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Nikt z dzieciaków nie wiedział
jak Marynia się nazywa. Nikt
zresztą po nazwisku się do niej nie
zwracał. Marynia, to była Marynia.
I już.

Kiedy ja byłam dzieckiem Ma-
rynia miała około 60 lat. Dzisiaj ja
mam tyle, więc Maryni na pewno
już nie ma. Ale ze mną jest. Pa-
miętam ją w zapinanym fartuchu,
który niemal zawsze zakładała na
długą spódnicę i bluzkę. Była dość
tęga, więc chodziła wolno, jakoś
tak dostojnie. Bardzo lubiłam pat-
rzeć jak wdrapuje się do tego swo-
jego małego mieszkanka.

Bo to mieszkanie miało coś z
magii. Nie wiem, czy dziś ktokol-
wiek mieszkałby w takiej "dziurce".
Całe lokum zajmowało może z
dziesięć metrów. Kuchenka miała
dwa metry na metr, a pokój najwy-
żej trzy na trzy. Wchodziło się tam
bardzo wąskimi schodami, tuż nad
pralnią. Oba pomieszczenia miały
jednak okienka, jedno na ogród,
drugie na podwórze. Kiedy już
weszło się tam na górę, to ten
świat na parterze był jakiś inny, da-
leki. Na pewno mniej ciekawy. Baj-
kowo było u Maryni.

Prawdziwehistorie
Czytając prawdziwe historie opowiadane przez czytelnikówpomyślałam sobie, że warto czasem pamiętać nie tylko te tra-giczne, czy smutne, ale także dobre. One też budują naszeżycie i mówiąc szczerze jest ich więcej. Dla mnie taką dobrąhistorią, która szła ze mną przez całe dzieciństwo i młodośćbyła Marynia.

Boże, jak ja marzyłam żeby kie-
dyś mieć taki pokoik! Było w nim
łóżko, kaflowy piec, stary fotel i
mnóstwo różnych bibelotów. Go-
dzinami mogłam oglądać obrazki
na ścianach, jakieś figurki, kolo-
rowe serwetki, poduszki, które Ma-
rynia robiła z nici, fotografie. Przez
myśl mi wtedy nie przechodziło, że
to jest najuboższy pokoik w tej czę-
ści miasteczka. Marynia po prostu
była biedna. A dla mnie i moich ró-
wieśników była najważniejsza.

Do Maryni chodziło się zawsze.
Kiedy któreś z nas zadrapało na
podwórzu kolano, biegło do Ma-
ryni. Jak trzeba było się poradzić,
Marynia była do tego najlepsza.
Pamiętam, jak u Maryni układa-
liśmy życzenia ślubne dla naszej
sąsiadki i jak u niej organizowa-
liśmy próby gwiazdkowego przed-
stawienia. Do dziś zachodzę w
głowę, jak my się tam wszyscy
mieściliśmy. Jedni siadali na pod-
łodze, inni na łóżku, ja najczęściej
na parapecie okna. Stamtąd wi-
działam ogród.

Te wspomnienia z mieszkania
Maryni są jak lekarstwo na całe
zło. Rodzice wtedy pracowali, nie

było świetlic, żadnych kawiarenek,
nawet telewizorów. W moim domu
było radio, ale u Maryni tylko "koł-
choźnik". Kto dziś pamięta taką
skrzynkę, przez którą płynęła mu-
zyka i czasem jakieś oficjalne ko-
munikaty? A u Maryni był. I zawsze
było tam ciepło. To prawdziwe, z
kaflowego pieca i to, które dawała
Marynia. Do dziś czuję, jak robiło
się ciepło, kiedy przytulała mnie do
swego brzucha. Te wspomnienia
zostały mi na całe życie. Dużo póź-
niej dowiedziałam się, że i moi ro-
dzice, i inni sąsiedzi z podwórka
pomagali Maryni na co dzień.
Przede wszystkim dawali jej pracę.
A to prała w pralni pod mieszka-
niem, a to pieliła w ogrodzie, a to
szła na grzyby. I zarabiała w ten
sposób, bo innej pracy nie miała.
Ale przynosili też drewno do pieca,
czasem placek jak któraś z sąsia-
dek akurat piekła, moja mama da-
rowała jej te fartuchy na zmianę.
Wszyscy wiedzieli, że do niej cho-
dzimy. I cieszyli się z tego. U Ma-
ryni mogło nas spotkać tylko
dobro.

Czasem myślę, że Marynia nas
też potrzebowała. Nie miała bli-
skich, nikt do niej nigdy nie przy-
jeżdżał. Wtedy oczywiście o tym
nie myśleliśmy, ale może dawa-
liśmy jej radość, może czuła, że
jest potrzebna? Nieraz chłopcy ro-
bili jej psikusy, czasem nawet byli
niegrzeczni, ale to właśnie było
normalne, jak w rodzinie. Może my
byliśmy jej rodziną? Jeśli tak, to

daliśmy Maryni coś najcenniej-
szego w życiu.

Często Marynię wspominam.
Opowiadam o niej moim wnukom.
Są jeszcze małe, więc trudno im
zrozumieć, że był kiedyś świat bez
komputera, że graliśmy pod
oknami Maryni w "buka", a ona
nam kibicofwała. Że razem z nią w
ogrodzie, w dużym kotle smaży-
liśmy powidła. Moje wnuki słuchają
tego jak bajki. A przecież Marynia
była naprawdę. W moim sercu jest
do dziś.

Niedawno pojechałam do ro-
dzinnego miasteczka. Rzadko tam
bywam, bo odkąd przeniosłam się
w leszczyńskie mam do domu z
dzieciństwa spory kawał drogi. Nikt
z krewnych nie został w tamtych
stronach, więc nie zaglądam tam
często. Ale poszłam zobaczyć po-
koik Maryni. Niestety, nie ma już tej
dobudówki z pralnią, w ogóle ta
część podwórza zniknęła. Jest tam
jakiś warsztat rzemieślniczy. Nikt z
pracowników nie słyszał nigdy o
Maryni.

Muszę więc o niej opowiadać.
O tym jaka była biedna, a równo-
cześnie bogata. Jaka samotna i
jaka otoczona ludźmi. Jaka zwy-
czajna i jaka piękna. Tak bym
chciała spotkać Marynię w każdym
domu i każdej zagrodzie.
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"Przegląd Osiecki" jest rozprowadzany dzięki nieocenionej po-mocy uczniów naszych szkół. To oni co miesiąc pojawiają się w Pań-stwa domach i proponują garść nowych informacji z terenu naszejgminy. Za to serdecznie im dziękujęmy! Zdarza się jednak, że kol-porterom nie uda się zastać Państwa. Dlatego informujemy, że każ-dego miesiąca "Przegląd Osiecki" można kupić w BibliotecePublicznej w Osiecznej, w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury, orazw niektórych w sklepach w Osiecznej, Kąkolewie, Świerczynie i Gro-dzisku.

Uwaga dzieci!
Z okazji zbliżającego się Mi-

kołaja przygotowaliśmy dla na-
szych najmłodszych
czytelników konkurs.

Prosimy o pokolorowanie
obrazka i przesłanie go na
adres redakcji (UMiG, ul Po-
wstańców Wlkp. 6, 64-113
Osieczna z dopiskiem "Prze-
gląd Osiecki"). Na prace cze-
kamy do 12 grudnia.
Wylosujemy 3 osoby, które
otrzymają pluszowe misie.


