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Z wizytą u seniorów

Maria i Stanisław Szymańscy ze Świerczyny znali się od dzieciństwa.
Chodzili razem do szkoły w Świerczynie, choć pani Maria musiała tam dojeż-
dżać z Bojanic. Ale tak naprawdę postanowili być razem, kiedy mieli po 20 lat.
Ślub cywilny wzięli 11 kwietnia, a kościelny 29 kwietnia. Niecodzienne w tej
uroczystości było to, że sakramentalne „tak” mówili razem z Heleną i Kazimie-
rzem Konopką z Popowa Wonieskiego. Wspólnie brali ślub w czasie tej samej
mszy świętej. 

Zaraz po ślubie młodzi zamieszkali w Bojanicach w rodzinnym domu pani
Marii. Ale wkrótce rozpoczęli budowę domu w Świerczynie, razem z rodzicami
pana Stanisława. Przeprowadzili się tam w 1966 roku. A zatem w Świerczynie
są już od 46 lat. Tutaj wychowali piątkę swoich dzieci, trzech synów i dwie córki.
Jubilaci mówią, że mieli pracowite życie. Pani Maria, jeszcze jako panna pra-
cowała w PGR, a potem przez lata dorywczo w polu. Zawsze też dzierżawili
ziemię, uprawiali ogród, hodowali świnie, kury, króliki. Przez 19 lat pani Maria
była też sprzątaczką w szkole. A pan Stanisław pracował kolejno w Krochmalni
w Górznie, w sanatorium, a na końcu w Metalplaście w Lesznie. Całe zawo-
dowe życie był palaczem. Jubilaci zapytani o to, czy mieli czas na rozrywki, z
uśmiechem mówią, że nie myślało się wtedy o wypoczynku. Był dom, praca,
dzieci i obowiązki. Ale nie narzekają. Dzieci założyły swoje rodziny i mieszkają
blisko - w Osiecznej, Kościanie, Lesznie, no i w Świerczynie. Syn z synową i
dwójką wnucząt zostali z nimi. Państwo Szymańscy nie muszą więc martwić się
o opiekę. Dzieci i wnuki często ich odwiedzają, a wszyscy po prostu pomagają.
A wnucząt jubilaci doczekali się aż dwunastu.

Teraz więc przyszedł czas na odpoczywanie. Co prawda zdrowie nie bar-
dzo im dopisuje, zwłaszcza pani Marii, ale państwo Szymańscy nie chcą się
tym zamartwiać. Ciągle krzątają się po domu, pracują w ogrodzie, palą w pie-
cach. Pan Stanisław bardzo chętnie jeździ też rowerem. Powtarzają, że ich je-
dynym marzeniem jest właśnie zdrowie, no i aby doczekali się także
prawnucząt. Z okazji 50. rocznicy ślubu podziękowali Matce Bożej za wspólne
życie. Na obrazie w świerczyńskim kościele powiesili łańcuszek z medalikiem.
A my życzymy jubilatom, by jak najdłużej byli razem. Na zdjęciu państwo Szy-
mańscy są z wnukiem Adrianem z Osiecznej. 

Złote gody w kwietniu obchodzą także Janina i Stefan Bartkowiakowie zKąkolewa. Ślub kościelny wzięli 28 kwietnia, w dniu dwudziestych urodzin pani
Janiny. Tego dnia jubilaci obchodzą więc zawsze dwie rocznice. A żeby było
jeszcze ciekawiej, również 28 kwietnia urodził sie pierwszy wnuk państwa Bart-
kowiaków. Kwiecień jest więc dla nich szczególnie dobrym miesiącem.

Pani Janina pochodzi z Siekówka w gminie Przemęt, a pan Stefan z Ło-
niewa. Poznali się na zabawie w Osiecznej. Po dwóch latach znajomości wzięli
ślub i zamieszkali u rodziców panny młodej. Zaraz po ślubie rozpoczęli też bu-
dowę swojego domu w Kąkolewie. Działkę dostali od brata pana Stefana w
prezencie ślubnym. Dom stawiali prawie sześć lat. A budowali sami, z pomocą
rodziny, w każdy wolny od pracy dzień. Pan Stefan jest murarzem, więc budo-
wanie nie było mu obce. W tym zawodzie przepracował 42 lata. Niemal cały ten
czas był pracownikiem leszczyńskiego PBRol-u i stawiał głównie pegeerow-
skie bloki i zabudowania gospodarcze na wsiach. Krótko razem z rodziną
mieszkali w miejscowości Bardo Śląskie, gdzie pan Stefan remontował pałac.
W swoim domu w Kąkolewie zamieszkali w 1968 roku. A pani Janina przed
ślubem była u rodziców na gospodarstwie. Potem przez 11 lat pracowała w
Mieszalni Pasz i drugie tyle w firmie Malpol w Kąkolewie. Obydwoje doczekali
emerytury. Jubilaci wychowali dwóch synów i doczekali się czwórki wnucząt.

Dziś Państwo Bartkowiakowie mieszkają z młodszym synem, synową i 12-
letnim wnukiem. Wspólnie prowadzą dom, razem też zajmują się obejściem i
ogrodem. Drugi syn został z bliskimi w rodzinnym domu pani Janiny w Sie-
kówku. Do nich bardzo często jeździ pan Stefan. Lubi pomagać w gospodar-
stwie. No a poza tym jubilaci w sezonie robią bardzo dużo zapraw, zimą palą
w piecach, wieczorami oglądają telewizję. Pani Janina chętnie szydełkuje,
obydwoje czytają dużo gazet, rozwiązują krzyżówki. Mówią, że mają spokojny
dom. Oby tylko zdrowie dopisywało im przez najbliższe lata. A o czym marzą?
O dobrej przyszłości dla dzieci i wnuków. A sami chcieliby pojechać do pałacu
w Bardzie Śląskim i zobaczyć co zmieniło się tam przez ostatnie pół wieku. To
byłby taki powrót do młodości. Póki co, razem z rodziną obchodzić będą swój
jubileusz w Przemęcie, tam gdzie brali ślub. Będą życzenia i gratulacje. My ży-
czymy jubilatom jeszcze wielu wspólnych lat. 

czania,
- keratolina, wykorzystywana w

peelingu jest czynnym składnikiem
o charakterze enzymatycznym
czego efektem jest przyspieszona
odnowa komórkowa i głębsza pe-
netracja składników aktywnych za-
stosowanych w późniejszym etapie
zabiegu.

WSKAZANIA DO WYKONA-NIA ZABIEGU :
- szorstki, zrogowaciały naskó-

rek
- zmarszczki
- wiotkość skóry
- trądzik pospolity (nie w fazie

czynnej!)
- zaskórniki
- rozszerzone pory
- przebarwienia

PRZECIWWSKAZANIA:

- skóra bardzo wrażliwa, podraż-
niona, przesuszona

- ropne stany zapalne skóry
- opryszczka
- dermatozy

EFEKTY PO ZABIEGU:
- gładka skóra 
- likwidacja drobnych zmarsz-

czek
- regeneracja skóry
- wyrównanie kolorytu skóry
- zwężenie porów
- zwiększone działanie substan-

cji aktywnych w pielęgnacji domo-
wej

Przebieg zabiegu jest bezbo-
lesny i przyjemny. Kosmetyczka na-
nosi na twarz peeling i wykonuje
ruchy rozcierające przez ok 5
minut., następnie preparat jest po-
zostawiony na kolejne 5 minut aby
keratolina zawarta w preparacie

mogła rozpuścić martwe komórki
naskórka, które nie zostały usunięte
podczas masażu. Później preparat
dokładnie jest zmywany i można
przystąpić do kolejnych etapów za-
biegów np. nanieść serum lub
maskę albo wykonać masaż wła-
ściwy lub zastosować sonoforezę.
Po wykonanym zabiegu należy
zwrócić uwagę na to, aby unikać
opalania i kąpieli w basenie przez ok
48 godzin od zabiegu.
Podsumowując peeling szafirowy
jest doskonałą alternatywą dla za-
biegów złuszczania naskórka np.
mikrodermabrazji i mocniejszych
kwasów w okresie letnim, gdzie nie
można wykonywać zabiegów głę-
boko złuszczających, gdyż można
doprowadzić do przebarwień. 

MAGDALENA MAĆKOWIAK
GABINET URODY "STYL" 

PEELING SZAFIROWY
Peeling szafirowy błyskawicznie

odświeża i odmładza skórę. Usuwa
górne warstwy naskórka, dzięki
czemu dochodzi do szybszego two-
rzenia się nowych komórek. Usu-
nięcie warstw naskórka stymuluje
naturalną odbudowę nowej tkanki i
kolagenu. Efektem jest ujędrnienie i
wygładzenie skóry. 

W skład preparatu wchodzą m.
in:

- kryształki glinu, które zapew-
niają efektywne i głębsze złuszcza-
nie naskórka, które jest bezbolesne,
poza tym tlenek glinu jest materia-
łem naturalnym i neutralnym dla or-
ganizmu. Jest on najtwardszym
minerałem występującym w natu-
rze, który posiada wyjątkową zdol-
ność ścierania, jest niewchłanialny
przez skórę, co czyni go idealną
substancją do bezpiecznego złusz-
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