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Mój mąż miał kierownicze sta-
nowisko i pewnie dlatego nie
chciał, aby w jednym zakładzie
spotykała się rodzina. Obawiał się,
że pracownicy będą mu zarzucać,
że mnie wyróżnia i że lepiej trak-
tuje żonę niż pozostałych pod-
władnych. Rozumiałam to, choć
próbowałam znaleźć pracę w innej
firmie. Ale właśnie wtedy zaszłam
w ciążę, więc uzgodniliśmy, że do
pracy wrócę, jak trochę odchowam
dziecko. 

Kiedy urodził się Jasiu, byłam
najszczęśliwszą mamą na świecie.
Nie było rzeczy, której nie poświę-
ciłabym dla maleństwa. Było oczy-
wiste, że zajmę się nim sama, bo
mąż nie miał już rodziców, a moja
mama była chora. Z radością zos-
tałam więc w domu i cały swój
czas poświęciłam rodzinie. Chyba
wtedy byłam tak naprawdę szczę-
śliwa. A radości przybywało. Po
roku urodziłam córeczkę, a po
trzech latach chłopców - bliźnia-
ków. Nagle dostałam od losu dużą
wspaniałą rodzinę. A miałam prze-
cież dopiero dwadzieścia pięć lat.
Kiedy dziś wracam pamięcią do
tamtych czasów, widzę siebie
ciągle zabieganą i zmęczoną. Nie
to, żebym narzekała albo skarżyła
się, ale zwyczajnie świat zaczął się
kręcić wyłącznie wokół najbliż-
szych. Ja się wtedy nie liczyłam.
Może to była moja wina, bo nie
oczekiwałam od nikogo pomocy i
nie prosiłam o nią, ale bywały dni,
że nie wiedziałam „w co ręce wło-
żyć”. Nigdy jednak nie uważałam
mojego losu za zły. Miałam i mam
cudowne dzieci. Dziś jestem bab-
cią, i to najszczęśliwszą z babć. 

Zapytacie więc, dlaczego opo-
wiadam tę historię? Taką zwy-
czajną, jakich tysiące? Odpowiem
szczerze - po to, aby coś ważnego
do tej historii dodać. Coś, czego
razem z mężem nauczyliśmy się
dopiero po kilkudziesięciu latach
wspólnego życia. 

Mąż nie był łatwym partnerem. 
Po pierwsze, prawie nigdy nie

było go w domu. Miał rzeczywiście
odpowiedzialną pracę i zawsze
podkreślał, że musi pracować wię-
cej, skoro jest nas aż szóstka w ro-

Prawdziwe
historie
Nigdy nie pracowałam zawodowo, poza krótkim okresem
zaraz po szkole. Właśnie w pracy poznałam swojego przy-
szłego męża. I to on nakłonił mnie, abym zajęła się domem, a
zarabianie pieniędzy pozostawiła jemu. Miałam mieć dobrze,
wygodnie i bezproblemowo. Naprawdę wierzyłam, że tak
właśnie będzie. 

dzinie. Rozumiałam to, ale bolało
mnie, że na co dzień nie intereso-
wały go problemy dzieci. To ja cho-
dziłam na wywiadówki, ja
wzywałam lekarza, jak któreś za-
chorowało, ja kupowałam rzeczy
dla nich. Mąż wkraczał wyłącznie
wtedy, gdy trzeba było dzieci skar-
cić. Bałam się, że tata będzie im
się kojarzył tylko z klapsem lub
karą, jaką im wyznaczał. Nieraz
miałam wrażenie, że zamiast go
kochać bały się taty. 

A po drugie, mąż nie traktował
mnie jak partnera. Nie „wtrącał się
do mojej domowej działki”, ale też
nie dopuszczał mnie do swojego
życia. Nigdy nie opowiadał mi o
pracy, nie zwierzał się, nie radził.
Wręcz przeciwnie, podkreślał, że
się nie znam, że brak mi wykształ-
cenia, że nie powinnam się wtrą-
cać. Czułam się jak kopciuszek w
domowych kapciach. A do tego
jeszcze często się obrażał i stoso-
wał tak zwane ciche dni. Bardzo mi
wtedy było ciężko. A przy tym
wszystkim wiedziałam, że przecież
nas kocha. Nie szukał atrakcji
poza rodziną, nie zdradzał mnie,
nie oszukiwał. Miałam też zawsze
pieniądze, dzieciom niczego nie
brakowało. 

Zbliżała się emerytura, kiedy
stało się najgorsze. Mąż ciężko za-
chorował. Nagle znalazł się w szpi-
talu i cały jego zawodowy świat się
zawalił. Wiadomo było, że do firmy
już nie wróci. Nie było nawet pew-
ności, czy przeżyje, a jeśli tak, to
czy będzie sprawny. Wtedy nasze
życie zmieniło się o 180 stopni.
Chłopcy byli już poza domem i
tylko córka mieszkała z nami. Obie
podporządkowałyśmy codzien-
ność mężowi i tacie. Każdego dnia
jeździłyśmy do szpitala na zmianę.
Myłyśmy go, karmiłyśmy, goli-
łyśmy. Ja przesiedziałam przy
mężu niejedną noc. Nie wiem, czy
wiedział, że go głaskałam, mówi-
łam do niego, opowiadałam o dzie-
ciach, o wnukach. Całowałam go,
jak nigdy w codziennej, normalnej
krzątaninie. Ale chyba wiedział, a
na pewno czuł. Kiedy odzyskał
przytomność, też przy nim byłam.
A potem kolejny tydzień, kolejny

miesiąc. Widziałam, jak przyjmuje
moją pomoc i opiekę. Na początku
z niedowierzaniem, nawet ze skrę-
powaniem, że jestem aż tak blisko,
tak intymnie. Potem z wdzięczno-
ścią, a w końcu z miłością. Coś się
w nim przełamało. 

Nie wiem, czy uwierzycie, ale
mój mąż wyzdrowiał. Oczywiście
musi na siebie uważać, jest na die-
cie i pod stałą kontrolą lekarzy, ale
funkcjonuje normalnie. Jest już na
emeryturze, mieszkamy tylko w
dwójkę. Jakie więc teraz jest moje
życie? 

Powiedziałam na początku, że
dopiero po kilkudziesięciu latach
wspólnego życia czegoś się nau-
czyliśmy. Wydaje się, że to taka
zwyczajna wiedza, że ważna jest
rodzina, szacunek, miłość. Ale my
nauczyliśmy się też, że nie wolno
marnować już ani jednej godziny.
Żal nam wszystkich cichych dni,
żal, że nie jeździliśmy na urlopy, że
nie opowiadaliśmy sobie o każdym
przeżytym dniu. Teraz jakby to

nadrabiamy. Oczywiście nie mamy
już przed sobą wielu wspólnych
lat, ale te, które przed nami, będą
na pewno piękne, choć zwyczajne.
Jeśli więc ta historia komuś się
przyda, będziemy dodatkowo
szczęśliwi. My nie żyjemy już obok
siebie, a ze sobą. Nawet starość
nam w tym nie przeszkadza. 
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Jest nas więcej
W Urzędzie Stanu Cywilnego w Osiecznej podsumowaliśmy

rok 2012. Jaki był ten rok? W porównaniu z poprzedzającym
go wzrosła liczba urodzeń, ale zmalała liczba ślubów. 

Na początku 2011 roku gminę Osieczna zamieszkiwało na pobyt stały
8866 osób, obecnie jest nas 8895 czyli o 29 osób więcej. Ten dość
znaczny wzrost spowodowany jest w pewnym stopniu zwiększoną liczbą
urodzin. W 2012 roku bowiem w naszej gminie urodziło się 100 dzieci –
w tym 50 dziewczynek i 50 chłopców. Najliczniejsze miesiące pod wzglę-
dem urodzeń to kwiecień – 14 i sierpień - 13, najmniej dzieci urodziło się
w lipcu i grudniu – po 4.

Najwięcej dzieci urodziło się w Kąkolewie, bo aż 27, w Osiecznej –
18, w Grodzisku -11, w Świerczynie - 10 dzieci, we Frankowie i Ziemni-
cach po 5, w Wojnowicach - 4 w Drzeczkowie, Kleszczewie i Kątach po
3, w Popowie i Łoniewie po 2 oraz po 1 w: Witosławiu, Wolkowie, Do-
bramyśli, Trzebani, Miąskowie, Łoniewie i Jeziorkach.

Najbardziej popularne imiona wśród nowo narodzonych mieszkańców
naszej gminy to Wiktoria, Antoni, Jan i Adam – każde z tych imion w 2012
roku nadano 4 razy. Dużą popularnością cieszyły się też imiona: Julia,
Lena, Alicja, Zofia, Gabriela, Zuzanna, Filip, Dominik, Mikołaj i Bartosz –
nadane w minionym roku po 3 razy. Mamy też po dwie małe Marie i Ale-
ksandry i Amelie oraz po dwóch Dawidów, Michałów, Wojciechów, Piot-
rów i Borysów. Po jednym razie zostały nadane imiona: Natasza, Oliwia,
Lidia, Blanka, Emilia, Maja, Julianna, Joanna, Michalina, Beata, Matylda,
Justyna, Paulina, Nina, Marika, Veronica, Laura, Liliana, Patrycja, Kor-
nelia, Antonina, Marta, Aleksander, Emanuel, Franciszek, Kazimierz, Igor,
Kacper, Adrian, Stanisław, Natan, Aleksander, Tymon, Oliwier, Alan, Łu-
kasz, Marcel i Miłosz.

Wśród dzieci urodzonych w 2012 roku najstarszy jest Dawid Balce-
rek z Osiecznej, który urodził się 8 stycznia, a najmłodsi są: Marta Kmie-
cik z Kleszczewa i Adam Kozak z Kąkolewa, którzy urodzili się 12
grudnia.

W roku ubiegłym zawartych zostało na terenie naszej gminy 49 ślu-
bów, z czego 40 ślubów konkordatowych, 6 cywilnych i 3 transkrypcje,
czyli śluby zawarte poza granicami kraju i wpisane do ksiąg w Urzędzie
Stanu Cywilnego w Osiecznej. W parafii osieckiej zawarto 23 związki mał-
żeńskie, w parafii kąkolewskiej 7, tyle samo w parafii Świerczyna, w ko-
ściele w Drzeczkowie sakramentalne „tak” wypowiedziały trzy pary. 

W 2012 roku odnotowano też 79 zgonów. Najwięcej, bo aż 22 osoby
zmarły z Osiecznej, z Kąkolewa 19 osób, ze Świerczyny 13, z Kątów 6,
zmarło też po 3 mieszkańców Popowa i Grodziska, po 2 mieszkańców
Drzeczkowa, Łoniewa, Wojnowic i Trzebani i po jednej osobie z Jezio-
rek, Miąskowa, Ziemnic, Wolkowa i Kleszczewa. Najsmutniejsze po
względem liczebności zgonów były miesiące październik i listopad.


