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JUBILEUSZ SETNYCH URODZIN PANI IZABELI MICHALCZYK

    W dniu  12  grudnia  2019 roku setne  urodziny  obchodziła  pani  Izabela  Michalczyk,  mieszkanka
Brudzowic. Z tej okazji w sobotę 14 grudnia w kościele pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w
Brudzowicach w intencji jubilatki została odprawiona msza święta, w której udział wzięli przedstawiciele
Gminy Siewierz, członkowie rodziny, znajomi oraz społeczność Brudzowic.

    Po mszy świętej  odprawionej  przez księdza proboszcza Stanisława Straża,  goście  przystąpili  do
składania życzeń jubilatce. Burmistrz Miasta i  Gminy Siewierz Zdzisław Banaś, Przewodnicząca Rady
Miejskiej w Siewierzu Barbara Bochenek oraz Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Siewierzu Beata
Galon-Śliwa przekazali pani Izabeli listy gratulacyjne oraz prezent urodzinowy. Okolicznościowy wiersz dla
stulatki odczytała miejscowa poetka Jolanta Nowak-Wojdas. W imieniu członków Towarzystwa Społeczno-
Kulturalnego „NIWY” w Brudzowicach życzenia oraz upominek przekazał jego Prezes – dr n. med. Emilian
Kocot.

    Ponadto jubilatce towarzyszyły członkinie Koła Gospodyń Wiejskich w Brudzowicach, do którego przez
wiele lat należała pani Izabela. Podczas mszy uroczystą oprawę muzyczną zapewnili członkowie Orkiestry
Dętej OSP Brudzowice oraz Karol Łabuś.

    Pani Izabela z radością przyjmowała życzenia zdrowia i pomyślności na kolejne lata życia. W rozmowie
przeprowadzonej przez redakcję Kuriera Siewierskiego oraz internetowej telewizji ITV Siewierz stulatka z
Brudzowic  opowiedziała  historię  swojego  życia,  na  którą  złożyły  się  m.  in.  doświadczenia  II  wojny
światowej. Pomimo trudnych przeżyć pani Izabela zawsze zachowywała i do dziś zachowuje pogodę ducha,
zaraża uśmiechem i optymizmem. Dała się również poznać jako osoba towarzyska i rozpoznawalna w
swojej miejscowości, lubiąca odwiedzać rodzinę oraz sąsiadów i udzielająca się społecznie.

    Jubilatka nigdy nie narzekała na problemy zdrowotne oraz dolegliwości bólowe. Wciąż spaceruje, a do
niedawna oddawała się jeszcze swojej pasji, jaką jest ogrodnictwo. W swoim ogródku hodowała m. in.
piękne hortensje.  Miała  również talent  i  zamiłowanie do szycia.  Zachęcamy do obejrzenia materiału
filmowego poświęconego pani Izabeli Michalczyk, który można odtworzyć poniżej.

    Jubilatce gratulujemy osiągnięcia tak wspaniałego wieku oraz nieustającej witalności i życzymy dużo
zdrowia oraz wszelkiej pomyślności!!
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