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Z łóż życzenia 
Aurelii - 25 IXA

Aurelia Ratajska 
z Kąkolewa

Aurelia jest to żeńska forma
imienia Aureliusz, Imię powstało
od nazwy rzymskiego rodu Aure-
liuszy. Wyraz aureolus znaczy
"złocista" lub "wspaniała, uwień-
czona". W Polsce imię to wystę-
puje od XVIII w., ale nigdy nie
należało do popularnych.

Kobieta obdarzona tym imie-
niem ma w sobie wielkie pokłady
uczucia i już w bardzo młodym
wieku zaczyna odczuwać instynkt
macierzyński. Marzy o posiadaniu
dziecka, a raczej całej gromadki,
gdyż wie, że byłaby doskonałą
matką i zupełnie się w tym prze-
konaniu nie myli.

Aurelia idzie przez życie jak
huragan. Wszędzie jej pełno i
wszędzie ją słychać. Interesuje się
wszystkim i wszystkimi. Uwielbia
plotki. Nie ukrywa swojej zabor-
czości. W miłości pragnie uszczę-
śliwić partnera. Duży refleks,
spostrzegawczość i łatwość na-
wiązywania kontaktów pozwalają
jej na odnoszenie sukcesów za-
wodowych w wielu dziedzinach.
Lubi towarzystwo, kontakty z
ludźmi, gości w domu oraz skła-
danie wizyt. Reaguje żywiołowo i
emocjonalnie. Cieszy się dobrym
zdrowiem, które w dużym stopniu
zależy od jej samopoczucia psy-

chicznego.
Szczęśliwym kolorem imienia

jest złoty, zwierzęciem - boa, ka-
mieniem - topaz, rośliną - dzikie
wino, liczbą - 4.

Aurelia imieniny obchodzi też
16 października, 25 listopada, 2
grudnia.

W gminie Osieczna mieszka 7
pań imieniu Aurelia. Najstarszą z
nich jest 60-letnia Aurelia Łapiń-
ska z Kąkolewa, a najmłodszą 16
- letnia Aurelia Walkowiak z Kąko-
lewa.

Większość naszych Aurelii
mieszka w Kąkolewie. Jest ich tam
aż pięć, jedna mieszka w Osiecz-
nej i jedna w Grodzisku.

Sebastianowi - 10 IX

Sebastian Kaczmarek 
z Osiecznej

Imię Sebastian pochodzi od
greckiego słowa sebastos - "do-
stojny, godny szacunku, święty".
Imię to oznacza człowieka ogólnie
szanowanego lub mieszkańca Se-
basty. Święty Sebastian stał się
jednym z najbardziej znanych i
czczonych męczenników. Był
rzymskim oficerem i członkiem
straży przybocznej cesarza Domi-
cjana. Z racji swego stanowiska
odwiedzał chrześcijan wtrąconych
do więzienia za wiarę i umacniał
ich na duchu. Istnieje przekaz, ja-
koby usiłował nawrócić na chrze-
ścijaństwo samego okrutnego
cesarza, za co na jego rozkaz zos-
tał podziurawiony strzałami przez
łuczników. Przeżył mimo ran, po
czym udał się jeszcze raz do ce-
sarza z tym samym zamiarem - ale
tym razem zginął za wiarę.

Sebastian to aktywny idealista.
Pasjonuje go wszystko, co zwią-
zane z życiem, a przy tym szla-
chetne, wartościowe i przydatne.
Praca odgrywa dla niego ważną
rolę, daje mu bowiem możliwość
realizacji ideałów, w które wierzy.

Z dużym trudem przychodzi mu
obiektywizm. Mimo to jest raczej
altruistą. Chętnie pomaga innym,
nie zawsze jednak trafnie ocenia
ludzi i zdarzenia. Dysponuje za to
doskonałą pamięcią syntetyczną,
która wszystko notuje i klasyfikuje.
Nie bywa przekorny i dość łatwo
daje się przekonać. Osiąga sukces
dzięki pracy i szczęściu. Bardzo
przeżywa niepowodzenia. 

Jest doskonałym ojcem, sta-
nowczym i czułym. Świetnie do-
biera przyjaciół i jest im wierny.
Potrzebuje zrozumienia i miłości,
nawet jeśli sprawia wrażenie nie-
przystępnego. Miłość i nienawiść

długo się w nim rodzą, ale zawsze
są trwałe. To także zazdrośnik.
Żadna zdrada nie ujdzie jego
uwagi. Przemierza świat, aby zro-
zumieć sens istnienia, życia. Nie
zdziwią więc jego pytania, zada-
wane wszystkiemu, co żyje. To
wieczny podróżnik.

Szczęśliwym kolorem Sebas-
tiana jest niebieski, liczbą - 9, ka-
mieniem - koral.

Sebastian imieniny obchodzi
też: 20 i 30 stycznia, 8 lutego, 20
marca, 4 lipca, 2, 16, 21 września,
16 i 31 grudnia.

W naszej gminie mieszka 30
panów o imieniu Sebastian. Naj-
starszym z nich jest 41-letni Se-
bastian Kmiecik w Osiecznej, a
najmłodszym 6-letni Sebastian
Frąckowiak z Popowa Wonie-
skiego.

Najwięcej - bo 8 Sebastianów
mieszka w Osiecznej, 4 - w Kąko-
lewie, 3 - w Świerczynie, po 2 w:
Wolkowie, Kątach, Łoniewie i Ber-
dychowie, i po 1 w: Drzeczkowie,
Dobramyśli, Grodzisku, Popowie,
Witosławiu, Wojnowicach i Ziemni-
cach. 

URODZENIA
06. 07. - Kacper Okręt, Kąkolewo
08. 07. - Anastazja Tomczak, Świerczyna
10. 07. - Anna Pola Sowińska, Osieczna
10. 07. - Franciszek Zapłata, Kąkolewo
11. 07. - Wiktor Klemczak, Kąkolewo
12. 07. - Zofia Maria Jagiełło, Osieczna
15. 07. - Bartosz Strzelski, Świerczyna
17. 07. - Filip Szczepaniak, Kąkolewo
17. 07. - Bartosz Szczepaniak, Kąkolewo
18. 07. - Radosław Jan Radziemski, Jeziorki
19. 07. - Marcelina Lorenz, Drzeczkowo
25. 07. - Marcel Adam Suder, Ziemnice
27. 07. - Oliwia Jurga, Osieczna
29. 07. - Antoni Jankowski, Kleszczewo
30. 07. - Zofia Olejnik, Kąkolewo

ZGONY
14. 07. - Sebastian Jan Glapiak (1983), Kąkolewo
20. 07. - Maria Glapiak (1959), Kąkolewo
20. 07. - Andrzej Makowiecki (1956), Łoniewo
25. 07. - Emilia Helena Baryga (1934), Osieczna
30. 07. - Władysława Flak (1932), Kąty
01. 08. - Bożena Kazimiera Bartkowiak (1942), Osieczna

Zakończyły się "Wakacje Na Krańcu Świata" organizowane przez fun-
dację "Blisko Ciebie" w Kątach. Zajęcia odbywały się w lipcowe po-
niedziałki, każde z nich trwały po trzy godziny i miały inny charakter.
Uczestnicy zaczynali od tworzenia pocztówek z Krańca Świata, pod-
czas warsztatów radiowych uczyli się prawidłowego oddychania,
uważnego słuchania i poprawnego wymawiania słów, były warsztaty
tańca, a ostatniego dnia zabawa w kreatorów biżuterii. W przerwach
można było uczestniczyć w wyścigach na czas, zorganizowano roz-
grywki piłki nożnej, najmłodsi mogli korzystać z zabaw w piaskownicy.
Dla wszystkich przygotowany był zawsze drobny, słodki poczęstunek.
"Wakacje Na Krańcu Świata" upłynęły twórczo, radośnie, słodko i
szybko.


