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100 urodziny Pani Anny Świątek

W dniu 18 września 2018 roku mieszkanka Parysowa – Pani Anna Świątek obchodziła swoje
setne urodziny.
Jubileuszowa uroczystość odbyła się w niedzielę 23 września i rozpoczęła się Mszą Świętą
odprawioną w kościele parafialnym w Parysowie w intencji Szanownej Jubilatki, gromadząc
liczną rodzinę, przedstawicieli Samorządu Gminnego, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
oraz mieszkańców. Jubileusz setnych urodzin miał bardzo podniosły charakter. W imieniu
parafii ks. Proboszcz Włodzimierz Tendorf wraz z księżmi wikariuszami Grzegorzem
Bochińskim i Piotrem Łyczewskim złożyli jubilatce życzenia urodzinowe.
Pani Bożena Kwiatkowska Wójt Gminy Parysów przedstawiła życiorys Pani Anny Świątek i
złożyła jubilatce życzenia „- Jubileusz jest także szczególnym powodem dumy rodziny,
mieszkańców i władz samorządowych Gminy Parysów. To również dla mnie wyjątkowa
możliwość, aby złożyć Pani serdeczne gratulacje oraz życzyć przede wszystkim zdrowia,
pogody ducha i wszelkiej życiowej pomyślności. Niech każda chwila będzie dla Pani źródłem
szczęścia i niech upływa w spokoju i zdrowiu a opieka naszej Parysowskiej Matki prowadzi
Panią przez dalsze lata życia”.
Następnie przedstawiciele władz samorządowych gminy Parysów Wójt Gminy Bożena
Kwiatkowska, Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego Agnieszka Ponceleusz wręczyli dostojnej
jubilatce kosz, a w nim 100 herbacianych róż, obraz Matki Bożej Parysowskiej, ciepły koc,
skan aktu urodzenia.

W dalszej części uroczystości kierownik Wydziału Emerytalno-Rentowego Zakładu
Ubezpieczeń Społecznych w Garwolinie Pani Mucha Maria odczytała list gratulacyjny od
Prezesa ZUS w Warszawie. Wraz z Panią Agnieszka Łączyńska przekazały życzenia i
pamiątkowy bukiet kwiatów.
Najserdeczniejsze życzenia wraz z upominkami złożyli również Pan Kazimierz Sionek –
przedstawiciel Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Pani Elżbieta Woźniak-Sionek –
przedstawiciel Żołnierzy Armii Krajowej Placówki Parysów, Obwodu „Gołąb”- Garwolin,
Podokręg Warszawa Wschód, Pani Halina Piskorek – która kontynuuje organizację
pielgrzymek do miejsc świętych zapoczątkowanych przez naszą jubilatkę.
Rodzina przygotowała jubilatce bardzo piękną uroczystość. Nie zabrakło lampki szampana i
odśpiewania dwustu lat życia. Jubilatka zaśpiewała piosenkę „ Słoneczko”, którą śpiewała z
dziećmi w szkole „ Jasne słoneczko boso dziś wstało rozpędzić chmurę czasu nie miało. Więc
się zbierają zewsząd paradnie, za chwilę pewnie deszczyk upadnie. Ożywi drzewa, w
ogrodzie, w lesie, schylone główki kwiatów podniesie”.
Rocznica urodzin jubilatki zbiegła się z rocznicą odzyskania niepodległości Polski, dlatego
Pani Anna odśpiewała z uczestnikami uroczystości Hymn Narodowy.

ŻYCIORYS
Pani Anna Świątek z domu Frelek urodziła się 18 września 1918 r. w Parysowie. Jej rodzice
Jan Frelek i Józefa z domu Potera byli rolnikami. W wieku 6 lat Pani Anna straciła mamę.
Panu Janowi w opiece nad dziećmi Anną i jej o 4 lata starszym bratem Leonem pomagała
jego mama. To właśnie babcia przekazała jej najważniejsze wartości, którymi kieruje się w
życiu.
Pani Anna, jako młoda kobieta rozpoczęła pracę, jako nauczycielka w Szkole Podstawowej w
Borowiu i przez kilka lat tam mieszkała. Później podjęła pracę w szkole w miejscowości
Stodzew z dziećmi z klas 1-4 a następnie uczyła w przedszkolu i szkole w Parysowie. Pani
Anna, jako wieloletnia nauczycielka tak podsumowała okres swojej pracy: „Ja lubiłam bardzo
dzieci i dzieci mnie lubiły”.
Pani Anna była członkiem komitetu w Parysowie, który przyjął i opiekował się dziećmi
wysiedlonymi z Zamojszczyzny. Dzieci te skierowano do Parysowa, ponieważ istniała tak
komórka konspiracyjna do walki z okupantem, do której należała jubilatka.
W czasie wojny w latach 1941-1944 Pani Anna była członkiem Żołnierzy Armii Krajowej
Placówki Parysów, Obwodu „Gołąb”- Garwolin, Podokręg Warszawa Wschód. Pełniła funkcję
łącznika Garwolin – Mińsk Mazowiecki. Nosiła pseudonim „Kasia”.
Za zasługi Komitet Organizacji 50-lecia Powstania Warszawskiego i „Akcji Burza” pod
protektorem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej przyznał Pani Annie odznakę pamiątkową
i medal. Kierownik Urzędu do spraw Kombatantów i osób represjonowanych Sekretarz
Stanu przyznał odznakę Weterana Walk o Niepodległość.

Po wyzwoleniu, kiedy zaczęły się rządy nowej władzy, musiała sama uciekać z Parysowa, bo
aresztowano i wywożono na Sybir wszystkich tych, którzy w czasie wojny należeli do
konspiracji. Przez 2 miesiące mieszkała u zaprzyjaźnionej rodziny Gontarzów w
Skierbieszowie. Ale i stamtąd musiała uciekać. Wróciła do Parysowa, gdzie było już
spokojnie. To właśnie w Skierbieszowie po wielu latach jako gość honorowy uczestniczyła w
otwarciu Izby Pamięci Narodowej.
Mając 31lat wyszła za mąż, a było to 14 lutego 1949 roku za Jana Świątek lat 39
pochodzącego z Lalin. Ślub zawarty był u stóp Jasnogórskiej Pani w Częstochowie a
sakramentu małżeństwa udzielił ojciec opat Alojzy Wrzolij. Mąż Pani Anny był krawcem,
oprócz tego śpiewał w chórze. To właśnie jego piękny głos urzekł Panią Annę.
W 1949 roku Pani Anna urodziła syna Andrzeja Teodora który mieszka obecnie w
Warszawie, a w 1954 roku syna Leszka Grzegorza z którym mieszka do dnia dzisiejszego.
Państwo Świątek ciężko pracowali na roli, posiadając 8ha gospodarstwo. Los nie szczędził
im bolesnych przeżyć. Państwo Świątek przeżyli drugą wojnę światową. W czasie okupacji
niemieckiej Parysów został spalony. Stracili wtedy dom na ul. Kozłowskiej. Z pomocą
przyszli dziadkowie Pani Anny. To od nich otrzymali dom, w którym obecnie mieszka Pani
Anna.
Mąż Pani Anny zmarł w 1961r. Pani Anna została sama z dwoma synami jednak mimo
różnych trudności nie poddawała się. Wierzyła, że po ciężkich przychodzą lepsze czasy i
słońce zaświeci również dla jej bliskich.
Pani Anna to bardzo aktywna osoba. Przez wiele lat organizowała pielgrzymki do miejsc
świętych: Częstochowy, Lichenia – gdzie znajduje się ufundowana przez pielgrzymów z
parafii Parysów pamiątkowa tablica, na Litwę do sanktuarium Ostrej Bramy w Wilnie, do
Łagiewnik. To właśnie nasza jubilatka wraz z pielgrzymami z Parysowa zapoczątkowała
przystrajanie kwiatami figury Matki Boskiej w Górkach.
Była przewodniczącą Koła Gospodyń w Parysowie. Z takim podejściem do życia doczekała w
zdrowiu 100 lat życia. Jubilatka ma 2 wnucząt i 1 prawnuka.

