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Z łóż życzenia 
Nataszy - 1 XII

Natasza Bujak
ze Świerczyny

Cezaremu - 27 i 28 XII

Cezary Wilk 
ze Świerczyny

Jest to imię pochodzenia łaciń-
skiego, od słowa dies natalis ("dzień
narodzin"). Oznacza: "ta, która ocze-
kuje ponownych narodzin w życiu po-
śmiertnym". W Polsce imię to
notowane jest od XIV wieku.

Kobieta nosząca to imię jest bar-
dzo śmiała i przebojem idzie przez
życie. Energia wręcz ją rozsadza i
nie pozwala jej usiedzieć w miejscu,
dlatego zazwyczaj wykonuje wiele
czynności naraz, wszędzie jej pełno i
wszystkich zaraża swoim niegasną-
cym entuzjazmem. Ludzie lubią prze-
bywać w jej towarzystwie, bo nigdy
nie dopuszcza doń nudy, stale powo-
dując jakieś zamieszanie, które ma
na celu głównie wypromowanie jej
osoby, gdyż bardzo mocno zależy jej,
by znajdować się w centrum uwagi.
Zazwyczaj jej się to udaje i to bez
większego wysiłku, ponieważ ma w
sobie wiele wdzięku i potrafi być na-
prawdę urocza.

Szczęśliwym kolorem Nataszy
jest kremowy, rośliną - czereśnia,
zwierzęciem - cykada, szczęśliwą

liczbą - 1, szczęśliwym kamieniem -
agat, znakiem zodiaku - lew

Natasza imieniny obchodzi także
27 lipca.

W naszej gminie mieszkają trzy
Natasze - wszystkie są jeszcze ma-
łymi dziewczynkami. Najstarszą jest
ośmioletnia Natasza Bujak ze Świer-
czyny, najmłodszą - czteroletnia Na-
tasza Okręt z Frankowa. Trzecia
Natasza mieszka w Ziemnicach.

Cezary jest to imię pochodzenia
łacińskiego, prawdopodobnie od
słowa caedere (ciąć, wycinać), co
miało oznaczać: wycięty z łona matki
(stąd pojęcie "cesarskie cięcie") lub
słowa caesaries (kędzierzawy, o buj-
nych włosach). 

Cezary jest mężczyzną o wyost-
rzonym poczuciu sprawiedliwości i ry-
cerskiej naturze. Nie lubi piętrzących
się problemów ani zalegających zo-
bowiązań, dlatego niczego nie od-
kłada na później. Cezary to człowiek
solidny, pracowity i poważny. To su-
mienny, odpowiedzialny oraz bardzo
solidny pracownik, który niezwykle
angażuje się w powierzane mu zada-
nia. Nie posiada jednak standardowej
odpowiedzialności za swe postępo-
wanie - dostosowuje się do tego, co
jest dla niego wygodne. Lubi pracę z
ludźmi.

Cezary wśród znajomych wyróż-
nia się pogodą ducha oraz błyskotli-
wością. W miłości jest wierny, ale
zaborczy. Jest duszą towarzystwa,
niezależnie gdzie się znajdzie - przy
nim nikt nie zazna nudy. 

Cezary imieniny obchodzi także:
12 stycznia, 21, 25 lutego, 8,15 kwiet-

nia, 15 maja, 22 lipca, 26, 27 sierp-
nia.

Szczęśliwy kolorem Cezarego
jest purpurowy, liczba - 6, kamieniem
- aleksandryt.

W naszej gminie mieszka dwóch
panów o imieniu Cezary - starszy z
nich to 49-letni Cezary Wilk ze Świer-
czyny, młodszy - czterdziestoletni Ce-
zary Brodziak z Kąkolewa.

Państwo Kazimiera i Kazimierz Kolańczykowie z Kleszczewa znają
się "od zawsze" i chyba byli sobie pisani. Oboje pochodzą z Kleszczewa,
chociaż nie urodzili się w jednym roku, to razem chodzili do szkoły, pani
Kazimiera z uśmiechem wspomina, że kiedy w szkole były występy arty-
styczne, to zawsze przyszło im tańczyć krakowiaka w jednej parze.

- Uczęszczaliśmy do szkoły podstawowej w Bojanicach, więc z Klesz-
czewa zawsze szliśmy w jednej grupie - opowiada pan Kazimierz.

Tacy nierozłączni pozostali do dziś.
Mieszkali w odległości kilku domów. A kiedyś życie na wsi wyglądało

zupełnie inaczej. Mimo, że było dużo pracy, bo gospodarstwa nie były tak
zmechanizowane jak dziś, to sąsiedzi częściej się spotykali, nawet pod-
czas wspólnych prac, czy to polowych, czy choćby darcia pierza. Trudno
więc powiedzieć, kiedy pani Kazimiera i Kazimierz zostali parą, często się
przecież widzieli i rozmawiali. Być może uczucie przyszło wtedy, gdy pan
Kazimierz wyjechał do oficerskiej szkoły wojskowej do Wrocławia, a może
już dużo wcześniej. Po odbyciu służby wojskowej pan Kazimierz pracował
przez pół roku jako taksówkarz w Lesznie. Już wtedy młodzi planowali
wspólną przyszłość. Ślub cywilny odbył się 14 listopada, a ślub kościelny
tydzień później 21 listopada 1965 roku w kościele parafialnym w Świer-
czynie.

- To było podczas mszy niedzielnej o 10.30 - pan Kazimierz wykazuje
się doskonałą pamięcią.

Po ślubie zamieszkali w domu rodzinnym pani Kazimiery. Nie na długo.

Pan Kaziu otrzymał etat w Zasadniczej Szkole Rolniczej w Kosowie na
stanowisku kierowcy. Wkrótce dostali mieszkanie służbowe, a żona roz-
poczęła pracę w szkolnej stołówce. Nadal się szkolili. Pan Kazimierz zro-
bił kurs instruktora jazdy i popołudniami prowadził naukę jazdy. Pani
Kazimiera skończyła trzyletnią szkołę kucharską i została kierowniczką
kuchni. W Kosowie mieszkali do 1979 roku. Tam urodziła się ich córka
Ewa. Kiedy jednak zmarł tata pani Kazimiery i okazało się, że mama miała
zostać sama, postanowili wrócić do Kleszczewa. Zostawili więc pracę,
mieszkanie, znajomych i przyjechali w rodzinne strony.

- Do powrotu namawiał mnie też brat, znał mnie, mówił, że jak wrócę,
to trochę zmienię tę wieś, ożywię - opowiada pan Kazimierz - wówczas bo-
wiem Kleszczewo było właściwie odcięte od świata, nie było utwardzonej
drogi. Zmobilizowałem więc mieszkańców i w czynie społecznym rozpo-
częliśmy prace. Podjąłem też pracę w charakterze kierowcy w Rolniczej
Spółdzielni Produkcyjnej w Świerczynie, nie było więc problemu z trans-
portem materiałów na budowę.

Dzięki wspólnym działaniom udało się zbudować drogę asfaltową w
Kleszczewie. W 1985 roku, dokładnie 1 września przez wieś Kleszczewo
przejechał pierwszy autobus. Przy wjeździe kierowcę witał bukietem kwia-
tów - wówczas już sołtys - Kazimierz Kolańczyk.

- Jaka to była dla nas radość, to nie do opisania. 
To zaangażowanie pana Kazimierza w życie wsi zaprocentowało już w

1982 roku, wtedy po raz pierwszy wybrano go sołtysem.
Pan Kazimierz sołtysem Kleszczewa jest już 33 rok. Przez 16 lat, w la-

tach 1990 - 2006 był też radnym Rady Miejskiej w Osiecznej.
Od 2003 roku jest emerytem. Pani Kazimiera - od czasu powrotu do

Kleszczewa prowadziła małe gospodarstwo rolne, którego prowadzeniem
zajmuje się teraz córka.

Państwo Kolańczykowie wychowali jedną córkę. Teraz mieszkają w
domu, w którym zamieszkują cztery pokolenia i nasi jubilaci wcale nie są
seniorami rodu. Najstarsza jest mama pani Kazimiery, która skończyła w
tym roku 94 lata. Drugim pokoleniem są państwo Kolańczykowie, na-
stępnym - ich córka Ewa z mężem Arkadiuszem. Najmłodsze są ich dzieci.
Szymon to student logistyki, a Kinga uczennica technikum ekonomicz-
nego. Rodzina doskonale się rozumie, tworzą ze sobą doskonały zespół
- dosłownie. Od kilku lat pan Arkadiusz, Szymon i Kinga uświetniają uro-
czystości rodzinne, wieczorki taneczne, zabawy grając na instrumentach
i śpiewając. Ich zespół nosi nazwę "Vivat Family". Tata gra w nim na gita-
rze elektrycznej, syn na organach, a córka śpiewa. Rodzina jest umuzy-
kalniona. Wnuki i zięć zagrali więc i jubilatom podczas rodzinnej
uroczystości złotych godów, która odbyła się 21 listopada - dokładnie w
pięćdziesiątą rocznicę ślubu - w restauracji Dobrodziej w Krzemieniewie.
Wcześniej w kościele w Świerczynie, tak jak przed pięćdziesięciu laty od-
prawiona została msza w intencji jubilatów. Rodzina złożyła im gratulacje, 

A my życzymy im zdrowia, pogody ducha i świętowania kolejnych do-
stojnych rocznic.

Z wizytą u seniorów


