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Prawdziwehistorie
Zawsze zastanawiałam się dla-

czego na ciocię mówią Gena. To
dziwne imię, choć w rodzinie po
prostu się do niego przyzwyczai-
liśmy. Dużo później mama wyjaś-
niła mi, że to zdrobnienie od
Genowefy, a nie Eugenii, jak my-
ślałam. Ale Genowefa na dzisiej-
sze czasy byłaby jeszcze
dziwniejsza. No więc została Gena
i choć ciocia ma już prawie 70 lat,
mój ojciec mówi do niej czasem
Genusia. Lubimy tę naszą ciocię.
Zawsze mieszkała w jednym

pokoju. Najpierw z mężem, potem
we trójkę z córką, a kiedy męża za-
brakło, znowu tylko we dwie. Pokój
jest duży, część ciocia wydzieliła
na kuchenkę a za szafą i firanką
urządziła spanie. Nigdy nawet nie
wspominała, że bywa jej tam
ciasno. Tak żyła od zawsze i chyba
nie oczekiwała od losu niczego
więcej. Nie muszę chyba doda-
wać, że "nie przelewało" jej się.
Żyła skromnie, a nawet biednie.
Wcześnie została wdową, potem
pracowała fizycznie, w końcu do-
czekała się emerytury. Też skrom-
niutkiej.
Nie będę pisać o córce cioci

Geny, bo to bardzo smutny roz-
dział w jej życiu. Powiem tylko, że
przez lata nie widywały się i do
dziś nie mają ze sobą kontaktu. Je-
dynym łącznikiem z jej przeszło-
ścią i z córką jest wnuk Marcin. To
on zawładnął babcią bez reszty.
Marcin pojawił się w życiu cioci

Geny jakieś dwadzieścia lat temu.
Po prostu przyjechał i postanowił,
że zostanie. Z mamą mu się nie
układało, do szkoły nie chciał cho-
dzić, a o pracę, jak twierdził było
trudno. Wtedy był młodym chłopa-
kiem i ciocia Gena wierzyła, że
przy nim będzie się bezpiecznie
starzeć. Czuła się szczęśliwa, że
nareszcie nie jest sama. Na po-
czątku nie było nawet tak źle.
Wtedy ciocia jeszcze pracowała
więc starczało na życie i na za-
chcianki Marcina. Bo wymagania
miał spore; a to nowe spodnie, a to
wyjazd na imprezę, a to koledzy.
Babcia niczego mu nie odmawiała.
Pamiętam jak ojciec chodził cza-
sem do niej i próbował przekony-
wać, że nie powinna Marcinowi we
wszystkim ulegać. Ale to nic nie
dawało.

Kiedy Marcin trafił pierwszy raz
do więzienia ciocia przeżyła szok.
Wtedy bywała u nas bardzo
często. Radziła się, szukała adwo-
kata, pożyczała pieniądze, wysy-
łała paczki. Jeździła na widzenia. I
oczywiście usprawiedliwiała
wnuczka. On był dobry, inni byli źli.
Widziałam jak chudnie, jak staje
się coraz mniejsza, coraz bardziej
przestraszona. A potem było jesz-
cze trudniej. Marcin odsiedział dwa
lata i wrócił. Wtedy poznał dziew-
czynę i zwyczajnie przyprowadził
ją do babci. Razem postawili drew-
nianą ściankę w pokoju i zamiesz-
kali wspólnie. Młodzi za tą ścianką.
Mówiąc szczerze cioci Geni nie
krzywdzili. Dziewczyna sprzątała,
gotowała. Czasem widywałam ją z
ciocią na spacerze. Tyle tylko, że
ani Marcin, ani jego narzeczona
nie pracowali. Z małej emerytury

babci ledwo wiązali koniec z koń-
cem. A ciocia Gena jeszcze co
miesiąc parę złotych odkładała, bo
przecież Marcin mógł ich kiedyś
potrzebować.
Nie trwało długo, a Marcin

znowu coś przeskrobał. I znowu
trafił za kratki. W tym czasie jego
dziewczyna spodziewała się
dziecka. Oczywiście została u
babci, bo podobno też nie miała
dokąd pójść. Biedna ciocia Gena
dostała na utrzymanie dwie osoby,
przyszłą żonę Marcina i ich maleń-
stwo. Jak bardzo było jej ciężko, to
tylko ona sama wie. Już nie przy-
chodziła się skarżyć, nie umiała
usprawiedliwiać wnuka. Ale cały
czas zbierała dla niego pieniądze,
chociaż po dziesięć, dwadzieścia
złotych. Kiedyś chciałam zabrać ją
na lody, ale poprosiła abym za-
miast tego zostawiła jej trzy złote.
Dla Marcina, jak wróci. To było
straszne. On wrócił, ożenił się i....
nie zmienił ani na trochę swojego
życia.
Nie uwierzycie, ale Marcin

znowu jest w więzieniu. A ciocia
Gena jak zawsze na niego czeka.
Lubię tę moją ciocię, ale najchęt-
niej dałabym jej porządnego
klapsa. Nawet nie za to, że tak
bezkrytycznie kocha Marcina, ale
że z tego czekania na niego stwo-
rzyła cały swój świat. Ona cieszy
się jak coś dla niego kupi, jest
szczęśliwa, gdy przyjdzie list, "roz-
jaśnia się" kiedy o niego pytamy.
Nic innego dla niej nie istnieje.
Czasem mam wrażenie, że zapo-
mina, iż tuż obok żyje żona Mar-
cina i jego córeczka. Dla mojej
cioci Geny na tym świecie jest
tylko wnuk.
Czy aż tak można kochać? I

czy to jest dobra miłość?

Warto znać swoje prawa

Postanowiłam opowiedzieć o mojej cioci, choć tak naprawdę,
to żadna historia. Po prostu zwykłe życie, które moja ciocia
podporządkowała jednej tylko sprawie. A właściwie jednej oso-
bie. Długo myślałam, że jest nieszczęśliwa, że cierpi, męczy się.
Dziś już tak nie uważam. Ona z tych swoich kłopotów i trud-
nego życia stworzyła jakąś radość. Od dawna już nie próbuję
przekonać jej, że powinna też myśleć o sobie. Wiem, że nie po-
trafi. Dla cioci Geny ważny jest tylko wnuk Marcin.

Zdarza się, że list albo paczka wysłana pocztą nie dochodzi do adresata. Czy można w tej spra-
wie interweniować? I czy poczta ma obowiązek zwrócić za niedostarczoną paczkę pieniądze?
Poczta przyjmując zlecenie wy-

syłki zawiera z nami umowę na
usługę i jest zobowiązana wyko-
nać ją rzetelnie. Zgodnie z przepi-
sami priorytetowa przesyłka
listowa powinna dotrzeć do adre-
sata w następnym dniu roboczym
po jej nadaniu. Natomiast tak
zwana przesyłka ekonomiczna
musi dotrzeć pod wskazany adres
w ciągu trzech dni roboczych od
wysłania. W przypadku paczki jej
doręczenie zależy od tego, czy jest
ona zwykła czy priorytetowa. A i
tak przesyłka nie powinna trwać
dłużej niż 2 do 4 dni roboczych.
A zatem jeśli poczta nie wy-

wiąże się z tych terminów klient ma

prawo do skargi lub reklamacji.
Jeśli to była przesyłka nierejestro-
wana składamy skargę na piśmie
lub ustnie w dowolnej placówce
pocztowej. Robimy to najwcześniej
w 7 dniu od jej nadania przy liście
zwykłym i 5 dniu przy liście priory-
tetowym. Natomiast jeśli wysyłamy
paczkę czy list polecony i mamy
dowód nadania składamy rekla-
mację. Wówczas wypełniamy spe-
cjalny druk pocztowy i dołączamy
oryginał dowodu nadania. Możemy
to zrobić jeśli rejestrowana prze-
syłka nie dotarła do adresata w
ciągu 14 dni. Poczta będzie miała
kolejne 14 do 30 dni na jej rozpat-
rzenie.

Jeżeli paczka zaginęła lub do-
staliśmy ją uszkodzoną mamy
oczywiście prawo do odszkodowa-
nia. W przypadku, gdy wysyłając
przesyłkę podaliśmy jej wartość,
żądamy zadeklarowanej kwoty.
Natomiast jeśli wartości paczki nie
podaliśmy, mamy prawo do od-
szkodowania w wysokości 10-krot-
nej opłaty pobranej na poczcie.
Gdyby poczta nie zareagowała

na skargę lub reklamację klienta,
zawsze można zwrócić się do Sta-
łego Polubownego Sądu Konsu-
menckiego przy Prezesie Urzędu
Komunikacji Elektronicznej - War-
szawa 01-211, ul. Kasprzaka
18/20.


