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Wczerwcuminie 50 lat od cywilnego ślubu Pelagii I Leona Basińskichz Łoniewa. Sakramentalne "tak" w kościele powiedzieli sobie kilka tygodni
później, więc rodzinna uroczystość odbędzie się dopiero we wrześniu.

Pani Pelagia pochodzi z Łoniewa, a pan Leon z Osiecznej. Obydwoje
pracowali w rolnictwie, głównie w PGR. Pan Leon całe życie był traktorzystą
a żona pracowała w polu. Nie było lekko, więc kiedy na świat zaczęły przy-
chodzić dzieci, pani Pelagia zdecydowała się prowadzić dom i dorabiać do-
rywczo. A pan Leon jak zawsze zasiadał za kierownicą. Na początku
mieszkali w Łoniewie u mamy, wszyscy razem na jednym pokoju z kuchnią.
Tam urodziło się ich pięciu synów i córka. Dopiero w 1972 roku przenieśli się
na swoje. Zamieszkali tuż obok, już na dwóch pokojach, no i z łazienką, co
przy tak licznej rodzinie było koniecznością.

Państwo Basińscy nie narzekają na trudy codzienności. Wręcz przeciw-
nie, cieszą się, że bez luksusów i w skromnych warunkach wychowali swoje
dzieci na uczciwych ludzi. Wszyscy zdobyli zawód, założyli rodziny, mają
pracę. Każdy jest już od dawna na swoim, a najstarszy syn obchodził nie-
dawno 25-lecie małżeństwa. Na świat przychodziły też wnuki, a w ostatnich
latach także prawnuki. Państwo Basińscy mają 9 wnuczek, 9 wnuków oraz
1 prawnuczkę i 3 prawnuków. Nic dziwnego, że nie ma tygodnia, by ktoś nie
odwiedził rodziców i dziadków. Wpadają do Łoniewa, przywożą co tylko
mogą, jak trzeba pomagają. Częstym gościem jest córka, która z mężem i z
synami mieszkała u rodziców aż 12 lat.

Państwo Basińscy mówią, że są szczęśliwi. Wszystko jeszcze mogą
robić sami, pan Leon hoduje króliki, kury, pani Pelagia uprawia ogródek,
razem oglądają telewizję, czytają gazety. Teraz jedynym ich marzeniem jest
być zdrowym i cieszyć się życiem bliskich. A jest ich - co nietrudno policzyć
- prawie czterdziestu. Wszyscy przyjadą też na uroczystości jubileuszowe.
A tak się składa, że najmłodszy syn jest właścicielem restauracji, więc już za-
powiedział, że przygotuje wspaniałą imprezę. Jak zawsze będzie mnóstwo
życzeń i kwiatów.

Rocznicę 50-lecia zawarcia związku małżeńskiego państwo Kazi-miera i Czesław Kolacja z Kąkolewa obchodzić będą za trzy tygodnie.
Ślub cywilny wzięli 21 czerwca, a kościelny dzień później.

Pani Kazimiera pochodzi z Kąkolewa, a Pan Czesław z Leszna. Poz-
nali się w pociągu, gdy obydwoje jechali do pracy. Mieli wtedy po 19 lat.
Dziś skończyli już siedemdziesiątkę. Pani Kazimierze zdrowie trochę nie
dopisuje, ale są zadowoleni i pogodni.

Państwo Kolacja zaraz po ślubie zamieszkali u rodziców pani Kazi-
miery w Kąkolewie. Swój dom zaczęli budować kilka lat później, a za-
mieszkali w nim w 1977 roku. Wtedy na świecie była już trójka dzieci,
córka i dwóch synów. Kiedy trochę podrosły pani Kazimiera wróciła do
pracy w Leszczyńskich Zakładach Mechanicznych. Pracowała tam 15 lat
i wypracowała sobie emeryturę. Pan Czesław całe zawodowe życie za-
trudniony był w resorcie górnictwa. Przez wiele lat pracował w składnicy
Zakładów Drzewnych Przemysłu Węglowego w Kąkolewie. Ale jak w tam-
tych latach bywało dorabiał jeszcze po godzinach w Gminnej Spółdzielni.
Trzeba przecież było utrzymać niemałą rodzinę.

Teraz dzieci są już na swoim. Założyli rodziny, chłopcy wyprowadzili
się do Leszna. Na miejscu została córka, która prowadzi w domu zakład
fryzjerski. Państwo Kolacja mieszkają więc z najbliższymi, córką, zięciem,
wnukiem. Bo wnuczka już wyszła za mąż i wyprowadziła się. I teraz przy-
jeżdża do dziadków ze swoim maleństwem. Państwo Kolacja mają sied-
miu wnuków i dwóch prawnuków. Chwile spędzone z nimi są naprawdę
najszczęśliwsze.

Pan Czesław zapytany, co robią w czasie wolnym, mówi, że przede
wszystkim pracują w ogródku, razem z żoną jeżdżą rowerami na spacer,
krzątają się w obejściu. Ale nic już ich teraz nie goni, mogą spokojnie spę-
dzać najbliższe lata. Marzą, by były szczęśliwe i zdrowe.
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Po raz kolejny uczniowieSzkoły Podstawowej w Świer-czynie uczestniczyli w obcho-dach Dnia Europy, w święcie,które upamiętnia deklarację,którą Robert Schuman przed-stawił 9 maja 1950 r. Deklaracjata stanowiła pierwszy krok zmie-rzający do zacieśnienia współ-pracy i integracji europejskiej.
W dniu upamiętniającym wyda-

rzenie uczniowie kl. III i IV przygo-
towali występ artystyczny pod

hasłem "Podróż po Europie" ma-
jący na celu przedstawienie wielo-
kulturowej mozaiki europejskiej.
Ponadto uczniowie wszystkich klas
stworzyli europejski punkt informa-
cyjny. Na klasowych gazetkach

widniały podstawowe informacje i
różne ciekawostki na temat wylo-
sowanego wcześniej państwa na-
leżącego do Unii Europejskiej.
Rozstrzygnięto konkurs na hasło
promujące Dzień Europy.
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