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miała to być kawiarenka oferująca
kawę, herbatę, ciasta i desery.
- Działaliśmy trochę instynktownie,

na wyczucie. Ale się udało.
Po kilku latach okazało się, że taras

z tyłu lokalu nie jest potrzebny, dlatego
zlikwidowano go i rozbudowano salę
taneczną.
- To działanie znów wymusiła na

nas potrzeba.
Tą potrzebą było wesele córki, któ-

rego nie można było przecież zorgani-
zować nigdzie indziej niż w Rogatce.
- Dzięki rozbudowie parteru zyska-

liśmy pięć pokoi na piętrze.
Pensjonat dysponuje więc obecnie

dwunastoma pokojami jedno- i dwu-
osobowymi i jednym apartamentem. W
sumie oferuje 24 miejsca noclegowe
ze zwykłym i podniesionym standar-
dem. Z noclegu najczęściej korzystają
przedstawiciele handlowi, rzadziej let-

nicy. Coraz częściej pojawiają się
goście, którzy przyjeżdżają do
Osiecznej z sentymentu. Kiedyś
tutaj mieszkali i chcą odwiedzić ro-
dzinne strony.
Pani Halina Wels z córkąAnge-

liką, która jest współwłaścicielką
zatrudniają w Rogatce w sumie
trzynaście osób.
Dziś, po latach działalności,

śmiało można powiedzieć, że res-
tauracja wrosła w otoczenie
miasta, jest punktem spotkań, or-
ganizacji uroczystości, czasem
nawet zawodów (na przykład gry w
kopa), nie tylko mieszkańców
gminy, pensjonat cieszy się powo-
dzeniem mieszkańców całej Polski
oraz gości zagranicznych.

ALDONA KORBIK

Z wizytą u seniorów
Tuż przed świętami, 5 kwietnia, Helena i Kazimierz Konopka
z Popowa Wonieskiego obchodzić będą 50. rocznicę wspól-
nego życia.

Tego dnia w 1962 roku wzięli
ślub cywilny, a 29 kwietnia ślub ko-
ścielny. Wkrótce więc odbędzie się
rodzinna uroczystość w kaplicy w
Popowie i w wiejskiej świetlicy. A
będzie komu świętować, bo jubi-
laci wychowali czterech synów i
dwie córki. Dziś mają 14 wnucząt i
jedną prawnuczkę. Na zdjęciu są z
maleńką prawnuczkąWiktorią.
Pan Kazimierz pochodzi ze

Starego Belęcina. Z zawodu jest
instalatorem - spawaczem i w tej
profesji przepracował 18 lat. A po-
nieważ był zatrudniony w Przed-
siębiorstwie Instalacji
Przemysłowych, wszystkie te lata
spędzał na dużych budowach
poza domem. Pani Helena przed
ślubem pracowała w szpitalu, w
cegielni, trochę w PGR. Ale gdy
założyła rodzinę już zawsze pro-
wadziła dom i wspólne z mężem
gospodarstwo. Najpierw młodzi
mieszkali w rodzinnym domu pani
Heleny w Świerczynie, potem
przez kilka lat wynajmowali miesz-
kanie w Karchowie i w Świerczy-
nie, wreszcie zdecydowali się na
kupno gospodarstwa rolnego w
Popowie Wonieskim. Tutaj spro-
wadzili się w 1968 roku już z trójką
dzieci.
A początki nie były łatwe. Pan

Kazimierz przekwalifikować się
musiał na rolnika i uprawiał 15 hek-

tarów ziemi, prowadził przydo-
mową hodowlę. Przez kilka lat re-
montował dom i obejście, trochę
dobudował, uprawiał pomidory,
pieczarki. Wszystko robili wspólnie
i wszystkiego się dorabiali. Kiedy
dzieci dorastały także musiały po-
magać w gospodarstwie. Mieli
więc pracowite życie. Ale nie na-
rzekają, dzieci założyły rodziny,
mają swoje mieszkania i pracę, są
niedaleko rodzinnego domu. Bo
mieszkają w Lesznie, Osiecznej,
Ziemnicach i Chełkowie. Często
odwiedzają rodziców, a ostatnio
sprawiły im niespodziankę i na
złote gody wyremontowali i wypo-
sażyli im kuchnię.
Jubilaci mieszkają teraz w Po-

powie Wonieskim sami. Pani He-
lena sporo chorowała i jest jej
trudniej krzątać się po domu, ale i
tak od wiosny do jesieni dużo pra-
cuje w ogrodzie. Robi mnóstwo za-
praw i różnych przetworów i nie
ukrywa, że obdziela nimi całą ro-
dzinę. A pan Kazimierz ziemię wy-
dzierżawił, ale hoduje świnkę,
razem z żoną uprawia ogród, zimą
pali w piecach. Oboje lubią oglą-
dać telewizję, trochę poczytać,
także nasz miesięcznik. A o czym
marzą? Wyłącznie o zdrowiu. Dla
siebie, ale także dla wszystkich bli-
skich. I właśnie tego jubilatom
szczerze życzymy.
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