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NIKI Z wizytą u seniorów
SylwesterMalak pochodzi z rolni-

czej rodziny w Nowej Wsi. Jako chło-
pak pracował w gospodarstwie
rodziców. Po wojsku zatrudnił się na
kolei, najpierw jako kierownik po-
ciągu. A pani Bronisława pracowała
w Nowej Wsi w szkole. Uczyła dzieci
klas I-III. Wtedy się poznali, pokochali
i w lipcu 1960 roku wzięli ślub. Teraz
więc obchodzić będą 50. rocznicę
wspólnego życia.

Państwo Malakowie od wielu już
lat mieszkają w swoim domu w Ką-
kolewie. Pani Bronisława przeniosła
się też do szkoły w tej wsi. Tutaj wy-
chowała trzy pokolenia swoich ma-
łych uczniów. W zawodzie
przepracowała 33 lata. A na emery-
turze jest od 1991 roku. W tym
samym czasie na emeryturę prze-
szedł też pan Sylwester. Przed laty
skończył Technikum Kolejowe i
potem przez kolejne 20 lat był dyżur-
nym ruchu i dyspozytorem stacyjnym
w Lesznie.

Na kolei spędził 34 lata zawodowego życia.
Jubilaci wychowali trzech synów i trzy córki. Synowie wybrali zawód ʻʼpo tacieʼʼ, wszyscy skończyli Technikum Ko-

lejowe. Cała szóstka zdobyła zawód, każdy założył rodzinę, a dziadkowie doczekali się dziesięciorga wnucząt. Naj-
trudniejszym momentem w ich życiu było pożegnanie na zawsze córki Agnieszki. Odeszła mając zaledwie 26 lat.

Dziś państwo Malakowie mieszkają sami, choć oczywiście zawsze mogą liczyć na pomoc dzieci. Na szczęście
są zdrowi więc chętnie krzątają się po obejściu. Pan Sylwester hoduje króliki i kury, a latem pracuje w ogrodzie. Pani
Bronisława uprawia warzywa, robi przetwory i zaprawy. A zimą najczęściej ʻʼwyczarowujeʼʼ swetry na drutach. Z
uśmiechem mówi, że nosi je cała rodzinka. Teraz jubilaci marzą jedynie o tym, by jak najdłużej być ze sobą. Obie-
cują, że zaproszą gazetę na kolejne lecia wspólnego życia.

Joanna i Henryk
Juskowiakowie z Wi-
tosławia swoje złote
gody obchodzić będą
w lipcu. W połowie mie-
siąca brali bowiem ślub
cywilny, a na początku
sierpnia kościelny.
Całe wspólne życie
spędzili w Witosławiu.
Pani Joanna tutaj się
urodziła i tu z rodzicami
mieszkała. A pan Hen-
ryk dojeżdżał do Wito-
sławia do pracy.
Zatrudnił się w pegee-
rowskiej kuźni. Poznali
się więc w Witosławiu i
zaraz po ślubie za-
mieszkali u rodziców
pani Joanny. Tutaj są
do dziś, choć już tylko
we dwoje.

Jubilaci całe życie
ciężko pracowali. Pan
Henryk przez 20 lat
pracował w kuźni, a ko-
lejne 20 na rolniczych maszynach. Razem z żoną nieraz wychodzić musieli do pracy w polu. Pomagali też ro-
dzicom pana Henryka, którzy mieszkali w Jurkowie. I wychowali trójkę dzieci, dwie córki i syna. Wszyscy
mieszkają w Lesznie. Państwo Juskowiakowie doczekali się też szóstki wnucząt. Dziś to już dorośli mężczyźni
i jedna dziewczyna. Kiedyś każde wakacje spędzali z dziadkami w Witosławiu. Teraz zaglądają do nich, jak tylko
pozwala czas.

Pani Joanna i pan Henryk są na szczęście zdrowi. Ciągle więc jeszcze prowadzą dom, pracują w ogrodzie,
z warzyw robią zapasy na zimę. Lubią oglądać telewizję, czytać gazety. A pan Henryk od 35 lat jest też sołtysem
Witosławia. Na tej funkcji zasiadł w 1972 roku i pełnił ją przez cały czas z przerwą na jedną tylko kadencję. Teraz
jubilaci marzą tylko o tym, by zdrowie pozwoliło im doczekać wspólnie szczęśliwej starości.


