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Kobieta… cz.II 
 

Pani Łaciak żałuje, że nie ma 
możliwości zakwaterowania 
swojej podopiecznej w swoim 
domu. Martwi się bowiem 
wieczorami o bezpieczeństwo 
i zdrowie starszej pani. Tym 
bardziej, że na początku lata 
przydarzył się jej lekki zawał. 
Jednak – ku zdziwieniu leka-
rzy i otoczenia – pani Klara 
wyszła z niego obronną ręką 
(tak bardzo chciała mieć swoją 
uroczystość urodzinową, że 
była zdeterminowana, by jak 
najszybciej wyzdrowieć!) od-
wiedzającej ją codziennie w 
szpitalu opiekunce powiedzia-
no: niech się pani nie martwi, 
babcia dożyje spokojnie swo-
ich urodzin, przeczyściliśmy jej 
tętnice – wystarczy na jakiś 
czas. Na razie jest dobrze. 
 Pani Klara bardzo so-
bie chwali opiekę „swojej Bea-
tki”. Żartobliwie się skarży, że 
nią „rządzi”. Opiekunka wy-
jaśnia, że staruszka mając 

ograniczony kontakt z ludźmi, 
wolałaby „przegadać” czas, 
lecz zawsze jest tyle do zro-
bienia, a podopiecznej wydaje 
się, że n ie można pracować i 
rozmawiać jednocześnie. Dla-
tego nasza wizyta bardzo cie-
szy panią Klarę. Jak każdy 
człowiek mający „więcej za 
sobą niż przed sobą” często 
wraca do lat swojej młodości. 
 Przyszła na świat jako  
jedna z czworga rodzeństwa: 
miała brata Piotra, siostry – 
Marię i Franciszkę. Opowiada 
o pracy na 3 hektarach, o kole-
żankach i kolegach. Wspomina 
przyjaciół z młodości, różne 
żarty wraz z nimi strojone, 
swoich adoratorów. W dorosłe 
życie wchodziła w czasie 
wojennym. Młodych męż-
czyzn zabrano do wojska, ja-
koś więc nie znalazła „swo-
jego”. Nie wyszła więc za 
mąż. Najpierw mieszkała ra-
zem z siostrą Franciszką i jej 
mężem, pomagając w gospo-
darzeniu na ojcowiźnie. Potem 

gospodarstwo przejął syn Fra-
nciszki – Karo l, który opieko-
wał się ciocią, drugi siostrze-
niec Hubert, wyemigrował do 
Niemiec. Niestety, spośród ca-
łej rodziny tylko nasza bo-
haterka cieszy się długim ży-
ciem. Po przedwczesnej śmier-
ci Karola została na ojco-
wiźn ie sama. Pomagali sąsie-
dzi – mówi, do dziś są dobrzy 
ludzie, którzy pomagają – do-
daje. Pani Klara nie może 
tylko zrozumieć, d laczego mu-
si spędzać starość „na garnu-
szku gminy”, mając 477 zł 
socjalnej renty. Wydaje się jej, 
że ciężką pracą, realizacją 
obowiązkowych dostaw, pracą 
w lesie „wypracowała” sobie 
jakieś pieniądze. Nie rozumie 
mechanizmów rynkowych, 
„zusów” i „krusów”. Czuje się  
skrzywdzona. Trudno dziś wy-
tłumaczyć jej, że zawiniła wia-
ra jej krewnych, że zawsze 
będzie ktoś z nich, kto otoczy 
ją opieką, brak ubezp ieczen ia. 
Ale i tak pani Klara n ie potrafi 

długo się smucić. Akceptuje 
swoją sytuację, cieszy się 
załych codziennych przyjem-
ności. Lubi słodycze, raduje 
się, kiedy może posiedzieć 
przed domem na słoneczku i 
pogadać ze „swoją Beatką”,  
 
 
 
 
 
 
 
pamięta i chętnie nuci stare 
piosenki. Choć oczy jeszcze 
służą jej lep iej niż nogi, nie 
przepada za telewizją. Trudno 
jej śledzić perypetie bohaterów 
filmowych, a polityka nigdy 
jej nie zajmowała. O, „Modę 
na sukces” ogląda, tam wszy-
stko rozumie. Wieczorami od-
mawia różan iec i rozmyśla o 
swoim pracowitym długim ży-
ciu. Uważa, że było to dobre 
życie. Dzięku je Panu Bogu za 
każdy kolejny przeżyty dzień. 

Irena Zielonka 

 

Mistrzowskie lato – cz.II. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Od września rozpoczyna 
dalsze kształcenie w Szkole 
Mistrzostwa S portowego w 
Świdnicy. Mama, jak 
wszystkie mamy, martwi się, 
że jej pisklę wy-frunie z 
gniazda w tak młodym wieku. 
Jednak częste wyjazdy trochę 
już „uodporniły” rodzinę. 
Rodzice wierzą, że dali synowi 
dobre wzorce, ufają, że 
poradzi sobie z dala od nich. 
Choć wierzą synowi i wierzą 
w syna, to bardzo przeżywają 
jego starty. W czasie jego 
pobytu w Turcji mama 
szczególnie niepokoiła się. Nie 
mogła sobie znaleźć miejsca, 
ciągle zerkała w komputer śle-
dząc wyniki. Żeby tylko szczę-
śliwie ukończył – modliła się 
gorąco. Obiecała Najwyższe-
mu, że jeśli nie tylko bez 
uszczerbku dojedzie do mety, 
ale jeszcze z dobrą lokatą 
ukończy wyścig, to da na 
mszę. Z wielką radością wy-
wiązała się z obietnicy jedno-

cześnie prosząc Opatrzność, 
by nadal czuwała nad synem. 
Sam zainteresowany nie mógł 
nawet uczestniczyć w nabo-
żeństwie, bo był wtedy na ko-
lejnych zawodach. 
 Tobiasz zdobywając 
złoto na Letnim Olimpijskim 
Festiwalu Młodzieży Europy 
w tureckim Trabzonie spekta-
kularn ie ukoronował swoją ka-
rierę juniora młodszego. Od  
kolejnego sezonu (październik 
br.) przejdzie do wyższej ka-
tegorii wiekowej – juniorów 
starszych. Rodzice pragną, aby 
ich syn równolegle z dobrze 
rozwijającą się karierą sporto-
wą zdobywał wykształcenie. 
Sam Tobiasz także planuje 
skończyć studia, lecz nie wy-
obraża sobie życia bez sportu. 
Marzy mu się dobry klub – w 
Polsce lub w innym europej-
skim kraju, a po zakończeniu  
kariery – który to moment na 
razie jest dla niego niewyobra-
żalnie odległy – poświęcenie 
się pracy trenerskiej. 
 Dokumentowaniu su-
kcesów sportowych Tobiasza 
poświęciła się mama – arch i-
wizu jąca wycinki prasowe i –  
najwierniejszy kibic – dzia-
dek, który prowadzi szczegó-
łowe kalendarium zawodów i 
wyników. Ostatnio do zbioru 
doszedł list gratulacyjny, któ-

ry uroczyście wręczył zawod-
nikowi Wójt Gminy Tarnów 
Opolski Krzysztof Mutz na 
spotkaniu w Urzędzie Gminy  
28 sierpnia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Tobiasz jest najstar-
szym dzieckiem państwa Li-
liany i Krystiana Lisów. Jego 
młodsze siostry: Laura, Emilka 
i Malwinka podziwiają brata, 
lecz na razie nie podzielają 
jego pasji. Laura tańczy (dotąd 
w zespole „Element”, od wrze-
śnia przechodzi do „Pechu”),  
a najmłodsze pociechy wyży-
wają się „plastycznie i rytmi-
cznie” w czasie zajęć prowa-
dzonej w GOK-u „Akademii 
Malucha”. 
 Całej rodzinie autor-
ka i cała Redakcja życzą 
zdrowia, radości, a Mistrzo-
wi dalszych sukcesów sporto-
wych, szkolnych i osobistych. 
Z uwagą będziemy śledzić 
karierę „ch łopaka z Tarnowa 
Opolskiego” i gratulować 
kolejnych zwycięstw. Połama-
nia kó ł! 

Irena Zielonka 

  

Największe sukcesy Tobiasza: 
2009 rok 
III m-ce – Nadzieje Olimpij-
skie Tour de Po logne 
II m-ce – Puchar Polski – 
Zielona Góra 
II m-ce – Mistrzostwa Polski – 
Górzyca 
I m-ce – Mistrzostwa Woje-
wództwa na torze – 400 m 
I m-ce – Mistrzostwa Woje-
wództwa na torze – 2000 m 
I m-ce – Mistrzostwa Woje-
wództwa na torze – wyścig 
punktowy 
2010 rok 
I m-ce – Międzynarodowy 
Wyścig Szlakami Jury  
II m-ce – Ogólnopolska Olim-
piada Młodzieży – Międzyrze-
cze 
I m-ce – Puchar Polski –  
Gościęcin 
2011 rok 
I m-ce – Międzynarodowy 
Wyścig Szlakami Jury  
I m-ce – Puchar Polski –  
Kłomnice 
I m-ce – Ogólnopolska Olim-
piada Młodzieży – mistrzost-
wa na torze 
I m-ce – Letni Olimpijski Fes-
tiwal Młodzieży Europy – 
Trabzon (Turcja) 
 
Tobiasz posiada ponad 80 
pucharów. 
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