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ność ze Spółdzielnią Spożywców „Jed-
ność” i Spółdzielnią Rolniczo-Handlową
„Rolnik”. W skład GS weszły też resztki
majątków w Dobramyśli, Świerczynie,
Grodzisku, Łoniewie, Raduchowie, Trze-
bani, Kąkolewie, Wojnowicach, krochmal-
nia w Grodzisku, wiatrak Osiecznej,
osiecki zamek i Jezioro Łoniewskie. Pierw-
szą gałęzią działalności gospodarczej GS
„SCh” był sklep spożywczy i gospodar-
stwa domowego przy ul. Leszczyńskiej w
Osiecznej. W późniejszych czasach
Gminna Spółdzielnia prowadziła magazyn
nawozów sztucznych, wytwórnię wód ga-
zowanych, stację paliw, bar w Świerczy-
nie, restaurację „Jubilatka” w Kąkolewie,
restaurację "Pod wiatrakami" w Osiecznej,
mieszalnię pasz w Kąkolewie, stację ob-
sługi samochodów w Osiecznej, oferowała
też usługi rolnicze oraz wybudowała i pro-
wadziła pawilony handlowe w kilku miejs-
cowościach.
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Zawsze, kiedy jest ciepło i zaczynają się wakacje, wraca do
mnie wspomnienie sprzed lat. Bardzo smutne i bardzo po-
uczające. To wspomnienie dotyczy dzieci. Latem zwykle da-
jemy im więcej swobody, pozwalamy biegać, organizować
sobie zabawy, bywa, że “spuszczamy je z oczu”. Wtedy nie-
trudno o nieszczęście.

Tamtego lata, o którym mówię,
w mojej miejscowości zdarzyły się
trzy tragedie. Były tak dziwne i nie-
spodziewane, że aż trudno w nie
uwierzyć. Piszę o nich tylko dla-
tego, by powiedzieć, że małe
dziecko nie ma takiej wyobraźni,
aby przewidzieć nieszczęście. Nie
wychodzi mu naprzeciw. Ono się
po prostu zdarza. Wczoraj słysza-
łam w telewizji, że złamało się
drzewo, do którego przyczepiono
hamak i że spadło na dziew-
czynkę. Jakiś czas temu mówiono
o trzepaku, który przewrócił się i
przygniótł dziecko. A ile razy sły-
szymy o dzieciach pogryzionych
przez psy?

Nieraz zastanawiałam się, czy
takie wiadomości w ogóle powinny
trafić do mediów, czy nie ranią
zbytnio rodzin, których dotyczą?
Ale zaraz odpowiadam sobie, że
przecież one także ostrzegają, po-
kazują, co może się zdarzyć,
czego powinniśmy unikać. Z każ-
dej takiej historii ktoś wyciąga lek-
cję, ktoś się czegoś uczy. Te
ogromne nieszczęścia w pewnym
sensie ratują innych. Jestem
pewna, że na wszystkich koloniach
wychowawcy będą teraz spraw-
dzać, gdzie zawieszają hamak.

Może i te historie, które ja za-
pamiętałam, też staną się lekcją,
nie tylko na wakacje.

Jasiek był synkiem moich są-
siadów. Oni mieli duży ogród i
uprawiali warzywa, które potem
sprzedawali na straganie przed
domem. Cała rodzinka pracowała
przy tym interesie. Robili też prze-
twory na zimę, kisili całe beczki ka-
pusty, kopcowali marchew,
pamiętam, że smażyli powidła. Z
tego żyli. Kiedy tylko tam zaszłam,
wszyscy byli w ruchu. Jedni na po-
dwórzu, drudzy w ogrodzie, są-
siadka w kuchni. Każdy coś robił.
A Jasiek ciągle krzątał się pod no-
gami. Był pupilkiem rodziny, urodził
się po wielu latach. Jego siostra
miała wtedy prawie dwadzieścia
lat. A tamtego dnia było gorące
lato. Jasiek bawił się przed
domem. Wszyscy go widzieli. Z

ogrodu wyjeżdżał ciągnikiem jego
ojciec. W tym momencie chłopiec
musiał przebiec podwórze i stanąć
pod bramą obory. Może chciał tam
się schować albo zrobić miejsce
dla taty. A tato cofał tym ciągnikiem
właśnie w tamtą bramę. Nie wie-
dział, że przygniata synka.

W każde żniwa przypomina
mi się ta historia. I wiele podob-
nych, które zdarzają się na polu,
przy maszynach, w gospodar-
stwach.

Moja koleżanka miała rodziców
na wsi. Często ich odwiedzała,
zwłaszcza że do tej wsi było za-
ledwie kilka kilometrów. Wtedy po-
jechała z córeczką. Ewa miała
dopiero dwa latka, ale bywała już
wiele razy u dziadków. Lubiła się
tam bawić na podwórzu. Kole-
żanka jej na to pozwalała, bo
domek mamy był parterowy, więc
z okna cały czas widziała có-
reczkę. Wtedy też tak było. Nagle
przez ułamek sekundy straciła ją z
oczu. Wybiegła na podwórze,
dziecka nie było. Jakby zapadło
się pod ziemię. Jeszcze przez kilka

chwil wołała ją, szukała i nic. Do-
piero po paru minutach zobaczyła
otwarte okienko do piwnicy. Takie
przy murze, tuż pod domem. Ewa
tym okienkiem zsunęła się na dół.
A tam było trochę wody po wcześ-
niejszych deszczach. Uderzyła
główką, straciła przytomność, uto-
piła się.

Nawet w najbardziej, wyda-
wałoby się, bezpiecznym miej-
scu, nie można dziecka zostawić
bez opieki.

Tego samego lata jeszcze
jedna tragedia wstrząsnęła miesz-
kańcami. Do jednej z rodzin przy-
jechał wujek. Nie pamiętam, czy
był to żołnierz czy też inny mundu-
rowy, ale miał ze sobą broń. Ludzie
mówili później, że podobno położył

ją wysoko, na szafie. Nie przewi-
dział tylko, że mali chłopcy zainte-
resują się tym pistoletem. A mieli
sześć i siedem lat i oglądali już wo-
jenne filmy. Chcieli być jak tamci
bohaterowie. W sobie tylko znany
sposób ściągnęli broń z szafy i ba-
wili się “w wojnę”. Jeden z braci
wymierzył w drugiego. I wystrzelił.
Doszło do najgorszego. Dopiero
huk wystrzału ściągnął rodziców
do pokoju. Mogli tylko krzyczeć z
rozpaczy. Wkrótce wyprowadzili
się, gdzieś w Polskę.

Te prawdziwe historie są na-
prawdę tragiczne. Nie piszę o
nich, by wywołać sensację czy
rozbudzić ciekawość. Zdarzyły
się dość dawno, ale przecież po-
dobne bywają i dzisiaj. Przypo-
minania o nich nigdy za dużo. W
końcu mówimy o zdrowiu i życiu
naszych dzieci. A nie ma nic
cenniejszego na świecie.
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