
[ 6 ] PRZEGLĄD OSIECKI

Z wizytą u seniorów

Państwo Maria i Bronisław
Chudzińscy ze Świerczyny są ze
sobą w związku małżeńskim pół
wieku, a znają się znacznie dłu-
żej. Oboje pochodzą ze Świer-
czyny. Wprawdzie pani Maria
wraz z rodzicami na dziesięć lat
wyprowadziła się do Moraczewa,
ale wrócili do rodzinnej wioski,
kiedy jeszcze pani Maria była
uczennicą szkoły podstawowej.
Znali się więc i ze szkoły i z prób
kościelnego chóru, na które chęt-
nie uczęszczali. Często spotykali
się na zabawach tanecznych,
które w dawnych czasach organi-
zowane były w świetlicy za którą
służył poniemiecki barak na
"kozim rynku". Ich drogi ciągle się
schodziły, postanowili iść zatem
dalej przez życie wspólną drogą.
Ślub cywilny zawarli w Urzędzie
Stanu Cywilnego w Osiecznej 27
czerwca 1966 roku, a ślub ko-
ścielny dwa dni później - 29
czerwca w święto Piotra i Pawła.
Wspominają, że to była środa, w
tym roku 29 czerwca też przy-
pada w środę.

Po ślubie młodzi zamieszkali z
rodzicami pana Bronisława. Pra-
cowali w gospodarstwie, a pan
Bronisław dodatkowo przez kilka
lat w Kółku Rolniczym. Naprzeciw
swojego domu - po drugiej stronie
drogi postawili budynki gospodar-
skie, a później dom, w którym za-

Wkrótce pięćdziesiątą rocznicę
ślubu świętować będą państwo He-
lena i Kazimierz Nowaccy z Ką-
kolewa, którzy doczekali pięknego
wieku, bowiem żona ma 88 lat, a
mąż  91. Pani Helena pochodzi z
Karmina (gm. Śmigiel), a pan Kazi-
mierz z Kąkolewa. Pani Helena Ką-
kolewo znała od najmłodszych lat,
bowiem jej mama była rodowitą ką-
kolewianką. I tutaj właśnie się poz-
nali. 18 czerwca 1966 roku W
Urzędzie Stanu Cywilnego w Sta-
rym Bojanowie powiedzieli sobie
sakramentalne tak, ślub kościelny
odbył się 9 lipca w kościele para-
fialnym panny młodej w Wonieściu.
Świeżo upieczone małżeństwo za-
mieszkało w Kąkolewie z rodzicami
pana Kazimierza. Tam pomagali w
prowadzeniu gospodarstwa. W tym
czasie rodzice pana Kazia wybu-
dowali niedaleko swego gospodar-
stwa dom i podarowali go młodym.

- My zajęliśmy się wykończe-

niem - mówią.
Prace szły szybko bowiem pan

Kazimierz z wykształcenia jest sto-

mieszkali razem z rodzicami. W
tym czasie na świecie pojawiały
się ich dzieci, a mają ich państwo
Chudzińscy czworo - trzy córki -
Krystynę, Marzenę i Barbarę i jed-
nego syna - Krzysztofa. Syn prze-
jął po rodzicach gospodarstwo.
Córki założyły rodziny i wyszły z
domu, mieszkają jednak nieda-
leko, bo w Popowie Wonieskim,
Lesznie i Piaskach. Państwo Chu-
dzińscy doczekali się pięciorga
wnucząt. Najstarsza Weronika
jest maturzystką, najmłodsza
Marta w tym roku przystąpiła do
pierwszej komunii św. Są jeszcze:
Paweł, Ewelina i Natalia.

Pani Maria i pan Bronisław są
jeszcze aktywni. Pan Bronisław
pomaga synowi w pracach gos-
podarskich, a pani Maria prowa-
dzi dom, sprząta, gotuje obiady.
Choć choroby dają się już we
znaki, to jubilaci nie lubią narze-
kać. Na początku lipca spotkają
się z rodziną w restauracji na
uroczystości złotych godów.
Życzymy więc państwu Chudziń-
skim długich, przeżytych w do-
brym zdrowiu lat życia, szczęścia
i wiele pomyślności.

Warto wspomnieć, że pan Bro-
nisław ma czterech braci, trzech z
nich świętowało już jubileusz 50-
lecia ślubu, a jeden tę uroczys-
tość będzie z żoną obchodził za
dwa lata.

larzem, dlatego sam zrobił dach,
drzwi, okna, podłogi. Państwo No-
waccy pobudowali budynki gospo-
darskie, zakupili maszyny rolnicze i
w ten sposób założyli swój własny
zakład pracy, w którym pracowali aż
do emerytury. 

Państwo Nowaccy mają jedną
córkę - Hannę, która z mężem i
dwoma córkami - Kaliną i Jagodą
mieszka razem z rodzicami.

Córka z zięciem otrzymali od ro-
dziców gospodarstwo, ale ziemię
wydzierżawili i zajęli się pracą za-
wodową. Wnuczka Jagoda jest stu-
dentką, a Kalina licealistką.

Jubilaci cieszą się szczęściem
rodzinnym, pan Kazimierz zajmuje
się jeszcze hodowlą kur i perlic, po-
magają w domu jak mogą, służą
dobrą radą i miłym słowem.

W rocznicę zawarcia ślubu ko-
ścielnego - 9 lipca świętować będą
złote gody. Goście już zostali za-
proszeni. My życzymy więc udanej
zabawy i dobrego zdrowia oraz po-
gody ducha na dalsze rocznice
ślubu.

Z okazji Dnia

Matki i Dnia

Dziecka sołtys

Ziemnic wspólnie

z radą sołecką

zorganizowali fe-

styn rodzinny.

Były zabawy dla

dzieci, malowanie

buzi, tańce, ba-

lony i poczęstu-

nek.


