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Prawdziwe 
historie
Niedawno czytałam na waszych łamach historię dziewczyny,
której ojciec wyjechał za granicę, a teraz po latach chce z nią z
powrotem nawiązać kontakt. Czytałam i zastanawiałam się, czy
po części nie jest to moja historia. Bo mój ojciec też mnie teraz
szuka i też chce, abym go odwiedzała, a przynajmniej mu wy-
baczyła. A przecież nie tęsknił do mnie całymi latami, a co naj-
gorsze - stworzył mojej mamie i mnie piekło w dzieciństwie.

Pochodzimy ze wsi. Moja mama
tam się urodziła i tam poznała swo-
jego przyszłego męża. Po ślubie za-
mieszkali u mojej babci. Na wsi
urodził się najpierw mój brat, a
potem ja. Piszę o tej wsi i domu
mojej babci, bo tylko tam byliśmy
szczęśliwi. Do dziś pamiętam za-
bawy na podwórzu, namioty robione
ze starych koców i mnóstwo zwie-
rząt. Zawsze były tam psy, kilka
kotów i kury, które wchodziły nawet
na próg domu. Dziś wydaje się to
takie zwykłe i takie skromne, ale
wtedy był to nasz cały świat. Bez-
pieczny świat. Później nieraz do
tego świata uciekaliśmy. 

Kiedy miałam osiem lat, rodzice
przeprowadzili się do miasta. Po raz
pierwszy mieliśmy swoje mieszka-
nie z łazienką. Brat był tak szczę-
śliwy, że każdego dnia
przyprowadzał innego kolegę, żeby
mu pokazać swój własny pokój. Bo
miał swój tapczan, swoje biurko,
potem nawet swój magnetofon. Wy-
dawało się, że tak będzie już za-
wsze. Ale zło miało się dopiero
zacząć. A przyszło razem z wódką.
Tata zaczął pić. Na początku nawet
nie tak często, może raz, dwa razy
w miesiącu. Później już co tydzień,
czasem przez kilka dni. Mama nie
miała siły się buntować. Kiedy nie
pracowała, ciągle czekała na tatę,
czasem do późnej nocy. Zawsze
miał obiad, wyprane rzeczy, pełną
lodówkę. A kiedy poszła do pracy,
bo przecież zaczęło brakować pie-
niędzy, uciekała z domu. Mówiła, że
ma nadgodziny, że przyjęła jakąś
dodatkową pracę, że musi zosta-
wać w firmie dłużej. Myślę, że się go
bała. Na pewno nie chciała z tatą
spędzać zbyt wiele czasu. 

Ale my z bratem nie mieliśmy
dokąd uciekać. Po szkole wraca-
liśmy do domu, w którym było coraz
gorzej. Tata nas bił. I właśnie wtedy
najbezpieczniejszym miejscem na
ziemi był domek naszej babci. Wiele
razy pakowaliśmy rzeczy wieczo-
rem i ostatnim autobusem jecha-
liśmy na wieś. Mama oczywiście z
nami. Babcia zawsze nas przyjmo-
wała, nawet, jeśli był to środek nocy.
U niej nigdy nie bałam się przed

snem. Chyba dlatego tak tę wieś ko-
cham. 

Babci już oczywiście nie ma, ale
jej mieszkanie na wsi zostało. Tam
mieszka moja mama. Wyprowa-
dziła się od taty wiele lat temu, gdy
babcia jeszcze żyła. Zamieszkały
razem. Teraz mama jest sama i ani
myśli wracać do miasta. Mówi, że
nie potrafi zapomnieć tego całego
zła, które przyniosło jej miasto. Tak
naprawdę to nie miasto jest winne,
tylko tata i alkohol, ale mama wiąże
swój los z wyprowadzką. Mówi, że
gdyby kiedyś nie wyjechali z rodzin-
nej wsi, ich życie potoczyłoby się
inaczej. Kto wie, może ma rację?

Brat bardzo szybko wyszedł z
domu. Najpierw był w wojsku,
potem spotkał dziewczynę, ożenił
się, nie wrócił do domu. Oczywiście
przyjeżdża do mamy i do mnie, ale
z tatą nie utrzymuje kontaktów.
Twierdzi, że ciągle czuje te razy,
które odbierał w dzieciństwie. A tra-
fiały gdzie popadło, w głowę, w
twarz, w plecy. Tego nie da się za-
pomnieć przez całe życie. On był
najbardziej skrzywdzony. Mnie oj-
ciec trochę oszczędzał. 

W końcu i ja zostawiłam dom.
Zabrałam tylko osobiste rzeczy i wy-
jechałam. Nie chcę pisać, co się ze
mną działo i dlaczego nie zatrzyma-
łam się u mamy, bo to zbyt osobiste
sprawy, ale tatę pożegnałam na za-
wsze. Obiecałam sobie, że nigdy
mu nie wybaczę. Uznałam, że go
nie mam, że odszedł, że moje dzieci
nie będą miały dziadka. 

I teraz właśnie doszłam do
miejsca, w którym moja historia jest
taka jak tamtej dziewczyny, która pi-
sała do was niedawno. Mój ojciec
parę miesięcy temu odezwał się do
mnie. Cały czas wiedział, gdzie
mieszkam, bo wcale tak daleko nie
pojechałam, ale przez wiele lat mil-
czał. Nie wiem, czy długo jeszcze
pił, czy stracił wszystko co mu zos-
tawiliśmy, czy ma ciągle pokój mo-
jego brata? Nie wiem, bo też nie
szukałam kontaktu z nim. Tak
trudno mi uwierzyć, że tata tęskni do
mnie. A właśnie tak napisał, że
tęskni i chce się ze mną zobaczyć.
To może jednak się zmienił?

Niejeden wieczór przegadałam z
mamą i z bratem. Do nich tata się
nie odezwał, tylko do mnie. Myślę,
że jest samotny. Ma sześćdziesiąt
lat i nikogo bliskiego przy sobie. Co
ja mu powiem, jak się zobaczymy?
Bo zobaczymy się na pewno. Ja

muszę tylko jeszcze trochę pomy-
śleć, „przeżyć” tamte wspomnienia,
a niektóre zwyczajnie zapomnieć. 

A mama mówi, że ojciec zawsze
nim będzie...

SPISAŁA

HALINA SIECIŃSKA

Arnika górska na stałe zago-
ściła w kosmetykach, dzięki temu
ekstrakty z niej pozyskiwane do-
brze przenikają przez naskórek. 

Arnika to roślina charakteryzu-
jąca się żółtymi kwiatkami, które
wykazują właściwości lecznicze i
powszechnie wykorzystuje się je w
kosmetyce oraz zielarstwie. 

Arnika wykazuje działanie:
- przeciwzapalne - nadaje się

do cer trudnych, ze skłonnościami
do łojotoku

- zmniejszające obrzęki, opuch-
lizny i bolesność skóry

- poprawiające i wzmacniające
wytrzymałość naczyń krwionoś-
nych

- kojące i gojące uszkodzenia
oraz regenerujące tkanki

- przeciwzakrzepowe
- zmniejszające zaczerwienie-

nia na skórze
- odkażające

- rozgrzewające i poprawiające
krążenie krwi

Arnikę można znaleźć w kre-
mach pielęgnacyjnych i regeneru-
jących, do masażu, maściach,
maseczkach pielęgnacyjnych do
twarzy oraz łagodzących podraż-
nienia i rozjaśniających przebar-
wienia, tonikach nawilżających i
kojących oraz mleczkach kosme-
tycznych. 

Optymalne efekty stosowania
arniki w pielęgnacji i leczeniu cery
naczyniowej lub ze skłonnością do
łojotoku uzyskuje się stosując całe
serie kosmetyków z arniką. Przed
pierwszym użyciem warto zrobić
test, bo arnika może nieprzyjemnie
uczulić i wywołać przykre podraż-
nienie skóry.
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