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Krzysztofa poznałam zaraz po
maturze. Szukałam wtedy pracy i
jeździłam do pobliskiego mias-
teczka. On wsiadał do tego sa-
mego autobusu, tyle, że kilka
przystanków dalej. Najpierw tylko
się mijaliśmy, ale po kilku tygod-
niach zaczęliśmy mówić sobie
„dzień dobry”. Potem zdarzało się,
że zamienialiśmy ze sobą kilka
zdań. 

Ja tej pracy w mieście nie do-
stałam. Przestałam więc jeździć,
no i przestałam widywać Krzysz-
tofa, ale już wtedy wiedziałam, że
między nami zaiskrzyło. Nie wiem,
czy to była miłość czy tylko zauro-
czenie, jednak często o nim my-
ślałam. On chyba również, bo jak
się później dowiedziałam, próbo-
wał mnie nawet znaleźć. Ale życie
pisze swoje scenariusze. 

Moja mama trafiła do szpitala.
Leczyła się tam przez kilka ty-
godni. Na sąsiednim łóżku leżała
pani Katarzyna. Któregoś dnia
nagle zobaczyłam przy niej
Krzysztofa. Poszliśmy na kawę,
przegadaliśmy prawie dwie go-
dziny. I tak to się zaczęło. Dzisiaj
powiedziałabym, że zaczęliśmy ze
sobą chodzić. To były naprawdę
piękne dni. Zwyczajnie się zako-
chałam. Krzysztof był ode mnie
sześć lat starszy, miał pracę,
chyba nawet sporo pieniędzy, bo
nigdy nie oszczędzał, lubił wy-
jazdy. Wtedy nie zastanawiałam
się dlaczego tak dużo jeździmy.
Właściwie co tydzień gdzieś mnie
zabierał. Zwiedziliśmy mnóstwo

ciekawych miejsc. Najpierw jeździ-
liśmy pociągami, a kiedy Krzysztof
kupił samochód, wybieraliśmy się
w podróże autem. Twierdził, że
chce mi pokazać Polskę. A ja
byłam szczęśliwa. 

Chyba powinnam się zastano-
wić, dlatego Krzysztof nie chciał mi
nic powiedzieć o pani Katarzynie.
Przychodził do niej do szpitala,
więc pewnie była dla niego kimś
ważnym. Ale on bagatelizował
moje pytania. Mówił, że to zna-
joma, że tylko pomaga koledze w
opiece nad mamą, że nie mam się
przejmować jego obowiązkami. A
dla mojej mamy był bardzo dobry.
Pamiętam jak przywoził jedzenie z
miasta, jak pomagał sprzątać po-
dwórze, jak zabierał mamę do le-
karza. Nieraz „przyłapałam” ich,
gdy rozmawiali o moim ślubie. Bo
Krzysztof planował nasz ślub. Co
prawda termin uroczystości ciągle
się przesuwał, ale wesele miało
być duże, takie z orkiestrą, dla
całej rodziny.

Szok przeżyłam pewnej nie-
dzieli, kiedy na imprezie w sąsied-
niej wsi spotkałam dawnych
znajomych. Rozmawialiśmy trochę
i nagle zapytali, czy teściowa
Krzysztofa jest już zdrowa. Nie
wiedziałam co powiedzieć. Jaka
teściowa? Przecież jeszcze nie
było ślubu. O czym oni mówią? A
mówili o pani Katarzynie. To była
ich daleka krewna. Rzadko się wi-
dywali, ale wiedzieli, że była w
szpitalu, że rodzina bardzo się o
nią martwiła. Słyszeli, że poznałam

Krzysztofa i byli pewni, że zaprzy-
jaźniłam się z jego żoną. No bo
przecież po co bym się z nim spo-
tykała? Myśleli, że moja mama i
pani Katarzyna także się widują i
odwiedzają. Takie szpitalne znajo-
mości czasem trwają latami. Zapy-
tali więc szczerze, bez żadnych
złośliwości. Po prostu chcieli wie-
dzieć co tam u pani Katarzyny. 

Cały świat mi się zawalił. Mój
Krzysztof mnie oszukiwał. Ponad
dwa lata przyjeżdżał do mojego
domu i ciągle kłamał. Zbudował
sobie jakieś drugie, inne życie,
które przecież nie było prawdziwe.
Dlatego tak w nim ciągle uciekał.
Zabierał mnie daleko w Polskę,
żeby nie spotkać znajomych, nie
oglądać miejsc, w których bywał z
rodziną, nie odwoływać się do
wspomnień. Tworzył jakąś inną
rzeczywistość, a ja nic o tym nie
wiedziałam. Jak mógł tak żyć?

Zastanawiałam się czasem,
czy gdyby Krzysztof od początku
powiedział mi, że ma żonę i
dziecko, ale pokochał mnie - czy
zostałabym z nim? Nie wiem. Dla
mnie rodzina i bliscy zawsze byli
najważniejsi. Czy umiałabym ode-
brać męża i ojca tamtej rodzinie?
Czy miłość zniosłaby taką próbę?
Dziś wiem, że dobrze się stało, że

nie musiałam tego sprawdzać. Po
prostu rozstałam się z Krzyszto-
fem. Jak bardzo to przeżyłam wie
tylko moja mama. Mieszkałyśmy
we dwie, więc byłyśmy sobie na-
prawdę bliskie. Bez niej bym sobie
chyba nie poradziła. Jeszcze przez
długie miesiące wydawało mi się,
że tamte dwa lata z Krzysztofem
były prawdziwe, a nie życie bez
niego. Nie wiedziałam gdzie jest
prawda, gdzie kłamstwo. Komu
wierzyć, a kogo unikać. Leczyłam
się.

Moja mama zawsze powta-
rzała, że co cię nie zabije, to cię
wzmocni. Ta dewiza w moim przy-
padku naprawdę się sprawdziła.
Stałam się mocniejsza i wrażliw-
sza. Może więc tak właśnie miało
być. Powiem więc na koniec, że
wyszłam za mąż, mam rodzinę.
Kocham.

I jeszcze jedna sprawa. Jakieś
trzy lata temu spotkałam Krzysz-
tofa. Szedł po drugiej stronie ulicy.
Nie był sam, trzymał za rękę ko-
bietę. To nie była jego żona. A więc
szukał przygód dalej? Jak to do-
brze, że nie on idzie ze mną przez
życie.
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PRAWDZIWE
HISTORIE

W przedostatni kwietniowy weekend przedstawiciele działającej przy
Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Osiecznej sekcji warcabowo-sza-
chowej startowali z zawodach. Przywieźli ze sobą medale.

W sobotę 20 kwietnia cztery osoby z osieckiego klubu pojechały do
Lipna na VIII Otwarty Turniej Warcabowy o Puchar Ziemi Leszczyńskiej
oraz VIII Rundę Grand Prix Wrocławia w warcabach 100-polowych.
Wszyscy przedstawiciele gminy Osieczna startowali w kategoriach do lat
10, gdzie zmierzyło się ze sobą w sumie 36 osób. Wszyscy nasi przedsta-
wiciele znaleźli się w pierwszej dziesiątce. Mateusz Klabiński był 5., Ro-
ksana Nadolna zajęła 7. miejsce, Jakub Okupniczak był 9., a Wiktoria
Grzesiak 10.

W niedzielę natomiast młodzi adepci wrócili z Indywidualnych Mistrzostw
Wielkopolski w warcabach 100-polowych odbywających się we Wronkach
z dwoma medalami. Tym razem do rozgrywek przystąpiło 50 osób. Mate-
usz Klabiński zdobył srebrny medal, a Jakub Okupniczak brązowy. Roksana
Nadolna zajęła 16. miejsce, a Wiktoria Grzesiak miejsce 17.

Warcabiści
z medalami


