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Z wizytą u seniorów Z łóż życzenia 
Bożenie - 22 XII

Bożena Kosowska
z Kąkolewa

Norbertowi - 5 XII

Norbert Jabłoński
z Kąkolewa

Imię Bożena prawdopodobnie
przywędrowało do nas z Czech i naj-
pierw dotyczyło mężczyzn nazywa-
nych Bożydarami. Bożena jest
kobietą aktywną, która potrafi szukać
swego szczęścia i nie czeka na
„mannę z nieba” z założonymi rę-
kami. Umie cieszyć się życiem i jego
codziennymi urokami. Jej astrolo-
gicznym opiekunem jest Jowisz. Ko-
lorem niebieski, rośliną figa,
zwierzęciem wiewiórka, liczbą dzie-
wiątka, a znakiem zodiaku Lew. Imie-
niny obchodzi także 20 czerwca.

W gminie Osieczna mieszka 29
pań o imieniu Bożena. Trzy panie
mają po 70 lat, ale najstarszą jest Bo-
żena Rokosiewicz z Witosławia. Na-
tomiast najmłodszą jest Bożena
Homska ze Świerczyny. Wszystkim
Bożenkom życzymy, aby każdy dzień
był dla nich pogodny i szczęśliwy. W
Kąkolewie mieszka 11 Bożenek, w
Osiecznej -5, w Świerczynie -3, w
Kątach i Grodziku - po 2 oraz w Wi-

tosławiu, Wolkowie, Wojnowicach,
Trzebani, Jeziorkach i Ziemnicach -
po jednej.

Norbert to imię pochodzenia sta-
roniemieckiego, od słów „nord” - pół-
noc i „beraht” - błyszczeć. Oznacza
„sławny mąż z północy”. Panowie o
imieniu Norbert doskonale znają na-
turę ludzką. Są inteligentni, kulturalni,
dobrze ubrani. Mają ujmującą oso-
bowość i duże poczucie humoru. Do-
skonale potrafią zabawić
towarzystwo swoimi żartami i aneg-
dotami. Nie znoszą obłudy, kłamstwa
i nietolerancji. Ich kolorem jest fiole-
towy.

Panów Norbertów jest u nas tylko
9. W Osiecznej i Kąkolewie mieszka
ich po 3, a w Świerczynie, Kątach i
Ziemnicach - po jednym. Najstar-
szym Norbert ma 45 lat i mieszka w
Osiecznej. To Norbert Dudziak. A naj-
młodszy Norbert Jabłoński z Kąko-
lewa ma dopiero 2 latka. I tym dużym

i tym małym Norbertom życzymy
wielu lat życia w zdrowiu i szczęściu.

W grudniu 50-lecie wspólnego życia obchodzić będą Bolesława i
Franciszek Płociniczak ze Świerczyny. Jubilaci wzięli ślub cywilny
12 grudnia, a kościelny 30 grudnia. Z uśmiechem mówią, że rocz-
nica ślubu cywilnego przypada na trzy dwunastki - 12. 12. 2012.
Chcą wierzyć, że to im dobrze wróży.

Pani Bolesława pochodzi z Górzna. Jej drugie imię to Kazimiera
i tak naprawdę dla bliskich i znajomych jest po prostu Kazią. Męża
poznała w swojej wsi, na zabawie nad jeziorem. Miała wtedy za-
ledwie 17 lat. Ale pan Franciszek odsłużył najpierw wojsko, potem
przez rok jeszcze ze sobą chodzili, a kiedy skończyła 20 lat wzięli
ślub. Zaraz po ślubie zamieszkali u rodziców panny młodej.

Franciszek Płociniczak jest z zawodu murarzem. Urodził się w
Świerczynie, a do pracy dojeżdżał do POHZ Garzyn. Zatrudniony
był w brygadzie remontowo-budowlanej. A na miejsce pracy do-
jeżdżał rowerem, bywało, że do Brylewa, Mierzejewa, Małego
Dworu, Tworzanic. Łatwo więc nie było. Po dwóch latach młodzi
przenieśli się do Świerczyny. Najpierw zamieszkali u rodziców
pana Franciszka, ale równocześnie budowali dom. Na swoje po-
szli w grudniu 1967 roku. I do dziś mieszkają w tym właśnie domu,
choć po latach córka z zięciem dobudowali piętro. Pan Franciszek
zmienił też pracę. Zatrudnił się w Spółdzielni Produkcyjnej w
Świerczynie. Oczywiście jako murarz. Wspomina, że razem z ko-
legami budowali rzeźnię, bloki mieszkalne, domy, mnóstwo też
remontowali. Na emeryturę pan Franciszek przeszedł w 1993
roku, po 43 latach pracy. A pani Kazimiera przede wszystkim pro-
wadziła dom. Przez 10 lat także pracowała, najpierw w pieczar-
karni w Osiecznej, a potem w Mieszalni Pasz w Świerczynie. 

Jubilaci wychowali trzy córki. Wszystkie mają rodziny i swoje
dzieci. Jedna córka mieszka w Oporówku, druga w Dąbczu, a
trzecia z nimi w rodzinnym domu. Doczekali się też pięciu wnu-
ków, czterech wnuczek i jednego prawnuczka. Cała gromadka
bardzo często odwiedza dziadków w Świerczynie. Wszyscy też
będą uczestniczyć w ich jubileuszowej uroczystości, tuż przez syl-
westrową nocą. A życzyć będą przede wszystkim zdrowia.

Państwo Płociniczak mówią, że mają spokojne życie. Córka z zię-
ciem wyjechali do pracy za granicą, ale w domu pozostała dwójka
wnucząt - Roksana i Eryk. Nie są więc sami, a i mają dla kogo się
starać. Pani Kazimiera chętnie uprawia ogród, robi zaprawy, go-
tuje, po prostu prowadzi dom. A pan Franciszek jej pomaga. Lubią
oglądać telewizję, krzątać się w obejściu, czasem gdzieś wyje-
chać. Na szczęście są zdrowi, więc ich jedynym marzeniem jest
cieszyć się przyszłością dzieci i wnuków. Mają nadzieję, że jesz-
cze długo będą z nimi. 

A my im właśnie tego życzymy.

URODZENIA

15.10. - Veronica Faustyna Pasqualetto, Witosław
26.10. - Łukasz Sobkowiak, Osieczna
01.11. - Liliana Juskowiak, Kąkolewo
01.11. - Mikołaj Ratajczak, Grodzisko

ZGONY

22.10. - Lidia Urszula Zielińska (1927), Świerczyna
24.10. - Zenon Hyżyk (1956), Świerczyna 
26.10. - Ignacy Glapiak (1927), Kąkolewo
30.10. - Szymon Szymlet (2012), Osieczna
11 11. - Jerzy Glapiak (1932), Kąkolewo
12 11. - Kazimierz Kowalski (1944), Kąkolewo


