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W kwietniu swój jubileusz
małżeński obchodzą Cze-
sława i Jan Stachowia-
kowie z Grodziska. Na
uroczystość 50-lecia za-
proszą najbliższych, a bę-
dzie ich spora gromadka,
bo jubilaci wychowali
szóstkę dzieci. Każde z
nich założyło rodzinę i do-
czekało się już swoich po-
ciech. Tak więc życzeń
będą dziesiątki, a nawet
setki. Najważniejsze z
nich dotyczyć będzie zdro-
wia. 

Pani Czesława pochodzi
ze Świerczyny. Miała sze-
ścioro starszego rodzeń-

stwa. Rodzice prowadzili gospodarstwo rolne. A pan Jan jest jedynakiem.
Kiedy poznał swoją przyszłą żonę mieszkał z dziadkami i mamą. Także na
gospodarstwie, tyle że bardzo małym, 4-hektarowym. I od takiego gospo-
darstwa młodzi zaczynali. Bo zaraz po ślubie zamieszkali w domu pana Jana
w Grodzisku. Całe wspólne życie byli więc rolnikami. A to życie było bardzo
pracowite. Przede wszystkim powiększali areał i dokupywali ziemię. Dziś
gospodarstwo ma 40 hektarów gruntu. Uprawiali zboże, buraki, kukurydzę,
ale także truskawki, marchew, cebulę, kapustę. Warzywa odstawiali do prze-
twórni w Rydzynie. Hodowali bydło opasowe i w tym specjalizują się do dziś.
Wybudowali dom i zabudowania gospodarcze. Tak naprawdę stworzyli nowe
gospodarstwo. 

Państwo Stachowiakowie mówią, że ich życie było pracowite, ale normalne,
jak wielu innych rolników. Kiedy dzieci dorastały wszyscy pomagali w gos-
podarstwie. Z tego gospodarstwa jubilaci wychowali szóstkę dzieci, pomogli
im zdobyć zawody, urządzić się na swoim. Nie narzekają więc. A mówią
także o tym, że co roku znajdują czas na wyjazd do sanatorium, na wy-
cieczkę, czy wczasy. Pan Jan mówi, że bardzo lubi jeździć samochodem. 

Trzy lata temu jubilaci przepisali gospodarstwo synowi i jego żonie. Miesz-
kają z nimi, a także z piątką wnucząt i jedną prawnuczką. Do stołu codzien-
nie siada więc jedenaście osób. A dziadkowie bardzo się z tego cieszą. W
gospodarstwie nie muszą już pracować. Pan Jan odpoczywa, a pani Cze-
sława jedynie pomaga w kuchni i ogrodzie. Są więc zadowoleni z życia na
emeryturze. I tylko zdrowie trochę im nie dopisuje. Ale mimo to lubią odwie-
dzać dzieci w Lesznie, Belęcinie i Pawłowicach. Cieszą się gdy przyjeżdżają
do nich wnuki i prawnuki. A warto jeszcze powiedzieć, że jubilaci doczekali
się 20 wnucząt i 5 prawnucząt. Wszyscy ściskać ich będą na jubileuszowym
spotkaniu. I oby takich jubileuszy przeżywali jeszcze bardzo wiele. 

Z WIZYTĄ U SENIORÓW
Zofia i Stefan
Gałowie z
Ziemnic obcho-
dzą 50. rocznicę
ślubu w kwiet-
niu. Ślub cywilny
wzięli bowiem
17 kwietnia
1963 roku, a
ślub kościelny
dziesięć dni póź-
niej. A poznali
się na dożynko-
wej zabawie w
Wojnowicach.
Obydwoje po-
chodzą z rolni-
czych rodzin i
jako młodzi pra-
cowali na gos-
podarstwie u rodziców. Pani Zofia w Maciejewie koło Kątów, a pan Stefan
w Zglińcu, w gminie Krzywiń. Pobrali się gdy pani Zofia miała 27 lat, a jej
mąż tylko kilka miesięcy mniej. Zaraz po ślubie małżonkowie na krótko
zamieszkali u rodziców panny młodej, a potem na 4 lata w gospodarstwie
pana Stefana w Zglińcu. Na swoje poszli w 1967 roku.

Najpierw zamieszkali w dzierżawionym domu w Kątach. Pan Stefan pra-
cował wtedy w melioracji. Później zrobił kurs palacza i przeniósł się do
Leszczyniaki. Stamtąd trafił do Metalplastu. Pani Zofia pracowała doryw-
czo, najczęściej w polu. W 1971 roku kupili domek w Ziemnicach i 2 hek-
tary ziemi. Mieli więc własny kąt i swoje małe gospodarstwo. Pracy im nie
brakowało. Nie tylko uprawiali ziemię, ale przy domu zawsze hodowali
świnie, kury, króliki, uprawiali ogród. A pan Stefan dojeżdżał do pracy w
Lesznie. Przepracował 14 lat, do czasu gdy miał wypadek i przeszedł na
rentę. Później dostał emeryturę. Dziś jubilaci razem są już na emerytu-
rach. 

Państwo Gałowie wychowali jednego syna. Ma 35 lat, żonę i trójkę dzieci.
Wszyscy mieszkają razem, więc w domu zawsze jest gwarno. Ale sami też
mieli liczne rodziny. Zarówno pani Zofia, jak i pan Stefan wychowali się
wśród piątki rodzeństwa. Chętnie ich odwiedzali. Niestety teraz już nie do-
pisuje im zdrowie i najczęściej są w domu. Ale w kuchni i w obejściu jesz-
cze dużo zrobią. Najważniejsze, że nie są sami. A kiedy pytamy jubilatów,
co zmieniali u siebie w domu wspominają jak doprowadzali do gospodar-
stwa wodę, jak zakładali centralne ogrzewanie, niedawno na nowo po-
krywali dach. Mówią, że zawsze było na co pracować. Pan Stefan przez
jedną kadencję działał też w Radzie Sołeckiej. Teraz marzą tylko o zdro-
wiu, dla siebie i bliskich. Tego więc szczerze im życzymy. 

17 kwietnia ślub cywilny wzięli Czesława i Józef Michałowiczowie z Kąkolewa. Nato-
miast sakramentalne „tak” w kościele powiedzieli sobie 28 kwietnia. Oczywiście 50 lat temu,
a więc teraz obchodzić będą złote gody. A obydwoje pochodzą z Kąkolewa i znają się nie-
mal „od zawsze”. Pobrali się, gdy pani Czesława miała 19 lat. Pań Józef jest od żony 6 lat
starszy. Zaraz po ślubie zamieszkali u rodziców panny młodej, w małym domku, który stoi
do dziś. Do nowego domu przenieśli się około dziesięć lat później. Wybudowali go za pie-
niądze z własnej pracy. A lekko nie było. 

Pan Józef jest ogrodnikiem. Najpierw pracował w gospodarstwie ogrodniczym przy kolei.
Potem razem z żoną założyli własne ogrodnictwo. Przez wiele lat uprawiali kwiaty i wa-
rzywa. W ich szklarniach i foliach rosły pelargonie, macoszki, goździki, chryzantemy, a także
kapusta, kalarepa, fasola. Sprzedawali towar na giełdach, ale też sklepom, odbiorcom in-
dywidualnym, a także miastom, czy spółdzielniom do obsadzania klombów i rabatek. W
okresie przed 1 listopada produkowali wieńce i wiązanki na groby. Cały rok mieli co robić.
Kilka lat temu przepisali ogrodnictwo synowi.

Państwo Michaławiczowie wychowali piątkę dzieci, trzy córki i dwóch synów. Wszyscy
mieszkają w Kąkolewie, więc tak naprawdę spotykają się niemal codziennie. Rodzice po-
mogli też postawić domy każdemu z nich. Z uśmiechem mówią, że było na kogo pracować,
ale i dzieci jak tylko mogły pomagały w ogrodnictwie. Jubilaci doczekali się dwóch wnuczek
i pięciu wnuków. Pani Czesława chętnie się nimi zajmuje. Razem z synową prowadzi dom,
czasem jeszcze zajrzy do szklarni, jak ma okazję to gdzieś wyjedzie. Małżonek najchętniej
zostaje w domu. Lubi zadbać o maliny w ogrodzie, jesienią robi wieńce, chętnie ogląda telewizję. A zapytani o plany na przyszłość mówią, że chcieliby
doczekać czasu, kiedy wnuki będą dorosłe. A to znaczy, że przed nimi jeszcze wiele wspólnych lat. Życzymy zatem jubilatom zdrowia!


