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Państwo Emilia i Bogdan Ratajczakowie z Kątów znają się właściwie
od zawsze. Mieszkali po sąsiedzku - dom przy domu w Maciejewie. Wcześ-
niej, jako małe dzieci oboje mieszkali w Miąskowie. Ich drogi wciąż się prze-
platały.

Pan Bogdan urodził się w Ziemnicach, potem z rodzicami przeprowadził
się do Miąskowa, gdzie mieszkali kilka lat, a stamtąd przenieśli się do zbu-
dowanego przez ojca pana Bogdana domu w Maciejewie. 

Pani Emilia z rodzicami także mieszkała w Miąskowie i podobnie jak pan
Bogdan przeprowadziła się do Maciejewa. Znają się więc od zawsze. Jako
nastolatkowie chodzili razem na zabawy. W końcu stwierdzili, że dalej razem
pójdą przez życie. 3 kwietnia 1965 r. wzięli ślub cywilny, a 18 kwietnia - w
pierwsze święto Wielkiej Nocy ślub kościelny. Pięćdziesiąt lat później - także
w pierwsze święto wielkanocne uroczyście, wspólnie z rodziną, świętowali
złote gody.

Państwo Ratajczakowie zamieszkali z rodzicami pana Bogdana, pani
Emilia przeprowadziła się więc do sąsiedniego domu, a rodzice mieszkali
tuż obok. Pan Bogdan wraz z ojcem - Janem prowadził firmę budowlaną.

- Jako murarz pracowałem od 14. roku życia, początkowo jako uczeń u

ojca, potem pracownik, aż przejąłem firmę - mówi Bogdan Ratajczak. -
Przez wszystkie lata pracy zbudowałem małe miasteczko. W samych Kątach

wymurowałem szesnaście piętrowych domów jednorodzinnych, w tym jeden

dla siebie, w Kątach budowałem też z ojcem świetlicę i sklep.

Można więc powiedzieć, że pan Bogdan poprzez swoją pracę "zorgani-
zował sobie" sąsiadów, miejsce, w którym może zrobić codzienne zakupy i
lokal, w którym razem z żoną świętowali 50. rocznicę ślubu. A przecież jego
praca nie ograniczała się tylko do Kątów. Budował mieszkania, budynki gos-
podarskie, remontował kościoły na terenie całej gminy i poza jej granicami.
Budował nawet dom mieszkalny w Kalwarii Zebrzydowskiej, kiedy zmarł kar-
dynał Wyszyński.

- Słyszałem wtedy brzmienie dzwonu Zygmunta, który bije tylko w waż-

nych dla kraju momentach - wspomina.
W murarstwie przepracował 53 lata - do 2011 r., kiedy to spadł z ruszto-

wania i ledwo uszedł z życiem. Stan zdrowia nie pozwalał już na wykony-
wanie ciężkich prac, wiec pan Bogdan zawiesił działalność. Choć jak sam
przyznaje, bez pracy nie umie żyć, dlatego zarządza ogrodem, hoduje kury,
obcina drzewka, obsiewa ziemię. Ciągle musi być w ruchu.

Pani Emilia natomiast zajmowała się domem wychowaniem dzieci, potem
wnuków, pracowała też w ogrodnictwie, bo państwo Ratajczakowie mieli
sady czereśniowe oraz szklarnie, w których uprawiali ogórki i pomidory. 

Państwo Emilia i Bogdan Ratajczakowie wychowali troje dzieci - Wioletę,
Lucynę i Radosława. Wioleta z rodziną mieszka w Anglii, Lucyna i Radosław
ze swoimi bliskimi mieszkają w domu rodzinnym.

A dom jest duży, pan Bogdan budował go przez długie lata, bo ciągle nie
wystarczało czasu, by dokończyć budowę własnego domu. 

- W tym domu wyprawiliśmy wesela obu córek, choć nie był jeszcze

wtedy do końca urządzony - wspomina pani Emilia. - Wprowadziliśmy się

tu w 1986 roku.

Wtedy na świat przychodziły już wnuki państwa Ratajczaków, a mają ich
jubilaci dwanaścioro: Paulinę, Asię, Przemka, Malwinę, Bognę, Natalię, Anię,
Mateusza, Łukasza, Kornelię, Andżelikę i Adriana. Jest też sześcioro praw-
nuków: Tobiasz, Dawid, Marcin, Marika, Julka, Nadia. Wszyscy przybyli na
uroczystość 50-lecia ślubu seniorów rodu. Przy muzyce i suto zastawionych
stołach bawili się w świetlicy w Kątach. Były życzenia, kwiaty, prezenty,
wspólne zdjęcia.

A my życzymy jubilatom, aby nie opuszczało ich poczucie humoru, a
słońce świeciło im każdego dnia.

Państwo Krystyna i Piotr Schubertowie w kwietniu świętowali pięć-
dziesiątą rocznicę ślubu. Poznali się jeszcze w czasach szkolnych. Pani
Krystyna uczęszczała do liceum w trybie dziennym, pan Piotr pracował i
uczęszczał do liceum w trybie zaocznym. Ponieważ mieszkali w jednym
bloku w Lesznie, pan Piotr często wpadał pożyczyć zeszyty. Pani Krysia
śmieje się, że zdarzało się, że pisała swojemu przyszłemu mężowi prace.
Potem ich drogi na kilka lat się rozeszły. Pan Piotr został w Lesznie, a pani
Krystyna wyjechała do Poznania, gdzie kończyła szkołę położniczą.

- Cały czas jednak byliśmy w kontakcie, pisaliśmy do siebie listy - mówi
Krystyna Schubert.

Po powrocie do Leszna pani Krystyna podjęła pracę w leszczyńskim
szpitalu na oddziale położnictwa. Pan Piotr pracował w PKS w Lesznie
jako pracownik umysłowy. 

Znów się spotkali i teraz już powzięli decyzję o wspólnym życiu. 10
kwietnia 1965 r. wzięli ślub cywilny, a 19 kwietnia 1965 r. ślub kościelny w
kościele św. Mikołaja w Lesznie. Uroczystość weselna odbyła się w miesz-
kaniu pani Krystyny. Przez lata państwo Schubert mieszkali i pracowali w
Lesznie. Wychowali dwoje dzieci - syna Jacka i córkę Małgorzatę. W 
1993 r. przeprowadzili się do domu w Osiecznej, który wcześniej przez
kilka lat budowali.

- Zawsze marzyliśmy o cichej, spokojnej okolicy, z dala od miejskiego

gwaru. I taką znaleźliśmy. Mamy tu jak u pana Boga za piecem, bo z okien

widzimy kościół parafialny i klasztor franciszkanów - mówią. 
Teraz są już na emeryturze. Pani Krystyna przepracowała 28 lat w szpi-

talu, a potem jeszcze była zatrudniona w poradni w leszczyńskiej przy-
chodni, pan Piotr przez 30 lat pracował w PKS. Pomagali dzieciom w
wychowaniu wnuków. A państwo Schubert mają czworo wnuków - dwóch
studentów: Romka - studenta ekonomii i Asię - studentkę filologii romań-
skiej, licealistkę Olę i najmłodszą - Zuzię, która rozpoczyna przygodę z
przedszkolem. Dzieci są zawsze blisko jubilatów - syn z rodziną mieszka
w Lesznie, a córka z rodziną niedaleko - w Osiecznej. Wszyscy zostali za-
proszeni na uroczystość do restauracji Rogatka z okazji dostojnej rocz-
nicy ślubu państwa Krystyny i Piotra Schubertów.

A my życzymy, aby w dobrym zdrowiu mogli świętować kolejne tak do-
niosłe jubileusze.
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