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Historia grobu,który znówpołączył ludzi

Waldemar Pętek urodził się w
Śremie. Kiedy był niemowlęciem ro-
dzice przenieśli się do Lubawki pod
– wtedy jeszcze Czechosłowacką
granicą.

- To była przeprowadzka za
pracą. - mówi

Tam spędził całe dzieciństwo.
Był jedynym dzieckiem, bardzo zży-
tym z matką. Ojciec w domu był go-
ściem, bo praca wymagała częstych
wyjazdów w delegacje.

- Mama chorowała, często le-
czyła się w szpitalach i sanatoriach,
więc mały Waldek dużo czasu spę-
dzał u koleżanek mamy i znajo-
mych. Także u pani Suchwałkowej,
czasem był u nich nawet kilka ty-
godni.

A że był dzieckiem wesołym to i
bardzo lubianym.Wszędzie go było
pełno.

Aż tu nagle przyszła tragedia.
- Miałem 14 lat kiedy zmarła

mama. Chodziłem wtedy do siód-
mej klasy. Została pochowana tam
gdzie mieszkaliśmy, w Lubawce. Oj-
ciec przez częste wyjazdy nie mógł
się mną zająć, więc wróciłem do
Śremu do ciotek – opowiada -
krzywdy nie miałem, siostry ojca
bardzo o mnie dbały, ale matki mi
brakowało.

Po skończeniu szkoły podsta-
wowej poszedł do Poznania do

W wazonie z kwiatami widać znicz, a w nim karteczkę, która po
dziesiątkach lat pomogła odpowiedzieć na kilka pytań.

„Wszystkim, którzy przychodzą na grób mojej ukochanej
mamy dziękuję za pamięć, modlitwę złożone kwiaty i zapa-
lone znicze”. Kartkę o takiej treści znalazła na nagrobku swo-
jej zmarłej przed trzydziestusześciu laty koleżanki pani
Suchwałkowa. Już wiedziała, że Waldemarowi, którego przez
tyle lat przywoływała pamięcią nic złego się nie stało. Po-
wróciły wspomnienia…

szkoły z internatem, krótko potem
trafił do służby wojskowej. Przez
kilka lat mieszkał z będącym już
wtedy na emeryturze ojcem w Śre-
mie.

W 1981 roku poślubił Bogumiłę.
Zamieszkali w Wojnowiach. Była
praca, na świecie pojawiły się dzieci
i nie było czasu jechać do Lubawki.
Potem przyszły trochę spokojniej-
sze czasy i razem z dziećmi wybie-
rali się tam choć raz w roku.

- Widzieliśmy, że grób jest cały
czas zadbany, zawsze są na nim
kwiaty i pali się znicz. Było widać, że
przez tyle lat ktoś o ten grób dba, a
przecież w Lubawce nie mieszkał
nikt bliski, nikt z rodziny. – opowiada
Bogumiła Pętek, żonaWaldemara –
nikogo tam jednak nigdy nie spot-
kaliśmy.

W ubiegłym roku postanowili w
jakiś sposób podziękować za tę pa-
mięć. Napisali karteczkę z podzię-
kowaniem, a także numerem
telefonu i włożyli do znicza, który
umieścili w wazonie. Następnego
dnia grób koleżanki z pracy – Zofii
Pentek (zmienna pisownia na-
zwiska – przyp. red.) jak co dzień
odwiedziła pani Suchwałko. Starsza
pani znalazła karteczkę przez przy-
padek. Wymieniała kwiaty i wyleciał
znicz, a z niego wypadła kartka.
Siedemdziesięcioletnia kobieta nie

Zofia i Mieczysław Bąk mieszkają razem w Kąkolewie już 50 lat. Zaraz po ślubie za-
mieszkali u rodziców pani Zofii, ale już po czterech latach wybudowali własny dom.
Pan Mieczysław pochodzi spod Warszawy a o istnieniu swojej przyszłej żony dowie-
dział się od jej brata w wojsku. Przyjechał do Kąkolewa, pokochał Zofię i został tu na
stałe. Państwo Bąkowie wychowali czwórkę dzieci, syna i trzy córki. Wszyscy mają
już swoje rodziny, a najmłodsza córka została z nimi w domu. Teraz więc jest ich tutaj
aż osiem osób. Bo z dziadkami mieszka też czwórka wnuków i zięć. Wspólnie pro-
wadzą dom, choć pani Zofia dotąd jeszcze gotuje, pierze, sprząta i co bardzo lubi -
pracuje w ogródku. Pan Mieczysław był policjantem i w tym zawodzie przepracował
30 lat. Na emeryturę przeszedł w 1993 roku. Teraz najchętniej jeździ rowerem, po-
maga żonie i córce, odwiedza bliskich. A mają państwo Bąkowie 12 wnucząt i jedną
prawnuczkę. Na 50. rocznicę ślubu przyjadą oczywiście wszyscy. I wszyscy będą ży-
czyć im długich wspólnych lat w zdrowiu.

widziała małych literek, ale zabrała
kartkę do domu. Tam ją odczytała.

Kilka dni po wizycie na cmenta-
rzu w Lubawce panWaldek odebrał
telefon. W słuchawce usłyszał ła-
miący się głos. To dzwoniła pani Su-
chwałko, szczęśliwa i wzruszona.
Po ponad trzydziestu latach udało
jej się odnaleźć syna przyjaciółki, a
przecież wciąż o nim myślała i za-
stanawiała się jak potoczyły się jego
losy.

Przez telefon dowiedziała się co

Z wizytą u seniorów

się z nim przez te lata działo, zapro-
siła całą rodzinę Pętków do siebie.

- Chętnie przyjęliśmy zaprosze-
nie, chcieliśmy odwiedzić tę panią
latem tego roku.

Ale los znów pokrzyżował plany.
Choroba mamy pani Boguni zatrzy-
mała ich w domu, w Wojnowicach.

- Pojedziemy tam jednak w przy-
szłym roku.

Trzeba dopisać ciąg dalszy tej
niezwykłej historii.

ALDONAKORBIK

Dobiega końca realizacja projektu „Aktywność szansą Twojego
rozwoju”. W grudniu wszystkie panie wzięły udział w ostatnim kursie
zawodowym podnoszącym umiejętności w zakresie obsługi kompu-
tera oraz kursie udzielania pierwszej pomocy, łącznie 48 godzin
kursu.

Do tej pory Panie uzyskały wsparcie psychologiczne, warsztaty ak-
tywnego poszukiwania pracy, warsztaty wizażu. Podniosły również swoje
kwalifikacje zawodowe poprzez: kursy prawo jazdy kat. B, kursy stylizacji
paznokci oraz kurs obsługi kasy fiskalnej.

Projekt był realizowany od czerwca, kursy natomiast rozpoczęły się we
wrześniu 2009 roku. Był to zatem dla uczestniczek bardzo intensywny
okres w życiu osobistym i zawodowym.

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Osiecznej dzięki
środkom współfinansowanym z Unii Europejskiej mógł zapewnić komple-
ksowe wsparcie dla osób biorących udział.

Obecnie trwają przygotowania do projektu „Aktywność szansą Two-
jego rozwoju” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Eu-
ropejskiego Funduszu Społecznego, którego realizacja rozpocznie się
2010 roku. Chęć udziału można zgłaszać osobiście w Miejsko - Gminnym
Ośrodku Pomocy Społecznej w Osiecznej.

Aktywność szansą Twojego rozwoju


