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Barbara Klak z radością wspo-

mina Kleszczewo. Dla niej to naj-
piękniejsze miejsce na ziemi.
Dziadek kupił tam kiedyś dom i zie-
mię i cała rodzinka przeniosła się
z Rawicza na wieś. Pani Barbara
właśnie w Kleszczewie spędziła
dzieciństwo. Opowiada jak biegała
po kasztanowych alejach i jak sia-
dała z babcią pod ogromną lipą
przed domem. Wydaje się, że to
było wczoraj, a przecież nie ma już
babci, nie ma rodziców, nie można
beztrosko chodzić po pagórkach.

- Czasem śni mi się Klesz-
czewo - zwierza się pani Bar-
bara. - Zawsze wtedy biegam i
jestem zdrowa.

Barbara Klak mówi, że ma
szczęście. Poznała i pokochała
wspaniałego człowieka. Mają
trójkę dzieci, córka przed rokiem
wyszła za mąż. Barbara bała się,
że nie zatańczy na ślubie Emilki,
ale mąż pomógł, goście wspierali.
Parę kroków zrobiła samodzielnie.

Przez wiele lat nic nie wskazy-
wało, że kiedyś może zachorować.
Pracowała, prowadziła dom, wy-
chowywała dzieci. Najmłodszy
synek zaraz po urodzeniu przez
siedem miesięcy leżał w szpitalu i
walczył o życie. Wtedy po raz
pierwszy poczuła co znaczy się
bać. Ale poradzili sobie, chłopak
wyzdrowiał, dziś ma 14 lat. I jest
podporą mamy - posprząta, ugo-
tuje, wywiesi pranie. Ale gdy jesz-
cze był malutki ona sama
usłyszała, że ma raka. To było jak
wyrok. Co zrobi, jeśli nie zdąży wy-
chować dzieci? Jak mąż poradzi
sobie bez niej?
- Przeszłam operacje - wspo-

mina. - Udało się, więc jak naj-
szybciej chciałam o tym
zapomnieć. Jeszcze wtedy żyła
mama i tata, jeździłam do Klesz-
czewa. Cieszyłam się każdym
dniem. Chyba nawet niewielu są-
siadów wiedziało, że miałam taki
problem.

Ale choroba wróciła. Po dzie-
więciu latach od tamtej operacji za-
częły ją boleć nogi w biodrach.
Bywały dni, że trudno jej było cho-
dzić. Poszła na badania, zrobiła
zdjęcia. Mówi, że wyglądały jak ko-
lorowy obrazek. Na czerwono po-
kazywały miejsca, gdzie kości już
właściwie nie istniały. Na biodrach,
żebrach, kręgosłupie, mostku -

Ojciec mówił do niej Barbarka. Wiedziała, że ściskało mu się serce, gdy patrzył jak cierpi.
Przy niej nigdy nie płakał, ale w domu, kto wie? Teraz jest już po drugiej stronie. Na pewno
widzi kule przyklejone do jej ciała i wózek inwalidzki i gips na ręce. Ciekawe czy i teraz po-
wiedziałby: "ciesz się z tego co masz". Kiedyś często to powtarzał. I jeszcze, że "jeśli jest ci
źle, kopnij się i idź dalej". Ale jak tu iść?

wszędzie były ubytki. No i ten po-
tworny ból, przeszywający całe
ciało.

Ile trzeba mieć w sobie siły,
żeby usłyszeć, że nie ma żadnej
nadziei? Pani Barbara mówi, że
Pan Bóg wybiera osoby, o których
wie, że sobie poradzą. Niejeden
raz rozmawiała o tym z księdzem.
Ona była silna, mogła znieść taki
los. Pewnie dlatego nie wierzyła,
że ma umrzeć. Ani ona, ani mąż.
Znowu poddała się chemii, znowu
przeleżała tygodnie w szpitalu,
znowu strasznie cierpiała.
- Nie mogłam jeść, nie mogłam

pić, chudłam - wspomina. - Ale nie
poddałam się. Po prawie dwóch la-
tach walki zatrzymałam chorobę.
Teraz ja jestem górą.

Aż trudno uwierzyć, że się
uśmiecha. Codziennie przecież
bierze leki, raz w miesiącu jeździ
na kroplówki, co kilka miesięcy
przechodzi badania. Trochę przy-
tyła, wygląda ładnie. Ludzie w
Świerczynie, gdzie mieszka z ro-
dziną, już nie dziwią się, kiedy na
wózku jedzie do sklepu. Pomagają
zrobić jej zakupy, załadować torby.
Każdy ustępuje miejsca, zapyta
czy w czymś pomóc. W kościele
też już nie oglądają się za nią, wie-
dzą, że chce prowadzić normalne

życie. Przecież wsiada czasem z
mężem do samochodu i jadą nad
wodę, albo na imprezę. Niekiedy
do siostry, do Kleszczewa. Tam
najłatwiej o szczerość.

- Zrozumiałam, że teraz każdy
dzień jest darem od losu - mówi. -
Nie wiem, ile mi ich zostało, ale nie
chcę by były smutne. Wychodzę z
domu, spotykam się z przyjaciół-
kami, rozmawiam nie tylko o cho-
robie. No i walczę, z ciałem, ze
słabościami.

Barbara przez trzy lata ćwiczyła
na rowerku, by usprawniać mięś-
nie. Uczyła się chodzić o kulach.
Pokonała strach i dziś potrafi już
zejść do piwnicy, napalić w piecu,
przygotować obiad dla rodziny. A
nie jest to wcale łatwe, bo każdy
krok to ból. Mąż nieraz powtarzał,
że gdyby mógł oddałby połowę
swojego zdrowia, aby jej ulżyć. Ale
nie da się. Ileż razy patrzył jak wal-
czy ze sobą, czasem jak traci cier-
pliwość, jak płacze.
- Nauczyłam się żyć z chorobą

- zwierza się Barbara. - Mówię jej,
ty jesteś słaba, a ja silna. Przeko-
marzam się z nią. Może wygram?

I dodaje, że "nie ma zmiłuj". Nie
można się poddać. Jest przecież
optymistką i ma wokół siebie bli-
skich. Oni chcą żeby żyła. Dla nich
też się uśmiecha.

I marzy. Wydawałoby się, że o
rzeczy prostej, zwyczajnej. A jed-
nak dla niej nieosiągalnej. Chcia-
łaby chociaż raz zobaczyć morze.
Spędzić tam z mężem kilka dni,
stanąć na brzegu. To jest na dziś
zbyt kosztowne marzenie, ale kie-
dyś, kto wie?

Tato by pewnie powiedział:
“Barbarka, ciesz się z tego co
masz”. A ma życie. Sama mówi, że
Bóg dał jej już pięć kolejnych lat.
Za każdy następy rok może Mu
tylko dziękować.
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Inwestorem przedsięwzięcia
jest Wielkopolski Zarząd Dróg Wo-
jewódzkich w Poznaniu, a gmina
Osieczna obok miasta Leszna i po-
wiatu leszczyńskiego zadeklaro-
wała się współuczestniczyć w
realizacji zadania. W tej sprawie
odbyło się już kilka spotkań. Po-
czątkowo planowano, iż do końca

Ścieżka rowerowa
Na ścieżkę rowerową łączącą Leszno z Osieczną trzeba jesz-
cze trochę poczekać. Piętrzą się problemy związane z bu-
dową trasy dla rowerzystów.

bieżącego roku powstanie projekt
i zostanie wydane pozwolenie na
budowę. Nie jest to już jednak
takie pewne. Wstępny projekt nie
został zaakceptowany, więc trzeba
opracować kolejny. Początkowe
założenia jeśli chodzi o koszt in-
westycji wynosiły 5 milionów zło-
tych, teraz mówi się już o 10
milionach.

A sezon turystyczny w pełni.
Rowerzyści znów muszą jechać
niebezpieczną dla nich drogą wo-
jewódzką, albo bezpieczniejszą,
aczkolwiek mniej wygodną - bo
piaszczystą ścieżką leśną.

Pozostaje jedynie mieć na-
dzieję, że budowa ścieżki nie prze-
dłuży się bardziej niż do
obiecywanego obecnie roku 2010.
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