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Prawdziwe historie
Mój kuzyn Bogdan ma ponad pięćdziesiąt lat. Mieszka na wsi i
jak tylko pamiętam, były z nim kłopoty. Już kiedy chodził do
szkoły, ciocię często wzywano na rozmowy. A to, że pobił kole-
gów, a to coś ukradł, to znów uciekał z lekcji. Wagary były dla
niego stałą częścią szkolnego życia, a ciocia nieustająco zada-
wała sobie pytanie, co z niego wyrośnie. Miała rację, że się mar-
twiła - nic dobrego z Bogdana nie wyrosło. 

Ukończył szkołę zawodową i za-

czął pracę na budowie. Kiedy jesz-

cze żył wujek, jakoś ta codzienność
w ich domu wyglądała. Wujek go pil-

nował, wyprawiał do roboty, czasem

nawet odprowadził na autobus.

Zdarzało się, że jeździł do jego

szefa i pytał, jak się sprawuje. Ale

wujek zmarł i w domu poza Bogda-

nem zostały tylko trzy kobiety -

mama i dwie siostry. On był najstar-

szy z rodzeństwa, więc przejął rolę
ojca. Bardzo szybko zrezygnował z
murarki i postanowił zarządzać gos-

podarstwem. Tak naprawdę to były
zaledwie dwa hektary ziemi, kilka

świń, kury. Ciocia doskonale sobie

z obowiązkami radziła, a do pomocy

miała jeszcze moje kuzynki. Zale-

żało jej więc, by Bogdan pracował,
tym bardziej że po śmierci wujka z

finansami było u nich słabo. Ale

Bogdan postawił na swoim. 

Od tego czasu było u nich już
tylko gorzej. Bogdan coraz częściej

zaczął zaglądać do kieliszka. Co-

kolwiek zarobił w gospodarstwie

"zanosił" do baru we wsi. Ten bar był
tuż obok ich domu, więc nawet nie

musiał specjalnie wybierać się na

wódeczkę. Po prostu z pola scho-

dził wprost do knajpki. Wszyscy go

z tego znali. Kiedy brakowało mu

pieniędzy, potrafił pójść na dzień lub

dwa na jakąś fuchę i znowu miał na

kielicha. Do domu oczywiście nic

nie dawał. A do tego stawał się
agresywny, głośny, zdarzało się, że
uderzył siostry. Na szczęście cioci

nigdy nie dotknął.
Wszyscy się ucieszyli kiedy Bog-

dan poznał dziewczynę. Danka była
od niego starsza, bardzo spokojna,

miła. Na początku nie zdawała
sobie sprawy, że jest alkoholikiem,

że pije niemal codziennie. Widywali

się raz w         tygodniu, wiedziała,

że jest rolnikiem, że mieszka z

mamą i siostrami. Sama nie miała
rodziny, więc bardzo cieszyła się z

tej nowej. Mimo naszych ostrzeżeń
zdecydowała się na ślub. Nie było
wątpliwości, że go kocha. Ciągle

mówiła, że Bogdana zmieni, że

kiedy dzieci przyjdą na świat, nie

będzie miał czasu na głupoty. Po-

wtarzała, że zrozumie swoje błędy,

że pokocha ją szczerze, że nigdy na

nią nie krzyknie, nie uderzy.

Bardzo się myliła. Danka nie

miała łatwego życia. Najwięcej

mogłaby o tym powiedzieć ciocia,

ale chyba nie ma odwagi. Ma żal do

siebie, że tak go wychowała, że nie

reagowała na jego agresję, gdy był
młody, że pozwoliła mu krzywdzić
bliskich. A krzywdził siostry, żonę,

trójkę swoich dzieci. W ich domu

nigdy nie było spokoju, ciepła, po-

czucia bezpieczeństwa. Pamiętam,

jak dzieci bały się Bogdana i jak nie-

raz uciekały przed nim z domu. 

A potem przyszedł ten najgorszy

dzień. Bogdan miał wypadek. Nie

chcę pisać o szczegółach tamtych

tygodni i miesięcy, bo to była jedna

wielka walka o życie. Dość powie-

dzieć, że mój kuzyn od tego czasu

leży. Są dni, że czuje się lepiej i

wtedy nawet na chwilę wychodzi

przed dom, ale najczęściej zoba-

czyć go można w łóżku. To nie ten

sam chłopak. Nie chce z nikim roz-

mawiać, denerwuje się, gdy pytamy,

czy jest lepiej, zamyka przed nami

drzwi. Sama kilka razy próbowałam

namówić go na rozmowę, ale się
nie zgodził. Na dłużej może z nim w

pokoju być tylko Danka. 

I właśnie Danka przeżywa swój

kolejny koszmar. Aż trudno uwie-

rzyć, ale ona ciągle darzy Bogdana

uczuciem. Po tych kilkunastu trud-

nych latach nie jest to już chyba

wielka miłość, ale na pewno przy-

wiązanie, poczucie obowiązku,

ogromna życzliwość. Danka lubi

tego swojego Bogdana i znowu

wraca do myśli, że będzie mogła go

zmienić. Ona nie marzy nawet o

tym, żeby był zupełnie zdrowy, ale

żeby nigdy już nie pił, nie krzyczał,
nie uderzył dzieci. Wydaje się, że

tak mało chce. Rzecz w tym, że

Bogdan nie pozwala sobie pomóc. I

to jest teraz największym zmartwie-

niem Danki. Nie potrafi namówić go

do ćwiczeń, nie może "przebić się"

przez jego milczenie, nie wie, czego

on od niej oczekuje, czego potrze-

buje. Bogdan zamknął swój świat

przed wszystkimi. 

Myślę sobie, że Bogdan właśnie

teraz przeżywa swoje życie po raz

drugi. Jestem pewna, że przypomni

sobie wszystkie wieczory z alkoho-

lem, każdą awanturę - także w

obecności dzieci, płacz Danki naj-

częściej cichy, do poduszki, mamę,

która tyle razy prosiła go o spokój…

Nie wiem, ile tygodni, może mie-

sięcy, będzie musiało minąć, zanim

sobie wybaczy i zanim poprosi bli-

skich, aby zapomnieli o tamtych

strasznych latach. Na razie nie po-

trafi sobie z tym poradzić. Mnie cie-

szy już sam fakt, że Danka czasem

się uśmiecha. No i jeszcze to, że

ostatnio dzieci Bogdana narysowały
dla niego obrazek. To chyba nie by-

łoby możliwe jeszcze dwa lata

temu. A więc wszystko może się
zdarzyć. Szkoda tylko, że takim

kosztem.
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NAJLEPSZA PRACA MAGISTERSKA

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu prowadzi nabór zgłoszeń do IV edycji konkursu o Nagrodę Województwa Wiel-

kopolskiego za najlepszą pracę magisterską z zakresu turystyki. Celem inicjatywy jest uhonorowanie najzdolniejszych studentów, stymulowanie zain-

teresowania tematyką turystyki oraz pogłębianie wiedzy o turystyce w województwie wielkopolskim. Konkurs skierowany jest do autorów prac

magisterskich napisanych w języku polskim i obronionych w latach 2013 - 2015 na wszystkich uczelniach państwowych i niepaństwowych położonych

na terenie całego kraju. Do konkursu kwalifikują się prace koncentrujące się na tematyce związanej przestrzennie z województwem wielkopolskim, które

na egzaminie magisterskim ocenione zostały przynajmniej na ocenę dobrą. Dla autorów najlepszych prac przewidziano atrakcyjne nagrody finansowe

w wysokości 50 zł, 30 zł i 20 zł.
Prace wraz z niezbędną dokumentacją należy składać do 16 lipca 2015 r. osobiście lub drogą pocztową na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu - Departament Sportu i Turystyki al. Niepodległości 18. 61 - 713 Poznań.

Szczegółowe informacje dotyczące warunków udziału w konkursie zawarte są w regulaminie dostępnym na stronie internetowej www.umww.pl.


