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Z wizytą u jubilatów

Pięćdziesiątą rocznicę ślubu 27 lutego obchodzili państwo Zofia i
Zbigniew Spławscy z Kąkolewa. Poznali się w nietypowych okoliczno-
ściach. Ich spotkanie było kwestią przypadku i ogromnego szczęścia. A
było to tak: Pan Zbigniew odbywał akurat służbę wojskową i na peronie
stacji kolejowej w Gostyniu czekał na pociąg jadący do Leszna. Pani Zofia
w tym samym dniu wybrała się z koleżanką na zakupy do Gostynia. Po do-
konaniu zakupów udały się na stację, gdzie czekały na pociąg jadący do
Jarocina. Wystarczyło jedno spojrzenie i kilka słów. Młodzi umówili się na
następny dzień na spotkanie w Jarocinie. Stamtąd urządzili sobie 10 - ki-
lometrowy spacer w kierunku Góry. Był rok 1964. Potem były kolejne spot-
kania. A w 1965 r. ślub. Wspominają, że drogi w tym dniu były zasypane
śniegiem, a na dworze panował siarczysty mróz. Kiedy dwadzieścia pięć
lat później obchodzili jubileusz z kościoła wracali ubrani w krótkie rękawy. 

Na uroczyste świętowanie kolejnej - pięćdziesiątej rocznicy ślubu za-
prosili rodzinę i znajomych - kilkadziesiąt osób. Dużo więcej niż na we-
sele, które wyprawili w Górze w domu rodzinnym pani Zofii. Po ślubie
zamieszkali w Kąkolewie - na ojcowiźnie pana Zbigniewa. Tam przez dłu-
gie lata prowadzili gospodarstwo rolne, które potem przejął syn.

Państwo Spławscy doczekali się trojga dzieci. Najpierw urodziła się
córka Małgorzata,  potem bliźnięta - Dorota i Piotr. Wszyscy założyli ro-
dziny. Z rodzicami mieszka
Piotr z rodziną, Małgorzata
- po sąsiedzku w Kąkole-
wie, a Dorota w Lesznie.
Jubilaci doczekali się sze-
ściorga wnucząt i czworga
prawnucząt. Jest więc
liczna gromadka, która od-
wiedza dziadków. A dzieci
jest jeszcze więcej, bo
córka i wnuczka państwa
Spławskich prowadzą ro-
dzinne domy dziecka.
Dzieci z tych domów trak-
tują panią Zofię i pana Zbig-
niewa jak rodzonych
dziadków i chętnie przeby-
wają w ich towarzystwie. 

Państwo Spławscy
wolny czas spędzają na
spotkaniach rodzinnych i z
przyjaciółmi. Wyjeżdżają
też do rodziny nad morze.
Są więc cały czas aktywni. I
takiej aktywności i zdrowia
życzymy im przez kolejne
lata wspólnego życia.

Państwo Maria i Edmund Hoffmannowie ze Świerczyny pięćdzie-
siątą rocznicę ślubu również obchodzili 27 lutego. Znają się jednak o wiele
dłużej, bo właściwie od zawsze. Oboje dzieciństwo spędzili w Świerczy-
nie, tutaj też dorośli i choć mieli plany przeprowadzenia się w inną część
kraju, to jednak zostali i znaleźli spokojną przystań. 

Państwo Maria i Edmund poznali się jeszcze szkole podstawowej.
Potem ich drogi na kilka lat się rozeszły, ale widywali się przecież cza-
sem, najczęściej na zabawach. Mówią, że chyba byli sobie pisani, bo są
jak dwie przysłowiowe połówki jabłka, mają podobne zainteresowania, te
same pasje.

Ślub cywilny zawarli w Urzędzie Stanu Cywilnego w Osiecznej, ko-
ścielny w kościele parafialnym w Świerczynie.

- Była wtedy taka śnieżyca, że chociaż dom rodzinny żony był nieopo-

dal kościoła, to tę krótką trasę pokonaliśmy samochodem. - wspomina
Edmund Hoffmann. - Pamiętam każdą chwilę, jakby to było wczoraj.

Państwo Hoffmannowie po ślubie zamieszkali u rodziców pani Marii. A
w 1973 r. zbudowali swój dom. Pan Edmund pracował wtedy w charakte-
rze kierowcy w Fabryce Pomp w Lesznie, a pani Maria uczyła geografii w
świerczyńskiej szkole. W sumie w szkole przepracowała trzynaście lat, w
tym sześć lat była dyrektorem tejże szkoły. Oboje mieli jednak inny po-
mysł na życie, dlatego zrezygnowali z wykonywanych do tej pory zajęć i
postanowili zająć się rolnictwem. Mieli trochę ziemi, którą odziedziczyli po
rodzicach pana Edmunda, dokupili jeszcze więcej, tak, że uzbierało się w
sumie 35 hektarów. Uprawiali ziemię, hodowali zwierzęta gospodarskie.
Specjalistyczną gałęzią działalności było nasiennictwo. Po dwudziestu la-
tach pracy na roli postanowili spróbować czegoś innego. Przez całe do-
tychczasowe życie wspólną pasją państwa Hoffmannów było myślistwo,
razem chodzili na polowania, działali w kole łowieckim. Wiedzieli, że ko-
ledzy - myśliwi szukają lokum, kiedy przyjeżdżają na polowania. Przysto-
sowali więc dom i zaczęli przyjmować grupy myśliwych. Zapewniali im
nocleg, wyżywienie i towarzystwo osób z podobnymi zainteresowaniami.

- Nasze kwatery myśliwskie sprawdziły się. Goście rezerwowali ter-

miny z rocznym wyprzedzeniem. Odwiedzali nas Niemcy, Francuzi, Ho-

lendrzy, Belgowie, Duńczycy i oczywiście Polacy - wspomina Maria
Hoffmann.

W tym czasie córki państwa Hoffmannów - Kasia i Sławka dorosły,
skończyły studia, założyły rodziny i wyprowadziły się z domu. Obie za-
mieszkały na Pomorzu.

- Wtedy doszliśmy o wniosku, że dom, który zbudowaliśmy przed trzy-

dziestu lat jest dla nas za duży. Zrodził się więc pomysł, by wybudować

drugi, taki tylko dla nas, który będzie nam służył jako miejsce wypoczynku.

- mówi pani Maria.
Tak też zrobili. Wybrali działkę nad wodą w Świerczynie. Wykarczo-

wali ją. Pani Maria rozrysowała projekt drewnianego domku z kaszub-
skiego drewna. Urządzili wszystko tak, jak sobie wymarzyli. A potem
zaczęli pracę w ogrodzie, bo nasi jubilaci bez pracy i zajęć nie potrafią
żyć. Od wiosny do jesieni prowadzą prace pielęgnacyjne w ogrodzie,
razem też udają się na polowania, wędkują, spotykają się ze znajomymi
albo po prostu siedzą na tarasie, podziwiają widoki i cieszą się, że mogą
razem spędzać czas. 

Rocznicę swego ślubu jubilaci świętowali nad morzem w obecności
córek, zięciów oraz wnuków - Magdy i Kuby. 

A my życzymy "złotej parze" zdrowia, by w dobrej kondycji doczekali
kolejnych tak dostojnych jubileuszów.


