
4. Lata siedemdziesiąte — najlepsze dla rodziny 

  

Choć męża co pewien czas wywalali z pracy, a ja byłam albo w ciąży, albo właśnie 
urodziłam kolejne dziecko, choć nie było lekko, to właśnie okres od ślubu do Sierpnia ’80 
uważam  za  najlepszy  dla  naszej  rodziny.  Bo  byliśmy  razem!  Stworzyliśmy  prawdziwe 
ognisko domowe. Jako rodzina byliśmy niczym dłoń złożona w pięść. 

Wtedy, na początku lat siedemdziesiątych, ja, marzycielka, pragnęłam, żebyśmy mieli 
własne  mieszkanie,  żeby nikt  się  nie  wtrącał  w nasze  rodzinne  życie,  żebyśmy nie  mieli 
nikogo za plecami. I faktycznie, wraz z moimi marzeniami my, jako rodzina, pomaleńku się 
rozwijaliśmy.  Chyba  w maju  1971 roku,  w każdym  razie  wiosną,  przeprowadziliśmy  się 
z Beethovena do hotelu stoczniowego przy ulicy Klonowicza. Był to duży budynek, w którym 
mieszkało  kilkuset  stoczniowców  i dwadzieścia,  a może  trzydzieści  rodzin.  Można 
powiedzieć, że gmach stanowił taki mały kwartał mieszkalny z wewnętrznym dziedzińcem, 
na którym bawiły się dzieci. W pogodne dni panował istny harmider. 

Pomimo że był to hotelowiec — niektórzy nawet mówili, że stoczniowy kołchoz — 
wspólna toaleta, kuchnia też, to w porównaniu z kwaterami stoczniowymi było już inaczej! 
Warunki  nam  się  poprawiły.  Pokoje  rodzinne  mieściły  się  wzdłuż  długiego  korytarza. 
Przekraczając próg pokoju, wchodziło się do swojego mieszkania, zamykało się drzwi i żyło 
samodzielnie!  Ponadto  mieszkały  tam też  młode  dziewczyny,  również  z małymi  dziećmi. 
W razie potrzeby jedna drugiej pomagała. Dziś nie ma już tego stoczniowego hotelowca. Po 
upadłości  Stoczni  Gdańskiej  w 1996 roku  zagospodarowało  go  miasto,  wyremontowało 
i przerobiło na mieszkania komunalne. 

Wspominam ten okres w życiu jako bardzo fajny. Bogdan był dobrym dzieckiem. Nie 
płakał, nie dokuczał. Wstawałam rankiem, około szóstej. Przygotowywałam kanapki i herbatę 
dla męża. Mąż wychodził do stoczni, wtedy karmiłam dziecko. Potem kładłam się i spałam do 
czasu, aż Bogdan się obudził.  Wstawałam, karmiłam go i szłam na zakupy. Obowiązkowo 
z dzieckiem.  Chyba  że  niedomagał.  Wtedy  opiekowała  się  nim  jedna  z tych  młodych 
dziewczyn. Wracałam z zakupów, karmiłam, dziecko zasypiało, a ja przygotowywałam obiad 
dla męża. W ten sposób płynął dzień za dniem. 

W czasie  gdy  mieszkaliśmy  na  Klonowicza,  mąż  kupił  za  wygrane  w totolotka 
pieniądze  pierwszy  telewizor.  Nasz  pokój  był  mały,  dlatego  telewizor  stał  na  szafie.  To 
świetnie pamiętam. 

Dorabialiśmy się pomału.  Nikt nam nic nie dał.  Oprócz tych  pieniędzy,  które  mój 
ojciec  pożyczył  od  swojej  mamy.  Wpłaciliśmy  je  do  spółdzielni  z przeznaczeniem  na 
mieszkanie, na dwa pokoje z kuchnią. Rok później, kiedy dostaliśmy ze stoczni mieszkanie na 
Stogach, wypłaciliśmy pieniądze i wszystko zwróciłam ojcu. 

Tak więc na Klonowicza dzień był podobny do dnia. Aż do 24 września 1972 roku, 
kiedy urodził  się Sławek. W jednej z książek przeczytałam,  że Sławek urodził  się właśnie 
w hotelu przy Klonowicza, a on urodził się w szpitalu przy ulicy Klinicznej. O tym szpitalu 
w tamtych  czasach  mówiono  „wylęgarnia  dzieci”.  Oczywiście  i tym  razem nie  przeszłam 
badań USG, więc nie wiedziałam, jakiej płci będzie drugie dziecko. 

Sławka urodziłam w niedzielę. Pamiętam, byliśmy w hotelowej stołówce na obiedzie. 
Ja jednak już tego obiadu nie zjadłam. Czułam się źle. Do szpitala, który mieścił się nieopodal 



hotelu,  zawiózł  mnie  chyba  sąsiad.  Wszystko  działo  się  około  czternastej.  Znalazłam się 
w szpitalu i za pół godziny urodziłam Sławka. Pół godziny i już! 

Gdy tylko się urodził, od razu poczułam, że go kocham. Rzeczywiście, przy żadnym 
innym dziecku nie przeżywałam takiego nagłego przypływu uczucia  jak podczas narodzin 
Sławka. Pomimo że już miałam jedno dziecko, czułam się, jakbym otrzymała jakiś wielki 
skarb. Kwiatów, podobnie jak przy pierwszym dziecku, nie dostałam. 

Małego Sławka wspominam bardzo dobrze. Nie miałam z nim żadnych problemów. 
Po urodzeniu  nawet  mówiłam,  że  mogłabym  mieć  troje  takich  dzieci.  Spałam,  karmiłam 
i przewijałam. On też spał. I tak ciurkiem. Do trzech miesięcy jakby nie było dziecka. Być 
może to wielkie uczucie, jakie wypełniło mnie po urodzeniu Sławka, wzięło się z tego, że 
w pamięci miałam bóle i długi dwunastogodzinny poród Bogdana. 

Muszę się przyznać, że Sławek nie został ochrzczony aż do narodzin Przemka. Taka 
jest prawda! Przemek urodził się 7 lutego 1974 roku. Nie wiem, dlaczego to dziecko nie było 
wcześniej ochrzczone. Ciągle coś wypadało albo czegoś brakowało. 

Nie, nie przechodziłam, nie przechodziliśmy żadnego kryzysu wiary. Mówiłam ciągle 
mężowi, że dziecko należy ochrzcić, ale może nie mogliśmy zdecydować się na chrzestnych. 
Rola chrzestnych jest niezwykle odpowiedzialna. Zarazem chrzciny to pewien wydatek dla 
rodziców, również dla chrzestnych.  A na początku lat  siedemdziesiątych  czasy były,  jakie 
były. 

Obaj chłopcy zostali ochrzczeni w moich stronach, ale nie w Węgrowie, lecz w Liwie. 
Sławek miał  wówczas  dwa i pół  roku,  a Przemek roczek.  Chrzciny odbyły  się  na  wiosnę 
1975 roku, w Wielkanoc. Chrzestnymi zostały moje siostry i bracia bliźniacy. Sławka: Jadzia 
i Wiesiek. Przemka: Bogusia i Adam. 

Mąż  oczywiście  pomagał  przy  małych  dzieciach.  Pomagał  na  tyle,  na  ile  umiał. 
A może raczej  na tyle,  na ile było  go jako mężczyznę  stać.  Rzecz ciekawa,  on nigdy nie 
pamiętał,  które dziecko w którym roku się urodziło. Gdy go o to pytano, brał swój dowód 
osobisty i czytał z dowodu. Większość mężczyzn nie pamięta dat urodzin swoich dzieci. 

W tym momencie może młodym czytelnikom należy wyjaśnić, że kiedyś w dowodach 
osobistych  oprócz podstawowych danych obowiązkowo wpisywano też i inne: dzieci,  fakt 
zawarcia  małżeństwa,  adres  i datę  zameldowania  na  pobyt  stały,  na  pobyt  czasowy, 
wymeldowania z tych pobytów, miejsce zatrudnienia, wydanie książeczki walutowej, grupę 
krwi i tak dalej. 

Mąż pomagał w kąpaniu dzieci, lecz nie wyrywaliśmy sobie dziecka. Mąż nigdy nie 
był  do tego chętny.  Są mężczyźni,  którzy sami  kąpią dzieci.  Mój syn  Sławek sam kąpał. 
A mąż nie, mówił, że się boi, że dziecku coś zrobi. 

Zapamiętałam jedno zdarzenie. Kiedyś wyszłam po zakupy do sklepu. Podczas mojej 
nieobecności dziecko zrobiło w pieluchę kupę. Mąż nie wytarł  mu pupy,  a jedynie brudną 
pieluchę  wyciągnął,  podłożył  nową,  brudząc  w ten  sposób  i tę  nową.  Na  tym  polegało 
przewijanie dziecka w jego wykonaniu. 

Zresztą  mąż  zazwyczaj  nie  wyrywał  się,  żeby  w domu  coś  zrobić.  Uważał,  że  ja 
jestem od tego. A już później, w latach osiemdziesiątych, przy tej cholernej polityce, coraz 
mniej zajmował się domem, dziećmi i mną, czyli rodziną. 



W październiku 1972 roku, Sławek miał wówczas miesiąc, przeprowadziliśmy się na 
Stogi.  Mieszkaliśmy  tam  aż  do  pamiętnego  i brzemiennego  w skutki  roku  1980.  W tym 
samym bloku przy ulicy Wrzosy 26 znalazło  się  kilka  rodzin,  które  wcześniej  mieszkały 
w hotelu przy Klonowicza.  Zamieszkaliśmy w klatce  c,  na pierwszym piętrze,  pod piątką. 
Panie z Klonowicza: Barbara Pękałowa pod czwórką, a Barbara Wyrzykowska pod szóstką. 

Był  to  nowy,  kilkupiętrowy  blok.  Obok  niego  stało  kilka  podobnych.  Nasze 
mieszkanie składało się z dwóch pokoi. Mniejszego i większego. Z tego większego wchodziło 
się do malutkiej kuchni. Kuchnia miała może ze cztery metry kwadratowe. Niewielka ciemna 
toaleta.  Nowe  mieszkanie  nie  było  duże,  bo  liczyło  jakieś  trzydzieści  sześć  metrów 
kwadratowych. Najważniejsze dla mnie było, że jest samodzielne. 

Wtedy za naszymi blokami na Stogach było dzikie wysypisko śmieci. Teraz są tam 
ogródki działkowe. Ale poza tym okolica niewiele się zmieniła. 

W Gdańsku niektórzy uważają, że Stogi są najgorszą dzielnicą. Nie powiedziałabym 
tego. Osobiście nie miałam wrażenia, że to gorsza dzielnica. Ja dobrze czułam się na Stogach. 
Nigdy nie uważałam, że mieszkają tam ludzie z marginesu lub jacyś biedniejsi. Mieszkali tam 
ludzie  na  takim  średnim  poziomie  majętności,  jaki  był  wtedy  w Gdańsku,  w Polsce. 
Mieszkańcy Stogów, co było ważne, tak jakoś nawzajem się wspierali. Być może jest tak do 
dziś. 

Stogi  mają  to,  czego  nie  ma  wiele  innych  dzielnic  Gdańska.  Nieopodal  osiedli 
mieszkaniowych znajduje się las. Było gdzie iść z dziećmi na spacer, choć czasem należało 
uważać na pojawiających się w nim zboczeńców, czyhających na nastolatki i młode kobiety. 

Idąc  przez  las,  w pół  godziny  dochodziło  się  do  plaży  na  Stogach,  chyba 
najrozleglejszej w Gdańsku. Właśnie tam chodziliśmy całą rodziną. Mąż pływał, dzieci się 
kąpały,  lepiły babki z piasku. Ja się opalałam. Nie pływałam. Mąż pływa, wszystkie moje 
dzieci umieją pływać. Ja nie. 

Czasem przyjeżdżała do nas siostra męża, Izabela. Ona lubiła się opalać na wydmach 
lub na wyrobiskach bursztynowych. Przyznam, że wtedy nie fascynowałam się bursztynem. 
Choć na plaży bursztyn zbierali wszyscy.  Zbierały go i moje dzieci. A milicja toczyła boje 
z ludźmi nielegalnie wydobywającymi bursztyn, niszczącymi las i wydmy. 

Kilka lat temu zaproszono mnie na wernisaż do Muzeum Bursztynu w Gdańsku. To 
jedyne takie muzeum w Polsce. Zobaczyłam tam, jak wiele istnieje odmian bursztynu, jak 
przeróżne  stworzenia  zastygły  w nim  przed  milionami  lat,  jakie  przepiękne  wyroby 
bursztynowe  powstawały  w Gdańsku  przed  wiekami  i jak  piękne  rzeczy  wykonywane  są 
współcześnie przez naszych rzemieślników i jubilerów. 

Lubię  bursztyn,  niezależnie  od  jego  ciepła.  Kocham też  kamienie.  Zbieram je  na 
polach. Przede wszystkim te, które mają dziwne kształty. Następnie układam je w ogrodzie. 

Kamień kojarzy mi się z mocą, z siłą, poczuciem wyzwolenia siły. Kamień, pomimo 
że nieduży, jest ciężki. Jakby wydawał z siebie moc. Kamienie dobrze na mnie wpływają. 

Powrócę do mojego wątku drzewa. Przeprowadzka z kwater,  z hotelu do własnego 
mieszkania na Stogach była jakby kolejnym rozrastaniem się i wzrastaniem tego drzewa. Na 
owe czasy warunki do wzrastania drzewo miało już lepsze, ale po kilku latach okaże się, że 
nie idealne. 



Mąż,  wspominając  tamte  lata,  powiedział  kiedyś,  że  ten  czas  był  okresem 
cementowania naszego małżeństwa. Jak tak nie uważam. Dla mnie był to dalszy ciąg naszego 
wspólnego życia. W małżeństwie nic specjalnego się nie zdarzało, by można było powiedzieć, 
że coś się zmieniło. Mówią, że jak kamień leży, to obrasta. Jeśli chodzi o nas, przez te osiem 
lat przybywało dzieci. Mąż pracował, ja zajmowałam się domem. Faktycznie nie mieliśmy dla 
siebie czasu. On dla mnie, ja dla niego. Powiedziałabym nawet, że po przeprowadzce na Stogi 
w małżeństwie zapanowała rutyna. Codziennie te same obowiązki. Wstawanie około szóstej 
rano, śniadanie dla męża, karmienie dzieci, w latach późniejszych wyprawianie starszych do 
szkoły.  Mąż szedł do pracy,  a ja robiłam, co się dało. Najważniejsze były wtedy dla mnie 
dzieci. Nie miało znaczenia, jeśli czegoś w mieszkaniu nie zrobiłam, na przykład nie starłam 
kurzu. Dzieci miały być czyste, najedzone, zakupy zrobione, a mąż miał być szczęśliwy, że 
po powrocie z pracy ma obiad. Mąż nie był wybredny, zjadał, co było. Lubił fasolę gotowaną 
na sypko. Najbardziej wyczekiwany przez dzieci był jabłecznik. Nie piekłam go jednak co 
tydzień. Dzieci do dziś wspominają, jaki był dobry. 

Następnie po obiedzie należało posprzątać, przypilnować, aby starsze dzieci odrobiły 
lekcje, i dzień się kończył. 

W niedzielę  dłużej  się  pospało.  Później  śniadanie.  Dzieci  chodziły  do  kościoła 
przeważnie na godzinę dziewiątą czy na jedenastą. Do kościoła zawsze szliśmy z dziećmi. 
Gdy dzieci były małe, to z wózkiem. Tak rodzinnie. Potem był obiad. A po obiedzie spacer. 
W ten sposób płynął dzień za dniem, miesiąc za miesiącem, rok za rokiem. Upływający czas 
był przerywany rodzeniem się kolejnych dzieci i wywalaniem męża z pracy. 

Mieszkając na Stogach, utrzymywałam bliższy kontakt z kilkoma sąsiadkami. Paniami 
spod czwórki, szóstki i jedynki. Gdy któreś dziecko zaniemogło, a ja musiałam iść na zakupy, 
przychodziła  jedna  z nich,  czasem razem szłyśmy  z wózkami  na  spacer,  wpadałyśmy  do 
siebie poplotkować. Jak to kobiety. 

I tak  ludzie  mieszkający  na  Stogach  pomagali  sobie  wzajemnie.  W pewnym 
momencie, gdy mieliśmy już więcej dzieci, w moim mieszkaniu zjawiła się Krysia. Nie wiem 
skąd,  od kogo usłyszała  o naszej rodzinie.  Była katechetką.  Dowiedziawszy się o ludziach 
potrzebujących, zjawiała się jakby spod ziemi. Przeważnie zajmowała się moimi dziećmi, ale 
pomagała  bardzo wielu  ludziom.  Także  finansowo.  Szyła  z lisów różne  czapki,  kołnierze 
i sprzedawała  je  na  rynku.  Handlowała  także  innymi  rzeczami;  zarobione  w ten  sposób 
pieniądze przeznaczała na pomoc dla potrzebujących. 

Przeprowadzając  się  z Klonowicza  na  Stogi,  nie  mieliśmy  wiele.  Wersalkę,  szafę 
i telewizor. Pierwszą noc na Stogach przespałam na podłodze. Pralkę franię kupiliśmy chyba 
niedługo po przeprowadzce. Z franią było już wygodniej. Była korbka do wyżymania pieluch. 
W tamtych czasach pieluchy były z tetry,  więc najpierw należało je wygotować.  Następne 
pokolenia  matek  miały  już  łatwiej,  gdyż  pojawiły  się  pralki  automatyczne.  Nacisnęło  się 
guzik  i automat  prał,  płukał,  odwirowywał.  Dziś  w zasadzie  tetrowe  pieluchy  odeszły  do 
lamusa, bo wszyscy wolą używać pampersów. Dlatego do trzech lat dzieci chodzą z pieluchą. 
Cóż, dawniej dziecko szybciej przyzwyczajało się do nocnika. Ot, cała filozofia. 

Pralkę  kupiliśmy  dzięki  temu,  że  mąż  znów  wygrał  w totolotka.  Grał  wtedy 
w totolotka sportowego. Były to zakłady o wyniki drużyn piłkarskich. Jeśli dobrze pamiętam, 
typowało się od dziesięciu do trzynastu wyników drużyn. On do dziś gra w totolotka. Jednak 
Pan Bóg obecnie  nie  daje  mu wygrywać,  gdyż  nie  potrzeba  mu już tych  wygranych.  On 
zawsze powtarza: „Kiedy bardzo potrzebowałem, to wygrywałem”. A teraz nie wygrywa. 



Jak nas było stać, systematycznie dokupowaliśmy meble: wersalkę czy stół. Po prostu 
dorabialiśmy  się.  Nigdy  nie  naprzykrzaliśmy  się  komuś,  że  nam  czegoś  brakuje.  Nie 
pamiętam, jakiej marki był nasz pierwszy telewizor. Na pewno czarno-biały, bo innych wtedy 
nie było. Radio też z czasem mieliśmy. Z pewnością nie mieliśmy adapteru. Mąż, pracując 
w stoczni  czy  w innych  miejscach,  dorabiał,  reperując  samochody,  które  wtedy  psuły  się 
częściej niż dzisiaj. Miał smykałkę do samochodów. Kiedyś kupił starą warszawę, a gdy się 
już całkowicie  popsuła,  zbudował z podwozia osobowego auta  i nadwozia nyski  czy żuka 
własny pojazd. 

W tej książce chciałabym też wyjaśnić pewne przekłamania.  Wiem, że różni ludzie 
uważali, że byliśmy biedni. Kiedy się pobieraliśmy, faktycznie mąż nic nie miał i ja nic nie 
miałam. Musiało nam wystarczać to, co on zarobił każdego miesiąca. Ale my wtedy czuliśmy 
się dobrze, nie byliśmy biedni. Nie powiedziałabym, że mieszkaliśmy ubogo. Mieszkaliśmy 
i żyliśmy  jak  przeciętna  rodzina  w Polsce.  Nie  odczuwałam  dyskomfortu.  Dopiero  po 
przeprowadzce  w 1980 roku na Zaspę,  gdy mąż  stał  się  znaną  osobą,  ludzie  pukający do 
drzwi zaczęli mi uświadamiać, jak nas postrzegano. Ci ludzie prosili, czy wręcz nagabywali 
mnie o pomoc, przede wszystkim o pieniądze, mówiąc: „Nie mam na to i na tamto, pani mnie 
rozumie, bo pani była biedna!”. I dziś na Polanki, choć rzadziej, tacy ludzie przychodzą. 

A ja sobie mówiłam i mówię: „Boże, przecież ja nigdy nie byłam biedna! Nigdy nie 
odczuwałam biedy”. Miałam co jeść. Naprawdę nie pamiętam sytuacji, abym była biedna. Nie 
czułam biedy, było mi dobrze! Moje życie wewnętrzne wystarczało za te materialne rzeczy. 

Zawsze było mi dobrze. Czy to na Malczewskiego, czy na Beethovena,  czy też na 
Klonowicza.  W każdej sytuacji,  w jakiej  się znalazłam, odnajdywałam się i nie czułam się 
biedna. Może jest to trudne do zrozumienia, ale tak wtedy czułam. 

Dzieci, gdy były małe, oczywiście nosiły ubrania jedno po drugim. Gdy podrastały, to 
już nie, bo dzieci drą ubrania. Kupowaliśmy rzeczy, na które nas było stać. Oczywiście nie 
dżinsy Levi’sa, ale dzieci nie chodziły brudne i obdarte. 

Do restauracji nie chodziliśmy. Może kiedyś, dawno, dwa czy trzy razy byliśmy, ale 
nie ze wszystkimi dziećmi. Mąż zawsze się izolował, obawiał się, że jak wyjdzie z dziećmi, 
narobią wstydu, czy też on sobie nie da z nimi rady i nie zapanuje nad nimi. Nie mogę także 
powiedzieć, czy nas było stać na restaurację, czy też nie. Po prostu tam nie chodziliśmy. I już. 

Mieliśmy to, na co było nas stać. I byliśmy ludźmi szczęśliwymi. Może ktoś, patrząc 
z boku, mógł uważać, że jesteśmy ubodzy, ale nam wtedy było dobrze. Na takiej zasadzie, że 
jak się ludzie pobierają, są razem, to się dorabiają. Chyba że ktoś coś komuś da, podaruje. 
Moje dzieci mogą powiedzieć, że wiele dostały od rodziców i nie musiały się dorabiać — jak 
to się mówi — od garnka i od łyżki. 

To, co wtedy, w latach siedemdziesiątych, mieliśmy, wystarczało nam. Nie czułam się 
uboga z tego powodu, że nie miałam kolorowego telewizora, a zamiast starej zdezelowanej 
warszawy nowego małego fiata. 

Czy  nieposiadanie  samochodu,  kolorowego  telewizora  jest  kryterium  ubóstwa?!... 
A może my byliśmy bogaci w inny sposób? Bogaci duchowo. A nie materialnie! Nas dobra 
materialne nie interesowały! 

A tak  przy  okazji,  gdzieś  przeczytałam,  że  w mieszkaniu  na  Stogach  mieliśmy 
maszynę  do  szycia.  Nie  pamiętam  żadnej  maszyny.  W moim  przekonaniu  maszynę 
dostaliśmy, gdy mieszkaliśmy już na Zaspie. Przywieźli ją nam w darze jacyś Niemcy. Nie 



była  to  maszyna  elektryczna,  lecz  singer  na  nóżkę.  Próbowałam  na  niej  szyć,  ale  nie 
potrafiłam. Zawsze mi ten hamulec, ta nóżka przeszkadzała. Wbrew pozorom nie jest łatwo 
nauczyć się szyć na maszynie, złapać odpowiedni rytm. Wzięła ją jedna z ciotek. Szkoda mi 
tej maszyny.  To był prawdziwy antyk.  Gdybym ją dziś miała, postawiłabym w domu jako 
dekorację. 

Zaraz  po  przyjeździe  do  Gdańska  i potem,  w latach  siedemdziesiątych,  kontakty 
z moją rodziną, jak i z rodziną męża mieszkającą w okolicach Popowa mieliśmy dość luźne. 
Tak  też  zostało  i później.  Młody  człowiek,  podejmując  decyzję,  że  chce  czegoś  nowego 
w życiu,  jakby odcina  się  od  tego  wszystkiego,  co  było  do  tej  pory.  Ja  tamto  wszystko 
zostawiłam  i nie  chciałam  mieć  z tym  nic  wspólnego.  Nie  chciałam,  żeby  ten  mój  czas 
przeszły w najmniejszym stopniu ważył na mojej przyszłości, na moim budowaniu. Miałam 
swój  plan,  który  konsekwentnie  realizowałam.  Oczywiście,  jeździłam na  śluby,  chrzciny, 
pogrzeby, ale bliższych kontaktów już nie było. 

Czasem,  ale  rzadko,  wybieraliśmy się  w moje  strony rodzinne  na wakacje.  Kiedyś 
pojechaliśmy  stoczniową  nyską.  Pamiętam  tę  podróż  do  dziś.  Koszmar.  Kierowca,  jakiś 
dureń, przez całą drogę nastawiał radio na cały regulator, że własnego głosu nie było słychać. 
Który to był rok? Chyba 1978. Pamiętam, że w czasie pobytu u rodziców Sławek podpalił 
dziadkowi  stertę  słomy.  Po latach  Sławek  opowiadał  też,  że  wpadł  pomiędzy  powiązaną 
w klocki  słomę  i o mało  się  nie  udusił.  Do  czego  to  po  latach  nie  przyznają  się  dzieci. 
Opowiadają,  że  w dziadkowej  stodole  jedli  nawozy  sztuczne.  Łapali  malutkie  kurczaki 
i rzucali  je  w dojrzewające  żyto,  licytując  się,  ile  z tych  kurczaków  wróci  z łanów  żyta 
z powrotem. Dziadek był mimo to przeszczęśliwy. A moi bracia mieszkający wtedy jeszcze 
z rodzicami ciągle krzyczeli, że dzieci broją. 

W czasach, kiedy mieszkaliśmy na Stogach, nigdy nie wysyłałam dzieci samych do 
moich rodziców ani do rodziców męża, ani do żadnych obcych ludzi. Dziadkowie mieszkali 
daleko,  a poza  tym  warunki  u dziadków  nie  były  dobre.  Ponadto  dzieci  nigdy  mi  nie 
przeszkadzały! Dopiero po przeprowadzce na Zaspę w 1980 roku dzieci zaczęły wyjeżdżać na 
wakacje. 

Moja mama przyjeżdżała do nas raz w roku. Przywoziła różne rzeczy. Czasem kurę, 
czasem jajka. Dawniej, jak ktoś jechał ze wsi do miasta, to zawsze coś przywoził. 

Rodzice męża po wyjeździe do USA nam pomagali. Teściowa, pisząc list, wkładała do 
koperty dolary. Paczek nie przysyłała. Tych pieniędzy nie było dużo, bo przecież oni tam za 
oceanem też się dorabiali. Gdy nadszedł list z Ameryki, a w nim była przesyłka z zielonymi 
banknotami, czuliśmy radość i wdzięczność za troskę. Ale w domu nie było wielkiego święta 
i nie szło się do Peweksu czy do Baltony na zakupy. Dolary od rodziców męża wkładaliśmy 
do  kieszeni  marynarki  wiszącej  w szafie.  Z przeznaczeniem  na  później  albo  na  czarną 
godzinę.  Nie  pamiętam,  ile  tych  pieniędzy  nazbieraliśmy.  W pewnym  momencie 
stwierdziliśmy, że ich nie ma. Ukradziono nam nasze oszczędności! 

Po jakimś czasie zorientowałam się, kto to zrobił — znajoma osoba, której ufałam. 
Odchorowałam tę kradzież.  Mniej bolała utrata oszczędności,  bardziej  — ogromny zawód 
z powodu postępowania kogoś, komu zaufałam. Przeżyłam to jako wielką tragedię,  jestem 
wrażliwa na zdrady. Pamiętam, że bardzo rozpaczałam, jak ona mogła mi to zrobić, skoro jej 
zaufałam. Później pisała do mnie listy, że sobie życie odbierze. 

Nigdy już się z nią nie spotkałam. Ale ona też nigdy wcześniej się nie postarała, żeby 
do  mnie  przyjść  i powiedzieć:  „Słuchaj,  ja  nie  mam pieniędzy”.  A przecież  za  jej  pracę 



w mieszkaniu na Zaspie, prasowanie czy sprzątanie, płaciłam jej. Przecież gdyby powiedziała, 
że potrzebuje, dałabym pieniądze. Nigdy też nie zaproponowała, że odpracuje to, co zabrała. 
To zdarzyło się miesiąc po naszej przeprowadzce ze Stogów na Zaspę. 

Rok  1976  był  szczególny  z dwóch  powodów.  Wiosną  wyrzucili  męża  z pracy 
w Stoczni Gdańskiej, a 13 września urodził się Jarek. Czwarty, ostatni syn. Poród jak poród. 
Wszystko odbyło się jak zwykle. Chrzestnymi Jarka zostali moja siostra Krystyna i mój brat 
Marek. Na chrzcinach była jeszcze tylko moja mama. Więcej gości nie było. 

Po zwolnieniu ze stoczni mąż zatrudnił się w Zrembie, skąd też go niedługo wywalili. 
Za  opozycję.  Zatrudnił  się  w Elektromontażu  i znów  to  samo.  Też  za  opozycję.  Kiedyś 
zupełnie beznamiętnie o tym opowiadałam, kwitując opowieść właśnie tym stwierdzeniem: 
„Wywalili z pracy... no to wywalili”. A mój rozmówca nie mógł zrozumieć, że mając za sobą 
takie doświadczenia  Grudnia ’70,  wtedy czwórkę,  potem piątkę dzieci  na karku,  męża — 
jedynego  żywiciela  rodziny  — bez  stałej  pracy,  który  dodatkowo wdał  się  w działalność 
opozycyjną, można bez emocji, tak zupełnie beznamiętnie do tego podchodzić. Nie wierzył 
mi, bo przecież nasza sytuacja była tak trudna, że ja, matka i żona, za chwilę musiałabym 
gotować zupę ze starych kaloszy. On mi nie wierzył, że te wszystkie problemy mogły po mnie 
spływać jak woda po kaczce. 

I proszę sobie wyobrazić, że to rzeczywiście spływało po mnie jak po kaczce. Męża 
obowiązkiem było zarabiać na rodzinę, kombinować czy dorabiać. On nie czekał, co będzie 
dalej, tylko dorabiał. Jak nie zarobił w stoczni, to reperował ludziom samochody. Ja miałam 
tyle  zaufania  do  niego,  że  gdy  mi  powiedział,  że  będzie  dobrze,  nie  przejmuj  się,  to 
uważałam,  że będzie  dobrze!  I może  brzmi  to  naiwnie,  trochę  głupio  i nieracjonalnie,  ale 
właśnie tak było! I jestem szczęśliwa, że właśnie tak było. 

Podkreślę:  jak mi ktoś mówi,  że będzie dobrze, to wierzę, że będzie dobrze. Choć 
oczywiście może być źle. Ale dlaczego ja mam się dziś martwić, że jutro będzie źle? Tym 
bardziej  że  miałam  małe  dzieci  i nie  mogłam  się  roztkliwiać.  A poza  tym,  co  by  z tego 
wyszło,  gdybym  robiła  mężowi  wyrzuty,  urządzała  awantury,  sceny.  Czasami  mówiłam: 
„Może tam nie chodź!”. On odpowiadał: „Wszystko będzie dobrze”. I mnie to wystarczało. 
Można tego nie rozumieć, ale tak było. Miałam po prostu pełne zaufanie do męża, do tego 
wszystkiego, co się działo i co mąż robił. Taką miałam postawę wobec tych wydarzeń. 

Mąż  czasami  przypomina  mi,  że  ja  wtedy,  gdy  on  zaangażował  się  w opozycję, 
robiłam mu awantury. Ja tego nie pamiętam. Oczywiście, czasami mówiłam, że może by się 
zajął bardziej mną, dziećmi, rodziną, zamiast iść na kolejne spotkanie działaczy, ale przecież 
takie oczekiwania kobiety, żony, matki są normalną rzeczą. 

Nie, nie bałam się, że na przykład wyjdzie z domu i nie wróci. Nie wrócił dziś na noc, 
to przyjdzie jutro. Może to jest naiwne, ale taka jest prawda. Wiem, można powiedzieć, że 
Wałęsowa  jest  trochę  nienormalna.  Może  to  niezrozumiałe,  ale  ja  nigdy  się  o niego  nie 
martwiłam.  Nie  wiem,  jak  to  wyjaśnić.  Mąż  był  człowiekiem  przedsiębiorczym, 
operatywnym  i obowiązkowym.  Dało  się  przeżyć.  Kryzys  odczułam  dopiero  w stanie 
wojennym. 

Dla mnie taka postawa była normą. Miałam dzieci, musiałam żyć dla nich i mieć je jak 
najbliżej koło siebie, żeby nie odczuwały tego wszystkiego, co się dzieje. Mnie się wydawało, 
że tak będzie dla nich najlepiej. Ale jednak chłopcy... Mieli to poczucie, że ojca nie mają, że 
nie jest tak, jak powinno być. Inni koledzy mieli ojców na co dzień, a ich był jakby innym 
ojcem, i z tym musieli wzrastać. 



Ta  nieustanna  nieobecność  męża,  jego  zaangażowanie  w działalność  opozycyjną 
z pewnością miały wpływ na dzieci,  szczególnie na synów. W stu procentach jestem teraz 
przekonana,  że  miały!  I niechby teraz  jeden  z drugim,  jak  Wyszkowski,  Gwiazdowie  czy 
pewni pisarze z IPN-u, przez moment się zastanowili, że to nie jest tak, jak oni wymyślają! 
Bo tworzą sobie  własną historię!  A to nie było  tak! To było  poświęcenie.  On wtedy,  już 
w latach siedemdziesiątych, poświęcił swoją rodzinę dla dobra... Miał jakąś ideę. Nie wiem, 
może czuł się dowartościowany tym, że coś robi, ale rodzina jednak była sama. I to jest koszt. 
Bo jak mówią, za wszystko trzeba płacić. 

Do zrozumienia sytuacji ważna jest jeszcze jedna rzecz. Do początku 1980 roku nie 
byłam wtajemniczona  w wiele  spraw.  Wtedy,  w lutym  czy  w marcu,  byłam  na  spotkaniu 
Wolnych Związków Zawodowych. O takich trudnych sprawach, jak zwolnienia z pracy czy 
opozycja,  czyli  polityka,  mąż  niewiele  mi  mówił.  A jeśli  już,  to  bez  szczegółów.  Gdy 
pracował  w Zrembie,  wspominał,  że  go  szykanują,  że  ktoś  za  nim  chodzi.  Czy  też 
w Elektromontażu — że jest ktoś, kto go ciągle obserwuje. Nie robiło to na mnie specjalnego 
wrażenia. A o tym, że w pewnym momencie wspomagał nas Komitet Obrony Robotników, 
dowiedziałam się później. 

Mąż  nic  o tym  nie  mówił,  a ja  nie  pytałam.  Byłam  zajęta  dziećmi,  rodziną.  Mąż 
zawsze tłumaczył swoje milczenie tym, że nie chce, żebym się bała, przeżywała. Skoro nie 
wiem, po co wychodzi, nie będę się zamartwiała, czy go zamkną lub — nie daj Boże! — 
pozbawią życia. Może i dobrze tłumaczył? Bo ja tak samo myślałam, że chronię swoje dzieci, 
nie mówiąc im o wielu rzeczach. By nie przeżywały, nie martwiły się o matkę czy o ojca, że 
coś się stanie. Byłam wtedy młoda. Nie miałam z kim porozmawiać o tych sprawach. Dziś 
sądzę, że takie postępowanie nie jest dobre, bo pewne rzeczy powinno się jednak omówić. 

Mąż nigdy wprost mi nie powiedział:  „Słuchaj.  Związałem się z taką i taką grupą, 
czyli  opozycją  polityczną”.  Zorientowałam  się  sama  po  różnych  zdarzeniach.  Zaczął 
wychodzić,  nie  mówiąc  gdzie  i w jakim celu.  Do  domu  zaczęli  zachodzić  jacyś  nieznani 
ludzie.  Pojawiły  się  ulotki.  Nie  mogę  sobie  przypomnieć,  jak  zareagowałam,  gdy  już 
wiedziałam, co się dzieje. Z pewnością trochę dokuczałam mężowi, że się boję. Nie musiało 
to być jednak coś dramatycznego, skoro tego faktu nie pamiętam. Ufałam mężowi. 

Co ciekawe, mąż nigdy też nie powiedział: „Jak mnie zamkną na dłużej, to masz pójść 
po pomoc tu i tu”. Nigdy mnie nie przygotowywał na moment,  gdy coś się stanie, żebym 
mogła do kogoś się zwrócić. Być może oni, ci działacze, rozmawiali między sobą, że jeśli 
jednemu z nich coś się stanie, należy zająć się rodziną tej osoby. Tak sobie to tłumaczę. 

Takie było życie w tej pierwszej połowie 1980 roku. Na przykład drukowało się ulotki 
u nas w domu. On drukował, ja też drukowałam. A jakże! Kazali, to drukowałam. Machałam 
tym  wałkiem,  a chowaliśmy  go  w lodówce.  To  chyba  była  jakaś  pieśń,  ale  raczej  nie 
kościelna*. Z pewnością nie drukowałam żadnych ulotek informacyjnych. Czułam się fajnie, 
że coś się robi. Na Stogach nie słuchałam Wolnej Europy. Nie miałam czasu. Dlatego nie 
kojarzę pewnych faktów z przeszłości. Wolnej Europy słuchał mąż. 

Jak mówię, nie brałam udziału w żadnych działaniach opozycyjnych. Choć czasami 
coś się zdarzało. Na początku 1980 roku, może w lutym, może w marcu, byłam na spotkaniu 
Wolnych  Związków  Zawodowych.  Odbywało  się  ono  chyba  na  Stogach,  w mieszkaniu 
Sylwka Niezgody. Wtedy poznałam Walentynowicz, Borsuka. Był też Ludwik Prądzyński. 
Później ze dwa razy byłam na modlitwach w kościele Mariackim, które prowadziły Bożenka 
Rybicka  i Magda  Modzelewska  razem  z mężem.  Poszłam,  aby  się  pomodlić  za 
aresztowanych. A poza tym lubię kontakt z ludźmi. Obserwowanie innych, jak się zachowują 



w pewnych sytuacjach, jak reagują na pewne rzeczy, dodaje mi siły. 

Jakiś czas po tym spotkaniu znaleziono ciało Tadeusza Szczepańskiego. To był młody 
człowiek ze Stogów z kręgu wolnych związków. Niektóre osoby są przekonane,  że został 
zamordowany przez SB. 

Pamiętam dzień pogrzebu, był koniec marca 1980 roku. Msza święta miała się odbyć 
w kościele  na  Stogach,  a pogrzeb  na  Emaus.  Zapowiadało  się,  że  przyjdzie  dużo  ludzi 
z opozycji.  W domu  mąż,  Sylwek  Niezgoda  i taka  młoda  dziewczyna  z opozycji  mieli 
wieniec  i zbierali  się  do  wyjścia.  Przyszedł  jakiś  facet,  żeby  sprawdzić,  czy  wentylacja 
gazowa  w domu  jest  w porządku.  Akurat  wtedy,  kiedy  oni  byli  w domu.  Myśmy  nie 
wiedzieli, że jest to... ubek. No, uczyliśmy się życia politycznego. 

Gdy tylko ten facet wyszedł, oni z tym wieńcem też wyszli. A na dole pod wejściem 
czekał gazik milicyjny i jasny fiat na cywilnych numerach. Czyli ubecki. 

We troje zostali do tego gazika wepchnięci. Nie wiem, czemu wyszłam za nimi. Może 
po wizycie  tego faceta  niby z gazowni coś niedobrego przeczuwałam. Na nogach miałam 
drewniaki. I gdy oni ich wsadzali do gazika, zdjęłam drewniak i zaczęłam nim walić w tego 
fiata.  I krzyczałam,  bo już wiedziałam,  że  to  ubecy.  Tak wrzeszczałam,  że ludzie,  którzy 
mieszkali  w bloku,  dowiedzieli  się,  że  coś  się  dzieje,  że  są  wolne  związki,  że  jesteśmy 
obserwowani.  Wtedy wyszło,  że  my tu mieszkamy,  że Wałęsa  coś robi.  Byłam wówczas 
w ciąży  z Anią.  Zupełnie  nie  pomyślałam,  że  przecież  oni  mogą  mi  zrobić  sprawę  za 
niszczenie państwowego mienia. Męża zamknęli na czterdzieści osiem godzin w areszcie. 

Teraz tak sobie myślę, że chciałam, aby więcej ludzi wiedziało, co się dzieje. Żeby 
w razie  czego,  jakby znów przyszli  i go zabierali,  ludzie  wiedzieli,  dlaczego go zabierają. 
Żeby jednak i sąsiedzi brali w tym wszystkim udział i ktoś go obronił. 

Gdzieś czytałam, że ubecy oderwali szarfy i podrzucili ten wieniec pod moje drzwi, 
a ja następnie miałam go zanieść do kościoła, gdzie odprawiała się msza żałobna. Szczerze 
mówiąc, takiej sytuacji nie pamiętam. 

O naszej pierwszej córce, Magdzie, mówi się, że jest „dzieckiem opozycji”. Była też 
chyba najmłodszą w historii opozycji aresztantką. Madzia urodziła się 25 stycznia 1979 roku 
w zimę stulecia, gdy obowiązywał słynny dwudziesty stopień zasilania i o mało co z powodu 
śniegu oraz mrozu, a nie z powodu Wałęsy, nie upadła komuna. 

Wcześniej  urodziłam  czterech  synków,  ona  była  pierwszą  córeczką.  Byłam 
szczęśliwa, że mamy dziewczynkę. Mąż tak bardzo się cieszył, że wszystkie napotkane na 
klatce sąsiadki całował. Do tego stopnia! Tak się cieszył, że nazwał ją „księżniczką”. Druga 
z kolei córka, Ania, jest o to zazdrosna i mówi, że to ona jest księżniczką. 

Magda, wyczekana, upragniona córeczka, była  jednak bardzo niedobrym dzieckiem 
do chowania. Płakała, miała problemy z jedzeniem — ulewało jej się. Przez dwa lata nie pr 
zespałam ani jednej nocy. 

Jej chrzestnymi są pani Anna Walentynowicz i Bogdan Borusewicz, stąd określenie 
„dziecko opozycji”. To, że pani Ania została matką chrzestną, wynikło wyłącznie z tego, że 
przyszło na świat dziecko i po prostu należało je ochrzcić. Nigdy nie przywiązywałam wagi 
do tego, czy chrzestnym ma być osoba z rodziny, osoba znana czy też sytuowana. Skoro się 
urodziło, to należy dziecko ochrzcić, aby żyło zgodnie z prawem Bożym. 



Nie mam pojęcia, kto wymyślił tych właśnie chrzestnych. Chyba był to pomysł męża. 
Kiedy Madzia była chrzczona w kościele na Stogach, miała pół roczku. Któreś z chrzestnych 
spóźniało się na uroczystość. Już nie pamiętam, czy Bogdan, czy pani Ania. 

Gdy Magda wychodziła za mąż, zostali zaproszeni oboje. Byli na ślubie i weselu. Pani 
Ania została zaproszona, choć przecież wszyscy wiedzą,  co zaraz po Sierpniu ’80 zaczęła 
opowiadać  o mężu.  Nie  mówiąc  już  o jej  późniejszych  zmyślaniach,  jak  to,  że  na  strajk 
w stoczni w 1980 roku mąż przypłynął motorówką Marynarki Wojennej. 

Kiedyś  na  spotkaniu  wolnych  związków,  w którym  wzięłam  udział,  pani  Ania 
zaproponowała, żebym mówiła jej po imieniu. Ale byłam i do dziś jestem konserwatywna. 
Ona w wieku mojej mamy — nie pasowało mi zwracanie się do niej po imieniu. W związku 
z tym ona mówiła mi po imieniu, a ja do niej „pani Aniu”. 

Po strajku sierpniowym,  nie  wiem,  czy nie  było  to  u mnie  już na  Zaspie,  zaczęła 
zwracać się do mnie per pani. Pytam się: „Pani Aniu, co się stało, że pani mi mówi na pani?”. 
A ona odpowiada: „Zmieniła się sytuacja”. Nie wyjaśniła, o co chodzi. Być może powodem 
był spór z mężem, który został przewodniczącym Solidarności, a jej się to nie podobało. 

Gdy  mąż  został  prezydentem,  odwiedziła  mnie  stara  znajoma  z trudnych  czasów 
i witając się, zwróciła się do mnie per pani. A od dziesięciu lat byłyśmy na ty! Pytam się, co 
się stało. „No wiesz, zmieniła się sytuacja. Teraz jesteś już w innej sferze”... 

Zdarzały  się  przedziwne  sytuacje.  Znałam  inne  panie,  gdy  mąż  kandydował  na 
prezydenta,  a one  się  zastanawiały,  czy  ja  się  zmieniłam,  czy  też  mogę  ze  wszystkimi 
o wszystkim rozmawiać. Dla mnie jest to chore. Stanowisko zmienia mnie jako człowieka?! 
Jak wraz ze zmianą stanowiska można zmienić osobowość?! To znaczy tylko tyle, że jeśli 
zawsze było się zerem, wraz ze zmianą można stać się jeszcze większym zerem. 

Nie jest dobrze, gdy ludzie zmieniają się pod wpływem kariery, sprawowanej funkcji, 
stanowiska. Bardzo nie lubię takich sytuacji. Człowiekiem wartościowym jest ten, kto będąc 
ministrem  czy  posłem,  potrafi  pozostać  tą  samą  osobą,  którą  był  wcześniej.  Na  takiego 
człowieka można zawsze postawić. 

Wracając do „Babci”... Tu wyjaśnię: w ten sposób panią Anię nazywała część starej 
gdańskiej opozycji. Powtórzę to samo, co mówiłam przed tragedią smoleńską: była dziwnym 
człowiekiem.  Niewątpliwie  zasłużonym.  Była  starszą  panią,  która  powinna  wokół  siebie, 
wokół  swojej  legendy  skupiać  ludzi  i cieszyć  się,  że  Pan  Bóg  zachowuje  ją  w zdrowiu, 
zamiast  intrygować  i czynić  złośliwości.  Choćby  nawet  z tego  względu,  że  była  matką 
chrzestną naszej córki, powinna inaczej się zachowywać. 

Nasze  warunki  mieszkaniowe  stawały  się  coraz  trudniejsze.  Gdzieś  pod  koniec 
1979 roku, czy może na początku 1980, w każdym razie gdy było wiadomo, że spodziewam 
się szóstego dziecka, chcieliśmy zamienić nasze mieszkanie na większe. Mąż chodził i szukał. 
Dowiedział się, że być może coś odpowiedniego znajdzie się przy ulicy Łąkowej. Poszedł 
zobaczyć  to  mieszkanie  oraz  porozmawiać  z lokatorami.  Rzeczywiście  ci  państwo chcieli 
zamienić się z nami na mieszkania. Ale do czasu, dopóki nie wtrąciła się SB. Różne rzeczy 
mogli im powiedzieć, żeby zniechęcić tych ludzi do zamiany. Tak że ostatecznie chcąc nie 
chcąc zostaliśmy w mieszkaniu na Stogach. 

Wtedy chyba nie zastanawiałam się, czy nas podsłuchują. Może i dobrze, bo trudno 
byłoby żyć ze świadomością, że podsłuchują lub fotografują. Później podczas internowania 
męża  okazało  się,  że  go fotografowali,  nagrywali  i podsłuchiwali.  Mąż mówi,  że  o wielu 



sprawach  mnie  nie  informował,  wielu  rzeczy  nie  robił  w domu  właśnie  ze  względu  na 
podsłuchy. Mimo że było to niezgodne z moją naturą, zgadzałam się z tym wytłumaczeniem. 
Z czasem na skutek doświadczeń doszłam do wniosku, że powinien mnie informować. A jeśli 
w mieszkaniu jest podsłuch, można pisać na kartce. Nie jestem ciekawska, ale lubię wiedzieć, 
co  się  dzieje.  Lubię  wiedzieć,  na  czym  stoję,  co  się  może  wydarzyć  i jakie  mogą  być 
konsekwencje. Po to, żeby się przygotować, zastanowić, gdzie szukać pomocy czy wsparcia. 
A nie tak, że nagle coś się dzieje, a ja jestem stawiana przed faktem dokonanym i muszę sama 
dochodzić do pewnych rzeczy. 

Wspomniałam już o aresztowaniu małej  Magdy.  To było  31 lipca  1980 roku.  Mąż 
poszedł z nią w wózku na spacer. Oczywiście nie mówił, że idzie rozrzucać ulotki.  Byłam 
wtedy w ostatnim miesiącu ciąży.  W pewnym momencie  przyszli  do domu przeprowadzić 
rewizję. 

W lodówce, w dolnej szufladzie, miałam schowany wałek do drukowania. Słysząc, że 
idą, wyrzuciłam wałek przez okno. Przyszli, pozaglądali do wszystkich kątów i sobie poszli. 

Za chwilę nagle wpadła sąsiadka, chyba Basia Pękałowa spod czwórki, mówiąc, że 
pod blokiem stoi wózek z Magdą. Zeszłam i zabrałam Magdę. 

Po jakimś czasie znów przyjechali. Tym razem z mężem. Nie mam pojęcia, po co oni 
z nim przyjechali. Chyba zademonstrować, że zabierają go właśnie z domu. Bo przecież nie 
po to, żeby robić rewizję w jego obecności, którą zrobili wcześniej. Mówiłam esbekom, że 
wkrótce mam wyznaczony termin porodu. Prosiłam, żeby go nie zabierali i zostawili w domu, 
że mogą sobie stać pod blokiem, choćby pod drzwiami mieszkania, i pilnować, aby on nie 
wyszedł, byle go tylko nie zabierali. Chyba nie tylko prosiłam, ale i krzyczałam na cały blok: 
„Nie zabierajcie mi męża!”. 

Ale  niestety.  Przytrzymali  mnie,  w ciąży,  drzwiami  od  łazienki,  a jego  zabrali 
i zamknęli na czterdzieści osiem godzin. 

Podobno  przyszły  wtedy  do  mnie  Bożenka  Rybicka  i Magda  Modzelewska.  Nie 
pamiętam tej wizyty.  Teraz dziękuję im za odruch serca. Nie czułam się dobrze. Sąsiadka 
spod czwórki poradziła: „Napij się mocnej kawy, to szybciej urodzisz”. Wsypała mi bardzo 
dużo  tej  kawy!  Po wypiciu  dostałam zapaści.  Niebawem przyszły  bóle  porodowe...  Całe 
szczęście, że nadeszła Krysia. 

Gdy przyjechało pogotowie, nie mogłam już samodzielnie zejść na dół, do karetki. 
Znosili  mnie.  Słyszałam  komentarz  lekarza  czy  sanitariusza:  „W  takim  stanie  zdrowia 
decyduje się na dziecko”. Oni nie wiedzieli, że wypiłam mocną kawę. Piorun wie co się stało. 
Ciśnienie  mi  skoczyło!  Jednak  lekarz  nie  powinien  w ten  sposób  komentować.  W domu 
z dziećmi została Krysia i sąsiadka spod czwórki. 

Mieli mnie zawieźć na Kliniczną. Wówczas obowiązywała rejonizacja i Stogi należały 
do Klinicznej. Ale że w pół drogi był szpital na Świerczewskiego, a dziecko już przychodziło 
na świat, zajechaliśmy na Świerczewskiego. 

Już  nie  pamiętam,  czy  dziecko  się  urodziło  na  łóżku,  czy  też  na  sali  porodowej. 
Urodziło się chyba o drugiej trzydzieści po północy. Dziecka jednak mi nie pokazali, chociaż 
zwykle pokazywali po trzech godzinach. 

Rano  przyszła  do  mnie  w odwiedziny  Krysia.  Napisała  na  karteczce,  wtedy  na 
porodówce komunikowano się za pomocą karteczek, że męża wypuścili, ale boli go głowa. 



Cóż,  jego  zawsze  bolała  głowa,  gdy  go  wypuszczali  po  czterdziestu  ośmiu  godzinach. 
Napisałam do Krysi, że nie pokazali mi dziecka, że nie wiem, co się z nim dzieje, czy w ogóle 
żyje.  A Krysia  była  pyskata.  Pobiegła  gdzieś  i zrobiła  taką  awanturę,  że  całą  porodówkę 
postawiła na nogi! Natychmiast przynieśli mi małą. „Nie musiała pani robić afery”, mówili. 
No  jak  to?!  Przecież  musiałam  szukać  pomocy.  W ten  sposób,  z takimi  przygodami,  2 
sierpnia  1980 roku  urodziła  się  Ania.  Po  kilku  dniach  wróciłam  ze  szpitala  do  domu, 
a niebawem rozpoczął się strajk sierpniowy. 

Wtedy  gdy  mąż  wychodził  z półtoraroczną  Magdą  w wózku  na  spacer,  nie 
wiedziałam, że idzie rozrzucać ulotki. O szczegółach dowiedziałam się później. Wyglądało to 
mniej więcej następująco: mąż rozrzucał ulotki, a kolega pilnował Madzi. Zostali zatrzymani 
przez milicję. Następna scena wyglądała na kabaret. Mąż szedł, otoczony przez milicjantów, 
pchając wózek z Magdą, obok jechała milicyjna suka z tym kolegą w środku. Tak dotarli na 
komisariat. Tam odbyła się rewizja. Przeszukano też wózek. Mała Magda płakała, zsiusiała 
się  na  podłogę.  Doszło  do  awantury.  Dyżurny  milicjant  kazał  Wałęsie  sprzątać.  „Jak 
aresztowaliście dziecko, to musicie je przewinąć. Sami sprzątajcie!”, mąż podobno odparł. 

Gdybym wtedy wiedziała, co chce zrobić, nie pozwoliłabym, żeby narażał dziecko. To 
było nieodpowiedzialne. 

Gdybym wtedy była tą obecną Danutą, z pewnością bym go pobiła! Psychicznie nie 
wytrzymałabym takiej sytuacji! A wtedy? Wtedy byłam inną Danutą! Dziś, z perspektywy lat, 
zastanawiam się, jak dałam sobie radę z tym wszystkim, jak opanowywałam różne sytuacje, 
że nie zwariowałam. 

 


