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Stanisława i Józef Szczotkowie całe wspólne życie spędzili w
Osiecznej. Obydwoje są nauczycielami i właśnie w pracy się poznali.
Pan Józef rozpoczął pracę w Szkole Podstawowej w Miejskiej
Górce w 1959 roku. Rok później do tej placówki na praktyki trafiła
pani Stanisława. Po trzech latach narzeczeństwa wzięli ślub. W
maju obchodzili więc 50-lecie wspólnej życiowej drogi. O swojej
pracy mówią krótko - byli polonistami, lubili swój zawód, uczyli w
szkołach w powiecie rawickim i leszczyńskim. Zaraz po ślubie prze-
nieśli się do Osiecznej i zamieszkali w budynku dawnej szkoły. Pani
Stanisława ostatnie lata przed emeryturą pracowała w szkole sa-
natoryjnej. A pan Józef przez 10 lat zatrudniony był na stanowisku
wizytatora Kuratorium Oświaty i Wychowania w Lesznie. Stamtąd
przeszedł na emeryturę. Dziś chętnie wspominają swoją nauczy-
cielską drogę i porównują warunki pracy z młodzieżą w tamtych la-
tach i dziś. Nie wszystko co się zmienia uznają za lepsze. Jubilaci
wychowali córkę, która też jest nauczycielką, podobnie jak jej mąż.
Doczekali się dwójki wnucząt. Wnuk już skończył studia i pracuje, a
wnuczka jest na studiach. Ich osiągnięcia są największą radością
dziadków. Pani Stanisława i pan Józef bardzo cenią sobie życie ro-
dzinne i chętnie spotykają się z bliskimi. Dużo czytają, uprawiają
działkę, jak zdrowie pozwala to trochę podróżują. Mówią, że ułożyli
sobie spokojne życie na emeryturze. I tego spokoju oraz radości ży-
czymy jubilatom na kolejne lata. 

Z wizytą u seniorów

Maria i Krystian Kosowscy z Kąkolewa ślub cywilny wzięli
31 maja, a kościelny 8 czerwca. Oczywiście 50 lat temu, więc
teraz obchodzą złote gody. A znali się od dzieciństwa, bo miesz-
kali przy tej samej ulicy, zaledwie kilka domów dalej. Nic dziw-
nego, że chodzili do tej samej szkoły, razem się bawili, a kiedy
dorośli jeździli pociągiem do pracy, do Leszna. Pani Maria praco-
wała w leszczyńskiej „Intermodzie”, a pan Krystian na kolei. Poz-
nali się, pokochali i wzięli ślub. Zamieszkali u rodziców pani Marii.
I to było bardzo dobre rozwiązanie, bo dziadkowie pomagali wy-
chowywać dzieci, pracowali też w polu i w ogrodzie, zawsze słu-
żyli radą. A młodzi wybudowali nowy dom i wszyscy razem
zamieszkali w nim w 1968 roku.

Pan Krystian całe zawodowe życie był kolejarzem. Jako uczeń
zdobywał tam zawód, potem był pomocnikiem maszynisty, później
maszynistą na spalinowych. Prowadził pociągi osobowe i towa-
rowe. Wspomina, że czasem w miesiącu wypracowywał nawet
320 godzin. Na kolei spędził dokładnie 40 lat. W 1994 roku prze-
szedł na emeryturę. A pani Maria po ślubie zawodowo już nie pra-
cowała. Miała po prostu co robić w domu. Wychowywali przecież
piątkę dzieci, mieli hektar ziemi, hodowali krowy, świnie, uprawiali
ogród. Pani Maria chodziła też „na obrobek”. Życie mieli więc pra-
cowite. 

Jubilaci mieszkają ciągle w tym samym domu. Razem z nimi
mieszka córka i syn. Obok wybudowała się druga córka, a trzecia
jest z mężem na gospodarstwie. Jeden syn, niestety, odszedł na
zawsze. Państwo Kosowscy mają cztery wnuczki i trzech wnu-
ków. Tymi w Kąkolewie od kilku lat się opiekują. Pani Maria mówi,
że spłaca dług, bo przecież mama też pomagała wychowywać jej
pociechy. Robi to zresztą z radością. A na co dzień ciągle jeszcze
prowadzi dom, razem z córką pracuje w ogródku, jeżdżą rowe-
rami, lubią wizyty u rodziny. Pan Krystian też nie narzeka. Koło
domu zawsze jest co robić, a w letnim i jesiennym sezonie wy-
biera się na grzyby i jagody do lasu. Wspólnie dużo czasu spę-
dzają przy kartach. Mówią, że w taki sposób najlepiej
wypoczywają. Na szczęście ciągle są sprawni i samodzielni. A za-
pytani o marzenia, odpowiadają, że jedynym ich marzeniem jest
zdrowie. Dla siebie i bliskich. A zatem właśnie zdrowia jubilatom
życzymy. Takie życzenia na pewno przekażą im też dzieci, wnuki,
rodzeństwo. Bo wszyscy spotkają się na jubileuszowych uro-
czystościach. 

Zapraszamy na boisko na letnisku w Osiecznej, gdzie 9 czerwca odbędą się
gminne zawody sportowo-pożarnicze. Organizatorem zawodów jest OSP Świerczyna.


