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Z wizytą u seniorów
Tuż po świętach, 4 kwietnia, 50

rocznicę ślubu cywilnego obcho-
dzić będą Janina i Stanisław Stil-
lerowie ze Świerczyny.
Natomiast 23 kwietnia jubilaci
będą mieli rocznicę ślubu kościel-
nego. Na pewno o złotych godach
nie zapomną najbliżsi. Wszyscy
spotkają się na jubileuszowej uro-
czystości. A życzyć będą przede
wszystkim zdrowia i długich jesz-
cze lat wspólnego życia.

Pan Stanisław pochodzi z Gro-
dziska, z rolniczej rodziny. Praco-
wał więc u rodziców na
gospodarstwie. Po wojsku zatrud-
nił się w miejscowej krochmalni. To
tam poznał swoją przyszłą żonę,
która w krochmalni pracowała se-
zonowo. Zaraz po ślubie młodzi
zamieszkali u rodziców pani Ja-
niny w Świerczynie. I do dziś zaj-
mują ten sam dom. Tutaj wszyscy
razem prowadzili 7-hektarowe gos-
podarstwo. Rodzice przepisali je
pani Janinie w 1985 roku. Zawsze
uprawiali zboża, ziemniaki, hodo-
wali świnie, krowy. Dziś gospodar-
stwo należy do starszego syna,

W Kąkolewie odwiedziliśmy
Marię i Bronisława Jankow-
skich, którzy właśnie teraz święto-
wać będą 50-lecie wspólnego
życia. Rocznica ich ślubu cywil-
nego przypada bowiem 30 marca,
a kościelnego 20 kwietnia. A po-
nieważ wówczas pani Maria
mieszkała w Belęcinie, śluby od-
były się w Urzędzie w Krzemienie-
wie i w kościele w Siemowie. 

Pan Bronisław pochodzi z Ga-
rzyna. Wyuczył się zawodu kowala
i pracował w POM Leszno i Kąko-
lewo. Po latach, gdy firma prze-
stała istnieć rozpoczął własną
działalność gospodarczą. Napra-
wiał urządzenia rolnicze i robił to
do 2010 roku, jeszcze na emerytu-
rze. Swoją żonę poznał na zaba-
wie, pobrali się gdy pani Maria
miała 22 lata, a pan Bronisław 25
lat. Zaraz po ślubie zamieszkali u
rodziców panny młodej w Belęci-
nie. Ale już po roku wybudowali
swój dom w Kąkolewie. Co prawda
najpierw był parterowy i wymagał
wykończenia, jednak odtąd byli już
zawsze na swoim. Pani Maria nie
tylko prowadziła dom, ale też pra-
cowała w polu bo mieli kawałek
ziemi, pomagała przy hodowli
świń, owiec, nutrii, uprawiała ogró-
dek. Na brak pracy jubilaci nigdy
więc nie mogli narzekać. 

Państwo Jankowscy wychowali

syna i córkę. Obydwoje mają
swoje rodziny, a dziadkowie do-
czekali się czterech wnuczek. I
choć dziś mieszkają sami, to w ich
domu często bywa gwarno i we-
soło. Dzieci i wnuki chętnie ich od-
wiedzają, tym bardziej, że syn z
rodziną mieszka w Kąkolewie, a
córka w Lesznie. Daleko do dziad-
ków nie mają. A jubilaci swój wolny
czas poświęcają pasjom. Pan Bro-
nisław od zawsze lubił jeździć na
rowerze. Od wiosny do jesieni co-
dziennie pokonuje około 30 kilo-
metrów. Zimą chodzi na długie
spacery. A kiedy rozpoczyna się
sezon na grzyby pasjami zbiera
prawdziwki. Na te rowerowe i
leśne wyprawy państwo Janko-
wscy często jeżdżą wspólnie. Ale
pani Maria ma jeszcze jedno
hobby. Od lat robi na drutach, wy-
szywa, a z nici wyczarowuje
piękne serwety i ozdoby na szy-
dełku. Ma tego w domu naprawdę
sporo, a mnóstwo tych robótek do-
stały dzieci i wnuki. Państwo Jan-
kowscy nie mają więc czasu na
nudę. 

Czego więc życzyć małżonkom
z okazji złotych godów? Na pewno
zdrowia, wielu jeszcze wspólnych
lat, jak najwięcej spotkań z bliskimi
i takiej pogody ducha jaką zacho-
wali do dziś. 

choć on z rodziną mieszka na
razie w Lesznie. Część ziemi pań-
stwo Stillerowie wydzierżawili, a
niemal połowę ciągle jeszcze upra-
wia pan Stanisław. Mówi, że bez
pracy trudno by było mu żyć. 

Jubilaci wychowali dwóch
synów. Młodszy mieszka także w
Świerczynie. Doczekali się dwóch
wnuków i jednej wnuczki. Mogą
oczywiście liczyć na pomoc bli-
skich, choć co podkreślają - chcie-

liby jak najdłużej być samodzielni.
Niestety, ostatnio pani Janina ma
kłopoty z chodzeniem. Musiała
więc zrezygnować z pracy w
ogródku i w polu. Ale w domu robi
jeszcze wszystko. Państwo Stille-
rowie myślą więc głównie o tym,
aby zdrowie pozwalało im ciągle
krzątać się w mieszkaniu, w obej-
ściu. Póki bowiem będą sprawni,
codzienność nie będzie im stwa-
rzać problemu. Życzymy więc jubi-
latom, aby to ich najważniejsze
marzenie się spełniło i aby długo
jeszcze cieszyli się sukcesami
dzieci i wnuków.


