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listów Prawdziwe
historie
Zawsze, kiedy zbliża się Wielkanoc, przypominam

sobie pewne zdarzenie z młodości. Lubię do niego wra-

cać, bo to czas, gdy żyli moi rodzice, moja babcia, gdy

ja nie miałam jeszcze dwudziestu lat. To było tak

dawno, a mnie wydaje się, że "dopiero co". Ale tak to

już jest ze wspomnieniami. Im bardziej odległe, tym

jakby piękniejsze. Ja bardzo do tamtych dni tęsknię.

Moja babcia mieszkała na wsi.
Była już sama, bo dziadek zginął w
czasie wojny, a mama była jedy-
naczką. Babcia miała więc tylko
nas. Nic dziwnego, że wpadaliśmy
do niej tak często, jak tylko się
dało. A nie było to trudne, bo z na-
szego miasteczka do babci

szliśmy około pół godziny. Kiedy
byłam malutka, te "wyprawy" od-

bywały się tylko w niedzielę, ale
gdy trochę podrosłam, sama bie-

gałam na wieś. Babcia cieszyła się
z tych wizyt i zawsze miała dla
mnie kogel - mogel. Dziś wydaje
mi się, że takiego ukręconego
żółtka jak u babci nie jadłam nig-

dzie indziej. 

Wielkanoc pamiętam w szcze-
gólny sposób. Dopóki babcia była
sprawna, chciała ją spędzać u sie-
bie. Zawsze więc w pierwsze
święto rano szliśmy do niej na uro-
czyste śniadanie. Babcia nie po-
zwalała, byśmy cokolwiek

przynosili. To było jej śniadanie dla
nas. Przygotowywała je od ty-
godni, a w trudnych latach sześć-
dziesiątych nie było to łatwe. Z
radością więc serwowała nam kieł-
basy od sąsiada rzeźnika, jajka z
własnego kurnika, szynki. Moja

mama mówiła, że wielkanocne
śniadania u babci były "na bogato".
Teraz jest tak w każdym domu,

więc pewnie to moje wspomnienie
może trochę śmieszyć, ale dla
mnie ma po prostu zapach rodzin-

nego domu. 

Opowiedzieć chciałam wam

jednak o drugim dniu świąt. W lany

poniedziałek do babci zawsze cho-
dziliśmy po południu. W tej wsi

mieszkańcy organizowali tak zwa-
nego "Siwka". To była taka zabawa
przebierańców, w której uczestni-
czyło mnóstwo osób. I to nie tylko
z wioski, ale także z naszego mias-
teczka, bo jak już mówiłam, było
do niego naprawdę niedaleko. Na
poboczu drogi prowadzącej przez
całą wieś stało więc z kilkuset ludzi
- wszyscy wystrojeni, eleganccy.

Pamiętam, że ja na Wielkanoc co

roku dostawałam nową sukienkę.
Mówię o tych strojach, bo w tej
opowieści mają one swoje znacze-

nie. Otóż wśród przebierańców
były nie tylko diabły, jakieś duchy,
zwierzęta, ale także kominiarze. Ci
ostatni za swoje główne zadanie
uznawali pobrudzenie widzów. Bie-

gali zatem od jednego do drugiego

- i jak to się wtedy mówiło - murzyli
kogo się dało. A ci, mając te swoje
nowe stroje, uciekali, przepychali

się, chowali jeden za drugiego.
Śmiechu i radości było zawsze co
niemiara, ale także sporo zamie-

szania. I w takim zamieszaniu zda-

rzyło się coś, co pamiętam do dziś.
“Siwek” w ten wielkanocny po-

niedziałek też musiał być. To był
koń, tak się składa, że rzeczywi-
ście białej, czy też siwej maści.
Jeden z przebierańców zaprzągł
go do powózki i jeździł z nim w tę i
z powrotem. Kominiarze wyskaki-

wali zza powózki, diabły straszyły
mieszkańców, polewały wodą, ktoś
krzyczał, ktoś głośno się śmiał. Ja
stałam przy drodze z moimi rodzi-
cami, z babcią i z koleżanką, która
była sąsiadką babci. W tym miej-

scu droga prowadziła w kierunku
jeziora - mówiąc szczerze - nie
było tam zbyt bezpiecznie. I właś-
nie wtedy spłoszył się koń. Zoba-
czyliśmy, jak z tą powózką pędzi
prosto na nas. To były sekundy i
nikt nie miał czasu na reakcję. Oj-
ciec tylko krzyknął, ja odsunęłam
się na pobocze, mama przewróciła
babcię… Kątem oka zobaczyłam
chłopaka, który wyciągnął moją ko-
leżankę niemal spod nóg pędzą-
cego siwka. Było oczywiste, że
uratował jej życie. A siwek i po-
wózka potoczyły się w dół, prawie
do jeziora.

Pamiętam tamten poniedziałek
jakby to było wczoraj. Oczywiście
nie czuję już tej dramaturgii i nie

wspominam wydarzenia jako cze-

goś okropnego, jednak miało ono
swój ciąg dalszy. Od razu powiem,
że bardzo szczęśliwy ciąg dalszy.

Z sąsiadką babci szczerze się
zaprzyjaźniłam. Ona była ode

mnie prawie o pięć lat młodsza, ale
kiedy tylko wpadałam na wieś, za-
wsze spotykałam się także z nią.
Opowiadała mi, jak bardzo jej ro-

dzice przeżyli tamto zdarzenie. Oni

naprawdę wyobrazili sobie, że
mogli stracić córkę. Nic dziwnego,
że dowiedzieli się, kim był chłopak,
który zachował się tak bohatersko
mieszkał w moim miasteczku, cho-
dził do szkoły średniej, miał kilkoro
rodzeństwa. A przypomnę, że to
były lata sześćdziesiąte, jego oj-
ciec pracował fizycznie, w domu im
się nie przelewało. Rodzice mojej

koleżanki postanowili więc im

pomóc. A mogli to zrobić jedynie
dzieląc się produktami z gospo-

darstwa. Innej pomocy rodzina

chłopaka by nie przyjęła. Ale ziem-
niaki na zimę, owoce, paczkę ze
świniobicia - to były po prostu pre-
zenty. Czasem tę paczkę do rodzi-
ców chłopaka zawoziła moja

koleżanka. 
Kilka lat później dostałam za-

proszenie na ślub. Jeszcze żyła
moja babcia. Domyślacie się, że
było to ślub mojej koleżanki i że
odbywał się po sąsiedzku. W tam-

tych latach śluby gospodarskiej
dziewczyny były naprawdę wielkim
wydarzeniem na wsi. W przed-

dzień rozbijało się szkło przed jej
domem, chłopcy przychodzili pod
okno na kieliszek wódki, młodzi
sami musieli sprzątać stłuczkę.
Wszystko to pamiętam.

Na ślubie nagle zobaczyłam
tamtego chłopaka z Wielkanoc-

nego "Siwka". Niewiele się zmienił.
Dalej wydawał mi się bardzo

młody, choć już miał żonę i

dziecko. Poznał mnie. Okazało się,
że jest bratem pana młodego. A
więc moja koleżanka znalazła mi-
łość w tamtym domu w mias-

teczku. A zatem ten pędzący siwek
nie pojawił się na jej drodze przy-
padkowo. Nie miał jej zabrać życia,
tylko dać nowe. I dał.

Wspominam tamtą Wielkanoc

każdego roku, przede wszystkim
moich bliskich. Ciągle widzę bab-
cię na poboczu drogi i moich ro-

dziców. Nie ma ich już wśród nas.
I ciągle pamiętam atmosferę świąt
na wsi, siwka, dyngus, moje po-

umurzane nowe sukienki. Jak do-

brze, że mam co wspominać.
Dodam jeszcze tylko dwa zda-

nia. We wsi mojej babci już nie or-
ganizują "Siwka". A z moją
koleżanką spotykam się do dziś.
mamy prawie siedemdziesiąt lat. 

SPISAŁA 

HALINA SIECIŃSKA

Schulza Osieczna 2015 oraz główną na-
grodę konkursu w wysokości 1000 zł
ufundowaną przez prezesa Przedsiębior-
stwa Przetwórczo - Handlowego "MAL-

POL" Stanisława Malickiego jury

postanowiło przyznać Joachimowi Rufael
grającemu na trąbce z Dziecięco - Mło-
dzieżowej Orkiestry Dętej w Krobi.

Nagrodę specjalną Burmistrza Miasta
i Gminy Osieczna w wysokości 500 zł dla
najlepszego wykonawcy z Orkiestry

Dętej OSP w Osiecznej jury przyznało
Annie Szpilak grającej na saksofonie al-
towym.

Nagrodę dla najmłodszego uczest-
nika konkursu otrzymał dziesięcioletni
Borys Karmelski ze Stowarzyszenia Or-

kiestra Dęta "TON" z Kościana. 
Dla wszystkich wykonawców z Or-

kiestry Dętej OSP w Osiecznej oraz do-
boszów Huberta Szpilaka i Stanisława
Schulza niespodzianki ufundowała dy-
rektor Banku Spółdzielczego w Osiecz-
nej Renata Helińska. 

Upominki otrzymali również kapel-
mistrzowie wszystkich trzynastu orkiestr.

W tym roku koncert na zakończenie
konkursu zagrał TrombQuartet. 


