
 

 

7. Od stanu wojennego do Nobla 

  

  

Wieczorem  12  grudnia  1981 roku  niczego  nie  przeczuwałam.  I może  ktoś  mi  nie 
uwierzy, ale wprowadzenie stanu wojennego nie zrobiło na mnie większego wrażenia. Tak, 
wiem, że większość Polaków przeżywała dramat. Wielki dramat. Ale moja perspektywa była 
inna.  Ja uważam, że za wszystko się w życiu  płaci.  Lecz zarazem trzeba się życia  uczyć, 
starać się twardo stąpać po ziemi i walczyć. Choć oczywiście było ciężko, niekiedy bardzo 
ciężko. Tej nocy nie dochodziło do mnie, co się rzeczywiście dzieje. Przyszli, zabrali męża 
i pojechali z nim w nieznane. Trudno. Wcześniej nieraz go zabierali. 

Poza tym,  a może przede wszystkim,  od powstania  Solidarności  męża  w domu nie 
było,  ciągle  gdzieś  wyjeżdżał.  Nieustanne  obrady  w Gdańsku,  spotkania  z władzą 
w Warszawie, wyjazdy gdzieś w Polskę na narady z lokalną Solidarnością. 

Musiałam być samodzielna, zająć się szóstką dzieci i domem, wszystkim. Dzięki tym 
doświadczeniom, kiedy 13 grudnia męża niemal na rok zabrakło, w pewien sposób łatwiej 
było twardo stąpać po ziemi. 

A może byłam w jakimś półśnie, odrętwieniu i w szóstym miesiącu ciąży myślałam 
tylko o dziecku, które ma się niebawem urodzić? To, czym dla mnie, dla mojej rodziny był 
stan wojenny, zrozumiałam później. 

Nigdy nie czekałam na męża. Mając tyle dzieci, byłam zmęczona, i kiedy nadchodziła 
noc, kładłam się spać. Tak było i tej nocy. Również nie czekałam na męża, który przebywał 
w Stoczni Gdańskiej, gdzie obradowały władze Solidarności. Jak się później dowiedziałam, 
niektórzy w czasie tych obrad mówili nawet o tworzeniu rządu. Pogratulować im wyczucia 
sytuacji. 

W tym czasie  były  u mnie moja mama i Mariolcia.  One też już spały.  Mąż wrócił 
około północy. Mówił niewiele. Powiedziałam, że nie działa telefon. Telefon wyłączyli chyba 
około dwudziestej drugiej. Odpowiedział, że „oni” coś tam przygotowują. Nie robił paniki. 
Zresztą nigdy nie stwarzał atmosfery zagrożenia. Był spokojnym człowiekiem. Usnęliśmy. 

Gdzieś  napisano,  że  tej  nocy  dzwonek  u naszych  drzwi  dzwonił  niemal  ciągle. 
Nieprawda.  Sen  przerwało  pojawienie  się  żony  Mietka  Wachowskiego,  Marzeny, 
w towarzystwie aktora Józefa Duriasza.  Zdenerwowana Marzena powiedziała,  że zamknęli 
Mietka. Uspokajaliśmy ją. Mąż mówił, żeby się nie przejmowała, że wszystko będzie dobrze. 
Poszliśmy  spać,  ale  nie  zasnęliśmy.  Być  może  znów  ktoś  przyjechał  z informacjami 
o zamykaniu ludzi... 

W każdym razie nie spaliśmy. Nagle zadzwonił dzwonek i rozległo się łomotanie do 
drzwi.  Podeszłam i przez  wizjer  ujrzałam zomowców uzbrojonych  w łomy.  Mówili,  żeby 
otworzyć.  Ale mąż nie chciał  otworzyć,  bo wiedział,  że coś się szykuje.  Przez zamknięte 
drzwi powiedział im, że jeśli przyjadą panowie Tadeusz Fiszbach i Jerzy Kołodziejski, zgodzi 
się na otwarcie drzwi. Ktoś mi opowiadał, że miałam krzyczeć: „Jak jesteście bandytami, to 



wyłamujcie!”. Być może, ale ja tego nie pamiętam. 

Po pewnym czasie przyjechali Fiszbach z Kołodziejskim. Weszli do kuchni. Obaj byli 
zdenerwowani. Fiszbach blady jak płótno. Kołodziejski w dwóch różnych butach na nogach. 
Zapraszali  męża  do  Warszawy na  jakieś  rozmowy.  Mąż  odmówił,  chciał,  żeby  najpierw 
wypuścili zamkniętych. Odjechali. Wydaje mi się, że chwilę potem zaczęła się dobijać ekipa 
zomowców i cywili z łomami, grożąc wyłamaniem drzwi. Dowiedzieli się, że nie otworzymy, 
dopóki nie wrócą Fiszbach z Kołodziejskim. Ale być może się mylę... 

Kiedy  wrócili  Fiszbach  z Kołodziejskim,  mąż  był  już  ubrany.  Znów  mówili 
o rozmowach  w Warszawie.  Podkreślali,  że  musi  na  nie  jechać.  Nie  wiem,  czy  mąż  im 
wierzył, czy nie. Zabrał się i poszedł z nimi. Nie pamiętam, co mówił do mnie, ani tego, co ja 
mówiłam do niego. Po prostu go zabrali. I już. W kuchni została czapka Fiszbacha. 

Fiszbach przyjechał ponownie rano. Był sam. Musiał być ranek, bo było już jasno. 
Ósma? Dziewiąta?  Był  już bardziej  opanowany.  Mówił,  że mąż przebywa na rozmowach 
w Warszawie.  Powiedział,  że  jeśli  będę  miała  jakieś  problemy  lub  będę  potrzebowała 
pomocy, żebym się do niego zwróciła. Wyjaśniłam mu, że mam pewien problem. Na święta 
zamówiliśmy u rodziny świniaka, a tymczasem mamy wojnę. Odpowiedział: „Dam pani swój 
samochód”. Jestem mu bardzo wdzięczna nie tylko za ten samochód, ale również za to, że 
rozumiał sytuację. Zachował się bardzo honorowo. Czułam, że sympatyzuje z nami. Pomimo 
że  przecież  był  po  tamtej  stronie,  a i sam  miał  swoje  problemy.  Od  początku  naszej 
znajomości  zapamiętałam  go  jako  wspaniałego  człowieka.  Pan  Fiszbach  zawsze  się 
zachowywał  porządnie.  Utrzymujemy  kontakt  do  dziś,  zawsze  dzwoni  z życzeniami  na 
święta, czasem się spotykamy. 

Tylko tyle zapamiętałam z tej nocy z 12 na 13 grudnia i tego poranka pierwszego dnia 
stanu  wojennego.  Tak  szybko  i tak  dużo  się  działo!  Być  może  byłam  w szoku.  Choć 
pamiętam,  że  wtedy  nie  panikowałam.  Jedynie  mama  z Mariolą  były  podejrzliwe, 
zdenerwowane, wprowadzały taką nerwową atmosferę, że go zabrali i nie wiadomo, co będzie 
dalej. Ja byłam spokojna. 

Nie pamiętam, jak dzieci reagowały, nie pamiętam, co im powiedziałam. Czy w ogóle 
tłumaczyłam, że jest stan wojenny. Bogdan miał jedenaście lat, Sławek dziewięć, Przemek 
siedem. Może powiedziałam coś Bogdanowi... ale co? Przecież sama nie wiedziałam, co to 
jest ten stan wojenny! 

W niedzielę  po  południu  rozmawiałam z mężem,  korzystając  z telefonu wojewody. 
Mąż mówił, że stan wojenny może potrwać nawet rok. 

Wieczorem, mogło to być po naszej rozmowie, pojechałam do stoczni. Rozpoczynał 
się strajk.  W okolicy bramy numer  2 spierano się,  czy ją zabarykadować.  Być może ktoś 
zastanawiał się, czy nie podłożyć pod bramę butli z acetylenem, które miałyby powstrzymać 
czołgi  przed  jej  sforsowaniem.  Pod  bramą,  w okolicy  pomnika  Poległych  Stoczniowców, 
stało wielu ludzi, licząc, że czegoś się dowiedzą. 

Wśród zgromadzonych pod bramą były dzieci,  w wieku od ośmiu do dziesięciu lat. 
Byłam w szoku. Dopytywałam się, gdzie są ich rodzice, bo przecież jest stan wojenny, mogą 
przyjechać czołgi. 

Weszłam do stoczni, do położonej tuż przy bramie stołówki. Strajkujący gorączkowo 
rozmawiali między sobą. Chyba nawet się kłócili. Mówiłam coś do nich, ale już nie pamiętam 
co. Być może powiedziałam, że rozmawiałam z mężem, który żyje i jest zdrowy. 



Patrząc  z perspektywy  czasu,  muszę  powiedzieć,  że  pójście  do  stoczni  było  mało 
odpowiedzialne  z mojej  strony,  bo  przecież  byłam  w ciąży  z Marysią.  Ale  wtedy,  13 
grudnia... chociaż wiedziałam, że ciąża jest zagrożona, poszłam do stoczni, bo taki był mój 
obowiązek. 

W rodzinnych stronach męża czekał załatwiony na święta świniak. Miałam po niego 
pojechać  14  grudnia.  Ale  jak  tu  jechać?  Przecież  jest  wojna!  Fiszbach dał  mi  samochód 
z kierowcą.  Wystawiono  mi  zezwolenie  na  wyjazd  z Gdańska.  W stanie  wojennym osoba 
wyjeżdżająca poza miejsce zameldowania musiała mieć odpowiednie zezwolenie. 

Na  rogatkach  przy  wyjeździe  z Gdańska  stała  blokada  i odbywała  się  kontrola. 
Wyjeżdżających  i wjeżdżających  kontrolowały  wojsko  i milicja.  Oczywiście  pojawił  się 
problem. Poprosili mnie o przepustkę i dowód osobisty. Przepustkę miałam wystawioną na 
nazwisko  Danuta  Wałęsa,  natomiast  dowód  na  Mirosława  Wałęsa.  Zaczęli  wypytywać, 
dlaczego mam dokumenty wystawione na dwa róże imiona.  Tłumaczyłam, że w dowodzie 
jest  napisane Mirosława,  ale  używam imienia  Danuta.  Kazali  czekać  i czekaliśmy,  aż oni 
z kimś się skomunikują i potwierdzą, że mogę jechać. W końcu nas puścili. 

Zajechaliśmy do brata męża, Zygmunta. Nie było żadnej sensacji. Zygmunt wszystko 
przygotował.  Załadowali  świniaka  do  bagażnika.  Rodzina  męża  na  pewno  pytała,  co  się 
dzieje. Pewnie mówiłam, że męża zamknęli. To wszystko, żadnego rozpaczania, szlochów. 
Nigdy się nie żaliłam, zawsze byłam niczym siekiera. Trudne do uwierzenia?! Wojna, męża 
zamknęli,  a żona  zajmuje  się  świniakiem...  Teraz  czasem  płaczę.  A kiedyś?  Nigdy!  Złe 
wydarzenia mnie mobilizowały, dodawały siły do działania. Twardo! Nawet lubiłam mierzyć 
się z przeciwnościami. 

Wracamy. W pół drogi do Gdańska znów nas zatrzymują. Kontrola. Wojsko i milicja. 
Pytają, czy coś wieziemy. Niczego nie ukrywam. Wyjaśniam, że wiozę świniaka na święta. 

Milicjant:  „Pani  pokaże!”.  Otworzyłam  bagażnik.  Milicjant:  „Dowód  poproszę!”. 
Widzę,  że  chcą  mi  zabrać mięso.  Podałam mu dowód.  Ale już byłam taka wkurzona,  że 
zaczęłam krzyczeć, swoją metodą, bo zawsze krzyczałam na władzę: „Co mam zrobić?! Mam 
dzieci,  jestem  sama!  Męża  mi  zamknęli.  Mam  dzieci  nakarmić  suchym  chlebem  albo 
kartoflami na wodzie?!”. 

Widząc  i słysząc  to  wszystko,  wojskowy  zabrał  dowód  milicjantowi  i zaczął  go 
przeglądać. Przegląda, przegląda, patrzy na mnie i nagle mówi — pamiętam do dziś: „Ale 
pani się zmieniła”. Zrobiłam minę, nie komentując słów wojskowego, i dalej wykłócam się 
o świniaka.  Kłócę się, że mi się ten świniak należy,  bo muszę czymś dzieci  nakarmić.  Po 
chwili wojskowy powiedział: „Niech pani jedzie”, i zwrócił dowód. 

Tym razem z nikim się nie kontaktowali. Ten wojskowy zdecydował, że mogę jechać 
dalej. Ucieszyłam się, lecz byłam pełna obawy i napięcia. Znów mnie zatrzymają. Trafi się 
gorszy, który się przyczepi, że nie mam pozwolenia na przewóz świniaka, i mi go zabiorą. 
Szczęśliwie jednak dojechaliśmy do Gdańska. 

Kiedyś  opowiedziałam  o tej  wyprawie  pewnemu  znajomemu.  Nie  ukrywał 
zaskoczenia:  „Starego  zamknęli.  Drugi  dzień  stanu  wojennego,  a pani  jedzie  dwieście 
pięćdziesiąt  kilometrów  poza  Gdańsk  po  jakiegoś  świniaka!”.  Cóż,  to  jest  samo  życie! 
W związku z tym, że starego zamknęli,  dzieci  mają z głodu umrzeć? Właśnie o to chodzi! 
Choć  było  ciężko,  niekiedy  bardzo  ciężko,  wiedziałam,  że  muszę  być  silna  dla  dzieci. 
Gdybym zaczęła się bać, załamywać, zginęłabym i ja, i moje dzieci. Może niektóre kobiety 



usiadłyby na krześle, załamały ręce i zalewając się łzami, czekały, aż ktoś przyjdzie i pomoże. 
Ale nie ja. Mnie życie przygotowywało po troszeczku na niespodzianki i trudne wydarzenia. 
Faktycznie  od 1970 roku cały czas  coś  się  działo i życie  mnie  hartowało.  Tak jak żelazo 
wkłada się w ogień i wodę, tak mnie zahartowało życie. Pochodzę ze wsi, wychowywałam się 
w trudnych warunkach, nigdy się nie rozczulałam, że mi jest źle. W każdej sytuacji potrafiłam 
sobie  poradzić.  Trudna  sytuacja  jeszcze  bardziej  mnie  mobilizowała,  utwierdzała 
w przekonaniu,  że  muszę  się  trzymać.  A ponadto  miałam  dzieci,  byłam  za  nie 
odpowiedzialna. 

W środę  16  grudnia  przyjechał  z Warszawy  jakiś  esbek,  a może  jakiś  urzędnik. 
Zadawał głupie pytania, czy nie chciałabym spotkać się z mężem. Jaka żona nie chciałaby się 
spotkać z mężem?! Choćby po to, żeby zobaczyć, jak się czuje. Teraz sądzę, że oni liczyli na 
to, że jak mąż mnie zobaczy,  to zmięknie i będzie z nimi rozmawiał,  zgodzi się na jakieś 
układy. Dlatego przyjechali po mnie czwartego dnia stanu wojennego. 

W mieszkaniu oprócz mamy była jedna z sekretarek męża, Anna Kowalczykowa, dziś 
już świętej pamięci. Może była też i Mariola. Dowiedziawszy się, że mam jechać do męża, 
urządziły wielkie larum, płakały,  niemal histeryzowały,  bojąc się, że mnie porwą. Błagały 
mnie, żebym nie jechała! 

Ja jednak podjęłam decyzję, że pojadę, i pojechałam. Przyjechał po mnie samochód na 
warszawskich numerach. Później narodziły się plotki o grożącym mi porwaniu. 

Pojechałam sama, bez dzieci, bo przecież nie wiedziałam, jaka jest sytuacja. Tylko ja 
i kierowca. Nie wiedziałam, gdzie jadę. Jechaliśmy w milczeniu. On się nie odzywał, ja się 
nie  odzywałam.  Po  drodze  zorientowałam  się,  że  zmierzamy  w kierunku  Warszawy. 
Prawdopodobnie  w Warszawie  zmienili  samochód  na  inny.  Przesiadłam się  i dotarłam do 
Otwocka. A może były to Chylice. Na szczęście tylko okolice Warszawy, gdyż początkowo 
obawiałam się, że zabrali go Bóg wie dokąd. 

Przywieźli mnie do jednego z położonych w lesie domków. Pamiętam, że na widok 
męża rozpłakałam się, mówiąc: „Matko Boża, gdzie oni cię wywieźli”. Odpowiedział: „Po 
coś przyjechała? Żeby mi tu płakać?!”. 

Wyglądał dobrze. Nie wiem, co myślał. Pamiętam, jak mówił, że będzie dobrze, żeby 
się nie denerwować. Był  jednak spięty.  Był  w trudnej sytuacji.  Ale cóż? Miał się skarżyć 
kobiecie mającej gromadę dzieci na głowie? 

Pierwsze  dni  stanu  wojennego  były  dla  wszystkich,  dla  męża  i dla  mnie,  bardzo 
trudne. Właśnie wtedy zginęli górnicy z kopalni „Wujek”. Mąż mówił, że namawiają go do 
jakichś rozmów, nakłaniają, żeby wystąpił w telewizji i na coś wpłynął. Chyba na to, żeby 
ludzie przestali strajkować. 

Niczego  więcej  z mojego  pierwszego  spotkania  z mężem  po  wprowadzeniu  stanu 
wojennego nie pamiętam. Czułam się nie najlepiej. Jakbym przebywała zamknięta w jakiejś 
szklanej kuli. A poza tym byłam w ciąży, która z pewnością wpływała na moje zachowanie. 

Drugi  wyjazd,  na  Wigilię,  również  zaproponowali  oni.  Długo się  ważyło,  którym 
autem pojedziemy.  W końcu pojechaliśmy samochodem księdza Jankowskiego. Prowadził, 
jeśli  się  nie  mylę,  Marek  Mężyk.  Pogoda  była  bardzo  brzydka.  Droga  dłużyła  się 
niemiłosiernie.  Tym bardziej  że  co pewien  czas zatrzymywali  nas na rogatkach mijanych 
miast. 



Do Warszawy zajechaliśmy około północy.  Podjechaliśmy chyba  na Miodową,  do 
prymasa.  A może  do sekretariatu  episkopatu.  Ksiądz Jankowski,  jak to  ksiądz Jankowski, 
wiózł ze sobą jakieś podarunki, pomarańcze czy konserwy, i tam je zostawił. Następnie oni 
podesłali po nas drugi samochód. Na wigilię dotarliśmy bardzo późno. Była już druga, trzecia 
w nocy. Czyli w zasadzie był to pierwszy dzień świąt. 

Czekał na nas mąż. Czekał stół wigilijny, który przygotowali oni. Muszę przyznać, że 
wszystko było tak, jak powinno być. Niestety, nic już więcej nie pamiętam. Zbyt dużo emocji 
i przeżyć. 

W tych pierwszych dniach, tygodniach stanu wojennego byłam właściwie sama. Dość 
szybko  wypuścili  Mietka  Wachowskiego.  Mietek  zjawił  się  w Solidarności  na  samym 
początku — we wrześniu, a może w październiku 1980 roku. Został kierowcą męża, z czasem 
kimś więcej. Sekretarzem, asystentem. Mniejsza o szczegóły, ale niemal od razu zaczęli się 
świetnie rozumieć. Wspominając Mietka, muszę zaznaczyć, że ma on swoje wizje, a nawet 
bardzo wybujałą fantazję. 

Zaraz  po  wypuszczeniu  Mietek  przyjechał  do  mnie  na  Zaspę.  Opowiadał,  że  oni 
obiecali, że go internują razem z mężem. A może on sam miał taki pomysł? W każdym razie 
odwiedził mnie i powiedział, że jedzie do męża i chce zabrać dla niego jakieś rzeczy osobiste. 
Odpowiedziałam:  „No  to  dobrze,  przynajmniej  będziecie  razem siedzieć.  Będzie  inaczej, 
weselej,  będziecie  mogli  sobie  dyskutować  do  woli”.  Mietek  pojechał  do  Warszawy... 
i niebawem wrócił. Oni go tam nie chcieli widzieć. 

Wtedy,  w trudnych  miesiącach  stanu  wojennego,  pod  nieobecność  męża,  Mietek 
okazał  się  bardzo  dobrym  przyjacielem,  oddanym  mężowi  i mojej  rodzinie.  Bardzo  mi 
pomagał  w domu.  Zajmował  się  dziećmi.  Zabierał  synów na weekendy,  jeździł  z nimi  na 
biwaki,  grał  w piłkę,  latem  chodził  nad  morze.  Mietek  zawoził  mnie  w odwiedziny  do 
internowanego męża. 

Mietek... takiego przyjaciela jak Mietek daj Boże każdemu. W tamtym czasie w stu 
procentach sprawdził się jako przyjaciel.  Od pewnego czasu nie utrzymujemy tak bliskich 
relacji jak wtedy. My mieszkamy w Gdańsku, a on w Warszawie. Poza tym jakiś czas temu 
Mietek się zmienił. Lecz tamten okres wspominam bardzo dobrze. Naprawdę był niczym brat. 
Szczególnie  jestem  wdzięczna  za  opiekę  nad  dziećmi.  W pierwszych  miesiącach  stanu 
wojennego Jarek nie mieszkał w domu, tylko u Mietka, nie chciał mieszkać na Zaspie. Mietek 
również miał  małe dzieci,  z którymi  Jarek się bawił.  Wyczuwałam, że syn woli  mieszkać 
u Mietka z powodu nieobecności ojca. Może tam czuł się bezpieczniej. Ale nawet gdy już 
męża  wypuścili  z Arłamowa,  Jarek  nie  bardzo  chciał  wrócić  do  domu.  Mietek  w ciągu 
jednego dnia nauczył go jeździć na rowerze! Zdolnym facetem był ten Mietek. 

Mama wyjechała  ode mnie w styczniu,  gdy Krysia  przywiozła  jej  dowód osobisty. 
Oprócz Mietka w domu pojawiali się Dziadek, ciotka Helena, ciotka Teresa, zachodziła Anna 
Kowalczykowa i kilka  innych  osób.  I oczywiście  mieszkała  u mnie  Mariola.  Wszystkie  te 
osoby na swój sposób pomagały mi, ale w tamtym okresie czułam się bardzo samotna. 

Żyłam  jakby  w półśnie.  Pytano  mnie,  czy  wtedy,  w grudniu,  w styczniu,  nie 
obawiałam się o los męża i rodziny. Nie, nie bałam się. Nie mogłam się bać! Musiałam liczyć 
tylko na siebie. 

Zauważy ktoś, że nieustannie powracam do tego wątku liczenia na siebie, i uzna, że 
histeryzuję. 



Odpowiem, że liczenie na siebie jest czymś trudnym. Takiej postawy trzeba się uczyć. 
Niby się wie, że można liczyć tylko na siebie, ale nie wolno ulegać złudzeniom chwili i takiej 
postawy  należy  się  uczyć  aż  do  skutku.  Nie  każdy  potrafi  to  zrozumieć.  Nigdy  nie 
histeryzowałam!  Nigdy  nie  robiłam  problemu,  gdy  pojawiała  się  jakaś  trudna  sprawa. 
Powtórzę raz jeszcze, że lubię trudne sytuacje i lubię je rozwiązywać. 

Przez pierwszy miesiąc stanu wojennego panowała dziwna cisza. Ta cisza panowała 
i w styczniu. Chyba do końca lutego. Poza nielicznymi znajomymi nikt mnie nie odwiedzał. 
Niektórych zamknęli,  inni się ukrywali,  a jeszcze inni — cóż — bali się. Co ciekawe, nie 
odwiedzał mnie nikt tak po prostu z ulicy, nie zachodził, jak później bywało, żeby pocieszyć, 
przekazać wyrazy solidarności. 

Każdy bał się nawet zapukać do drzwi. Ludzie dopiero zaczynali się budzić, otrząsać 
z tej trwogi stanu wojennego, uzmysławiać sobie, że mimo wojny trzeba jakoś żyć. Naturalne. 

Z tych pierwszych kilkunastu tygodni ciszy nie zapomnę jednego zdarzenia. Kiedyś 
niespodzianie  zapukał  do  drzwi  mężczyzna  około  trzydziestki.  Przyszedł  do  mnie 
z dziesięcio-,  dwunastoletnim  chłopcem.  Nie  znałam  tego  człowieka.  Wpuściłam  go  do 
mieszkania.  Wszedł.  Zatrzymał  się  w korytarzu,  położył  głowę  na  moim  ramieniu  i... 
rozpłakał się! W tym momencie jakby prąd przeze mnie przeszedł. Zdumienie przerodziło się 
w zdenerwowanie. Powiedziałam: „Proszę pana! Pan płacze, po co pan przyszedł? Żeby się 
wypłakać? Pan przyszedł do mnie, żeby się wypłakać?! Ja tu w domu jestem sama, kobieta. 
A pan,  mężczyzna,  płacze?!”.  Płacząc,  odpowiedział:  „Chciałem  zobaczyć,  jak  się  pani 
trzyma”. 

Już miałam mu powiedzieć, że powinien przyjść, wręczyć bukiet kwiatów ze słowami: 
„Niech się pani trzyma”. Powstrzymałam się. Zrozumiałam, że on przyjechał do mnie, żeby 
zobaczyć, jak ja sobie radzę sama w tym trudnym czasie. Musiał zobaczyć, czy kobieta sobie 
radzi! Bo jeśli kobieta się trzyma, to i on, mężczyzna, sobie poradzi! Chciał zobaczyć i nabrać 
siły od drugiego człowieka, kobiety. Czyżbym była dla innych podporą i dawała im siły do 
życia? 

Ten  człowiek  nigdy  więcej  się  nie  pojawił.  Chciałabym  go  raz  jeszcze  spotkać! 
Porozmawiać z nim, zapytać,  co on wtedy,  w styczniu 1982 roku, czuł,  co dało mu to, że 
zdecydował się przyjść do domu Wałęsów i spotkał się ze mną. 

W połowie  stycznia  ponownie  odwiedziłam  męża.  Byłam  już  wówczas 
w zaawansowanej ciąży. Ciąża była zagrożona od czwartego miesiąca, nie myślałam jednak, 
że mogę wcześniej  urodzić.  Termin  porodu miałam wyznaczony na 5 marca.  Tymczasem 
Marysia  przyszła  na  świat  27  stycznia,  na  początku  ósmego  miesiąca.  Różne  rzeczy  się 
nawarstwiły,  a przede  wszystkim  stres.  Mariola  pamięta,  jak  sanitariusze  znosili  mnie  do 
karetki na krześle, abym, broń Boże, schodząc po schodach, nie wywołała porodu; ja tych 
okoliczności  nie  zapamiętałam.  Po  narodzinach  Marysi  okazało  się,  że  mam  problemy 
z tarczycą, o których wcześniej nie wiedziałam. 

Chrzciny odbyły się u nas, w kościele pod wezwaniem Opatrzności Bożej na Zaspie. 
Chyba miały się odbyć w kościele Świętej Brygidy u księdza Jankowskiego... A może ksiądz 
Jankowski  miał  być  chrzestnym?  Szczegółów  już  nie  pamiętam.  Wiem  tylko,  że  ksiądz 
biskup  Lech  Kaczmarek  na  coś  się  nie  zgodził.  Chrzestnymi  byli  Mietek  i córka  pana 
mecenasa Władysława Siły-Nowickiego, Marysia Maruszczykowa. 

O wyborze imienia decydowała już polityka. Nawet ksiądz Jankowski sugerował mi, 



żeby dać jej na imię Maria Wiktoria. Maria, aby czuwała nad nią Matka Boska. A Wiktoria na 
znak zwycięstwa, które wcześniej czy później musi nastąpić. 

Informacja o terminie chrztu dziecka Wałęsy rozchodziła się pocztą pantoflową. Być 
może i Wolna Europa o tym mówiła. Dlatego na chrzcie spodziewano się tłumów. 

Natomiast  ja  żyłam  nadzieją,  że  na  chrzciny  wypuszczą  męża.  Napisałam  w tej 
sprawie  do  władz.  Naiwnie  miałam  nadzieję,  że  rodzina  znów  będzie  pełna,  radosna 
i szczęśliwa. Myślałam też, że ta moja nadzieja spłynie na społeczeństwo. Tak chciałam ją 
przekazać innym ludziom. Sądziłam, że jeśli ja będę silna nadzieją, to i inni też będą silni; 
mimo iż polska nadzieja została przerwana, złamana 13 grudnia, jeśli męża wypuszczą na te 
chrzciny, to wówczas podniesie się duch w narodzie. 

W przeddzień  chrzcin,  w sobotę,  przyszedł  mój  proboszcz  z Zaspy,  ksiądz  Juliusz 
Noga, z jakimś człowiekiem z wydziału wyznań. Ten człowiek tak jakoś głupio się tłumaczył, 
że przebywa na urlopie, z którego go wezwali, żeby mi zakomunikował, że mąż nie zostanie 
zwolniony  na  chrzest  dziecka.  Nie  pamiętam  argumentacji,  dlaczego  męża  nie  chcieli 
wypuścić.  Pamiętam,  że  była  mętna.  Cóż,  oni  bali  się  reakcji  ludzi  na  widok  Wałęsy 
w kościele. A może chcieli i męża, i mnie dodatkowo złamać. 

Do momentu wyjścia tego człowieka i księdza mówiłam różne rzeczy, w tym bardzo 
nieprzyjemne. Byłam bardzo zdenerwowana, ale trzymałam się! 

Dopiero  gdy  drzwi  się  za  nimi  zamknęły,  wszystko  we  mnie  pękło,  wylało  się. 
Załamałam  się.  Dopiero  wtedy  dotarło  do  mnie  w pełni,  czym  jest  stan  wojenny, 
i zrozumiałam,  że  jestem  zupełnie  sama.  Po  raz  pierwszy  w stanie  wojennym  zaczęłam 
płakać, załamałam się. Znalazłam się w takim szoku, że biegałam z jednego na drugi koniec 
mieszkania, trzymając w rękach pieluchę i płacząc w nią! 

Był wtedy u mnie brat męża, Stasiu, już świętej pamięci. Była siostra męża Izabela. 
Była moja rodzina.  Biegałam po całym mieszkaniu i płakałam. A oni wszyscy chodzili  za 
mną, prosząc i krzycząc: „Uspokój się, bo jeszcze coś ci się stanie!”. 

Nie  wiem,  czy  nie  było  to  pierwsze  moje  poważniejsze  życiowe  załamanie. 
Z pewnością pierwsze w stanie wojennym. Ale krótkie! Następnego dnia, w niedzielę, trzeba 
było dziecko ochrzcić i nie było czasu na rozklejanie się, utyskiwanie i płacz. 

Emocje  były  jednak  we  mnie  tak  silne,  że  niewiele  zapamiętałam  z uroczystości, 
mimo że przecież chrzciny dziecka są bardzo ważnym wydarzeniem w życiu rodziny. Przed 
kościołem tłum,  w kościele  tłum.  Obawiałam się,  że  mnie  zdepczą.  Przy  wchodzeniu  do 
kościoła i wychodzeniu z niego ten tłum tak napierał, że czułam się niby unoszona przez falę 
na morzu. Myślałam jedynie o dwóch rzeczach, mówiłam do siebie: „Uważaj, żebyś się nie 
potknęła” i „Trzymaj dziecko!”. 

W IPN-ie powinny znajdować się nagrania wideo z chrztu Marysi zrobione przez SB. 
W IPN-ie są również inne esbeckie nagrania z lat osiemdziesiątych. Nie mogą ujrzeć światła 
dziennego, gdyż IPN nie jest w stanie ich odtworzyć i wykonać kopii; nie ma odpowiedniego 
sprzętu do tego typu kaset wideo. 

Kilka  lat  temu  ówczesnemu  prezesowi  IPN-u Januszowi  Kurtyce  zaproponowano 
pomoc  w rozwiązaniu  tego  problemu.  Chcieliśmy  poprosić  pewien  japoński  koncern 
elektroniczny o odtworzenie tych nagrań. Pan Kurtyka propozycji nie przyjął. Usłyszeliśmy, 
że  IPN sam sobie  poradzi.  W ten  sposób  minęło  już  pięć,  a może  i sześć  lat.  Fachowcy 



mówią,  że nie wiadomo,  czy w ogóle da się jeszcze odtworzyć  te nagrania,  bo być  może 
uległy zniszczeniu. 

Wiem, że pracownicy gdańskiego oddziału IPN-u zrobili w tej sprawie wszystko, co 
mogli. Natomiast nie można tego powiedzieć o kierownictwie IPN-u. 

Po  chrzcinach  Marysi  otrzymałam  bardzo  dużo  kwiatów.  Postanowiłam,  że  część 
z nich zawiozę pod pomnik Poległych Stoczniowców. W stanie wojennym nie można było 
podchodzić bliżej pomnika, nie mówiąc już o składaniu w tym miejscu kwiatów. 

Zawiózł  mnie  tam  Mietek.  Oczywiście  nie  mogliśmy  podjechać  blisko,  bo  stała 
milicja. Zatrzymaliśmy się na początku ulicy prowadzącej pod stocznię i do pomnika. Mietek 
został.  Zabrałam  z samochodu  kwiaty  i poszłam  sama.  Nieopodal  stała  duża  milicyjna 
„lodówa”. Idę dróżką z kamieni wiodącą do pomnika. Milicja stoi i obserwuje. Gdy byłam 
kilka  metrów  od  pomnika,  zatrzymują  mnie.  Taki  młody  chłopak  w polowym  mundurze. 
Podeszłam  do  niego.  On  mówi,  że  nie  wolno  składać  kwiatów.  Wówczas  żył  jeszcze 
Breżniew. Zaczęłam po swojemu: „Kto nam zabronił składać kwiaty?! Breżniew zabronił? 
Breżniew panu nakazał tu stać?”. 

Wykrzyczałam to swoje kazanie.  A on dalej twardo, że nie wolno. Mówię więc do 
niego: „Jak nie wolno pod krzyżami, to ja położę tutaj”. Jak nie, to nie. Pochyliłam się i całe 
to naręcze kwiatów położyłam pod milicyjnymi butami. 

Gdy się podnosiłam, usłyszałam: „Dowód poproszę!”. Dowód miałam już wcześniej 
przygotowany.  W tamtym czasie  trzeba było  go nosić  ze sobą,  żeby milicja  mogła  spisać 
personalia. Osoba bez dowodu mogła wylądować na komisariacie. 

Dałam  mu  ten  dowód.  Otworzył  i czyta:  „Wałęsa”.  I zaczęły  mu  się  trząść  ręce! 
Zupełnie zbaraniał. Widząc, z kim ma do czynienia, stał niczym sparaliżowany. Nie wiedział, 
co ma zrobić. Patrzył raz na mnie, raz na tę stojącą nieopodal „lodówę”. Nie wiem, czy czekał 
na jakiś sygnał z tamtej strony. Widząc jego niezdecydowanie, wyciągnęłam dowód z jego 
trzęsącej się ręki. Następnie zakręciłam się na pięcie i poszłam w kierunku samochodu. 

Udając się z kwiatami pod pomnik, pewnie chciałam im urządzić demonstrację. Wy 
nie wypuściliście męża na chrzest, to ja wam — mimo że nie można — złożę kwiaty pod 
pomnikiem. Być może myślałam również, że zobaczą mnie ludzie albo dowiedzą się z Wolnej 
Europy, że złożyłam kwiaty, że to będzie przykład świadczący o tym, że rządzących jednak 
nie  trzeba  się  bać.  Należy  odważnie  iść  swoją  drogą,  wytrącając  im  broń,  tę  władzę 
psychologiczną.  Teraz tak myślę,  wówczas zbyt  wiele się nad tym nie zastanawiałam. Po 
prostu czułam potrzebę złożenia kwiatów i je złożyłam. 

W ogóle nie myślałam o konsekwencjach. Mogli mnie do tej budy zabrać, zawieźć do 
aresztu  i potrzymać.  A przecież  w domu  miałam  małe  dzieci,  nowo  narodzoną  Marysię. 
W tamtym  czasie  uważałam,  że  muszę  robić  takie  rzeczy.  Przyjmować  dziennikarzy, 
uczestniczyć  w mszach świętych  za ojczyznę,  chodzić  pod pomnik.  Podczas  internowania 
męża byłam jakby jego rzecznikiem, wypełniałam podwójne obowiązki, rodzinne i publiczne. 

Gdy zastanawiam nad moim ówczesnym  zachowaniem,  pójściem pierwszego dnia 
stanu wojennego do stoczni czy składaniem kwiatów pod pomnikiem, nie wiem, czy dziś bym 
podobnie postąpiła, czy mogłabym bez namysłu tak samo zrobić. A nawet czasem myślę, że 
byłoby  to  niemożliwe.  Skąd  miałam  tyle  odwagi  i determinacji?  Cóż,  jakby  z góry  było 
przykazane, że mam iść, i dlatego szłam. Opatrzność czuwała nade mną. 



Chrzciny  Marysi  odbiły  się  głośnym echem.  Właśnie  po  chrzcinach  zaczęło  mnie 
odwiedzać więcej ludzi. W porównaniu z pierwszymi tygodniami stanu wojennego, gdy nie 
było niemal nikogo, przychodziło do mnie znacznie więcej osób. Przyjeżdżało również więcej 
dziennikarzy.  Dlatego  można  powiedzieć,  że  chrzest  Marysi  stał  się  wydarzeniem,  takim 
małym przełomem. 

Od powstania Solidarności do wprowadzenia stanu wojennego, oprócz wyjazdu do 
Rzymu,  nie udzielałam się publicznie.  Miałam inne obowiązki  i byłam odpowiedzialna za 
inne  rzeczy.  Podobnie  było  po  powrocie  męża  z internowania  w Arłamowie,  nie  licząc 
wyjazdu do Oslo po Pokojową Nagrodę Nobla. Wałęsę wypuścili i ja się wycofałam. 

Natomiast w czasie samego stanu wojennego zabierałam publicznie głos. Uważałam, 
że moim obowiązkiem jest — nawet sama tak się nazywałam — być rzecznikiem Wałęsy. 
Jeśli  w czasie  odwiedzin  internowany  mąż  polecił,  żeby  przekazać  dziennikarzom  jakieś 
informacje,  to  je  przekazywałam,  i wówczas  wędrowały  w świat.  Jeśli  mąż  nie  miał  nic 
szczególnego do przekazania, opowiadałam dziennikarzom, jak się czuje, w jakich przebywa 
warunkach. Czasem, wracając od niego, zatrzymywałam się w Warszawie i tam opowiadałam 
o swojej wizycie. Innym razem wracałam prosto do Gdańska. Po powrocie przez trzy, cztery 
dni przez mieszkanie przewijały się tłumy dziennikarzy. Prawdziwy kocioł! Ponieważ oprócz 
dziennikarzy musiałam zajmować się dziećmi, w tym małą Marysią, miałam na głowie cały 
dom,  po powrotach od męża  czułam się  zmęczona tak bardzo,  że  czasem żółte  gwiazdki 
biegały mi przed oczyma. Pomimo zmęczenia rozmawiałam ze wszystkimi, uważając, że to 
jest mój obowiązek, obowiązek żony Wałęsy. 

W tamtym  czasie  poznałam  wielu  wspaniałych  dziennikarzy.  W latach 
osiemdziesiątych dziennikarze wykonywali dobrą robotę. Niestety, ale z każdym rokiem pod 
tym względem było i jest coraz gorzej.  Tych starszych,  doświadczonych dziennikarzy,  jak 
Jacek Żakowski, którzy mają jeszcze trochę odpowiedzialności, pozostało już niewielu.  

Na ich miejsce przyszli  młodzi,  co oczywiście  jest  naturalne.  Ale,  niestety,  często 
nieprzygotowani  do  odpowiedniego  i odpowiedzialnego  wykonywania  zawodu.  Bo 
dziennikarstwo,  według  mnie,  nie  jest  tylko  zawodem.  Jest  czymś  więcej,  jest  bardzo 
odpowiedzialną  funkcją.  Zarówno  dla  zwykłego  obywatela,  jak  i w ogóle  dla  państwa. 
Współczesne dziennikarstwo zdaje się nie znać granic, nie mieć żadnej odpowiedzialności. 
Nierzadko bywa powierzchowne, goni za newsem, potrafi bezczelnie wejść z butami w czyjeś 
życie,  brutalnie  grzebać  w najbardziej  intymnych  sferach,  uczuciach.  Nie  mówiąc 
o zmyślaniu,  czyli  podawaniu  nieprawdy.  Cóż,  taka  jest  cena  wolności,  której  przecież 
chcieliśmy. 

Ktoś  kiedyś  napisał  o moim  zadowoleniu  z powodu  internowania  męża  w stanie 
wojennym. Jak mogłam być zadowolona, że on siedzi, podczas gdy ja jestem sama z małymi 
dziećmi?! Do tego w tak niepewnej sytuacji w kraju. Bo wówczas każdy dzień był niepewny. 
W ogóle taka myśl mi nie przeszła przez głowę. 

W dodatku jeszcze niektórzy internowani mieli do nas, do mnie pretensje, że gdy oni 
siedzą,  my  tu,  na  wolności  nic  nie  robimy.  Właśnie  takie  wiadomości  dostałam z obozu 
w Strzebielinku. Internowani pisali do mnie listy z pretensjami. Żądali, żebym przyjechała ich 
odwiedzić.  Przepraszam,  a co  myśmy  mieli  robić?  Z butelkami  z benzyną  iść  na  czołgi?! 
Każdy wykonywał to, co potrafił, do czego w tamtym czasie był zdolny. 

Rozumiem, że im było ciężko, bo byli pozbawieni wolności. Pobyt za kratami nie jest 
ani przyjemny,  ani łatwy.  Ale nam — przebywającym „na wolności” stanu wojennego — 



również  nie  było  ani  przyjemnie,  ani  łatwo.  Pójdziesz  pod  pomnik  z kwiatami  —  nie 
wiadomo,  czy cię  nie  zamkną.  Dasz komuś  ulotkę  — nie wiadomo,  czy cię  nie  zamkną. 
Powiesz coś, co nie spodoba się władzy — nie wiadomo, czy cię nie zamkną. Każdy dzień tej 
naszej wolności był  niepewny.  Oprócz tego musieliśmy się zastanawiać,  gdzie można coś 
dostać, kupić, załatwić. 

W końcu chyba wiosną odwiedziłam internowanych.  Już nie  pamiętam, czy byłam 
w samym Strzebielinku,  być  może odwiedziłam internowanych przebywających w szpitalu 
w Wejherowie. 

Męża odwiedzałam mniej więcej raz w miesiącu. Sądzę, że częściej niż ja odwiedzał 
go ksiądz Alojzy Orszulik z episkopatu. Natomiast ksiądz Jankowski chyba wiosną 1982 roku 
w ogóle przestał do niego jeździć. 

Nie licząc tych pierwszych odwiedzin, do męża zawsze zawoził mnie Mietek. Albo 
fiatem, albo jeśli jechałam ze wszystkimi dziećmi, co zdarzało się rzadko, podróżowaliśmy 
naszym busem. Możliwość wyjazdu potwierdzała komenda milicji w Gdańsku. 

Dopóki mąż przebywał w Otwocku, jechałam do Warszawy, skąd zabierał mnie ich 
samochód. Po przeniesieniu go do Arłamowa dojeżdżałam w umówione miejsce w Przemyślu 
i następnie ich samochodem dalej.  Jeśli  się nie mylę,  raz Mietkowi udało się dojechać do 
samego Arłamowa, lecz za bramę już go nie wpuścili. 

Co ciekawe, przygotowując te wspomnienia,  uświadomiłam sobie, że bardzo wielu 
rzeczy z tych wyjazdów nie pamiętam. Wykasowałam je z pamięci. Pamiętam najważniejsze, 
ale też nie wszystkie,  drobiazgów w ogóle, a przecież sytuacje były różne. Była to zresztą 
poważna polityka, więc wielu spraw nie byłam w stanie zapamiętać. 

Z pewnością  zabierałam  mężowi  rzeczy  osobiste,  gdyż  koszul  i skarpetek  ksiądz 
Orszulik, jak sądzę, dla niego nie woził. Ksiądz Orszulik przywoził mu papierosy, woreczek 
krówek i wielki słoik miodu. 

W zasadzie  mąż  mieszkał,  przebywał  w złotej  klatce.  Miał  tam  wszystko,  czego 
zapragnął. Kuchnia była idealna, gotowali dobrze. Alkohol też mógł otrzymać. Mógł do woli 
spacerować. Miał wszystko oprócz wolności. 

Obawiałam się tej złotej klatki, ale co miałam zrobić. Bałam się, bo podsłuchiwali. 
Nie sądziłam, że robią zdjęcia, obawiałam się natomiast,  że dosypują coś do jedzenia. Nie 
mnie, ale mężowi. 

Tak, ściany słuchają, lecz przecież nie można było dać się zwariować do końca. Nie 
odzywać się do siebie? Pokazywać sobie na migi? Rozmawialiśmy o sprawach rodzinnych. 
Jeśli należało porozmawiać o rzeczach innych, wychodziliśmy na zewnątrz, czasem pisaliśmy 
na kartce. 

W takiej  złotej  klatce,  mimo  świadomości,  że  podsłuchują,  można  było  stracić 
czujność.  Mam  na  myśli  rozmowę  męża  z bratem  Stachem.  Na  podsłuchu  o pewnych 
rzeczach nie powinni rozmawiać, lecz jak to bracia, rozmawiali. Może jeszcze sobie trochę 
wypili  i puścili  wodze fantazji,  szczególnie  mąż,  który lubi  robić  wrażenie  na rozmówcy. 
A tamci wszystko nagrali i odpowiednio zmontowali.  I gdy nadszedł czas, ten zmontowany 
materiał nadali w telewizji, puścili w radiu, opublikowali w gazetach. Jeśli dobrze pamiętam, 
dwa czy trzy tygodnie przed przyznaniem mężowi Pokojowej Nagrody Nobla. Wszystkimi 
dostępnymi metodami chcieli człowieka upodlić. 



Były  rzeczy  gorsze.  Powiedziałabym  dramatyczne.  On  tam  siedział,  a esbecja 
podkładała różne paszkwile, że ja jeżdżę po lesie z mężczyznami. Powiedzieli mu nawet, że 
jeździłam po lesie z Mietkiem. Opowiadał mi o tym po wyjściu z internowania. 

Był  to  trudny  okres  i dla  niego,  i dla  mnie.  Choć  teraz,  po  latach,  czasem  się 
zastanawiam, czy on nie miał lepiej niż my na wolności. Jest samotnikiem. Dlatego w pewien 
sposób odosobnienie mu nie przeszkadzało. W lecie byłam u niego z dzieciakami przez dwa 
tygodnie. Gdy wychodziliśmy na zewnątrz, tamci chodzili za nami. Mnie to nie odpowiadało. 
Nie wiem, jak bym zniosła takie odosobnienie ze świadomością, że oni mogą podsłuchiwać, 
robić zdjęcia, nagrywać. Choć wypierałam to ze świadomości. Nie wyobrażam sobie, jak bym 
psychicznie tam wytrzymała. Byli tacy, którzy nie wytrzymali takiego odosobnienia w stanie 
wojennym. Mniejsza o nazwiska... 

O, właśnie! Chciałabym wiedzieć, co mąż myślał, co wtedy czuł, wiedząc, że jestem 
w Gdańsku sama z dziećmi. Z czasem w jego wyobraźni narodziło się przekonanie, że ja nie 
jestem sama, że mi wszyscy pomagają i otaczają opieką. Gdy nieraz mu mówię, że w stanie 
wojennym byłam sama,  ignoruje  moje  odczucia:  „Miałaś  wszystko  przygotowane.  Miałaś 
ludzi do pomocy”. 

Lecz  to  nieprawda!  Byłam  sama  —  emocjonalnie,  psychicznie!  Oczywiście  po 
pierwszych miesiącach pustki zaczęli przychodzić z pomocą ludzie życzliwi. Ale byłam sama, 
choć w tłumie. Wszystkie decyzje były na mojej głowie. On tymczasem stworzył sobie taką 
wizję, że choć może nie było łatwo, ale ludzie pomagali i wszystko było w porządku. 

Miał  jedzenie,  spanie,  dach  nad  głową,  ciepło  w pokoju.  Miał  wszystko,  co  jest 
niezbędne  do życia.  Jemu nie  przeszkadzały  otwarte  drzwi,  przy których  zawsze  siedział 
jeden  na czujce.  Może w nocy zamykali...  Na dole  był  podobno monitor,  dzięki  któremu 
mogli go obserwować. Jemu ta dwudziestoczterogodzinna obecność i obserwacja innych nie 
przeszkadzała. 

Być może to, co w ostatnich latach się z nim dzieje, jest konsekwencją tamtego czasu 
odosobnienia? Może to odosobnienie zostawiło jakieś psychiczne piętno? Może taka jest cena 
pobytu w złotej klatce? A może ma wyrzuty sumienia, że poświęcił rodzinę, a jednak świat go 
nie docenił... Źle to ujęłam, w Polsce go nie doceniono. Nie wiem. Chwilami jest mi go żal. 
Chciałabym go zrozumieć. Lecz nawet dla mnie nie jest to proste. 

Niewątpliwie nowym przeżyciem okazała się majowa wizyta w Otwocku. Wówczas 
zrobili mi pierwszą rewizję. 

1 maja 1982 roku odbyła się w Gdańsku wielka demonstracja. Ogromny tłum ludzi 
przeszedł przez ponad pół miasta. Na koniec wielotysięczny pochód dotarł pod nasz blok na 
Zaspie. Tego dnia ZOMO nie rozpędzało ludzi. Być może dlatego, że było robotnicze święto 
i za granicę nie mógł powędrować przekaz, że władza ludowa w takim dniu bije ludzi. 3 maja 
ZOMO już zaatakowało. Nawet do środka kościoła Mariackiego strzelali petardami i gazem. 

Widząc ten radosny tłum, zgromadzony pod blokiem, wywiesiłam na balkonie duży 
ręcznik z napisem „Solidarność”. Ludzie cieszyli się, skandowali i wiwatował na cześć męża. 
Wszystko nagrałam na malutki magnetofon. 

Kilka  dni  później  pojechałam  do  męża.  Włączył  magnetofon.  Był  szczęśliwy, 
podbudował się psychicznie. Ale gdyby słuchał przez słuchawkę, byłoby dobrze. Tymczasem 
mąż w takiej euforii chodził sobie po pokoju i słuchał. A ja potem miałam problemy. 



Wyjechaliśmy z pałacu  w Otwocku,  a esbek zamiast  do Warszawy wiezie  mnie  do 
jakiegoś domku i mówi: „Ale dostanie pani reprymendę!”. Co, ja jestem jakiś gówniarz, żeby 
mi  reprymendy  dawać?!  Pytam:  „A  co  się  stało?”.  On  odpowiada:  „No,  jedziemy  do 
Otwocka. Będzie miała pani reprymendę, bo zdradziła pani miejsce pobytu męża”. 

Ja zdradziłam miejsce pobytu męża? Przecież jeszcze nie zdążyłam wyjechać z tego 
Otwocka!  Pewnie  podsłuchując  nas  w czasie  wizyty,  usłyszeli  to  nagranie,  wściekli  się 
i postanowili zrobić rewizję. 

Byłam  z czteromiesięczną  Marysią,  przeszukali  więc  rzeczy  dziecka,  łącznie 
z pieluchami i wózkiem. W torebce miałam bilet tramwajowy, na którym był zapisany jakiś 
numer. Zabrali bilet.  Wszystkie karteczki, na których było coś napisane, pozabierali.  Choć 
muszę przyznać, że w porównaniu z tym, co później urządzili w Przemyślu, ta rewizja była 
bardzo pobieżna. 

W końcu  wyjechałam  z Otwocka  do  Gdańska,  a męża  wsadzono  w helikopter 
i natychmiast przewieziono do Arłamowa pod ówczesną radziecką granicę. Tak że od tego 
czasu, aby go zobaczyć, musiałam przejechać przez całą Polskę. 

Uważałam,  że  nie  mogę  tej  rewizji  pozostawić  bez  reakcji.  Skargę  przygotował 
Leszek Lackorzyński. Miał w niej napisać wszystko to, co ja o tym sądzę. Lecz Lackorzyński, 
jak to prawnik, mówił, że nie tak ostro, żeby ich nie denerwować. Musiałam zdenerwować ich 
już  wcześniej.  Na  przełomie  marca  i kwietnia  zrobiłam  mężowi  zdjęcie  przemyconym 
aparatem. Fotografia internowanego Wałęsy ukazała się na Zachodzie, z czego chyba nie byli 
zadowoleni. Natomiast ja miałam satysfakcję. 

Podróże do Arłamowa, ze względu na odległość, były męczące. Mietek zawoził mnie 
do Przemyśla. 

Tam, zazwyczaj  w kurii  biskupiej,  następowała zmiana auta.  Nie wiem, czy był  to 
samochód rządowy, czy esbecki. Dalej do Arłamowa jechał ze mną kapitan Bobiński. Na imię 
miał  chyba  Krzysztof.  Nie wiem,  czy było  to  jego prawdziwe nazwisko, w każdym razie 
takim się posługiwał. Kapitan Bobiński był bardzo grzeczny i rozmowny. Opowiadał o swojej 
żonie,  córce,  rodzinie.  Jak się  później  okazało,  udając sympatycznego,  chciał  się  wkupić, 
zdobyć moje zaufanie. 

W Przemyślu  poznałam  księdza  biskupa  Ignacego  Tokarczuka.  To  był  wspaniały 
i przemiły  człowiek.  Zawsze  miał  dla  mnie  czas.  Bardzo  serdecznie  ze  mną  rozmawiał. 
Wspominał swoje przeżycia z komunistami. Opowiadał, jak mimo braku zezwoleń budował 
kaplice i kościoły. Zawsze mówił, że wszystko będzie dobrze. Po takim spotkaniu z biskupem 
Tokarczukiem czułam się podbudowana. 

Jadąc  do  męża  lub  wracając  od  niego,  często  zatrzymywałam  się  w Warszawie. 
Przeważnie w siedzibie episkopatu, gdzie widywałam się z księdzem Alojzym Orszulikiem, 
który  był  wówczas  jego  rzecznikiem.  Muszę  niestety  przyznać,  że  ksiądz  Orszulik  był 
zupełnie innym człowiekiem niż biskup Tokarczuk. Ksiądz Orszulik potrafił mi powiedzieć: 
„Jedź z Gdańska prosto do Przemyśla”. Albo: „Wracaj prosto do Gdańska. Po co zajeżdżać do 
Warszawy?”. Gdy przyjeżdżałam, zawsze czekało na mnie sporo dziennikarzy. Ich obecność 
nie podobała się księdzu Orszulikowi. 

Zajechałam pewnego razu i ksiądz Orszulik zaczął mnie strofować, narzekać, mówiąc, 
że nie chce tu widzieć dziennikarzy i nie chce, abym z nimi rozmawiała. Nagle z góry zaczął 
schodzić ksiądz biskup Bronisław Dąbrowski, który serdecznie uśmiechnął się na powitanie. 



Orszulik, widząc Dąbrowskiego, w mgnieniu oka zmienił się o sto osiemdziesiąt stopni: „Pani 
Danuto, a może dla męża trzeba papierosy,  a może to, a może tamto”. Byłam w szoku, jak 
może osoba duchowna tak w jednej sekundzie się zmienić. 

Ksiądz  Orszulik  potrafił  mówić:  „Co się  przejmujecie,  że  czołgi  stoją  na ulicach? 
Wiecznie  przecież  nie  będą  stać!  Postoją  i kiedyś  je  zabiorą.  Po  co  się  martwicie  tymi 
czołgami?!”.  Wówczas odpowiadałam: „No tak,  Kościół istnieje dwa tysiące lat,  więc ma 
czas,  nie  spieszy  się.  A nam się  chce,  żeby  wszystko  tu  i teraz  się  zmieniło,  jeszcze  za 
naszego życia. A nie za ileś tam lat”. Po moim powrocie z Oslo, gdzie odbierałam Nagrodę 
Nobla, też zachowywał się niezbyt uprzejmie. 

Z odwiedzinami  w Arłamowie wiążą się dwa bardzo nieprzyjemne zdarzenia,  które 
szczególnie  zapadły  mi  w pamięć.  Było  lato.  Bardzo  upalny  dzień.  Wracałam  od  męża 
z Marysią. Wiózł mnie ów Bobiński. W samochodzie było potwornie gorąco. W Przemyślu 
jak zwykle miał mnie odebrać Mietek. Bobiński zawsze przekazywał Mietkowi informację, 
gdzie,  którego  dnia  i o której  godzinie  ma  na  mnie  czekać.  Przyjechaliśmy  pod  kurię, 
a Mietka nie ma. Pojechaliśmy pod komendę milicji, Mietka tam też nie ma. Wróciliśmy pod 
kurię,  Mietka  nie  ma...  Chyba  przez  trzy  godziny  w tym  żarze  wozili  mnie  z małym 
dzieckiem po mieście. W końcu spotkaliśmy się z Mietkiem. Od tego czasu, jeśli mam czekać 
pięć minut na samochód, bardzo się denerwuję. Ta trauma została mi z tamtego czasu. Nie 
wiem, dlaczego tym razem w ten sposób mnie nękali.  Może chcieli  mnie udręczyć,  abym 
przestała jeździć do męża? To nie była wina Mietka, bo Mietek nigdy się nie spóźniał. 

Jeszcze  gorsza  była  wizyta  w październiku  — w czasie  spotkania  mąż  napisał  na 
karteczce jakiś list, który miałam zabrać ze sobą i przekazać dalej. W Arłamowie poszłam do 
toalety  i schowałam ten  list  pod podszewkę kurteczki  Madzi  w okolicach  szwów. Tak że 
raczej niczego nie można było wyczuć palcami. 

Albo  musieli  mnie  w tej  toalecie  podglądać,  albo  Pan  Bóg  odebrał  im  rozum. 
Przywieźli mnie do Przemyśla. Zamiast do kurii pojechaliśmy na komendę. Protestowałam. 
Powiedziałam Bobińskiemu, że nie wejdę do komendy. Chciałam wziąć rzeczy i na piechotę 
pójść do kurii.  Wówczas Bobiński wykręcił  mi ręce i siłą zaprowadził,  a w zasadzie pchał 
mnie,  do  środka.  Tam  doszło  do  awantury.  Bobiński  pokazał  swoje  prawdziwe  oblicze. 
Wykrzykiwał, że ludzie z Solidarności pisali im na drzwiach „Zdrajcy”, że mieli go powiesić, 
a jego dziecko zamordować. Tak głośno krzyczał, że nawet inni esbecy musieli go uspokajać. 

Ale na tym nie koniec. Zrobili mi taką rewizję, że po powrocie do Gdańska byłam 
chora.  Ta  rewizja  była  horrorem  nie  tylko  dla  mnie,  ale  i dla  trzyipółletniego  dziecka. 
Krzyczałam, wołałam o pomoc. A oni szukali wszędzie. W pewnym momencie nawet zaczęli 
odrywać obcasiki z butów Madzi. Ona płakała i krzyczała: „Nie niszczcie mi bucików!”. 

Dzisiaj Magda mówi, że po latach wiele już jej się zatarło w pamięci, ale pamięta ten 
strach. Strach, gdy mnie rozbierali, a ona przerażona siedziała pod stołem. To dobrze, że takie 
przeżycia zatarły się w jej pamięci, bo niemożliwe jest życie z taką traumą. 

W pewnym momencie  wzięli  kurteczkę  Madzi.  Panicznie  się  bałam,  że znajdą ten 
gryps.  Nawet  coś im powiedziałam:  „Może już wystarczy tego wszystkiego!  I tak nic  nie 
znajdziecie!”.  Coś  w tym sensie.  Przestali  szukać  w kurteczce.  Wtedy wzięli  się  za  mnie 
i zrobili mi rewizję osobistą. 

Tak, byłam potem chora! Ze dwa tygodnie nie mogłam dojść do siebie.  Tak mnie 
zgnębili psychicznie, że nie wiedziałam, co się ze mną dzieje. To jest coś strasznego! To jest 



takie  obnażenie  człowieka,  że  słowami  nie  można  tego  opisać.  Obnażenie  fizyczne 
i psychiczne, niewyobrażalne obnażenie fizyczne i psychiczne. 

Bardzo chciałabym spotkać tego Bobińskiego, czy jak on się tam nazywa, spojrzeć mu 
w twarz i zapytać, jak on się wtedy z tym wszystkim czuł. Usatysfakcjonowany? 

Kartka od męża ocalała. Przekazałam ją dalej. Już nie pamiętam, czy w Warszawie 
w episkopacie, czy przywiozłam ją ze sobą do Gdańska. 

Jesienią 1982 roku Bożenka Rybicka i Maciek Grzywaczewski wzięli ślub. Mieli się 
pobrać w grudniu 1981 roku, zostały już wydrukowane zaproszenia. Wybuchł stan wojenny, 
zaczęli się ukrywać i musieli zrezygnować ze ślubu. Cóż, życie. 

Pamiętam,  stałam  w kościele  Świętej  Brygidy  za  filarem,  patrzyłam  na  nich 
i płakałam. Ja zawsze płaczę na ślubach. 

A poza tym oni się pobierali, jak jeszcze Wałęsy nie było w domu. Z tego powodu po 
prostu było mi źle.  Myślałam o sobie:  oni tutaj  się pobierają,  a ja jestem sama.  Człowiek 
płacze z niemocy, gdy nie ma siły, gdy nie jest w stanie czegoś zrobić. 

Zwolnienie  męża  z internowania  zbiegło  się  ze  śmiercią  Breżniewa.  O tym,  że  go 
zwolnią, dowiedziałam się z mediów. Wiadomość, że podobno mają go dowieźć wieczorem 
do Gdańska, pojawiła się po południu 11 listopada. Czekaliśmy na niego przez całą noc. Nie 
przyjechał.  Wrócił  dopiero  14  listopada.  Pod blokiem czekał  na  niego  tłum dziennikarzy 
i mieszkańców Gdańska. 

Szczerze przyznam, że niewiele więcej pamiętam. Być może było tak, jak wspomina 
profesor Penson, że z okna krzyczałam na esbeków. Pamiętam, że mąż wrócił obrzydliwie 
gruby...  Nie,  nie  gruby,  tylko  spuchnięty.  Napompowany  jak  gumowa  lalka.  Widok  był 
przerażający. 

Po powrocie męża z internowania władza oficjalnie zaczęła podkreślać, że Wałęsa jest 
osobą  prywatną.  Jednak ciągle  nas  szykanowała.  A moje  dzieci  musiały przynajmniej  raz 
w tygodniu wysłuchiwać, co Jerzy Urban wygaduje w telewizji o ich ojcu. 

W kilka tygodni po powrocie męża Mariola wymeldowała się z mieszkania na Zaspie. 
Nadal przychodziła, w razie potrzeby pomagała, lecz już nie nocowała. Przestał też bywać 
Mietek. Zajął się własną rodziną, swoimi sprawami, następnie wypłynął w rejs. W otoczeniu 
męża pojawi się później, dopiero w 1990 roku, w drugiej połowie kampanii prezydenckiej. 

Ani rok 1982, ani 1983 nie był łatwy. Następne lata nie były lepsze. Jednak dzień 10 
grudnia  1983 roku był  dla  mnie  nie  tylko  wielkim  przeżyciem,  ale  i wynagrodzeniem za 
samotność,  za  udręki,  poniżenia  i złośliwości,  których  osobiście  doznałam  w stanie 
wojennym. Mam na myśli uroczystość odebrania Pokojowej Nagrody Nobla w 1983 roku. 

Dziś, gdy podsumowuję swoje dotychczasowe życie, muszę przyznać, że właśnie ta 
uroczystość w Oslo, oprócz oczywiście spotkań z Ojcem Świętym Janem Pawłem II, była dla 
mnie  jedną  z najważniejszych  i najradośniejszych  chwil  w życiu,  dla  mnie,  dla  Danuty 
Wałęsy, żony Lecha Wałęsy. 

Przyznanie Nobla miało wartość nie tylko dla męża, ale dla całej Polski i Polaków, 
a także  dla  wszystkich  ludzi  żyjących  w komunizmie.  Było  dowodem uznania  dla  naszej 
walki o wolność, wskazaniem, że polska Solidarność jest ważna dla całej ludzkości, bo daje 
nadzieję innym ludziom żyjącym w państwach komunistycznych. 



Nobel  jest  bardzo  ważną  nagrodą  za  konkretne  dokonania.  Przyznam,  że  z tego 
powodu nie do końca rozumiałam uzasadnienie przyznania Nobla panu Barackowi Obamie 
w 2009 roku. 

W mojej ocenie mąż powinien dostać Nobla rok wcześniej, w 1982 roku. Był zresztą 
wymieniany  jako  jeden  z kandydatów.  Oczywiście  w październiku  1983 roku  bardzo  się 
ucieszyłam.  Jakże  mogło  być  inaczej.  Ale  Nobel  w 1982 roku  był  moim  największym 
pragnieniem.  Gdy  mąż  był  internowany.  W narodzie  panowała  taka  niemoc,  taki  smutek 
i przygnębienie. Uważałam, że gdyby w 1982 roku mąż dostał tę nagrodę, to naród by odżył. 
Byłam zawiedziona.  Dla  mnie  Nobel  w 1982 roku miałby  większą  wartość,  nie  tylko  dla 
mojej rodziny, także dla narodu. Wiem, że badacze dziejów uważają, że z perspektywy czasu 
dobrze się stało, że Nobel został przyznany w 1983 roku. Oni mają swoją ocenę, a ja mam 
swoją i proszę pozwolić mi ją mieć. 

Tego dnia, gdy miano ogłosić, kto dostanie Nobla, mąż pojechał na ryby, a może na 
grzyby, a za nim dziennikarze. Tak że w domu był spokój. O Noblu dla męża dowiedziałam 
się z Wolnej Europy. A może ktoś z biura mi o tym powiedział? Ta historia została już dawno 
opowiedziana i napisana. Nieznana jest inna. O tym, że to ja mam pojechać po Nobla do Oslo, 
dowiedziałam się od jakiegoś dziennikarza albo od kogoś z biura. Tak, dowiedziałam się od 
osoby trzeciej, nie od męża. On ze mną na ten temat w ogóle nie rozmawiał. Nie zapytał, czy 
chcę jechać, czy czuję się na siłach. Swoją decyzję ogłosił na jakiejś konferencji prasowej, 
i po wszystkim. 

Mąż obawiał się, że komuniści pozwolą mu wyjechać po Nobla, ale już nie pozwolą, 
żeby powrócił do Polski. Że będzie musiał zostać na emigracji, podobnie jak pan Aleksander 
Sołżenicyn. Nawet dziś, po latach, trudno stwierdzić, czy taki scenariusz mógł być realny, ale 
wtedy należało się z nim liczyć, gdyż komuniści potrafili być bezwzględni. 

Gdy mąż wrócił do domu, chyba mu powiedziałam: „Ale żeś wymyślił z tym moim 
wyjazdem do  Oslo”.  Ale  nie  było  dyskusji.  Powiedział,  że  już  zdecydował.  A ja  się  nie 
buntowałam. Skoro mam jechać, to pojadę. Niczym automat, maszyna. Jak w wojsku. Rozkaz 
i wykonać.  Zresztą  od  załatwiania  trudnych  rzeczy  zawsze  byłam  ja.  Obecnie  tak  sądzę. 
Wtedy nie  zastanawiałam się  nad  tym,  że  jestem od wykonywania  pewnych  jego zadań, 
których on sam nie był w stanie wykonać. Albo wolał, żeby wykonała je kobieta. Oczywiście 
dla jego dobra. 

Nikt nie pytał, czy fizycznie i psychicznie podołam. Lecz jestem człowiekiem, który 
podejmuje  wyzwania  i wykonuje  rozkazy  w stu  procentach.  Jeśli  trzeba  byłoby  podnieść 
w tamtych czasach tysiąc kilogramów, to też bym podniosła, bo trzeba. 

Uważałam, że małżeństwo polega na tym, że dwoje ludzi, którzy są razem, musi się 
uzupełniać,  pomagać  sobie  wzajemnie.  Mój  mąż  jednak  nie  myślał  w tych  kategoriach. 
Przyznaję  z wyrzutem.  Mówiłam sobie:  „Ja  jestem turem,  który  wszystkiemu  poradzi.  Ja 
wszystko potrafię, wszystko umiem. A jak nie umiem, to się nauczę”. Po pewnym czasie mąż 
sam zaczął mówić: „Ty wszystko potrafisz, ty wszystko możesz”. 

Z perspektywy lat  uważam, i bardzo mu za to dziękuję,  że w taki sposób zostałam 
jakby wrzucona na głęboką wodę, w której albo utoniesz, albo popłyniesz. 

Tego dnia,  gdy zdecydował  o moim wyjeździe,  nic nie czułam. Zbyt  wiele  się nie 
zastanawiałam — muszę,  to  pojadę.  Dopiero  po pewnym czasie  uzmysłowiłam sobie,  że 
przecież do wyjazdu, takiego wyjazdu, należy przygotować sobie różne niezbędne rzeczy, jak 



i samemu emocjonalnie się przygotować. 

Gdybym wtedy zaczęła za bardzo się zastanawiać, analizować, czy dam sobie radę, 
jak wypadnę przed kamerą, jak będę się poruszać, jak będę wyglądała, wpadłabym w panikę 
i w życiu bym nie pojechała. 

Gdy dziś zastanawiam się nad tym, kim wtedy byłam, nie wiem, jak potrafiłam sobie 
poradzić. Byłam żoną Wałęsy, ale zarazem tylko kurą domową. Dom, zakupy, dzieci, szkoła, 
wywiadówki,  a nie  wielki  świat.  Nie  wiem,  skąd  w tamtym  czasie  brałam siłę  do  życia, 
działania. 

Gdy wyjeżdżałam, przyszedł ksiądz Cybula. Powiedział,  abym poszła do spowiedzi 
i nie bała się, nie martwiła,  jak mam się zachować, co mówić.  Przekonywał,  że wszystko 
będzie dobrze, wszystko przyjdzie w odpowiednim czasie. 

Do spowiedzi  chyba nie  poszłam.  Nawet  nie  pamiętam,  czy się modliłam,  czy się 
przeżegnałam przed wyjazdem, gdyż później przeżyłam coś wielkiego. Myślę jednak, że na 
pewno czuwał nade mną Duch Święty albo jakiś dobry anioł mną się opiekował. 

Wyjeżdżając  po  Nobla,  pomimo  że  z synkiem,  wyjeżdżałam  po  raz  pierwszy  za 
granicę  sama.  Panu  Mazowieckiemu  komuniści  nie  dali  paszportu.  Nie  miałam  żadnego 
doświadczenia.  Na  miejscu  w Oslo  pomagała  mi  Magda  Wójcik,  już  świętej  pamięci. 
Pracowała w Solidarności, stan wojenny zastał ją podczas zagranicznej delegacji i pozostała 
na  Zachodzie,  pomagając  opozycji.  Oprócz  Magdy byli  również  inni  ludzie,  którzy  mnie 
prowadzili.  Mąż  powiada,  że  miałam  tam  wszystko  przygotowane.  Przygotowanie 
przygotowaniem,  ale  jednak  trzeba  z siebie  coś  dać,  trzeba  być  sobą,  trzeba  umieć  się 
zachować. 

Jednak z chwilą gdy on wydał ten rozkaz do wyjazdu, zaczęłam tworzyć swój obraz. 
Nie pojadę po Nobla jako Danuta, żona Lecha Wałęsy, lecz pojadę tam jako Danuta, kobieta 
Polka.  Kobieta,  która  będzie  reprezentować  polskie  kobiety.  O,  Danuta  Wałęsa, 
reprezentantka  polskich  kobiet!  Miałam  wtedy  na  myśli,  a i teraz  podobnie,  nie  polskie 
kobiety,  żony panów komunistów, żyjące w luksusowych warunkach, lecz te zwykłe Polki 
wychowujące  dzieci,  pomagające  mężom,  próbujące  poradzić  sobie  w trudnym  czasie, 
w jakim wtedy znajdowała się Polska. 

Jemu o tym moim obrazie nie opowiedziałam, opowiedziałam go sobie. Nie mówiłam 
mężowi, bo jego to nie interesowało. Z tym obrazem, z tą moją myślą pojechałam i wszystko 
dobrze się potoczyło, w stu procentach. Miałam satysfakcję. 

Bożenka  przypomniała,  że  do  Oslo  wykonano  dla  mnie  specjalną  biżuterię, 
wzorowaną na powstańczej. Zabrałam ją ze sobą. Przyznam jednak, że choć biżuteria i stroje 
były  istotne,  to  z mojego  punktu  widzenia  — mało  ważne.  Dla  mnie  najważniejsze  było 
wnętrze,  a nie  opakowanie.  Czyli  odpowiednie  przygotowanie  duchowe,  emocjonalne  do 
tego,  co  się  chce  pokazać  i przekazać.  Bo  nierzadko  w życiu  jest  tak,  że  mamy  piękne 
opakowanie, a wewnątrz jest nie wiadomo co lub wręcz pustka. Jak wnętrze człowieka jest 
odpowiednie, wartościowe, to — jeśli nawet występuje on w stroju, powiedzmy, przeciętnym 
— zostanie zauważone i docenione. Cóż z tego, że ktoś włoży najcudowniejszy strój, jeśli 
jego wnętrze jest puste.  Wcześniej  czy później  okaże się, że mieliśmy do czynienia tylko 
z opakowaniem. 

Najważniejsze,  a zarazem najtrudniejsze  dla  mnie  wydawało  się  odczytanie  mowy 
z podziękowaniem  za  Nobla.  Samo  wręczenie  nagrody  to  kilka  sekund.  Ale  potem 



w obecności  kilkuset  ważnych  gości,  w towarzystwie  telewizyjnych  kamer  należy  zabrać 
głos. Nie ukrywam, że byłam tym przejęta. Nigdy wcześniej w podobnych okolicznościach 
nie  występowałam.  Dlatego  w przeddzień  uroczystości  wieczorem  ćwiczyłam.  Magda 
pouczyła mnie, jak powinnam się zachować w czasie audiencji u króla. Razem ćwiczyłyśmy 
dyg, który zgodnie z dworskim protokołem należy wykonać,  witając się z Jego Królewską 
Mością. 

Pamiętam,  że  10  grudnia  w Oslo  było  dość  zimno.  Ale  mimo  chłodu  atmosfera 
w Norwegii okazała się wspaniała i gorąca. Najpierw pojechaliśmy do pałacu królewskiego. 
Nim  weszliśmy  do  pomieszczenia,  w którym  miałam  się  spotkać  z Olafem  V,  adiutant 
z królewskiego dworu dyskretnie, ale stanowczo, przypomniał nam o przepisowym dygu. 

Zostaliśmy  poinstruowani,  że  po  wejściu  do  gabinetu  mamy  podejść  do  króla 
i wykonać  ukłon.  Drzwi  otwarto.  Weszliśmy.  Widząc  nas  w drzwiach,  Olaf  V nie  czekał 
i sam podszedł do nas. 

Nie pomyliłam się i odpowiednio dygnęłam. A król Olaf V okazał się bezpośrednim 
i pogodnym, uroczym i sympatycznym człowiekiem. Choć był królem, biło od niego ciepło 
i życzliwość. Pomyślałam sobie: „Będzie dobrze”. 

Podbudowana tym serdecznym spotkaniem z Olafem V, wchodząc na salę, w której 
wręczano  nagrodę,  jednak  miałam  tremę.  Wprowadzał  mnie  przewodniczący  Komitetu 
Noblowskiego  pan  Egil  Aarvik.  Gdy  szliśmy  środkiem  sali  pomiędzy  rzędami,  widząc 
wszystkich tych ważnych ludzi, dostojnych gości,  a chcąc jako Polka i kobieta wypaść jak 
najlepiej, poczułam słabość. Matko jedyna! Te światła, panowie we frakach, panie w sukniach 
i ja  tu,  zwykła  kobieta  z Polski.  Nogi,  niczym  z waty,  zaczęły  się  pode  mną  uginać. 
Przemknęło  mi  w myślach:  „O Jezu,  ja  chyba  nie  dam rady”.  Wtedy powtarzałam sobie: 
„Musisz wytrzymać, musisz wytrzymać! Dasz sobie radę!”. Tak idąc i powtarzając te słowa, 
zaczęłam się koncentrować, opanowałam się. 

Podeszłam  do  mównicy  i rozpoczęłam  odczytywanie  podziękowania.  Wcześniej 
z tłumaczką Nataszą P. Sandbu podzieliłyśmy tekst przemówienia na fragmenty. Ja czytałam 
fragment, a ona następnie go tłumaczyła... 

Przed wyjazdem z Polski mówiono, że Norwegowie są takim chłodnym, obojętnym 
narodem. W przeciwieństwie do nas trudno ich wzruszyć, są oszczędni w okazywaniu emocji. 
Gdy ona tłumaczyła, podniosłam wzrok i spojrzałam na salę. Ludzie byli bardzo wzruszeni. 
Jak  zobaczyłam  wzruszonych  ludzi,  niektórych  płaczących,  mając  w pamięci  słowa 
o chłodnych Norwegach, poczułam w sobie siłę. Ten widok utwierdził mnie, że jednak sobie 
poradzę. 

Oni słuchali tego, co mam do powiedzenia! Słuchali nie z obowiązku, że uczestniczą 
w jakiejś kolejnej uroczystości,  ale słuchali z przejęciem. Po prostu nawiązałam kontakt ze 
zgromadzonymi.  Zawsze  patrzę  ludziom  w oczy  i zawsze  z nich  coś  wyczytam.  To,  co 
wyczytałam z oczu zgromadzonych, dało mi taki bodziec, tak dużą siłę. 

Żadnego faux pas nie popełniłam, ceremonia wypadła chyba dobrze. Później, w latach 
dziewięćdziesiątych,  gdy  wyjeżdżałam  z mężem,  który  był  wówczas  prezydentem,  wiele 
spotkanych  osób  powracało  do  tej  uroczystości,  wspominając  ją  z przejęciem  i ze 
wzruszeniem. Mówili, jak ważny był to dla nich Nobel, że trzymali za mnie kciuki, jak ważne 
dla nich było to, że sobie poradziłam. Słysząc takie słowa, czułam satysfakcję. 

W moim życiu  już nigdy nie było  takiego dnia  ani  nawet  takiego momentu,  który 



mogłabym  porównać  do  wystąpienia  przed  audytorium w Oslo.  Zawsze  podkreślałam,  że 
właśnie Nobel i spotkania z Ojcem Świętym były dla mnie wielką rzeczą. Od wizyty w Oslo 
już nigdy czegoś podobnego nie przeżyłam, nie doznałam takiego dowartościowania własnej 
osoby i jeśli można tak powiedzieć, mojego ja. 

Dlatego właśnie  za  to  bardzo jestem wdzięczna  mężowi  i serdecznie  mu dziękuję. 
Była  to dla mnie  życiowa nauka i wspaniała  lekcja.  Pozbyłam się kompleksów, obaw, że 
czegoś nie potrafię, nie poradzę sobie. Właśnie wtedy, w Oslo, poczułam, że umiem sobie 
radzić  w tak  nadzwyczajnych  sytuacjach.  Dojrzałam  do  bycia  kobietą,  wcześniej  byłam 
zakompleksioną dziewczyną. 

Występując na noblowskim podium, nie czułam się żoną Wałęsy, jakąś kurą domową. 
Poczułam się polską kobietą reprezentującą inne polskie kobiety. 

Cóż, od powstania Solidarności musiałam budować swój świat i życie, deptać swoją 
dróżkę, bo nikt na mnie nie zwracał uwagi. Zostałam dopiero zauważona, zdobyłam uznanie, 
byłam tą pierwszą, odbierając Nobla. 

Dla mnie Nobel był zapłatą za to, że mąż dzięki mnie miał swobodę i mógł zająć się 
Solidarnością, polityką. 

Poza tym z perspektywy czasu uważam, że Nobel stał się kolejnym etapem zrywania 
uzależnienia od męża. Jak już wcześniej powiedziałam, pierwszy nastąpił jesienią 1980 roku, 
gdy po powstaniu Solidarności zostałam sama i musiałam na sobie polegać. Drugim etapem, 
nowym  doświadczeniem,  był  stan  wojenny.  Trzeci  to  właśnie  Nobel.  A ostatni  przyjdzie 
później, wraz z prezydenturą męża. 

Po powrocie z Oslo uczestniczyłam w cyklu spotkań, w czasie których pokazywano 
nagranie z uroczystości noblowskiej, a ja opowiadałam, jak ona przebiegała. 

Zauważyłam, że od wyjazdu do Oslo, od tych moich spotkań mąż zaczął być jakby 
zazdrosny. Później również zdarzały się podobne sytuacje. Gdy został prezydentem, wyjechał 
do  Warszawy,  ja  zostałam  w Gdańsku.  Wojewodą  był  wtedy  świętej  pamięci  Maciej 
Płażyński.  Dość  często  bywałam  przez  niego,  a także  przez  inne  osoby  czy  instytucje 
zapraszana na uroczystości i spotkania. Co do tego mąż też miewał obiekcje... 

Zastanawiam  się,  czy  rzeczywiście  po  Noblu  on  był  zazdrosny?  Może  inaczej... 
Uważał, że ma taką kobietkę, która urodziła mu dzieci, wychowuje je, zajmuje się domem, 
wszystkim, natomiast on daje pieniądze na utrzymanie, ale zbytnio się nie angażuje w życie 
domowe,  rodzinne.  Bo  prawda  jest  taka,  że  po  Sierpniu  nie  angażował  się  specjalnie 
w wychowywanie dzieci. Wysyła tę kobietkę do Oslo i raptem okazuje się, że ona może się 
pokazać i coś z klasą powiedzieć. Przestaje być ową kobietką, staje się mądrą kobietą. 

Był  sobie  w tym  naszym  życiu,  czasami  trudnym,  jakiś  uporządkowany  świat 
z Wałęsą  na  czele.  A tymczasem  wyrasta  mu  konkurencja...  Nie,  nieprawda.  Nigdy  nie 
myślałam  o rywalizacji  z moim  mężem.  Uważałam,  że  będąc  żoną  Wałęsy,  mam  pewne 
obowiązki,  że jeśli  się czegoś podejmuję,  powinnam zadanie wykonywać dobrze,  żeby za 
mnie  się  nie  wstydził,  żebym  nie  przynosiła  mu  ujmy.  To  Nobel  dowartościował  mnie, 
uświadomił mi, że potrafię zajmować się innymi sprawami, a nie tylko domowymi. 

Jeśli  w okresie  prezydentury ktoś liczył  na moją  obecność na oddziale  dziecięcym 
szpitala czy na otwarciu jakiejś fabryki,  to moim obowiązkiem jako żony prezydenta było 
uczestniczenie w tym wydarzeniu. Natomiast mąż odbierał wypełnianie tego obowiązku jako 



chęć emancypacji, a nawet czasem rywalizacji. 

Przeglądałam niedawno kopię mojego wniosku o paszport na wyjazd do Oslo. Boże, 
co to były za czasy! Młode pokolenie powinno doceniać, w jaki sposób dzięki nam, starszym, 
i w jakiś sposób dzięki tej nagrodzie zmieniła się Polska. 

Dziś wniosek paszportowy to niewielka podłużna kartka, gdzie wystarczy zamieścić 
podstawowe informacje o sobie. A w PRL-u, żeby dostać paszport, należało wypełnić cztery 
duże strony podania-kwestionariusza i złożyć na milicji. 

Podanie zaczynało się od słów: „Proszę o wydanie zezwolenia na wyjazd do...”. 

Następnie  należało  podać  czas  wyjazdu  oraz  cel.  W tym  miejscu  wpisałam: 
„odebranie Pokojowej Nagrody Nobla”. 

Władza  ludowa  chciała  o tobie  wiedzieć  wszystko,  dlatego  owo  podanie-
kwestionariusz  zawierało  trzydzieści  cztery  szczegółowe  pytania!  Oprócz  oczywistych 
podstawowych  danych  osobowych  reprezentująca  władzę  ludową milicja  chciała  wiedzieć 
wszystko  o najbliższej  rodzinie,  poznać  wykształcenie,  przynależność  do  organizacji 
politycznych, stan majątku, odznaczenia. Pytała o karalność, ostatni stopień wojskowy. Nie 
wystarczała  informacja  o aktualnym  miejscu  pracy,  trzeba  było  podać  zatrudnienie 
w ostatnich dwóch latach. Pytano, kto z rodziny przebywa za granicą lub ubiega się o wyjazd 
zagraniczny. 

Chciałam  Bogdanowi  wyrobić  osobny  paszport.  Ale  zaczęli  stwarzać  problemy. 
W końcu  został  wpisany  do  mojego.  Poza  tym  należało  załatwić  w kuratorium  oświaty 
„usprawiedliwienie  niewypełniania  obowiązku  szkolnego”  przez  Bogdana.  Tak  to  się 
wówczas nazywało. W normalnym kraju pewnie wystarczyłoby usprawiedliwienie napisane 
przez rodziców. Ale Polska wówczas nie była normalnym krajem. 

Wylatywaliśmy  z warszawskiego  Okęcia.  W Warszawie  mobilizacja  milicji.  Na 
ulicach ZOMO, budy, kontrole. Na lotnisku mundurowi z psami i chmara tajniaków. Wiele lat 
później pokazano mi dokument zawierający wytyczne kierownika Sztabu Stołecznego Urzędu 
Spraw Wewnętrznych w Warszawie dotyczące naszego pobytu w stolicy: 

„Należy  zakładać,  że  w wyniku  oddziaływania  wrogiej  propagandy  rodzimej 
i zagranicznej w miejscu czasowego pobytu rodziny Wałęsów mogą się gromadzić tłumnie 
zwolennicy Solidarności. 

Podstawowym celem zabezpieczenia jest: niedopuszczenie do gromadzenia się osób 
na  trasach  przejazdu  rodziny  Wałęsów,  w rejonie  miejsca  zakwaterowania  oraz  w czasie 
odlotu i przylotu. Czynności zabezpieczające ukierunkowane są na zapewnienie takiej formy 
pobytu  w Warszawie  rodziny  Wałęsów,  jakie  towarzyszą  każdej,  przeciętnej  polskiej 
rodzinie”*. 

To  ostatnie  zdanie  dowodzi,  do  jakiego  absurdu,  a może  obłędu  oni  doszli.  Dla 
zapewnienia Wałęsom pobytu w stolicy takiego jak dla przeciętnej polskiej rodziny posłali 
kilkuset zomowców i esbeków. 

A ponieważ byliśmy przeciętną rodziną, Wałęsa był wtedy prywatną osobą, to pewnie 
dlatego podczas ceremonii w Oslo nie pojawił się nikt z polskiej ambasady. Zresztą jeśli się 
nie mylę, uroczystość zbojkotowali także inni dyplomaci z bloku wschodniego. 

Opowiedziałam  o Noblu  tyle,  ile  zdołałam  po  latach  sobie  przypomnieć.  Swoje 



wspomnienia ma też Bogdan: 

„Koledzy rozmawiali ze mną na temat nagrody. Wiedzieli, że jest to ważna nagroda, 
lecz  to,  jaką  ma  rangę  i co  się  dalej  z tym  wiąże,  rozumiało  niewielu.  Koledzy  głównie 
zazdrościli  samego wyjazdu za granicę,  natomiast  dla mnie,  dla  trzynastolatka,  Nobel  był 
kolejnym etapem uświadamiania sobie, kim jest ojciec, jaką odgrywa rolę. 

Samych  przygotowań,  poza  wspólnym  zdjęciem i pakowaniem się,  nie  pamiętam. 
Pamiętam przelot do Oslo z międzylądowaniem w Kopenhadze. Wszędzie za granicą ciepłe 
przyjęcie.  Grupy  ludzi  wiwatujących  na  naszą  cześć.  Mimo  dużego  mrozu  pod  hotelem 
w Oslo potężny pochód ludzi z pochodniami i transparentami rozciągał się chyba na kilometr. 
Maszerujący skandowali: «Solidarność», «Wałęsa». Coś pięknego! 

A mama? Mama zawsze przyjmowała rady innych ludzi, ale potrafiła się też zachować 
stosownie  do  sytuacji.  Mama  jakby  czerpała  wiedzę  z tej  konkretnej  sytuacji,  która  ją 
spotykała. 

Pamiętam,  że  przed  samym  wystąpieniem  bardzo  się  denerwowała.  W pokoju 
hotelowym przy mnie czytała tekst i powtarzała go tłumaczce. Raz chodziła, raz siedziała. Ja 
siedziałem i słuchałem. Chciałem jej powiedzieć, że gdyby się pomyliła, niech zacznie czytać 
od początku. Ale moja rada okazała się niepotrzebna. 

Zapamiętałem  wypieki  na  jej  twarzy  tuż  przed  wystąpieniem.  Natomiast  w czasie 
samego odczytu... bez najmniejszego zająknięcia! Cieszyłem się. Poczułem jakąś nieopisaną 
radość. 

Po zakończeniu części oficjalnej wielka ulga. Zeszła z mamy para. Później zadzwoniła 
do Gdańska i rozmawiała z ojcem. Spytała się, jak wypadła. Ojciec jak zwykle krytycznie, bo 
przecież nie mógł  powiedzieć,  że super, stwierdził,  że wypadła na trzy z plusem. Dopiero 
wówczas, wiedząc, że wszystko jest OK, mama odetchnęła z ulgą. Nie dała się nabrać na stare 
zagrywki ojca, znała go przecież dobrze. Ta jego reakcja sprawiła jej ulgę, przekonanie, że 
wszystko z pewnością wypadło bardzo dobrze. 

Po przylocie  do Warszawy odebrał  nas  ojciec  z księdzem Jankowskim.  Wsiadamy 
w samochód i jedziemy do Częstochowy na Jasną Górę, gdzie ojciec miał złożyć noblowski 
medal  z dyplomem.  Pojechaliśmy.  Był  to  jeszcze  ten  zły  czas,  więc  nie  można  było  tak 
otwarcie  demonstrować.  Ludzie  jednak  przyszli  i na  Jasnej  Górze  przyjęto  nas 
entuzjastycznie.  Za  to  powrót  z Jasnej  Góry  do  Gdańska  był  już  mniej  entuzjastyczny, 
a wracaliśmy 13 grudnia, w drugą rocznicę wprowadzenia stanu wojennego. Co pewien czas 
zatrzymywała nas milicja. 

Ewidentnie  chodziło  im  o przeciągnięcie  w czasie  przybycia  do  Gdańska.  Tak  to 
tłumaczył ojciec. I pewnie o to im chodziło. 

Ojciec w trakcie podróży z Częstochowy miał włączone japońskie radio, mające inny 
zakres fal UKF, ten wysoki, którego w polskich radiach nie było, umożliwiający słuchanie 
rozmów milicyjnych i ubeckich. Ojciec słuchał i nagrywał. W pewnym momencie, gdy znów 
nas zatrzymali, zdenerwował się, wysiadł z samochodu i powiedział: «Panowie! Ja wszystko 
słyszę,  mam wszystko  nagrane,  co  wy robicie!  Po  co  to  robicie?!».  Rozmawiając  z tymi 
milicjantami, jednocześnie cały czas machał ręką do przejeżdżających samochodów. 

Na  to  oni  już  w ogóle  kipieli.  Zatrzymali  nas  i w konwoju  odtransportowali  na 
komendę w Łodzi. Na komendzie awantura. Jakieś wydziwianie, straszenie rewizją, bo oni 



chcieli odebrać kasetę z tymi nagraniami. W końcu po jakimś czasie nas wypuścili”. 

Z pobytu  na  Jasnej  Górze  niewiele  pamiętam.  Stoję  gdzieś  w kącie.  Tłum 
dziennikarzy,  bo to wtedy były takie  wariackie  czasy,  że dziennikarze deptali  ludziom po 
głowach. 

A poza tym, będąc w Częstochowie, zawsze się buntowałam. Mówiłam zakonnikom, 
jak to jest, że kobieta jest królową, a oni tam rządzą. Gdyż dopóki nie było się prezydentową, 
nie można było wejść za jakieś drzwi. Wchodzę do klasztoru wraz ze wszystkimi, a oni drzwi 
zamknęli  i muszę  stać  jak  taka  sierota.  Wyjaśnili,  że  klauzura.  A tam,  klauzura!  To  co, 
kobieta zgorszyłaby ich, gdyby weszła?! A później, jak już byłam prezydentową, klauzura nie 
obowiązywała?! 

Po  powrocie  z Oslo  znów dostałam rozkaz  do  wykonania  — w rocznicę  Grudnia 
złożyć kwiaty pod pomnikiem Poległych Stoczniowców! 

Proszę  sobie  pomyśleć,  idę  pod  pomnik.  Z lewej  strony  idzie  chyba  Anna 
Kowalczykowa.  Za  nami  tłum.  Przed  nami  blokada,  wielki  kordon uzbrojonego po  zęby 
ZOMO.  Dowodzący  krzyczy  przez  megafon:  „Tylko  trzy  osoby  mają  zapewnione 
bezpieczeństwo. A inni nie! Rozejść się!”. 

Niesamowite jest to, że przecież miałam świadomość, że mam rodzinę. Ale uważałam 
za swój obowiązek iść z kwiatami przez ten kordon. We wszystkich trudnych rzeczach, czy 
pod karabinami, czy pod bronią, zawsze byłam ja. 

W tamtych czasach byłam człowiekiem bez lęku. Nie odczuwałam strachu. Gdy trzeba 
było coś wykonać — idę! I szłam. Dziś zastanawiam się nad tym, czy gdybym miała znów 
zrobić pewne rzeczy, czy dałabym radę. 

Stan  wojenny  i to,  co  działo  się  później,  były  dla  mnie,  dla  mojej  rodziny  mało 
przyjemne. Były dni bardzo trudne, bolesne i obrzydliwe. Podobnie dla wielu Polaków. 

Jak już jednak powiedziałam,  wprowadzenie stanu wojennego nie  zrobiło  na mnie 
dużego wrażenia. Stan wojenny, postępowanie Wojciecha Jaruzelskiego i innych, zamknięcie 
męża, niewypuszczenie męża na chrzciny, szykany kapitana Bobińskiego i jemu podobnych 
mniej bolały niż zdrady przyjaciół. Wiem, że zwykłemu człowiekowi może się to nie mieścić 
w głowie.  Natomiast  dla  mnie  boleśniejsza  była  zdrada  przyjaciół.  O postępowaniu  pani 
Walentynowicz, państwa Gwiazdów już wspominałam. 

W pewnym  momencie  zastanawiałam  się,  czy  w polityce  w ogóle  są  możliwe 
przyjaźnie. Doszłam do wniosku, że niezmiernie rzadko. Tak zwanych przyjaciół mieliśmy 
wielu. Wiele osób przychodziło na Zaspę, na Polanki, do pałacu prezydenckiego, wielu z nich 
przychodziło, widząc jakieś korzyści. Nigdy nie miałam złudzeń co do tych ludzi. Byli i tacy, 
którzy jak trzeba było, nawet klękali przed Wałęsą. Na przykład Adam Michnik. 

Wiem, że wielu osobom może się to nie spodobać, ale chcę powiedzieć, że nie mam 
pretensji,  żalu  do Jaruzelskiego,  Rakowskiego  i Kiszczaka.  Oni  chcieli  utrzymać  się  przy 
władzy za wszelką cenę,  robili  złe rzeczy.  Po prostu ich interesowała władza,  utrzymanie 
w Polsce komunizmu bez względu na to, czy poleje się krew się, czy nie. Byli też pod jakąś 
presją Ruskich. 

A teraz jak czasem widzę w telewizji Jaruzelskiego, przykro mi go oglądać. Bo jest 
już  starszym  człowiekiem.  Zastanawiam  się,  czy  gdyby  wiedział,  do  czego  dojdzie,  to 



postępowałby tak samo. Nie wiem. A może na tym polega kolej rzeczy, sprawiedliwość, że 
jego  obecne  cierpienie  i upokorzenie  jest  zapłatą  za  to,  co  robił.  Z pewnością  musi  to 
przeżywać,  tym bardziej  ze względu na wiek.  Tak,  myślę,  że otrzymuje zapłatę  za to,  co 
zrobił. 

Wyjaśnię,  dlaczego  nie  mam  żalu  i pretensji  do  Jaruzelskiego  i innych.  Robili  to 
wszystko, co było słuszne z ich punktu widzenia. Mieli inne racje, inne wartości, swoją wizję, 
swoją komunistyczną ideologię. I tym się kierowali. Dlatego, pomimo że uczynili mi wiele 
krzywdy, nie mam do nich pretensji. Bo czy można mieć pretensje, żal do ludzi, którzy po 
prostu byli inni? Trudno mieć pretensję czy żal do kogoś, kto mimo że jest Polakiem, jest 
faktycznie obcy. A oni byli i są obcy. 

Dlatego też nigdy nie zastanawiałam się nad tym, czy mogłabym im przebaczyć, czy 
też nie. Jeśli nie czuję pretensji czy żalu, to trudno mówić o jakimś wybaczaniu. 

Jeśli natomiast ktoś chce przebaczać Jaruzelskiemu, bronić go czy bratać się z innym 
generałem, to już jego sprawa. Żyjemy w wolnej Polsce, ale mnie proszę w to nie mieszać. 

Jeśli  jest  ktoś  z tej  ekipy stanu wojennego i lat  osiemdziesiątych,  do kogo czułam 
antypatię, niechęć, a momentami szczerą nienawiść, to Jerzy Urban. Ten, kto pamięta tamte 
czasy, zrozumie dlaczego. Z mojej strony tych kilka słów na temat tego pana to i tak za dużo 
uwagi jemu poświęconej


