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Nie zostaną sami
Palił się jeden pokój. Dziś już

wiadomo, że zawiniła wadliwa in-
stalacja elektryczna przy żyrandolu.
Drewniany sufit podbity był trzciną,
więc płomienie rozchodziły się w za-
straszającym tempie. Po kilku chwi-
lach paliły się meble, telewizor,
firany, okna. W drugiej części domu
mieszka syn pani Hylak. On pierw-
szy przybiegł na ratunek. Ale do
mieszkania nie można już było
wejść.

O tym, że się pali najwcześniej
zorientował się sąsiad Roman
Wawrzyniak. Mieszka najbliżej Hy-
laków więc przybiegł na pomoc.
Akurat wtedy obornik na pole wiózł
Marek Apolinarski. Natychmiast za-
trzymał się przy pożarze. Już po
chwili był Franciszek Piotrowski,
który na szczęście miał jeszcze u
siebie węże strażackie i przyniósł je
pod dom Hylaków. Rozkładali je
wspólnie i na zmianę lali wodę do
pokoju pełnego dymu. Na rowerze

Nieszczęścia się nie wybiera. Przychodzi samo, najczęściej niespodziewanie. W Kleszczewie
dotknęło rodzinę Hylaków. W środę, 1 października zapalił się ich dom. Ogień pojawił się nad
sufitem, rano, kiedy babcia i wnuczek jeszcze spali. Na szczęście Czesława Hylak poczuła
dym i obudziła się. Natychmiast wzięła na ręce 4-letniego wnuka i wyskoczyła przez okno.
Uratowała życie sobie i chłopcu.

przyjechał sołtys Kazimierz Kolań-
czyk. Z pola przybiegli Kazimierz
Wawrzyniak z synem, a po kilku-
nastu minutach był Józef Marciniak
i Szczepan Szczerbal. Pomagał kto
mógł. Marek Apolinarski mówi, że
gdyby nie tak szybka sąsiędzka
pomoc, sufitów nie udałoby się ura-
tować, prawdopodobnie runęłoby
wszystko. Kolejno przyjeżdżali stra-
żacy z Osiecznej, z Krzemieniewa,
z Leszna. Akcja była szybka i
sprawna.

Ale pokoje są doszczętnie spa-
lone. Ogień strawił niemal wszystko,
resztę zniszczyła woda. Ze strychu
trzeba było znosić najróżniejsze
rzeczy, by nie doszło do kolejnego
zapłonu. Strażacy wyrzucali
wszystko, a sąsiedzi podawali sobie
tobołki z rąk do rąk i przenosili w
bezpieczne miejsce. Sołtys powia-
domił o nieszczęściu gminę, więc
jeszcze tego samego dnia pogo-
rzelców odwiedził burmistrz, Stani-

sław Glapiak. Zorganizował trans-
port i obiecał pomoc finansową.

Czesława Hylak pozostała przez
dwa dni na obserwacji w szpitalu.
Wnukowi nic się nie stało. W domu
nie było też drugiego wnuka ani ich
rodziców. Nikt więc na szczęście nie
ucierpiał.

Pozostał jednak problem domu.
W tym stanie pokoje nie nadają się
do mieszkania, a rodzina Hylaków
sama sobie z remontem nie pora-
dzi. Dlatego już po tygodniu sołtys
Kleszczewa zwołał zebranie wiej-
skie. Wszystkich powiadomił osobi-
ście o spotkaniu. Przyszło wielu.
Niemal każdy mówił, że w nie-
szczęściu trzeba sobie pomagać,
choć niektórzy podkreślali, że prze-
cież i przed pożarem nie odmawiali
Hylakom wsparcia. Na wsi ludzie
się znają i wiedzą co komu po-
trzeba. Ale pożar, to prawdziwa tra-
gedia, w takiej chwili dzielić trzeba
się wszystkim. Toteż każdy zgła-

szał, co będzie mógł ofiarować Hy-
lakom. Andrzej Ratajczak już wy-
wiózł swoim sprzętem skute tynki ze
spalonych pokoi, a pomagał mu Ra-
dosław Wawrzyniak. Sołtys Kolań-
czyk z żoną kupili kołdry, poduszki i
pościel. Kazimierz Wawrzyniak
obiecał ziemniaki na zimę, a radny
Bronisław Kurzawski z Łoniewa
przekaże szafę, zlewozmywak,
biurko i drzwi. Jeden z mieszkań-
ców Pawłowic poinformował soł-
tysa, że przywiezie dwa tapczany.
Natomiast Hieronim Wilczkowiak z
Wojnowic już przekazał pogorzel-
com 500 zł, a Bogusław Doba z
Kleszczewa obiecał wykładziny.
Wiele osób mówiło o tym, że po-
dzieli się żywnością, odzieżą, sprzę-
tem. A wszystko można składać w
świetlicy wiejskiej, skąd potem ca-
łość do domu Hylaków przewiezie
Franciszek Piotrowski.

Hylakowie nie zostaną więc ze
swoim dramatem sami. Jeszcze
przed zimą będą musieli wyremon-
tować dom. Wiadomo, że wsparcie
da też pomoc społeczna i sąsiedzi,
którzy potrafią złapać za kielnie, czy
pędzel. W takich momentach życia
liczy się solidarność i zwykła ludzka
życzliwość.Ana tę Hylakowie mogą
liczyć. Wokół nie brakuje ludzi, któ-
rzy w obliczu cudzego nieszczęścia
nie są w stanie przejść obojętnie. W
końcu przyjaciół poznaje się w bie-
dzie.

Teresa i Stanisław Bartkowiakowie z Kąkolewa poznali się w zespole
tanecznym. Już wtedy wiedzieli, że razem pójdą przez życie. Ślub kościelny
wzięli 28 października, 50 lat temu. Pan Stanisław był murarzem i przez
wszystkie lata pracował w budownictwie.Apani Teresa prowadziła dom. Ju-
bilaci mieszkali na ojcowiźnie pani Teresy, choć potem po latach wybudo-
wali nowy dom. W nim są do dzisiaj, razem z córką, zięciem i ich dziećmi.
Teresa i Stanisław Bartkowiakowie wychowali czwórkę dzieci. Wszyscy mają
już swoje rodziny i mieszkają niedaleko rodziców. Dlatego często przyjeż-
dżają do Kąkolewa. Przed laty pani Teresa pomagała wychować wnuki,
przede wszystkim te w domu, ale i te blisko, w Nowej Wsi. Dziadków od-
wiedzają wszystkie. A jest ich 15 i jeden prawnuczek. Na jubileuszowej uro-
czystości przed kilku dniami przy stole zasiadło prawie trzydzieści osób. Były
życzenia, kwiaty i prezenty. Teraz państwo Bartkowiakowie myślą jedynie o
lepszym zdrowiu, bo to trochę im nie dopisuje. Ale lubią jeździć rowerem,
czytać gazety, krzątać się po domu. Najważniejsze, że są wśród bliskich.

Zygmunta Dopieralskiego wOsiecznej zna prawie każdy. Przez 50 lat
był bowiem rzeźnikiem i swoje usługi oferował niejednej rodzinie. Dzięki
temu, trafił też do rolnika w Popowie Wonieskim, gdzie poznał swoją przy-
szłą żonę, Teresę. Ślub państwo Dopieralscy wzięli 24 września 1958 roku.
Teraz więc obchodzili jubileusz, na który oczywiście przyjechali najbliżsi. A
było kogo zapraszać, bo jubilaci wychowali trzy córki, które mają już swoje
rodziny. Jedna z nich mieszka w Holandii, druga prowadzi z mężem gospo-
darstwo pod Kościanem, a trzecia została wOsiecznej i jest farmaceutką. W
rodzinnym domu państwa Dopieralskich powstała więc apteka. A jubilaci
mieszkają niedaleko jeziora, w domu otoczonym ogrodem. Mówią, że ta
przestrzeń jest im bardzo potrzebna, bo z powodu kłopotów ze zdrowiem
nie mogą daleko wychodzić. Cieszą się więc, że ciągle są razem, że dzieci
odwiedzają ich i niemal codziennie dzwonią, że piątka wnuków sprawia im
tyle radości. A pan Zygmunt z chęcią opowiada o dawnych latach. Był prze-
cież także rolnikiem i miał 15-hektarowe gospodarstwo. Razem z żoną pra-
cowali, by zapewnić córkom wykształcenie i dać każdej swój „kąt” w
Osiecznej. Teraz mówią, że są szczęśliwi i marzą jedynie o tym, aby docze-
kać prawnuków i aby długo jeszcze uczestniczyć w życiu najbliższych.
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