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Państwo Genowefa i Józef Bassa poznali się 53 lata temu na
weselu w Kąkolewie, wkrótce będą świętować pięćdziesiątą
rocznicę ślubu. 

Pan Józef przyjechał do Kąkolewa z rodzinnych Tworzanic na
wesele swojego kolegi, panią Genowefę na to wesele zaprosiła
kuzynka. Młodzi od razu "wpadli sobie w oko", zaczęły się więc
spotkania, a 7 lutego 1966 roku - pół wieku temu w Urzędzie
Stanu Cywilnego zawarli związek małżeński. Ślub kościelny
miał miejsce kilka dni później - 12 lutego w kościele parafialnym
w Kąkolewie. Młode małżeństwo zamieszkało w domu rodzin-
nym pani Genowefy, w Kąkolewie, wraz z mamą oraz trzema
braćmi. Z czasem bracia założyli własne rodziny i wyprowadzili
się z domu, a państwo Bassa przejęli prowadzenie gospodar-
stwa rolnego. Dokupili ziemię, pobudowali budynki gospodar-
skie, rozbudowali dom. Pan Józef podejmował też prace
dorywcze - pracował w Kółku Rolniczym oraz w lesie przy wy-
wozie drzewa. 

Jubilaci wychowali czworo dzieci - trzech synów: Bogusława,
Ryszarda, i Adama oraz córkę Kalinę. Mają też państwo Bassa
dwanaścioro wnucząt: Mateusza, Sebastiana, Jakuba, Rado-
sława, Bartka, Natalię, Tomka, Mikołaja, Patryka, Kacpra, Li-
lianę i Filipa. Osiem miesięcy temu na świat przyszła też ich
pierwsza prawnuczka - Zuzia. Jest więc spora gromadka, która
najpierw przyjedzie z życzeniami na Dzień Babci i Dziadka, a
potem na jubileusz seniorów rodu. Dzieci i wnuki często od-
wiedzają dziadków, bowiem jeden syn mieszka w Hersztupo-
wie, a pozostałe dzieci w Kąkolewie, najmłodszy syn z żoną i
wnukami razem z panią Genowefą i panem Józefem. Jubilaci
pomagają więc młodym w codziennych pracach - gotowaniu,
sprzątaniu, opiece nad dziećmi. Państwo Bassa są już bowiem
emerytami. Pan Józef w doskonałej kondycji, pani Genowefa
choruje, jednak liczy na to, że wiosną będzie mogła podjąć
swoje ulubione prace ogrodowe.

Tego właśnie jubilatom życzymy - radości dnia codziennego, ro-
dzinnych wesołych spotkań i dużo zdrowia.

Z wizytą u seniorów
Państwo Genowefa i Józef Bassa poznali się 53 lata

temu na weselu w Kąkolewie, wkrótce będą świętować
pięćdziesiątą rocznicę ślubu. 

Krajowy Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów w Kąkolewie
zorganizował dla swoich członków Dzień Babci i Dziadka. Jak to
u seniorów często bywa, nie obyło się bez tańców. Dziadkowie i
babcie otrzymali życzenia od burmistrza Stanisława Glapiaka oraz
dyrektor Zespołu Szkół Aliny Żalik.

Walentynki to święto zakocha-
nych obchodzone 14 lutego. Choć
do Polski obchody walentynkowe
trafiły w latach dziewięćdziesią-
tych, niekoniecznie należy je utoż-
samiać ze wzrostem popularności
kultury amerykańskiej. Źródło
święta jest chrześcijańskie - 14 lu-
tego w kalendarzu liturgicznym
wspomina się św. Walentego, pat-
rona zakochanych. Walenty z wy-
kształcenia był lekarzem, z
powołania duchownym. Żył w Ce-
sarstwie Rzymskim za panowania
Klaudiusza II. Cesarz ten zabronił
młodym mężczyznom wchodzić w
związki małżeńskie. Uważał bo-
wiem, że najlepszymi żołnierzami
są legioniści niemający rodzin.
Zakaz złamał właśnie biskup Wa-
lenty i udzielał ślubu młodym le-
gionistom. Z tego powodu został
wtrącony do więzienia.

Pierwszą informację, uważaną
przez niektórych za wzmiankę o
Walentynkach, odnajdujemy w po-
emacie z 1382 roku - "Sejm Ptasi"
Geoffrey'a Chaucera. O "słodkiej
Walentynce" pisał także na po-
czątku XV wieku Karol Orleański.
Święto zostało również wspom-
niane w jednym z arcydzieł litera-
tury - "Hamlecie" Williama
Shakespeare'a. W XVIII wieku roz-
sławił je Sir Walter Scott - brytyjski
powieściopisarz.

Walentynki to jedno z najmłod-
szych świąt i - jak się okazuje - naj-
bardziej lubianych. Bo Święto
Zakochanych, które w naszych ka-
lendarzach pojawiło się dopiero na
początku lat 90., obchodzi więk-
szość Polaków!

A my dla naszych czytelników z
okazji Dnia Świętego Walentego
mamy wspaniały prezent. Spośród
osób, które prześlą do redakcji wa-
lentynkową kartkę ze swoim imie-
niem, nazwiskiem, adresem oraz
dopiskiem: Walentynki w Mielnie"
rozlosujemy zaproszenie na wee-
kend w trzypokojowym aparta-
mencie zlokalizowanym na
parterze Rezydencji Park III w
Mielnie. W apartamencie może no-
cować nawet sześć osób. Z dwóch
dób noclegowych może więc sko-
rzystać cała rodzina lub grupa
przyjaciół. Nagroda obejmuje za-
kwaterowanie, beż wyżywienia.

Sponsorem nagrody jest PHU
Spark. Zdjęcia i opis apartamentu
na stronie: www.phuspark.pl
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