GMINA LIW

Jubileusz 100-lecia urodzin Pana Kazimierza
Bednarczyka z Jartypor

18 lipca br. zamieszkały w Jartyporach Pan Kazimierz Bednarczyk obchodził piękny jubileusz – setną rocznicę urodzin.
Jubilat urodził się w Jartyporach jeszcze pod zaborami ale już po kilku miesiącach od Jego narodzin Polska odzyskała
niepodległość. Pan Kazimierz w 1938 r. zgłosił się na ochotnika do wojska, a gdy wybuchła II wojna światowa wziął
udział w obronie kraju. Gdy jego oddział z jednej strony otoczyły wojska niemieckie, a z drugiej wojska rosyjskie dostał
się do niewoli. Przez całe życie mieszkał w Jartyporach, gdzie przed 63 latami ożenił się i prowadził gospodarstwo
rolne. Wychował z żoną Anną dwoje dzieci, a doczekał siedmioro wnuków i sześcioro prawnuków. Dzisiaj pan
Kazimierz cieszy się jeszcze w miarę dobrym zdrowiem, zdarza mu się kosić trawnik (nie kosiarką ale kosą) i nawet
jeździć na rowerze.
Z okazji tego jubileuszu z listem gratulacyjnym przed kilkoma dniami przybył do Jartypor przedstawiciel Prezesa Rady
Ministrów Mateusza Morawieckiego. List gratulacyjny przysłał również Prezydent RP Andrzej Duda.
W dniu urodzin 18 lipca Pana Kazimierza odwiedzili Wójt Gminy Liw Bogusław Szymański oraz kierownik KRUS
Węgrów Adam Kowalczyk. W imieniu Samorządu Gminy Liw Wójt Gminy przekazał dostojnemu jubilatowi kosz
słodyczy oraz list gratulacyjny. W życzeniach skierowanych do jubilata Wójt Gminy napisał: „Dane było Panu urodzić
się wraz z ponownymi narodzinami naszej Ojczyzny, w roku 1918. Doświadczył Pan wielu trudów i radości związanych
z naszą polską historią. Ten jubileusz to chwila niecodzienna i doniosła. Pana życie jest niewątpliwie skarbnicą wielu
przeżyć, zarówno tych radosnych jak i trudnych. Jan Paweł II o ludziach starych mówił, że „są strażnikami pamięci
zbiorowej”.
Serdecznie Panu Kazimierzowi gratulujemy tak pięknego jubileuszu, życzymy na kolejne lata dużo zdrowia oraz
jeszcze wielu lat zasłużonego odpoczynku w gronie kochającej rodziny.
W sobotę, 21 lipca br. w kaplicy w Jartyporach o godz.12.00 zostanie odprawiona msza św. w intencji Jubilata.
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