
JUBILEUSZE POŻYCIA MAŁŻEŃSKIEGO 

 W niezwykle uroczystej oprawie 47 par małżeńskich żyjących na terenie Gminy Wilamowice świętowało w 
sobotę 26 stycznia „jubileusz 50, 60 i 70 lecia pożycia małżeńskiego”. 
W tym wyjątkowym wydarzeniu w restauracji „Rogowa” małżonkom towarzyszyli znamienici goście :  
Z-ca burmistrza Wilamowic, Przewodnicząca Rady Miejskiej, Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego, Dyrektor 
Ośrodka Kultury, Sołtysi z poszczególnych miejscowości. Obecni byli także proboszczowie z poszczególnych 
parafii. Świętowanie rozpoczęło się uroczystą mszą świętą w sanktuarium pw.  Św. Józefa Bilczewskiego w 
Wilamowicach odprawioną przez proboszcza miejscowej parafii w koncelebrze z proboszczami z parafii z 
których pochodzili jubilaci. W trakcie mszy świętej małżonkowie odnowili swoje ślubne przyrzeczenia. 
Otrzymali też okolicznościowe pamiątki.  
Po uroczystej mszy św. wszyscy udali się do restauracji „Rogowa” gdzie odbyła się druga część uroczystości. 
Tu zastępca pana burmistrza miło przywitał wszystkich na uroczystych obchodach jubileuszy pożycia 
małżeńskiego. Cieszymy się wszyscy, że zechcieliście państwo spędzić z nami dzisiejsze godziny południowe 
by spojrzeć razem na minione lata  i podzielić się refleksjami. Po czym dodał : szanowni jubilaci minęło 50, 
60 i 70 lat od chwili kiedy połączyliście swój los. Kiedy złączeni uczuciem i wzajemną ufnością 
powiedzieliście sobie słowo „tak” i włożyliście obrączki. Mimo różnych przeciwności losu przyrzeczenia 
danego sobie dotrzymaliście. Możliwie to było tylko dlatego, że darzycie się wzajemnym uczuciem i 
poszanowaniem. Z Waszego życia wynika  niejedna nauka dla tych, którzy wybrali lub wybiorą wspólnotę 
małżeńską. Oglądacie się dziś na pewno na punkt wyjścia zegara, który wybił dla Was 50, 60 a nawet 70 lat 
pożycia małżeńskiego. Zegara , którego wskazówek zamknąć się nie da. Dziś z dumą możecie stwierdzić, że 
dobrze wywiązywaliście się ze swoich obowiązków wobec siebie, dochowując sobie przez tyle lat wierności 
małżeńskiej. Z tej tak miłej okazji składam  Wam Drodzy Jubilaci gratulacje za chlubne przeżycie tak pięknej, 
wspólnej drogi  i życzę Drodzy Państwo długich i pogodnych lat życia. 
Następnie wywołane pary podchodziły do dekoracji. Parom z 50 letnim stażem małżeńskim zostały  
wręczone przez pana burmistrza medale za długoletnie pożycie małżeńskie nadane im przez Prezydenta RP.  
Wszyscy otrzymali pamiątkowe dyplomy, kwiaty i torby ze słodyczami. 
Z Pisarzowic swoje jubileusze obchodziły pary : 
60 – lecia 
Janina i Mieczysław Mynarski 
Stanisława i Marian Nycz 
Helena i Jan Olek 
Stanisława i Józef Szetyński 
50 –lecia 
Władysława i Antoni Foks 
Ewa i Zygmunt Kućma 
Irena i Stefan Miodoński 
Czesława i Jan Pudełko 
Z uwagi na stan zdrowia nie wszystkie pary mogły być obecne, ale tym które były sołtys Pisarzowic oprócz 
gratulacji dziękował za to że jubilaci są dobrym wzorem do naśladowania dla młodych pokoleń. Pokazujecie 
państwo własnym przykładem jak żyć by być człowiekiem godnym naśladowania. Jesteście na pewno 
gotowi spieszyć sobie z moralnym wsparciem i pomocą. Jesteście przykładem dobrych rodzin. 
W pięknej części artystycznej wystąpił Zespół Regionalny z Hecznarowic. 
Wspólny obiad zakończył jubileuszowe uroczystości. 
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