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Szanowni Paƒstwo!

Gromadzi nas dzisiaj uroczystoÊç niezwyk∏a i szcze-
gólna. Oto 7 par ma∏˝eƒskich prze˝ywa jubileusz 50 -
lecia po˝ycia ma∏˝eƒskiego. Jest mi szczególnie mi∏o,
˝e do licznego grona rodzinnego i gremium przyjació∏,
których gromadzi to donios∏e wydarzenie, szczere s∏owa
gratulacji i pi´kne  ˝yczenia do∏àczajà dzisiaj w∏adze
samorzàdowe.

Wyra˝am osobistà satysfakcj´, ˝e jestem tu z Paƒ-
stwem.

Drodzy Z∏oci Jubilaci!
Pami´ç ma szczególne prawa. Jeszcze brzmià echa

przebojów z tamtych lat, kiedy Wasza mi∏oÊç wzrasta-
∏a i kszta∏towa∏a si´. Mo˝e tak˝e Paƒstwo umawialiÊcie
si´ na 9. i tak bardzo chcieliÊcie zrobiç jakieÊ czary,
ponap´dzaç te zegary, by 9. by∏a ju˝, by tam, w parku
pod platanem zasiàÊç ze swà wybrankà, ze swym panem.
Do skarbnicy màdroÊci ludzkiej na trwa∏e wesz∏y sen-
tencje, ˝e mi∏oÊç zwyci´˝y wszystko. Wielokrotnie w∏as-
nym, wspólnym ˝yciem potwierdzaliÊcie: amor omnia
vincit!

Dostojni, Szanowni Paƒstwo!
W stopniu najwy˝szym posiedliÊcie t´ szczególnà

umiej´tnoÊç wychowania dzieci, a potem ich dzieci.
Dzisiaj otoczeni gronem wnuczàt i prawnuczàt, pro-
mieniujecie radoÊcià i si∏à rodziny. A przecie˝ przysz∏o
Wam swoje szcz´Êcie realizowaç we wcale nie∏atwym
czasie.

Przez te 50 lat przez Wasze ˝ycie przegalopowa∏y
burze historii i zakr´ty polskiego losu, a Wy - Szanow-
ni Jubilaci, wiedzieliÊcie, jak stawiç im czo∏a, jak wycza-
rowaç Êrodki na prze˝ycie, jak zostawiç k∏opoty zawo-
dowe za progiem domu, tak by w nim ciep∏o ogniska
domowego zyskiwa∏o moc ˝aru.

JesteÊcie - Wy Drogie Panie - kap∏ankami tego ogni-
ska. Budzi∏ Was p∏acz dziecka, niepokoi∏a troska o jego
los, ale by∏yÊcie pe∏ne optymizmu i wewn´trznej rado-
Êci, która zapewne udziela∏a si´ Waszym zatroskanym
m´˝om.

Drogie Z∏ote Pary!
Przyjmijcie Paƒstwo najgor´tsze ˝yczenia. ˚ycz´

Paƒstwu bardzo, bardzo du˝o zdrowia i bardzo d∏ugich
lat ˝ycia.

˚ycz´, by ze Skarbnicy Waszej ˚yciowej MàdroÊci
hojnie korzystali Wasi najbli˝si, Wasi sàsiedzi i znajomi.
Niechaj Êwiat Was otaczajàcy sympatycznie si´ do Paƒ-
stwa uÊmiecha i puszcza filuterne „perskie oko”, które-
mu niechaj towarzyszy westchnienie podziwu i ukon-
tentowania.

Wasza mi∏oÊç jest tà, która nie zazdroÊci, nie szuka
poklasku, nie unosi si´ pychà, nie unosi si´ gniewem,
nie pami´ta z∏ego.

˚ycz´, niech Wasza wielka mi∏oÊç nadal wszystkie-
mu wierzy, niechaj nadal we wszystkim pok∏ada nadzie-
j´, wszystko przetrzyma. Niech Waszej Wielkiej Mi∏oÊ-
ci towarzyszà jej siostry: Nadzieja i Wiara.

Gratuluj´ Paƒstwu.
Raduj´ si´ z Paƒstwem.
˚ycz´ Wszystkiego Najpi´kniejszego.

        Leszek Dzier˝ewicz

W piàtkowe popo∏udnie stycznia 2005 roku w sali
Urz´du Stanu Cywilnego w Ciechocinku  pojawi∏o si´
szeÊç par z ponadpi´çdziesi´cioletnim sta˝em ma∏˝eƒ-
skim. Byli to Paƒstwo Anna i Henryk Grabowscy, Ire-
na i Wiktor Polakowie, Kinga i Waldemar Krakowieccy,
Czes∏awa i Roman ˚ebrowscy, Halina i Roman Lewan-
dowscy oraz Janina i Henryk Grondalowie. Wszyscy oni
oraz nieobecni na uroczystoÊci Paƒstwo Irena i Marian
Chojnaccy zostali z okazji tego jubileuszu odznaczeni
medalami „Za d∏ugoletnie po˝ycie ma∏˝eƒskie” przyzna-
nymi przez Prezydenta RP. Medale wraz z kwiatami

wr´cza∏ Burmistrz Ciechocinka. Na sali oprócz „Z∏otych
Jubilatów” pojawi∏o si´ wielu ich bliskich, znajomych
i cz∏onków rodzin, którzy mieli okazj´ osobiÊcie z∏o˝yç
˝yczenia i wznieÊç toast za ich dalszà pomyÊlnoÊç. W
imieniu Redakcji przy∏àczamy si´ do tych ciep∏ych s∏ów
i ˝yczymy Jubilatom wszystkiego najlepszego. Z dzien-
nikarskiego obowiàzku chcemy poinformowaç, ̋ e cztery
z odznaczanych par ma∏˝eƒskich w∏aÊnie w Ciechocinku
przed laty powiedzia∏o sobie sakramentalne „TAK”. By-
li to  Paƒstwo Grabowscy, Polakowie, ̊ ebrowscy i Gron-
dalowie.     J.W.L.
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