
3. Radość macierzyństwa i doświadczenie Grudnia ’70 

Z rodzinnych  stron  wróciliśmy  do  Gdańska  tydzień  po  naszym  ślubie.  Gdzieś  w 

połowie listopada. Chyba w piątek, a może w sobotę. Pierwszą noc spędziliśmy na kwaterze u 

męża.  Kolegów wtedy nie było,  wyjechali  do swoich rodzin,  musiał  zatem być  to koniec 

tygodnia. 

Zastanawiam się, w jaki sposób żyłam ze swoim mężem w tych pierwszych latach. 

Każdy  bez  słów  robił,  co  do  niego  należało.  Mąż  zarabiał  na  rodzinę,  a ja  się  nią 

opiekowałam. Jak wspomniałam, po roku urodził się Bogdan, po dwóch latach Sławek, po 

kolejnych dwóch następne dziecko i tak dalej. 

Nigdy nie myślałam o sobie, żyłam jedynie dla męża i dla dzieci. Czy było mi źle, czy 

dobrze, nigdy nie byłam sobą zainteresowana. Dopiero teraz zastanawiam się, jak mogłam 

tyle czasu przeżyć, żeby choć przez moment w tym życiu nie pomyśleć o sobie. Czasami, gdy 

męża  długo  nie  było,  buntowałam  się.  No,  ale  przecież  musiał  dorabiać.  W pewnych 

momentach, kiedy brakowało na życie, dorabiał, reperując samochody. Bardzo się starał, był 

odpowiedzialny za rodzinę. Natomiast ja mam do siebie troszeczkę żalu, że mnie jakby wtedy 

nie było. 

Po ślubie zapuszczałam w Gdańsku swój kolejny korzeń, tym razem na Siedlcach i na 

Suchaninie. Przez chwilę mieszkaliśmy jeszcze osobno. Ja przy Rzeźnickiej u cioci Zosi, mąż 

na  kwaterze.  Stocznia  w tamtych  czasach  wynajmowała  kwatery  także  dla  młodych 

małżeństw.  I wkrótce  mąż  dostał  pokój  w kilkupiętrowej  przedwojennej  kamienicy  przy 

Malczewskiego, w dzielnicy Siedlce. Mieszkaliśmy na pierwszym piętrze. 

Byłam  tam  niedawno.  Kamienica  stoi  nadal.  W okolicy  niewiele  się  zmieniło. 

Mieszkaliśmy tam od listopada  1969 do kwietnia  1970 roku.  Warunki  były  trudne.  Pani, 

nazwijmy  ją  pierwszą  panią  P.,  miała  jakieś  problemy  z synami,  a oni  z nią.  Lubiła 

poprzeklinać. Do naszego pokoju trzeba było przejść przez pokój pani P. Połowę drzwi do 

naszego pokoju zamiast szyby zakrywał jakiś materiał. I jak tu mówić o intymności? Pani P. 

była ciekawska, żeby nie powiedzieć wścibska. Lubiła wiedzieć, o czym rozmawiamy, będąc 

„u siebie”.  Po prostu podsłuchiwała.  Bo jak inaczej  mogła się dowiedzieć,  że będę miała 

dziecko? Ja jej o tym nie mówiłam. 

Toaleta znajdowała się na korytarzu, na klatce schodowej. Korzystały z niej wszystkie 

rodziny z piętra. Łazienki w tym mieszkaniu nie było. Myliśmy się w miskach. Jeśli chciało 

się mieć ciepłą wodę, należało ją sobie zagrzać w kuchni. Aby się wykąpać, chodziliśmy do 



łaźni miejskiej albo do cioci. 

Warunki były,  jakie były,  ale mnie to nie przeszkadzało.  Żyłam nowym wspólnym 

życiem, żyłam miłością. To ciekawe, że miłość potrafi tak człowieka uskrzydlać, pozytywnie 

doładować, że na takie drobiazgi jak warunki życia nie zwraca się uwagi. 

Ogrzewanie było słabe. A pani P. ciągle miała pretensje, że za dużo dokłada się do 

pieca. W końcu się od niej wyprowadziliśmy. W kwietniu zapuściłam korzeń na Suchaninie 

przy ulicy Beethovena. 

Dziś ta okolica wygląda zupełnie inaczej. Wtedy wzdłuż Beethovena ciągnął się rząd 

przedwojennych, parterowych domków z poddaszami i ogródkami. Z czasem domki rozrosły 

się w domy jedno- i dwupiętrowe, w wielu ogródkach przybyło dobudówek. Dużo posesji 

zamiast drewnianych płotów dziś ma kute ogrodzenia i bramy. W wielu miejscach powstały 

pokoje gościnne dla turystów „Bed and Breakfast” albo rodzinne firmy. Okolica zmieniła się 

do tego stopnia, że gdy przygotowując moją opowieść, pojechałam na Suchanino, nie mogłam 

odnaleźć mojego, naszego domku. 

Na  Beethovena  w pewnym  sensie  było  lepiej,  a w innym  jeszcze  gorzej.  Był  to 

właśnie jeden z tych jednorodzinnych domków. Pani, nazwijmy ją drugą panią P., mieszkała 

na parterze  i od frontu  prowadziła  zakład  fryzjerski.  A my zamieszkaliśmy na poddaszu. 

Dlatego  w porównaniu  do  Malczewskiego  nastąpił  rewolucyjny  postęp,  bo  teoretycznie 

mieliśmy własne gniazdko. 

Druga  pani  P. była  sympatyczniejsza  od  pierwszej  pani  P. Sądząc  po  wymowie, 

pochodziła ze Wschodu. Sama wychowywała syna. Staraliśmy się jej pomóc — ja w ogródku, 

mąż był świadkiem podczas bierzmowania jej syna. 

Na górze nie było łazienki, jedynie toaleta. W korytarzu stała gazowa kuchenka i na 

niej gotowałam. Pieca nie mieliśmy, tylko ogrzewanie etażowe. Mieszkanko było zimne i w 

październiku, gdy urodził się Bogdan, musieliśmy je dogrzewać. Ze słabym efektem, gdyż to 

poddasze było jednak bardzo zimne. 

Z drugą  panią  P. pomieszkiwał  jej  przyjaciel.  Obok  znajdowała  się  szkoła  i gdy 

dziewczynki szły do szkoły, ten pan stawał w oknie i obnażał się. Pani P. nad tym ubolewała, 

czasami się kłócili i po pewnym czasie się z nim pożegnała. 

Nie byłam świadoma zachowań tego pana. Ku swojemu zdumieniu, które przerodziło 

się w przerażenie, pewnego dnia, schodząc po coś na dół, ujrzałam go stojącego w tym oknie. 

To było moje kolejne doświadczenie, tym razem nieprzyjemne, przekonałam się, jacy ludzie 

żyją na świecie. Gdy się pokłócili, on musiał mieszkać na poddaszu, w pokoiku obok naszego 

pokoju. Nie był dla mnie niemiły, ale nie czułam się bezpiecznie. 



Szczerze mówiąc, z tych pierwszych miesięcy, pierwszych lat naszego małżeństwa nie 

pamiętam poważnych kryzysów czy spięć. Poza jednym zdarzeniem. Gdy mieszkaliśmy na 

Beethovena,  przyjechał  Wojtek,  brat  przyrodni  męża,  najmłodszy  z grupy  rodzeństwa 

przyrodniego. On nawet przez jakiś czas zatrzymał się w naszym pokoju. Mieszkał z nami! 

Właśnie ta jego obecność w naszym pokoju, a także to, co się wtedy wydarzyło, najbardziej 

mi dokuczało.

Wojtek od szesnastego roku życia chorował na cukrzycę. Myślę, że to mama w jakimś 

stopniu wymusiła na moim mężu, żeby Wojtek mógł do nas przyjechać,  aby gdzieś się w 

Gdańsku zaczepić. Wówczas wzięliśmy w dzierżawę do prowadzenia kiosk Ruchu przy ulicy 

Ojcowskiej, niedaleko od naszej kwatery. Pieszo z dziesięć minut. Gazety, papierosy, szwarc, 

mydło i powidło.

W tym kiosku pracowaliśmy Wojtek i ja. Ale z kioskiem nie wyszło. Wojtek narobił 

manka i trzeba było jeszcze spłacać długi. Kiosk prowadziliśmy z pół roku. Ja już byłam w 

zaawansowanej  ciąży,  i do  tego  to  manko.  W ten  sposób  zakończyła  się  moja  druga,  a 

zarazem ostatnia praca zarobkowa. Choć później życie pokazało, że musiałam wykonywać 

wiele przeróżnych zawodów. 

Wojtek po pewnym czasie wyprowadził się od nas. Wynajął kwaterę, ale na krótko. 

Wrócił do mamy. Był chory i mama bardzo go rozpieszczała, cały świat i wszystko było dla 

Wojtka. Pamiętam, że nawet się kłóciłam z Wojtkiem, zwracałam uwagę mężowi. Nie było to 

jednak małżeńskie spięcie tak na poważnie, ot, pewien życiowy problem. Czyli jak dla mnie 

kolejne nowe doświadczenie. 

Gdzieś napisano, że od początku naszego związku, naszego małżeństwa, planowałam 

liczną rodzinę, a i mąż, sam pochodzący z wielodzietnej rodziny, nie miał zamiaru zrywać z 

wielodzietnością. 

Było inaczej. Nigdy nie rozważaliśmy, ile mamy mieć dzieci. Osobiście nie myślałam, 

że będę miała aż ośmioro. Nigdy też nie chciałam mieć tylko jednego dziecka. Uważałam, że 

to zbyt mało jak na rodzinę. Kogoś zawsze by mi brakowało. Bo albo byłaby dziewczynka, 

albo chłopiec. Chciałam mieć i chłopca, i dziewczynkę. Później, gdy zaczęli się rodzić sami 

chłopcy, gdy urodził się Jarek i miał chyba ze dwa latka, to pamiętam świetnie, jak mówiłam 

do męża, że będę najnieszczęśliwszym człowiekiem na świecie, bo nie mam dziewczynki. No 

i gdy sobie pomyślałam o tej dziewczynce...  Cały czas wracam do tych moich myśli, tych 

moich marzeń wypełniających życie. Nie wolno marzyć o rzeczach głupich, bo wtedy głupie 

rzeczy będą się spełniać. Natomiast jeśli marzy się o rzeczach dobrych, to te dobre rzeczy się 

spełniają. Tak jak się marzy, tak się ma. Każdy ma prawo do szczęścia, tylko nie potrafi tego 



szczęścia wokół siebie tworzyć. 

I gdy tak rozmyślałam o dziewczynkach,  Pan Bóg jakby powiedział:  „Chcesz? To 

masz te dziewczynki!”.  I przyszły na świat dziewczynki.  Najpierw czterech chłopaków, a 

później cztery dziewczynki. 

W 1974 roku, gdy miał się urodzić Przemek, czułam, że sobie nie dam rady. Byłam 

wówczas taka jakaś słaba i było mi ciężko. Byłam przerażona.  Właśnie przy tym trzecim 

dziecku zaczęłam się intensywnie zastanawiać, jak ja sobie dam radę z trojgiem dzieci,  bo 

przecież chowałam je sama. Później, po urodzeniu Przemka, stało się dla mnie obojętne, ile 

będzie dzieci. Ile Pan Bóg da, tyle będzie. 

Ale  wróćmy  do  pierwszego  dziecka  i do  roku  1970.  Właścicielka  mieszkania  na 

Beethovena nie robiła  problemu z tego,  że jestem w ciąży.  Na Malczewskiego byłoby to 

kłopotliwe  i dla  nas,  i dla  tamtej  pani.  A na  Beethovena  nie,  bo  przecież  mieszkaliśmy 

oddzielnie. 

Gdy zorientowałam się, że jestem w ciąży, ucieszyłam się, że będę miała dziecko, że 

będę miała o kogo się troszczyć, będę miała nowe zajęcie, bo przecież i tak nie pracowałam. 

Mąż przyjął wieść o dziecku spokojnie. Myślę, że czuł się trochę zaniepokojony tym 

faktem. Może jeszcze nie dorósł do roli ojca? Pamiętam jego reakcję: bez entuzjazmu! Z tej 

okazji nie zdarzyło się nic szczególnego, uroczystego, co można zapamiętać. Kwiatów też nie 

kupił. Zresztą nie pamiętam, żeby kupował mi kwiaty... Nigdy chyba nie kupił mi kwiatów ot 

tak,  spontanicznie.  Teraz,  gdy przynosi  kwia-  ty,  wiem,  że  dostał  je  od kogoś.  Nie.  Nie. 

Kwiaty kupił mi kilka razy. Kiedyś kupił mi storczyk w doniczce, gdy szedł ulicą Długą, i 

pewnie kupił w tej kwiaciarni, w której kiedyś pracowałam. 

On  nie  bardzo  potrafi  okazywać  uczuć...  Mój  mąż  nie  ma  w sobie  takiej 

spontaniczności. Jak już wspominałam, jest zamknięty w sobie. W przeciwieństwie do mnie. 

Ja lubię robić różne rzeczy spontanicznie. Szybko podejmuję decyzje, w tym momencie, gdy 

trzeba je podjąć. A on musi mieć wszystko zaplanowane, czasem z dużym wyprzedzeniem. Ja 

nie muszę wszystkiego planować, lubię emocje. Dla mnie najlepszą rzeczą jest, gdy coś się 

dzieje, a ja mam możliwość rozwiązania jakiejś sprawy czy też problemu. Mam satysfakcję, 

czuję się dowartościowana, że potrafiłam sprawę załatwić, rozwiązać problem. Natomiast on 

planuje: „Wychodzę na dwie godziny!”. No jak można iść na przyjęcie i z góry zaplanować, 

że będzie się tylko dwie godziny? Z przyjęcia można wyjść i po dziesięciu minutach, jeśli 

okaże się, że jest nudno albo towarzystwo nie odpowiada. A można posiedzieć i trzy godziny, 

gdy jest sympatycznie. A on: „Nie. Dwie godziny!”. I patrzy na zegarek: „Dwie godziny! Już 

dwie godziny! Jak chcesz, to zostań”...



Tak  jak  sama  musiałam się  uczyć  życia,  tak  sama  musiałam  przygotować  się  do 

porodu, do macierzyństwa. Nie radziłam się matki, sióstr, koleżanek. Najbliższa rodzina była 

daleko, a koleżanek w tamtym czasie nie miałam. Była tylko ta pani, właścicielka domu. Ale 

z nią również na ten temat nie rozmawiałam. Nie kupowałam żadnych książek, poradników, 

pism kobiecych. Nie było mnie na nie stać. 

Poza tym kiedyś tak się nie rozmawiało na temat ciąży i porodów jak obecnie. Teraz 

rozmawia się z córką, przygotowuje się ją. Mnie nikt nie przygotowywał.

Choć może w jakiś sposób pomocna była ciocia Zosia. Jak przez mgłę wydaje mi się, 

że chodziłam z nią do sklepu po wyprawki.  Zbiegiem okoliczności  Bogdan się urodził  w 

październiku,  a ciocia  Zosia wiosną urodziła córkę Bożenkę,  która teraz jest  w zakonie u 

brygidek. 

Przed  porodem  przygotowałam  walizeczkę.  A w niej  kocyk,  beciczek,  pieluszki, 

ubranko. Wszystko,  co niezbędne.  Termin porodu miałam wyznaczony na 2 października. 

Piątego, czyli trzy dni po terminie, powiedziałam mężowi, że czuję, że z pewnością nadchodzi 

czas  porodu.  Miejskim  autobusem pojechaliśmy  na  Świerczewskiego  do  Wojewódzkiego 

Szpitala. W pierwszej chwili, wchodząc na porodówkę, byłam trochę przerażona z powodu 

niepewności, jak będzie, jak mnie przyjmą. Kiedyś ludzi przyjmowali tak chłodno, tak jakby 

taśmowo.  Jako  że  miało  to  być  moje  pierwsze  dziecko,  a termin  minął,  zbadali  mnie, 

posłuchali tętna i od razu wzięli na oddział. 

Z tą chwilą moje przerażenie ustąpiło, nie bałam się. Może dziś bardziej się boję, jak 

będzie.  A kiedyś  brałam  wszystko  jako  „tu  i teraz”.  Pamiętam,  że  przez  lata,  podczas 

kolejnych ciąż, nigdy nie przeszło mi przez myśl, że dziecko może urodzić się chore, może 

być coś nie tak z ciążą, będzie problem z porodem. Później poznałam dziewczyny, które żyły 

tylko jedną myślą — na przykład w szpitalu na Zaspie spotkałam taką jedną — że dziecko 

będzie chore albo coś się stanie w czasie porodu. Urodziłam ośmioro dzieci i nigdy tak nie 

myślałam. Myślałam pozytywnie i zawsze wszystko przebiegało pomyślnie. 

Poród rozpoczął się około dwudziestej pierwszej i trwał przez całą noc, we wtorek o 

dziewiątej  rano  urodziłam  Bogdana.  Rodziłam  dwanaście  godzin.  Tak  długi  poród  przy 

pierwszym dziecku jest czymś normalnym. 

Miałam cięcie. Założyli cztery szwy. Wszystko normalnie, żadnych powikłań. Rodząc 

pierwsze dziecko, trzeba swoje odcierpieć! Co pomyślałam, jak już urodziłam? W pierwszych 

chwilach nic! W tym pierwszym momencie najważniejsza była ulga, że przestało boleć. Po 

latach,  po  tylu  dzieciach,  zapomina  się  o tym bólu.  A dla  mnie  faktycznie  wpierw było 

istotne, że urodziłam i już nie cierpię. Ta wielka radość — że po pierwsze — mam dziecko, 



po drugie  — jestem młoda,  a po trzecie  — zostałam matką.  To,  że  jako kobieta  i żona 

spełniłam swoją rolę, stając się matką, przyszło chwilę później. Jest to radość tak wielka, że 

trudna do opisania! 

Pamiętam  młode  stażystki  na  porodówce,  mówiące  do  mnie,  że  „urodził  się  w 

czepku”.  Mówiły:  „O!  Jaki  ładny!”.  Pokazali  mi  moje  dziecko.  Powiedziałam:  „Ale 

brzydki!”. Bo przecież nigdy nie widziałam małego człowieka w śluzie, w krwi. Ja, młoda 

dziewczyna, mimo że to moje dziecko, w pierwszej chwili powiedziałam, że jest brzydkie! A 

on był pięknym dzieckiem, jak laleczka! Nie pasował na chłopaka. 

Później nadeszło następne zastanowienie: czy dam radę karmić. Na sali poporodowej 

stało chyba jedenaście łóżek, dzieciaczki przy matkach. Proszę sobie wyobrazić jedenaścioro 

krzyczących  dzieci!  A Bogdan  był  grzeczny.  Pierwsze  karmienie,  kolejne  karmienia 

umacniały  uczucie  macierzyństwa.  Poczucie,  zrozumienie  faktu,  że  jest  się  matką,  nie 

przychodzi od razu. Nie. Ono narasta. Pomalutku tworzy się, rozwija. Bogdan był dobrym 

dzieckiem,  dobrze  się  chował,  dobrze  jadł.  Nie  miałam z nim  problemów,  jakie  czasem 

bywają przy pierwszym dziecku. 

Później,  gdy rodzą się kolejne dzieci,  jest się bardziej  świadomym macierzyństwa. 

Poza tym każdy poród jest inny. Pierwszy poród nie jest łatwo opisać. To jest tak, jakby coś 

pomaleńku się rozwijało. Można ten proces porównać do rozwoju rośliny. Roślina wpierw ma 

gałązki,  listki,  kwiaty,  potem owoce.  Podobny proces  następuje  w człowieku.  Nie wierzę 

kobietom, które twierdzą, że od razu poczuły się matkami. 

W tamtych  czasach  nie  robiono  tak  powszechnie  badań  USG.  Nie  znaliśmy  płci 

dziecka. Mąż na pewno wolał chłopca. Większość mężczyzn na początku tak chce. Czują się 

nieszczęśliwi, gdy rodzi się dziewczynka, a nie chłopiec. Tak sądzę. 

Natomiast  ja chciałam urodzić  chłopca,  żeby mój  mąż był  zadowolony.  Cały czas 

myślałam o mężu, nawet wtedy, rodząc dziecko! On tego raczej nie doceniał, nie docenia... 

Może nie umiał... Może nie był nauczony... Może nie pracował nad sobą... Zawsze uważał, że 

powinno się odbierać jako szczęście to, co on robi. Natomiast ja uważam, że aby ten drugi 

człowiek był szczęśliwy, należy mu to szczęście okazywać, dawać. Dawać szczęście, choćby 

właśnie w postaci syna. 

W tamtych czasach po porodzie leżało się w łóżku pięć dób, nie wstawało się. Ze 

szpitala wypisywali po tygodniu. Dziś można i po dwóch dniach wyjść. 

Porodówka  mieściła  się  na  trzecim  piętrze.  Komórek  nie  było,  a telefony  w 

mieszkaniach były rzadkością. Gdy już kobiety mogły podnieść się z łóżek, podchodziły z 

becikami  do  okien,  pokazywały  beciki  i krzyczały  do  mężów  stojących  na  dole  przed 



porodówką. Ci z kolei coś krzyczeli do swoich kobiet. Nierzadko mężczyźni byli w nastroju 

euforycznym,  oczywiście  po  spożyciu  pewnej  ilości  trunków.  Kobiety  krzyczą,  faceci 

krzyczą, dzieci płaczą. Istny harmider!

Pamiętam, że ja również krzyczałam do męża z tego okna na trzecim piętrze. A on stał 

jakiś taki smutny. Ja, mając to malutkie dziecko, powinnam myśleć o sobie i o dziecku. A 

myślałam o tym,  że  on  tam stoi,  i zastanawiałam się,  dlaczego  jest  smutny,  zamiast  się 

cieszyć, zamiast podtrzymać mnie na duchu. Gdy poszedł, a ja wróciłam na salę, wydaje mi 

się, że się rozpłakałam. Było mi tak ciężko na duszy! Pytałam sama siebie, dlaczego on jest 

smutny. Myślę, że przeraziła go rzeczywistość. Bo małżeństwo to jedna szkoła, ale gdy już 

pojawia się dziecko, zaczyna się zupełnie inna szkoła, szkoła rodzicielska, ojcowska. 

Poza tym inaczej tę nową rolę odbiera kobieta, inaczej mężczyzna. Mężczyzna uważa, 

że jak jest dziecko, to jest. Mój mąż nie zwykł okazywać podobnej do mojej radości. Czy 

rodziły się dzieci, czy rodziły się wnuki. Ja jestem osobą, która się cieszy ze wszystkiego. 

Osobą, która chciałaby, aby i inni się cieszyli. Żebym nie tylko ja miała udział w tej radości, 

ale  żeby  i inni  również  go  mieli.  Taką  postawę  miałam  przez  lata.  Dopiero  niedawno 

nauczyłam się być i żyć inaczej, teraz mi nie przeszkadza, że ja się cieszę, a ktoś inny nie. 

Trudno, jego sprawa. Mnie jest z tym dobrze. Mnie to nie przeszkadza. Ale wtedy uważałam, 

że powinniśmy cieszyć się razem. Dopiero niedawno zrozumiałam, jak wiele rzeczy inaczej 

odbiera kobieta, a inaczej mężczyzna. 

Mąż z kolegami pewnie jakieś pępkowe urządził, miał przecież tydzień wolnego. Ale 

szczegółów nie  znam.  Nie  opowiadał  mi,  ja  też  nie  chciałam wiedzieć.  Ważniejsze  było 

dziecko. 

Zanim zdążyłam wyjść  ze szpitala,  mąż pobiegł  do urzędu i nazwał  syna  Bogdan 

Bolesław. Nie mam pojęcia, dlaczego Bogdan. Może miał jakiegoś kolegę Bogdana? To nie 

była nasza wspólna decyzja. Z początku byłam na niego zła. Z czasem polubiłam to imię. Jest 

ładne. Na drugie dał mu Bolesław. Ojciec męża miał tak na imię. 

Sam zdecydował, w ogóle się ze mną nie naradzał. I tak w wielu sprawach było przez 

lata, i tak zostało do dziś. 

Później, przy następnych dzieciach, już nie pozwoliłam, żeby to on decydował sam. 

Gdy miało się narodzić kolejne dziecko, długo studiowałam różne książki i we dwoje cały 

czas dyskutowaliśmy. I został Sławek. A po nim Przemek i Jarek. Ładne słowiańskie imiona. 

Mąż przyjechał po mnie z tą walizeczką, którą wcześniej przygotowałam. Ubraliśmy 

dziecko i pojechaliśmy na Beethovena. Pewnie taksówką, bo z maleńkim dzieckiem zimną 

jesienią nie dało się jechać czerwonym, miejskim rozklekotanym autobusem. Przykro mi, ale 



nie pamiętam, czy przyjeżdżając po mnie, przywiózł kwiaty. 

Tego  dnia  po  powrocie  ze  szpitala  chyba  nie  kąpaliśmy  dziecka.  Bo  w szpitalu 

kąpano. A później codzienne regularne kąpanie wieczorem. Spanie, przewijanie, karmienie, 

spanie... Normalnie, jak przy dziecku. Tak dzień za dniem. Dla mnie było to piękne, że my w 

tamtym czasie byliśmy oboje tylko dla siebie. Tylko sami. Że się uzupełnialiśmy. Było lepiej, 

było gorzej, ale mnie w tamtym czasie było dobrze. Byłam szczęśliwa. Miałam męża, miałam 

już dziecko. Niczego więcej nie pragnęłam. Koleżanek nie miałam, z rodziną mieszkającą tam 

i tu, w Gdańsku, utrzymywałam ograniczony kontakt. Nie był on dla mnie ważny. Dla mnie 

było ważne „tu i teraz”. 

Oczywiście  powiadomiłam  rodziców  listownie.  Chrzestnymi  Bogdana  byli  moja 

mama i wujek, mąż cioci Zosi. Choć miałam siostry i na chrzestną mogłam poprosić siostrę, 

wolałam, żeby była nią mama. Właśnie wtedy mama po raz pierwszy przyjechała do mnie do 

Gdańska. Bogdan został ochrzczony w kościele przy Kartuskiej — ten rejon miasta starzy 

gdańszczanie  nazywają  Emaus.  Samych  uroczystości  nie  pamiętam.  Byli  jedynie  mama, 

ciocia z wujkiem i dziećmi oraz my oboje. Nikogo więcej. 

Chrzciny były skromne, tak jak nasze życie  było skromne.  Mąż nie zarabiał  dużo. 

Trudno mi powiedzieć ile.  Już nie pamiętam. Może tysiąc dwieście złotych?  Może tysiąc 

czterysta? Wystarczało nam na życie, czasem tylko na przeżycie. 

Było skromnie,  ale pięknie.  Nie miałam wielkich wymagań. Miałam rodzinę. I tak 

jakoś  się  życie  toczyło.  Myślałam,  że  to  nasze  wspólne  życie  będzie  się  tak  rozwijać, 

rozwijać.  Marzyłam,  że  z czasem  będzie  coraz  lepiej,  coraz  lepiej.  I myślę,  że  tak  jest 

prawidłowo.  Nie  miałam  nigdy  chęci  posiadania  tego  czy  owego  w sensie  materialnym. 

Nigdy też nie mówiłam, że muszę natychmiast, od zaraz mieć lepiej. 

Lecz nadszedł Grudzień ’70. W poniedziałek 14 grudnia, gdy w stoczni zaczął się 

strajk,  męża  nie było w pracy.  Miał  wolne.  Pojechał  na rynek kupić używany wózek dla 

dziecka.  Do stoczni  poszedł  następnego dnia,  15 grudnia,  we wtorek.  Niespodziewanie w 

ciągu  dnia  przyszedł  do  domu  w roboczym  ubraniu  —  to  pamiętam  —  zachrypnięty  i 

powiedział, że w Gdańsku była wielka bitwa z milicją, że krew płynie ulicami. Opowiadał, że 

krzyczał  przez  okno  z komendy  milicji.  Tłumaczył,  że  dlatego  ma  chrypę.  Coś  zjadł  i 

ponownie poszedł do stoczni. Zupełnie nie wiedziałam, co się dzieje w mieście. Mieszkaliśmy 

dość  daleko  od  centrum  Gdańska.  Nie  słyszałam  wystrzałów  karabinowych,  wybuchów 

gazów łzawiących. Ani w telewizji, ani w radiu nic przecież nie mówili.

Było to wieczorem. Chyba w czwartek 17 grudnia… Nie mieliśmy telewizora, więc 

czasem schodziliśmy na dół do tej pani na telewizję. Leciał jakiś popularny serial.  Zorro? 



Mieliśmy do niej zejść o dwudziestej, a może o dziewiętnastej  trzydzieści.  Nagle przyszło 

dwóch, a może trzech panów. Powiedzieli,  że mąż ma z nimi iść. Gdy go zabierali,  zdjął 

obrączkę, zegarek i powiedział, że jak nie będę miała na życie, mam to sprzedać.

Byliśmy młodym małżeństwem i nie mieliśmy wtedy żadnych oszczędności. Dziecko 

ma dwa miesiące, a męża na tydzień przed Bożym Narodzeniem zabierają w nieznane. Nie 

wiadomo na jak długo, nie wiadomo, kiedy go wypuszczą. Ja zostaję sama, bez niczego!

Powiem coś, co może dla niektórych zabrzmieć dziwnie, wydać się zupełnie nierealne, 

ba, nawet nienormalne. Ale to, co się stało tego grudniowego wieczoru, nie zrobiło na mnie 

żadnego wrażenia. Zabrali to zabrali. On zostawił obrączkę, zegarek...

Następnego  dnia...  Mąż  wtedy  dużo  palił.  Gdy  go  zabierali,  nie  wziął  ze  sobą 

papierosów,  nie  wziął  pieniędzy.  Zabrałam  jego  papierosy  i poszłam  na  komendę  na 

Świerczewskiego. Chciałam się dowiedzieć, gdzie on jest, żeby dać mu te papierosy. Mówię 

im, że wczoraj został zatrzymany mój mąż. Zapytałam, czy jest tutaj. Wyjaśniam, że chciałam 

mu dać papierosy. Oni powiedzieli, że taki i taki nie został zatrzymany. 

Cóż miałam zrobić?! Wróciłam na Beethovena.  O czym wówczas rozmyślałam? O 

niczym złym. Po prostu stało się, postanowiłam czekać. Nie, nie bałam się. Nie bałam się 

właśnie  ze  względu na  to  małe  dziecko.  Tak jakby intuicyjnie  wiedziałam,  że  muszę  się 

trzymać.  Bo cóż  innego?!  Płacz?!  Rozpacz?!  Szaleństwo?!  Ja  przecież  karmiłam piersią! 

Musiałam się skupić na dziecku! Na niczym innym!

Czy  miałam gdzieś  iść  po  pomoc?  Gdzie?!  Do  kogo?!  O żadnej  opozycji  wobec 

władzy  nikt  wtedy  nie  słyszał!  Zamknęłam  się  jakby  w jakimś  niewidzialnym  kręgu, 

odrzucając od siebie złe myśli, nie dopuszczając do siebie żadnych wyobrażeń, troszcząc się 

tylko o dziecko. 

Wspominając te grudniowe dni, zastanawiam się, czy gdybym mieszkała wówczas w 

centrum  Gdańska  i doświadczyła  tego,  co  kuzynka  Mariola,  której  ojciec  strajkował  w 

stoczni, również przyjęłabym postawę obronną, polegającą na odcięciu się od rozgrywających 

się wydarzeń? Wiedząc o milicjantach z ZOMO rzucających się na młodzież wracającą ze 

szkoły, o bitych młodych chłopakach, widząc i czując kłęby dymu oraz gazów nad ulicami, 

których  smród  mimo  zamkniętych  okien  wdzierał  się  do  mieszkania.  Nie  mówiąc  już  o 

złowrogim stukocie gąsienic czołgów jadących do stoczni. 

Trzy lub cztery dni później, chyba trzy dni później, przyszedł pewien pan. Nie wiem 

skąd.  Nie  pamiętam  ani  nazwiska,  ani  osoby.  Ten  pan  powiedział,  że  niebawem  będzie 

zmiana rządu i że jutro męża wypuszczą.  Tylko  tyle  i aż tyle!  I rzeczywiście,  gdy nastał 

Edward Gierek, męża wypuścili. 



Wiadomo,  że  byłam  szczęśliwa  z jego  powrotu.  On  nigdy  mi  nie  mówił,  jak  go 

traktowali  na  komendzie,  o co  pytali.  Zresztą  nigdy  nie  rozmawiał  ze  mną  na  tematy 

polityczne.  Nigdy  mi  niczego  nie  wyjaśniał.  Gdy  później,  w latach  siedemdziesiątych, 

zatrzymywali go w areszcie na czterdzieści osiem godzin, również nigdy nie mówił, jak go 

traktowali i o co pytali. Pamiętam, że zawsze, gdy go już wypuścili z aresztu, narzekał na ból 

głowy. 

Po  latach  uważam,  że  właśnie  ta  pierwsza  lekcja  wpłynęła  na  moją  późniejszą 

postawę. Nauczyła mnie nie panikować, nie robić problemów z tego, co się dzieje, a jedynie 

spokojnie czekać. Czekać, jak rozwinie się sytuacja. Na rozpacz, na robienie problemów, na 

płacz przyjdzie pora. Nigdy się nie bałam, po prostu ufałam, że będzie dobrze. I to wszystko. 

Taka  postawa  sprawdzała  się  przez  lata.  Choć  teraz  rozmyślam  nad  pewnymi 

problemami. Szczególnie gdy dotyczą moich dzieci.  Jest mi źle, zdarza się, że rozpaczam, 

widzę wszystko w czarnych kolorach. Lecz przez wszystkie te lata, od doświadczeń Grudnia 

’70  po  rok  przełomu  1989,  nie  rozpaczałam.  Przeżyłam  tylko  jeden  kryzys,  gdy  nie 

wytrzymałam psychicznie i prawie się załamałam. Ale o tym opowiem później. 


