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Bronisława i Kazimierz Muszyńscy z Kąkolewa, jak większość
młodych ludzi w tamtych latach, poznali się na zabawie. Pan Ka-
zimierz, z zawodu kowal, pracował w rolnictwie. Najpierw w POHZ
w Garzynie, a potem aż do emerytury w POM w Kąkolewie. Jesz-
cze jako kawaler myślał o domu, więc zaraz po ślubie rozpoczął
budowę. Jubilaci przez dwa lata mieszkali u rodziców pani Broni-
sławy, ale już w 1961 roku przenieśli się na swoje. I tu, przy ul.
Spacerowej, mieszkają do dziś.
Kazimierza Muszyńskiego znają w Kąkolewie chyba wszyscy. Nie
dość że dziesiątki lat pracował na rzecz rolników, to jeszcze udzie-
lał się społecznie. Przez ćwierć wieku był prezesem miejscowego
OSP, prowadził świetlicę, wypożyczał sprzęt, miał stałe kontakty
z gminą. A pani Bronisława także pracowała zawodowo, na po-
czątku w zakładzie ogrodniczym w Lesznie, a później także w
POM. Przede wszystkim jednak prowadziła dom i wychowywała
z mężem synów. Bo państwo Muszyńscy mają trzech synów. Cała
trójka ma już swoje rodziny i własne dzieci. A jubilaci doczekali
się sześciorga wnuków i jednej wnuczki.
Dziś państwo Muszyńscy przede wszystkim uczestniczą w co-
dziennym życiu dzieci i wnuków. Pan Kazimierz lubi też prace w
ogródku, a pani Bronisława z chęcią pomaga synowej. Wszyscy
wierzą w to, że jubilaci długo jeszcze cieszyć się będą dobrym
zdrowiem i że pozostaną tak pogodni jak dziś.

Teresa i Czesław Pawłowscy mieszkają razem w Łoniewie od
ślubu, czyli od 20 stycznia 1959 roku. W tym rodzinnym domu
pani Teresy jest dziś już czwarte pokolenie Pawłowskich. Bo jubi-
laci mieszkają z dwoma synami, synową, wnukiem, a także z
wnuczką i jej mężem. A ostatnio także z maleńkim prawnuczkiem,
który daje im naprawdę dużo radości.
Teresa i Czesław Pawłowscy poznali się na zabawie. Pan Cze-
sław pracował jako telemonter na poczcie w Osiecznej, a pani Te-
resa prowadziła gospodarstwo rolne razem z rodzicami. To
gospodarstwo mają jubilaci do dziś, choć dawno już przekazali je
synowi Jackowi. Ale ciągle jeszcze krzątają się po kuchni i po-
magają młodym. Pan Czesław skończył 90 lat, więc nikt od niego
pracy już nie oczekuje. Najważniejsze by był zdrowy i jak najdłu-
żej mógł cieszyć się rodziną. A pani Teresa gotuje dla wszystkich
i z radością opiekuje się prawnuczkiem. A umie to robić, bo prze-
cież wychowywała trójkę swoich dzieci i dwójkę wnuków. Teraz
najbardziej cieszy się, gdy wszyscy są w domu, także córka z
mężem, którzy bardzo często przyjeżdżają do rodziców z Lubi-
nia. Codzienność jubilatów jest więc spokojna i pogodna. A zapy-
tani o czym marzą, bez wahania odpowiadają, że tylko o zdrowiu.
I właśnie tego państwu Pawłowskim życzymy.

Z wizytą u seniorów

Tę starą zniszczoną ele-
wację kościoła i klasztoru
ojców franciszkanów w
Osiecznej będziemy widzieli
jeszcze przez kilkanaście
dni. Prawdopodobnie jesz-
cze w marcu rozpocznie się
remont frontu zabytkowej
budowli.
O niezbędnym remoncie fran-

ciszkanie myśleli już od dawna.
Podczas ubiegłorocznego odpustu
Porcjunkuli prosili o datki na rzecz
prac remontowych. Zebrana wtedy
kwota 65 tysięcy złotych nie wy-
starczyła na odnowienie klasztoru.
Całkowity koszt remontu wyce-
niony jest na kwotę 300 tysięcy.
Zakonnicy w Ministerstwie Kultury

złożyli więc wniosek do programu
„Dziedzictwo Kultury”. Wśród 189
wybranych do dofinansowania pro-
jektów znalazł się również klasztor
franciszkanów w Osiecznej, któ-
remu przyznano kwotę 150 tysięcy
złotych.
- Będzie to częściowe pokrycie

kosztów, które jednak pozwala
nam rozpocząć remont – tłuma-
czy gwardian Tarsycjusz Kra-
sucki.
Prace poprowadzi firma z

Leszna.
Franciszkanie złożyli również

wniosek o dofinansowanie prac w
Urzędzie Miasta i Gminy. Na jed-
nej z kolejnych sesji radni podejmą
decyzję czy i jaką sumę pieniędzy
przyznać na tenże remont.

Dotacja dla Franciszkanów


