
Marta Lęcznar 

 

To, co ważne... 

Październik. Miesiąc z obfitymi opadami deszczu, kolorowymi, opadającymi 

liśćmi. Powoli zaczyna się ochładzać. Musicie przyznać, że te dywany o złotej 

barwie są magią jesieni. Właśnie wtedy wydarzyła się nasza historia. Na obrzeżach 

miasta, w małym domu dziecka, który nie był nawet wykończony, mieszkała młoda 

Alicja. Rodzice zostawili ją tu prawdopodobnie z powodów materialnych, gdy miała 

kilka miesięcy. Ta z pozoru typowa szesnastoletnia wysoka dziewczyna, szatynka  

o opalonej cerze różniła się jednak od innych nastolatek. W tak młodym wieku 

pracowała jako wolontariuszka pomagająca biednym i potrzebującym, mimo że ona 

sama należała do tej grupy. Dzisiaj niewiele jest takich ludzi, którzy potrafią pomóc 

bezinteresownie. Ala zajmowała się transportem na akcje, spotkania oraz pomocą 

w rozdzielaniu racji żywnościowych.  

     Był zwykły, słoneczny, październikowy dzień. Dla Alicji okazał się dniem, 

który zmienił jej życie. Przypadkiem, dostarczając paczkę dla potrzebujących, 

odnalazła miejsce, w którym przebywali rodzice. Zdawała sobie sprawę, że minęło 

już szesnaście lat od chwili, gdy ją zostawili. Czy to możliwe, że właśnie teraz się na 

nich natknęła. Nigdy się tego nie dowie, jeśli nie sprawdzi. To była jej szansa. Mimo 

krzywdy, jaką wyrządzili jej rodzice, nadal chciała ich spotkać. Stanęła przed 

drzwiami ich ,,domu''- starej, rozwalającej się rudery na peryferiach miasta. Nie 

mogła pohamować wzruszenia. Słowa nie chciały jej przejść przez gardło. 

,,Więc tak wygląda ich dom. Naprawdę. Wygląda strasznie… Czy oni na pewno 

nadal tu mieszkają? Niemożliwe. Muszą tu nadal mieszkać...” – myśli galopowały 

przez głowę. Zapukała delikatnie do drzwi. Kilka sekund później w drzwiach stanęła 

jakaś kobieta. 

- Czy pani nazywa się Marcelina Piasecka? – zapytał nieśmiało Alicja. 



- J-ja... – wyjąkała i natychmiast twarz kobiety zbladła. -To niemożliwe! A-alicja, 

czy to... 

- Mamo! – powiedziała dziewczyna, zbliżając się i przytulając ją. 

Po chwili weszła do domu razem ze swoją matką. Usiadły przy prowizorycznym 

stole złożonym z desek i drewnianych skrzynek. 

- Tata jest w domu? – zapytała Alicja. 

- Tata... Nie żyje córeczko - odpowiedziała kobieta. 

- O nie. Jak to? – zapytała ze zdziwieniem dziewczyna. Odpowiedź matki 

wstrząsnęła nią. Liczyła na to, że spotka swoją jedyną rodzinę. A teraz to jest to, co 

musi usłyszeć? 

- On...zginął w wypadku samochodowym... Nie chcę tego roztrząsać. Wiem, że to 

cios dla ciebie. Zostałam kompletnie sama i trudno mi poradzić sobie z tym 

wszystkim. Nie chciałam cię odwiedzać, bo wiem, że tylko by cię to zraniło. 

Przepraszam za to, co zrobiłam... Nie wierzę, tyle lat już minęło... Tak tęskniłam, ale 

niestety moja sytuacja zmusiła mnie do tego. Nie byłam w stanie wychować dziecka 

w tych warunkach.  

- Mamo... Tak bardzo mi zależało, żeby z wami być. Nieważne, w jakim otoczeniu! 

Nie interesuje mnie, co było, przecież jesteśmy rodziną. 

Emocje wzięły górę, mama zaczęła płakać. Alicja natychmiast ją przytuliła. 

- Sama nie mam wiele, ale obiecuję, że ci pomogę. Nieważne za jaką cenę. 

- Nie wiem, jak mam Ci dziękować kochana! Nie wierzę, że mnie odnalazłaś. Ja za 

bardzo bałabym się, by zrobić pierwszy krok. Dziękuję, że jesteś tu ze mną... 

- Nie ma za co mamo, przecież Cię kocham. 

Nazajutrz dziewczyna opowiedziała o sytuacji swojej mamy opiekunom  

z domu dziecka. Znajoma pani psycholog od razu zajęła się tym przypadkiem. 

Nastolatka w końcu po tylu latach mogła spotkać swoją rodzinę. Było to dla niej 

niesamowite szczęście. Dzięki pomocy specjalistów pani Piasecka zdecydowała się 



zająć się wychowaniem córki dopóki nie skończy 18 lat. Warunkowo. Przecież na 

nowo musiała stać się matką i sprawdzić w tej roli. Poza tym musiała udowodnić, że 

może stworzyć godne warunki mieszkania dla siebie i córki. 

- Od teraz możesz być pewna, że będziesz bezpieczna. Znajdę jakąś pracę. Będę 

starać się, jak mogę, aby zarobić na remont- teraz już naszego- domu. Wszystko, 

abyś mogła być szczęśliwa, żebyśmy mogły być razem – zapewniała Alicję jej 

mama. 

- Będę szczęśliwa, jeśli zamieszkamy razem. To nic, że mieszkanie jest ubogie i nie 

mamy pieniędzy. Być tu z tobą znaczy dla mnie więcej niż mieć wszystko – 

odpowiedziała Alicja. 


