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Przeczytałam przed miesiącem opowieść o dziewczynie, która miała nieszczęście spotkać na
swej drodze niewłaściwego mężczyznę.
Przeżyła z nim wiele trudnych

lat, zgorzkniała, poszarzała, była i
jest nieszczęśliwa. Czytając tę his-
torię natychmiast pomyślałam o
córce mojej koleżanki, która swo-
jego szczęścia szukała przez pra-
wie połowę życia. Dziś ma ponad
pięćdziesiąt lat i mimo naprawdę
gorzkich doświadczeń potrafi się
uśmiechać. Często powtarza, że
zastosowała zasadę "do trzech
razy sztuka" i że się opłaciło. Może
to więc dobry przykład dla kobiet,
którym trudno uwierzyć, że los
bywa także sprawiedliwy. Ani los w
końcu dał spokojną i szczęśliwą
codzienność.
A nie było tak od początku. W

domu rodziców miała szczęśliwe
dzieciństwo. Co prawda nie nale-
żeli do bogatych rodzin, a ona
miała jeszcze dwie siostry i brata,
ale niczego im nie brakowało. Moja
koleżanka pracowała chałupniczo
w domu, a jej mąż w zakładzie
pracy. Mieli dwie pensje i po latach
kupili sobie nawet mały domek na
wsi. Było więc zwyczajnie, dość
skromnie, ale bez biedy. Często
tam u nich bywałam.
Ance marzyło się jednak samo-

dzielne życie. Była najstarsza z ro-
dzeństwa i bardzo chciała szybko
wyjść z domu. Skończyła szkołę
podstawową i zaczęła uczyć się
zawodu sprzedawcy. W sklepie
poznała chłopaka. Nie miała jesz-
cze osiemnastu lat gdy zaszła w
ciążę. Twierdziła oczywiście, że
kocha, że założą rodzinę, że będą
szczęśliwi. Koleżanka nie chciała
jej zabraniać tej miłości. Chyba
nawet wtedy wierzyła, że im się
uda. Razem z mężem wynajęli dla

nich małe mieszkanie i wyprawili
wesele. Wnuczka urodziła się
cztery miesiące później.
Kiedy czytałam tamtą historię o

latach poniewierki młodej żony i
matki, wydawało mi się że rozpoz-
naję w niej życie Anki z pierwszego
małżeństwa. Ona także nie zdo-
była zawodu, bo nie skończyła tej
praktyki w sklepie. Nie miała pracy
i mogła tylko liczyć na zarobki
męża. Nie skarżyła się rodzicom i
nie opowiadała nikomu jak jest jej
ciężko. A było bardzo źle, od po-
czątku. Przede wszystkim dlatego,
że mąż ją bił. O tym dowiedzia-
łyśmy się dopiero po kilku latach,
kiedy jej córeczka zaczęła zwie-
rzać się babci. To był szok dla
mojej koleżanki, która bardzo ko-
chała Ankę. Natychmiast chciała ją
zabrać do siebie, ale Anka ciągle
odkładała tę decyzję. Myślę, że li-
czyła, iż mąż się zmieni, poprawi.
Ale doszło do nieszczęścia. W
czasie jednej z awantur mąż ze-
pchnął Ankę ze schodów. Nieprzy-
tomną zabrali ją do szpitala. Jej
mama nie pozwoliła już na to, by
wróciła do tamtego domu i do
męża. Zamieszkała z powrotem z
rodzicami i rodzeństwem. Wtedy
było ich jeszcze więcej, bo prze-
cież Anka wprowadziła się z małą
Olą. Wszyscy "świata poza nią nie
widzieli".
Chyba po trzech latach Anka

poznała swojego drugiego męża.
To było na jakiejś wycieczce, czy
wczasach. Wtedy już pracowała i z
zakładu pracy zorganizowali ten
wyjazd. Chłopak był przystojny,
młody, bardzo kulturalny. Przyjeż-
dżał dość często do mojej kole-

żanki na wieś, ale nigdy nie zosta-
wał dłużej niż kilka godzin. Spoty-
kał się z Anką, spacerowali, bawili
się z Olą. Chyba byli szczęśliwi.
Nikt się nie dziwił, gdy postanowili
się pobrać. Ślub był skromny, bo
przecież tylko cywilny. I znowu ta
moja koleżanka wynajęła im
mieszkanie. Oczywiście płaciła za
nie, bo młodzi nie zarabiali zbyt
dużo. Mąż Anki pracował na wy-
jeździe i wracał tylko na niedzielę.
Szokiem okazało się, że Anka po
kilku miesiącach postanowiła się
rozwieść. I, że ten rozwód dostała
natychmiast, bez żadnych roz-
praw, świadków, bez buntu ze
strony męża. Powiedział "tak" na
rozprawie, spakował swoje rzeczy
i wyjechał. A ona bardzo to prze-
żyła.
Długo nie wiedziałam dlatego

tak się stało. Teraz też nie chcę
pisać o szczegółach, bo to bardzo
osobiste i intymne sprawy. Powiem
tylko, że ukrył przed nią chorobę, z
którą nie dało się wspólnie żyć.
Oszukał ją, nie wyznał prawdy,
uciekał przed rozwiązaniem pro-
blemu. Tak naprawdę drugie mał-
żeństwo Anki można było
unieważnić. Ono właściwie nie ist-
niało. Anka załamała się, uciekała
od ludzi. Leczyła się psychiatrycz-
nie. Kilka lat później zmarł jej
pierwszy mąż. Została wdową.
Wtedy miała zaledwie trzydzieści
parę lat.
I wracam do tego powiedzenia

Anki, że "do trzech razy sztuka".
Właściwie Anka mogłaby już nigdy
nikomu nie zaufać. Życie bardzo ją
doświadczyło. Na szczęście miała
córeczkę. To Olka rozświetlała jej

codzienność. No i bliscy, którzy
nigdy nie zostawili jej samej. Ina-
czej niż tamta dziewczyna, o której
pisaliście przed miesiącem. Ona
nie miała wsparcia. Anka tak.
A ten trzeci raz, to spotkanie z

chłopakiem, a właściwie z męż-
czyzną, który jeździł tirami. To on
pierwszy zakochał się bez pa-
mięci. On zabiegał o Ankę przez
kilka lat. Anka bała się zaufać, nie
chciała rozpoczynać życia na
nowo. Ciągle pamiętała o swoich
złych wyborach. Nie chciała fundo-
wać córce kolejnych smutnych dni,
a może i miesięcy. Ale Karol był
cierpliwy. "Chodzili z sobą", a wła-
ściwie Karol "chodził za Anką" pra-
wie siedem lat. W końcu się
pobrali.
I jak jest dzisiaj?
Moja koleżanka szczerze się

uśmiecha, kiedy o to pytam. Anka
jest już babcią, młodą babcią.
Razem z Karolem rozpieszczają
wnuka. Mieszkają na swoim, są
szczęśliwi. Anka mówi, że wyma-
zała z pamięci wszystko co złe. W
końcu to było "tylko" dwadzieścia
lat życia. Już ponad dziesięć jest
ze swoim mężem. Zamierza do-
czekać z nim starości. Może prze-
żyją trzydzieści lat i więcej? Takie
szczęśliwe zakończenia zdarzają
się przecież małżeństwom. Warto
w nie wierzyć. Anka poleca taki
sposób patrzenia na życie wszyst-
kim kobietom, które doświadczają
złych dni. Warto spróbować drugi
raz, trzeci. Na pewno trzeba o sie-
bie walczyć.

Coraz częściej zdarza się, że mieszkańcy naszej gminy, sygnalizują
o bezpańskich, błąkających się psach.

Cieszymy się, że nikt nie jest obo-
jętny wobec krzywdy zwierząt. Aby jed-
nak naprawdę pomóc należy trzymać
się pewnych zasad.

Jeśli zauważymy, że na terenie na-
szej miejscowości od pewnego czasu
błąka się pies, to powinniśmy zgłosić ten
fakt do Urzędu Miasta i Gminy w
Osiecznej. Pod żadnym pozorem nie
należy zabierać bezdomnego psa do
siebie, bowiem przygarnięte zwierzę nie
jest już traktowane jako bezpańskie.
Jeśli psa weźmiemy, to w rozumieniu
przepisów stajemy się jego właścicie-
lami i nikt zwierzęcia od nas nie będzie
chciał odebrać. Poza tym czynimy też
psu nieświadomie ogromną krzywdę,
zwierzę bowiem szybko się przywiązuje
a nagle odebrane ponownie traci

pana/panią.
Po złożeniu do urzędu informacji o

błąkającym się psie upoważniony pra-
cownik gminy stwierdza konieczność
wyłapania zwierzęcia. Tym zajmuje się
już uprawniona do tego instytucja. Pies
trafi następnie do międzygminnego
schroniska dla bezdomnych zwierząt w
Henrykowie, gdzie pracownicy owej pla-
cówki oraz wolontariusze zajmą się
nim (leczenie, szczepienia, sterylizacja
itp.). Na podstawie porozumienia za-
wartego między miastem Leszno a
gminą Osieczna zapewnionych zostało
pięć kojców dla bezdomnych zwierząt z
naszego terenu.

Jeśli ktoś chciałby przygarnąć
psa, to oczywiście jest możliwość za-
brania zwierzaka ze schroniska.

Dla dzieci z Oporówka to było wielkie przeżycie. Na początku listopada
wybrały się do Osiecznej. Uczniowie z wszystkich klas pojechali zwiedzić
piekarnię Gminnej Spółdzielni. Z wielkim zainteresowaniem poznawali
pracę piekarzy i etapy powstawania chleba. Dowiedzieli się co to znaczy
wypiekać chleb w tradycyjny sposób, na zakwasie. A taki właśnie powstaje
w Osieckiej piekarni. Na zakończenie wizyty kierownik, Stefan Żok po-
częstował wszystkich pysznymi rogalami i ciastkami. Dzieci były bardzo
zadowolone.


