
[ 11 ]PRZEGLĄD OSIECKI

50 lat razem

W październiku pięćdziesiątą
rocznicę ślubu świętować będą
państwo Jerzy i Kazimiera Prałat z
Osiecznej. Pani Kazimiera pocho-
dzi z Zalesia Małego Koło Koby-
lina, z wykształcenia jest
pielęgniarką, do Osiecznej przyje-
chała w 1962 roku do pracy w sa-
natorium (dziś Centrum

Rehabilitacyjno-Lecznicze w
osieckim zamku). Pan Jerzy, rodo-
wity osiecznianin mieszkał w po-
bliżu zamku. Tak się poznali, a
pani Kazimiera na stałe została już
w Osiecznej.

Ich ślub trwał trzy dni, w czwar-
tek 21 października 1965 roku był
ślub cywilny w Urzędzie, w piątek

msza ślubna w osieckim kościele,
a w sobotę ślub i przysięga mał-
żeńska w kościele w Pępowie.
Uroczystość weselna odbyła się w
rodzinnym domu pani Kazimiery.

Młodzi zamieszkali z rodzicami
pana Jerzego. Pani Kazimiera po-
czątkowo pracowała w sanato-
rium, potem w ośrodku zdrowia w
Osiecznej. Pod koniec lat osiem-
dziesiątych otrzymała rentę choro-
bową, a w 2002 roku przeszła na
emeryturę.

Pan Jerzy absolwent Szkoły
Rzemiosł Budowalnych w Pozna-
niu całe życie zawodowe przepra-
cował w budownictwie -
początkowo jako hydraulik, potem
jako dekarz. Od trzynastu lat jest
emerytem. 

Oboje chorują, ale krzątają się
jeszcze po domu, pan Jerzy ho-
duje kury i gołębie, ani Kazimiera
sprząta, gotuje, pierze. Pomagają
sobie nawzajem jak mogą. Cieszą
się wspólnie spędzanym czasem.

Często odwiedzają ich dzieci i

wnuki, a mieszkają niedaleko, bo
w Osiecznej i Gostyniu.

Państwo Prałat wychowali trzy
córki: Wiesławę, Danutę i Hannę,
mają też czworo wnucząt: Mar-
tynę, Ewelinę, Michalinę i Adama.
W październiku na świat ma
przyjść pierwsza prawnuczka - bę-
dzie najlepszy prezentem jubileu-
szowym dla pradziadków. Być
może przyjedzie już z rodzicami na
jubileuszową uroczystość senio-
rów rodu.

My życzymy szanownym jubila-
tom, by w dobrej kondycji mogli ob-
serwować jak rozwija się i rośnie
najmłodszy członek rodu.

Również  w  październiku pięć-
dziesiątą rocznicę ślubu obchodzić
będą państwo Janina i Alojzy Ma-
jewscy z Jeziorek. Mówią, że te pół
wieku wspólnego życia minęło tak
szybko, że aż trudno uwierzyć, że
to już tyle. Wychowali w tym cza-
sie dzieci, doczekali się wnuków i
prawnuków, ale po kolei…

Poznali się podczas zabawy
dożynkowej organizowanej w
dworku w Jeziorkach w 1964 roku.
Pan Alojzy jako rdzenny mieszka-
niec Jeziorek był tam obowiąz-
kowo, panią Janinę - mieszkankę
Dobramyśli do przyjazdu na im-
prezę namówiła koleżanka. 

Tak się poznali, potem zaczęły
się spotkania, a 15 października

1965 roku powiedzieli sobie sakra-
mentalne "tak". Ślub odbył się w
kościele w Kąkolewie, przyjęcie
weselne w domu rodzinnym pani
Janiny. Młodzi zamieszkali w Je-
ziorkach. Tam bowiem w miejsco-
wym Państwowym Gospodarstwie
Rolnym pan Alojzy pracował. W
1973 roku PGR przydzielił pań-
stwu Majewskim nowe mieszkanie
w bloku. Mieszkają w nim do teraz.

Pani Janina po ślubie zajmo-
wała się domem i dziećmi, a mają
ich państwo Majewscy czworo -
trzy córki - Honoratę, Romualdę,
Bernadetę i syna Waldemara.
Troje z nich mieszka blisko - w Ło-
niewie, Gronówku i Górce Du-
chownej, jedna córka w

Pielgrzymowicach Koło Krakowa.
Dzieci często odwiedzają rodzi-
ców, a to wpadną z wizytą, a to
przyjadą na kilka dni na wypoczy-
nek. Tak samo jest z wnukami, któ-
rych jest dziewięcioro: Magda,
Jacek Jakub, Martin, Szymon,
Sara, Dawid, Mateusz i Jagoda.
Jest też troje prawnucząt: Karolina,
Klara i Filip. Kiedy więc wszyscy
przyjadą na jubileuszowy poczęs-
tunek do seniorów rodu, będzie
spora, wesoła gromadka.

Tymczasem państwo Majew-
scy korzystają z uroków lata i
ciepłe dni spędzają na świeżym
powietrzu - pani Janina zbiera wa-
rzywa w ogródku, a pan Alojzy z
sąsiadami wypoczywa na ła-

weczce.
- Zawsze jest coś do zrobienia,

a to zaprawy, pranie, gotowanie -

mówi pani Janina. - Od trzynastu

lat jestem na emeryturze i ciągle

mi brakuje czasu.

Pani Janina po odchowaniu
dzieci została zatrudniona w osiec-
kim posterunku policji w charakte-
rze sprzątaczki, gdzie pracowała
do 2002 roku. Pan Alojzy nato-
miast 27 lat przepracował w PGR
w Jeziorkach, w 1983 roku otrzy-
mał rentę chorobową, potem prze-
szedł na emeryturę.

A my życzymy szanownym ju-
bilatom, by w dobrym zdrowiu
wspólnie doczekali kolejnych do-
stojnych rocznic ślubu. 


