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Prawdziwe historie
Przeczytałam niedawno na

waszych łamach historię ko-
biety, która chciała zamieszkać
na starość u swojego siost-
rzeńca, a którą ten oszukał. Już
wtedy pomyślałam o losie
mojej kuzynki i nawet zaczęłam
pisać list do redakcji, ale bałam
się rozdrapywać rany. Nie
chciałam, by kuzynka przeczy-
tała ten tekst i od nowa przeży-
wała każdy zły dzień. Jednak
zmieniłam zdanie. Dlaczego?
Po pierwsze dlatego, że ten list
nie tyle chcę skierować do niej,
co do jej synowej. To przecież
ona powinna czuć się winna. A
po drugie zbliżają się święta.
Może tym razem otworzą jej
serce? Może mój list sprawi, że
coś zrozumie, przemyśli, po-
czuje? Boże Narodzenie ma
przecież taką moc.

Moja kuzynka ma na imię
Maria, ale wszyscy zawsze mó-
wili do niej Marysia. Była naj-
młodsza z kuzynostwa, a nie jest
nas mało, bo ojciec miał jedena-
ścioro rodzeństwa i w każdym
domu były dzieci. Pamiętam, jak
czasem spotykaliśmy się u babci
i jak nie mogliśmy się doliczyć ku-
zynek. Ale każdy wiedział, że Ma-
rysia jest najmłodsza. Trochę ją
rozpieszczaliśmy, bo ode mnie
była aż 13 lat młodsza. Taki mały
wyskrobek, który dawał się wy-
łącznie kochać.

Kilka moich kuzynek trafiło na
wieś. Prowadzą gospodarstwa,
dwie są nauczycielkami, jedna
weterynarzem. Marysia wyszła
za mąż za rolnika. No i też prze-
prowadziła się na wieś. Często
do niej jeździłam, bo czasy w któ-

rych zakładałyśmy rodziny nie
były łatwe, a u Marysi zawsze
mogłam liczyć na świeże jajka,
owoce, mleko, mięso ze świniobi-
cia. Dzisiaj młodym trudno sobie
wyobrazić, że zwykłej parówki nie
było w sklepach, nie mówiąc już
o szynkach, czy pasztetach. Ma-
rysia zapraszała mnie do siebie z
dziećmi i nigdy nie pozwalała wy-
jeżdżać z pustymi rękoma. Wtedy
wiedziałam, że jej na wsi żyje się
lepiej niż nam. Były dni, że jej
nawet zazdrościłam. Oczywiście
nie złośliwie, czy zawistnie, ale
tak "po babsku", że jej jakoś ła-
twiej, bezpieczniej.

Marysia wychowała z mężem
syna jedynaka. Nie mieli więcej
dzieci, więc wiadomo było, że
Karol przejmie gospodarstwo. Od
najmłodszych lat się do tego
przygotowywał. Skończył szkołę
rolniczą, ojciec dokupił kilka hek-
tarów ziemi, trochę dzierżawili.
Gospodarstwo było dobre. Bar-
dzo szybko przepisali je Karolowi.
Wtedy był jeszcze kawalerem.
Myślę, że wówczas Marysia prze-
żywała najszczęśliwszy czas w
swoim życiu. Potem już nigdy nie
potrafiła się tak cieszyć. Za kilka
lat zmarł jej mąż. Nie miała nawet
pięćdziesięciu lat, a została
sama. Oczywiście z Karolem, ale
jako kobieta - samotna. Pamię-
tam ją przygaszoną, smutną.

Na krótko w jej życiu zrobiło
się jaśniej, kiedy Karol poznał
swoją przyszłą żonę. Bywałam u
nich wtedy częściej, bo Karol za-
przyjaźnił się z moim synem i
razem pasjonowali się motocy-
klami. Nieraz wyjeżdżali wspólnie
ze swoimi dziewczynami na dwa,

trzy dni, a ja wtedy mieszkałam u
Marysi. No i pomagałam jej w
gospodarstwie. Karol ożenił się,
sprowadził Elę do domu, urodziła
się im dwójka dzieci. Mogło być
dobrze.

I wtedy Karol nagle zachoro-
wał. Nie chcę pisać o tych naj-
trudniejszych chwilach w życiu
Marysi, bo tego nawet nie da się
przenieść na papier. Nie miała-
bym zresztą odwagi tak jej ranić.
Powiem więc tylko, że Karol od-
szedł na zawsze po kilku miesią-
cach choroby. To był szok dla
całej rodziny. Została nie tylko
Marysia, ale dzieci, żona, gospo-
darstwo bez mężczyzny. I ten pa-
raliżujący ból i smutek.

Nie wiem, czy wtedy Ela tak
bardzo się zmieniła, czy to stało
się później. Mam wrażenie, że
jakoś "stwardniała", "otoczyła się
skorupą", przestała kochać. Już
dwa lata później wyszła za mąż.
Do gospodarstwa Marysi nagle
trafił obcy człowiek. To on razem
z Elą jest teraz panem tego
domu. Słowo "pan" jak najbar-
dziej pasuje do tej sytuacji, bo od
początku zachowywał się jak pa-
nisko. Podkreślał, że jest u siebie,
że tu rządzi, że wprowadzi
zmiany. Ja wiem, że Marysia zgo-
dziłaby się na niejedną zmianę,
ale nikt jej o to nie pytał. Nie za-
pytali nawet wówczas, gdy z du-
żego pokoju przeprowadzili ją do
najmniejszego, na końcu domu.
Niby nic wielkiego, ale przecież
czuła się jak przestawiony mebel.
Niepotrzebna, stara, choć prze-
cież nie staruszka, niewygodna.
Bywa, że obiad właśnie tam jej
przynoszą, może żeby nie przy-

chodziła do kuchni?
Marysia już mnie nie zaprasza

do siebie. Czasem rozmawiamy
przez telefon, kilka razy zgodziła
się przyjechać do mnie. Ostatnio
spotkałyśmy się na Wszystkich
Świętych, na cmentarzu. Tam
gdzie jej miłość, mąż i syn. Nie
chciała rozmawiać o Eli. Trochę
opowiedziała o wnukach, ale
ciągle je usprawiedliwiała, że są
zajęte, że mają szkoły, że babcia
nie może być przecież najważ-
niejsza. Czułam, że w nich nie
ma również wsparcia. A Ela?

Ten list piszę właśnie do niej.
Chciałabym żeby wyobraziła
sobie swoje życie za dziesięć,
dwadzieścia lat. Może w tym po-
koiku, gdzie teraz mieszka Mary-
sia? A jeśli dzieci znajdą dla niej
jeszcze mniejszą komórkę, co
wtedy zrobi? Potrafi być sama?

Święta Bożego Narodzenia
naprawdę mogą sprawić cud.
Także w domu Eli i jej męża. Czy
tak dużo do tego potrzeba?
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Dla kaŜdego coś
Wszystkich naszych czytelni-

ków zapraszamy do odwiedzenia
Biblioteki Publicznej w Osiecznej
oraz filii w Świerczynie i Kąkole-
wie. Pojawiły się tam bowiem no-
wości wydawnicze.

Książką godną polecenia jest
dzieło Małgorzaty Kalicińskiej
„Zwyczajny facet”. – powieść o
dojrzałym mężczyźnie, któremu
życie rzuca kłody pod nogi, a on
przyjmuje los z humorem, dys-
tansem i głęboką wiarą w od-
mianę losu. Małgorzata
Kalicińska w swej nowej powie-
ści – “Zwyczajny facet” – w stylu
znanym z bestsellerowego
“Domu nad rozlewiskiem” po raz
kolejny udowadnia, że miłość

może połączyć i uzdrowić poka-
leczone osoby i być nadzieją na
spełnione życie.

„Cukiernia pod Amorem. Za-
jezierscy” Małgorzaty Gutow-
skiej-Adamczyk to pierwsza
część sagi przybliżającej losy ro-
dziny Zajezierskich - mieszkań-
ców Gutowa. Pretekstem, do
snucia historii rodziny staje się
odkopanie na gutowskim rynku
zwłok kobiety ze średniowiecz-
nym pierścieniem na palcu, który
od wielu pokoleń należał do ro-
dziny, a który zaginął w czasie
wojny.

Miłośnicy biografii znajdą w
bibliotece książkę Artura Domo-
sławskiego „Non fiction Kapu-

ściński” – dzieło obszerne, trak-
tujące o życiu prywatnym i dzia-
łalności twórczej wybitnego
reportera, korespondenta, dzien-
nikarza „Gazety Wyborczej”

Wśród niedawno zakupio-
nych książek na półkach biblio-
tecznych znaleźć można
również: „Good Night, Dżerzi”
Janusza Głowackiego, „Sezon
na oliwki” Carola Drinkwatera,
„Listy na wyczerpanym papierze”
Agnieszki Osieckiej i Jeremiego
Przybory.

Nie brakuje też pozycji dla
dzieci, zwłaszcza tych, związa-
nych ze świętami: „Jak aniołki
Jezusa” Doroty Kozioł, „Szopka”
Marii Koczwary, „W starej szafie”
Marty Zając.

Każdy z pewnością znajdzie
coś dla siebie.


