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Od miesięcy czytam historie zamieszczane w Waszej gazecie i
za każdym razem myślę, że moje przeżycia też pokazałyby ka-
wałek prawdziwego życia. Są niby zwyczajne, bez jakichś wiel-
kich zawirowań, ale mnie nauczyły wiele. Po pierwsze, że nie
można rezygnować z uczuć, jeśli jesteśmy ich naprawdę pewni,
a po drugie, że miłość mamy pokona wszystkie bariery. Opo-
wiem więc o sobie oraz swoich najbliższych i będzie to pozy-
tywna opowieść.

Waldka znałam właściwie od za-
wsze. Pochodziliśmy z tej samej
miejscowości, a że był on tylko dwa
lata starszy ode mnie, chodziliśmy
też razem do szkoły podstawowej.
Przyjaźniliśmy się jak większość
dzieci z podstawówki. Razem by-
waliśmy na wycieczkach, na kolonii,
często wspólnie bywaliśmy nad je-
ziorem. Rodzice Waldka mieli pry-
watny zakład budowlany, a więc
kiedy dorósł, musiał pomagać na
niejednej budowie. Ja miałam dużo
łatwiej. Przede wszystkim byłam je-
dynaczką i w domu wszystko „krę-
ciło się” wokół mnie. Mama nie
pozwalała mi nic robić. Musiałam
się tylko uczyć i uczyć. Nauka nie
sprawiała mi zresztą żadnych kło-
potów. Nic dziwnego, że moi ro-
dzice wymyślili dla mnie swój
scenariusz na życie. Miałam pójść
na studia, tam znaleźć dobrego
męża, może kupić mieszkanie w
mieście...

A ja zwyczajnie pokochałam
Waldka. Mieliśmy wtedy niecałe
dwadzieścia lat. Waldek skończył
Technikum Budowlane, a ja liceum.
On zaczął pracę u ojca. To nie było
łatwe zajęcie. Pracował ciężko fi-
zycznie, czasem do późnych godzin

wieczornych, często był zmęczony,
niewyspany. Kiedy przychodził do
nas, nie bardzo umiał się znaleźć w
tym naszym wymuskanym świecie.
Mama ciągle mówiła o moich stu-
diach, o tym co będę robić za kilka
lat, o planach na ich starość. Wal-
dek nie miał odwagi powiedzieć im,
że my mamy zupełnie inne pomysły
na życie. Chcieliśmy jak najszybciej
być razem, a to w pewnym sensie
przekreślało marzenia mojej mamy.
Rodzice nie widzieli Waldka przy
moim boku. Myślę, że nawet tego
nie brali pod uwagę. Zawsze trakto-
wali go tylko jak mojego kolegę z
klasy. W końcu jednak trzeba im
było o tym powiedzieć. 

Rodzice nie chcieli słyszeć o na-
szym małżeństwie. Nie pomagały
żadne argumenty, a już najmniej
ten, że się kochamy. Mama przeko-
nywała mnie, że to tylko dziewczęce
zauroczenie, że jeszcze nieraz się
w życiu zakocham, że są ważniej-
sze sprawy niż szybkie zamążpój-
ście. Chodziło jej oczywiście o moje
studia i zawód, który miałam zdobyć
przed założeniem rodziny. W pew-
nym sensie ją rozumiałam, ale nie
mogłam się zgodzić na zerwanie z
Waldkiem. A rodzice właśnie tego

chcieli. Powtarzali mi, że to mąż nie
dla mnie. Sytuacja w domu stawała
się naprawdę trudna. Mama oczeki-
wała, że nie będę się z Waldkiem
spotykać, a ja nie chciałam jej okła-
mywać i wymykać się do ukocha-
nego. Postanowiłam wyjechać na
stałe do mojej cioci. To była siostra
taty, z którą zawsze miałam dobre
kontakty. Ciocia zgodziła się, abym
u niej zamieszkała, a ja obiecałam,
że będę się dalej uczyć. 

Przyznaję, że rozpoczęłam
naukę w pomaturalnej szkole i to
zaocznie. Poszłam bowiem do
pracy, bo nie chciałam, żeby utrzy-
mywała mnie ciocia. Po roku do
miasteczka, gdzie mieszkałam,
przyjechał Waldek. Też znalazł tam
pracę. Spotykaliśmy się niemal co-
dziennie. Ja od początku wiedzia-
łam, że Waldek jest moją miłością
na życie. Ani przez moment nie po-
myśłałam, aby z niego zrezygno-
wać. Przez kilka pierwszych
miesięcy ciocia nie wiedziała, że
Waldek jest tym chłopakiem, któ-
rego rodzice chcieli mi wybić z
głowy. Pozwalała, by do nas przy-
chodził, polubiła go, akceptowała
nawet jako przyszłego narzeczo-
nego. I wtedy oczywiście musie-
liśmy powiedzieć jej prawdę. Ale
ciocia stanęła po naszej stronie. Za
bardzo nas kochała, aby pozwolić
nam od niej odejść. 

W miasteczku cioci wzięliśmy
ślub cywilny. Rodziców poinformo-
wałam, że jestem żoną i że planuję,
ślub kościelny zorganizować w ro-
dzinnym domu. Nie mówiłam tylko,
że moim ukochanym jest Waldek. 

To była najtrudniejsza podróż do

domu. Kochałam rodziców bardzo i
cierpiałam z tego powodu, że
muszę ich okłamywać. Kochałam
Waldka i za żadne skarby świata nie
oddałabym tej miłości. A jednak wy-
dawało mi się, że będę musiała wy-
bierać. Więc jechałam do domu „z
duszą na ramieniu”. Modliłam się,
żeby rodzice mnie zrozumieli, żeby
pokochali Waldka, żeby nas przyjęli. 

Do dziś pamiętam mamę sto-
jącą w drzwiach domu. Czekała na
nas, bo przecież miała poznać swo-
jego przyszłego zięcia. Chciała też
wyprawić nam ślub. Mama stała i
patrzyła na nas. Nigdy nie zapyta-
łam jej co wtedy myślała i czy choć
przez moment poczuła się oszu-
kana. Bo trwało to zaledwie se-
kundy, gdy wróciła do domu, wzięła
sól i przywitała nas tą solą na progu.
Wiedziałam, że mnie kocha. 

Ślub oczywiście odbył się w
mojej wsi, u mojej mamy. Prawie
trzydzieści lat temu. Zamieszka-
liśmy u rodziców Waldka, bo kiedy
zachorował jego ojciec, Waldek mu-
siał przejąć zakład. Mamy dwoje
dzieci, już dorosłych. Od niedawna
jestem babcią. A moja mama
mieszka ciągle niedaleko nas, w tej
samej wsi. Jesteśmy u niej codzien-
nie. Aż boję się myśleć, jak mogły-
byśmy się od siebie oddalić, gdyby
wtedy mama nie przyjęła nas z
otwartym sercem. Jednak jestem
szczęściarą. A mamą i babcią też
jestem szczęśliwą. Naprawdę, nie
można od życia chcieć więcej,
nawet, jeśli czasem jest „pod
górkę”.

SPISAŁA 
HALINA SIECIŃSKA

NOWE, CORAZ BARDZIEJ POPULARNE METODY DEPILACJI.
W tym numerze chciałabym przybliżyć zabiegi depilacyjne, które od

niedawna zaczynają na stałe gościć w gabinetach kosmetycznych, są to:
depilacja pastą cukrową i za pomocą nitki. 

Jak wiadomo na rynku kosmetycznym jest już parę sprawdzonych
metod usuwania owłosienia. Oprócz wosku, pęsety i lasera jest również
pasta cukrowa i nitka.

Pasta cukrowa to znany od wieków w krajach arabskich szybki i natu-
ralny sposób depilacji. Pasta w odróżnieniu np. od wosku nie podrażnia
tak bardzo skóry i można nią usunąć nawet bardzo krótkie włoski o dłu-
gości 1-2 mm. Ponadto sam zabieg jest mniej bolesny bo pasta przykleja
się do włosków a nie do skóry. Metoda owej depilacji jest dobrą alterna-
tywą dla osób z kruchymi naczynkami, które nie mogą stosować gorącego
wosku. Pastę cukrową w odróżnieniu od depilacji woskiem nakładamy pod
włos a zrywamy z włosem. Pasta jest produktem w 100% naturalnym, w
jej skład wchodzą: woda, cukier i cytryna. Po zastosowaniu tej metody
możliwe jest delikatne zaczerwienienie, ale bez podrażnień.

Nitkowanie od wieków było praktykowane w Indiach, Azji i Chinach,
jest metodą w 100% naturalną i skuteczną, stosuje się ją do depilacji twa-
rzy i regulacji brwi. Specjalnie spleciona bawełniana nić chwyta nawet bar-
dzo cienkie i krótkie włosy usuwając je wraz z cebulkami. Zabieg można
wykonywać w przypadku bardzo wrażliwej skóry, cery naczyniowej lub
skóry z problemami dermatologicznymi. 

W przypadku pasty jak i nitki nie ma żadnych przeciwwskazań do wy-
konywania owych zabiegów, co jest chyba największym plusem tych
metod depilacji.

UWAGA! Pani, która jako pierwsza zgłosi się do gabinetu lub za-
dzwoni (667 199 599) będzie mogła za darmo skorzystać z zabiegu
depilacji pastą cukrową. ZAPRASZAMY!
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