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Po raz piąty rozegrano Turniej
Tenisa Stołowego im. Barbary
Owsiannej w Kąkolewie. W zawo-
dach wzięło udział 64 zawodników
w tym 19 tenisistek i 45 tenisistów
stołowych. Nagrody zwycięzcom
wręczały mama i siostra zmarłej
przed pięcioma laty nauczycielki
wychowania fizycznego. 

Oto wyniki:

Szkoła Podstawowa I - III:
Dziewczyny:  1. Marta Dur-

kowska, 2.Zuzanna Dutkiewicz, 3.
Paulina Błocian. 

Chłopcy: 1. Szymon Bartlewicz,
2. Bartosz Bartkowiak, 3. Patryk
Kryś, 4. Marcin Maciejczak.

Szkoła Podstawowa IV - VI:
Dziewczyny: 
1. Weronika Nadolna, 2. Maria

Owsianna, 3. Katarzyna Jar-
czewska, 4.Zofia Kowalska. 

Chłopcy: 1. Karol Kuźniak, 2.
Kevin Wydmuch, 3. Jakub Homski,
4. Kacper Bartkowiak.

Gimnazjum:
Dziewczyny: 

1. Amelia Kuźniak,  2. Martyna
Burdzicka,  3. Karolina Woźniak,
4. Sylwia Skorupka. 

Chłopcy:
1. Wojciech Owsianny, 2. Bar-

tosz Kowalski, 3. Mateusz Walen-
ciak. 4. Kacper Durkowski.

Open Mixt:
1. Martyna Burdzicka/Przemy-

sław Wydmuch, 2. Aleksandra
Maćkowiak/Daniel Płoszajczak, 3.
Amelia Kuźniak/Jakub Mazankie-
wicz, 4. Kacper Maćkowiak/Kevin
Wydmuch.

Open Amator: 1. Michał Bańko-
wiak, 2. Jakub Mądry,  3. Mateusz
Walenciak, 4. Aleksandra Maćko-
wiak.

Open Zawodowiec (IV liga): 1.
Adam Karolczyk (Burza Drzecz-
kowo), 2. Daniel Płoszajczak
(Burza Drzeczkowo), 3. Patryk Do-
latowski (Burza Drzeczkowo), 4.
Jakub Mazankiewicz (Spartakus
Kąkolewo),

Open Zawodowiec (II i III liga):
1. Krzysztof Stolaś (KS Wamet

Dąbcze),  2. Robert Bartosz (Dąb
Leszno), 3. Rafał Wojciechowski
(Burza Drzeczkowo), 4. Mateusz
Mueller (Żaki Taczanów).

Turniej tenisa

Prawdziwe historie
To nie jest zbyt optymistyczna

opowieść. Jest mi smutno, czuję się
nierozumiana, mam żal do najbliż-
szych. A przecież tak nie powinno
być.

Ale po kolei. Mam ponad 50 lat,
mieszkam na wsi. Jeszcze jako panna
przejęłam gospodarkę po rodzicach.
Mój tato bardzo wcześnie odszedł na
zawsze. Zostałyśmy z mamą same, a
ona bała się, że wyjadę do miasta i że
zostawię wieś na zawsze. Przekonała
mnie, abym wzięła gospodarstwo i uło-
żyła sobie życie podobnie jak rodzice. Z
rolnikiem, z gruntami, z ciężką pracą.
Mówiąc szczerze, nie miałam wyjścia,
bo przecież nie zostawiłabym mamy na
tych hektarach. A byłam jedynaczką,
więc mogła liczyć tylko na mnie. 

Tak naprawdę to lubię wieś. Może
na początku było mi ciężko i nieraz my-
ślałam, żeby sprzedać ojcowiznę, ale
jakoś zawsze zmieniałam zdanie. Pa-
miętałam, że tę ziemię i ten dom kupili
jeszcze moi dziadkowie. No i mama by
się załamała. A potem to już przywiąza-
łam się do każdej rzeczy, którą sama
zrobiłam, do zwierząt, do zabudowań,
do ogrodu. Mamy nawet sad. No więc
od wielu lat jestem już rolnikiem "pełną
gębą".

Miałam dwadzieścia trzy lata, kiedy
wyszłam za mąż. Mój chłopak nie po-
chodził z rolniczej rodziny. Był ślusa-
rzem, mieszkał w pobliskim miasteczku.
Pokochaliśmy się naprawdę. To była
moja pierwsza, prawdziwa miłość. Zby-
szek oczywiście przeprowadził się do
nas, zrezygnował z zawodowej pracy,

zaczął uczyć się rolnictwa. I nauczył się.
Razem prowadziliśmy gospodarstwo
prawie dwadzieścia lat. Dokupiliśmy
jeszcze ziemi, mamy nowy dom. 

Urodziłam trójkę dzieci. Najpierw na
świat przyszły dwie córki, a potem syn.
Dziś są oczywiście dorośli. Mama po-
magała mi je wychować, a dzieciaki
uwielbiały babcię. Bardzo przeżyły jej
odejście. Była jeszcze taka młoda. Ja
też nie mogłam pogodzić się z tym, że
najpierw opuścił mnie ojciec, a potem
mama. Tak bardzo ich potrzebowałam. 

Nie przewidziałam, że za kilka lat
przyjdzie mi przeżywać największy dra-
mat życia. Mój Zbyszek zachorował.
Wszystko potoczyło się szybko. Nie
zdążyliśmy ani poznać tej jego choroby,
ani walczyć o jego życie. W ciągu kilku
miesięcy musieliśmy go pożegnać.
Dzieci miały po kilkanaście lat, nie ro-
zumiały tej "kary", którą przyniósł im los.
Wtedy bardzo się do mnie przywiązały.
Chwilami miałam wrażenie, że boją się
o mnie, że pilnują, aby i mnie nic się nie
stało. Były wszędzie ze mną albo tuż
obok mnie. Kochały mnie bardzo. I ko-
chają do dziś, ale teraz ta miłość staje
się dla mnie niezrozumiała. 

Ciągle mieszkam na wsi w swoim
gospodarstwie. Ciągle jestem jego wła-
ścicielką, choć bardzo chętnie przepi-
sałabym gospodarkę jednemu z dzieci.
Ale one nie chcą, a przynajmniej nie
teraz. Obie córki wyszły za mąż, jedna
również ma gospodarstwo, druga jest w
mieście. Syn jest kawalerem i mówi, że
jeszcze ma czas na gospodarskie obo-
wiązki. Ostatecznie pewnie on zostanie
tu ze mną. Teraz bardzo często przy-

jeżdża, pomaga mi, nawet z kolegami.
Ale to przecież nie to samo, co być gos-
podarzem u siebie. Tak bym chciała,
aby w moim domu znowu był męż-
czyzna. 

Doszłam więc w tej opowieści do
momentu, w którym nieco się pogubi-
łam. A właściwie ze swoimi uczuciami i
emocjami mijam się z najbliższymi. Jest
mi z tym źle. Otóż trzy lata temu pozna-
łam mężczyznę. Nie przewidziałam, że
kiedykolwiek mogłabym jeszcze kogoś
pokochać. To nie była miłość od pierw-
szego wejrzenia. Spotykaliśmy się,
dużo rozmawialiśmy, zapraszał mnie do
kina, raz byliśmy wspólnie na wyjeź-
dzie. Uczucie przyszło później i mówiąc
szczerze bardzo mnie zaskoczyło. Wie-
sław jest wdowcem, starszym ode
mnie. Ma dwoje dorosłych dzieci, wnuki.
Też nie oczekiwał zmian w swoim życiu. 

Bardzo chcielibyśmy być razem. 
Kiedy powiedziałam o tym dzieciom,

stało się to, co najgorsze. Nie wyobra-
żają sobie nikogo obok mnie. Ani córki,
ani syn. Dzień po dniu wybijają mi to z
głowy. A argumenty są najróżniejsze. A
to, że nie mam prawa zapomnieć o
tacie, a to, że gospodarstwa nie weźmie
nikt obcy, to znów, że nie będę przypro-
wadzać obcego dziadka do ich dzieci.
Niektóre słowa bardzo bolą. A najtrud-
niejsze jest to, że Wiesław poznał mnie
ze swoimi dziećmi i wnukami, a ci przy-
jęli mnie bardzo serdecznie. Poczułam
się jakby w innym świecie, i to ten mój
jest gorszy. U Wiesława jestem mile wi-
dziana, tam przyjmują mnie obiadami,
bawię się z wnukami, opowiadam o wsi.
Chciałam ich zaprosić na wieś, ale za-
częłam się bać. Moje dzieci myślą, że
ktoś zabierze im rodzinny dom. To prze-
cież bzdura. Ja chcę przepisać im gos-
podarkę, choć oczywiście mogę
pracować dla nich. Ale mogę też prze-

prowadzić się do Wiesia, do miasta.
Nikt niczego nie zabierze moim dzie-
ciom. 

Jest mi bardzo ciężko. Kochamy się
bezwarunkowo, a jednak się nie rozu-
miemy. Tak bym chciała, aby moje córki
i syn pozwolili mi na odrobinę szczę-
ścia. Czy ja naprawdę oczekuję zbyt
dużo?

SPISAŁA 
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