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Złote Gody 
 
 Pary, które połączyły  
się węzłem  małżeńskim w 
1960 roku i wspólnie przeżyły  
50 lat, spotkały się na uroczys-
tości zorganizowanej dla nich  
przez Urząd  Stanu Cywilnego 
w Tarnowie Opolskim. Wójt  
Gminy Krzysztof Mutz z upo-
ważn ienia Prezydenta Rzeczy-
pospolitej Bronisława Komo-
rowskiego wręczy ł im „Meda-
le za długoletnie pożycie 
małżeńskie”. Spotkanie rozpo-
częła kierownik USC pani 
Irena Kampa. Przywołała 
wspomnienia tego ważnego 
dnia, w którym dojrzali dziś 
ludzie składali sobie przy-
rzeczenie miłości i wierności. 
Nie szczędziła ciepłych słów, 
mówiąc o dochowaniu przez 

obecnych tych przysiąg.  Pan 
wójt życzył jubilatom zdrowia 
i radości każdego dnia, wyra-
żając podziw d la ich wytrwa-
łości i wzajemnego zrozumie-
nia. Srebrna medalowa róży-
czka i b iała róża symbolizo-
wały to piękne – choć niepo-
zbawione kolców – życie.  
 Po gratulacjach i me-
dalach przyszedł czas na toas-
ty, tort i rozmowy. Klimaty 
sprzed lat przywoływały stare 
przeboje grane przez Jerzego 
Wieczorka. Wkrótce też pary 
ruszyły w tany. Przy stole 
wspominano śluby i wesela. 
Panie z dużą dokładnością  
opisywały swoje kreacje i pro-
blemy, jakie musiały pokonać 
by pięknie tego dnia wyglądać.  
Wesela odbywały się najczęś-
ciej w domach, a tańce w 

salach – remizach, świet licach. 
W uroczystościach brało u-
dział zazwyczaj 40 –60 osób. 
Otrzymywane wówczas pre-
zenty to przede wszystkim  
artykuły gospodarstwa domo-
wego. 
 Pytani o najtrudniej-
sze chwile jubilaci zgodnie 
twierdzili, że zat rzymują w 
pamięci tylko to, co dobre. 
Wprawdzie dawniej zaopatrze-
nie rodziny wymagało wy-
trwałości i pomysłowości, jed-
nak wzajemna życzliwość,  
pomoc sąsiedzka i bezintere-
sowność pozwalały pokonać 
wszelkie przeszkody.  
 Na uroczystości obec-
ni byli: Gertruda i Alfred  
Baronowie, Małgorzata i Jerzy  
Brommowie, Jadwiga i Fran-
ciszek Buhlowie, Florentyna i 

Karol Dudowie, Emma i Józef 
Gebauerowie, Małgorzata  
i Paul Kallowie, Adelajda i 
Oswald Knittlowie, Gretruda  
i Józef Kołodziejowie, Maria i 
Henryk Kwaśni, Elżbieta  
i Henryk Malkusowie, Hilde-
garda i Gerard Sapokowie, 
Marianna i Witold Snekowie, 
Rosemarie i Richard Urbano-
wie, Anna i Jerzy Zajd lowie.  
 W jubileuszu nie mo-
gli wziąć udziału: Danuta i 
Czesław Furmańczukowie, El-
żbieta i Karol Liskowie oraz 
Marta i Józef Woznicowie. 
Pan wójt  wręczy im medale in-
dywidualnie. 
    Wszystkim Złotym 
Parom życzymy zdrowia i dłu-
gich jeszcze lat wspólnego 
życia w cieple rodzinnej mi-
łości. 
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