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zień zapowiadał się cudownie. Choć był wczesny ranek, to czyste niebo
i wschodzące słońce zwiastowały urodę dnia, na który czekało wiele osób.
W miasteczku miało wydarzyć się coś niezwykłego. Czegoś takiego nie było jeszcze
nigdy!
Antonia zaraz po wstaniu z łóżka otworzyła okno na oścież, ciesząc się pięknym
widokiem jej ukochanej miejscowości, w której spędziła całe swoje życie. To nie do
wiary, ale nigdy nie wyjechała poza jej granice. Urodziła się tutaj, potem ukończyła
szkołę, po której zaczęła pracować w przedszkolnej kuchni. Mieszkańcy miasteczka
znali ją bardzo dobrze, ale i ona doskonale znała zdecydowaną większość.
– Wszystkich was wykarmiłam w przedszkolu – żartowała niejednokrotnie.
Młodsi i starsi mieszkańcy miasteczka różnie ją nazywali: pani Antonia, ciotka
Antosia; czasami, używając gwary, mówiono: Tante Toni, a najmłodsi mówili
o niej po prostu: babcia. Jedno było jednak oczywiste. Wszyscy odnosili się do
niej z ogromnym szacunkiem. Była osobą cenioną za pogodę ducha, uczciwość,
pobożność, pracowitość i jeszcze wiele, wiele innych cech. O takich ludziach, jak
Antonia, mówi się czasem, że są dobrymi aniołami, co jednoznacznie pokazuje, ile
dobra i serca rozdają tym, pośród których żyją.
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Jeszcze jedno muszę koniecznie opowiedzieć
o naszej bohaterce. Miała zdrowy dystans do
siebie, a to dzisiaj rzadka cecha. U naszej babci
poznać to można było choćby po tym, jak mówiła
sama o sobie:
– Jestem Tosia z Toszka.
Uśmiechała się przy tym zawsze szczerze
i serdecznie, tak od ucha do ucha, co z kolei
wywoływało uśmiech na twarzach osób, z którymi
się spotykała i rozmawiała.
Po zjedzeniu śniadania i krótkim uprzątnięciu
małego mieszkania, Antonia spojrzała przez
otwarte okno na ulicę. Choć mieszkała na
pierwszym piętrze, to dostrzegła plakat wiszący
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na słupie ogłoszeniowym. Znała jego
treść doskonale. Zapowiadał dzisiejszy,
niezwykły dzień. W jej ukochanym miasteczku
miało się odbyć nadzwyczajne, unikalne, jednorazowe,
cudowne… spotkanie. Z okazji okrągłej rocznicy uzyskania
praw miejskich, a było to bardzo dawno, bo w 1235 roku, do
miasteczka zjeżdżali się wszyscy jego mieszkańcy i wielu gości.
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