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odzina
awki, ubranka. Przede wszystkim

jaśnienia sytuacji, w rzeczywistości są co
najmniej pół roku, czasem nawet i dłużej.

- Nigdy nie wiemy, które dziecko na jaki
okres czasu do nas trafi. Najdłużej była u
nas jedna dziewczynka, która mieszkała z
nami 2, 5 roku. Z każdym dzieckiem się
zżywamy i za każdym tęsknimy, niezależ-
nie od tego jak długo u nas przebywa.
A dzieci przybywają do nich z rodzin

patologicznych, czasem też ze szpitala,
kiedy matka zaraz po urodzeniu zrzeka się
praw rodzicielskich. Część tych młodych
ludzi na powrót trafia do rodzin, jeśli te po-
prawią swoje zachowanie i sąd zdecyduje
o przywróceniu praw rodzicielskich, albo
też do rodzin adopcyjnych, nastolatki,
które wchodzą w dorosłe życie usamo-
dzielniają się.
O wszystkich „swoich” dzieciach Bana-

szakowie pamiętają, wspominają, bez pro-
blemu oglądając zdjęcia przywołują imiona
i historie związane ze swoimi podopiecz-
nymi. Są ogromną, kochającą rodziną,
która wciąż się powiększa. Zgodnie twier-
dzą, że nie wyobrażają sobie pustego
domu bez szczebiotu dziecięcych głosi-
ków. ALDONA KORBIK

Z wizytą u seniorów
Bronisława i Henryk Rataj-czakowie ze Świerczyny będą

obchodzić 50. rocznicę swojego
ślubu w czerwcu. Wtedy na uro-
czystość jubileuszową zjedzie
cała rodzinka. A będzie kogo
gościć, gdyż tylko najbliższych
członków rodziny jest prawie
dwudziestu. Pani Bronisława i
pan Henryk znali się od dzieciń-
stwa, bo obydwoje pochodzą ze
Świerczyny. Tutaj założyli ro-
dzinę i tutaj, wkrótce po ślubie,
rozpoczęli budowę swojego
domu. Do dziś mieszkają w tym
samym miejscu, tyle że teraz z
córką, wnuczkami, a od kilku
miesięcy także z maleńkim
prawnukiem. W domu są więc
cztery pokolenia rodziny Rataj-
czaków.
Pan Henryk pracował w

Spółdzielni Produkcyjnej, u
ogrodnika, w betoniarni, a ostat-
nie lata jako palacz w sanato-
rium i w szkole. Na emeryturę
poszedł po 40 latach pracy. A
pani Bronisława była sanita-
riuszką, najpierw w sanatorium
w Osiecznej, potem w szpitalu
w Lesznie. W zawodzie przepracowała 20 lat. Jubilaci wychowali syna i córkę, doczekali się trzech wnuczek i jed-
nego prawnuczka. Mówią, że mimo iż życie mieli pracowite i niezbyt łatwe, to czują się szczęśliwi. Teraz marzą
już tylko o tym, by dopisywało im zdrowie i siły. Ciągle lubią jeszcze pracę w ogrodzie, spacery z dziećmi, krzą-
taninę koło domu. A pan Henryk najchętniej przebywałby w lesie. Spokoju i spełnienia takich marzeń życzą ju-
bilatom wszyscy bliscy. A my serdecznie się do tych życzeń dołączamy.
Na zdjęciu jubilaci z prawnuczkiem.

Pani Gabriela i pan Mie-czysław Klak urodzili się i wy-
chowali w Popowie
Wonieskim. Tutaj też poznali
się, pokochali i w maju, 50 lat
temu, wzięli ślub. Teraz obcho-
dzili więc swoje złote gody.
Jubilaci mieszkają w domu

rodzinnym pana Mieczysława.
Ten dom dziadkowie kupili na
początku minionego wieku.
Kolejno przejmowali go ro-
dzice pana Mieczysława,
potem on z żoną, a teraz ich
syn z rodziną. Zawsze było
tam gospodarstwo rolne i
ponad 13 hektarów gruntów.
Pan Mieczysław przed laty po-
stawił nową stodołę i chlewnie,
dokupił maszyn, unowocześnił
produkcję.
Przez całe życie państwo

Klakowie ciężko więc praco-
wali. Na początku pomagali im
rodzice pana Mieczysława, a
potem już dzieci. Bo jubilaci
wychowali ich sześcioro, czte-
rech synów i dwie córki.
Wszyscy zdobyli zawód, mają pracę, piątka założyła rodziny. Można zatem powiedzieć, że państwo Klakowie
mieli pracowite, ale dobre życie. Doczekali się 12 wnucząt i jednego prawnuka. Dziś mieszkają z synem, sy-
nową i trójką ich chłopców. Ciągle jeszcze pomagają w gospodarstwie i w domu, opiekują się wnukami. Marzą
tylko o tym, by zdrowie pozwoliło im jak najdłużej spędzać wspólnie jesień życia.


