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Przypomnijmy – państwo Kuro-

wiakowie wychowali 6 dzieci – 5
córek i jednego syna, mają 15
wnuków – 6 wnuczek i 9 wnuków
oraz 12 prawnucząt – 8 prawnu-
czek i 4 prawnuki. Jubilaci razem
przeżyli większą część swojego
życia, bo już 63 lata. Pan Stani-
sław jeszcze chętnie pomaga w
gospodarstwie, które przed laty
przekazał swojemu synowi, pani
Stanisława lubi czytać i to właśnie
nad lekturą spędza najwięcej

Podwójne dziewięćdziesiąte urodziny świętowało małżeństwo z Wolkowa. Pani Stanisława Kurowiak urodziła się 27 października 191
jej żony o trzy dni młodszy – urodził się 30 października 1919 r. Te dwa okrągłe Jubileusze były okazją do zgromadzenia całej rodzi
madka. O małżeństwie i rodzinie Kurowiaków pisaliśmy już w „Przeglądzie Osieckim” przed dwoma laty przy okazji rocznicy ślubu.
dołączyło kilkoro prawnucząt, rodzina znowu więc zyskała kolejnych członków.

czasu. Lubią też czas spędzany z
rodziną, dlatego urodziny były dla
nich wielką radością, tym bardziej,
że czekała na solenizantów moc
niespodzianek – wnuki przygoto-
wały dla nich kosz obfitości, w któ-
rym znaleźli łakocie i owoce a
prawnuki zaśpiewały specjalnie na
tę cześć ułożoną piosenkę (tekst w
ramce). My państwu Kurowiakom
życzymy doczekania w dobrym
zdrowiu jeszcze wielu rocznic uro-
dzin i ślubu.

Babcia z dziadkiem dzisiaj urodziny mają
Życzmy zdrowia, szczęścia – niech się wciąż kochają

90 latek dzisiaj im stuknęło
Każdy im zazdrości wieku przepięknego

Sześć wspaniałych dzieci wspólnie wychowali
I 15 wnucząt też się doczekali

O nas także dzisiaj musi być tu mowa
12 prawnucząt piosenkę wam śpiewa

Niech wam słońce świeci niech odejdą smutki
W wasze urodziny napijmy się wódki.

Wznieśmy dziś toasty zdrowie babci dziadka
90 latek to nie lada gratka.

Wiecznej wam młodości dzisiaj tu życzymy
I radości życia od całej rodziny.

Niech szacunek ludzi skronie wam oplecie
Niech wam wiele szczęścia da Pan Bóg na świecie.

A my prawnuczęta z całego serducha życzymy
Uśmiechu od ucha do ucha.

z prawnukami

z wnukami


