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DRUK
GRAFI GÓRA  

Urodzili si! w Wigili!
W naszej gminie mieszka 15 osób, które urodzi!y si" w Wigili" Bo#ego Narodzenia. Sze$ciu wigilijnych solenizantów mieszka w 
K%kolewie, czterech w &wierczynie, trzech w Osiecznej, i po jednym w K%tach i 'oniewie. Najstarsza - pani W!adys!awa Musielak ko(czy 
77 lat, najm!odszy Eryk Nowacki z K%kolewa ma lat 9. Kto wie, czy w tym roku nie do!%czy kolejny wigilijny jubilat?

Piotr Samolak z K%-
kolewa  w Wigili# ob-
chodzi okr!g$! roczni-
c# urodzin. Jak mówi, 
taka data jest $atwa do 
zapami#tania i zwraca 
uwag# urz#dników, ale 
niestety prezent uro-
dzinowo-gwiazdkowy 
jest tylko jeden. W ro-
dzinie pana Piotra jest 
jeszcze jeden wigilijny 
solenizant. Wujek, Sta-
nis$aw Dudkowiak – 
do niedawna równie% 
mieszkaniec K!kole-
wa, tak%e urodzi$ si# w 
Wigili#.

Pani W!adys!awa Musielak ze &wierczyny  jest najstarsz! mieszkank! naszej 
gminy, która urodzi$a si# w Wigili#. W poniedzia$ek 24 grudnia ko"czy 77 lat. 
- Moja mama opowiada!a, "e jeszcze w wigilijny poranek przygotowywa!a 
potrawy do wieczerzy, a wieczorem si# urodzi!am.
   Pani W$adys$awa przysz$a na &wiat w 'wierczynie, w tej miejscowo&ci 
znalaz$a m#%a, wychowa$a troje dzieci, ma troje wnuków i dwoje prawnuków. 
(ona wnuka spodziewa si# dziecka. Ma urodzi) na ko"cu grudnia, niewyklu-
czone, %e w$a&nie w Wigili# na &wiat przyjdzie kolejny potomek rodu.

Pani Stefania Thiel z Osiecznej zrobi$a swoim rodzicom prawdziwy „prezent 
pod choink#”. By$a „oczkiem w g$owie” rodziców – m$odsza o 16 lat od siostry 
i 20 lat od brata wychowywa$a si# niemal jak jedynaczka. Grudniowi 
solenizanci to w rodzinie prawie tradycja. Oprócz pani Stefanii w grudniu 
urodzi$a si# jej mama, syn i wnuczek.

Adam Lis ze &wierczyny 24 grudnia ma w$a&ciwie potrójne &wi#to. Tego dnia 
otrzymuje %yczenia &wi!teczne, urodzinowe i imieninowe. Urodzi$ si# we 
Wroc$awiu, gdzie sp#dzi$ kilka lat %ycia, a potem razem z rodzicami 
przeprowadzi$ si# do 'wierczyny i tu mieszka do dzi&. Ponad trzydzie&ci lat 
pracuje w leszczy"skim „Metalpla&cie”. W przysz$ym roku pan Adam urodziny 
b#dzie &wi#towa$ ju% jako emeryt. Solenizant swój wolny czas lubi sp#dza) z 
wnukami:  Juli!, Kamilem i Adrianem. 

Eryk Nowacki z K%kolewa jest 
jednym z najm$odszych z gminy 
urodzonych w Wigil#. Za kilka 
dni b#dzie mia$ 9 lat. Jego mama 
doskonale pami#ta, %e w przed-
dzie" urodzin synka stroi$a choin-
k# i pewnie z tego powodu przy-
spieszy$a te szcz#&liwe chwile. 
M!% musia$ j! zawie*) do szpitala 
ju% o 6 rano, a Eryk przyszed$ na 
&wiat o 7.20. Rodzice Eryka mó-
wi!, %e nie mogli sobie wyobrazi) 
pi#kniejszej niespodzianki w wi-
gilijny poranek. Byli ogromnie 
szcz#&liwi. No i s! do dzi&, bo sy-
nek przysparza im wiele rado&ci. 
Jest %ywym dzieckiem, lubi sport, 
je*dzi na rowerze, z kolegami 
zdobywa medale w biegach. Ma-
rzy o tym, by kiedy& dosta) skuter 
i zosta) stra%akiem. Póki co jest 
uczniem trzeciej klasy i najch#t-
niej uczy si# matematyki. Czy w 
przysz$o&ci spe$ni swoje marze-
nia, czas poka%e. 


