JUBILEUSZ PANI ANIELI KWARCIAK
Żyć dla Boga i dla ludzi to jest motto życiowe pani Anieli Kwarciak. Dlatego właśnie Mszą Św.
w kościele parafialnym w Wilamowicach rozpoczęły się uroczystości z okazji 103 rocznicy
urodzin pani Anieli. Mszę Św. odprawił ksiądz dziekan Michał Boguta, który wiele ciepłych
słów powiedział pod adresem babci (tak ciepło określił jubilatkę).
Po Mszy Św. wszyscy zebrani udali się do restauracji Relaks w Kętach, gdzie najbliższa rodzina
urządziła dla niej uroczyste przyjęcie. Były serdeczne życzenia od wiceburmistrza Stanisława
Gawlika, sołtysa Pisarzowic Stanisława Peszla, przewodniczącej KGW Cecylii Puzoń wraz z
delegacją kobiet i oczywiście całej najbliższej rodziny. Na uroczyste spotkanie dojechał także
z życzeniami ksiądz Michał Boguta. Był oczywiście toast z życzeniami 200 lat, pyszny
poczęstunek oraz czas na miłe rozmowy z dostojną jubilatką, podczas których pani Aniela z
przyjemnością przyjęła zaproszenie na jubileuszowe spotkanie kobiet w Pisarzowicach w
miesiącu kwietniu. Wszyscy mile zaskoczeni byli sprawnością fizyczną, a przede wszystkim
umysłową dostojnej jubilatki. W tym miejscu trudno też nie zauważyć opieki i czułości jakiej
udzielają jej najbliżsi członkowie rodziny. To piękne. Wiemy, że tak powinno być, ale niestety
we współczesnym świecie takie przypadki nie zdarzają się zbyt często. A szkoda.
W trakcie uroczystości jeden z jej uczestników pan Adam z Porąbki zadedykował jubilatce
następujący wiersz :
Nie myślała mama, a tym bardziej tata, że pani Anieli stuknie 103 lata.
Za swe bardzo ciężkie pracowite życie, dziś los ją nagradza tak bardzo obficie.
Nie było okazji bezczynnie posiedzieć – była ciężka praca od rana do nocy.
Dzień się nieraz kończył dobrze po północy.
Teraz czas już sprawił, że Pani Aniela na prawo i lewo uśmiechy rozdziela.
Wiadomo też wszystkim tym którzy ją znają – nadal się tej Pani chłopcy podobają.
Więc Pani Anielo tego tu wieczoru, życzymy my wszyscy zdrowia i humoru.
Niech uśmiech na twarzy jak najczęściej gości.
Niech dni dalej płyną w zdrowiu i radości.
Raz jeszcze szanowna Jubilatko wszelkiej pomyślności i do następnych urodzinowych
spotkań. Gorące podziękowania dla tych wszystkich , którzy są blisko niej i czuwają ,aby Pani
Aniela czuła się jak najlepiej. Możecie być pewni, że Pan Bóg Wam to hojnie wynagrodzi.
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