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DRUK
GRAFI GÓRA  

Jubileusz i wystawa
Na ko"cu grudnia 2007 roku obchodzili 61. rocznic# $lubu, a kilka dni wcze$niej spotka!o ich wielkie wzruszenie. Pa"stwo Helena i 

Stefan Mrówczy"scy z Osiecznej s% ma!&e"stwem od sze$'dziesi#ciu jeden lat. Wygl%da na to, &e ich &ycie toczy si# samymi du&ymi 

liczbami. Oboje przeprowadzili si# tylko raz w &yciu, kiedy jako m!ode ma!&e"stwo zamieszkali razem, do dzi$ maj% to samo mieszkanie 

– du!o ponad pó! wieku.

   - Kiedy! ca"e #ycie toczy"o si$ w 

kuchni przy stole. Tam ca"a rodzina 

jad"a posi"ki, prowadzili!my rozmo-

wy, dzieci odrabia"y lekcje – wspo-

mina Helena Mrówczy"ska.

   Wiele si# nie zmieni$o, ta sama 
kuchnia, rozmowy, tylko pokole" 
przyby$o. Najm$odsi mieszka"cy s! 
prawnukami.

   - Czas min%" szybko. A# trudno 

uwierzy&, #e to ju# sze!&dziesi%t jeden 
lat razem.

   Pan Stefan sko"czy$ dziewi#%dzie-
si!t lat, jego &ona jest o osiem lat 
m$odsza. Poznali si# podczas II woj-
ny 'wiatowej. Oboje mieszkali w 
Lesznie, wybrali si# do kina na ten 

Wnuk Mateusz

Pa'stwo Mrówczy'scy podczas jubileuszu

sam seans i tam rozkwit$a ich mi$o'%. 
   - Wtedy nie by"o #adnych rozrywek 

kulturalnych, m"odzie# nie mia"a si$ 

gdzie podzia&, dlatego cz$sto chodzi-

li!my ogl%da& filmy – wspominaj!.
   Okres narzecze"stwa trwa$ pi#% lat 
i zosta$ sfinalizowany 'lubem – 29 
grudnia 1946 roku. Po nim pa"stwo 
Mrówczy"scy w poszukiwaniu pracy 
przybyli do Osiecznej. Oboje praco-
wali w GS-ach, pani Helena jako 
sprzedawca, pan Stefan tak&e jako 
sprzedawca, zaopatrzeniowiec. W tej 
samej firmie ponad trzydzie'ci lat. 
   W Osiecznej wychowali pi#ciu sy-
nów – bli(niaków: Jana i Mieczys$a-
wa, Marka, Henryka i Grzegorza. W 
rodzinie Mrówczy"skich w ogóle 
wi#kszo'% stanowi! m#&czy(ni
    - Na dwadzie!cia dwoje wnucz%t i 

prawnucz%t s% tylko cztery dziew-

czynki. – t$umaczy pani Helena.
   W marcu urodzi si# nast#pny pra-
wnuk. By% mo&e zasili damskie gro-
no.
   Wnuki pa"stwa Mrówczy"skich to 
w wi#kszo'ci doro'li ludzie. Jest ich 
dwana ' cioro: Tomasz, Hanna, 
Krzysztof, Katarzyna, Adam, Maciej, 
Miko$aj, Maksymilian, dwóch Matu-
szów, Jakub i Kornel. Prawnuków na 
razie jest dziesi#cioro: Emil, Maciej, 
Piotr, Kamil, Paula, Sebastian, Bra-
jan, Jakub, Zuzanna i Micha$.
   - Najstarsza prawnuczka ma ju# 

pi$tna!cie lat.

    Ostatnio wnuk Mateusz sprawi$ 
dziadkom ogromn! niespodziank#. W 
szkole w Lesznie przygotowa$ wysta-
w# swoich zdj#% na rzecz chorego 

ch$opca - Piotrusia Churasa.
   Wystaw# zadedykowa$ dziadkom 
na 61. rocznic# 'lubu. O niespodzian-
ce nie powiedzia$ nikomu. Zabra$ 
swoich bliskich na wernisa& i dopiero 
na miejscu zobaczyli dedykacj#. Na-
pisane by$o na niej:
   „Wystaw# dedykuj# swoim dziad-

kom Helenie i Stefanowi Mrów-

czy"skim, którzy obchodz% 61. 

rocznic# $lubu, &ycz%c im jeszcze 

wielu lat &ycia razem w szcz#$ciu i 

przede wszystkim w zdrowiu. Dzi#-

kuj# te& swoim rodzicom za wycho-

wanie mnie i braciom za wzorowy 

przyk!ad. Dzi#kuj#, &e nauczyli$cie 

mnie &y' w spo!ecze"stwie. Teraz 

nie potrafi# przej$' oboj#tnie obok 

ludzkiego cierpienia i pragn# po-

móc jak tylko mog#. Dzi#kuj# za 

wsparcie w trudnych chwilach i 

rady w wa&nych &yciowych decy-

zjach. Dzi#kuj# te& za pomoc w 

osi%ganiu &yciowych celów. Prze-

praszam za wszystkie przykro$ci i 

b!#dy jakie pope!ni!em.”
   - To by"a wzruszaj%ca chwila. Mia-

"am oczy pe"ne "ez – mówi pani Hele-
na.
   Diamentowym jubilatom &yczymy 
wielu takich wzruszaj!cych, szcz#'li-
wych chwil. 

50-lecia 22 par

     W imieniu g$owy pa"stwa odzna-
czenia wr#czy$ burmistrz Stanis$aw 
Glapiak. Medale otrzyma$y pary, któ-
re w latach 2005-2006 'wi#towa$y 
jubileusz 50-lecia 'lubu. Dostojnych 
go'ci zaproszono do restauracji Ro-
gatka, gdzie by$ pocz#stunek, kwiaty, 
upominki, dyplomy, gratulacje i &y-
czenia d$ugich lat w zdrowiu. Atmos-
fera by$a rodzinna, jubilatom towa-
rzyszyli bowiem najbli&si.
    Medale otrzyma$o 10 ma$&e"stw z 
K!kolewa: Maria i Franciszek B$a-
&ejczykowie, Marianna i Henryk 
Forszpaniakowie, Irena i Jan Fr!cko-
wiakowie, Teodozja i Jerzy Glapia-
kowie, Helena i Tadeusz Glapiako-

Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej przyzna ! medale „Za 

D!ugoletnie Po&ycie Ma!&e"skie” a& 22 parom z naszej gminy. 

wie, Teresa i Mieczys$aw Kurzawscy, 
Zofia i Marian Mazurczakowie, Tere-
sa i Jan Minchowie, Halina i Józef 
Waldmajerowie, Franciszka i Wac$aw 
Witkowscy; z Osiecznej 6 par: Anna i 
Franciszek Grzesiakowie, Teresa i 
Roman Olejniczakowie, Zofia i Sta-
nis$aw Paw$owscy, Janina i Stefan 
Pra$atowie, Teresa i Jan Szyma"scy, 
Anna i Teofil Szynkarkowie; 3 ma$-
&e"stwa z K!tów: El&bieta i Edmund 
Dudowie, Maria i Walenty Markiewi-
czowie, Maria i Franciszek Poladow-
scy; 2 pary z Popowa Wonieskiego: 
Edwin i Wanda Ma%kowiakowie, 
Henryka i Franciszek )agodowie 
oraz pa"stwo Genowefa i Antoni 
Wawrzyniakowie z Kleszczewa. 


