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Jak wytrwać u boku jednego człowieka przez kilkadziesiąt lat? Jak pielęgnować i podsycać
miłosny żar? Czy przez całe życie można kogoś kochać? Oczywiście, że tak! Państwo
Arczyńscy z Ursynowa świętowali dziś 60. rocznicę ślubu. Uroczystość była wyjątkowa odbyła się w ratuszu z udziałem burmistrzów dzielnicy.
Leonarda i Janusz Arczyńscy poznali się w liceum. Choć nie była to miłość od pierwszego wejrzenia,
to małżeństwo trwa w szczęściu już 60 lat. Jak tego dokonali?
- Jest recepta. Miłość, zrozumienie i ogromne pokłady tolerancji. Mąż jest po ciężkim wypadku, ma
poważne kłopoty z pamięcią, więc się nim opiekuję i tak wspólnie idziemy przez życie - opowiada
nam pani Leonarda.
Małżonka pana Janusza przyznaje, że początkowo była zauroczona, ale... rodzicami przyszłego męża.
- On miał dwóch braci, więc rodzice byli zachwyceni, że w końcu pojawiła się jakaś synowa. Byli dla
mnie bardzo dobrzy - pokochali mnie - dodaje pani Leonarda.
Janusz Arczyński był żołnierzem zawodowym - brał udział w misjach w Wietnamie, na Wzgórzach
Golan i w byłej Jugosławii. Pani Leonarda przez całe życie pracowała jako nauczycielka. Na
Ursynowie zamieszkali 17 lat temu. Lubili podróżować, zwiedzili Paryż, Madryt, Barcelonę, Maltę,
Londyn. Wychowali dwie córki, doczekali się trójki wnucząt, dwójki prawnuczek.
Wzruszająca uroczystość w ratuszu
Rodzina i przyjaciele pary spotkali się dziś w ratuszu, gdzie, oprócz poczęstunku, czekała
niespodzianka. Córka państwa Arczyńskich przygotowała pokaz zdjęć. Sentymentalna podróż

fotograficzna pozwoliła zebranym jeszcze raz wspomnieć lata szczęśliwego małżeństwa bohaterów.
Małżonkowie wciąż patrzą na siebie z błyskiem w oku. Najważniejsze jest jednak to, że stać ich na
poświęcenia i stuprocentowe oddanie. Wiedzą, że mogą na siebie liczyć.
Były kwiaty, życzenia, łzy radości i słowa podziwu. W gronie świętujących pojawił się także burmistrz
dzielnicy Robert Kempa i jego zastępca - Łukasz Ciołko.
- Cieszę się i jestem pełen uznania, to poważny wyczyn, by wytrwać u boku jednej osoby przez tyle
lat. Jeśli są inne małżeństwa z tak dużym stażem, to chętnie wspomożemy świętowanie. Mamy
miejsce i chęci - zachęcał zastępca burmistrza, Łukasz Ciołko.
Urząd zachęca inne pary, które obchodzą w tym roku, okrągłe rocznice zawarcia związków
małżeńskich – 40, 50, 60 lat, do zgłaszania się do ratusz. - Przewidujemy zorganizowanie wspólnej
uroczystości jubileuszowej - mówi wiceburmistrz Ciołko.
Zainteresowani mogą się kontaktować z urzędem dzielnicy pod numerem telefonu: 22 443 73 54 lub
na adres e-mail: promocja@ursynow.pl
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