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Kilka dni temu jechałam samochodem po dość wąskiej dro-
dze. Padało, więc bałam się, że będzie ślisko i nie przesa-
dzałam z prędkością. Z przeciwka dość szybko nadjeżdżał
inny wóz.

Kiedy mnie mijał nagle usły-
szałam huk. W pierwszej chwili
wydawało mi się, że coś pękło
albo rozbiło się tuż obok mnie.
Byłam przestraszona. Zatrzyma-
łam samochód i wtedy zoriento-
wałam się, że tamten kierowca
jechał tak blisko mnie, że zaha-
czył, a właściwie „zatrzasnął”
moje boczne lusterko. Na szczę-
ście nie wybiło ono szyby, ale
hałas był spory, a ja zdałam
sobie sprawę, że obydwoje by-
liśmy o krok od wypadku. I wtedy
stojąc na tamtej drodze pomy-
ślałam, jak niewiele trzeba żeby
doszło do tragedii. Wystarczy
brawura, bezmyślność, brak wy-
obraźni, czasem jakieś zanied-
banie. 

Zawsze uważałam, że o nie-
bezpiecznych zdarzeniach na
drogach należy mówić i pisać, a
niekiedy nawet krzyczeć. Nie
dlatego, aby wywołać sensację,
czy ranić osoby biorące udział w
wypadkach, ale po to, aby prze-
strzegać. Przecież z każdego
zdarzenia można wyciągnąć
wnioski, a przy każdym drama-
cie powiedzieć czego nie było
wolno robić. Może to komuś ura-
tuje zdrowie lub życie? Może
chociaż skłoni do przemyśleń?
Właśnie wtedy, gdy ten kierowca
tak bez wyobraźni podjechał pod
moją boczną szybę, przypo-
mniałam sobie wypadki, o któ-
rych pisałam przed laty na
łamach naszych lokalnych
gazet. Widziałam je lub uczest-
niczyłam w ich ocenie. Rozma-
wiałam z rodzicami osób,
których już nie ma albo tylko do
nich kierowałam teksty. Opisy-
wałam prawdziwe historie. Czy
dzisiaj także nauczyłyby cze-
goś?

Nigdy nie zapomnę tamtego
zdjęcia. Na drodze ze Wschowy
do Głogowa stał samochód, a w
jego szybę wbity był koń. To było
szokujące zdarzenie i starsi
mieszkańcy regionu na pewno je
pamiętają. Koń dostał się na
jezdnię i pędził wprost na światła
jadącego samochodu. Nie za-
trzymał się przed pojazdem. Dla-

czego to wspominam? Chyba
dlatego by przypomnieć, jak
zwykłe nierozważne poczynania
mogą doprowadzić do tragedii.
Wtedy tak właśnie pisałam. Nie
byłoby dramatu, gdyby jeden są-
siad drugiemu dla dowcipu, czy
też na złość nie otworzył stajni i
nie wypuścił konia na zewnątrz.
Nic by się nie stało, gdyby wła-
ściciel nie biegał po polach i nie
próbował złapać uciekającego
zwierzęcia. Może koń nie prze-
straszyłby się tak bardzo, gdyby
to nie był wieczór i samochody
nie jechałyby na światłach.
Może, gdyby tamto małżeństwo
wyjechało ze Wschowy godzinę
wcześniej lub godzinę później,
może nie zginęłaby kobieta.
Może. Na drodze wszystko się
liczy i wszystko jest możliwe. A
nieodpowiedzialność jednych
może być przyczyną nieszczę-
ścia innych. Wydaje się to takie
oczywiste. 

Jechałam niedaleko Bosz-
kowa, kiedy w pędzie mijał mnie
samochód z młodymi ludźmi we-
wnątrz. Mignęli mi tylko, ale do-
strzegłam że byli młodzi. Przez
moment zastanawiałam się
gdzie tak pędzą. Ujechałam
może z 10 km, kiedy już z daleka
zobaczyłam grupkę ludzi. Wśród
nich także policjantów i stojącą
obok karetkę pogotowia. Nie
mogłam podejść bliżej, bo służby
robiły swoje. Ale „zamarłam” ze
strachu. To pewnie ci młodzi lu-
dzie, którzy jeszcze przed chwilą
cieszyli się życiem. Ich samo-
chód zatrzymał się na drzewie.
Potem dowiedziałam się, że
jeden z nich zginął na miejscu.
Mieszkali niedaleko Leszna. Na
łamach gazety napisałam list. To
nie był artykuł, a właśnie list. Do
mamy tego chłopaka, a tak na-
prawdę do wszystkich mam. O
tym, że chłopcy przesadzili z
prędkością jazdy, że ryzykowali
nie tylko swoim życiem, że
chyba nie zorientowali się, kiedy
nadeszła tamta chwila. I o tym,
żeby rodzice mówili swoim po-
ciechom co to jest odpowiedzial-
ność na drodze i co to znaczy

jechać bezpiecznie. A przy tym
drzewie długo jeszcze stawiano
znicze. 

Od tamtych zdarzeń minęło
więcej niż dwadzieścia lat. Pod-
kreślam ten czas, bo wtedy kie-
rowca uznany za winnego
otrzymał wyrok ośmiu lat więzie-
nia. Dawno więc jest na wolno-
ści. Chodziłam na rozprawy do
leszczyńskiego sądu, bo chcia-
łam zrozumieć jak mogło do tej
tragedii dojść. Młoda dziew-
czyna jechała rowerem do pracy
do restauracji w Boszkowie. Pę-
dzący samochód potrącił ją na
drodze. Prowadził chłopak z
Wrocławia. Po prostu pędził
przez wieś. Może rozmawiał z
pasażerami, może zlekceważył
znaki drogowe, może uważał się
za tak dobrego kierowcę, że nie
musiał być ostrożny. Dziewczyna
zginęła. Po ostatniej rozprawie
napisałam tekst zatytułowany
„Osiem lat za życie Anny”. Pa-
miętam jak podeszła do mnie
matka tego chłopaka i z płaczem
mówiła, że syn straci osiem lat
życia. I pamiętam, jak jej odpo-
wiedziałam, że mimo wszystko
ma syna. Ile bólu musieli przeżyć
bliscy Anny?

O Anicie z Pawłowic pisałam

kilkakrotnie. To też już prawie
dwadzieścia lat temu. W Wigilię
jechała do Wojnowic z prezen-
tami. Samochód prowadził na-
rzeczony. Na zakręcie wypadli z
drogi. To był chyba poślizg, choć
dziś nie ma to już żadnego zna-
czenia. Może tylko takie, by
ostrzec innych, że coś takiego
może się zdarzyć. Aby ściągali
nogę z gazu, aby zwalniali za-
wsze, kiedy sytuacja na drodze
jest trudna, niepewna. Aby uwa-
żali, na siebie i innych. Anitka już
nie odzyskała zdrowia i świado-
mości. Leży prawie dwadzieścia
lat. Chyba czuje, że obok za-
wsze ma mamę i jej bezgra-
niczną miłość. Ale przecież nie
zasłużyła na takie życie.

No i wracam do tego sza-
leńca, który kilka dni temu nie-
rozważnie mijał mnie na drodze.
Jeśli przeczyta ten tekst będzie
wiedział, że o nim piszę, Może
poznając wcześniejsze historie,
też się czegoś nauczy. Kto wie,
czy los nie obdarował nas szczę-
ściem. Nie warto nim chyba ry-
zykować. 
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