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Z łóż życzenia 
Lilianie i Liliannie - 14 II

Liliana Jankowska
z Osiecznej

Lucjanowi - 11  II

Lucjan Miedziaszczyk
z Osiecznej

To dwa różne warianty imion po-
chodzenia łacińskiego, powstałe od
słowa "lilium" czyli lilia. Kwiat ten w
starożytnym Rzymie uchodził za
symbol nadziei, z kolei w chrześci-
jaństwie oznacza niewinność i czys-
tość.

Kobietom noszącym to imię pat-
ronuje święta Liliosa z Kordoby. Żyła
ona w IX wieku. Wraz ze swoim
mężem została ścięta przez muzuł-
manów za publiczne wyznanie wiary
chrześcijańskiej.

Liliana czy Lilianna jest ambitna i
by realizować swoje wygórowane
aspiracje, nieraz dąży do celu po
przysłowiowych trupach. Dzięki bar-
dzo mocno rozwiniętej intuicji rzadko
ponosi porażki.

W osiąganiu celów pomaga jej
także fakt, iż ma bardzo duże zdol-
ności organizatorskie, a ponadto
nigdy nie dzieli się swoimi planami i
zamierzeniami z innymi osobami,
bojąc się, by nikt jej nie uprzedził, a
także nie chce czuć na siebie presji
wynikającej z tego, iż ktoś miałby jej
patrzeć na ręce i na bieżąco oceniać
wyniki jej działania. Lubi za to chwa-
lić się wszystkimi swoimi sukcesami,
pragnąc, by ludzie ją doceniali oraz
jej zazdrościli.

Wobec ludzi Liliana jest w ogóle
dość zdystansowana i rzadko do-
puszcza kogoś do siebie naprawdę
blisko. Przyjaźń raczej nie jest jej po-
trzebna. Uwielbia rozkazywać i natu-
ralne dla niej jest, kiedy inni się jej
słuchają i bez słowa sprzeciwu wy-
konują jej polecenia.

Jest osobą bardzo poważną i
chwalącą się swoim zdrowym roz-
sądkiem. Jest to na pewno godne po-
chwały i w wielu sytuacjach oddaje
jej wielkie zasługi.

Szczęśliwym znakiem zodiaku
imion Liliana i Lilianna jest wodnik,

kolorem - pomarańczowy, rośliną -
oleander, zwierzęciem - łasica, liczbą
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Liliany i Lilianny imieniny obcho-
dzą też 14 września.

W naszej gminie mieszka sześć
pań o imieniu Liliana i pięć pań o
imieniu Lilianna.

Najstarszą Lilianą jest 55-letnia
Liliana Pawlaczyk z Wojnowic, naj-
młodszą Liliana Skrzypek z Osiecz-
nej, która kilka dni temu skończyła
pierwszy miesiąc życia.

Dwie Liliany mieszkają w Kąkole-
wie, dwie w Osiecznej, jedna w Gro-
dzisku, jedna w Wojnowicach. 

Najstarszą Lilianną jest 45-letnia
Lilianna Baum z Frankowa, najmłod-
szą Lilianna Jaszkiewicz z Wojnowic,
która na początku lutego rozpocznie
piąty miesiąc życia.

W każdej z miejscowości:
Osieczna, Kąkolewo, Świerczyna,
Frankowo, Wojnowice mieszka jedna
Lilianna.

Lucjan jest odmianą łacińskiego
imienia Lucjusz (Lucius). Imię Lu-
cjusz otrzymywały dzieci urodzone o
świcie, wraz z pierwszym światłem
dnia. Światło to po łacinie lux.

Lucjan to człowiek, na którym
można polegać dosłownie w każdej
sytuacji. Jest dokładny, solidny i su-
miennie wywiązuje się ze wszystkich
swoich obowiązków. W każdej sytua-
cji zachowuje się sprawiedliwie, dla-
tego ludzie chętnie powierzają mu
rolę mediatora w sporach i trzeba
przyznać, że z zadania tego wywią-
zuje się on znakomicie. Jest bystrym
obserwatorem, wszystko poddaje
wnikliwej analizie i niczego nie pusz-
cza mimo siebie. To powoduje, że za-
wsze wie, co się wokół niego dzieje i
co ma robić, by wyszło mu to na
dobre.

Ponadto łatwo nawiązuje kontakty
z ludźmi, głównie dzięki łatwości poz-
nawania ich charakterów, więc łatwo
zyskuje sobie ich poparcie. Jest on
urodzonym optymistą, nigdy nie wątpi
w możliwość powodzenia podejmo-
wanych przez siebie misji. 

Wyróżnia się swym konserwatyz-
mem, ale nie jest zatwardziały i nie
obstaje przy swoim bez sensu. Mimo
iż bardzo nie lubi zmian, zwłaszcza
tych znaczących, które wywracają
jego życie do góry nogami, jest w sta-
nie je zaakceptować jeśli widzi, że tak
będzie rozsądniej, co świadczy o jego
wielkiej inteligencji i zdolności dosto-
sowywania się do zmieniających się
warunków otoczenia. 

Tradycja i patriotyzm to niezwykle
ważne kwestie w jego życiu i najważ-
niejsze wzorce, jakie stara się prze-
kazać swym dzieciom. Ciągle dba o
to, by jego bliskim żyło się jak najle-
piej, więc jest bardzo zajętym czło-
wiekiem i nie ma wiele czasu nawet
na odpoczynek. Mimo to nie odmawia
cudzym prośbom, o ile jednak nie
godzą one w interes jego rodziny, bo
to ona jest zawsze dla niego najważ-
niejsza.

Lucjan imieniny obchodzi też: 
7 stycznia, 27 maja, 13 czerwca, 
7 lipca, 4 października i 26 paździer-
nika.

Szczęśliwym zwierzęciem imienia
Lucjan jest wielbłąd, planetą - mars,
szczęśliwym kamieniem - opal, kolo-
rem - piaskowy, rośliną - sosna, liczbą
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W naszej gminie mieszka pięciu
panów o imieniu Lucjan. Najstarszym
jest 60-letni Lucjan Sznicer z Kąko-
lewa, najmłodszym 48-letni Lucjan
Piaszczyński z Kąkolewa.

Trzech panów Lucjanów mieszka
w Kąkolewie, jeden w Osiecznej i
jeden w Kątach.

URODZENIA

22. 11. - Stanisław Rzepecki, Grodzisko
27. 11. - Filip Rogalski, Kąty
29. 11. - Maja Mikołajczak, Osieczna
09. 12. - Gabriela Maria Erenfeld, Osieczna
09. 12. - Marcel Mitura, Kąkolewo
12. 12. - Aleksander Chłapowski, Kąkolewo
18. 12. - Katarzyna Thiel, Osieczna
22. 12. - Maja Faustyna Budzikowska, Kąkolewo
23. 12. - Liliana Skrzypek,Osieczna
26. 12. - Tymoteusz Wojtaszek, Wojnowice
30. 12. - Igor Cykman, Łoniewo

Kadeci B drużyny Iskra Osieczna walczą o miano najlepszej drużyny Wielkopolski w swojej kategorii wiekowej. Warto wspomnieć, że Iskra Osieczna
jest najmniejszą w Wielkopolsce ligową drużyną koszykarską. Niejednokrotnie pokonuje uważanych za lepszych rywali. To zacięcie i duch walki oraz
przynoszące efekt treningi sprawiają, że kadeci A walczą o awans do rozgrywek strefowych Mistrzostw Polski. Przed naszymi koszykarzami wkrótce
ważne mecze, o wynikach których będziemy informować. Tymczasem przed świętami Bożego Narodzenia w sali gimnastycznej odbyło się spotkanie,
na które zaproszony został burmistrz Stanisław Glapiak oraz przewodniczący Rady Miejskiej Roman Lewicki. Po części oficjalnej chłopcy zagrali mecz
w mikołajowych czapkach i nosach renifera. 

ZGONY

13. 11. - Zdzisława Helena Prałat (1961), Grodzisko
09. 12. - Ryszard Ratajczak (1956), Osieczna
18. 12. - Kazimierz Ludwiczak (1933), Kąkolewo
19. 12. - Wiesław Grzegorz Sztyler (1962), Kąkolewo
20. 12. - Teodozja Leśniak (1936), Miąskowo
23. 12. - Zygmunt Teofil Maćkowiak (1929), Kąkolewo
23. 12. - Józef Masztalerz (1934), Ziemnice
24. 12. - Józef Szymkowiak (1927), Miąskowo
29. 12. - Eugeniusz Marek (1931), Świerczyna
30. 12. - Zofia Marszałek (1922), Kąkolewo
02. 01. - Antoni Antoniak (1924), Świerczyna
07. 01. - Zofia Tomczak (1931), Jeziorki
09. 01. - Edward Chudziński (1933), Kąkolewo
10. 01. - Zofia Mazurczak (1937), Kąkolewo


