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Pan Bronisław Walkowiak urodził się w dniu wybuchu II wojny
światowej - 1 września 1939 roku. Wychował się i dorastał we
Włoszakowicach. Po skończeniu Technikum Mechanizacji Rol-
nictwa rozpoczął pracę w Państwowym Ośrodku Maszynowym w
Lesznie i razem z tą firmą dotarł do Kąkolewa. Tutaj otrzymał
mieszkanie. Panią Janinę po raz pierwszy zobaczył, kiedy POM
zorganizował swoim pracownikom spotkanie z mieszkańcami Ką-
kolewa. Pani Janka należała do zespołu ludowego, który wów-
czas uświetniał tę uroczystość. Potem tych spotkań było coraz
więcej, aż 10 listopada 1965 roku złożyli w Urzędzie Stanu Cy-
wilnego przysięgę małżeńską. Ślub kościelny odbył się 13 listo-
pada 1965 roku.

Pan Bronisław w POM-ie, z kilkunastomięsiecznymi przerwami
przepracował 21 lat. Podczas tych przerw pracował w Spółdzielni
Usługowo - Wytwórczej Kółek Rolniczych w Lipnie jako kierownik
warsztatu, był też przewodniczącym Gromadzkiej Rady Narodo-
wej w Kąkolewie. Następnie pracował w Komendzie Rejonowej
Służby Ochrony Kolei, gdzie po pewnym czasie został zastępcą
komendanta wartowni, a potem instruktorem w Komendzie Rejo-
nowej. W 1995 roku przeszedł na rentę. Teraz jest już emerytem.

Pani Janina prowadziła dom, wychowywała córki i prowadziła
małe gospodarstwo, w którym hodowali zwierzęta i uprawiali wa-
rzywa i owoce, które potem sprzedawali na giełdzie.

Państwo Walkowiakowie mają dwie córki Lidię i Irenę. Obie mę-
żatki mają po jednym synu. Pani Janina i pan Bronisław mają więc
dwóch wnuków - Jakuba - studenta Politechniki na kierunku bu-
downictwo oraz Bartosza - licealistę.

Obydwie córki państwa Walkowiaków są z wykształcenia techni-
kami ogrodnikami i wspólnie od dwudziestu lat prowadzą kwia-
ciarnię w Lesznie.

Starsza córka z rodziną mieszka w Lesznie, młodsza po założe-
niu rodziny pozostała w domu rodzinnym. Wszyscy od ponad
dwudziestu lat w każdą niedzielę razem z seniorami rodu jedzą
obiad w Kąkolewie, wspólnie, rodzinnie i tradycyjnie spędzają też
święta wielkanocne i bożonarodzeniowe.

Jubilaci dbają o ciepło domowego ogniska, wykonują wszelkie
prace domowe, gotują, pielęgnują duży ogród, w którym rosną
warzywa, owoce i kwiaty. Panu Bronisławowi udało się w tym roku
wyhodować ogórka wężowego, który mierzy 130 cm. Co roku
wokół ich domu rozkwitają setki kwiatów. Jest więc co robić.

Niechaj złote gody będą okazją, by złożyć życzenia samych sło-
necznych dni w gronie rodzinnym, by przez długie lata mogli się
cieszyć szczęściem najbliższych.

Państwo Maria i Czesław Sieraccy z Kąkolewa za kilkanaście dni
świętować będą pięćdziesiątą rocznicę ślubu, ślub cywilny odbył
się bowiem 13 listopada, a ślub kościelny trzy dni później.

Chociaż oboje pochodzą z Kąkolewa, poznali się dopiero jako na-
stolatkowie na zabawie pierwszomajowej w 1964 roku. Półtora
roku później odbył się ich ślub. Pan Czesław przyprowadził się do
domu rodzinnego żony. Potem na ziemi, którą otrzymali od rodzi-
ców zbudowali dom. Pan Czesław pracował zawodowo - począt-
kowo w Spółdzielni Pracy Przewóz jako mechanik samochodowy,
a potem w firmie "Drogi lokalne" w warsztacie. W 1997 roku, po
czterdziestu latach pracy przeszedł na emeryturę. Pani Maria zaj-
mowała się domem, wychowaniem dzieci i prowadzeniem małego
gospodarstwa, które państwo Sieraccy otrzymali od rodziców. Na
kilku hektarach ziemi uprawiali więc warzywa, które następnie
sprzedawali. 

Państwo Sieraccy mają dwóch synów - Przemysława, który z wy-
kształcenia jest mechanikiem i Zenona, który jest lakiernikiem i
choć z rodziną mieszka w Lesznie, tuż obok rodziców prowadzi
zakład.

Starszy syn z żoną pracuje w Anglii, dokąd wyjechali kilka lat
temu. Państwo Maria i Czesław byli tam w odwiedzinach, przy
okazji mieli wspaniałe wakacje.

Państwo Sieraccy doczekali się jednego wnuka - Tomasza i trzech
wnuczek - Pauliny, Sary i Julii. Tomasz i Paulina mieszkają razem
z dziadkami.

Jubilaci wraz z wnukami mają więc ręce pełne pracy - sprzątanie,
gotowanie, pranie, prace w ogródku. Na szczęście zdrowie po-
zwala im na pełną aktywność. Państwo Maria i Czesław cieszą
się, że mogą wspólnie spędzać czas, razem wypić kawę, poroz-
mawiać. Należą też do Koła Emerytów, Rencistów i Inwalidów w
Kąkolewie i aktywnie uczestniczą w życiu tej organizacji. 

Życzymy jubilatom, by w zdrowiu doczekali jeszcze wielu tak do-
stojnych rocznic.
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