
[ 8 ] PRZEGLĄD OSIECKI

Aniela i Józef Glapiak są z Kąkolewem związani od zawsze. Tutaj się
urodzili, tu chodzili do szkoły, tu się poznali. Mówiąc szczerze znają się od
dziecka, bo obydwoje urodzili się w sierpniu 1934 roku, a więc w tym
samym czasie pobierali też nauki. A potem się pokochali i pobrali. Ślub
cywilny wzięli 24 marca 50 lat temu, a kościelny w połowie kwietnia. Jedną
i drugą rocznicę świętować więc będą w najbliższych dniach.

I pan Józef, i pani Aniela pracowali zawodowo i to przez całe dorosłe
życie. Pani Aniela wyplatała kosze i koszyczki w Spółdzielni Pracy „Wi-
klina” w Lesznie, a pan Józef pracował w administracji w Gminnej Spół-
dzielni Samopomoc Chłopska w Osiecznej. Dla obu jubilatów były to
jedyne miejsca pracy, w których spędzili kilkadziesiąt lat. Dziś są już eme-
rytami i zawodową drogę mogą jedynie wspominać. Czas spędzają bo-
wiem w domu, wśród bliskich.

Państwo Glapiakowie wychowali dwójkę dzieci, syna i córkę. Mają
trzech wnuków i dwóch prawnuków. Największą ich radością są więc wi-
zyty całej gromadki i to nie tylko od święta. A jest gdzie przyjmować ro-
dzinę, bo 20 lat temu państwo Glapiakowie postawili nowy dom. Pani
Aniela co prawda, ze względu na stan zdrowia, nie może już dużo robić,
ale po domu się jeszcze krząta. A pan Józef głównie pracuje w ogródku.
Już teraz czeka na wiosnę.

A my życzymy pani Anieli i panu Józefowi przede wszystkim zdrowia.
I tego, by uczestniczyli w realizacji planów życiowych wnuków i prawnu-
ków, bo wiemy, że tego chcieliby najbardziej.

W terrarium skrzydełkami sze-
leści szarańcza fioletowa. Michał
bierze ją na rękę. Ma długość roz-
łożonej dłoni. Najbliższe sąsiedz-
two szarańczy stanowią patyczaki
oraz Proscopia sp czyli szarańcza
patyczkowata.

Ciekawymi okazami są liśćce –
wyglądają jak zielone listki z nóż-
kami. Są na tyle do nich podobne,
że jeden ma zjedzone pół skrzy-

dełka, bo jego współtowarzysz po-
mylił go z liściem i potraktował jak
posiłek.

Drapieżna modliszka storczy-
kowa w naturalnych warunkach
żyje w kwiatach storczyków i tam
poluje na przylatujące owady.

- Rohatyniec jeśli pominąć
prawa fizyki jest najsilniejszym
zwierzęciem na ziemi – opowiada
Michał wyciągając z ziemi
ogromnego chrząszcza.

Michał prezentuje swoich pupi-
lów: afrykańską żabę latającą w
kolorach złoto brązowo-czerwo-
nych, która właśnie skoczyła na
gałązkę, szmaragdowy żuczek na-
tychmiast pofrunął do światła,
Pachnoda marginata żywiąca się
słodkimi owocami, miodem i płat-
kami róż.

Hodowca wyjmuje ślimaki –
największy istniejący gatunek i
skrapia je wodą.

- Każde dziecko wie, że ślimak
wychodzi ze skorupy pod wpły-
wem wody – mówi.

Ale tego, że największym ich
smakołykiem są świeże ogórki nie
wie już każdy. Pożywieniem dla
nich są też różnorodne warzywa i
owoce.

Wracając do początku… kiedy
trzy lata temu oglądałam to mini-
zoo to żaden człowiek na ziemi nie
miał pojęcia o istnieniu Perup-
hasmy schultei - czarnych owadów
z czerwonymi wahlarzowatymi
skrzydełkami i żółtymi oczkami.
Teraz Michał rozmnaża je i sprze-
daje młode.

- Zostały odkryte w 2006 roku w
górach Peru przez dwóch Nie-

mców i właściwie niemalże na-
tychmiast wprowadzone do
hodowli. Larwy, które kupiłem zos-
tały sprowadzone z Niemiec – od
tych pierwszych, odkrytych –
mówi.

Wszystkie zwierzaki mieszka-
jące w pokoju Michała Trzmiela
trudno wymienić. Jest tu kilkadzie-
siąt gatunków. O każdym młody
hodowca mógłby opowiadać go-
dzinami – czym się żywią, gdzie
żyją, jakie są cechy charaktery-
styczne, łacińskimi nazwami sypie
jak z rękawa. Niedawno razem z
kolegami w I Liceum Ogólno-
kształcącym zorganizował wy-
stawę – Michał ze swoimi
owadami, i dwóch młodszych kole-
gów – jeden z wężami, drugi z pa-
jąkami.

Taka hodowla to nie tylko
duma, ale przede wszystkim sporo
pracy. Michał poświęca zwierzę-
tom codziennie przynajmniej go-
dzinę, a raz w tygodniu kilka
godzin. Wszystkie zwierzęta są
wielką pasją Michała, dlatego re-
gularnie odwiedza zoo w Pozna-
niu.

ALDONA KORBIK

Prywatne ZOO
Kiedy trzy lata temu po raz pierwszy oglądałam prywatny
zwierzyniec Michała Trzmiela z Osiecznej jego ulubieńcem
był krab tęczowy, w terrariach biegały myszki, a po pokoju
kręcił się pies. Dziś nie ma ani psa, ani myszek, ani nawet
kraba. Ich życie dobiegło końca. Ale to nie znaczy, że pry-
watnej hodowli już nie ma - jest w niej mnóstwo innych zwie-
rząt. W szczególności owadów, ale nie tylko. Na podwórku
króliczki i świnki morskie, w akwarium rybki i żółw - na pozór
zwyczajna hodowla. Dalej wcale nie jest już tak oczywiście.

Z wizytą u seniorów

WMiejsko-Gminnym Ośrodku jeszcze przez kilka dni można oglą-
dać kolejną wystawę. Tym razem prezentowana jest kolekcja opa-
kowań po czekoladach. Są to papierki pamiętające czasy, kiedy
słodkości - i nie tylko one - były towarem deficytowym. Oglądając
wystawę można powspominać dawne czasy i przypomnieć sobie
smak tamtych łakoci.


