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Prawdziwe historie
Moi rodzice bardzo się kochali. Byli dziećmi wojny, więc doskonale wiedzieli, co to bieda i
dobijanie się o każdy grosz. Ojciec pracował na etacie, ale po południu zawsze chodził na
fuchy. Pamiętam, że kosił łąki, malował mieszkania, pomagał w warsztacie sąsiada. Tak było,
dokąd nie zachorował. Kiedy zaczęłam chodzić do szkoły, tata już zawsze leżał. Dziś myślę,
że miłość rodziców wtedy sprawdzała się najbardziej. Mama ciągle była przy łóżku taty, nie
mówiła do niego inaczej niż kochanie, głaskała go, całowała. Dla mnie to było normalne. Wy-
chowałam się w domu, w którym uczuć nie trzeba było nazywać. Rodzice po prostu byli dla
siebie stworzeni. 

To był najpiękniejszy czas w
moim życiu. Nie mówię oczywiście
o chorobie taty, bo jego cierpienia
bardzo nas bolały, ale o całej na-
szej trójce. Byłam jedynaczką,
więc wszystko, co dobre, trafiało
do mnie. To mnie tata opowiadał
bajki, dla mnie wypożyczał w bib-
liotece książki, kiedy wracał z
robót, mnie kazał szukać słodyczy
w kieszeniach. Tak to pamiętam.
Mama ciągle powtarzała, że jes-
tem jego oczkiem w głowie. I
chyba byłam. To naprawdę był
szczęśliwy czas, nawet wtedy, gdy
tata już leżał. Ani mama, ani ja nie
brałyśmy pod uwagę, że może
odejść. Po prostu był mniej
sprawny i już. 

A jednak tata zmarł. Miałam
wtedy szesnaście lat. 

Mówiąc o moim dzieciństwie,
mówię o miłości rodziców, bo jes-
tem pewna, że zdecydowała ona o
całym moim późniejszym życiu.
Mama została bardzo młodą
wdową. Po śmierci taty nie mogła
się pozbierać. Przez pierwszy rok
prawie ciągle płakała, zamykała
się w pokoju, nie chciała ze mną
rozmawiać. Ja też cierpiałam, a
jednak mama w tym swoim bólu
jakby tego nie widziała. Dziś wiem,
że z tego właśnie powodu musia-
łam nagle dorosnąć. To ja byłam
tą, która pociesza, przytula, tłuma-
czy. Wtedy bardzo do siebie przy-
lgnęłyśmy. Cieszyłam się, gdy
mama zaczęła się przede mną
otwierać, dzielić wspomnieniami,
gdy w końcu zapytała o moje
sprawy. 

Mówiłam mamie o wszystkim.
W szkole średniej dobrze się uczy-
łam, więc często pomagałam kole-
żankom. Przychodziły do mnie do
domu i razem odrabiałyśmy lekcje.
Mama wtedy robiła nam podwie-
czorki, przygotowywała lody, sło-
dycze. Czasem siedziała z nami i
słuchała naszych ploteczek. Nic
dziwnego, że wiedziała o każdej
mojej sprawie. Wtedy lubiłam jej
się zwierzać, niekiedy pożalić, za-
wsze poradzić. Koleżanki zazdro-
ściły mi takiej przyjaciółki. A ja
znowu byłam szczęśliwa. 

Już wtedy powinnam zauwa-
żyć, że mama zrezygnowała z
własnego życia i cały swój czas
poświęcała mnie. Była młoda, nie
skończyła jeszcze pięćdziesiątki, a

zrezygnowała z przyjaciół, znajo-
mych. Nigdzie nie wychodziła z
domu, chyba że ze mną. Nie za-
stanawiałam się, dlaczego tak jest,
ale chyba było mi z tym wygodnie.
Mama sprzątała, prała, gotowała.
Ja przychodziłam na gotowe.
Pierwszy sygnał, że coś jest nie w
porządku, odczułam w momencie,
gdy poznałam chłopaka. To nie
była jeszcze miłość na życie, ale
bardzo się lubiliśmy. Zapraszałam
go do domu. Zawsze po jego wyj-
ściu słuchałam, że jest mało przy-
stojny, że się źle ubiera, że ma zły
zawód. Zerwałam tę znajomość.
Potem był drugi chłopak i trzeci.
Mamie nie podobał się żaden. Nie
chciała nikogo zaakceptować, kto
mógłby mnie jej zabrać. Wtedy my-
ślałam, że się o mnie martwi, że
chce dla mnie jak najlepiej. Dziś
wiem, że bała się o siebie. Za bar-
dzo ją kochałam, by to przerwać. 

Wracam więc do miłości moich
rodziców. To było naprawdę wspa-
niałe małżeństwo. Gdyby docze-
kali wspólnej starości, byliby na
pewno najlepszymi na świecie
dziadkami. Bóg jednak chciał ina-
czej. Tata odszedł, a mama na tym
pustym miejscu po ukochanym
mężu posadziła mnie. Czasem wy-
dawało mi się, że wręcz nim jes-
tem. Całą miłość do taty mama
przelała na mnie. Moglibyście po-
wiedzieć, że to dar od losu tak być
kochaną, że powinnam być
wdzięczna za opiekę, za pomoc,
za przyjaźń mamy. Jestem. Tyle
tylko, że czuję się samotna. 

Po latach kupiłam sobie małe
mieszkanie. To była prawdziwa
przeprawa przekonać mamę, że
mogę mieszkać sama. Ale wypro-
wadziłam się. Już na wstępie mu-
siałam mamie dać klucz do mojego
"M". Tłumaczyła, że może mi się
coś stać, że chce mnie odwiedzać,
że czasem coś przyniesie. Nie po-
winnam się zgodzić, ale żal mi
było, gdy widziałam, w jakiej jest
panice. No więc przychodziła o
szóstej rano, w południe, o dzie-
siątej wieczorem. Kiedy tylko
chciała i z czym chciała. Na po-
czątku nawet z obiadkami. Musia-
łam wykupić sobie obiady w
stołówce, aby przekonać mamę,
że nie musi dla mnie gotować. Nie
było łatwo. Przez pierwsze mie-
siące próbowała namówić mnie,

abym wróciła, mówiła, że mieszka-
nie można wynajmować, że warto
na nim zarobić. Całe moje życie
kręciło się wokół mamy, wokół jej
decyzji, jej propozycji, jej rozmów.
Boże, jak ja tęskniłam do taty i
dzieciństwa.

W końcu zmieniłam zamki w
drzwiach. Mam ponad pięćdziesiąt
lat, mama przeszło siedemdzie-
siąt. Zrozumiałam, że muszę zde-
cydować za nas obie. Mama nie
może codziennie biegać do mo-
jego mieszkania. Pomijam już, że
ogranicza mi moją swobodę, ale
zwyczajnie jest jej już ciężko. Na
szczęście nie choruje, ale przecież
męczy się, nie ma czasu na odpo-
czynek, wydaje też swoje pienią-
dze. Wiem, że brak jej znajomych,
przyjaciół, że beze mnie jest zu-
pełnie sama. Ale przecież nie zos-
tawiam jej gdzieś na końcu świata.
Mieszkamy w tej samej miejsco-
wości, codziennie po pracy wpa-
dam do niej na godzinkę,
dzwonimy do siebie. Ale mama nie
jest szczęśliwa. A ja mam coraz
większe poczucie winy. I coraz
częściej zastanawiam się, dla-
czego na to pozwoliłam. Gdybym
wyszła za mąż, miała rodzinę,
dzieci, mama byłaby wśród naj-

bliższych. Mogłaby się spełniać
jako teściowa, babcia, przyjaciółka
dla wnucząt. Ja też jej to zabrałam.
A przecież trafiłam na prawdziwą
miłość. Mój chłopak przez kilka lat
czekał, czy zdecyduję się odejść
od mamusi. Nie odeszłam. 

Mam bliskiego przyjaciela. Nie
planujemy małżeństwa, ale kto wie
- może kiedyś powiemy sobie to
najważniejsze "tak". Obydwoje jes-
teśmy wolni. Mama jeszcze go nie
poznała, ale wybierzemy się do
niej z wizytą. Nie będę pytała, czy
się jej podoba i nie wysłucham ża-
dnych krytycznych uwag. Chciała-
bym jednak, żeby go polubiła. To
dobry człowiek. On zresztą twier-
dzi, że mamę trzeba kochać bez
żadnych warunków. Tak na-
prawdę, to nie wiadomo, czy w
przyszłości znowu nie zamiesz-
kamy razem. Tyle że wówczas już
w trójkę. Nie zostawimy mamy, gdy
będzie potrzebowała naszej po-
mocy. Ona przecież tylko za bar-
dzo mnie kocha.
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Maleńki Marcel Wawrzyniak z
Krzemieniewa czeka na naszą
pomoc. Chłopczyk urodził się 5
sierpnia w szpitalu w Lesznie.
Jest wcześniakiem a lekarze
zdiagnozowali u niego niekrzepli-
wość krwi. Natychmiast przewie-
ziony został do szpitala w
Poznaniu, gdzie przetłaczają mu
krew. Krew jest więc dla niego
prawdziwym darem życia. Po-
trzeba jej dużo i codziennie.
Każdy z nas może się tym darem
podzielić z chłopczykiem. A po-
wiedzmy jeszcze, że przy poro-
dzie zmarła mama Marcelka.
Tragedia rodziny jest więc
ogromna. Tata chłopczyka, Piotr
Wawrzyniak, prosi o oddawanie
krwi dla Marcela. Można to zrobić
w najbliższym oddziale krwiodaw-
stwa, na przykład w szpitalu w
Lesznie. Ważne, aby podać dla
kogo jest ona przeznaczona. A

zatem dopisać należy Marcel
Wawrzyniak, Katedra i Klinika
Neonatologii, ul. Polna 33. Poz-
nań, Intensywna Terapia. Grupa
krwi nie ma znaczenia. 

Piotr Wawrzyniak jest zawodo-
wym strażakiem. Wiele razy po-
magał ludziom w potrzebie. Jego
przyjaciele, a zwłaszcza sołtys
Krzemieniewa postanowili więc
ułatwić oddawanie krwi dla jego
synka. Każdy kto będzie chciał i
mógł oddać krew może to zrobić
w poniedziałek, 7 września, od
godz. 9 do 14. Przed Gminnym
Centrum Kultury w Krzemieniewie
stanie specjalistyczny samochód
poznańskiej kliniki. Fachowcy po-
bierać tam będę krew dla Mar-
celka.

Jesteśmy pewni, że wielu na-
szych czytelników odpowie na
apel pana Piotra. Razem mogą
uratować życie Marcelka. 

Maleńki Marcel Wawrzyniak z zatem dopisać należy Marcel

Pomóżmy Marcelkowi


