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DRUK P.P.H.U.
GRAFI GÓRA  

Szcz!"cie to by# razem
   Najwa#niejsz! jest jubileusz. Ne-
storzy rodu – Stanis$awa i Teodor 
Kurowiakowie za dwa miesi!ce - 23 
stycznia obchodzi% b&d! 62. rocznic& 
po#ycia ma$#e"skiego. To jedna z 
trzech par ma$#e"skich z najd$u#-
szym sta#em. Z$ote gody obchodzili 
11 lat temu, w zesz$ym roku diamen-
towe.

   - Poznali!my si" jeszcze podczas 
wojny. Ja mieszka#em w Do#ach, a 
Stasia w Januszewicach. Spotkali!my 
si" na uroczysto!ci rodzinnej na 
chrzcinach dziecka – wspomina pan 

Teodor.

Oboje byli chrzestnymi ma$ego 
ch$opczyka, który nie doczeka$ nie-

stety dostojnego jubileuszu swych 
zast&pczych rodziców.
   - Zmar# maj$c pó# roku. To by#y 
ci"%kie czasy  – mówi Pani Stanis!a-

wa.   

   Ale oni w tych ci&#kich czasach si& 
spotkali, a ich mi$o'% przetrwa$a 
du#o ponad pó$ wieku. (lubu cywil-
nego udzielono im w Osiecznej, ko-

'cielnego w Goniembicach. Uroczy-
sto'% weselna odby$a si& w domu ro-
dzinnym panny m$odej. 
- Wesele mieli!my w %a#obie, bo krót-
ko przed nim zmar# mój ojciec  - 
mówi pani Stasia.
Pa"stwo Kurowiak razem pracowali 
w gospodarstwie w Wolkowie. Wy-

chowali wspólnie pi&% córek: Janin&, 
Mari&, Halin&, Krystyn&, Aniel& i 
jednego syna Tadeusza. Teraz miesz-
kaj! razem z synem, jego #on! i troj-
giem doros$ych ju# dzieci: Magd!, 
Micha$em i Marcinem. Poza nimi 
maj! jeszcze dwana'cioro wnucz!t: 
Jarka, Mariusza, Damiana, Ani&, To-
masza, Macieja, Sylwi&, Bogn&, Ha-
ni&, Klaudi&, Paw$a i Marka. Docze-
kali si& te# jedena'ciorga prawnucz!t, 
to: And#elika, Piotr, Patryk, Agata, 

Martyna, Marta, )ukasz, Kasia, Mag-
da, Ania i Mi$osz. Wkrótce do tej we-
so$ej gromady do$!czy jeszcze jeden 
potomek rodu. Rodzina ci!gle si& 
powi&ksza, a pa"stwo Kurowiakowie 
z dum! patrz! na swych potomków. 
- Ka%dy jest inny, jeden spokojny, 
drugi bystry, energiczny. Kilkoro 

wnucz$t i prawnucz$t odziedziczy#o 
talent muzyczny po mojej mamie, bo 
ja gra& nie umiem do dzi!  – 'mieje 
si& pani Stasia. 
   Jaka jest recepta na tak d$ugie 
wspólne #ycie?
   - Na to nie ma gotowego przepisu. 
To jest kwestia szcz"!cia. Nigdy nie 
wiemy ani tego jak si" trafi, ani czy 
dane b"dzie d#ugo razem po%y&. Jed-
ni odchodz$ szybko, inni maj$ szcz"-
!cie i %yj$ d#u%ej. My prze%yli!my 
wojn", stan wojenny i cho& czasy by#y 
ci"%kie nie narzekamy  – mówi pan 
Teodor.
   Pa"stwo Kurowiakowie s! równo-
latkami i nawet imieniny obchodz! w 
jednym miesi!cu. Pan Teodor 'wi&to-
wa$ 9 listopada, pani Stanis$awa 13 
listopada. Impreza by$a wi&c wspól-
na. W sobot& przyjecha$y dzieci, w 
niedziel& wnuki i prawnuki, bo 
wszystkich razem ci&#ko by by$o po-
mie'ci%. 
   Rodzina trzyma si& razem. Nikt nie 
wyjecha$ za granic&, ma$o tego, poza 
jedn! córk!, która mieszka w Lesznie 
nikt nie opu'ci$ nawet granic naszej 
gminy. Dzieci, wnuki i prawnuki 
mieszkaj! w Wolkowie, Popowie, 
K!kolewie, )oniewie, Osiecznej. I 
cz&sto si& ze sob! spotykaj!, bo jak 
mówi! najstarsi z rodu – rodzina jest 
najwa#niejsza. 
   I cho% si& czasem posprzeczaj!, to 
zawsze mog! na siebie liczy%. 
 Ca$kowitym przypadkiem by$ fakt, 
#e w tym roku dwoje dzieci pa"stwa 
Kurowiaków po raz pierwszy obj&$o 
funkcj& so$tysów wsi. Wystartowali 
w wyborach i oboje w marcu zostali 
wybrani. Krystyna Krajewska jest 
so$tysem w Popowie Wonieskim, a 
Tadeusz Kurowiak w Wolkowie.
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Ca!a rodzina gromadzi si" przy du#ym stole w Wolkowie. Okazji 
do $wi"towania jest mnóstwo i to nie byle jakich.

Pami$tki z Drzeczkowa

 Ksi!dz Marek Smólski sprawuje 
opiek& nad zabytkowym ko'cio$em 
w Drzeczkowie. Tury'ci przyje#-
d#aj!cy do naszej gminy cz&sto od-
wiedzaj! ten na pó$ drewniany - na 
pó$ murowany ko'ció$ w Drzeczko-
wie. 
   - Wiele razy pytano mnie o zdj"cia 
i foldery ko!cio#a – mówi pro-
boszcz.
Ostatecznym impulsem do dzia$ania 
byli niemieccy tury'ci z Kolonii, 
którzy koniecznie chcieli jakie' pa-
mi!tki. Ksi!dz wzi!$ si& wi&c do 
dzia$ania. Zaraz po uroczysto'ciach 
do#ynkowych, kiedy ko'ció$ by$ 
pi&knie ustrojony, a na dworze by$a 
s$oneczna pogoda poprosi$ fotografa 
Chrystiana Marciniaka ze (migla o 
wykonanie zdj&%. 
   - W dniu, w którym dosta#em 
próbne odbitki przyjecha#a grupa 
m#odzie%y z Poznania i wszystko wy-

Pomys! proboszcza parafii Drzeczkowo – ksi"dza Marka 
Smólskiego spotka! si" z aprobat%, by nie powiedzie& 
entuzjazmem, nie tylko parafian, ale tak#e turystów i 
mieszka'ców dalszych miejscowo$ci.

kupi#a. Wtedy wiedzia#em, %e po-
mys# jest trafiony – opowiada.  
   Pierwsza sprzeda# mia$a miejsce 
w Dniu Wszystkich (wi&tych. Pro-
boszcz po mszy odprawionej na 
cmentarzu og$osi$, #e mo#na zaku-
pi% takie zdj&cia. Wtedy zg$osili si& 
nie tylko mieszka"cy miejscowo'ci, 
ale te# ludzie poprzez rodzin& czy 
wspomnienie lat dziecinnych zwi!-
zani z parafi!. 
   - Te zdj"cia sprawi#y im du%o ra-
do!ci. Ja traktuj" t" sprzeda% jako 
cegie#k", a pieni$dze przeznaczam, 
na remonty – mówi proboszcz.
   Pi&% wzorów zdj&% do wyboru 
mo#na naby% u proboszcza w 
Drzeczkowie. Ka#de zdj&cie w ce-
nie 2 z$. (Przed wyjazdem do 
Drzeczkowa radzimy skontaktowa% 
si& z parafi! telefonicznie, gdy# 
ksi!dz na co dzie" pracuje w szkole 
w Lesznie.)


