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Jubilaci

Zofia i Tadeusz Płóciniczako-
wie z Grodziska poznali się na za-
bawie w Belęcinie w 1965 roku.
Pan Tadeusz przyjechał na za-
bawę z Grodziska, a pani Zofia z
Bojanic. Należeli do jednej parafii -
Świerczyna, dlatego w kościele
widywali się już wcześniej, bliżej
poznali się jednak podczas potań-
cówki. Rok później odbył się ich

ślub. 17 kwietnia 1966 roku skła-
dali przysięgę w Urzędzie Stanu
Cywilnego w Krzemieniewie, a 30
kwietnia przysięgali sobie miłość,
wierność i uczciwość małżeńską w
kościele w Świerczynie. Wesele
odbyło się w domu panny młodej
w Bojanicach. Jubilaci wspomi-
nają, że goście wraz z orkiestrą w
ramach atrakcji weselnej w ryt-

mach muzyki wybrali się na prze-
chadzkę do pobliskiego lasu. Był
wtedy ciepły, pogodny dzień. Po
ślubie państwo Płóciniczakowie
zamieszkali w Bojanicach, dwa
lata później przeprowadzili się do
domu rodzinnego pana Tadeusza.
Pan Tadeusz - z wykształcenia
murarz, porzucił pracę w wyuczo-
nym zawodzie. Po rodzicach mło-
dzi objęli bowiem gospodarstwo i
aż do emerytury pracowali przy
hodowli zwierząt i przy pracach
polowych. Pani Zofia prowadziła
dom i wychowywała dzieci - a
mają ich nasi jubilaci pięcioro -
jednego syna - Zbigniewa oraz
cztery córki: Renatę, Anastazję,
Iwonę i Agnieszkę. Wszystkie
dzieci założyły rodziny i wyprowa-
dziły się z domu. Z rodzicami zos-
tała najmłodsza córka z mężem i
z dziećmi. Jedna z córek zamiesz-
kała w domu rodzinnym pani Zofii
- w Bojanicach, jedna wraz z ro-
dziną zbudowała dom niedaleko
rodziców w Grodzisku, pozostałe
dzieci mieszkają w Garzynie i w
Szymanowie (gmina Śrem). Pań-

stwo Płóciniczkowie mają trzyna-
ścioro wnucząt - dziewięć dziew-
czynek: Marikę i Dominikę,
Natalię, Julię, Monikę, Anię, Maję i
bliźniaczki: Gabrysię i Lidkę oraz
czterech wnuków: Patryka, Mar-
cina, Pawła, i Filipa. Jest więc we-
soła gromada, która wraz z
rodzicami często odwiedza dziad-
ków. 

Wkrótce znowu wszyscy się
spotkają, bowiem jubilaci zaplano-
wali uroczystość złotych godów.
Będą świętować dokładnie w dniu
50. rocznicy ślubu kościelnego -
30 kwietnia.

Tymczasem z nadejściem
wiosny pani Zofia zabrała się już
za prace w ogródku, a pan Tade-
usz dogląda kur.

A my życzymy państwu Płóci-
niczakom, by w dobrej kondycji
doczekali kolejnych rocznic - przy-
najmniej na wzór rodziców pani
Zofii, którzy świętowali wspólnie
60. rocznicę ślubu. I niech się
spełni ich marzenie, aby doczekać
i zobaczyć jak rośnie następne po-
kolenie - prawnuki.

Gabriela i Władysław Kubera
z Osiecznej znają się "od zawsze".
Wychowali się i dorastali w tej
samej miejscowości - w Popowie
Wonieskim. Razem grali w przed-
stawieniach organizowanych dla
mieszkańców, razem chodzili na
zabawy, widywali się codziennie.
Trudno zatem powiedzieć kiedy
zostali parą. Przysięgę małżeńską
złożyli w Urzędzie Stanu Cywil-
nego w Osiecznej 19 kwietnia
1966 roku, dzień później w ko-
ściele parafialnym w Wonieściu
powiedzieli sobie "sakramentalne
tak". Uroczystość weselna odbyła

się w domu rodzinnym panny mło-
dej. Tam też mieszkali przez kilka
miesięcy po ślubie. Następnie ku-
pili dom w Osiecznej, wyremonto-
wali go i zamieszkali. Wybudowali
też budynki gospodarcze, w któ-
rych hodowali zwierzęta: świnie,
byki, kury.

Na świat przychodziły dzieci:
Andrzej, Zdzisław, Genowefa i To-
masz. Zdzisław zmarł niespodzie-
wanie w wieku ośmiu miesięcy.
Pani Gabriela zajmowała się wy-
chowaniem pozostałej trójki, a pan
Władysław pracował w Kółkach
Rolniczych. Przepracował tam w

sumie 22 lata. Przez kilka lat, aż do
emerytury, pracował w OSiR w
Lesznie, a po pracy uprawiał tor
żużlowy.

Poza tym państwo Kuberowie
prowadzili wspólnie małe gospo-
darstwo. Kiedy dzieci urosły i zro-
biły się samodzielne pani Gabriela
poszła do pracy. Pracowała w
Ośrodku Sportu i Rekreacji w
Lesznie, a potem w firmie Deplast
w Lesznie. 

Obecnie jubilaci są na emerytu-
rze. Pomogli dzieciom wychować
wnuki, których mają ośmioro - trzy
wnuczki: Annę, Agnieszkę i Zu-
zannę oraz pięciu wnuków: Mi-
chała, Damiana, Krystiana,
Dominika i Kamila. Wnuki są dumą
dziadków, grają na instrumentach,
tańczą, a jeden z nich - Dominik
jest żużlowcem Unii Leszno. Tę
pasję wnuk odziedziczył po
dziadku, który od zawsze fascyno-
wał się żużlem. Sam zresztą chciał
zostać żużlowcem, ale nie pozwo-

lili mu na to rodzice. Zbierał więc
magazyny żużlowe, kiedy tylko
mógł jeździł na mecze. Dla kibico-
wania potrafił nawet zrezygnować
z zaproszenia na wesele i w za-
mian wysłać brata. Potem po ślu-
bie zabierał na mecze dzieci,
następnie wnuki. Teraz jest naj-
wierniejszym kibicem Dominika. 

Jubilaci cieszą się dobrym
zdrowiem, dlatego pomagają w
prowadzeniu domu, relaksują się
przy pracach ogrodowych, pan
Władysław hoduje jeszcze króliki i
kury. Często przyjmują gości, bo-
wiem wszystkie dzieci i wnuki pań-
stwa Kuberów mieszkają w
Osiecznej. 

Już niedługo cała rodzina
spotka się na uroczystości 50-
lecia ślubu seniorów rodu. Będą
więc życzenia i wspólne świętowa-
nie.

A my życzymy jubilatom, by
każdego dnia spełniały się ich
małe i duże marzenia.

Gabriela i Władysław Kubera z wnukami (fot. archiwum rodzinne).


