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Prawdziwehistorie
Kiedy poznałam Basię, miesz-

kała ze swoją mamą w bardzo ład-
nym domu. Lubiłam tam
zachodzić, bo z tyłu budynku miały
piękny ogród. Przesiadywałyśmy
tam godzinami. Ja właśnie zdałam
maturę, a ona dostała swoją pierw-
szą pracę. Nie wiem, czy dziś
wiele osób pamięta, ale w latach
sześćdziesiątych, prawie w każdej
miejscowości były Klubokawiarnie.
Przychodziło tam sporo młodych
ludzi, słuchaliśmy muzyki, graliśmy
w różne gry planszowe, czasem
tańczyliśmy. Basia została sze-
fową takiego klubu. W tym po-
mieszczeniu był także barek.
Basia sprzedawała kawę, słody-
cze, papierosy. Była młodziutka,
myślę, że trochę naiwna, nie po-
trafiła wszystkiego przypilnować.
Ale nikt nie miał do niej o to pre-
tensji, w klubie zawsze było we-
soło, czysto. O rozliczeniach i
pieniądzach nie myślało się wtedy.

Więcej zaczęto plotkować, gdy
Basia zaszła w ciążę. Ja wiedzia-
łam, że ojcem jej dziecka był pe-
wien wojskowy, ale zatrzymałam to
dla siebie. Ona liczyła na to, że ją
zabierze, że wyjadą, a już na
pewno, że będzie jego żoną. Tak
się nie stało. Wkrótce więc w jej
domu były trzy kobiety. Mama od
lat była wdową, Basia samotną
matką, a mała Marysia najuko-
chańszym skarbem. Rozpiesz-
czały ją i kochały ponad wszystko.
Pamiętam jak Basia z córeczką
przychodziła do klubokawiarni, jak
sadzała ją na ladzie baru, jak mło-
dzi ludzie bawili się z tym maleń-
stwem. To chyba były jedyne
szczęśliwe chwile w ich życiu.

A potem przyszedł szok. Które-
goś dnia Basię zabrała milicja,
wprost z klubu. Zatrzymano ją na
przesłuchanie, później była roz-
prawa, na końcu kara. Okazało
się, że w kasie baru było spore
manko. W tamtych czasach, taka
niegospodarność uznawana była
za kradzież. Basię okrzyknięto zło-
dziejką. Dziś nie umiem już powie-

dzieć ile pieniędzy brakowało w
barze, ale nie mogły to być bardzo
duże kwoty, bo towar nie należał
do najdroższych. Myślę, że gdyby
manko przeliczyć na pensję Basi,
to zapewne nie byłoby tego więcej
niż jej półroczne pobory. Ale nie-
stety te pieniądze zniknęły. Przez
lata byłam przekonana, że nie
Basia je wzięła, tylko inni młodzi lu-
dzie, którzy zwyczajnie zabierali ja-
kieś czekoladki, cukierki i nie
wrzucali pieniędzy do kasy. Albo
robili sobie kawę, za którą też nie
płacili, czasem zapalili papierosa z
tych "służbowych". A może Basię
oszukali ci, którzy przywozili
towar? Często podpisywała doku-
menty nie patrząc na ich treść. Na
pewno nie przewidziała takich kon-
sekwencji.

Basia trafiła do więzienia. Starsi
mieszkańcy naszego regionu pa-
miętają, że więzienie dla kobiet
mieściło się w Bojanowie, nieda-
leko nas. To tam przewieziono ją,
jakby zrobiła coś najstraszniej-
szego w życiu. Dwa razy ją odwie-
dziłam. Nigdy nie zapomnę
tamtych chwil. Tamtych krat, tam-
tego nastroju, twarzy Basi.

Częściej byłam u mamy Basi i
maleńkiej Marysi. Wtedy było im
ciężko, także finansowo. Mama
Basi miała bardzo małą emeryturę,
a ojciec Marysi wcale się nie odzy-
wał. Cieszyła ich każda, nawet naj-
drobniejsza pomoc.

Pamiętam jeszcze jeden
okropny czas w życiu Basi. Z tego
więzienia dostała przepustkę, a
właściwie "urlop". Była pewna, że
za dobre sprawowanie podarują jej
resztę kary. Przesiedziała prawie
dwa lata, a został jej jeszcze rok.
W domu była kilkanaście miesięcy.
Marysia bardzo się wtedy do niej
przywiązała. I nagle przyszedł
nakaz powrotu do zakładu kar-
nego. Znowu musiała zostawić
córkę. Basia bardzo się wtedy za-
łamała.

Moje życie potoczyło się innymi
torami. Wyszłam za mąż, wyjecha-

łam, ale zamieszkałam niedaleko.
Cały czas wiedziałam więc, co
dzieje się w domu mojej przyja-
ciółki. Jeszcze przez parę lat przy-
jeżdżałam do jej ogrodu, także z
moimi dziećmi. Widziałam jak do-
rasta Marysia. Ale także jak im było
ciężko. Basia nie mogła znaleźć
pracy, bo przecież była karana.
Mama chorowała, a potem musiały
się również wyprowadzić z tam-
tego ładnego domu. Basia często
mówiła, że żadnej kobiecie w jej
rodzinie nigdy się nie powodziło.
Podobno jej babcia też nie była
szczęśliwa. A Marysia?

No cóż. Miała być fryzjerką.
Uczyła się w prywatnym zakładzie
i tam poznała pewnego chłopaka.
Basia zgodziła się by zamieszkał u
nich. I to była kolejna zła decyzja
w jej życiu. Kiedy pierwszy raz
uderzył Marysię, myślałam, że
wszystkie trzy oszaleją z rozpaczy.
Basia przyjechała do mnie, prze-
gadałyśmy całą noc. Już wtedy po-
winna go wyrzucić. Ale to mama
Basi namawiała je by jeszcze spró-
bowały. Z mężczyzną w domu jest
łatwiej - mówiła. Co zrobią jak

odejdzie? Skąd wezmą pieniądze?
Martwiła się tym przez całe mie-
siące. Wiedziała, że i ona "odcho-
dzi", a jej dziewczynki będą
zupełnie same. Wkrótce mama
Basi umarła.

A potem było już tylko gorzej i
gorzej. Marysia urodziła Jagienkę.
I wtedy zdecydowała, że wychowa
ją sama. Znowu są we trzy. Basia
ma już prawie 70 lat, jej Marysia
ponad 40, a Jagienka wchodzi w
dorosłość. Rzadziej się teraz widu-
jemy, ale bardzo często do siebie
dzwonimy. Jagienka niewiele wie o
tamtych latach sprzed pół wieku.
Nie jestem pewna, czy babcia
Basia opowiadała jej kiedyś o Klu-
bokawiarni, o swojej pierwszej
pracy i o tamtym dramatycznym
okresie w jej życiu. Nie pytam, bo
same mało o tym mówimy. Za to
częściej o przyszłości Jagienki.
Czy w końcu to ona ułoży sobie
szczęśliwiej życie? Jest wspaniała,
naprawdę na to zasługuje. Może
przerwie wreszcie ten pechowy
krąg? Ja życzę jej tego z całego
serca.

Piszecie na łamach gazety o życiu wielu rodzin, o ich kło-
potach, dramatach, czasem dobrych chwilach. Pomyślałam
więc, że mogłabym do tej rubryki przekazać wspomnienie o
mojej przyjaciółce sprzed lat, a właściwie o kobietach w jej
rodzinie. Bo niecodzienne wydaje mi się to, jak układały się
ich losy przez prawie 50 lat. W tej rodzinie kobiety zawsze
były same. Ciekawa jestem, czy najmłodsza ich latorośl,
zmieni to fatum, o którym one czasem mówią. Jagienka ma
dopiero szesnaście lat, więc wszystko może się zdarzyć.
Także to, co dobre.

URODZENIA
14. 02. - Adam Martin, Osieczna
24. 02. - Maja Kraśner, Witosław
24. 02. - Amelia Przybylska, Osieczna
25. 02. - Maksymilian Ratajczak, Osieczna
02. 03. - Emilia Kraśner, Kąty
05. 03. – Magdalena Kubacka, Osieczna
ZGONY
23. 02. - Władysław Solecki (1933), Grodzisko
27. 02. - Jerzy Nowaczyk (1940), Kąkolewo
04. 03. - Jadwiga Klimpel (1931), Kąkolewo
06. 03. - Marianna Wleklik (1917), Grodzisko
09. 03. - Tadeusz Okoniewski (1959), Osieczna
13. 03. - Michał Edmund Mruk (1947), Miąskowo


