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Joannie - 4 II

Joanna Janowicz 
z Osiecznej

Ryszardowi - 7 II

Ryszard Kunze 
z Osiecznej

Imię Joanna ma hebrajskie po-
chodzenie i oznacza „łaska
Jahwe”. Zawsze było popularne i
nadawane jest dziewczynkom
także dziś. Osoby noszące to imię
są energiczne, obdarzone nie-
zwykłą intuicją i inteligencją. Jo-
anny potrafią wychodzić z
najtrudniejszych sytuacji. Ponad
wszystko wierzą w własne siły i
możliwości. Z jednej strony są
uczuciowe, dzięki czemu przycią-
gają do siebie ludzi i im pomagają,
a z drugiej strony twardo stąpają po
ziemi i słuchają rozumu. Lubią roz-
kazywać i nie dają sobą manipulo-
wać. Wolą pracować na własną
rękę. Są idealnymi żonami i mat-
kami, choć swoje dzieci wychowują
w sposób niezwykle surowy. Liczbą
Joanny jest 2, kolorem żółty, zwie-
rzęciem termit, a znakiem zodiaku
Skorpion. Imieniny obchodzi także:
12 i 24 maja, 21 sierpnia oraz 9 i 12
grudnia. 

W gminie Osieczna mieszka aż
80 pań o imieniu Joanna. Najstar-
szą jest Joanna Janowicz z
Osiecznej, która w tym roku będzie

miała 82 lata. A najmłodsza Joasia
Rózga, także z Osiecznej, w czer-
wcu skończy 2 latka. Wszystkim pa-
niom i dziewczynkom o imieniu
Joanna życzymy radości i uśmiechu
na jak najdłuższe życie. W Osiecz-
nej mieszka 26 pań o imieniu Jo-
anna. W Kąkolewie - 22, w
Świerczynie - 6, w Grodzisku - 5, w
Ziemnicach i Wojnowicach - po 4, w
Witosławiu, Popowie Wonieskim,
Miąskowie i Łoniewie - po 2 oraz w
Jeziorkach, Kleszczewie, Wolkowie
i Dobramyśli - po jednej. 

"Richi" znaczył potężny, bo-
gaty, a "hart" oznacza człowieka
silnego. Razem to Ryszard, czyli
mąż dzielny, silny i odważny. Ry-
szard jest mężczyzną wrażliwym
oraz stałym w uczuciach i posta-
nowieniach. Bywa typem upar-
tego intelektualisty, który ceni
swobodę działania oraz wygodne,
spokojne życie. Chętnie czyta
dobre książki. Jego kolorem jest
czerwony, rośliną wiąz, zwierzę-
ciem tygrys, a znakiem zodiaku
Panna. Imieniny obchodzi rów-
nież: 3 kwietnia, 9 sierpnia i 7
września. 

Panów Ryszardów żyje w na-
szej gminie 57. Najwięcej, bo po
17, w Osiecznej i w Kąkolewie. A
potem kolejno: w Drzeczkowie - 5,
w Kątach, Świerczynie i Wojnowi-
cach - po 4, w Ziemnicach - 2,
oraz w Łoniewie, Grodzisku,
Kleszczewie i Jeziorkach - po jed-

nym. Najstarszym jest Ryszard
Kunze z Osiecznej, który urodził
się w 1933 roku. Natomiast naj-
młodszy, Ryszard Tycner z Klesz-
czewa, w styczniu skończył 10 lat.
Wszystkim życzymy zdrowia i
szczęścia. 

URODZENIA06. 12. - Piotr Brygier, Kąty17. 12. - Szymon Andrzej Matyja, Kąkolewo19. 12. - Katarzyna Oliwia Juskowiak, Kąty25. 12. - Ewa Maria Bajon, Osieczna08. 01. – Dawid Balcerek, Osieczna09. 01. – Julia Maria Werno, Kleszczewo
ZGONY08. 12. - Zofia Walenciak (1927), Frankowo13. 12. - Eleonora Stanisława Drańczarek (1920), Kąkolewo19. 12. - Stefania Kaźmierczak (1956), Popowo Wonieskie22. 12. - Antoni Burgardt (1954), Kąkolewo24. 12. - Janusz Zygmunt Milewski (1945), Frankowo06. 01. - Teresa Kubacka (1932), Świerczyna10. 01. – Genowefa Pohl (1916), Osieczna10. 01 – Aniela Elżbieta Łysiak (1924), Kąty

Z wizytą u seniorów
W styczniu tylko jedna małżeńska para w naszej gminie ob-
chodzi jubileusz 50-lecia pożycia. Są to Jadwiga i Tadeusz
Chudzińscy z Osiecznej.

Odwiedziliśmy jubilatów i zapy-
taliśmy jak minęło im wspólne
życie, gdzie mieszkali, co robili za-
wodowo, no i jak spędzają czas
teraz, gdy już są emerytami i
dziadkami. 

Pani Jadwiga pochodzi z Ma-
ciejewa, a pan Tadeusz z Pawło-
wic. Właśnie w Pawłowicach, w
szkole, poznali się. W tej placówce
obydwoje byli młodymi nauczycie-
lami. Pani Jadwiga uczyła klasy I-
III i matematyki, a jej przyszły mąż
historii, wiedzy o społeczeństwie,
a przez jakiś czas także wychowa-
nia fizycznego. Po trzech latach
znajomości pobrali się. Ślub wzięli
w 1962 roku, właśnie w styczniu.

Dużo mówiliśmy o pracy pań-
stwa Chudzińskich. Obydwoje
uważają, że wybrali dobry zawód,
że kochali uczyć i że lubili dzieci i
młodzież. Właściwie nie wyobra-
żają sobie innego zajęcia. W tym
zawodzie naprawdę się spełniali. A
po Pawłowicach uczyli przez trzy
lata w Tarnowej Łęce, potem
osiemnaście lat w Zielonej Górze i
na końcu pani Jadwiga w Świer-
czynie, a pan Tadeusz w Lesznie.
Stamtąd w 1990 roku przeszli na
emerytury. Za swoją pracę otrzy-
mywali odznaczenia, medale i na-
grody. Obydwoje mają Krzyż
Kawalerski Orderu Odrodzenia
Polski, a pan Tadeusz także Medal
Komisji Edukacji Narodowej. 

Do Osiecznej wrócili w 1983

roku. Zwyczajnie chcieli być w
swoich rodzinnych stronach. Kupili
tu działkę i przez 10 lat budowali
domek. A że teren jest piękny, a bli-
sko są jezioro i lasy, innych argu-
mentów nie trzeba było szukać. Po
prostu przeprowadzili się już na
stałe. Państwo Chudzińscy wycho-
wali dwóch synów. Obydwaj zało-
żyli swoje rodziny. Jeden syn
mieszka w Międzyrzeczy, a drugi w
Osiecznej. Tu na miejscu jubilaci
mają też 9-letnią wnuczkę i 6-let-
niego wnuka. Nie trzeba dodawać,
że bardzo ich kochają. Zapytani
jak teraz mijają im dni, mówią, że
spokojnie. Przez wiele lat pan Ta-
deusz pomagał synowi, który pro-
wadzi przedsiębiorstwo rybne,
razem z żoną uprawiali też ogród,
no i zajmowali się swoim hobby.
Pan Tadeusz z pasją wędkował, a
pani Jadwiga szydełkowała i robiła
na drutach. Zawsze też dużo czy-
tali. Dziś oczywiście z takiej aktyw-
ności muszą rezygnować, bo nie
pozwala na to zdrowie. Ale prowa-
dzą dom, chętnie goszczą rodzinę,
bawią się z wnukami. Zawsze też
mogą liczyć na pomoc bliskich. nie
ma dnia, by nie „wpadli” do nich
syn lub synowa. Mówią więc, że
mają szczęśliwe życie. A o czym
marzą? Wyłącznie o zdrowiu i o
dobrej przyszłości dla wnuków. No
i o tym, aby byli ze sobą jak naj-
dłużej. 
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