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Zastanawiałam się, czy opowiedzieć historię mojej córki, ale
ponieważ zgodziła się, pomyślałam, że będzie to jakaś lekcja
dla innych.

Iwona jest jedynaczką. Można
by pomyśleć, że jest rozpiesz-
czona i rozkapryszona. Nigdy taka
nie była. Dobrze się uczyła, zdała
maturę, a potem jeszcze zrobiła
studium pomaturalne. Ma zawód i
dobrą pracę. Dla nas jest najważ-
niejsza na świecie. Razem z
mężem marzyliśmy, że założy ro-
dzinę i zamieszka z nami. Miesz-
kanie zostanie przecież dla niej i
dla jej przyszłych dzieci. No a my
nigdy nie bylibyśmy sami. To były
oczywiście nasze marzenia, a
życie pokierowało nimi trochę ina-
czej. 

Dużo prawdy jest w powiedze-
niu, że miłość jest ślepa. Nasza
Iwonka zakochała się bez pamięci
w mężczyźnie, który nie dość, że
był od niej starszy, to jeszcze sa-
motnie wychowywał dwójkę chłop-
ców. Był od kilku lat wdowcem i
sam prowadził dom. Poznali się w
pracy. To nie była miłość od pierw-
szego wejrzenia, bo dojrzewała
niemal trzy lata. Poznawali się,
najpierw chyba tylko lubili, potem
pokochali. Iwona coraz częściej
spędzała czas z Karolem i jego
synkami. Wspólnie wyjeżdżali, nie-
kiedy całe dnie robili dla nich jakieś
niespodzianki, obiady, desery.
Razem chodzili do kina. Patrzyłam
jak moja córka staje się mamą.
Przyznaję, że nie o takim macie-
rzyństwie dla niej marzyłam, ale
widziałam, że jest szczęśliwa. 

Karol nie był złym człowiekiem.
Jestem pewna, że kochał Iwonkę i
wierzył, że razem może im się
udać. Kiedy podjęli decyzję o ślu-
bie mogliśmy ją tylko zaakcepto-
wać. Było oczywiste, że nie
zamieszkają z nami, że nie my bę-
dziemy wychowywać wnuki i że na
starość nie będziemy mieli córki
przy sobie. Iwonka postanowiła za-
mieszkać z mężem. Karol miał
duże mieszkanie, więc akurat z
urządzeniem wspólnego domu nie
było problemu. Chłopcy mieli swój
pokój, oni swój, był jeszcze salon,
kuchnia. Nie musieliśmy nawet ni-
czego dla nich kupować. Iwona za-
brała tylko rzeczy osobiste i
przeniosła się do swojej nowej ro-
dziny. Przyznaję, że było nam
ciężko. Nagle zostaliśmy sami i
mieliśmy wrażenie, że córka za-
brała też wszystkie uczucia. Wy-
dawało się, że teraz kochać będzie

tylko Karola i jego synków, że my
znajdziemy się gdzieś na margine-
sie. Dziś wiem, że tak nie było, ale
wtedy, to chyba nam było najtrud-
niej. Na szczęście Iwona była
szczęśliwa. 

Na początku wszystko układało
się dobrze. Kiedy dzieci były małe,
traktowały Iwonkę jak dobrą ciocię.
Ona była zawsze jak mama. Goto-
wała, prała, pomagała przy lek-
cjach, przytuliła, gdy były chore.
Po prostu normalna rodzina. Do
nas też często wpadali, a to na
obiad, a to do ogrodu, nawet na
urlop kiedyś pojechali z nami. Cza-
sem miałam wrażenie, że Iwonka
jest zmęczona. Nie skarżyła się nie
narzekała, ale to wtedy powinnam
z nią częściej rozmawiać. Jeśli na
wstępie powiedziałam, że historia
mojej córki może być lekcją dla in-
nych, to miałam też na myśli to, że
nie można przegapić momentu, w
którym zaczynają się problemy.
Właśnie wtedy, po pięciu latach
małżeństwa Iwonka potrzebowała
wsparcia. Nie mówiła o tym ni-
komu, a my nie dostrzegliśmy, że
dzieje się coś złego. Karol też
chyba tego nie widział, bo nigdy
nie nawiązał rozmowy w tej spra-
wie. A chodziło oczywiście o dzieci.
Chłopcy mieli już po kilkanaście lat
i zaczęli lekceważyć Iwonkę. Stali
się nieposłuszni, wymagający, cza-
sem kłamali. Kiedy trzeba było roz-
strzygnąć jakąś sprawę Karol
zawsze stawał po ich stronie. Zda-
rzyło się, że starszy syn poprosił,
by Iwona wyprowadziła się od
nich. Nawet taki sygnał Karol ba-
gatelizował. A my dowiedzieliśmy
się o tym dużo, dużo później. 

Jeszcze dwa lata byli razem.
Dla naszej córki, to były dwa naj-
trudniejsze lata. Wiem, że ciągle
kochała Karola, ale w jego domu
było coraz „ciaśniej”. Zaczęła też
wątpić w jego uczucia. Wyobrażała
sobie, że wziął z nią ślub, by mieć
kucharkę, sprzątaczkę, opiekunkę
do dzieci. My z mężem aż tak źle
nie myśleliśmy o Karolu, ale mamy
do niego żal, że nie walczył o ich
związek. W ich rodzinie o wszyst-
kich zaczęły decydować dzieci, a
właściwie już chłopacy. Stawali się
dorośli i żadna ciocia nie była im
potrzebna. A Karol okazał się
słaby. 

Iwonka wróciła do domu. Mog-

łabym powiedzieć, że jest tak jak
chciałam. Mam córkę u siebie,
może kiedyś będę miała wnuki. A
jednak nie cieszę się z tej sytuacji.
To doświadczenie bardzo zmieniło
Iwonkę. Ma trochę ponad trzydzie-
ści lat, a zamknęła się w sobie, nie
szuka kontaktów z rówieśnikami,
najchętniej nigdzie by nie wycho-
dziła. Boję się, że nie uwierzy już
w miłość. A to byłoby przecież naj-
gorsze. Życie bez miłości jest
puste, smutne. Żadne uczucie do
rodziców nie zastąpi tego najważ-
niejszego, do osoby, z którą chce

się spędzić życie. Mam nadzieję,
że nasza Iwonka spotka jeszcze
kiedyś swoją drugą połówkę. My
możemy ją teraz tylko wspierać i
kochać. A kochamy ją bezgranicz-
nie. 

Ostatnio Iwonka coraz częściej
mówi o wyjeździe. Jej przyjaciółka
mieszka w mieście i obiecała zna-
leźć jej tam pracę. Kto wie, może
to jest dobry pomysł? Do nas za-
wsze będzie mogła wrócić.

SPISAŁA HALINA SIECIŃSKA

Konsultacje
Wyniki konsultacji w sprawie lokalizacji elektrowni wiatrowych

pod nazwą „Farma Wiatrowa – Osieczna” pozwolą  podjąć decyzję
co do dalszych kroków.

Dnia 11, 12, i 13 lipca br. w Łoniewie, Grodzisku, Dobramyśli, Franko-
wie i Kąkolewie odbyły się konsultacje w sprawie lokalizacji dwóch elek-
trowni wiatrowych w Łoniewie. 

A oto jak głosowali mieszkańcy:


