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URODZENIA
03. 08. - Jacek Bartkowiak, Jeziorki
04. 08. - Blanka Maria Fischer, Kąkolewo
05. 08. - Monika Kretschmer, Łoniewo
06. 08. - Klaudia Karolewicz, Popowo Wonieskie
10. 08. - Mateusz Adam Ścimborski, Osieczna
11. 08. - Maria Stefania Ścigacz, Kąty
22. 08. - Tadeusz Marek Rubiszewski, Świerczyna
22. 08. - Mikołaj Olbiński, Jeziorki
24. 08. - Antoni Bujko, Ziemnice
28. 08. - Antoni Padurek, Kąty

ZGONY
07. 08. - Dorota Szczepaniak (1938), Kąkolewo
07. 08. - Irena Jadwiga Nowaczyk (1940), Kąkolewo
08. 08. - Franciszek Łagoda (1932), Popowo Wonieskie
13. 08. - Bolesława Filipowska (1927), Łoniewo
17. 08. - Jerzy Kosowski (1946), Kąkolewo
19. 08. - Stanisław Kowalski (1960), Łoniewo
28. 08. - Anna Komisarek (1929), Łoniewo
03. 09. - Jan Michałowicz (1935), Kąkolewo
09. 09. - Roman Konieczny (1959), Kąty
10. 09. - Anna Rosicka (1926), Kąkolewo

Z łóż życzenia 
Pelagii - 8 X

Pelagia Przybylska

z Osiecznej

Alanowi - 14 X

Alan Ratajczak z bratem Maksymilianem

Jest to forma żeńska imienia Pe-
lagiusz. Obydwa wywodzą się od
słów "pelagos" - morze i "pelagios" -
morski, przebywający na morzu, ma-
rynarz. Początkowo istniała jedynie
męska forma tego imienia i ozna-
czała mężczyznę długo przebywają-
cego na morzu. Także w Polsce
zaczęto je częściej nadawać dopiero
w XIX wieku. W mitologii greckiej Af-
rodyta nosiła przydomek Pelagia. W
Polsce jest to imię znane, choć
rzadko używane.

Kobieta o imieniu Pelagia to prag-
matyczka. Nie buja w obłokach, lecz
kieruje się w życiu względami czysto
praktycznymi. Jest zaradna, ener-
giczna, sumienna i żądna władzy. Za-
wsze i wszędzie chce być
przywódczynią. Bardzo przeżywa
wszelkie niepowodzenia. Długo prze-
chodzi nad nimi do porządku dzien-
nego. W towarzystwie czuje się
niepewnie, nie zna się na żartach,
zwłaszcza na swój temat. Na ogół
cieszy się dobrym zdrowiem, chociaż
lubi zasłaniać się złym samopoczu-
ciem, aby uniknąć sytuacji dla siebie
niewygodnych. Pelagia jest osobą,
która może służyć przykładem, gdyż
jest dokładna, punktualna i
oszczędna. Jako żona jest dobra,
zaś jako matka wzorowo wychowuje
dzieci. Lubi prowadzić dom na wyso-
kim poziomie i pragnie imponować
innym.

Pelagia najlepiej czuje się w tzw.
wolnych zawodach i w pracy wyko-
nywanej samodzielnie.

Szczęśliwym kolorem Pelagii jest
zielony, kamieniem - chryzopraz,
zwierzęciem - kangur, rośliną - la-
wenda, liczbą - 6.

Pelagia imieniny obchodzi także:
23 marca, 4 maja, 9 czerwca, 26
czerwca, 11 lipca, 19 października i
21 października.

W naszej gminie mamy trzy panie
noszące imię Pelagia - każda z nich
mieszka w innej miejscowości - jedna
w Łoniewie, jedna w Osiecznej i
jedna w Witosławiu. Najstarszą z
nich jest 79 - letnia Pelagia Basińska
z Łoniewa, najmłodszą - 65 - letnia
Pelagia Zmysłowska z Witosławia.

Konkretne znaczenie imienia Alan
nie jest do końca znane. Jedne źródła
podają, że wywodzi się ono z języka
bretońskiego i oznacza małą skałę
bądź osobę przystojną. Inne źródła
twierdzą, że imię to pochodzi z języka
celtyckiego i oznacza osobę zgodną,
harmonijną. Może też pochodzić od
nazwy irańskiego plemienia Alanów,
którzy w IV i V wieku dotarli do Eu-
ropy. Do Polski imię to przywędro-
wało z języka angielskiego (jest
popularne w krajach anglosaskich) i
zaczęło być nadawane częściej do-
piero w latach 80. XX wieku.

Mężczyzna o tym imieniu jest z
natury szlachetny i prawy. Kieruje się
w życiu swoimi zasadami moralnymi.
Pragnąłby dokonać wielkich rzeczy,
jednak jego plany nie zawsze są rea-
listyczne. Z powierzonych obowiąz-
ków stara się wywiązywać należycie,
ale z czasem popada w rutynę. W mi-
łości - bez wielkich uniesień, jest na-
tomiast wierny i wytrwały. Wyróżnia
się na tle innych swoim spokojem i
bezkonfliktowością. Zawsze jest
gotów do zawarcia zgody i bardzo

niechętnie angażuje się we wszelkie
spory, nawet w obronie własnych in-
teresów. W pracy również chętnie
podporządkowuje się innym, więc
może współżyć ze skrajnie od niego
różnymi osobami bez najmniejszych
nieporozumień, co na gruncie zawo-
dowym często mu się przydaje i
może być jedną z przyczyn jego póź-
niejszego sukcesu. Jednakże duży
jego problem polega na tym, że jest
człowiekiem bardzo nieśmiałym.

Szczęśliwym kolorem Alana jest
srebrny, kamieniem - księżycowy ka-
mień, planetą - mars, liczbą - 1.

Alan imieniny obchodzi także: 14
sierpnia, 8 września, 25 listopada.

W gminie Osieczna jest 15 Ala-
nów - wszyscy bardzo młodzi. Naj-
starszym jest 25-letni Alan
Krośniewski z Osiecznej, najmłod-
szym Alan Ludwiczak z Kąkolewa,
który urodził się w czerwcu tego roku.

Najwięcej Alanów mieszka w
Osiecznej - jest ich tam sześciu, czte-
rech zamieszkuje w Kąkolewie,
dwóch w Świerczynie i po jednym w:
Grodzisku, Popowie i Witosławiu.

Droga i chodnik w Berdychowie.

ul. Gostyńska w Osiecznej.


