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URODZENIA
24. 11. – Kornelia Katarzyna Han, Kąkolewo
29. 11. – Antoni Glapiak, Dobramyśl
29. 11. – Marcel Włóczyński, Wolkowo
07. 12. – Alicja Leciejewska, Frankowo
10. 12. – Antonina Maria Buksa, Kąkolewo
12. 12. – Marta Kmiecik, Kleszczewo
12. 12. – Adam Kozak, Kąkolewo
05. 01. - Alan Kurzawa, Świerczyna

ZGONY
12. 12. – Józefa Nowak (1923), Grodzisko
13. 12. – Irena Marianna Strzelska (1928), Świerczyna
16. 12. – Leon Stanisław Olejniczak (1923), Osieczna
19. 12. – Grzegorz Szymański (1953), Świerczyna
21. 12. – Wincenty Kasperski (1946), Osieczna
24. 12. – Rozalia Piotrowska (1918), Osieczna
29. 12. – Kazimierz Muszyński (1934), Kąkolewo
04. 01. - Helena Mrówczyńska (1925), Osieczna
05. 01. - Jan Ratajczak (1936), Kąty
06. 01. - Melania Lasik (1931), Osieczna
10. 01. – Wacław Andrzej Glapiak (1947), Kąkolewo
13. 01. – Weronika Prałat (1928), Grodzisko
17. 01. - Cecylia Domagała (1937), Świerczyna
17. 01. – Marianna Przybylska (1926), Ziemnice
20. 01. – Prakseda Biernat (1927), Dobramyśl

Z łóż życzenia 
Elwirze - 10 II

Elwira Bartkowiak
z Kąkolewa

Feliksowi - 21 II

Feliks Oleszak
z Osiecznej

Elwira przybyła do nas z Hiszpa-
nii, a jej odmianą jest Elmira, czyli
„wyniosła księżna”. Inni twierdzą jed-
nak, że imię to pochodzi od germań-
skiej Alwary, co tłumaczy się jako
„opiekunka wszystkich”. Tak czy ina-
czej, każda Elwira jest kobietą o uj-
mującym sposobie bycia i miłej
powierzchowności. Jest kulturalna i
bardzo wymagająca wobec innych.
Bywa specjalistką od wyszukiwania
sobie nietypowych, ciekawych zajęć.
jej kolorem jest żółty, rośliną wierzba,
zwierzęciem mrówka, liczbą piątka, a
znakiem zodiaku Lew. Imieniny ob-
chodzi także 14 czerwca.

W naszej gminie mieszkają tylko
cztery panie o imieniu Elwira. Trzy z
nich żyją w Kąkolewie, a jedna w
Osiecznej. Wszystkie są młode, ale
najmłodsza jest 19-letnia Elwira
Chłapowska z Kąkolewa. Natomiast
najwięcej lat, ale tylko niecałe 40 ma

Elwira Bartkowiak z Kąkolewa. A
zatem paniom Elwirkom życzymy, by
miały długie i szczęśliwe życie. I aby
zawsze gościł na ich twarzach
uśmiech. 

„Szczęśliwy, życzliwy, łaskawy” to
pan Feliks, który był u nas obecny już
w XII wieku. Kiedyś częściej nazy-
wano go „Szczęsny”. Feliks jest
zmienny, ruchliwy. Bywa doskonałym
znawcą ludzkiej natury i jej słabości.
Zawsze kieruje nim wrażliwość i czu-
cie. Jest marzycielem, codzienność
go nudzi. Jego kolorem jest poma-
rańczowy, rośliną byk, zwierzęciem
tuńczyk, liczbą ósemka, a znakiem
zodiaku Wodnik. Imieniny obchodzi
wiele razy w roku: 1, 23, 26 marca 21
kwietnia, 18, 19, 30, 31 maja, 11
czerwca, 12 lipca, 11 września oraz
6 i 20 listopada.

W gminie Osieczna mieszka 5
panów Feliksów. Trzech jest w
Osiecznej, po jednym w Kąkolewie i
Ziemnicach. Najstarszy Feliks Ole-
szak z Osiecznej ma 60 lat, a naj-
młodszy Feliks Tomaszewski, także

z Osiecznej będzie miał w tym roku
25 lat. Całej piątce naszych jubilatów
życzymy przede wszystkim zdrowia,
ale także radości w każdym dniu. 

Maria i Jerzy Nowak z Osiecznej obchodzili w styczniu 50. rocz-
nicę ślubu cywilnego. Ślub kościelny wzięli trochę później, bo pan
Jerzy był jeszcze w wojsku. A więc jubileuszową imprezę jubilaci
zorganizują za kilka miesięcy. Teraz po prostu opowiadają o
swoim wspólnym życiu. 

Jerzy Nowak pochodzi z Leszna. Jako mały chłopczyk był z ro-
dziną wysiedlony przez Niemców do Rembertowa. Pamięta, że
do domu wracali dopiero po zakończeniu powstania warszaw-
skiego. W Lesznie nie było im najłatwiej. Byli biedni, a on sam już
jako 9-letni chłopak pracował u gospodarza w Wilkowicach, a
potem, w Mórkowie. Ostatecznie zdobył zawód zduna i zatrudnił
się w PKS, potem, krótko w Miejskim Przedsiębiorstwie Remon-
towo - Budowlanym i w Spółdzielni. Ale ostatecznie trafił do Ener-
getyki i tam przepracował niemal całe zawodowe życie.

Pani Maria urodziła się w Osiecznej. Swojego przyszłego męża
poznała w domu, kiedy naprawiał piec. Za mąż wyszła młodo, bo
mając zaledwie 18 lat. Zaraz po ślubie zamieszkali u jej rodziców.
Wspomina, że dziesięć osób zajmowało jeden pokój i kuchnię.
Tak przeżyli ponad 6 lat. Ale tamten czas wspominają dobrze.
Szanowali się i sobie pomagali. Kiedy urodził się pierwszy syn do-
stali mieszkanie przy Kościuszki. Najpierw też niewielkie, ale po
latach dostali sąsiedni pokój, a potem jeszcze dwa. W tych ostat-
nich mieszka teraz syn z żoną i dwójką dzieci. Są więc zawsze
razem. Pani Maria pracowała jako salowa w leszczyńskim szpi-
talu, potem na produkcji w „Okuciach”, a na końcu jako listonosz
w Osiecznej. Przepracowała prawie 30 lat. A pan Jerzy pracował
42 lata i 6 miesięcy. Mogą więc powiedzieć, że mieli pracowite
życie. 

Jubilaci wychowali dwóch synów. Jeden jest kierowcą, drugi ma-
larzem, który odrestaurowuje kościoły. Synowie założyli rodziny, a
dziadkowie doczekali się czterech wnuczek i jednego wnuka oraz
dwóch prawnuczek. Z tego powodu są szczęśliwi. Przez wiele lat
uprawiali działkę i przydomowy ogródek. Pan Jerzy był nawet pre-
zesem Zarządu ogródków działkowych. Niestety ostatnio zdrowie
nie pozwala już pracować im w ogrodzie. Kilka lat temu pani Maria
przeżyła wylew i teraz ma kłopoty z chodzeniem. Sama nie może
już nic zrobić. Mąż opiekuje się nią, a latem chętnie siadają w
ogródku przy domu. Na szczęście mieszkają z bliskimi i zawsze
mogą liczyć na pomoc synowej, syna, wnuka. A marzą wyłącznie
o zdrowiu. 

I właśnie zdrowia życzymy pani Marii i panu Jerzemu. A także
tego, by jak najdłużej byli razem. 

Z wizytą u seniorów


