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Izabeli - 3 IX

Izabela Pawlisiak
z Popowa Wonieskiego

Mateuszowi - 21 IX

Mateusz Goćwiński
z Osiecznej z mamą

Znawcy przedmiotu wywodzą Iza-
belę od Elżbiety. Ma to być hiszpańska
odmiana tego imienia. Nosiło je bardzo
dużo francuskich, hiszpańskich i pol-
skich znakomitości. Iza przyciąga
wzrok smukłą sylwetką i harmonią ru-
chów. Wydaje się, że przychodzi na
świat z dokładnym planem działania.
Wszystko jej się udaje, a przysłowiowe
drzwi stoją przed nią otworem. Ludwik
Jerzy Kern pisał, że Izabela sprawia, iż
każdy dzień spędzony z nią staje się
niedzielą. Kolorem Izabeli jest żółty,
zwierzęciem termit, rośliną żarnowiec,
liczbą dwójka, z znakiem zodiaku Lew.
Imieniny obchodzi także: 4 stycznia, 16
marca i 14 lipca.

W naszej gmine mieszkają 24 Iza-
bele. Najstarsza Izabela Nyczke z
Osiecznej kończy w tym roku 86 lat.
Najmłodszą Izą jest jest roczna Izabela
Józefowicz z Kąkolewa.

Najwięcej, bo aż 11 Iz mieszka w
Osiecznej. W Kąkolewie jest ich 7, w
Świerczynie - 3, w Ziemnicach, Wito-
sławiu i Popowie Wonieskim - po 2 Izy,

i po 1 w: Jeziorkach, Drzeczkowie,
Wojnowicach, Łoniewie i Grodzisku.
Izom życzymy, by zawsze były szczę-
śliwe.

Imię Mateusz ma biblijny rodo-
wód i znaczy "dar Boga". Znane
jest od XII wieku. W zasadzie nie
ma zdrobnień, chyba, że ktoś chce
o nim mówić Mateuszek. Męż-
czyzna o tym imieniu ma rozbudo-
wane życie wewnętrzne oraz jasną
i uporządkowaną wizję własnego
świata. Jednocześnie kusi go
wszystko co ciekawe i warte poz-
nania. Lubi "zaglądać" w serca in-
nych, ale tylko wówczas, gdy chce
komuś pomóc. Jego kolorem jest
żółty, rośliną figa, zwierzęciem ja-
guar, a znakiem zodiaku Rak.
Imieniny obchodzi także: 27
marca, 8 i 11 września, 5, 12 i 13
października oraz 27 grudnia.

W naszej gminie mieszka aż
124 Mateuszów. Są to sami młodzi
ludzie, bowiem najtarszy - Mate-
usz Michalak z Osiecznej ma 34
lata. Najmłodszy Mateuszek Ję-
śkowiak z Popowa Wonieskiego
ma nieco ponad rok.

Najwięcej panów Mateuszów
mieszka w Kąkolewie - jest ich tam

aż 42, w Osiecznej mieszka 23
Mateuszów, w Grodzisku - 12, w
Świerczynie - 11, w Kątach - 6, po
5 Mateuszów jest w Łoniewie i
Wojnowicach, po 4 w Dobramyśli i
Ziemnicach, 3 w Popowie Wonie-
skim, po 2 Mateuszów w Jezior-
kach i Kleszczewie i po 1 w:
Frankowie, Miąskowie, Witosławiu,
Drzeczkowie i Wolkowie. Wszyst-
kim życzymy szczęścia.

URODZENIA06. 07. - Jan Stachowiak, Świerczyna15. 07. - Maja Wilczkowiak, Wojnowice20. 07. - Julia Kalisz, Drzeczkowo28. 07. - Mateusz Miedziaszczyk, Witosław29. 07. - Antoni Stanisław Rożek, Kąkolewo31. 07. - Adam Kaźmierczak, Osieczna09. 08. - Blanka Nagła, Świerczyna09. 08. - Lena Nagła, Świerczyna
ZGONY17. 07. - Władysław Michalak (1941), Kąkolewo19. 07. - Jan Sobkowiak (1932), Kąty23. 07. - Prudencyanna Borówka (1924), Osieczna25. 07. - Józef Jaroński (1937), Osieczna

Z wizytą u seniorów
Joanna i Stanisław Markowscy z Kąkolewa 50. rocznicę ślubu
cywilnego obchodzą w sierpniu, a kościelnego we wrześniu.

Kiedy się pobierali pani Joanna
miała 19 lat, a jej mąż 22. Poznali
się na zabawie w Poniecu, kiedy
miasto obchodziło swoje 550-lecie.
Dziś z uśmiechem mówią, że to
oni teraz, jak kiedyś Poniec, mają
swoje lecie. Pani Joanna praco-
wała wtedy w przetwórni w Pud-
liszkach, a pan Stanisław w
Poznańskim Przedsiębiorstwie
Elektryfikacji Rolnictwa. Rok po
ślubie zamieszkali u mamy pana
młodego w Kąkolewie. Od tego
czasu pani Joanna już nie wróciła
do zawodowej pracy. Miała co
robić w domu, bo na świat przy-
chodziły dzieci. Państwo Marko-
wscy wychowali sześcioro dzieci,
trzy córki i trzech synów. W ich wy-
chowaniu pomagała oczywiście
mama pana Stanisława. Dziś
wszyscy mają swoje rodziny, zdo-
byli zawody, dali dziadkom gro-
madkę wnucząt. Bo jubilaci
doczekali się ich aż piętnaścioro.
Na zdjęciu są z wnukiem Piotr-
kiem.

Stanisław Markowski przez
pierwsze lata małżeństwa bardzo

dużo pracował poza domem. Wy-
jeżdżał w szczecińskie, wrocław-
skie, zielonogórskie, no i
oczywiście poznańskie. Potem
zmienił pracę i zatrudnił się w be-
toniarni w Lesznie. Ostatnie 17 lat
prowadził swoją firmę elektryczną.
Razem z żoną przez cały czas
uprawiali też ponad trzy hektary
ziemi. Łatwo więc nie było. Obyd-
woje mówią, że mieli pracowite
życie. A do tego pani Joanna dość
poważnie chorowała. Do dziś musi
bardzo pilnować zdrowia.

Teraz jubilaci mieszkają z
córką, zięciem i małym wnukiem.
Pani Joanna prowadzi dom, go-
tuje, wychodzi po zakupy, pracuje
w ogródku. Latem robi bardzo
dużo zapraw. A pan Stanisław ho-
duje świnie, pali w piecu, krząta się
wokół domu. Ziemię przepisali
młodym, ale zajęcia wystarcza dla
każdego. Wielkich planów już nie
mają. Zwyczajnie chcieliby być
zdrowi i cieszyć się bliskimi,
zwłaszcza wnukami. Kto wie,
może doczekają prawnuków. My
szczerze im tego życzymy.

Na stronie internetowej www.osieczna.pl pojawiła się
nowość – kamera internetowa. Za jej pomocą wchodząc
na podany adres można obserwować co się dzieje na
plaży, ilu aktualnie jest ludzi, jaka jest pogoda. Stały
widok na plażę bę-
dzie już teraz nieod-
łączną atrakcją
przez cały rok, dla-
tego będzie można
obserwować zmie-
niające się pory
roku, a zimą za-
pewne miłośników
łyżwiarstwa, sanecz-
karstwa, czy nawet
morsów. Serdecznie
zapraszamy!


