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Burmistrz Stanisław Glapiak
złożył najstarszej mieszkance
gminy w dniu jej urodzin życzenia i
wręczył bukiet kwiatów, przekazał
również list gratulacyjny podpisany
przez premiera.

Pani Stanisława całe życie spę-
dziła w Grodzisku. Była piątym z je-
denaściorga rodzeństwa. Do dziś
żyje jeszcze jeden brat, młodszy,
ma skończone 92 lata.

Stulatka przeżyła dwie wojny
światowe, choć łatwo nie było.

- W czasie pierwszej wojny oj-
ciec cioci walczył na froncie, a naj-
starszy brat już został zmuszony
do pracy. – opowiada Krystyna
Maćkowiak, siostrzenica jubi-
latki, jej opiekunka.

W czasie drugiej wojny Stani-
sława Michalczak pracowała w ma-
jątku Heydebranda w Grodzisku. W
1944 roku została więźniarką w
klasztorze w Koźminie. Tam była
praczką, przeżyła wielki głód. W

Stanisława Michalczak z prawnuczką Kingą, jedna urodzona w 1909, druga w 2009 roku.Setne urodziny pani Stanisławy
Sto lat skończyła 12 września Stanisława Michalczak z Gro-
dziska. Ten niecodzienny jubileusz świętowała wspólnie cała
rodzina. Kilka młodszych pokoleń odśpiewało zgodnie
„Dwieście lat”, bo śpiewanie „Sto lat” w tym przypadku by-
łoby nietaktem.

tym czasie jej ojciec zginął w Miej-
skiej Górce, tam został pochowany
na cmentarzu pomordowanych.

- Po wojnie ciocia Stasia wróciła
do Grodziska, mieszkała z rodziną
swojej siostry, Agnieszki, a mojej
mamy. Pomagała w wychowywa-
niu dzieci, czyli mnie i mojego ro-
dzeństwa. Później mnie pomagała
wychowywać moje dzieci, zawsze
mówiła, że wszyscy jesteśmy jej
dziećmi – mówi pani Krystyna –
Ciocia pracowała też w krochmalni
w Grodzisku.

Nie wyszła za mąż i nie miała
swoich dzieci, ale była tak dobra i
miła dla innych, że na starość nie
została sama.

Nie miała łatwego życia, mówi,
że dopiero teraz zaznała luksusu.
Teraz ma wszystko czego potrze-
buje.

- Ciocia zawsze lubiła czeko-
ladę, do dziś z chęcią zjada łako-
cie, codziennie pije filiżankę kawy.

Nie zapomina też o wysmarowaniu
twarzy kremem.

Złamanie nogi przed trzema laty
unieruchomiło ją. Teraz uczestni-
czy w życiu rodziny siedząc w fo-
telu lub leżąc w łóżku, nie wychodzi
z domu, dlatego wzruszyła się,
kiedy w dniu setnych urodzin ro-
dzina na wózku inwalidzkim przy-
wiozła ją do kościoła, dzięki czemu
mogła uczestniczyć w mszy świę-
tej.

Pani Stanisława od kilku lat nie

widzi.
- Nigdy jednak nie narzekała na

niedogodności, to taki kochany
człowiek.

Żałuje jedynie, że nie może zo-
baczyć urodzonej w sierpniu tego
roku najmłodszej członkini rodziny -
Kingi. W końcu dzieli je niebaga-
telna różnica wieku – równe 100
lat!

Redakcja życzy Jubilatce sa-
mych radości!

ALDONA KORBIKBili dla zabawy
Do tego dramatu doszło przed

północą, w niedzielę, 23 sierpnia.
Na molo stali dwaj mężczyźni z wo-
jewództwa podkarpackiego, którzy
tu przyjechali do pracy. Zachowy-
wali się spokojnie, nikogo nie pro-
wokowali do zaczepki. Mimo to

O tym zdarzeniu mówią niemal wszyscy mieszkańcy Osiecz-
nej. W dniu kiedy miasto obchodziło swoje święto, trójka ban-
dytów brutalnie pobiła na molo dwóch młodych mężczyzn.
Zrobili to dla zabawy, po wypiciu sporej ilości alkoholu.

zostali zaatakowani. Trzech męż-
czyzn bez żadnego powodu pode-
szło do nich i zaczęło ich kopać,
okładać pięściami, a nawet uderzać
kijami. Przez kilka minut oprawcy
katowali swoje ofiary. Bili ich nawet

(dokończenie na str.3)

Burmistrz składa życzenia Jubilatce.


