
Jest dzisiaj 16 listopada 2017 roku. Nazywam się Grzegorz Dejneka. Jesteśmy w 

mieszkaniu Pani Heleny Maziejuk. Obecnie przy rozmowie nie znajduje się żadna osoba 

trzecia. Czy mógłbym Panią prosić o opowiedzenie historii swojego życia? 

 Tak, proszę, proszę. Jest bardzo długa. 

 To proszę trochę głośniej. 

 Aha, bo to jest bardzo długa, chciałam powiedzieć, długa historia już. I może dla 

kogoś ciekawa, no… Dla mnie musiała być ciekawa, skoro jakoś dożyłam dzisiejszych 

czasów. W każdym razie, urodziłam się przed wojną, w maju, w małej wsi Łomazy. To 

znaczy wieś nie była mała, bo to się osada Łomazy nazywała. Ponoć w historii nawet moja 

babcia mi opowiadała, że tam przychodząc jakiś król, przechodząc tam z wojskami na 

wschód, kiedyś zatrzymał się tam i na tą cześć dał im tytuł osady. Nie wsi, tylko osady. 

Rzeczywiście jest to osada, uliczki tam są, ryneczek. I kilkanaście ulic. No i bardzo dobra 

szkoła, bardzo dobra. Jest od przed wojny też rzeczywiście. Kościół katolicki był budowany 

nowy w 1911, piękny, gotycki. Także taka wieś z tradycjami, ale ja, moja mama mieszkała w 

tej wsi, ale po zamążpójściu przeniosła się na kolonię z ojcem i myśmy mieszkali 5 

kilometrów od tej wsi, na łonie przyrody, w lesie prawie, było 10 metrów. Ojciec powiększał 

gospodarstwo, bo miał trochę lasu i ziemię, żeby więcej ziemi mieć, bo wtedy ziemia była w 

cenie, no i była podstawą w ogóle bytu. Więc ojciec z braćmi, którzy przyjeżdżali pomagać 

mu, karczowali las, prawie jak Pan Balcer w Brazylii. W każdym razie powiększyli. Mieliśmy 

tam kilkanaście hektarów. Był chłop średniorolny. Przed wojną chyba nie najgorzej się tam 

nam wiodło. W [19]35 przenieśli się tam na tę kolonię rodzice mojej mamy, razem z moim 

tatą. No i długo szczęście nie trwało. Pod strzechą… Mieszkałam w chacie pod strzechą, 

grubą, piękną strzechą, której mama bardzo żałowała, jak ojciec, w [19]51 chyba, zmienił 

pokrycie domu na blachę. Powiedziała: „Pod strzechą to było cudo. To było jak w raju. W 

zimie było ciepło, a w lecie było chłodno. No, ale to kwestia bezpieczeństwa i w ogóle już 

moda, więc zamienił ojciec na blaszany dach. Ale co przed tą wojną… Ja nie miałam w ogóle 

prawie dziadków. Miałam jedną babcię. Ojc/… Ojca rodzice zgine/, znaczy ojciec zginął w 

[19]20, gdzieś poszedł tam na wschód z jakimś… Był też rolnikiem, więc jakąś podwodą 

konną poszedł i nie wrócił. Matka umarła, kiedy ojciec miał 14 lat. Wychowywali go bracia, 

bo było bardzo liczne rodzeństwo. Mama mieszkała w tej wsi i mam, ojciec mamy był cieślą, 

stolarzem, bardzo dobrym. Robił nawet meble piękne, sanki takie wyjaz/, takie do/, 

wyjazdowe, że tak powiem, na okazję. Bardzo piękne to było, po prostu był dobrym cieślą. 



Jak wybuchła wojna w [19]39, dziadek zginął, znaczy nie zginął – umarł po prostu. Przeziębił 

się gdzieś tam w jakimś momencie, nie wiem czy związanym z wojną. W każdym razie 

zmarł, kiedy ja miałam 6 miesięcy, więc nie miałam żadnego dziadka i tylko jedną babcię, 

którą bardzo kochałam. Moja babcia, moj/, nie miała w ogóle żadnej szkoły, ale nie była 

analfabetką. Bardzo czyt... Była po prostu ciekawa świata i dużo czytała i pewnie nas zaraziła, 

dzieci tym czytaniem. Bo nas było pięcioro w domu, same dziewczyny [śmiech – W.D.]. No 

w każdym razie babcia… Nie było co czytać, nie było lektury. Wujek czyli bab/, mój/, mojej 

mamy brat, mmm, tak, mojej mamy brat był… trochę wykształcony. Bo dziadek z babcią, 

ponieważ tacy byli dosyć ciągnący, ciekawi świata i wiedzy. Więc synów trochę wyuczy/, 

powyuczali, że tak powiem, się wtedy mówiło. Najmł/, starszy syn był urzędnikiem 

pocztowym przed wojną, gdzieś tam w Pińsku jakąś szkołę kończył, taką pomaturalną chyba 

czy, czy średnią zawodową. W każdym razie pracował gdzieś tam jako urzędnik, a 

najmłodszy był marynarzem. O, tam jest jego zdjęcie [wskazanie na obrazek na ścianie – 

W.D.]. Coś, coś się pokaże… W każdym razie zginął w Stutthofie. Dopiero dowiedziałam się 

o tym teraz, niedawno. Bo cały czas mieliśmy… Nie wiem czy ja mam przerywać, czy nie? 

 Nie, nie. Proszę kontynuować. 

 Cały czas mieliśmy go za zaginionego. Jego brat starszy, ten wujek Piotr, poszukiwał 

go zaraz po wojnie. Nawet przez ten Szwajcarski Czerwony Krzyż. Ale wtedy dostał 

informację, że nieznane są jego losy. Ale teraz ostatnio, jak IPN powstał i taką akcję jakąś 

„Szukamy ofiar”, róż/, że nie wszystkie ofiary Niemiec są zarejestrowane, gdzieś 

[niezrozumiałe – 06:11 – W.D] w Polsce, żeby się włączyli i ja sobie pomyślałam, że przy tej 

okazji może ja wujka poszukam, wujka Józka. No i nic o nim nie wiedziałam. Mama 

mieszkała na wsi, miała kupę dzieci, gospodarstwo, więc nie miała już nigdy czasu na to. Ten 

wujek, który pozostał przy życiu… aha był w AK w ogóle i w związku z powyższym musiał 

uciec chyba z tego. Ja nie wiedziałam dlaczego, ale był tam zaraz w czasie wojny w domu 

naszym, u siostry swojej. Pojawiał się, znikał, pojawiał się, znikał. A po wojnie tu do Żar, na 

zachód wyemigrował. 

 Jeśli mogę dopytać to… Jeśli mogę dopytać, to właśnie… 

 Tak, tak. 

 W jakim rejonie Polski Pani mieszkała, gdzie się ta Pani wieś znajdowała? 



 To, to, to Łomazy, to jest powiat Biała Podlaska, województwo lubelskie, to jest 

północne Podlasie. 

 Rozumiem. 

 Ale bardzo aktywne jeśli chodzi o tę partyzantkę i opór w czasie i niemieckim, i 

później jeszcze. 

 No tak, na Lubelszczyźnie bardzo dużo się działo. 

 Tak, to jest północna Lubelszczyzna trochę, ale Podlasie też. Tam są takie… 

 Proszę kontynuować, bo Pani przerwałem. 

 Już się zgubiłam, gdzie [śmiech – W.D]. W każdym razie wujek bywał u nas, tak z 

plecaczkiem ciągle chodził. To przynosił pieska do domu, to znowu parę dni go nie było. 

Gdzieś tam u jednego kuzyna, to tu… W każdym razie jak gdyby nie miał swojego miejsca 

przypuszczalnie. Tak dopiero później zaczęłam to sobie ustawiać. Przypuszczalnie nie 

próbował nawet szukać pracy, chociaż takich ludzi, no urzędników, na pewno brakowało, ale 

komuniści na pewno by już zrobili z nim co trzeba [śmiech – W.D], że tu na zachód się 

wyniósł. No o tym nie było tego, nie było w ogóle mowy już potem. Mama mówiła: „Zginął, 

nie wiadomo, gdzie i jak”. Teraz się dowiedziałam, że zginął w Stutthofie. Jest w Gdańsku na 

Zaspie, na wojskowym cmentarzu pogrzebany, nawet jest… tutaj mam taki słupek, ale to 

później, bo dostałam od znajomej MMS-a ze zdjęciem z tego. Jeszcze tam nie byłam, bo to 

dopiero późnym latem w tym roku. Ale co dalej tam na tej wsi, no wojna, wojna tak na 

prowincji, daleko od świata może nie była taka straszna. Poza tym ja miałam do końca wojny 

chyba 5 lat dopiero, ale pamiętam takich kilka momentów. Pamiętam, że raz albo dwa to się 

zdarzało, że ojciec zaprzęgał konia, składaliśmy na wielki drabiniasty wóź bambetle, głównie 

piernaty, z domu wszystko i do lasu, bo do lasu mieliśmy z 200 metrów. I do lasu 

wyjeżdżaliśmy tam przeczekiwali czy naloty, czy jakiś front przechodził w tym momencie. 

Trudno mi powiedzieć. W każdym razie jest takie zdjęcie, taka fotka mi się w głowie 

pozostała i zanotowała. Jeszcze jedną taką fotkę pamiętam, ale to już chyba był koniec, pod 

koniec wojny. Było lato, ciepło. Byłam z mamą w mieszkaniu, jeszcze chyba tak, to na pewno 

było jeszcze pod strzechą, bo przyszli dwaj wojskowi, wojskowi jacyś i trzeciego 

wojskowego przyprowadzili, związane miał ręce. I ja widzę ten widok, bo to był bardzo 

przystojny, fajny chłopak, blondyn, opalony, w takim o/, w takim wypłowiałym tym uni/ 



[10:00] 

Jak to się wojskowe nazywa? 

 Mundurze. 

 Mundurze, tak [uśmiech – W.D]. W takim drelichu prawie że. Ale to było mundur. 

Przyszli, żeby się napić wody po prostu, szli do lasu. Mama z lekko przerażona. Posadzil/ on 

usiadł na ławce, oni stali, prosili wodę. Mama dała wody i ten młody człowiek z tą, taki był 

bardzo rozgrzany, widać było… Widocznie, nie wiem czy daleko szli, poprosił też wody i w 

tym momencie któryś z tych, którzy go prowadzili, zdzielił go z jednej, drugiej strony. 

Siarczysty policzek mu wymierzył. Moja mama, widziałam, że zdrętwiała, ale podała mu tę 

wodę, podała. On się napił tej wody i oni poszli. To już mi później mama mówiła, bo ja nie 

pamiętam, że gdzieś po pół godzinie w lesie strzały się tylko rozległy. Więc 

prawdopodobnie… Kto było, jakie ugrupowania, nic nie wiem. Nic nie wiadomo. Mama 

nigdy do tego nie chciała wracać. Mówiła: „Nie mów, nie mów, dziecko. Nic nie chcę 

wiedzieć”. No w każdym razie takie rzeczy się zdarzały. No co jeszcze, no. Przyszła w końcu 

ta wojna, koniec wojny. Trzeba przyznać, że jeszcze po wojnie widziałam, co się dzieje, jako 

dziecko, chociaż może jeszcze nie oceniałam, bo przychodzili z tego lasu do nas partyzanci. 

To raz się właściwie tak zdarzyło, że przyszło ich chyba sześciu. I byli u nas dłużej, w lecie, 

żniwa były. W stodole zamieszkali. No i po prostu trzeba było… Rano się myli pod studnią. 

No i trzeba było ich tam wykarmić. Powiedzieli, że muszą się troszeczkę od/, odżywić i 

odpocząć i wyczyścić. No więc nie wiem. Byli spokojni, grzeczni. A ja i moja starsza siostra 

już chodziłyśmy do szkoły. Nie wiem. Nikt nam nic nie mówił, ale nie wolno nam było i 

wiem, że nikt, nikt nie dowiedział się, że mamy jakichś gości. Oni pomagali tam ojcu jak nie 

trzeba było wyjść z tej stodoły. No ale potem, nie wiem, dwa lata czy rok minął, ktoś musiał 

donieść. Nawet potem były poszlaki, że to jeden z sąsiadów. No i przyszli. Przyjechali 

panowie, wcale nie smutni. To było w lecie, a w lutym chyba, czy w marcu, przyjechali 

takimi terenowymi zielonymi autkami. Tam dojechać było bardzo ciężko wiosną. Więc się 

zatrzymali tak pół kilometra na takim, na takiej drodze piaszczystej. Przyszli, no i zabrali 

tatusia, zabrali. Widocznie mama i babcia domyślały się, i ojciec też, z jakiego powodu. No i 

wtedy… Aha a wcześniej jeszcze tą nową władzę, może nawet chciałam polubić, bo w szkole 

tak ładnie mówiono. Znaczy nie wszyscy nauczyciele, ale ładnie mówiono. Ładne były już 

takie piosenki. Uczono nas, że żadna niemiecka bomba już spadnie z tego nieba, nie spadnie 

już, że już wróg nam domu nie spali, już nam… Już wróg nam w głowę nie strzeli. Już wróg 



nam domu nie spali. Podnoszą ludzie głowy co długo, długo czekali. No, okupacja była długa 

jednak, jak się ciągnęło. Także, ta komuna początkowo dała się polubić. No, ale jak już 

tatusia zabrali i nie było go parę miesięcy, no to było nie za dobrze. Została mama z 

dzieciakami. W międzyczasie mama urodziła trzecie dziecko. I było jej bardzo ciężko. Ja nie 

wiem, bo ja przeskakuje. Ja znowu bym musiała wrócić [śmiech – W.D] jeszcze, jeszcze do… 

 Nie, nie. Tak jak Pani wygodniej. Tak jak Pani po prostu… 

 Jeszcze do wojny. Obok nas, już prawie w lesie, no 500 metrów od nas, mieszkali 

państwo Chodkowscy z trójką dzieci. Przyzwoicie. Gospodarze też tam tacy, na skraju lasu. I 

prawdopodobnie do nich… Z kolei tam już pod koniec wojny pojawili się chyba, na pewno 

się pojawili ruscy partyzanci, wysłannicy jacyś. Bo nawet do mojego domu przychodzili, 

przychodzili żeby coś zjeść, dostać chleba. Więc jak… Jedną scenę pamiętam, jak przyszli. 

Mama stół zawiesiła z takim wielkim obrusem i oni pod tym stołem się rozebrali. Kazali 

matce piec chleb, a mama piekła chleb z babcią w ogromnym chlebowym piecu. To trwało 

kilka godzin, dwie, trzy godziny trwało. A oni siedzieli tam i czekali. Po wyciągnięciu tego 

chleba, cały wypiek zabierali. To było dziesięć takich wielkich bochenków. A potem kazali… 

Zdejmowali ubrania i tam do pieca, tam, żeby wszy im wypalić. Bo ich, wykańczały ich te 

wszy. Potem mieliśmy przez parę lat, jeszcze po wojnie nie mogliśmy się tego pozbyć. Tak, 

tak. To straszne rzeczy. To nie były żarty. Ale wszystko się dało jakoś przeżyć. Pomimo, że to 

było rzeczywiście ciężkie. Oni znikali potem. No, ale z tego powodu spalili nam Niemcy tych 

sąsiadów, bo to jeszcze była okupacja, tych państwa Chodkowskich. Gospodarz, pan 

Chodkowski gdzieś wtedy wyszedł, czy z domu czy wyjechał. W każdym razie nie było go w 

domu, a jego matka z trójką dzieci. Jedna córka starsza była gdzieś tam u kogoś, pilnowała 

dzieci, to przeżyła. A matka z trójką dzieci po prostu spalona została. Nie wiem czy 

zastrzelono, bo tylko zostały ruiny domu i całe zabudowania gospodarcze. Po domu tylko 

zostało taka kupka cegieł i kawał komina i tylko spalone zwłoki. [niezrozumiałe 16:28 – 

W.D] Potem ta córka tam w lesie postawiła, przy lesie taki pomniczek, który dzisiaj jest 

zupełnie w głębi lasu, ale stoi z takim płotkiem dookoła. I tej samej nocy, z kolei 5 

kilometrów z drugiej strony lasu, państwa Moraczyńskich też spalili Niemcy. Także, to 

pamiętam. Znaczy… Chodziliśmy jako dzieci do końca, dopóki tam mieszkaliśmy, 

chodziliśmy tam z jakąś świeczkę czasem zapalić czy kwiatki polne kłaść tam na tym grobie i 

modlitwę zmówić. No i tak. No i teraz wracając do komuny. Ojciec wrócił z tego więzienia 

jakiegoś, wrócił psychicznie chory. Po prostu zwariował. Nie pozwolił nigdy sobie, nie 

pozwolił pytać w ogóle, co było, jak było. Ani słowa do końca jego życia. Nie 



dowiedzieliśmy się, jak tam było. W każdym razie było chyba nie za wesoło, skoro wrócił 

psychicznie zupełnie. I to była w domu masakra, masakra. Straszne rzeczy. Ojciec był 

gwałtowny. Miał ataki furii. Wtedy musieli przyjeżdżać jego bracia [niezrozumiałe – W.D., 

17:56] z dosyć odległej wsi, bo kilkanaście kilometrów przyjeżdżali. Wiąz/… Dyżurowali w 

ogóle po jednym przy nim, bo jak wpadał w furię to kobiety i dzieci, myśmy sobie nie radzili. 

I od tej pory zaczęłam mieć wątpliwości, czy ta komuna to tak bardzo da się lubić. To znaczy, 

to nie nazyw/… Trudno, wtedy się tego nie nazywało po imieniu. No, ale tak troszeczkę 

znielubiliśmy ten ustrój nowy, śliczny. A potem zaczęły… To była jedna sprawa. Ojciec, nie 

wiem kto załatwił, dopiero po latach moja siostra się dowiedziała, że podobno byli 

członkowie AK załatwili szpital w Lublinie dla ojca, bo mama by se z tym nie poradziła. 

Szpital psychiatryczny w którym był dwa razy chyba po trzy miesiące, z jakąś przerwą. I 

ojciec wyzdrowiał. Z tym, że to już była taka skaza na naszym życiu rodzinnym, bo myśmy 

się za/, ja się, ja przynajmniej za siebie mówię. Ja się zawsze bałam, że oj/ może nawrócić 

ojcu ta choroba. Ten, taki szał. To było straszne. Więc nie wolno było ojca denerwować, a był 

czasami właśnie taki nerwowy, że potrafił gdzieś rzucić czymś ciężkim. Jak rąbał drzewo to 

wziął drewko i rzucił w dziecko. Także były momenty takie trudne i… Nie pytaliśmy nigdy 

ojca. Już potem, po tym drugim wyleczeniu już do końca było wszystko w porządku ze 

zdrowiem taty. No, ale potem przyszły dalsze te komunistyczne porządki i zaczęli tam 

agitatorzy chodzić, że trzeba założyć spółdzielnię produkcyjną. Na wsi mówiło się po prostu 

kołchozy. Tak jak w sowietach – kołchozy są.  

[20:00] 

I chodzili agitatorzy i takich najbardziej gospodarzy znanych namawiali, namawiali, zmuszali 

wręcz. No i w tej mojej wsi Łomazy długo im się nie udało, ale po prostu sołtysa i takiego 

drugiego Pana [niezrozumiałe – 20:18 – W.D ] to po prostu wzięli do ciupy na parę tych i tak 

stłukli, że, że po prostu prawie, że kaleką został. Że on powinien przewodzić tam, w tym 

ruchu uspołeczniania rolnictwa, a on nie chce sam. No w każdym razie udało im się w jakiś 

sposób tą spółdzielnie produkcyjną tak zwaną, po rusku to był chyba sołchoz założyli. No i 

oczywiście zaraz, natychmiast ten areał, kawał ziemi, który należał do tej spółdzielni, zaraz 

popadł w ruinę. Nic tam nie uprawiano, wszystko zarosło. I jako uczniowie ze szkoły, 

chodziliśmy tam, bo to było kilka kilometrów za wsią tą. To chodziliśmy tam, zbierać w 

czynie społecznym jakieś tam plony. Wiem, że marchew na nasiona tam zbierano. Ale trudno 

było znaleźć to w takim zielsku, chwastach, chaszczach. Po prostu nikt nie chciał być i to 

widać było dlaczego Związek Sowiecki taki bogaty, a ciągle miał głodny naród. No, 



kołchozy, wspólna własność do tego prowadzi. Trzeba sobie powiedzieć, że to w założeniach 

może to jest ładne, bo rzeczywiście można więcej zrobić, no, ale to musi być jak na 

zachodzie, jakieś tam kooperatywy, które sami ludzie sobie z własnej woli, na własny swój 

rozum załatwią, a nie, że ktoś narzuci z góry. No w każdym razie przyszedł Gomułka. 

Gomułka trzeba by powie/, muszę powiedzieć, że ja do tej pory jeszcze, a poza tym moi 

rodzice uważali, większość ludzi na wsiach, uważano Gomułkę za bardzo zasłużonego dla 

Polski człowieka. Bo on był prosty taki, dosyć prymitywny człowiek, ale chyba najuczciwszy 

z wielu w tym czasie tych komunistów. Bo on natychmiast rozwiązał, powiedział, że moż/, 

rozwiązuje nie z góry, nie odgórnie, ale te spółdzielnie bo nie ma obowiązku. Natychmiast 

spółdzielnia produkcyjna w Łomazach przestała istnieć. Gospodarze poprzedni wzięli swoje i 

od razu po/ wszystko zaczęło kwitnąć [śmiech – W.D]. W tym już nie było tych chaszczy, nie 

było tych hektarów takich za/, za/, zachwaszczonych, zapuszczonych. No i widzi Pan. To 

wszystko mnie tak chyba ukształtowało. Nie uczono nas w żadnych… Nie przekazywano nam 

żadnych w domu poglądów. Polityką ojciec w ogóle nie pozwalał mówić o polityce. I nie 

interesował się chyba. Czytał „Gromadę Rolnik Polski” bo to była taka komunistyczna gazeta 

dla wsi. To się czytało. Tam były te takie karykaturalne rysunki Trumana, więc wiedziałam, 

kto to jest Truman, że to jest obrzydliwy typ, wróg socjalizmu i Polski itd. No, ale to, to było 

z tej gazety. A poza tym nie było co czytać rzeczywiście, a babcia nas nauczyła… Babcia nie 

miała żadnej szkoły, natomiast świetnie czytała i zainteresowana była. Kazała nam 

przeczytać, zdobyć, bo powiedziała, że jej w czasie pożaru tam we wsi… taką miała 

monografię powiatu Bielsko – Podlaskiego, powiat Biała Podlaska ten nasz. Nie Bielska 

Biała. I powiedziała, że tam wszystko o naszym powiecie, w ogóle o miejscowościach, o 

historii, o historii religii, wszystko tam jest napisane. Ale im spaliła się ta książka. Po wielu, 

wielu latach, już po śmierci babci, nasza sąsiadka zdradziła, że ona taką książkę właśnie w 

domu ma. I potem myśmy ją nawet miały, ale ja już ją gdzieś komuś oddałam, bo taka była 

wydarta. To monografia dla powiatu Bialsko Podlaskiego – statystyki i dużo historii. No w 

każdym razie babcia cokolwiek dorwała to czytała. Kawałek gazety, kawałek jakiegoś 

opakowania, bo towary w sklepach pakowano w gazety. Więc babcia to wszystko musiała 

wyczytać. A mama w ogóle nie czytała prawie. Mama miała 4 klasy szkoły, ojciec też nie 

miał wielkich tych, kilka, może podstawówkę skończył, bo miał blisko. A mama jakąś 

ochronkę tylko skończyła. No, ale po babci dostaliśmy ten taki ciąg czytania i poza tym to 

była jedna z niewielu rozrywek w zimowym okresie, czy w jesiennym. A w lecie to, to 

buszowaliśmy… Tu mogę powiedzieć, że dzieciństwo miałam piękne, bo buszowaliśmy po 

prostu w naturze, w przyrodzie, las, rzeczka, 2 kilometry dalej rzeka, łąki, wijąca się rzeka z 



rybami, z jakimiś różnymi. No, takie dzieciństwo było ciężkie, trudne, bo pięć kilometrów 

chodziłam do szkoły codziennie. Nie było żadnych podwożenia, jak to school bus teraz już do 

połowy drogi podwozi tam dzieci, ale wtedy trzeba było zasuwać, więc ja musiałam wstawać 

o wpół do szóstej, żeby zdążyć na ósmą do szkoły. A Pan mówi, że Pan lubi sobie rano wstać. 

A ja musiałam od 7. roku życia wstawać, musiałam [śmiech – W.D] 

 Lubię wstawać, ale nie aż tak wcześnie. 

 Nie aż tak wcześnie, no właśnie. A to było… Przychodziły wakacje to było jeszcze 

gorzej. Bo jak przyszły wakacje i były w polu roboty, a wszystko prawie ręcznie się robiło, to 

dzieci były od pasania krów. Ja byłam pastuszek, znaczy mówię wszystkie dzieci. Jak już 

miałam 6, 7, 8 lat, to już tam w lesie były takie łąki i goniliśmy krowy, 4, 5 krów, stado owiec 

i to trzeba było gonić tam do lasu na wypas, bo koło domu nie było dużo miejsca. Tylko…. 

No więc tatuś budził nas o 4 godzinie, jak słońce tylko wschodziło. I to było dla mnie 

najgorsze wspomnienie, to jak tata budził, tak prosił, tak ładnie błagał, żeby wstać, że on musi 

iść do żniw i mama też, a babcia musi zostać w domu coś ugotować, idź dziecko, wstań 

dziecko, jutro już sobie pośpisz, bo jutro następna siostra. No i stąd pewnie ta chęć odrobienia 

tego, także ten. A potem jeszcze do pracy, do szkoły. Cały czas trzeba było wstawać 

wcześnie. I co ja mam jeszcze powiedzieć. I co było… W czasie okupacji ojciec mówił tak: 

„Niemiec to dał człowieko/ rolnikowi żyć. Ustalił jakiś tam kontyngent, tego co nie było 

wolno, co nie było wolno to rozstrzelano jak się tam zabiło jakiegoś świniaka bez pozwolenia, 

bez kolcz/, tego zakolczykowanego. Dziwię się dzisiaj, że się młodzież kolczykuje. W czasie 

okupacji wszystkie nasze zwierzęta były zakolczykowane, bo Hitler se tego życzył, żeby 

policzone to wszystko było i nie wolno było dysponować tym. A teraz się kolczykują w nosie. 

Świnki się w nosie kolczykowało, żeby nie ryły za bardzo. Boże złoty. No w każdym razie za 

komuny po paru latach zaczęły się dziać na wsi, ekonomicznie bardzo kiepsko. W czasie 

okupacji prawdopodobnie nie brakowało nam chleba nigdy, czy ziemniaka czy mleka. Bo 

kilka krów zawsze było. Natomiast w pięćdzie/, jak już chodziłam do szkoły, pięć/, [19]48, 

[19]49, [19]50 po prostu czasami, po prostu był głód w domu. Jeśli był jakiś nieurodzaj, a 

wiadomo, że w rolnictwie raz urodzaj jest dobry, raz jest gorszy, a obowiązkowe dostawy 

wprowadzone, bo do miast trzeba było ro/, budująca się Warszawa musiała mieć chleb, może 

i na kartki, ale musiała. Ale myśmy nie musieli mieć tego chleba, bo jeśli… I te obowiązkowe 

dostawy były takie, że to co zostawało rolnikowi to nie wystarczało, jak już się miało piątkę 

dzieci. To już nie wystarczało na jedzenie, ani chleba… No było bardzo źle. Są różne takie 

rzeczy. Dobrze, że kury można było hodować i kurczaków nie trzeba było odstawiać, bo już 



mięso, trzodę chlewną, mięso, trzeba było odstawiać na te obowiązkowe dostawy, za które 

płacono grosze. Nigdy nie było pieniędzy w domu. Na zeszyt, żebym ja se chciała kupić 

zeszyt, to musiałam wziąć… Mama mówi: „Dziecko, no nie mam pie/, weź dwa jajka do 

kieszeni…” Sklep był [śmiech – W.D.] na szczęście, który zawsze skup jajek był – taki sklep. 

No jajka też były w mieście potrzebne . Ale już tutaj trudno było obowiązkowe dostawy 

wprowadzić. Więc jajek w domu było dużo. Mama z babcią hodowały tych kur dużo 

[30:00] 

 i mama mówi: „Weź dwa jajeczka, zaniesiesz do sklepu i będziesz miała na zeszyt.” A 

bardzo tego nie lubiłam. Mojej siostrze kiedyś w bójce z chłopakiem, gdzieś tam rozbił i to 

jajko w kieszeni, bo też nosiła jajko [śmiech – W.D.] to mówi, że tak go stłukła potem, że 

ojciec przyszedł – jego ojciec przyszedł pożalić się naszemu ojcu, że córka go stłukła. To był 

jedynak, więc jedynak był słaby. No i, i, i co tak. Powiedział ojciec tak: „Ja nie mogłem się 

uczyć, bo nie miałem rodziców. Mama nie bardzo chciała się uczyć. Ale tak jest źle w Polsce, 

w tej chwili na wsi, na wsi, że wy dzieci musicie się uczyć”. A ponieważ jeszcze uczyłyśmy 

wszystkie, uczyłyśmy się bardzo dobrze w tej podstawówce. I mówi: „Dzieci musicie się 

dalej uczyć jakkolwiek” nawet śmiał się tak mówi: „Chociaż jakąkolwiek szkołę skończyć, 

żeby z tej wsi się wyrwać, bo tu zginiecie po prostu”. Bieda i nędza i odległość. Tu nic… 

Przecież nic tam nie było. Nie było światła. Nie było prądu do [19]69 roku chyba nie było 

prądu nawet, tam na tej kolonii. Także lampa naftowa. Przy tej lampie naftowej w jednym 

pokoju z kuchnią, myśmy musiały odrabiać lekcje, przy lampce, bo w dzień, jak się wracało 

ze szkoły 5 kilometrów, to trzeba było iść do pomocy w gospodarstwie, bo nie było żadnych 

maszyn. Ojciec wszystko własnymi rękami… Matka, ojciec, babcia wszystko własnymi 

rękami musieli zasiać, zebrać, przetworzyć. No młyny tylko były na szczęście, które mieliły 

mąkę. I w związku z powyższym, moja starsza siostra poszła do liceum. Było to wielkie 

wyrzeczenie dla rodziców, bo trzeba było zapłacić za stancję. Ojc/ jako taki… ponad 10 

hektarowy nie dostawaliśmy ani internatu, ani żadnego stypendium nie było. Więc trzeba było 

stancję wynająć tak zwaną i to kosztowało 150, 130 złotych miesięcznie, się mieszkało u 

kogoś. Tylko za sam dach nad głową. Ja pana nudzę? 

 Nie, nie, nie. Ja słucham cały czas. 

 Ja nie wiem czy… Proszę mnie prostować jeśli ja się rozwlekam.  

 Nie, nie. Proszę mówić, proszę kontynuować. 



 Proszę powyrzucać potem to co niepotrzebne. 

 Nie, wszystko gra. Proszę kontynuować śmiało.  

 To ja nie wiem czy ja dotrę do dzisiejszych czasów. [śmiech – W.D] 

 Damy radę. 

 Damy radę, tak… W każdym razie powiedział ojciec: „Dzieci, jak tylko chcecie się 

uczyć, to się uczcie”. No to uczyliśmy się. Najstarsza siostra do liceum w Białej Podlaskiej. 

Było świetne. Do tej pory chyba jest świetne liceum. Zresztą Biała Podlaska jest… Ciągle 

dygresje robię. Biała Podlaska to jest takie miasto… Kiedyś się nazywała Biała 

Radziwiłłowska. Bo była prawie że prywatną własnością Radziwiłłów. I tam już w 1700… 

którymś roku powstała filia Akademii Krakowskiej, dawnego Uniwersytetu Krakowskiego, 

filia. Bialska… Akademia Bialska się nazywała. I tam między innymi uczył się Józef Ignacy 

Kraszewski. I stąd dzisiaj liceum męskie, bo już nie wiem… Teraz połączyli. Za moich 

czasów było męskie i żeńskie osobno. Imienia Kraszewskiego. Żeńskie imienia Emilii Plater i 

mieściło się w klasztorze przy kościele św. Antoniego. Bo klasztor zlikwidowała komuna. Ale 

były na poziomie bardzo dobrym. I moja siostra była świetna, ale nie chciała skończyć tego. 

Po małej tak zwanej maturze, czyli po 9 klasach, powiedziała tak: „Mamo, tata… Ja idę się 

uczyć na pielęgniarkę do Warszawy”. Tak się mówiło – idę się uczyć. Gdzie na pie… 

Przyjechał do Białej Podlaskiej do szkoły taki naganiacz… Ja nie wiem ktoś tam… W 

każdym razie przedstawiciel tej szkoły pielęgniarskiej z Warszawy i powiedział, że Polska 

Ludowa potrzebuje pielęgniarek. Potrzebne są na szybko, na cito, jakby się dzisiaj 

powiedziało, pielęgniarki. I określił tam, zachęcił… Warunki podał jakie w szkole będą, że 

będzie internat z wyżywieniem, że będzie darmo nauka za darmo. 2 lata trwa sz/ szkoła 

pielęgniarska i potem od razu do szpitala na praktykę. No i moja siostra postawiła na swoim. 

Ojciec płakał, bo myślał, że skończy studia. Marzył o tym… Na wsi wszyscy marzą, żeby 

dziecko poszło na medycynę. A ona chciała zostać… Powiedziała: „Jesteście ciemna masa” 

do rodziców: „Nie nie rozumiecie, a Polska Ludowa potrzebuje pielęgniarek” i łubudu poszła 

na tą pielęgniarkę. No i rzeczywiście po paru latach pluła sobie chyba w gardło… Nie wiem, 

w co się pluje… 

 W brodę. 

 W brodę pluje się. I mnie zmusiła właściwie do pójścia na studia, bo ja z kolei 

poszłam do technikum, zamiast do tego liceum, bo chciałam jak najprędzej pójść do pracy, 



żeby mieć parę złotych na własną… Bo nigdy nie miałam pieniędzy. Ja też mieszkałam na 

stancji przez 4 lata i poszłam do technikum. Po technikum ekonomicznym, gdzie będę miała 

zawód, ojciec mówi: „Ty handlaro” bo to mówili… Technikum nazywało się rachunkowości 

czy ekonomiczne, ale wszyscy mówili handlówka i ojciec mówi: „Handlara będziesz”, a nie 

miał respektu do handlu zbyt wielkiego i nikt chyba nie miał wtedy jakoś. No w każdym razie 

uparłam się też i poszłam do tego technikum i oczywiście już po pół roku żałowałam tego, bo 

już nie podobały mi się ani przedmioty za bardzo, ani to, że wszystkie moje koleżanki są w 

liceum. I chciałam też do liceum. Nawet pisałam… Jedna taka mi tam w Białej Podlaskiej 

podpowiedziała, że mam napisać do Bieruta podanie, taki list, prośbę i oni pomogą przenieść 

się mi do liceum. Napisałam. Dostałam odpowiedź nawet spod 4 lwów. No jakiś urzędas tam 

odpisał, że nic nie szko/ a że chce dalej studiować. Powiedział, że nie ma przeszkód, po 

technikum też mogę studiować itd. No już nie, nie wylazłam z tego technikum. No, ale 

przeżyłam tam, co przeżyłam w tym technikum. ZMS, ZMP zaczęli zakładać. Ja nie chciałam 

się zapisać do tego ZMP. Widocznie pomna na to, co z tatą zrobili czy coś. A poza tym 

widziałam pus/, że to pusta organizacja. Poszłam raz na takie ich zebranie. Cała klasa należała 

prawie i oni siedzieli na tym zebraniu, właściwie nic nie… Formalności sprawdzali. Listy, 

składki i tak dalej i gdzieś tam gazetkę jakąś trzeba zrobić. A ja, no człowiek z gospodarstwa 

pracy. Co to za robota, no po co to w ogóle jest. I nie chciałam się zapisać. Ojciec przychodzi 

z wywiadówki. Raz na pół roku czy ile. Wrócił z Białej Podlaskiej i mówi: „Dziecko, tak cię 

chwali pan Dobrzyński, ten twój…”. Przedwojenni profesorowie tam byli jeszcze w 

większości. Mów/, „Powiedział, że jesteś taka dobra uczennica i grzeczna dziewczynka, ale 

do czegoś tam się nie chcesz zapisać i to jest szkopuł największy. Zapisz się do tego czegoś. 

ZM coś tam. Ja mówię: „Tata, nie zapiszę się”, „No, ale dlaczego? Zapisz się, jak chcą żebyś 

się zapisała”. Ja mówię: „Nie zapiszę się”. Mówię: „Głupota tam jest, nic tam nie ma. Szkoda 

mi czasu”. No, ale w końcu zmusili mnie na pół roku przed rozwiązaniem, przed 

rozwiązaniem w [19]56 chyba, przed rozw/… W każdym razie ZMP rozwiązano i ja byłam w 

nim parę miesięcy tylko. Na szczęście. No, ale zrobiłam tam jedną dobrą rzecz, bo 

zorganizowałam pomoc dla najsłabszych uczniów w ramach tego ZMP, bo było takich parę… 

Taka jakaś tępota. No trzeba ich poduczyć. No w każdym razie pomagali tam lepsi gorszym. 

ZMP się rozwiązało. Przeżyliśmy w technikum śmierć Stalina w wielkiej auli, bo technikum 

miało piękny nowy budynek w przeciwieństwie do klasztoru tych gimnazjalistek. I w auli 

wszyscy nas zwołali. Z [niezrozumiałe – 39:00 – W.D] Stalin umarł i minuta ciszy. A 

młodzież chichrała się w większości. Tylko, żeby nie pokazać, broń Boże, ale chichrało się. I 

to było takie zakłamane i dzieci to widzą. Dzieci to widzą. Może nie wiem… Nie wszystkich 



to interesuje, ale widziałam, że to wszystko jest jakieś takie sztuczne, zakłamane, 

bezsensowne. Jeszcze przeżyłam [19]56 rok w tym technikum. Na Węgrzech… Najpierw 

Poznań, a potem Węgry. Nie wiem… Ja z koleżanką, nie wiem, czy w tej naszej szkole, która 

miała równoległe 4 klasy, czyli w sumie ponad 120 osób, czy ktoś jeszcze biegał. Ale my z 

koleżanką, bo nie wiem kto nam dał, kto organizował… Nie pamiętam. W każdym razie 

biegałyśmy po całym mieście z puszkami i zbierałyśmy ściepkę na walczących Węgrów. 

[40:00] 

Na Węgrów, na Węgrów… Wszyscy płakali, dawali pieniądze, bo Węgrzy nasi bracia, 

Węgrzy giną. No i co. A potem Gomułka doszedł do władzy, właśnie. I Gomułka w [19]56, 

Gomułka pojechał do Rosji na rozmowy. Tam ustalił te kołchozy, że nie będzie. Tam jeszcze 

ustalił, że wojsko jakieś tam na szczytach, będzie nie tak oficjalne, będą Rosjanie, ludzie 

radzieccy. No i Gomułka to był nasz bohater. Jak wracał z tej Moskwy, na dworcu, przez 

Białą Podlaskę pociąg jechał, a to pierwsza po granicy stacja, to były takie tłumy, na dworcu 

go witały, że ja, ja muszę tę taką bluzę ze sztruksu, świeżo uszytą, nową z zamkiem, mnie to 

porwano wszystko. W tym tłumie, taki był straszny, gęsty tłum. Ale chlebem i solą witaliśmy 

Gomułkę. Znaczy gospodarze miasta. Także Gomułka był bohaterem naszych czasów, przez 

jakiś czas. No i co, skończyłam… Moja siostra powiedziała: „Słuchaj, jak możesz iść na 

studia, dobrze się uczysz, to idź na studia”. Ja mówię: „No gdzie ja na jakie studia”. Ona mi 

powiedziała, że w Warszawie jest SGPIS, ale oprócz tego jest jakaś tam szkoła Wawelberga. 

Dowiadywała się, dowiadywała. Okazało się, że nie ma już tej szkoły. No i na SGPIS 

złożyłam papiery. Ja i jeszcze jedna. Z całego technikum chyba byłyśmy pierwsze. Z 

koleżanką z mojej klasy złożyłyśmy papiery na studia. Ja do SGPIS, a ona do Wrocławia do 

Wyższej Szkoły Ekonomicznej, bo tu miała stryjka i mieszkanie miała zapewnione na studia. 

Stryjek jej pomógł. Może wojskowym jakimś był. No w każdym razie ja się na studia nie 

dostałam z powodu braku miejsc i za słabego wyniku. Powiedziałam tak. Polski był dobry. Z 

polskiego, matematyki i z historii egzamin. Z matematyki, jak tam przechodziłam, przy tym 

stole egzaminacyjnym, powiedzieli – nawet taką uwagę pamiętam: „No pierwsza, która 

cokolwiek umie z tej matematyki”. A miałam świetnego profesora Bagińskiego w szkole 

średniej, który tak wytłumaczył, że każdy by pojął. No w każdym razie trochę umiałam tej 

matematyki. Ale historii nic nie umiałam. Także, nie wiem czy ja 2 nie dostałam. Ale nie, 

chyba jakąś 3 z tymi, bo o Sejmie Czteroletnim potrafiłam parę słów powiedzieć. O 

Powstaniu Warszawskim niczego nie potrafiłam powiedzieć. I o, jeszcze pytali mnie o 

malarzy polskich. Oprócz Matejki, nie potrafiłam nikogo wymienić. No, ale trudno się dziwić. 



Radia w domu nie było. Gazeta „Rolnik Polski” nic takiego. W domu rodzice też takich 

rzeczy, po prostu nie było. Nie było radia, nie było gazety, nie było książek. No skąd ja 

miałam to wiedzieć. I rodzice prości. I odesłali mi papiery, że jestem nieprzyjęta. No to 

szybciutko zaczęłam szukać pracy. Myślę, po to szłam do technikum, żeby no pracę znaleźć. 

No, ale pracy też nie było. Na ekspedientkę w sklepie chodziłam po 3 sklepach, 4 i kazali mi 

składać papiery. Powiedzieli, że na razie szans nie ma. No więc jak spotkałam koleżankę, tą z 

którą we Wrocławiu, w Białej Podlaskiej szukając tam, składając te kolejne podania o 

pracę… Spotkałam koleżankę. Ona mówi: „Ja się dostałam na studia”. Mówi: „Zdałam 

egzamin, będę przyjęta.” – mówi: „Ale tam było nie tak dużo kandydatów i dodatkowe 

egzaminy będą we wrześniu. To złóż może te papiery tam”. No to ja  te papiery przesłałam do 

Wrocławia. I dostałam dzień przed egzaminem… Dostałam pismo, że mam przyjeżdżać, jutro 

o 8 egzamin, a dostałam wiadomość o 14 chyba, czy 15 w przeddzień. No i wszystko w 

ciągu… Z tego lasu, prosto z lasu, bo zbierałam jagody w lesie… Od razu na drugi dzień z 

pociągu tu przyszłam na uczelnię. Przyjechałam na to… Pociąg był taki Brześć – Legnica. 

Zatrzymywał się w Białej Podlaskie. Całą noc jechałam, bo o 19…  Ledwie zdążyłam. Ojciec 

mnie końmi odwiózł do autobusu 5 kilometrów. W autobus wsiadłam i zdążyłam na ten 

pociąg do Legnicy. Mama pożyczyła jakieś pieniądze od kogoś, bo nie było. Wzięłam taki 

koszyczek do którego kawałek placka włożyłam i ciepły sweter. No i przyjechałam… i 

książkę do historii, bo nie umiałam historii. W technikum przez jeden rok chyba była historia. 

I niejaki ten podręcznik Missalowej – był taki. I z tego podręcznika jednego, myśmy się 

ciągle uczyli, niby uczyli, a profesor mówił tylko: „Siły wytwórcze i środki produkcji”. 

Profesor był taki komunistyczny, więc niczego nas nie nauczył. Czyli mi się ta historia, 

znowu mnie tutaj może zaszkodzić, no ale… W tym pociągu zwertowałam ten podręcznik do 

historii Missalowej, bo innej nie miałam. No i przyjechałam tu rano. Po czym przyszłam na 

uczelnię. Od dworca do uniwersytetu tego, do Wyższej Szkoły Ekonomicznej było morze 

gruzów. Za budynkiem dworca były gruzy, gruzy, gruzy. Ja byłam przerażona. Ja w ogóle nie 

widziałam już gruzów na wschodzie, ani tym… A tu było morze gruzów. No, ale 

przyjechałam z tych gruzów. Między gruzami były 3 budynki tej szkoły ekonomicznej, 3 

chyba budynki całe jeszcze, całe. Jeden ten od ulicy to był z jednej strony zburzony. No i 

znalazłam tamtą aulę i poszłam. Była już otwarta. Poczekałam tam 2 godziny, bo o 8 zaczynał 

się egzamin. Zjadłam kawałek tego placka na sucho, bo nic nie miałam do picia. A tam 

przecież nic nie było o tej porze. No i napisałam jakieś tam… Zaczął się egzamin po prostu. 

Złożyłam tam papiery. Egzamin. Po egzaminie przyjdź jutro na ustny. Jutro ustny, następnego 

dnia. A co ja mam do jutra zrobić? No, ale koniec języka… Dziewczyny zaraz 



podpowiedziały, że tu jest akademik na Drukarskiej i jak pójdziesz do dziekanatu, pokazały 

gdzie jest dziekanat, idź do dziekanatu. W dziekanacie dostaniesz karteczkę, skierowanie do 

akademika i jakieś tam bony do stołówki. I wszystko to pozałatwiałam. No tu trzeba 

powiedzieć, że tak trochę to było zorganizowane tak, że no, no – nie ginęłam. W każdym 

razie blisko było z uczelni do tego akademika. Na drugi dzień poszłam, zdałam bardzo dobrze 

wszystkie egzaminy, łącznie z historią. No w każdym razie przyjęta i po trzech dniach już 

jestem przyjęta na studia. No i zostałam z tym koszyczkiem i tą jedną spódnicą. Już nie mam 

po co wracać tam, bo już zajęcia jutro się zaczynają. Więc no znowu gdzieś tam podania, o 

stypendium, podania o akademik, podania…. Wszystko dali. Wszystko dostałam. Stypendium 

było 260 złotych, o ile pamiętam. Akademik 120 i 120 wyżywienie na stołówce. No i 20 

złotych mi zostawało. A rodzice wiedziałam, że nic nie mogą mi pomóc. Te parę złotych, 

które dostałam to były tam na jakieś pierwsze zakupy. No i napisałam do rodziców po 3 

tygodniach. Dostałam paczkę z ubraniami, z płaszczami. No i zostałam już tutaj. No i co 

jeszcze tu powiedzieć… No komuna się… Było jeszcze… To był okres popaździernikowy, 

więc taka była jeszcze dobra atmosfera na uczelni. Wszędzie byli studenci. W [19]56 

przyłączali się przecież do tych oporu, do tych ruchów całych i Gomułka… Ale Gomułka jak 

Gomułka, komunista. Zaczął po roku, dwóch, zaczął przykręcać śruby no i na uczelni znowu 

zaczęło się nieciekawie. Znaczy nieciekawie… ZMS powstał. ZMS dyktował co i jak. Jak 

ktoś nie chciał do ZMS-u to już był wróg publiczny. No i znowu zrobiłam się, tam we 

wewnątrz wrogiem publicznym. Śpiewaliśmy brzydkie piosenki o Stalinie, coś… No w 

każdym razie byliśmy tą zbuntowaną, nie ZMS-owską grupą. Tu przy kościele był, był… 

Akademik miałam naprzeciwko tutaj, już go nie ma. Wyburzyli go, ale naprzeciwko tego 

mrówkowca był nasz akademik. Tu blisko uczelnia, blisko kościół. Wszystko w domu. I w 

kościele był bardzo mądry wtedy proboszcz, taki ojciec Hieronim, który tak przygarniał 

trochę młodzież. Taką grupę dyskusyjno – akademicką tam zorganizował. No i myśmy tam 

zaczęli chodzić. No i okazało się, że bardzo fajnie tam się rozmawia. Próbował jakieś tam 

dyskusje, takie trochę polityczne, trochę literackie. No i tak jakoś… Pojechaliśmy, aha… 

Ojciec powiedział….  

[50:00] 

W większości byliśmy biedną młodzieżą taką. I ojciec kiedyś powiedział: „Jak chcecie na 

wakacje jakoś tanio zorganizować, to my mamy w Wałczu tą, ten klasztor swój i tam 

znajomości. I w leśniczówce możemy wam ugadać, żeby w leśniczówce was przenocowali za 

10 złotych, czy ileś tam, za nocleg. I będziecie mieć tanio i tam piękne jeziora, lasy i tak 



dalej”. I pojechaliśmy do tej leśniczówki. Koło… Szwecja się nazywała ta miejscowość, 

pięknie nad jeziorem, leśniczówka. Ale lało. Cały miesiąc prawie lało. I zaczęliśmy na tym 

sianie w tej leśniczówce trochę moczyć tam. No bo się mokło bez przerwy i leśniczy się 

trochę zniechęcił i powiedział, że mu to siano psujemy. Chłopaki zorganizowały tam szałas 

jakiś w lesie, ale szałas w deszczu. Wszystko… Ale w końcu znaleźliśmy jakąś chatkę z 

drugiej strony trzeciego jeziora, nad jeziorem i… Nie, już za bardzo poszłam do przodu. Za 

bardzo już poszłam do przodu, a chciałam o tych, o uczelni jeszcze mówić. No, ale mniej 

ważne. W każdym razie wtedy okazało się, że to, że my jesteśmy z księdzem, czy poleceni 

jakoś przez księdza, to już jest źle widziane. Już nas tam gdzieś zanotowano, już niedobrze i 

myśmy tam nad tym jeziorem… Taki domek znalazł kolega, student ze Szczecina, tam gdzieś 

po drodze… W autostopie dogadaliśmy się. Powiedział, że nad naszym jeziorkiem jest taka 

chatka drewniana, z dachem, fajna, bez okien co prawda, ale lepsza niż ten szałas i „możecie 

sobie tam normalnie spać”. I myśmy się tam przenieśli. Świetnie było. Wszystko było dobrze, 

ale tam nas znaleźli. Jak to było… Ospa była we Wrocławiu, ospa była we Wrocławiu i tam 

nas znaleziono, że zaszczepić się musimy. I rzeczywiście pojechaliśmy do tego Wałcza 

zaczepić się, ale okazało się też, że na uczelni też już wiedzą, że my tam grupa jakaś jest, 

grupa niezarejestrowana nigdzie i na uczelni musieliśmy się tłumaczyć, że gdzieś tam… No, 

także no… Nie byłam socjalistyczną młodzieżą. Nie udawało mi się ciągle. No i nic. Do 

pracy syp/… A, po dwóch latach wzięłam stypendium. Fundowane były stypendia, 

fundowane. Nie wiem czy Pan wie, co to takiego jest. Bo z tego stypendium, takiego, które 

uczelnia wypłacała państwowego, no można było przeżyć, ale przeżyć głodowo. Ja z domu 

nie miałam pomocy, niestety. Jeszcze mi buty na zimę kupiono raz i płaszcz przysłano ten, 

który tam miała, ale już nie chciałam w nim chodzić, bo nie było zbyt modny i ciężki na 

wrocławski klimat, więc nie miałam pomocy. No to weszły w życie wtedy takie fundowane, 

że firmy fundowały stypendia. Stypendia były wysokości mniej więcej 600 złotych. To było 

bardzo dużo pieniędzy. Jak się opłaciło wszystko, to jeszcze 200 złotych zostawało na takie 

wydatki drobne. I ja sobie wzięłam z Fadromy. Pan nie wie, co to oczywiście Fadroma. 

 Był, był taki zakład. 

 Był taki zakład, bardzo dobry, walce drogowe… Bardzo dobry zakład w centrum na 

Grabiszyńskiej się mieścił. Wzięłam tam jedno stypendium. Było, wzięłam sobie to 

stypendium. Banki dawały stypendium. Moja koleżanka jedna w banku wzięła. No w każdym 

razie byliśmy już, tego, zakontraktowani do pracy. Zresztą pracy po studiach we Wrocławiu, 

w Białej Podlaskiej nie było żadnej pracy. Nawet dla tych. Ale było tylu absolwentów tam, no 



to gdzie tam jak tam nie było przemysłu, tylko fabryka Raabego, która robiła kołki do butów, 

takie gwoździki drewniane i skrzynki do owoców. To jak tam można było zatrudnić. No w 

każdym razie tu pracy nie było. Trudno. Myśmy musieli pójść do pracy, z tym, że nas… 

Okazało się, że jak poszło się do pracy, to dopiero znowu zaczęła się bieda. Bo w akademiku 

wszystko było fajne, za darmo. Mieszkanie płaciło się z tego stypendium. Wszystko było, a 

tam trzeba było wynająć mieszkanie. Najtańsze mieszkanie kosztowało, pokój sublokatorski, 

pokój tylko, to kosztował 1000 złotych. A zarabiało się na stażu, ja 1200. No, ale 

dobierałyśmy się… Teraz to pary się damsko – męskie dobierają, ale wtedy dobierałyśmy się 

jednej płci osoby. I myśmy z koleżanką sobie wynajęły tu na Grabiszynku za 1000 złotych 

pokój. Ona 500, ja 500. Ona miała 1000 złotych. W banku płacili gorzej. Dzisiaj banki są 

górą, a wtedy bank to była nędza. W banku 1000 złotych tylko dostawała. Więc zostawało jej 

500 złotych po opłaceniu mieszkania. Mi zostawało 700. No ciężko było za to wyżyć. Moja 

koleżanka po 2 miesiącach powiedziała: „A ja mam w nosie. Moja ciocia w Białymstoku ma 

duże mieszkanie, nie ma dzieci. Czeka na mnie z otwartymi ramionami. Ja sobie…”. A bank 

był jeden i miał tylko… Więc ona między bankami, ciocia jest załatwiła, że stypendium jej 

przenieśli do tamtego banku spłatę, ten bank zrezygnował i ona pojechała se do Białegostoku, 

a ja zostałam. Za 1000 złotych pokoik i 1200 złotych pensji. No i rób, co chcesz, człowieku. 

Za 200 złotych nie da się wyżyć. No i zaczęłam biegać, szukać. W końcu wróciłam z 

powrotem na waletowanie do akademika, bo jeszcze jedna była nasza repetentka. Miała pokój 

jednoosobowy. I wróciłam. Na waleta mieszkałam jakiś czas u niej. Potem znowu spotkałam 

koleżankę. 

 Na waleta, to znaczy? 

 Nie wie Pan, co znaczy na waleta? 

 Nie. 

 Walet to walet. Głowa tu. No spałyśmy w jednym łóżku, ona w jedną stronę głową, ja 

w drugą stronę głową. 

 A, w tym sensie. 

 No i to waletowanie było. Bardzo, bardzo popularne. Nie tylko zresztą w 

akademikach, ale i czasem gdzieś tam… No na waleta. W każdym razie parę miesięcy z nią 

powaletowałam tutaj. Potem jakaś inna jeszcze, asystentka jedna z koleżanek była. Dostała na 

uczelni, też powaletowałam u niej. A potem spotkałam koleżankę… Miałam też szczęście do, 



do partyjnych koleżanek ze studiów, które były przyzwoite. I taką miałam znajomą, starsza, 

przyszła z komi/ jako stypendystka Komitetu Wojewódzkiego przyszła na studia do nas. 10 

lat chyba była starsza. Tutaj mieszkała, miała oczywiście… W Komitecie pracowała, to 

miała, no miała chody, miała możliwości. Miała tu niedaleko mieszkanie, z synkiem małym 

była, rozwódka czy porzucona ta pani. I pokój z kuchnią miała, całkiem przyzwoity. Ona 

mówi: „To przyjdź do mnie pomieszkać, dopóki nie znajdziesz gdziekolwiek kogoś tam do 

pary, czy towarzystwa, czy jakiegoś tańszego mieszkania”. No i u niej pomieszkałam chyba 

ze 2 lata. Bardzo nam się dobrze mieszkało. Ja coś tam popichciłam, bo ona nie lubiła tego. 

Dzieciak był zadowolony, bo miał coś ugotowane czasem. No i pomieszkałam u niej jakiś 

czas. No i potem gdzieś rzeczywiście znalazłam jakąś koleżankę i… No i tak trwała ta 

komuna. Pracę miałam… Pracę byle jak płatną, no byle jak, ale cały czas pracowałam. No i 

co. Nie robiłam kariery oczywiście. Koledzy z roku, ze studiów w ogóle, mężczyźni 

zwłaszcza, to gdzieś dyrektorami pozostawali gdzieś tam, a ja niestety nie robiłam żadnej 

kariery, bo byłam pyskata. Z dyrektorami zawsze [śmiech – W.D], teraz się mówi z tymi nie 

będzie w aliansach, prawda. Jak to są… 

 Z królami nie będziemy w aliansach? 

 Proszę?  

 Z królami nie będziemy w aliansach? 

 No właśnie. Nigdy. Od słowa nigdy. Nigdy z królami. Ja z dyrektorami nigdy nie 

umiałam się dogadać jakoś. Zawsze w poprzek im stawałam. No w każdym razie, no nie 

robiłam zbyt dużej kariery, ale pracę miałam. Ale po 6 latach musiałam zmieniać pracę 

zawsze, bo już rutyna mi… A poza tym ekonomiści… Co to ekonomiści robili za komuny. 

Nikt żadnej ekonomii nie potrzebował. Tam ekonomia w KC była i tylko instrukcję trzeba 

było tylko wykonywać. To było okropne. Ja zawsze szukałam od tego ZMP poczynając, 

szukałam sensu, sensu jakiegoś tej mojej roboty. Mało go widziałam ciągle. W związku z 

tym…  

[60:00] 

W związku z tym zajmowałam się, jeździłam na narty, na żagle, a kariera specjalnie nie 

interesowała mnie. A poza tym niczego nie można się było dorobić. Mieszkanie… dostać 

mieszkanie to, to, nie wiem, pana rodzice, czy dziadkowie Pana… Przepraszam, który Pan 

jest rocznik? 



 [19]92. 

 O Jezus Maria [śmiech – W.D]. Ja już na emeryturę się wybierałam [śmiech – W.D]. 

Boże złoty. Przerwę mam. Niech Pan to wyłączy.  

CZEŚĆ DRUGA 

I wracamy po przerwie. 

Wracamy po przerwie. I w międzyczasie tam się organizowały… Wszyscy gdzieś 

gonili, żeby pomagać. Ja z mojego zakładu pracy z koleżanką jedną, która była prawniczką… 

Ludzie tam szli i pytali, czy można w czymś pomóc, czy trzeba w czymś pomóc. No teraz 

potrzebujemy prawników – ktoś powiedział. Więc moja koleżanka była prawniczka. Jeszcze 

nie miała chyba skończonych aplikacji, więc się tam zgłosiła. Ja mówię – ekonomistka. 

Ekonomistów na razie, na razie nie potrzebujemy, tylko opiniujcie różne te przepisy nowe czy 

ustawy, które się przygotuje, to opiniujcie. Ale prawników, od raz tam ją uprzęgnięto do 

udzielania tych takich, do udzielania porad prawnych, bo jak powstała Solidarność, zobaczyli 

co jest, to tłumy z całej Polski ludzi pokrzywdzonych zaczęły do tej Solidarności jak do, jak 

do… Nie wiem jak do… 

 Pielgrzymkować. 

 Proszę? 

 Pielgrzymkować. 

 Tak, prawie, że pielgrzymkować tłumy. I ta moja koleżanka włączyła się tam. I ona 

siedziała tam prawie po kilkanaście godzin. Nie powiem, że po 24 dziennie siedziała i 

udzielała tych porad. I parę tam, kilkanaście osób młodych, młodych prawników z dużym 

tym... I między innymi tam Pan Lenkiewicz był, ale Lenkiewicz [niezrozumiałe – W.D – 

1:29]…Pan zna nazwisko Lenkiewicza? Historyk też zresztą. W każdym razie był, to było 

doskonały organizator i bardzo na pewno człowiek zasłużony, ale z tą moją koleżanką tam 

nastąpił konflikt jakiś, bo okazało się, że jak trzeba… że jak porady udzielano, to Lenkiewicz 

nie miał czasu na porady, tylko… Ale on z kolei inną ważną funkcję pełnił, bo jak gdzieś 

konflikty w zakładach pracy były między tymi nowymi związkami a dyrekcją, wszędzie 

prawie były konflikty, no bo partyjne dyrekcje, kierownictwa buntowały się i nie chciały w 

ogóle, nie chciały akceptować, nie chciały czasami rozmawiać, albo kiwały tych 

związkowców świeżych. No to najczęściej bez pomocy z zewnątrz, to by te komisje 



zakładowe, najczęściej by sobie nie poradziły, bo to nie byli… Po drugiej stronie byli starzy 

wyjadacze polityczni i wykształceni bardziej. No więc on wtedy tam wstępował i jako 

rozjemca zawsze, po prostu potrafił doprowadzić do jakiegoś rozstrzygnięcia. Nie, znaczy nie 

niekorzystnego, tylko w miarę korzystnego dla załóg i dla tych związkowców. To na tym polu 

był bardzo zasłużony, ale z kolei jak tam zaczęto robić już, zorgani/ po wyborach władz tych 

regionalnych zaczęto TAT-y zaczęły się pojawiać, tam budować tą związkowe… Boże 

Święty… No widzi Pan, słów mi brak… No struktury związkowe takie administracyjne. No 

to okazało się wtedy, że pan Lenkiewicz chce być szefem tych wszystkich prawników. 

Młodzi prawnicy się zbuntowali, jak to. „Jak trzeba było porad udzielać, to pana Lenkiewicza 

nie było. A teraz chce być szefem prawników”. A po drugie gdzieś tam z kolei wyczaili, jak 

to prawnicy, że on w ogóle nie jest radcą, nie ma podstaw do tego, żeby być radcą prawnym i 

być szefem tych, biura radców prawnych. No i zaczął się wielki konflikt, wtedy bardzo duży. 

Doprowadził do rozłamu w zasadzie we wrocławskim, dolnośląskim, w całym tym… I ta 

moja koleżanka młoda była jego przeciwniczką i wtedy no wojna była dosyć mocna. W 

każdym razie 14 wielkich zakładów pracy wrocławskich stanęło po stronie tych młodych 

przeciw Lenkiewiczowi. Na zebraniach tych całych regionalnych w regionie i w zakładach 

zaczęło się wytupywanie. Lenkiewicz był już trochę, że tak powiem, zjadł zęby, stępił w 

walce z władzą, bo on z komuną walczył bardzo wcześnie, od początku. Od początku 

[19]50… któregoś roku. I on może nawet nie miał czasu zrobić tych uprawnień radcowskich. 

No bo on był wróg publiczny od czasów jak robił pracę magisterską. Harcerzami się 

zajmował. W tym, więziennictwie tworzył jakieś tam struktury, więźniów młodych zabierał… 

Organizował obozy takie, na, które potem zarzucano, że on politycznie tak kształtuje 

młodzież. W każdym razie był wrogiem publicznym w komunie od dawna. No i tu była 

sprawa taka dosyć, dla mnie przynajmniej trudna, bo i Lenkiewicza znałam trochę i tą moją 

koleżankę. Wiedziałam, że ona jest super uczciwa i ma na pewno rację. Z drugiej strony 

doceniałam też jego pracę… No ciężka ta była. I przykro było patrzeć, że oni nie umieją się 

dogadać, że taki młody związek właściwie i już jakieś rozłamy w nim są. No w każdym razie, 

jeden z tych działaczy, z tych… 14 zakładów pracy zbuntowanych takich było przeciwko. To 

on potem wyemigrował zaraz po tym gdzieś, gdzieś za granicę. Pomagali komuniści 

wyemigrować, bardzo chętnie pomagali, bo z mojego zakładu pracy, taki magazynier był – 

Krzysiu, też był w naszej komisji i takim oddanym działaczem był. Też go tak prosili, nie 

wiem czy straszyli. W każdym razie też wyemigrował. Zaraz po tym. No dużo, dużo ludzi 

wyemigrowało. No i z kolei jak się zaczął ten zjazd krajowy, no to sprawozdania z niego. 

Tamten koncert piosenki niezależnej. To wszystko było.... To wszystko było takie bardzo 



entuzjastycznie przyjmowane przez ludzi i… No i co, i dotrwaliśmy do… A, Kornel… Kornel 

już wtedy, Morawiecki, dał się poznać, bo on wtedy odczytał ten apel do robotników krajów, 

tych, Sowieckich i wszystkich pod tych, socjalistycznych KLD. I to przecież wtedy strasznie 

napadli wszyscy na niego, łącznie z kierownictwem tej nowej Solidarności – że on nie 

powinien, że to, że tego, że powinniśmy jednak sojusze, sojusze powinny być uznawane i 

szanowane, że, że a to tu podważać może sojusze. No, ale Kornel zawsze robił swoje, 

spokojniutko, spokojniutko robił swoje. To znaczy mówił, co myśli, i spokojnie. No i podczas 

drugiej, drugiej chyba tury tych wyborów, wojenka nastąpiła. Wie Pan co… To było… To 

było tak, jak tamto było skok w górę i para w ruch, to tutaj dosłownie ręce opadły. Moja znaj/ 

jak się dowiedziałam… Moja znajoma, która mieszkała tutaj, gdzieś tam z drugiej strony 

uczelni, przybiegła do mnie o 9 chyba rano i mówi: „Słuchaj”. Ja mówię: „Co się stało?”, bo 

ona raczej nie przycho/… „Ty wiesz, stan wojenny”. Ja mówię: „Jaki stan wojenny?” Ona 

mówi: „No stan wojenny, otwórz telewizor”. Otworzyłam o którejś tam… Ona mówi: „Ale to 

nie, tylko co jakiś czas”. Otwieramy. Czarne okulary w mundurze, ogłasza stan wojenny – 

„bo Polska się rozpada, bo Polska coś tam”. Telefon nieczynny. Dobrze, że prąd jeszcze był, 

że lodówki nie wyłączyli. Wszystko zamarło. Cisza. Jezus… Ja miałam taki wielki kożuch, o, 

o taki wielkim tym… Dobrze, że mam ten kożuch, bo będą nas pewnie wywozić na Syberię 

[śmiech – W.D], bo nie wiadomo. Ludzi aresztują. Ludzi wożą gdzieś tam w kibitkach 

wywożą, nie w kibitkach, tylko wywożą nie wiadomo gdzie działaczy. Ja se myślę, po mnie 

nie będą chyba przychodzić, bo to i mały zakład pracy. To nikogo tam od nas nie internowali, 

nie, chyba tego Krzysia Koczubę internowali. W każdym razie no wojna, wojna, wojna, 

wojna, wojna. I ja jeszcze tam pracowałam… Oczywiście ulotki, ja już nie wiem, gdzieś… 

Kornela osobiście nie znałam wtedy jeszcze, ale ulotki gdzieś dostawałam. A i ulotki jeszcze 

od tych działaczy… z Mazowieckiej jeszcze się jakoś rozchodziły te gazetki, rozchodziły… 

To gazetki jak dostawałam, a wtedy takie botki się też nosiło, to w butach te gazetki, albo 

gdzieś, bo żeby nie złapali, bo za, za manie, za nie manie… 

 Posiadanie . 

 Karało się za nie manie świateł, a za manie,  

[10:00] 

za manie tych ulotek się też dostawało jakieś tam niemiłe rzeczy. No więc to się nosiło w 

cholewach, najlepiej było w cholewach zanieść. I ja te ulotki roznosiłam tak o, normalnie 

jakoś tak jeszcze wszyscy przylatywali w zakładzie pracy, wszyscy przybiegali – „Pani 



Heleno, co się dzieje? Może Pani coś wie, może jakieś gazetki?” No więc jakaś gazetka to 

była rozrywana. No a gazetki to tak się od razu szybko nie pojawiały. No, ale potem zaczęły 

się z różnych źródeł pojawiać. Dostawałam… Nosiłam do tego zakładu pracy. Zbierało się 

składki nadal, bo trzeba ratować Solidarność, więc się składki zbierało i tam przez jakiś czas,  

nie wiem, przez długo, długo zbieraliśmy jeszcze składki. Nie oddawaliśmy, a jak 

aresztowano… Bo Frasyniuk uciekł. Okazało się, że jak ten stan wojenny, Frasyniuk gdzieś 

tam uciekł, więc wielki bohater, bo gdzieś z pociągu wyskoczył, go ostrzeżono i wyskoczył 

gdzieś tam na peryferiach. Nie dojechał do dworca, bo już na niego czekali, a teraz to w 

końcu nie wiem, jak to było, czy rzeczywiście koledzy związkowcy go uprzedzili, czy on już 

wtedy był taki trochę zaprzedany. No nie wiem. W każdym razie Frasyniuk to jest dla mnie 

ogromne rozczarowanie, bo w tym zakładzie pracy od biednych ludzi, robotników zbierało się 

składki, bo on jak już był w więzieniu czy ukrywał się, bo jak się ukrywał to żonie trzeba było 

pomóc. Ona miała 2 czy 3 dzieci. Trzeba było im pomóc. Potem jak był w więzieniu, to pisało 

się na święta kartki, życzenia, żeby podtrzymać na duchu człowieka. A ten sssss za 

przeproszeniem, taki syn wychodzi i mówi, że on ma w dupie prawo i stoi na manifestacji. I 

pluje, i pluje na So/ na, w ogóle na ludzi, myślących i czujących cokolwiek. Dla mnie… Ja 

nie wiem. Dla mnie to jest łajdus dużego stopnia, łajdus. I nie ma co, i nie ma co się 

oszukiwać, że on uczciwą drogą doszedł do, do tych, do majątku jakiegoś, który posiada. 

Mówią, tu budują tę szkołę naprzeciwko i mi człowiek przychodzi, jakieś przechodzi i mówi: 

„A wie Pani, że to jest działka Frasyniuka?”. Ja mówię: „Nie wiem”. Ja mówię: „ Nie wiem, 

tak ludzie…”. „Tak, to jest Frasyniuka działka i on tu wynajął pod jakąś tam szkołę, która nie 

wiadomo…”. Pobudowali w ciągu pół roku tutaj naprzeciwko szkoły. Tu przychodzą jakieś 

azjatyckie dzieci w większości takie. Nie ma przy ulicy tabliczki, co to za szkoła, bo 

normalnie na szkołach publicznych jest tablica – szkoła, numer, taka, taka. 

 No tak. 

 Tu nic przy ulicy nie ma. Czyli tak jakby… Nie wiem… Nie chce mi się tam 

wchodzić, bo aż ta bardzo już mnie to… Czuję się już za stara, żeby dochodzić i szukać 

dziury w całym, bo może nie ma tam żadnej dziury. Ale w każdym razie, no nie wiadomo, co 

to za szkoła , jaka szkoła. Szybko zbudowana. I czy to rzeczywiście Frasyniuka działka, czy 

nie Frasyniuka. No mniejsza z tym. Wzgórze Partyzantów też mówili, że jest Frasyniuka. Na, 

na tej… na Ruskiej taki placyk łysy tam był, gdzie początkowo tra/ był parking po tym, to 

Frasyniuka jest wszystko, Frasyniuka. Zaczęli tam, coś wybudowali, jakiś biurowiec wielki. 

To jest wszystko Frasyniuka. Frasyniuk teraz gdzieś tam ma jakąś wielką tą, armię, nie armię 



tylko wielką tą, tirów całą jakąś baterię i jest wielkim właścicielem transportowej firmy. Ile w 

tym jest prawdy… No pewnie dużo jest. No pewnie jak ktoś pisze w gazecie, że on ma firmę i 

kilkadziesiąt, czy ileś tam tirów jego… Robotnik, kierowca, któryś przesiedział w więzieniu 

paręnaście miesięcy czy ile, i wyszedł, nawet jeśli jest posłem, to co, dorobił się, dorobił się  

takiego majątku... W totolotka pewnie, tak, jak Wałęsa wygrywał regularnie, pewnie w 

totolotka. No, ale wszystko bym… No nie wiem… Złodziejstwa raczej nie, nie toleruję i nie 

akceptowałabym nigdy. Ale może, no przymknęłabym, może uczciwie interesy, interesy w 

wolnej tej Polsce, niby niekomunistycznej po Okrągłym Stole można było robić. Już za 

Rakowskiego można było robić, ale nie wszyscy mogli robić. To nie oszukujmy się. Robili 

swoi, większe interesy robili ludzie służb i do dzisiaj robią. Mniejsze dopuszczeni tam przy 

Okrągłym Stole, do żłobu, że tak powiem. No i myślę, że do takich zalicza się Frasyniuk, 

który za wierność, za to, że popiera cały czas to, i robi za twarz Solidarności. Ale on… Ja go 

nigdy w życiu… Dla mnie nie jest przedst/… Ja się mam za człowieka, który był człowiekiem 

Solidarności, ale z Frasyniukiem nie chciałabym mieć nic wspólnego i nie uważam go za 

swojego przedstawiciela. No trudno. Rozeszły się nasze drogi bardzo szybko po wojnie. 

Zwłaszcza, że jak były pierwsze wybory chyba do sejmu te takie wolne i on startował na 

posła, to taką krótką tą, ulotkę wyborczą przedst/ tam przedstawił, że on stanie, 

przewodniczący, działacz związkowy w MPK i tak dalej. Potem… A potem, teraz jest 

posłem, nie, jeszcze nie był posłem. Startuje, startuje do sejmu i ma nadzieję, że żona i syn 

jego będą coś tam, że on ma żonę i syna. Nowa żona, nowy syn. A o tamtej żonie i dzieciach 

ani słowa. No jak człowiek może się tak odciąć od swojej rodziny, kiedy cały, wszyscy ludzie 

z mojego, i młodsi… W każdym razie wszyscy ludzie z Solidarności, no, współczuli jego 

rodzinom, byli, starali się być razem i pomagali. Zbierali te ściepki, pisali listy. Przecież 

myśmy długo, długo zbierali w zakładach składki na pomoc takim Frasyniukom.  

 Mhm. 

 A on się… Nie ma, on nie ma już… Pierwsze wybory, on już żony nie ma, żadnych 

dzieci, bo to była żona i córki chyba. On ma nową żonę i synka, któremu chce… Nie wiem, 

czy ten synek może być dumny z takiego tatusia. 

 Czy moglibyśmy przejść teraz do Solidarności Walczącej? 

 A Walczącej. No właśnie, o Kornelu od czasu… No właśnie słyszałam takie rzeczy, 

takie… A moja ta koleżanka prawniczka, od tego zaczęłam… Bo to była młoda dziewczyna i 

jej mama pracowała na Akademii Ekonomicznej i chyba się udzielała, tak w tych sprawach 



takich anty… I wiem, że Jola mi powiedziała tak. Jeszcze przed Solidarnością wydawany był 

biuletyn dolnośląski, Pan wie? 

Mhm. 

 Biuletyn, to było takie, takie właśnie pismo po/, powielaczowe i to Kornel był jego 

twórcą i, autorem w większości tych. I ta Jola mi powiedziała, że ona właśnie z Kornelem 

czasem pomaga, pomagała mu tamto… Jej mama i ona, że pomagała mu tam przeglądać te 

materiały, tworzyć, bo ona była dosyć młoda. I tam opiniować. Bo ponieważ była 

prawnikiem, bardzo mądrą dziewczyną. I tyle słyszałam. Ale zaczął się stan wojenny, Kornel 

gdzieś zniknął szybko i któregoś dnia moja znajoma mówi: „Słuchaj, Kornel ukrywa się, 

Morawiecki. Potrzebuje mieszkania gdzieś znaleźć”. Ja mówię: „Moje mieszkanie się nie 

nadaje”. A jeszcze ja chciałam moje mieszkanie zaproponować, bo ja sama mieszkam, że 

mogę komuś… Kolega taki jeszcze inny, Wilk nazwisko Pan zna? 

 Nie. 

 Mariusz Wilk. To był młody taki człowiek KOR-u , z pierwszego zaraz KOR-u, który 

w Solidarności też działał. I… a ja jego ojca znałam, z kolei z turystyki. I on… Ja mówię: 

„Coś bym chciała pomóc jeśli można”. On mówi: „No bo mój Mariusz tam działa politycznie, 

może on potrzebuje czegoś, mieszkania jakiegoś tam na coś”. Ja mówię: „Jeśli moje by na coś 

mogło być, to ja…”. I on mnie umówił z tym Mariuszem Wilkiem. On przyszedł pooglądał i 

mówi: „Przepraszam Pani Heleno, ale to nie nadaje się, bo my sprowadzamy duże ilości 

kultury paryskiej i trzeba by to gdzieś magazynować zanim to się gdzieś rozprowadzi. No, ale 

Pani mieszkanie się nie nadaję, ani gdzie tego złożyć nie można, ani ukryć. Także, bardzo mi 

przykro”. Wtedy sobie z tym Wilkiem troszkę tak pogadałam. No i chciałam jakoś tam 

pomóc, ale ja mówię: „Do przechowywania kogokolwiek to się tym bardziej nie nadaje, no 

gdzie ja tu mężczyznę wziąć do tego… Nie ma takich…”. Ale ja… „No to może gdzieś 

pogadasz, bo bardzo potrzebne mieszkanie”. Ja mówię: „Spróbuję ze znajomymi pogadać”. 

No nie miałam tak wiele, raczej z koleżanką jedną rozmawiałam, która 
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miała większe mieszkanie, sama mieszkała. „Ja nie, nie, ja to nie, bo coś tam dzieci”. A ktoś 

tam nie, nie, nie… I ja jeszcze miałam jedną koleżankę, samą też, samotną, która miała 2 

pokoje z kuchnią. I mieszkałam z nią na sublokatorce kiedyś właśnie, jeszcze na sublokatorce. 

I poznałam ją z bardzo dobrej strony. To była niesprawna zupełnie dziewczyna, ale bardzo 



solidna i taka bardzo zasadnicza i dzielna. Można powiedzieć dzielna, odważna. I ja z nią 

porozmawiałam. Ona mówi: „Wiesz co, ja się zastanowię. Trochę się boję, ale ja się 

zastanowię”. Ja mówię: „No pomyśl”. No i po paru dniach ona mi mówi: „Ja się zgadzam”. 

Byłam zbudowana, bo po prostu uważałam, że z jej strony, sama była, niesprawna za bardzo, 

ale pracowała oczywiście ciężko, ale ona powiedziała: „Dobrze, no ten mój pokój stoi prawie 

pusty, prawie zawsze.” Drugi pokój miała. Tam miała siostrzeńca, który chodził do szkoły, a 

potem się wyprowadził. Ona mówi: „Dobra, można”.  I załatwiliśmy to. Ona mi dała klucze, 

bo ona wyjeżdżała w tym czasie do sanatorium. Jakoś tak się poskładało. Dała mi te klucze i 

mówi: „Wprowadzaj”. No i ja z tymi kluczami kilka dni chodziłam. W międzyczasie, a w 

międzyczasie w zakładzie pracy tam wzywali mnie do, do, do… już po stanie wojennym, tam 

mnie szarpali trochę, szarpali, za/ zawołali do tego, do SB, wzywali tam na Łąkową, tam 

jakieś rozmowy… No, ale mniejsza z tym. W każdym razie tam miałam w międzyczasie tą, 

rewizję w pracy. 

 Mhm. 

 Udało mi się prawie że z tej rewizji wyjść suchą tą… I przyjechali tutaj rewizję robili, 

a ja z tymi kluczami w torebce. I po tej rewizji zabrali mnie na 48 na Łąkową i ja ciągle te 

klucze w torebce mam. [śmiech – W.D] Boże Święty. Jak zapytają, jak mi zabiorą, no co ja 

zrobię, jak mamy się tam umówić na, na to wprowadz/, na wprowadzanie Kornela. No, ale 

jakimś cudem klucze, nie, nie dociekali jakie klucze, co za klucze są. Tam przeleżały się te 

48, tam razem z moimi innymi rzeczami, w przechowalni, w depozycie tak zwanym. No i 

udało się. I zaraz po tym byłam trochę przestraszona. Myślę, jak, co… Ale dałam te klucze 

koleżance, która mi mówiła o tym, i wprowadzono tam… A nie, już wróciła ta koleżanka z 

sanatorium w międzyczasie. Odebrałam ją z dworca, czy ktoś znajomy odebrał. W każdym 

razie, no Kornel się tam wprowadził. No i okazało się, że to było jedno z 

najbezpieczniejszych miejsc. I mieszkał tam chyba najdłużej. No i, i w ten sposób… Ja nie, 

nie należałam, nie zapisywałam się do Solidarności. Nawet mi tam chyba mówiono kiedyś. Ja 

powiedziałam, że nie do żadnej… Nie zapisuję się do żadnych tych. A poza tym nawet nie 

nalegano, bo to może byłoby niewskazane, bo to jakiś trop, jakiś jeszcze jeden. A tam były 

takie dobre chyba zasady w SW, że nie łączono wielu rzeczy, że i…. 

 Konspiracyjne. 

 Proszę? 



 Takie konspiracyjne. 

   Takie konspiracyjne. W każdym razie spokojną… Polubiłam tego Kornela, bo nie da 

się go nie polubić. Widywałam się z nimi, z nim bardzo często, bo ja chodziłam tam do tej 

koleżanki, bo jak była niesprawna, regula/ regularnie ją… Ja z nią mieszkałam, poza tym na 

sublokatorce, więc jak dostała mieszkanie, to ja regularnie ją odwiedzałam. Jak już potem… 

Ja jestem znana działkowiczka. Więc jak miałam ogródek duży, to wszystkich 

uszczęśliwiałam plonami z tego ogródka. I oczywiście tej koleżance niesprawnej, to jak 

najbardziej. Zawsze jej dowoziłam coś, dowoziłam. Czasami miała tego dość i mówi: „Ty mi 

już nie zawalaj tym, bo ja już nie mam siły z tym”. No, ale okazało się, że to bardzo potrzebne 

i ja tak jak ją odwiedzałam przez x lat, tak dalej ją odwiedzałam. I to nie było nic 

podejrzanego w tym. Także, ja byłam tam gościem, przynajmniej raz w tygodniu tam byłam, 

jak nie częściej i wiedziałam co się dzieje, wiedziałam no czasami te pisma, pisma tam 

przygotowane były, gazety, gazetki, matryce, artykuły czasem. Kornel mówi: „A weź to 

Helenka przeczytaj, przeczytaj to może, może coś tam Ci się uda”. Ja mówię: „Nie, bo ja 

jestem czepliwa. Uczepię się czegoś i będzie.” No, ale coś tam razem. Ale nie, nie spełniałam 

żadnych innych funkcji w tym czasie w SW. Może i dobrze, bo w każdym ra/, bo, bo nie, nie 

łączono mnie z tym. Łączono mnie… Miałam przy/… Jeśli miałam przyjemności czy 

nieprzyjemności, to za działalność w Komisji Zakładowej, bo tam w końcu już się tam, już 

Solidarność całkowicie zniszczyli, ten przewodniczący, tak mu robili koło pióra za 

przeproszeniem dyrekcja i ten, że w końcu zwolnił się i wyjechał. Raz mi się udało go 

wyratować, uratować znaczy pracę, bo zrobili mu taką prowokację przygotowali. Poprosili 

chłopaków tych z warsztatu, żeby skargę na niego napisali i podali mu fałszywe, im podali 

fałszywe ten, że on sobie załatwił pensję, a im nie i tak dalej. No w każdym razie odkręciłam 

to i potem musieli dyrekcja, dyrektor techniczny musiał odszczekiwać za przeproszeniem, 

może nie odszczekiwać, ale wycofać się z tej. No, ale ten chłopak, ten przewodniczący nie 

miał już tam za bardzo życia i zwolnił się. Także, dużo, dużo… Wielu osobom po/ po/ po/ po/ 

po prostu poprzekreślano kariery czy tam w ogóle pracę stosunkowo. On w ogóle z 

Wrocławia się wyprowadził gdzieś. Potem go już nie spotkałam, ale ci… Ach… Działaczami 

takimi większymi byli tam zwykli chłopacy z transportu, wózkami jeżdżącym, ale to były 

chłopaki na poziomie. Ja nie wiem… Dzisiaj, dzisiaj się czasem rozmawia z ludźmi niby 

wykształconymi, to im do pięt nie dorastają. A poza tym odważni byli, takiego donosiciela 

znanego w tym to mówi: „Poldziu”, bo to już było po wojnie. On gdzieś tam… Znaczy po 

stanie wojennym. „Gumowe ucho” – krzyczeli [śmiech – W.D]. No co on miał zrobić, jak oni 



gdzieś tam z szatni przez okno go, dokuczali mu. Hu hu. No i co. Z Solidarnością Walczącą 

przez cały stan miałam właściwie taki kontakt. No wiedziałam co się dzieje, wiedziałam 

mniej więcej jak numery poszczególnych tych, gazetki wychodziły. No… 

 Wspominała też Pani o roznoszeniu tam ulotek i czasopism. 

 To… Ulotki potem miałam i SW, i jeszcze po linii, że tak powiem, regionalnego 

komitetu, bo region, przecież Kornel drukował część prasy tej podziemnej z regionu, także to 

wszystko się [niezrozumiałe - 28:15 – W.D]. Ja to do pracy nosiłam, więc w pracy już po 

prostu byłam podpadnięta z lekka, ale ponieważ to był mądry, mały zakład pracy, to 

specjalnie tam nic sobie z tego nie robiłam. Pan Poldziu i sekretarz mówili… Pan Poldziu był 

trochę językowo taki jak Pan Petru i zawsze mówił: „Eksterma, tak eksterma Solidarności”, 

ale dla sekretarza to ja byłam ekstrema raczej, „Ta ekstrema związkowa”. No, a dyrektor był 

młody, ambitny – [niezrozumiałe – 28:48 – W.D] się nazywał. Przyzwoity chłopak. Jego stryj 

chyba, czy ojciec był cichociemny, a on był tutaj karierowicz. No został dyrektorem w 

zakładzie, lubił wypić facet. Miał spokojną pracę w zakładzie, bo zakład kręcił się jak należy. 

Nie musiał tam nic tego…, a tu mu taka Maziejuk jakaś była, sekretarz Solidarności, 

kłopotów przysparza, bo tu przychodzi jakiś ubek i mówi, że, że on ma rzucić tą, tamtą, z tą, 

bo ona ulotki nosi, bo ona buntuje, bo ona coś tam… A on nawet może nie chciał tego robić, 

ale w każdym razie po jakimś tam… A Ubowcy, no właśnie z, z tą, zrobili re/ kipisz w biurze. 

Udało mi się schować, tam miałam papiery, ulotki, udało mi się tak włożyć w segregator z 

tymi schować przy dwóch w pokoju, przy dwóch esbekach. Jeden patrzył a drugi gdzieś tam 

spojrzał w okno. 

[30:00] 

Ja w tym czasie wyrzuciłam. Ale człowiek jak musi, to ma czworo oczu i cztery ręce. I… Ale 

wtedy zabrali mnie tu, przywieźli, i tutaj robili kipisz. Też było wesolutko nawet. No i po 

jakimś tam czasie w końcu albo przychodził taki Ubek z pełną buzią złotych zębów. To był 

jakiś no… Wywalił, wyprosił dyrektora z gabinetu, zastępcę, bardzo kulturalnego człowieka, 

starszego już i mnie było przykro, że on dyre/ i dyrektor daje się wyprosić z gabinetu, bo on 

musi tam ze mną rozmowę, nie wiem, umoralniającą czy jaką, przeprowadzić, a wtedy już 

miałam wymówienie. Dyrektor już mi dał wymówienie. Powiedział tak: „Pani Heleno, ja tam 

nie mam… Wszystko byłoby w porządku, ale ja już mam dosyć kłopotów. Wiecznie mi 

czepiają się, że Pani to, że Pani tamto, że mam Panią zwolnić, że, że mam Panią karać czy 

coś. Dość mam tego. Ja chcę mieć święty spokój”. Ja mówię: „No trudno i rozumiem, 



rozumiem, że Pan chce mieć święty spokój”. No a w każdym razie miałam już to 

wypowiedzenie 3 miesięczne i ten Ubek mnie tam do tego gabinetu i mówi tak: „No Pani  

magister. Pani jest bardzo wykształcona, mądra…”. Ja mówię: „Ooo”. Coś nowego, 

wykształcony człowiek. „A tu Panie nie doceniają. Dostała Pani wymówienie i co…” Ja 

mówię: „Coś sobie znajdę”. „A wie Pani co, gdyby Pani chciała, to my możemy pomóc Pani 

lepszą pracę załatwić”. Ja mówię: „Ojej, dziękuję”. Ja mówię: „Bardzo dziękuję, tylko mi nie 

przeszkadzajcie. Pomocy żadnej bardzo proszę mi nie udzielać”. No i tak mnie usiłował tam 

na tą dobrą pracę jakąś namówić. Powiedziałam już dziękuję, zdecydowanie. No to nie. Nie to 

nie. Ja mówię: „Tylko mi nie przeszkadzajcie”. Ale chyba jak zwolniłam się, chyba mi 

troszkę przeszkadzali jednak, bo to wtedy nie było trudno o pracę dla ekonomisty z wyższym 

wykształceniem i z dużą praktyką. A ja w kilku, w kilku chyba zakładach składałam papiery i 

już było wszystko prawie załatwione i nagle odwoływanie, że już nieaktualne, już 

nieaktualne. No w każdym razie poszłam, no odeszłam stamtąd, zwolniona, jak to było… za 

wypowiedzeniem, tak. Porozumienia stron nie szukałam. I pracę, ponieważ 3 miesiące 

miałam, to szukałam. I w końcu znalazłam pracę w maluśkim tym, w cepelii. Cepelia biuro 

handlowe jakieś tam. Handelek, no handelek. 

 Mhm. 

 No, ale w budowlance, bo tam to było budowlane [niezrozumiałe 32:47 – W.D], ale w 

przemyśle nigdzie mnie nie przyjęli. Więc widocznie robili mi koło pióra. Nie wiem… W 

każdym razie… A w tej cepelii prezesem był też chyba człowiek ich, taki… Potem z 

akademii… Prawdopodobnie też był za/ tam gdzieś ze służbami mocno powiązany. Ale taki 

przyzwoity dosyć człowiek i mówi tak, tak patrzy w tą moją ankietę i mówi tak: „Pani 

magister, takie tutaj kluczowe firmy Pani ma w tym swoim przebiegu pracy, a tu do takiego 

handelku Pani chce iść, dlaczego?”. No co będę tłumaczyć, że pierwszy zakład, który 

decyduje się. Ja mówię: „Bo małe jest piękne, podobno”. „Ahaha”. Bardzo mu się to 

podobało. Coś tam jeszcze powiedziałam, bardzo mu się to podobało. Bardzo mi się podoba, 

zatrudniłam się tam. No popracowałam tam parę lat, ale pieniądze rzeczywiście były całkiem 

cienkie. No i poza tym mała firma. Nie bardzo tam miałam co robić. No i się zwolniłam się 

stamtąd. Nie wiem, czy mama mi zachorowała w tym czasie jakoś, w każdym razie musiałam. 

Zwolniłam się. Gdzieś znalazłam w końcu… Nie, nie. Znalazłam jakąś tam pracę. Ktoś mi 

pomógł po znajomości. Koleżanka jakaś znalazła mi tam znowu w budownictwie. No i tak to. 

Solidarność przebrzmiała, a kontakty z Walczącą, z tymi co się spotykałam, zostały. 

Zwłaszcza, że, że rzeczywiście są, nie mówię, mili, no, wartościowi. Wartościowy człowiek – 



Kornel i to środowisko ludzi uczciwych. Próbował do polityki przecież bezskutecznie dostać 

się od wielu… Przecież na prezydenta startował, na senatora startował, na posła. Nic. Zawsze  

starałam się, zbierałam podpisy. Zawsze biegałam gdzieś tam… Nawet [śmiech – W.D], 

nawet ostatnio jak startował, chyba, czy w tym… 2, 3 lata temu jak startował do sejmu, czy na 

prezydenta jeszcze raz startował? 

 Do sejmu się dostał. 

 Dostał się, ale za/ … Może teraz. 

 Z listy Kukiza, tak.  

 I zbierałam podpisy oczywiście, jak zwykle wśród znajomych. Wszyscy chętnie. 

Niektórzy nie. Niektórzy Morawieckiego z Mazowieckim mylili [śmiech – W.D]. Kiedyś, 

jeszcze na początku jak zbierałam podpisy, taki pan z ogródka, ja… Podpisał mi tam 

oczywiście na Morawieckiego, a potem mówi tak: „No widzi Pani, Pani Heleno. Ja też 

popieram Mazowieckiego razem z takim… Podpisałem Pani”. Ja mówię: „Panie Janie, ale 

Pan nie podpisywał na Ma/, ja nie zbierałam na Mazowieckiego, tylko na Morawieckiego”. 

„A na Morawieckiego, aha. Ooo”. Ja mówię: „Ale niech Pan nie żałuje. To na pewno jest 

lepszy człowiek od tamtego”. „No dobrze, dobrze, dobrze”. Tak to było, Mazowiecki z 

Morawieckim niektórzy… Ale no…. Morawiecki… A ostatnio właśnie mówię, że parę, 2 lata 

temu przy tym zbieraniu podpisów, jednego kolegę takiego, no mojego kolegę po sportowej, 

że tak powiem linii prosiłam… Spotkałam go przypadkowo i prosiłam. I razem żeśmy leczyli 

się trochę. I mówię: „Juleczku, może mi podpiszesz?”. I też z politechniki. Ja mówię: „Może 

mu podpiszesz, bo ja zbieram pod te, podpisy na Kornela. Musi tam zebrać ileś, 3 tysiące czy 

ileś tam podpisów”. Się zjeżył i mówi tak: „Na Kornela? Tego wariata? Na Kornela? 

Oszalałaś? To przecież tylko psuje Polskę, to tak…”. I tak wybuchnął, a bardzo kulturalny 

chłopak i bardzo sympatyczny. I go zawsze lubiłam i ceniłam. Nawet ma tytuł profesora już 

nawet. Wtedy już miał. Ale wybuchnął tak, że ja po prostu ogłupiałam. Ja mówię: „Spokojnie, 

nie chcesz, to nie podpisuj, ale nie gadaj takich rzeczy” – ja mówię: „No co Ty”. On mówi: 

„Tak?”. I okazało się, że to człowiek, który za taką wygładzoną, elegancką fasadą, stary 

komuch jakiś, jak stary komuch, bo on mówi, że Solidarność teraz rządzi, Solidarność 

wszystko popsuła i łącznie z tym…, zepsuła całą Polskę i w ogóle. Ja se myślę – Boże 

Święty. Ja mówię: „Julek, przecież Solidarność przede wszystkim nie rządzi w ogóle. 

Solidarność została wydudkana, że tak powiem. Solidarność od teraz może znowu trochę 

dojść do głosu”. Ja mówię: „To nie to, co Solidarność chciała, to nie ma tego w Polsce. Dalej 



rządzą ci, co rządzili tylko nie z tych, a, nie z wysokich świeczników, bo ci nie mogą, ale z 

tych, co byli ukryci bardziej. Ale to nie żadna Solidarność, wtedy jeszcze nie doszła do 

władzy”. Ja mówię: „Nie da rady. Olszewski może Solidarność reprezentował, premier, ale ty 

widziałeś co się stało, widziałeś no to…”. 

 A jeszcze pytanie, w jakich latach Pani współpracowała z Solidarnością Walczącą? 

 Od o/… To znaczy ja powiem, że to znaczy od czasu, kiedy to, to mieszkanie… Od 

[19]83. 

 Mhm. I przez ile lat? 

 Os/… Jak… Czy… Właściwie to do końca, że tak powiem, współpracuję. Nie 

zapisałam się ani do Partii Wolności, którą Kornel potem założył, ale cały czas wiem co, co 

robią. Znaczy cały czas jestem w kontakcie z tymi ludźmi i cały czas prawie popieram tę 

linię. Czasem się tam nie zgadzamy z Kornelem, czy z niektórymi ludźmi czasem. 

 A pamięta Pani jakieś nazwiska na przykład? W sensie, z kim Pani miała styczność 

wtedy? 

 Nazwisk wole nie wymieniać. 

 A, rozumiem. 

 Odmawiam odpowiedzi [śmiech – W.D]. 

 Rozumiem. Jeszcze takie, co było takim jakby dominującą motywacją, żeby po prostu 

działać w tym wszystkim? 

 [nierozumiałe - 39:32 – W.D] Nie było. To był imperatyw. Nie żadnej motywacji. 

Odruch normalny. Tak jakby Pan powiedział, jakby Panu ktoś dlaczego Pan coś robi. No 

normalnie. Normalnie trzeba było. W takim 19[56] trzeba było, jak powiedzieli, że, że zb/ 

apel jakiś był, że Węgrzy walczą, krew się leje, trzeba im pomóc. No to normalne było. Pytam 

gdzie, gdzie mogę dostać tą puszkę i lecieć zbierać, no. Albo, że ten, Gomułka wraca z 

Moskwy i załatwił tam nam coś, no to trzeba lecieć go przywitać, bo się zatrzymał w Białej 

Podlaskiej, pierwsza stacja w Polsce, no trzeba lecieć. Pan może… Mi porwali ten, skafander, 

który krawcowa mi uszyła, nie wiem czy, czy go naprawiłam, bo zamek mi wyrwali, a to było 

bardzo kosztowne i bardzo rzadka rzecz wtedy. Dla mnie była bardzo cenna. No, ale nie 

płakałam przecież z tego powodu. Albo to, że, że do Solidarności trzeba przystąpić, wracać z 



tego, wracać z gór, z Tatr, lecieć. O Jezus. I drugi raz w stanie wojennym byłam na tym, na 

tym, w tych Tatrach, na tej Rusinowej. I to jest blisko granicy. I tam stan wojenny, jak był, no 

to ta służba, jak to się nazywa? Obrona… Służba Ochrony Pogranicza, tak? 

 Tak. 

 I oni tam ciągle przychodzili, bo to do tego szałasu tam w Tatrach przyjeżdżało 

mnóstwo ludzi i w szałasie spali i… Spali, szli gdzieś tam dalej z plecakami, albo się 

zatrzymywali na tydzień i nikt tam się nie meldował, bo gdzie tam chodzić i meldować się. 

Babka była Rusinka, która brała po 5 złotych za nocleg, jak ktoś bardzo nie chciał, to nawet 

nie, nie szukała go tam. I przy/… Ale oni przychodzili sprawdzać kto tam mieszka i jak nie 

zameldowany gdzieś w tym, no to w dowodzie chyba meldunki jakieś były, nie wiem… W 

każdym razie wypędzać trzeba. 3 dni można było się zatrzymać i wybywać. Nie spać tam. Jak 

kogoś już 3 raz spisali, to już go podawali tam gdzieś do kolegium. No więc jak przy/, przy/, 

nadchodziła ta, ta wopiści, o wopiści nadchodzili, to ci tacy, którzy byli no pod/ już 3, dłużej 

niż 3 dni byli, to uciekali do lasu i myśmy poloże/, pobiegli do lasu między kamienie i takie 

jagody. Żeśmy się tam ułożyli, a ci wopiści siedzieli, bo babka ich pewnie alkoholem… Ona 

miała taką przepalankę i jak chciała ich tam trochę udobruchać, to im dawała wypić troszkę 

tej przepalanki i to czasem potrwało. Myśmy mało nie poprzerastali do tych kamieni. 

Leżeliśmy tam. Ja mówię, ja się czuję jak w partyzantce. Leżymy w lesie i patrzymy tam, co 

dobiega tam z tego szałasu, czy tam jakieś światła pojawiają się, czy już wychodzą ci wopiści, 

czy jeszcze są. W XX wieku, bo to był jeszcze XX, no przeżywało się takie jeszcze, prawie że 

czasy wojenne pod koniec, pod koniec tego. Śmieszne to, zabawne było, ale ciekawe. Dlatego 

mówię, że dzisiejsze to młodziutkie, młodziutkie pokolenie to jest stracone. Oni… Było nam 

rzeczywiście ciężko. Było nam, mnie przynajmniej w moich warunkach, od dziecka nie było 

mi nigdy łatwo i gdy do dzisiaj nie jest mi łatwo, więc jak ktoś mi coś proponuje w nagrodę 

czy za darmo, to ja już się najeżam, bo, bo, bo to coś podejrzanego. Ale jak ja teraz patrzę, im 

jest łatwiej, to dobrze, ale patrzę na niektórych młodych, że oni bez przerwy tylko w tym, 

siedzą w tych, tych i jakieś gry komputerowe, bez przerwy w Internecie siedzą i żyją. Oni nie 

żyją. Oni ani sportów nie uprawiają, ani nie chodzą, ani Polski nie zwiedzają, bez przerwy 

tylko siedzą w tych Internetach, no przecież to jest… Życie im ucieknie. Oni się obejrzą w 

pewnym momencie, że życie uciekło, a oni jeszcze nie pożyli, nie żyją w ogóle. 

 No tak.  



 I obrastają w tłuszczyk. No tak, bo przecież niektórzy są tacy, albo chodzą z takimi 

tymi… Czasami język mam niewyparzony i czasami podchodzę i mówię: „Przepraszam, a  

kiedy szczęśliwe rozwiązanie?” [śmiech – W.D]. Jeszcze nie dostałam po łbie. Cud Boży. 

 Jeszcze tak, jak… 

 Co jeszcze? Proszę zadawać pytania. 

 Jak się właśnie Pani życie po 19[89] potoczyło? 

 Po [19]89? No coraz większe rozczarowanie. Znaczy od razu nie podobał mi się 

Okrągły Stół, bo mi się ludzie nie podobali, którzy weszli tam ten, jak Mazowiecki, Geremki i 

tamte inne, to wiedziałam, że to nie są ci ludzie, a jeszcze… A już jak rząd Olszewskiego za 

ROP-em… Bardzo byłam za Ruchem Odbudowy Polski – Olszewskiego. Też zbierałam 

podpisy. Tu moje sąsiadki nawet tam pracowały w tym, w tym oddziale ROP-u, tutaj we 

Wrocławiu pomagałyśmy. Jezus, jakie nadzieje wiązałyśmy z tym, z tym rządem. No, ale 

okazało się… Nie da się. Tak jak teraz, tylko wtedy teraz już społeczeństwo trochę 

zmądrzało, popatrzyło co się dzieje, jak to wygląda ten rząd Solidarności, jak mówi ten mój 

kolega. To Solidarność rządzi. Jak zobaczyli ludzie, kto tu rządzi i jak rządzi. No przecież to 

nie to. Nie o taką Polskę…  

 A chciałaby Pani jakiś przekaz skierować do młodszego pokolenia? Coś im od siebie 

przekazać? 

 No żeby… Ja nie wiem… Trudno apelować do ludzi, którym, którym jest dobrze 

powiedzmy materialnie, że powinni, że powinni troszeczkę szukać nie tego, co najłatwiejsze 

w życiu, że to co łatwo przychodzi to jest zazwyczaj „g” warte i poza tym, że nic by 

bezinteresownie nic nikomu nie da. Trzeba se po prostu, nie wiem czy pracą, czy 

zachowaniem… Trzeba sobie zasłużyć na coś, trzeba… Mama i tatuś nie urządzą nam życia 

do końca. Nie wiem, co by jeszcze powiedzieć… No i to, że ich nic nie interesuje, no. 

Szkolnictwo… Ja chodziłam do powojennej szkoły, do podstawówki załóżmy, do średniej… 

To było wszystko zaraz po wojnie. Nie było może jeszcze kompletu nauczycieli. No fakt, że 

było trochę przedwojennych, mówi się przedwojenne to dobre. No rzeczywiście inni byli 

nauczyciele. Teraz też są świetni nauczyciele. W tym projekcie „Świadek historii” tam do 

szkoły mnie kiedyś Pani Małgosia do jakiejś zaciągnęła. Bardzo fantastyczna nauczycielka, 

młodzież/. Ale większość nauczycieli jest powierzchowna, pusta, taka jak ten cały 

establishment dzisiejszy, niedzisiejszy, może wczorajszy trochę powiedzmy. Bo dzisiaj 



trochę, trochę, trochę lepszych ludzi. No, ale takie nadzieje z rządem Olszewskiego… 

Przecież gdyby ten rząd przetrwał i zrobił, to my byśmy byli już kilometr, nie mówię 100 

metrów czy 100 kroków, kilometr do przodu byśmy byli. Nie musielibyśmy teraz odzyskiwać 

gospodarki i tego… przecież. No, ale… No i żeby ludzie, no, zastanawiali się troszeczkę, no 

żeby się ludzie zastanawiali i myśleli, co, dlaczego, dlaczego to, że są, że my mamy 90, czy 

80% gazet w rękach niemieckich. No i to mi mówią znajomi: „A co ci to szkodzi? Przecież 

oni piszą w Polsce”. No, ale to co oni piszą, to przecież wpływ mają ci, ci właściciele na to. 

Właściciel ma największy wpływ na to, co się pisze i jak się pisze w tej gazecie, czy w radio 

mówi. No, ale niektórzy uważają, że wszystko jest okej. Wszystko jest okej. Oj, Boże, Boże. 

Przecież my nic nie mamy. 

 Mhm. 

 A ta Polska wschodnia, to ciągle są moje rodzinne strony i bywam tam jeszcze 

czasem. I uważam, że tam dobrze… Nie wiem jak wyjdzie temu młodemu Morawieckiemu, 

jak wyjdzie, bo on tak mówi trochę, że trzeba całą Polskę jakoś zagospodarować w miarę 

równo, że trzeba ożywić tam. No bo rzeczywiście tam… 

 Zlikwidować te różnice pomiędzy… 

 Proszę? Tak, wyrównywać właśnie, bo nie ma co, nie ma co ukrywać, tam jest jednak 

zupełnie inna ta Polska, ale ludzie, ludzie są lepsi tam. Fakt, że to się wiąże też z tym, że to są 

ludzie tam zakorzenieni, którzy tam się [niezrozumiałe - 49:35 – W.D], to inaczej trochę 

wygląda. Tu jest dużo ludzi wyrwanych z kresów, czy skąd… I to na kresach chyba 

najwartościowszy element taki był społeczny, ale ludzie wyrzuceni stamtąd, wykorzenieni, 

ich potomkowie tutaj już inaczej jednak. To już nie ten, nie ta atmosfera, nie ten jakiś no 

pierwiastek taki, że, że to my jesteśmy solą tej ziemi tutaj. Przez wiele lat jeszcze tu na 

ziemiach zachodnich tak zwanych, przez wiele lat ludzie nie wierzyli, że to przy Polsce długo 

się utrzyma. 

 No tak. 

 O, mewy tu u mnie latają. Przylatują do okien. Dopiero jakoś tak właśnie chyba, nie 

wiem w jakim momencie tak uwierzyli. No jak zawarto tam te, ten biskupów list, ten list do 

biskupów i potem to porozumienie nawet cherlawe, bo cherlawe tego naszego rządu nowego 

po, z tym Skubiszewskim całym. To cherlawe, to niedobre porozumienie, ale zawarto o 



pojednaniu jakimś, że, że tutaj jednak może nie wyrzucą nas ci Niemcy. No, ale to inna 

epoka. 

 No tak. 

 Oni już nie potrzebują nas wyrzucać. Oni tu się umieścili… 

 Czasy się zmieniają. 

 I my do nich, ludzie do nich… Oni są na innym. A chciałabym, muszę Panu 

powiedzieć, że chciałabym, żeby doszło do skutku to obciążenie ich odszkodowaniami za 

straty w czasie wojny. Za te odszkodowania, których wszystkie kraje prawie dostały, a Polska 

nie dostała. Polska rzeczywiście, jak mało który kraj, oprócz narodu żydowskiego, bo nie 

kraj, ale naród żydowski najbardziej rzeczywiście… Największe straty poniósł, bo to już jest 

zbrodnia nad zbrodnie, ale z Polakami nie było wiele lepiej. Przecież Polaków równie wielu 

zginęło za Niemców. I to co oni zrobili z naszym krajem powinno/, a teraz są bogaci i nasi 

ludzie muszą tam jechać podcierać, za przeproszeniem, no… 

 Mhm. 

 Pracować tam i 1500 euro dostaną. To jest u nich najniższa… Ciężko harować tam i o 

to im chodzi. Żeby Polska się, broń Boże, nie wzbogaciła. Zresztą cały zachód taki. Polska 

ma się nie wzbogacić pewnie. Nie usamodzielnić, tylko Polska ma służyć jak ten taki, źródło 

taniej siły roboczej, a sama się rządzić nie i nam mają dyktować. Słyszał Pan wczoraj co… 

 Mhm, rozumiem. Bardzo Pani dziękuję za poświęcony czas i za podzielenie się historią 

swojego życia i działalności. Dziękuję. 

 Dziękuję. 

 

/transkrypcja: Weronika Demczyszak, marzec 2020 r./ 


