierzęciem jeleń,
liczbą dziewiątka, a znakiem zodiaku
Waga. Imieniny obchodzi wiele razy
w roku: 19, 20 i 25 stycznia, 1 i 19 lu-
tego, 2 i 8 marca, 10 kwietnia, 10 i 18
czerwca, 14 i 15 lipca oraz 2 wrześ-
nia. 

W naszej gminie mieszka 53
Henryków. W Kąkolewie jest ich 19,
w Osiecznej - 11, w Witosławiu i
Świerczynie - 5, w Ziemnicach -3, w
Kątach i Grodzisku - po 2 oraz w Ło-
niewie, Wolkowie, Drzeczkowie,
Kleszczewie i Wojnowicach - po jed-
nym. Panom Henrykom życzymy po-

gody ducha i radości na każdy dzień.
Najstarszy jest 87-letni Henryk Ku-
żawa z Osiecznej, a najmłodszy 39-
letni Henryk Ślotała z Witosławia.

Jadwigę i Kazimierza Kociuckich znają w Ziemnicach wszyscy. Pan Ka-
zimierz tu się urodził i w rodzinnym domu mieszkał od zawsze. Tylko w cza-
sie wojny całą rodzinę wysiedlono w lubelskie i przez pięć lat wszyscy czekali
na powrót do swojej wsi. Wrócili w 1945 roku. Pan Kazimierz miał wtedy sie-
dem lat i doskonale tamten czas pamięta. Wspomina więc, że gospodar-
stwo było ogołocone, że rodzice musieli dorabiać się od nowa i że nie było
łatwo wychować cztery córki i syna. Ale oczywiście poradzili sobie. Po la-
tach gospodarstwo przejął Kazimierz z żoną.

A żonę pan Kociucki poznał w Osiecznej na majówkowej imprezie. Po-
chodziła z Maciejewa, więc śmieją się, że jakby stąd, tylko, że z drugiej strony
jeziora. Ślub wzięli, kiedy pan Kazimierz wrócił z wojska. To było w 1962
roku, cywilny 3 listopada, a kościelny 17 listopada. Właśnie teraz mija 50 lat
jak wspólnie idą przez życie. Cały czas pracowali na roli. Gospodarstwo
miało 12 hektarów, potem trochę dokupili i dzierżawili, więc zajęcia nie bra-
kowało. Na początku mieszkali razem z rodzicami pana Kazimierza. Ostat-
nie lata ich życia opiekowali się chorymi staruszkami. Kiedy odeszli na
zawsze, mama miała 80 lat, a ojciec 88. Ojciec pana Kazimierza był w Ziem-
nicach sołtysem.  

Jubilaci zapytani, co zmienili w swoim gospodarstwie przez lata, mówią,
że niemal wszystko. Zaczynali przecież bez maszyn i udogodnień, a więk-
szość prac wykonywali ręcznie. Zbudowali oborę, pomieszczenia gospo-
darcze, położyli dach na stodole. Dopiero później kupowali maszyny, a po 30
latach postawili nowy dom. Ten dom budowali już z synem i synową. A mają
jubilaci dwójkę dzieci. Syn przejął gospodarstwo i mieszka z nimi, a córka też
w Ziemnicach, niedaleko. Obydwoje mają rodziny, a dziadkowie doczekali
się piątki wnucząt. Przed miesiącem urodził się prawnuczek Filipek. Też
mieszka z dziadkami, a oni są z tego powodu bardzo szczęśliwi. 

Kiedy państwo Kociuccy wspominają minione lata, mówią przede wszyst-
kim o pracy. Nie narzekają, ale pamiętają trudne lata w rolnictwie. Pan Ka-
zimierz zawsze był tak zwaną „złotą rączką”. Potrafił maszyny naprawić,
stolarką się zająć, na budowie domu wiele rzeczy zrobić sam. Do dziś potrafi
kosę wyklepać i naciąć nią zielonego dla zwierząt. A pani Jadwiga zawsze
prowadziła dom. Lubiła gotować, piec wspaniałe placki, zrobić zaprawy.
Teraz też się tym zajmuje. Kuchnia należy właśnie do niej, a jest dla kogo go-
tować, bo w rodzinnym domu mieszka teraz osiem osób. Pani Jadwiga
mówi, że tak naprawdę nigdy nie była tu sama. Najpierw mieszkała z te-
ściami, potem ze swoimi dziećmi, teraz z synem i ich córkami, a od niedawna
także z bliskimi wnuczki. Lubi ten ruch i rodzinną krzątaninę. 

Jubilaci twierdzą, że dobrze czują się w Ziemnicach. Wszystkich tu znają
i każdy zna ich. Pan Kazimierz był jedną kadencję radnym, pracował w Ra-
dzie Banku Spółdzielczego, był w Radzie Sołeckiej, do dziś działa w straży.
Mówi, że wieś z roku na rok jest coraz ładniejsza. Nic dziwnego, że chcie-
liby być razem i cieszyć się zdrowiem. Bo choć na opiekę bliskich zawsze
będą mogli liczyć, to marzą o tym, aby jak najdłużej byli sprawni i samo-
dzielni. Póki co tak właśnie jest. A więc życzymy jubilatom zdrowia i jeszcze
raz zdrowia. No i kolejnych jubileuszy z bliskimi. 

Z wizytąu seniorów

URODZENIA20.09. - Nina Handke, Kąkolewo22.09. - Zuzanna Małgorzata Kraśner, Osieczna01.10. - Alan Aleksander Ratajczak, Osieczna03.10. - Marika Ratajczak, Kąty09.10. - Szymon Szymlet, Osieczna12.10. - Jan Karolczak, Kąkolewo15.10. - Laura Wojtkowiak, Osieczna
ZGONY25.09. - Zofia Łączna (1932), Kąty26.09. - Franciszek Glapiak (1931), Łoniewo01.10. - Wincenty Leonard Grześkiewicz (1926), Osieczna01.10. - Marian Seweryn Idkowiak (1946), Osieczna05.10. - Jan Golembka (1935), Wojnowice11.10. - Jan Zaremba (1933), Osieczna16.10. - Józef Kmiećkowiak (1923), Jeziorki17.10. - Krystyna Kowalska (1946), Kąkolewo21.10. - Pelagia Kucharska (1924), Osieczna  


