
Dzisiaj jest dziesiąty maja 2019. Nazywam się Mateusz Gigoń. Rozmawiam  

z Panią Józefą Rendzi. 

Tak. 

Rozmawiamy w miejscowości Kiełczów. 

Tak. 

Poza Wrocławiem. I chciałbym, żeby mi Pani opowiedziała swoją historię. Nie 

tylko tą solidarnościową, ale w ogóle o sobie. Ja postaram się Pani nie przeszkadzać, 

tylko jakby były moment, że ja będę miał jakieś pytania, to chciałbym je zadać po Pani 

wypowiedzi, więc proszę się nie ograniczać. Proszę mi opowiedzieć po prostu o sobie. 

O sobie. To znaczy mam zacząć od, od jakiego czasu? Czy od lat szkolnych, 

czy od pracy mojej, czy jak… 

  Nie chcę Pani sugerować. Chciałbym, żeby Pani sama stwierdziła od czego 

warto zacząć opowiadać o sobie. Dobra? Nie ma złych odpowiedzi na to pytanie. 

Każda odpowiedź jest poprawna [śmiech – W.D]. 

  No to ja, jak już zaczęliśmy mówić, przedstawiłam się, że jestem Józefa 

Rendzi i urodziłam się w województwie małopolskim., dzisiaj jest to województwo 

małopolskie, w Brniu, koło Tarnowa. I stamtąd przyjechaliśmy na ziemie odzyskane  

z rodzicami w 19[47] roku do miejscowości Januszkowice, to jest powiat Oleśnica. 

Potem stamtąd przeprowadziliśmy się do miejscowości Kłokoczyce, to jest już 

Wrocław. Tam chodziłam do szkoły. A. Wcześniej chodziłam do szkoły podstawowej, 

tam, jeszcze mieszkając w Januszkowicach. A potem, jak już mieszkałam  

w Kłokoczycach we Wrocławiu, to jest taka… no to jest… Wtedy to nie był  jeszcze 

Wrocław,  a teraz jest już włączony do Wrocławia. Jak tam zaczęłam uczęszczać do 

szkoły średniej, a ponieważ do szkoły średniej miałam po prostu… z mojej 

miejscowości daleko było po prostu dojeżdżać, nie było takich warunków dojazdu, 

więc moi rodzice poszukali mi stancji i mieszkałam we Wrocławiu przy ulicy 

Prądzyńskiego. I tam chodziłam do szkoły średniej przy ulicy Worcella, do technikum 

ekonomicznego. No i tam skończyłam maturę i później po maturze pracowałam. Moja 

pierwsza praca była w banku, w banku PKO przy ulicy Wita Stwosza we Wrocławiu. 

Potem przepracowałam tam rok czasu. Potem ze względu na wyższy, na po prostu, 



żebym dostała jakąś podwyżkę , bo więcej mi płacono w innym przedsiębiorstwie, 

więc potem zaczęłam pracę w przedsiębiorstwie geologicznym przy ulicy Kołątaja. 

Tam przepracowałam dwanaście lat i później z tej pracy znowu przeniosłam się do 

przedsiębiorstwa budownictwa hydrotechnicznego Odra 2, przy ulicy 

Kochanowskiego, bo też tam po prostu proponowali mi wyższą stawkę i tam właśnie 

przepracowałam chyba dwanaście lat też. I potem pracowałam u męża, bo mąż miał 

firmę swoją budowlaną, więc byłam taką współpracownicą. Mieliśmy taki zakład 

budowlany i ja tam u niego pracowałam, jako współpracująca osoba. Przepracowałam 

tam sześć lat. Później, ponieważ takie czasy trochę trudne nastały, że trudno było  

o pracę, nie dostałam się do biura, do żadnej pracy biurowej, tylko po prostu ostatnie 

lata pracowałam na portierni, ponieważ do emerytury musiałam sobie dopracować.  

No a w międzyczasie, nie wiem co teraz, czy.. aha, co mam teraz ważnego. No i wtedy 

jak już pracowałam, to w między czasie jako osoba wierząca,  to się też interesowałam 

sprawami w parafii i tam był właśnie… Moja parafia była pod wezwaniem św. Jakuba 

i Krzysztofa na Psim Polu i tam była moja parafia. Tam właśnie wciągnęłam się  

w tzw. Ruch Oazowy, Ruch tzw. Światło Zycie, który założył ks. Blachnicki 

Franciszek, już teraz po prostu będzie wyniesiony na ołtarze. Już nie żyje. No i potem 

działałam w ruchu takim katolickim, oazowym tak zwanym i później w związku z tym 

ruchem tam potem była taka współpraca, jak to powiedzieć, po prostu na rzecz dobra 

kościoła, po prostu. Bo to były różne takie sytuacje i no chciałam po prostu pracować  

i pomagać i coś zrobić dobrego dla parafii. I teraz no nie wiem co dalej [śmiech – 

W.D]. 

  Jak się nazywał kapłan z którym Pani współpracowała? 

  Jak się nazywał kapłan… Więc proboszczem był ksiądz Marian Staneta, już 

nieżyjący i on też między innymi mi dawał ślub, tam w tej parafii w 19[71] roku. No  

a później… Tam wikarym był ksiądz Jan Kruczyński, który był związany z ruchem 

oazowym i on właśnie współpracował z księdzem Franciszkiem Blachnickim, który 

był w parafii w Krościenku, koło Zakopanego. Tam był proboszczem i ja tam 

wyjeżdżałam też m.in. z tej parafii na rekolekcje oazowe, tak zwane dwutygodniowe 

rekolekcje i tam zajmowałam się m.in. pomagałam jak rodzice byli na jakichś na…, bo 

codziennie tam była… Po prostu rekolekcje na tym polegały, że przez te dwa tygodnie 

trzeba było codziennie rano uczestniczyć we mszy świętej, potem było wspólne 

śniadanie, potem pomagaliśmy w kuchni. Jedni podawali do stołu, drudzy pozmywali. 



Potem ja się zajmowałam dziećmi tych rodziców, którzy tam przyjechali z dziećmi i ja 

wtedy wyjechałam… Zaraz, czy ja wtedy wyjechałam w 19[78] roku, tak. To syna 

wzięłam jednego, bo on 19[72] rok. 19[72] rok właśnie. 

  Nie. Dobrze, dobrze . Sprawdzam tylko. 

  On miał wtedy sześć lat i go wzięłam na tą oazę i zajmowałam się też innymi 

dziećmi, które były właśnie z innymi rodzicami, żeby oni mogli uczestniczyć w takich 

czytaniach Pisma Świętego. I potem mieliśmy taki śpiew organizowany przez siostrę 

zakonną. Także ja się wtedy zajmowałam tymi dziećmi. Po dwóch tygodniach 

wracaliśmy do domu i potem za kilka lat, wyjeżdżałam na takie oazy do Długopolu – 

Zdroju. Tam właśnie zajmowałam się dziećmi, pomagałam właśnie, pilnowałam 

dzieci. I teraz, nie wiem, co tu takiego jeszcze. Może mi Pan zada pytanie? [śmiech – 

W.D].  Co jeszcze, żeby za dużo się nie rozgadywać, prawda. 

  Nie, nie. Właśnie dużo się trzeba rozgadać. 

  No i potem… To ja nie wiem, czy mam mówić, jak to się zaczęła ta 

działalność? 

   Na przykład. 

  Na przykład. No to wtedy nasz… Ja należałam do parafii św. Jakuba  

i Krzysztofa na Psim Polu, no to często odwiedzał nas ten ksiądz Jan Kruczyński, 

który był związany z tym ruchem i współpracował z księdzem Blachnickim i tam na 

tej oazie też poznałam takiego Zygmunta Witowskiego, który później w moim domu 

zamieszkał, bo po prostu w naszym domu się zaczęła ta działalność i ja go 

zameldowałam u mnie, bo po prostu on nie miał gdzie wtedy mieszkać, a tutaj mu 

blisko, także też musiał czuwać nad tym wszystkim. No i poznałam go wtedy  

i zameldowałam. Zameldowaliśmy go z mężem w naszym domu. No i potem ta 

działalność się rozpoczęła. I to było właśnie… No nie wiem, czy mam to wszystko 

opowiadać, co w tym naszym domu było, jak to wszystko… Może powrócę jeszcze do 

tego, że Ksiądz Staneta, były proboszcz, teraz już nie żyje, bo w 19[99] roku zmarł i to 

on dawał mi ślub i wtedy miał takie do nas zaufanie, więc zapytał, czy może w moim 

domu rozwinąć się taka działalność… 

  Jaka? 



 [10:00] 

  Taka działalność oazowa, że tam były właśnie takie drukowane materiały dla 

oazy. No i były takie różne, jak to się mówi… 

  Ja mam czas [śmiech – W.D]. 

  Takie właśnie zakazane przez władzę wtedy, żeby jakieś wiadomości 

przechodziły do ludzi. Po prostu to było, taka była podziemna działalność i o tej 

działalności moje dzieci nic nie wiedziały. Po prostu, żeby to było wszystko  

w tajemnicy. No i tam wszystko było prowadzone… Przyjeżdżał od czasu do czasu 

ksiądz Kruczyński i wspólnie się modliliśmy, żeby to wszystko, żeby to Pan Bóg miał 

nas wszystkich w opiece. No i nawet pewnego razu sąsiadka przyszła pod mój dom, 

mieszkała tak obok i mówi: „wie pani, wasz dom ktoś obserwował”, ale ona nie 

wiedziała, że my mamy tą taką działalność. No to my wtedy byliśmy bardzo czujni. Ja 

wtedy powiedziałam księdzu Kruczyńskiemu, że coś takiego, ktoś obserwował ten 

dom, ale potem się wszystko uspokoiło i nie wiadomo, co to było. Do tej pory nie 

wiemy, ale wszyscy mieliśmy się na baczności, żeby po prostu to wszystko było  

w ukryciu. 

  Kiedy to było mniej więcej? 

  No to było… 19[78] ja wyjechałam na oazę. No to był 19[81] jak u mnie 

zamieszkał ten Zygmunt, to już potem prowadziliśmy tam do 19[89] tą działalność  

i tam właśnie były drukowane te wszystkie ulotki. Wszystkie takie konspiracyjne i te 

wszystkie dla oazy śpiewniki, książki takie różne. To były tysiące tego, tysiące. Także 

ten mój współlokator, który mieszkał, to wszystkim tym też dyrygował, był takim 

szefem. Mój mąż tam pomagał spalać te wszystkie tam… 

  Odpady? 

  Odpady, które były niepotrzebne, żeby to wszystko ulotnić, żeby nie było 

żadnego śladu. No i tam u nas był dom, jeszcze nie całkowicie wykończony, więc  

w garażu były takie materiały budowlane, farby, nie farby… Tam wszystko można 

było ukryć, nie. I tam było wszystko ukryte, także mieliśmy… I tam jeszcze był wjazd 

do garażu, można było samochodem wjechać małym, bo był dosyć duży ten garaż. 

Potem tam jeszcze były trzy pomieszczenia dodatkowe. Piec do spalania, piec był. On 



był w domu. W tej chwili piec jest wyniesiony na zewnątrz i jest taka kotłownia 

osobna, bo jeżeli ktoś ma tam mieszkać, bo częściowo też wynajmujemy, bo tam syn 

mieszka, jest samotny, to żeby utrzymać ten dom, to musimy wynajmować częściowo. 

To już jest wyniesiony piec, po prostu umieszczony w kotłowni na zewnątrz, żeby się 

nikt nie zaczadził. Nieraz gaz ulatniał się, to było niebezpieczeństwo, żeby się ktoś nie 

zaczadził, nie. I czasami od pieca mógłby być czad, także to wszystko jest na 

zewnątrz, a to wtedy jeszcze był ten piec w domu, tam były spalane te wszystkie 

rzeczy. 

  Czy to był nowo wybudowany dom, taki rodzinny? 

  Tak, w 19[81] myśmy się tam wprowadzili i zaraz się ten Pan Witowski 

znalazł, bo szukał mieszkania i myśmy go tam zameldowali i ksiądz nas prosił… aha, 

jeszcze po prostu tam mieszkało trochę u nas takich, taka młodzież trudna, którą 

ksiądz się zajmował. Oni narkotyzowali się, to on tak ich wziął pod opiekę, żeby oni  

z tego wyszli i u nas mieszkali. No i poprosił takiego stolarza, który nam zrobił takie 

szafy w przedpokojach i do tej pory niektóre szafy jeszcze są, tak się przydały, bo on 

mówi: „wie Pani, jeżeli Pani, czy mąż Pani coś da dla dobra ludzi, to Pan Bóg to  

z powrotem da. Odwdzięczy się w jakiś sposób. Także nie martwić się i nie brać 

pieniędzy za to, jeżeli jest taka możliwość, za mieszkanie”. I myśmy nie brali.  

I widziałam tą młodzież. Niektórzy jak robili sobie herbatę, to z pół szklanki było 

takiej herbaty mocnej, takie narkotyki. Narkotyzował się tą herbatą. No i potem ksiądz 

Jan miał ich w opiece i tam była młodzież też taka dobra, że po prostu działała dla ich 

dobra. Pomagali tej złej młodzieży. I tam m.in. oni się tam u nas ukrywali. Potem 

mieliśmy podczas stanu wojennego, to też mieliśmy dwóch historyków, którzy się  

w naszym domu ukrywali.  

I to był ten Henryk Zieliński i Krzysztof, zaraz, jak on się nazywał… Wyleciało mi  

z głowy… 

  Turkowski. 

  Tak, Turkowski. I Henryk Zieliński. I oni mieli pokój, bo myśmy zajmowali 

parter, a oni mieszkali na górze na pierwszym piętrze, a cała działalność była  

w piwnicy na dole, bo my mamy tam taki dom, że się wchodzi nie ma piwnic takich  

w ziemi, tylko jest taki parter jakby niski. Prosto się wchodzi z podwórka do 

mieszkania, a myśmy mieli wyższy parter, potem jeszcze było piętro. Także myśmy na 



większym parterze, my – właściciele. A Zygmunt mieszkał na pierwszym piętrze i ta 

młodzież. Nie pamiętam dokąd oni mieszali. Także ksiądz mnie prosił, żeby właśnie 

umożliwić to mieszkanie, żeby nie brać pieniędzy za to. Myśmy wtedy się 

wybudowali tam, to było pierwsze zamieszkanie 19[81] roku i wtedy zamieszkał ten 

Zygmunt u nas w tym mieszkaniu, w tym domu. No i potem razem działaliśmy. 

  Jak? Jak tam działalność wyglądała? 

  Ta działalność wyglądała tak, że po prostu myśmy tam pilnowali wszystkiego, 

żeby było ogrzany ten dom i oni tam…, jeszcze taki Pan, który już nie żyje, on był 

taksówkarzem. Zapomniałam nazwisko jego i właśnie on też tam najwięcej jeżeli 

chodzi o drukowanie różnych materiałów, to on to robił. Miał tam taki swój pokój, to 

ja tam nie chciałam zaglądać, ale tam była ta cała ich praca, że on największym był 

takim szefem, że tak powiem. Potem, jak już mówiłam, mąż dbał o to, żeby wszystko 

było palone, to, co nie było potrzebne , żeby ślad zaginął po wszystkim. No a ja 

pilnowałam, żeby tam po prostu… Dzieci tam nie miały dostępu. Nie wiedziały, co się 

dzieje, żeby nie wiedziały, bo by się potem… Nikt z rodziny nawet nie wiedział, co się 

tam dzieje. Także taka moja działalność, po prostu konspiracyjna. To prowadził ksiądz 

Kruczyński. Myśmy w ten sposób pomagali, że pomagaliśmy, doglądaliśmy, czy 

wszystko grało, czy był dom ogrzany, żeby im czasami pomagać w obiedzie, jakichś 

takich - taka pomoc po ludzku dla drugiego człowieka, coś zrobić dobrego. No i co. 

Co tutaj więcej mówić [śmiech – W.D]. 

  Jak długo to wszystko trwało? 

  Trwało do 19[89] roku. To była największa we Wrocławiu taka działalność 

konspiracyjna, takie wydawanie tych druków. We Wrocławiu u nas, to było 

największe, tak wszyscy uznali, że w naszym domu mogło po prostu, największa ta 

działalność, no bo był cały dół mieszkania, garaż i jeszcze dodatkowe mieszkania. To 

wszystko było udostępnione. A i jeszcze parter i jeszcze piętro. Ci Panowie historycy 

tam się ukrywali. W dzień w ogóle nie wychodzili z domu, bo to zakazane. Zasłonięte 

były okna. Dopiero wieczorem mogli sobie pójść na spacer gdzieś, żeby nikt ich nie 

śledził. Także to tak było.  

  Jak długo się ukrywali? 



  Półtora roku. Się zaczęło od trzynastego grudnia był ten stan wojenny, to oni 

gdzieś się wprowadzili dwudziestego pierwszego, jeżeli dobrze pamiętam,  

[20:00] 

dwudziestego pierwszego grudnia. No i potem do tego roku, do lipca się ukrywali. 

Stan wojenny tak trwał. Tak to było… 

  Przez kogo jakby oni tutaj trafili? 

  Tam do nas? 

  Tak. 

  No to też przez tego księdza Stanete. On ich przysłał do nas i najpierw też pytał 

się, czy my się na to zgodzimy, żeby u nas coś takiego było, taka działalność i myśmy 

się zgodzili. Potem ich przysłał, bo oni byli poszukiwani i żeby się ukrywali. 

  Były jakieś naloty u Państwa? 

  Nie, nie było, oprócz tego, że ktoś obserwował, ktoś obfotografował nasz dom. 

Tak jak już mówiłam i sąsiadka przyszła, ale ona nie wiedziała, co u nas się dzieje, ale 

ja też udawałam, że nie wiem o co chodzi. I tylko ona mówi: „wie pani, jakiś pan 

podjechał pod dom i sfotografował wasz dom”. Myśmy się wystraszyli trochę i potem 

ja powiedziałam księdzu Kruczyńskiemu, że coś takiego było i oni już mieli się na 

baczności. Pousuwali, co trzeba, co tam uważali, że nie może tu zostać i byliśmy pod 

takim strachem, może tydzień czasu. No a potem, nikt nie przychodził więcej razy. 

Także nie wiadomo, co to było. Mąż najpierw myślał, że to tam, bo tam byli różni 

sąsiedzi, niektórzy też budowę robili, tak jak myśmy skończyli budowę tego domu  

i tam była jakaś taka, coś takiego było, że jacyś tam elektrycy jakiś przekręt zrobili  

i oni może fotografowali ten dom pod tym względem, że chcieli po prostu się 

dowiedzieć gdzie oni robili te energetyczne sprawy. Do tej pory nie wiemy, co to było. 

Czy to było w związku z tamtymi ich pracami, czy to było związane z naszym… Ale 

potem nikt do nas… Wszystko było ukryte, bo to przeważnie jak były jakieś materiały 

wywożone do Krościenka od nas, to było to robione w nocy i ten Zygmunt, który  

u nas mieszkał, był taki kierowca, który już nie żyje też, bo jeden był taki kierowca, 

który miał tam tą drukarnię, to też on nie żyje. A drugi taki był, który rozwoził 

wszystkie te materiały na cały Wrocław. Niektóre parafie właśnie rozprowadzały te 



materiały i część rzeczy było… głównie takie rzeczy, drukowane, przewożone były do 

Krościenka. To oni to robili nocą, bo nieraz mi Zygmunt opowiadał, że właśnie nieraz 

mieli kontrole w drodze, ale się udało wszystko, że po prostu nie wpadli. Ale oni 

więcej mieli tam podczas jazdy, podczas przewożenia materiałów. U nas już więcej 

czegoś takiego nie było, tylko, że gdyby coś takiego było, to na przykład byśmy mogli 

stracić cały dom i byśmy mogli pójść do więzienia i dzieci były małe. Jeden syn się 

urodził w 19[72],  a drugi w 19[76]. No to w tym 19[72], to jak myśmy zamieszkali 

tam… Bo ja mieszkałam obok. Mama moja miała dom i myśmy mieszkali po ślubie 

moim u rodziców i później mąż wybudował tu właśnie, gdzie ta działalność była 

później. 

  Tam na Psim Polu? 

  To jest Psie Pole, ale troszeczkę się z Psiego Pola w prawo jedzie i to się 

nazywa Zgorzelisko. Zgorzelisko – nie każdy to zna i to jest taka dzielnica, która jest 

może mało znana we Wrocławiu, nie. I to Zgorzelisko się nazywa, ale należy ogólnie 

do Psiego Pola, do dzielnicy. My należymy jako dzielnica Psie Pole, to się po prostu 

tak nazywa. No, także, co tu jeszcze [śmiech – W.D]. 

  Czy Pan Witowski jakoś Panią wciągnął w sam proces drukowania, 

przechowywania, albo kolportażu? 

  Nie, nie, nie. Oni mieli swoje takie osoby, że pomagały im. Tam były takie 

dziewczyny, też je trochę znam, to one tam więcej takich spraw robiły, a myśmy tu 

mieli pilnować samego domu i żeby wszystko to, żeby tak… 

  Funkcjonowało. 

  Żeby wszystko funkcjonowało. Pomóc im tam w czymś, no i żeby to wszystko 

grało. Także myśmy już nie mieli, bo ja miałam małe dzieci przecież. Ten syn miał  

w 19[81] roku, to ile on miał – dziewięć lat. No to on jeszcze był mały. Ja musiałam 

pracować  i tego i w między czasie dom, w ogródku coś zrobić. 

  A jak ktoś przychodził po ten, po bibułę, czy z jakimiś materiałami, to 

przychodził do Pana Zygmunta, czy do Pani? 

  Do Zygmunta. 



  W sensie, czy było osobne wejście? 

 Tak. Osobne wejście i oni tam sobie wchodzili sami. Oni sami wchodzi. Oni 

wiedzieli. Na przykład nie wiem, czy Pan zna takiego Stasia Leśniaka.  

 Tak, tak. 

No, to mój kolega z Psiego Pola. No to on też tam działał. Też tam 

przychodził. Kiedyś mi opowiadał, jak tam wchodził do garażu, to mówi, że tam był 

taki bałagan w tym garażu. Wiadomo było, że bałagan to tam nikt by się nie domyślił, 

że tam coś jest. Tam było wszystko poprzykrywane  takimi workami, różnymi 

rzeczami budowlanymi, że tam był taki, to się nie rzucało tak w oczy, że coś tam jest. 

Także oni mieli swoje wejście. Ja tam im nie musiała otwierać i wypuszczać po prostu 

z domu. Oni mieli po prostu swój klucz i wchodzili sobie. Tam były zresztą dwa 

wejścia. Jedno z jednej strony, a drugie, z garażu było jedno wejście i dalej było 

następne. Także tam były takie dwa wejścia. 

Czyli nie wiedziała Pani nawet dokładnie kto… 

  Którędy oni wchodzą. Ja nie kontrolowałam zawsze. 

  Kto się kontaktuje, kto przychodzi. 

 Oni wiedzieli, że byli swoi wszyscy, także oni się nie bali. Tam byli sami swoi, 

że nikt tam nie był jakimś tam wrogiem. Tylko mi mówił Zygmunt, że właśnie tam na 

naszej ulicy mieszkał też taki policjant, tylko on też o tym nie wiedział, że my to, ale 

na naszej ulicy był taki. [niezrozumiałe  - 27:16 – W.D], ja mówię, że pamiętam. Oni 

się przeprowadzili z tą żoną i z mamą żony jego z Biskupina, bo tutaj mieli dom taki 

rodzinny i oni się tu przeprowadzili. On tu między innymi mieszkał, ale on nie 

wiedział, że na naszej ulicy coś tam takiego jest. 

 Pod nosem. 

 Bo by… [śmiech – W.D], bo by po prostu… Ale nikt się nie dowiedział i po 

prostu do tej pory nie wiedzą, że coś tam u nas takiego było. My tak mówimy, że 

jakbyśmy wpadli z tym wszystkim, to byśmy stracili wszystko, nie. 

 Tak. 



 Tak to było. 

 Proszę powiedzieć, jak w 19[80] rok, 19[81] jak się zaczęła Solidarność, to 

Pani pracowała w przedsiębiorstwie Odra, czy jeszcze… 

 W 19[81],  zaraz, ja to wszystko mam w papierach. W 19[76]…, 19[81] aha, to 

chyba pracowałam u męża, bo pracowałam wtedy sześć lat u niego i prowadziłam mu 

tam księgowość, nie, w tej firmie. I potem dopiero z tej firmy do 19[86] roku 

pracowałam tam, a potem w 19[86] przeszłam do przedsiębiorstwa fabryk… Zaraz to 

przedsiębiorstwo, jak się nazywało, przedsiębiorstwo budownictwa betonu, czy  

przetwórstwa betonu, czy coś takiego. I tam już pracowałam do emerytury. 

 Czyli do kiedy? 

 Do 19[97]. 

 Pytam, bo chciałem zapytać, czy należała Pani do Solidarności, do związku 

zawodowego, albo do jakieś organizacji? 

 Ja popierałam Solidarność cały czas, ale nigdy nie byłam gdzieś tam wpisana, 

że ja jestem w Solidarności. Cały czas ją popieram, tylko, że nie byłam. Nie mam 

żadnej legitymacji, ale zawsze byłam po stronie prawej. 

 Czyli nie byłam działaczem żadnym, w komisji zakładowej, nic takiego? 

 Nie byłam, no bo to dom i rodzina. 

 No jasne. 

 Także nie było na to czasu nawet. 

 Jasne, rozumiem. A czy coś, ta działalność oazowa trwała cały czas, 

równolegle? 

 Cały czas, równolegle. 

[30:00] 

 Zaczęło się wtedy jak mówiłam w 19[78] roku od wyboru papieża, prawda. Ja  

w lipcu, nie. W lipcu wyjechałam, bo to były wakacje  

i wyjechałam z tym moim synem i inni rodzice ze swoimi dziećmi. Wyjechałam 



pierwszy raz na te oazowe rekolekcje, no i później po przyjeździe, papież został 

wybrany w październiku, tak? 

 Tak. 

 I to był taki pamiętny rok, że ja wtedy pierwsze wyjazdy… Pierwszy wyjazd 

miałam i dowiedzieliśmy się w październiku, że nasz papież Jan Paweł II, no Ojciec 

Święty został papieżem. Karol Wojtyła inaczej. Wszystko tak…  

 Przedtem nie była Pani w ruchu światło życie, przed 19[78] rokiem? 

 Nie. W 19[78] roku zaczęłam tak od kwietnia. U nas w tym czasie właśnie 

chyba przyszedł nasz ksiądz wikary. Najpierw był proboszczem był ten ksiądz Staneta, 

który nam dawał ślub w 19[71]. Ja należałam do tej parafii i myśmy się tak znali  

z księdzem proboszczem. On miał do nas zaufanie. I potem… Zaraz… O czym ja tutaj 

zaczęłam, bo mi wątek uciekł… I wtedy w 19[78] w kwietniu pamiętam to dokładnie, 

że właśnie ksiądz Kruczyński tam przyjechał i był tym wikarym właśnie i tam się ten 

ruch oazowy wprowadził. 

 Zaczął działać. 

 No i ja tam poszłam na te spotkania takie i potem były zapisy, że wyjeżdżamy 

na rekolekcje  i ja się od razu wpisałam. No i wzięłam tego starszego syna, bo on miał 

wtedy sześć lat… on 19[72], to sześć lat miał. A ten drugi a 19[76] się urodził, to on 

jeszcze był za mały. On został z moją mamą. Ja wzięłam tego starszego i od tej pory 

się zaczęła ta z oazą współpraca. Poznałam księdza Blachnickiego osobiście, bo jak 

mszę odprawiał, to piękna była ta msza. Tak ją pamiętam w parafii św. Pasterza, 

kościół pod wezwaniem św. Pasterza. 

 Tak w Krościenku? 

 W Krościenku. Chyba kościół Dobrego Pasterza się nazywał. I tam właśnie 

takie były przeżycia, bo myśmy przez cały tydzień, jak na rekolekcjach jesteśmy, to 

codziennie obowiązuje, a kto chce… jeżeli pojechał, to musiał uczestniczyć we mszy 

świętej rano i później to śniadanie wspólne. I potem były takie nauki czytania Pisma 

Świętego. To były takie grupy ludzi. Ja się zajmowałam tymi dziećmi, a ci rodzice  

|z tymi… To byli tacy moderatorzy, którzy prowadzili te kręgi biblijne i później 

wspólny obiad. Po obiedzie znowu była lekcja śpiewu, którą siostra zakonna 



prowadziła i potem był już wolny dzień. Można było pospacerować i potem 

wieczorem wspólna kolacja. No, dwa tygodnie tak było. A w między czasie był tam 

taki program, że my w pewnym dniu, nie wiem czy w siódmym, czy ósmym, że trzeba 

było taką drogę krzyżową odprawiać, razem z księdzem. I później ta droga krzyżowa 

była odprawiana, a później mieliśmy takie posłanie… Było takie nabożeństwo, ze 

świecami wychodziliśmy z kościoła. To był piękny widok z tymi świecami. Już było 

ciemno, a tam tereny są takie piękne , że myśmy wszyscy z tymi świecami wracali do 

swoich domów. Jak się przyszło do domu, to ja jeszcze przez okno patrzyłam, jak 

niektórzy jeszcze idą do swoich domów i tylko te świece były. Coś pięknego to było. 

W nocy był tak pięknie, bo to Krościenko koło Zakopanego, to wiadomo, że są piękne 

tereny i właśnie te świece. Myśmy nieśli Chrystusa do domu. Światło Chrystusa 

nieśliśmy do domu. Takie było nabożeństwo. Nie pamiętam jaki to był tytuł, że 

myśmy z tymi świecami szli do domu. To było takie piękne. Ja to tak zapamiętałam, 

że do końca życia będę pamiętać. A jeszcze tam, jak byliśmy w tym Krościenku 

właśnie, to było tak, że myśmy mieszkali na prywatnych kwaterach i tam ci 

gospodarze, którzy nas zameldowali, potem mieli problemy. Dostali taką karę za nas, 

że to młodzież… To nie młodzież, bo to nie tylko młodzież, a też dorośli, bo tam w 

innym czasie młodzież też tam jeździła na te oazy, a tak to były rodziny. To właśnie ci 

gospodarze dostali karę, że za to, że nas zameldowali, no bo myśmy byli wszyscy 

prześladowani i ruch oazowy był prześladowany. Także, że myśmy wszyscy 

mieszkający tam na kwaterach, składaliśmy się, bo jak gospodarz dostał wezwanie, 

żeby tą karę zapłacić na poczcie, taką karę… 

 Czyli karę finansową dostał? 

 Karę finansowa dostawał. To myśmy po prostu, każdy mieszkaniec… Myśmy 

szli, żeby płacić tą karę. Podzieliśmy jego karę na ileś osób. Inny dom miał innych 

ludzi, tak. Ta poczta miała tyle pracy, bo myśmy… Jakby jeden gospodarz zapłacił tą 

karę, to byłby jeden tylko przekaz pocztowy, a tu nas było tyle, to oni mieli jeszcze 

kłopot z tego, a myśmy płacimy, to płacimy. I myśmy zapłacili karę za tych 

gospodarzy, żeby oni… 

 To było po kilka osób w domach zameldowanych?  

 Tak i mieszkali… 



 I te kilka osób płaciło część mandatu, po prostu.  

 Mandatu. I po wszystkich domach… Wszyscyśmy chodzili na tą pocztę i tam 

stała kolejka, która była tak… Ja to też pamiętam, żeby solidaryzować się z tym 

gospodarzem. Dlaczego on ma ponieść karę. Każdy coś tam dał, prawda. 

Podzieliliśmy się jedną jego karą na wszystkich. 

 A jakie było wytłumaczenie tego mandatu? Nie wiem, jaki był pretekst, 

paragraf? 

 Ja już nie pamiętam, jakie to było, że po prostu nie wolno, bo przecież 

notowani byli katolicy. Nie wolno było meldować, także…  

 Właśnie. Czy może Pani coś więcej o tych prześladowaniach, o tych 

utrudnieniach? 

 No to już tak potem więcej. Ja tylko to pamiętam, jak byłam na tej oazie, to tak 

było. 

 Chodzi o to, czy Pani, Pani rodzina, nie wiem… wie Pani, że ksiądz Staneta 

doświadczył czego, albo Pani od tych 70. lat? 

 Nie. Ksiądz nie raczej. Nam się tam jakoś udało… Proszę bardzo. Tak, że nas 

nie wykryli. Nie wykryli. Tego księdza też nie, Kruczyńskiego. 

 Ale drukowanie tych śpiewników, materiałów dla oazy wszystko było tajne, 

prawda. 

 Wszystko tajne i takie był… Nieraz takie były… Nie wszystko było może 

tajne, ale takie śpiewniki, to nie było takie tajne, bo każdy może mieć śpiewnik i se 

śpiewać, ale tam jeszcze różne takie książki, broszury… To, to było tajne. 

 Na przykład? Pamięta Pani jakieś? 

 Ja tam nie miałam do tego wglądu, bo oni to wszystko pakowali w nocy. Oni to 

wszystko w nocy pakowali i wywozili. Także ja… Mąż tylko, mówię, palił to 

wszystko, żeby te ślady zginęły, żeby po prostu nic nie było, że coś tu takiego jest. 

Wszystko było spalone. 

 Ile razy Pani na takich rekolekcjach była? 



 Ja byłam trzy razy. Raz byłam, bo potem jak się dom prowadzi, to tak ciężko 

jest. Ale byłam w Krościenku raz, potem byłam w Długopolu – Zdroju i potem… 

 Koło Kłodzka? 

 Tam też mieszkaliśmy na takich kwaterach, no a potem byłam jeszcze  

w Bardzie Śląskim. Też pierwszy raz dla oaz udostępnili ci księża, bo tam nie wszyscy 

mogli nocować. A to wtedy dla nas, takiej grupy oazowej, to oni nas tam zanocowali – 

Redemptoryści, bo tam są Redemptoryści. 

 W sanktuarium w Bardzie, tak? 

 W sanktuarium. Żeśmy… Każdy potem dziwił się: „to tam żeście mieszkali?”. 

No mieszkaliśmy. No bo jednak otworzyli nam drzwi. To byłam trzy razy. 

 Duże grupy to były? 

 No takie… To były takie grupy z pięćdziesiąt osób. No taki autokar był nasz. 

Myśmy… Niektórzy jeszcze, a może było nas więcej, nawet do stu, bo niektórzy mieli 

swoje samochody i swoimi samochodami jechali. I też byli tam tacy, rodziny lekarzy, 

że po prostu na tej oazie byli, że pomagali, jakby ktoś zachorował. Oni po prostu 

pomagali, udzielali pomocy za darmo. Tacy ludzie ofiarni. Jeden drugiemu pomagał 

pod każdym względem. Tam nie było, że ktoś komuś za coś płacił. Po prostu trzeba 

było służyć drugiemu człowiekowi.  

[40:00] 

Nawet byli właśnie takie osoby, jak lekarze, że po prostu  w razie gdyby ktoś 

zachorował, to byli, żeby nam pomagać. Także… 

 A czy w tym… Proszę, proszę. 

 Także tam myśmy takich prześladowań nie mieli. [niezrozumiałe – 40:25 – 

W.D], inni ludzie, że są prześladowani, tak. Nie mają takiej działalności, a myśmy 

mieli taką działalność, ale prześladowań wielkich nie było. Trzeba mówić prawdę, no, 

bo myśmy nie wpadli, żeby nas ktoś prześladował, bo to wszystko było ukryte. Pan 

Bóg nad nami czuwał. 

 Nie było żadnych rewizji, Pani nie była zatrzymana? Nie wiem. 



 Nie, nie.  

  Przesłuchiwana? Nic takiego? 

  Nie, nie.  

  No to gratuluję konspiracji. 

 Bo to jest po prostu… Ksiądz powiedział nam, że jeżeli wy coś zrobicie dla 

sprawy Bożej, to Pan Bóg wynagrodzi wam to w czymś innym. No i dzięki Bogu 

mamy ten drugi dom. Ja mówię: dzięki Ci Panie Boże za to wszystko, że dałeś nam 

zdrowie, że mąż sam wybudował ten dom, te dwa domy wybudował. Bo tu była taka 

tania działka, więc budował sam. Teraz byśmy nie wybudowali, bo nie ma za co, nie. 

To by nie dał rady. Ale to Błogosławieństwo Boże takie, że nam pomagał. Ksiądz 

powiedział: jak coś dacie Bogu, Pan Bóg wam to odda wielokrotnie. W różnej formie 

nam oddawał. To jest też trudne do opowiedzenia, że jest pomoc Boża, jeżeli ktoś ma 

Boga w sercu, to Pan Bóg pomaga też. No nie wiem. To takie, coś takiego, że ja po 

prostu jak miałam siedem lat, miałam rozlany wyrostek robaczkowy i ja już byłam 

zawieziona do szpitala bardzo późno. Rodzice na wsi mieszkali, więc ja… Poszli  

w pole, a ja najmłodsza córka, bo nas było sześcioro w domu, leżałam sobie w domu, 

taka… To był taki dom poniemiecki i tu koło okna była taka ława i tam się leżało.  

A nas było sześcioro. Myśmy mieli tylko kuchnię i pokój, także myśmy nie mieli 

gdzie spać nawet i myśmy spali w takich komorach, gdzie było zboże. Na przykład 

tato zrobił taką tzw. paka to się nazywało i tu było zboże, a tu miałam łóżko i tak 

spałam. I ja nie wiem, jak ja uczyłam się, że ja chodziłam do szkoły i ja się nauczyłam 

wszystkiego. Nie było telewizji wtedy, myśmy nie mieli. Może wtedy było radio, nie 

pamiętam, ale może było. Telewizji nie było i odrabialiśmy te lekcje. Z korytarza tato 

zrobił taką kuchnie i w korytarzu siedzieliśmy i obrabiałam lekcje. No to takie, tak na 

marginesie to mówię.  

 Znaczy, ja bym chciał wypytać troszeczkę o te Pani przeszłość też, ale to za 

chwilę. Chciałem jeszcze kończąc ten wątek ruchu światło życie, czy Pani została 

jakimś animatorem, czy poszła wyżej w hierarchii, tak brzydko mówiąc? 

 Nie, nie. Nie byłam animatorem. Ja byłam tylko takim członkiem. Także 

chodziłam na takie spotkania oazowe, na te wszystkie modlitwy, na te nasze szkolenia, 

bo myśmy takie różne stopnie przechodziliśmy w oazie. Także w tym wszystkim  



brałam udział, ale nie byłam animatorem, bo mój mąż nie umiał… mówi: „ja nie 

umiem, po prostu, żebym był animatorem. Nie potrafię przekazać wiadomości”. A to 

musiało być takie małżeństwo całe. To ja później jakiś czas, to byłam nawet w tym 

ruchu światło życie. Siostry się spytałam zakonnej, czy ja mogę być sama jako 

połówka, bo nie zawsze mąż jechał ze mną. Miał też swoją pracę, prowadził zakład. 

No to ja jechałam sama na oazę z dziećmi, później z tym drugim dzieckiem też. To 

właśnie pytam się siostry zakonnej, czy ja mogę jako połówka brać udział. Ona mówi, 

że jeżeli mąż nie ma nic przeciwko temu, to może Pani. Bo jeżeli by miał jakieś, 

robiłby mi awantury, że tam idziesz i się modlisz, to mówi, żebym lepiej została  

w domu i nie przychodziła. Ale, że on nie był na nie, więc ja już potem sama 

przychodziłam [śmiech – W.D]. Coś takiego. 

 Właśnie ten, a propos dzieciństwa. Chciałem się dopytać o dom rodzinny. Kim 

byli rodzice? 

 Rodzice byli rolnikami. To znaczy moja mama pracowała na roli. Tato też, ale 

poza tym był krawcem no i też był muzykiem, bo grał na klarnecie i akordeonie.  

I mama nieraz troszeczkę narzekała, że on szyje i mało brał pieniędzy za szycie 

jakichś ubrań, jeżeli ktoś z rodziny przyszedł do taty, żeby uszył coś jako krawiec.  

„A tam dasz jakieś grosze”. I nieraz mama jechała do Tarnowa, dwanaście 

kilometrów, to było… Nieraz szła pieszo, bo nie było wtedy autobusów. To jak ktoś 

jechał na targ, to ją zabierał. Ona opowiadała… Zabierał i jechała z tej wsi Zebrnia do 

Tarnowa. To jest dwanaście kilometrów. Dokładnie pamiętam, że taka jest ta 

odległość. To brała na sprzedaż jakiś ser, jajka, masło, żeby kupić dla taty te nici do 

szycia. Mama mówi: „to ty jesteś krawcem i ty szyjesz, żebym ja ci kupowała nici, że 

ty nawet nie zarobisz na nici” [śmiech – W.D]. Tak było. Ja pamiętam jak mama 

opowiadała, że nieraz szła mówi z powrotem, to ktoś się zlitował i wziął ją na wóz, 

żeby przyjechała, bo zmęczona była. Nieraz nawet nie zjadła niczego, bo wiozła dla 

dzieci, nas było sześcioro. To wiozła dla nas jakieś bułki do zjedzenia, a sama nie 

zjadła. I później pewnego razu wracała z tego targu i była taka burza i ona opowiadała 

to właśnie, że szła dosyć szybko i była taka no, że tak się powiem przegrzana, bo 

spieszyła się i ktoś ją wziął na wóz, a na wozie wiadomo siedzi się, prawda. I potem ją 

zawiał wiatr i ona dostała zapalenia płuc i ta ciocia przyszła do niej, mieszkała obok,  

i postawiła mamie bańki. Nie wiem, czy Pan zna, że się bańki stawia jak jest 

zapalenie. Postawiła jej te bańki i na drugi dzień mama była już taka lekka, że po 



prostu wstała, a nie wolno. Po bańkach trzeba trzy przynajmniej doby leżeć, a ona była 

wtedy nieświadoma. Wstawała. Trzeba było gnój na pole zawieźć, bo tato tam mówił, 

że trzeba zaorać ten gnój na polu, to mama ten gnój na wóź wkładała, że miała siłę do 

tego. I potem jak się po prostu zgrzała się znowu, spociła, to znowu dostała zapalenie 

płuc. Zapalenie płuc i wtedy znowu te bańki ciocia jej postawiła. I była taka 

nieświadoma… Nieświadomi byli ci ludzie dawniej, że po takich bańkach nie wolno 

wstawać. I ona się tak doprawiła, że potem jak myśmy tu przyjechali na ziemie 

odzyskane, to wtedy ona zachorowała na anemię i po prostu miała mało krwi. I lekarz 

potem pyta, co to się działo. A ona mówiła, że jak miała tyle baniek postawionych. On 

mówi: „to za dużo tych baniek było postawione”, że ona po prostu… ta cała krew  

z niej wyszła i miała anemię. Ona po prostu, ona po prostu by…. Dobrze, że tam był 

taki lekarz, bo w tej wsi w której mieszkaliśmy to była Roszarnia, był taki zakład – 

Roszarnia. Tam był właśnie len przyjmowany i oni tam w tej Roszarni ten len 

przerabiali. 

 W Januszkowicach? 

 W Januszkowicach. No i właśnie mama… Tam był taki lekarz w tej roszarni  

i poprosili lekarza do mamy i on mówi, bo mama leży, była taka słaba, „przy tej 

chorobie Pani nie może leżeć, bo Pani potem nie wstanie. Przy tej chorobie trzeba się 

ruszać, mieć apetyt, bo Pani ma mało krwi. Anemia jest”. No i potem poszła do 

lekarza tam na Dubois we Wrocławiu. Tam lekarz prywatnie ją przyjął i on ją postawił 

na nogi, że po prostu dostała jakieś takie dobre leki, że ona doszła do siebie. Ale 

później znowu po wsi jeździł taki, dawniej jeździły takie autobusy, takie… lekarze 

wyjeżdżali, tacy co przeprowadzają prześwietlenie płuc, były takie objazdowe 

prześwietlenia na wsiach. No i wykrywali wtedy, czy ktoś nie ma gruźlicy czy coś.  

I mamie wykryli, że ona miała tę chorobę płuc, bo przez to… 

 Gruźlicę właśnie? 

 Nie miała gruźlicy, bo myśmy byli mali później jako dzieci, to jeżeli by 

prądkowało na przykład, to byśmy się zarazili, ale lekarz mówi, że to jest normalna 

gruźlica i ona nie zaszkodzi nikomu. I mama musiała się potem leczyć  

[50:00] 



i należała potem, jak się przeprowadzaliśmy potem do Kłokoszyc, już tam koło 

Wrocławia, teraz to już jest Wrocław, to tam przyjeżdżała lekarka do domu z tego, 

ulicy Sienkiewicza. Tam była taka przychodnia przeciwgruźlicza i mama była już na 

tej liście, że ma się   leczyć. I przyjeżdżała do domu pielęgniarka, bo taki był 

obowiązek ich i lekarka od czasu do czasu też przyjeżdżała i mamie przepisywała leki, 

a niektórzy ludzie, którzy tam ze wsi odkryli, wykrytą mieli gruźlicę, to nie leczyli się 

i poumierali. A moja mama żyła do 19[8..]… miała osiemdziesiąt dwa lata, jak zmarła. 

No także czterdzieści lat się leczyła, po tym wszystkich, jak przyjechała na ziemie 

odzyskane, to potem czterdzieści lat się leczyła. Była ciągle na lekach, ale przeżyła. W 

międzyczasie w sanatorium była w Obornikach Śląskich, bo tam było sanatorium, 

gdzie sprawy gruźlicze są leczone. To tak było. A ja jak miałam siedem lat, to miałam 

rozlany wyrostek robaczkowy, bo rodzice pojechali na pole, a ja zostałam w domu. 

Przyjechali i pytają: „a co ty tak leżysz”, bo mnie brzuch bolał trochę, ale nie chciałam 

ich straszyć, że mnie naprawdę bolał, bo miała i wymioty i brzuch mnie bolał, bo to 

normalnie jak przy wyrostku. No i potem na drugi dzień przyjeżdżają i ja znowu leże, 

„a co ci jest?”, no trochę mnie brzuch boli. Trochę to trochę, ale potem już tak, to było 

od poniedziałku do soboty. I jeszcze sąsiadki mówiły tak: „a, chyba się najadła 

jakiegoś agrestu, jak to dziecko”, no bo to był koniec czerwca, początek lipca. No to 

wtedy są truskawki i to może brzuch boli przez to i robili mi okłady ciepłe, a teraz 

wiadomo, że przy wyrostku się robi zimne okłady i mnie doprowadzili do rozlewu 

tego wyrostka. No i przyszła sąsiadka moja… Pan Bóg chyba skierował sąsiadkę 

moją, bo myśmy mieszkali w takim domu poniemiecki, tam był taki majątek na pewno 

za Niemców, że było takie podwórko duże i z jednej strony stodoła, z drugiej stodoła, 

potem stajnia, jeden dom, taki kwadrat był i myśmy jako dzieci tam się bawili. 

Lataliśmy tam po tych trawnikach. Tam były dwie studnie i myśmy taką zabawę tam 

mieli. A w tym domu, gdzie ja mieszkałam było siedem rodzin, ale mieliśmy bardzo 

złe warunki, bo nas było sześcioro, a mieliśmy tylko pokój i kuchnię. I z tej potem, 

tam była taka dodatkowa komora, że tato tam to zboże trzymał i myśmy tam, ja 

pamiętam, że miałam łóżko koło tego, jak już mówiłam. Spałam koło tego zboża  

i właśnie ja, wtedy jak przyszła sąsiadka do mojej mamy i tak popatrzyła na mnie, a ja 

leżałam w kuchni, bo w pokoju inni spali, a ja – było łóżko jeszcze w kuchni, bo nie 

było gdzie spać, więc ja leżałam w kuchni. I ona tak popatrzyła na mnie i zawołała 

mamę i mówi tak: „ wiesz co, ja jej tydzień nie widziałam, ale ona umrze” no i moja 

mama tak się wystraszyła, szybko poleciała po tatę na pole. Tata przyleciał  



i mówi: „trzeba z nią do lekarza” a przecież Roszarnia była. Był zakład we wsi. To 

tam telefon był, bo myśmy telefonu nie mieli, ale w zakładzie był. To trzeba było tam 

iść i zadzwonić na pogotowie, ale oni stracili głowę i mnie na tą bryczkę. Ja już 

normalnie nie wychodziłam z domu, tylko oni mnie prowadzili. Ja byłam tak słaba, że 

ja tylko usiadłam, mama mnie tylko umyła. Przecież nie było łazienki. Myśmy się  

w kuchni myli nad taką miską i właśnie mnie umyła, żebym czysta była do lekarza  

i na bryczkę i dwanaście kilometrów, a to gorąco, bo to było w południe  i ja pod 

takim parasolem pamiętam. Mama mnie trzymała na tym siedzeniu omywała wodą  

z octem, żebym ja przeżyła. Zajechaliśmy do szpitala do Oleśnicy, nie do szpitala, 

tylko prywatnie do takiego lekarza. I lekarz, jak weszliśmy na tę poczekalnię, to były 

tam dzieci chore, czekające w kolejce do niego i on jak wyszedł na tę poczekalnię, to 

mówi tak, popatrzył się tak na mnie i mówi: „to dziecko pierwsze” – na mnie, bo on 

widział, że coś nie jest tak i jak tylko mnie dotknął, to mówi, że natychmiast operacja, 

bo to wyrostek robaczkowy. Mnie zawieźli do szpitala. Lekarka mnie zaczęła badać  

i mówi: „ona nie wytrzyma już operacji. Nie wytrzyma, bo to już jest za późno. Kiedy 

ona miała ten atak?”, a mama w strachu powiedziała, że w czwartek. A ja już miałam 

od poniedziałku do soboty i jeszcze te ciepłe okłady, to mnie doprowadziły do 

wszystkiego. No i w końcu mówi tak: „ja się nie podejmuje operacji, ona mi pod 

nożem umrze”, bo ja przecież cały tydzień nie jadłam. Ja byłam taka wątła, że po 

prostu ja bym umarła przy tej operacji. No i ona mówi tak.. Mama mówi: „niech Pani 

robi wszystko, żeby ona przeżyła”. No i ona mówi: „ja jeszcze tylko będę robiła 

wszystko…”, bo wtedy była streptomycyna i penicylina amerykańska. Nie było  

w szpitalach tego leku. To było z zagranicy, z Ameryki przesyłane i ona mówi: „my 

tego nie mam teraz w szpitalu, ale mamy takiego lekarza, który miał dostać przesyłkę 

z Ameryki i proszę tam do niego”. Dali nam adres, żeby tato poszedł tam do niego, 

podjechał, czy już ma ten lek. Na szczęście on już dostał ten lek i dał mu. Kosztował 

wtedy o ile się nie mylę 400 tys. na takie czasy były takie pieniądze. I tato mówi, że 

nie ma tyle pieniędzy. On mówi: „to pan mi dowiezie, ale proszę brać ten lek”. No  

i tato przywiózł i lekarka. Mi robili, pamiętam sztorcowe zastrzyki codziennie.  

I mówi, że jeżeli dożyję do rana, to będzie żyła, ale ja nie gwarantuję. No i mama 

potem pojechali do domu. Na drugi dzień wzięli rowery i te dwanaście kilometrów do 

mnie jadą rowerami, nie wozem. I mama pierwsze kroki do kościoła i wyprosiła 

księdza, żeby za mnie odprawił mszę świętą, że ja jestem ciężko chora i ofiarowała 

Panu Bogu i Matce Bożej i Świętemu Józefowi, bo jestem Józefa, że jeżeli ja 



wyzdrowieje i Pan Bóg zwróci zdrowie i życie w ogóle, to da największą ofiarę na 

jaką będzie ją stać. No i tak było. Mama przyjechała po tej mszy, bo ksiądz 

powiedział, że on zaraz będzie odprawiał mszę i przyjechała po tej mszy do mnie 

zaraz. Pierwsze kroki do szpitala, czy ja żyję. No i tam pytają się, czy to dziecko 

wczoraj przywiezione żyje. No żyje. Łzy każdemu z oczu spadły, że ja żyję, ale ja 

byłam tak słaba, że w ogóle nie mogłam siedzieć na tym łóżku. Dzieci do mnie jakieś 

przychodziły z sąsiednich sal, to ja nie mogłam nawet z nimi rozmawiać. Ja byłam tak 

słaba… i te zastrzyki mi robili. Przychodzili do mnie z tymi zastrzykami i wiedzieli, 

że ja byłam taka chuda, jak z Oświęcimia. Mówili: „nie bój się, to szybko wyjdziesz 

ze szpitala. Tylko się nie bój”. Te zastrzyki. Cały tydzień chyba te zastrzyki miałam. 

No i potem dwa tygodnie… Aha, po tych zastrzykach, to mnie zaczęli uczyć chodzić, 

bo ja nie umiałam chodzić. Tak jak teraz po operacjach uczą chodzić, to ja nie miałam 

operacji, ale musiałam się uczyć na nowo wszystkiego. Także mnie prowadzali. Ja 

byłam tak słaba, że sama bym nie dała rady chodzić i później po dwóch tygodniach 

mnie lekarka mnie wypisała ze szpitala i mówi tak: „proszę panią, to dziecko leczyło 

się cudownie” – mama uznała to za cud. I potem mama wysłała tę ofiarę za mszę 

świętą do Krakowa i ja dostałam taką książeczkę nabożeństw na marzec, do świętego 

Józefa. I mama powiedziała: „zostało ci zwrócone życie. Masz się całe życie modlić 

do świętego Józefa w marcu. I ja teraz, jak się zaczyna marzec, to ja mam tą 

książeczkę i na każdy dzień jest czytanie i litania. To ja cały miesiąc to odprawiam. 

Całe życie. No i potem lekarka powiedziała tak: „proszę ją wziąć do domu. Przez 

wakacje dobrze odżywiać, bo macie krowę na wsi. Mleko ciepłe i sery, masło, 

śmietana. Wszystko dziecku dać, żeby ona przybrała na wadze. I po wakacjach proszę 

ją przywieźć na operację”. I ja do tej pory byłam na żadnej operacji. 

 Od tamtej operacji? 

 Ja nie miałam tam operacji, bo ja już nie dałam tej… Lekarz powiedział, że 

„ona mu pod nożem umrze”. Ale jak suszyła tymi za…, ale kazała przyjechać na 

operację. Mnie rodzice już nie zawieźli. Ja nie miałam… 

 Po wakacjach Pani nie…. 

 Nie. Mama mówi tak: „ja nie będę jej dawała na żadną operację, bo jeżeli by 

się coś stało, to bym ją miała na sumieniu, że coś się stało. Niech się dzieje wola 

nieba. Zachoruje, coś się będzie działo, to wtedy ją dam”. I ja do tej pory nie byłam,  



a teraz w 2011 byłam na operacji trzustki. Bo poszłam na badanie USG i mi wybadano 

w 19[92] roku, że ja mam zwapnienie wątroby. I ja potem miałam za miesiąc zrobić 

badanie, czy to zwapnienie się nie powiększa, bo ja miałam tak siedem milimetrów, 

czy to się nie powiększa na tej wątrobie. Nie. To za rok czasu, potem za dwa. Co jakiś 

czas robiłam te swoje te wyniki z USG, bo miałam kontrolować.  

[60:00] 

No i potem zajęłam się wnukami, bo przyszły na świat, więc synowa poszła do pracy, 

a ja się tymi dziećmi zajmowałam. Potem ja sprawdzam w tych moich dokumentach, 

jak w księgowości wszystko miałam w segregatorach. I teraz też miałam wszystkie 

wyniki z USG, ze stomatologii, od okulisty – to mam wszystko w segregatorze. Kiedy 

ja byłam na USG… Pięć lat temu. Boże ja już powinnam iść, coś się tam dzieje z moją 

wątrobą. Ja przychodzę na badanie, a pani doktor mówi: „z czym Pani przyszła?”. Ja 

mówię z wątrobą, bo mam tam zwapnienie wątroby. „A co Pani ma z trzustką?”. Ja 

mówię, że nic, bo mnie nic nie bolało. Mówi: „bo tutaj w tej głowie trzustki jest taka 

zmiana ogniskowa i być może jakieś torbiele”. No i potem mnie skierowała na badanie 

komputerowe. No i komputer wykluczył torbiele, ale zmiana ogniskowa jest. Jeżeli 

jest zmiana ogniskowa, to konsultacja onkologiczna, czyli rakowa. No więc ja 

pojechałam z mężem na onkologiczny szpital na Hirszfelda i oni się pytają, patrzą na 

te wyniki „po co Pani tu przyjechała?”. Ja mówię, że mam konsultacje onkologiczną, 

no to gdzie pójdę. Tu jest onkologia, no to tu. „Pani się tu nie nadaje”. To mówię, że 

gdzie. A ona, że na gastrologię na Borowską i proszę iść siostry, żeby skierowała do 

szpitala. Ja mówię: „że po co do szpitala, jak mnie nic nie boli”. Możliwe, że operacja 

trzustki albo biopsja trzustki. Ja mówię: „ludzie, co oni ode mnie chcą”. No, ale nic. 

Wzięłam to skierowanie do szpitala na Borowską. Przyjmuje mnie taki lekarz,  

a jeszcze mówię tak: „ponieważ jest już Pani na onkologii, to proszę sobie zrobić 

badanie na markery”. A ja nie wiedziałam, co to są markery – czy są komórki rakowe 

tam. I za tydzień mam wynik, bo to się z krwi bierze. I ja za tydzień miałam wynik. 

Przychodzę po ten wynik, a Pan doktor do…, bo wtedy mnie przyjmowała Pani 

doktor. A jak już poszłam za te dziesięć dni, to już inny mi lekarz wydawał, bo oni 

mają takie zmiany, mają dyżury swoje. I mówi tak: „wie Pani co, Pani ma świetny 

wynik”. Gratuluje mi. „Jak już będzie Pani po wszystkim, to Pani przyjdzie i nam 

powie, co to było”. Ja do tej pory nie byłam, a to będzie już osiem lat, żeby tam iść  

i powiedzieć, co ja przeżyłam. No i wie Pan, poszłam z tym wszystkim… 



 Jak się z tą trzustką skończyło w końcu? 

 Na Borowską idę z tą trzustką, nie. I ten lekarz patrzy na moje papiery i mówi: 

„tu być może operacja. Ja tu się spodziewam, albo będzie operacja trzustki i biopsja”. 

Ja mówię: „Po co mi Panie doktorze ta operacja? Jak mnie nic nie boli. Ja idę do 

ordynator”. Ordynator powiedziała to samo. No to ja już do szpitala na za dwa 

tygodnie miałam miejsce. Nie czekałam długo, szybko mnie przyjęli. No i tam byłam 

na gastrologii. Dwa razy robili gastroskopię, potem endoskopię, potem biopsję 

trzustki, nakłuwali mi to wszystko. I USG robione miałam. I lekarka mnie wypisuje ze 

szpitala i mówi tak: „Ja tu daję telefon, nazwisko lekarze chirurga, bo musi być 

operacja trzustki”. Ja mówię: „Pani doktor, dlaczego ja muszę mieć tę operację? 

Ciągle się czepiacie o tą operację, po co mi ta operacja?”. I widzi, że mnie nie może 

przekonać i mówi tak: „Wie Pani co, bo trzustka nie boli, ale swoje robi”. No i ja się 

zgodziłam. Jak poszłam do lekarza na umówiony taki termin, bo zaraz mówi: „że 

niech Pani przyjedzie”. Poszłam do tego lekarza, tego chirurga i on mówi: „Wie Pani, 

to będzie operacja bardzo ciężka, która będzie obciążała Pani organizm”. 

 Przepraszam, czy możemy ten wątek jak najszybciej zamknąć? Bo chciałem 

jeszcze parę pytań powiedzieć? Jak się skończyło? 

 No i się skończyło, że się poddałam operacji, która będzie trwała pięć godzin. 

Ja się wystraszyłam, ale no już trudno, ale operacja trwała sześć. Przeżyłam wszystko  

i jest dobrze. Także Pan Bóg mi pomagał, prowadził przez całe życie, bo ja też 

pomagałam ludziom. I tak myślę, że to jest jakaś łaska Boża, że ja…. Każdy się dziwi, 

że po operacji trzustki ja żyję. No tak… 

 To nie są łatwe rzeczy. A wracając właśnie do Pani domu rodzinnego, ten 

przełom lat 40. i 50., bo pytałem o rodziców. Jakie oni mieli nastawienie do tej 

rzeczywistości społeczno – politycznej w Polsce? Co oni mówili? Co się mówiło w 

domu? 

 Oni byli zawsze po prawej stronie. Zawsze tato mówił, jak tam tato należał  

i było takie… Oni dawniej zaprowadzali takie kołchozy i trzeba było być w kołchozie  

i  w ogóle zdać swoje gospodarstwo do kołchozu. I tam potem było wspólne. Tato się 

nigdy nie zgodził i po prostu, jeżeli się tato nie zgodził, to potem miał trudności, od 



razu mi się przypomniało, trudności miała moja siostra, że jej nie chcieli przyjąć do 

szkoły.  

 Starsza czy młodsza? 

 Starsza, bo ja jestem najmłodsza. Moja siostra jeszcze żyje, ona 19[37] 

rocznik, a ja jestem 19[42]. No także były problemy z przyjęciem do szkoły, jeżeli 

ktoś nie był… jeżeli ktoś się nie zapisał do kołchozu, do tej spółdzielni… Jak to się 

mówiło na to… 

 Spółdzielnia produkcyjna? 

 Spółdzielnia produkcyjna. Coś takiego 

 PGR… 

 PGR, o takie coś – do spółdzielni produkcyjnej, że tato nie chciał, że był 

zawsze przeciwny i on nie chciał do takiego czegoś należeć i zawsze wiem, że byli po 

prawej stronie. Ja to wyniosłam z domu, że po prostu nie byliśmy nigdy po lewej. Nie 

popieraliśmy tych złych rzeczy, tylko zawsze dobre, że właśnie to z domu wyniosłam. 

A później takiego patriotyzmu bym powiedziała, to już pracując, bo mi nikt w domu 

nie wytłumaczył, że trzeba flagę wywieszać na takie święta. Teraz jestem bardziej 

świadoma, bo jestem słuchaczką Radia Maryja, telewizję Trwam oglądam, więc oni 

ciągle przypominają. Prenumeruje nasz dziennik. To jest bardzo dobra gazeta, 

wiarygodna i pomocna taka w życiu codziennym. Także zawsze popieram prawą 

stronę i często też tak było, że podpisy zbieraliśmy, żeby po prostu na naszego 

Jarosława Kaczyńskiego, jak on miał być/, na niego zbieraliśmy podpisy, to ja się też 

angażowałam w to. I nieraz robiliśmy to po kryjomu coś takiego, bo nie zawsze 

człowiek się zgodził zbierać tam podpisy. Myśmy łapali ludzi… Teraz obrona lasów 

państwowych też była. Ja uzbierałam czterysta podpisów, adresy z peselami z tym 

wszystkim i potem mi profesor Szyszko dziękował i mam jeszcze od niego takie 

pismo, podziękowanie, że za tą moją pracę, bo tam trzeba było podpisać. Nie 

musiałam… ja nie muszę się tam podpisać, że to zbierałam . No, ale była tam taka 

notacja, kto zbierał podpisy, żeby dać swoje dane. I potem mi podziękowali. Teraz też, 

dostałam coś takiego. To trzeba po prostu działać. 



 A wracając jeszcze do domu, czy ten… Pani mówiła, że mieli Państwo radio  

i słuchali… 

 Słuchali. Też Wolna Europa, słuchali. Ja to pamiętam, że słuchali tego  

i właśnie dużo rzeczy wiedzieliśmy. Moja mama była taka prosta kobieta, ale ona 

nawet słuchała, jak miała radio, to ona przez radio odszukała swojego brata, który 

poszedł… Miał osiemnaście lat w 19[39] roku, poszedł do wojska i potem zaginął.  

I ona przez radio Wolna Europa, była taka w radio w [niezrozumiałe - 1:08:26 – W.D] 

taka radiostacja, że ona nawet znajdywała… nachodziła na tę stację i oni podawali. Ja 

nie słucham tego zawsze z mamą, bo ja potem chodziłam do szkoły, to ten, ale ona 

sobie tam słuchała. No to przez to radio ona… Oni podawali adresy, gdzie napisać  

i ona napisała i znalazła brata, po czterdziestu latach życia. 

 I nawiązali listowny kontakt? 

 Kontakt, tak. I właśnie potem on mieszkał w Niemczech, bo on też się 

ukrywał, bo był w wojsku. Miał wrócić do Polski, że jako w wojsku był i się bał 

wrócić i już tam w Niemczech zmarł. Był samotny. Także on tu się z mamą tylko 

skontaktował, przyjeżdżał, ale tylko odwiedziny i z powrotem, bo bał się. 

 Ale bywał, tak? 

 Bywał, tak. 

 To ładnie. 

 Ale się bał tu wrócić, ale on nam nigdy nie opowiadał, dlaczego tu nie chce 

wrócić, bo jako wojskowy to się po prostu bał. 

 A jak się nazywał? 

 Wałaszyk Józef. 

 Józef Wałaszyk, a nie wie Pani, bo pewnie w Polskich Siłach Zbrojnych na 

zachodzie pewnie był? 

 No on poszedł do wojska chyba w Polsce, a potem go gdzieś tam wywieźli, bo 

on najpierw był chyba Ameryce, a później do mamy pisał listy, żeby nie pisała do 

niego, bo on się będzie przechodził… że gdzieś się będzie przenosił i potem on się 



dostał do Hamburga, do Niemiec. Gdzieś stamtąd, nie. I potem z tych Niemiec mama 

go tam wyszukała i to tak było, że on się bał przyjechać do Polski. 

[70:00] 

A jak Pani poszła do szkoły, to w szkole trochę inaczej było mówione, co się  

w Polsce dzieje niż  w domu, prawda? 

 No pewnie, że inaczej. Ja pamiętam, że w 19[53] roku, jak byłam w szkole 

podstawowej, jak Stalin umarł, to myśmy musieli na baczność stać, że jego śmierci. 

No nam nakazali i potem jeszcze przecież na tego pierwszego maja. Mama nas nie 

chciała puszczać na te, ale szkoła wyznaczyła, że mamy iść i jeszcze brać białą bluzkę 

i spódniczkę i jeszcze czerwoną jakąś tą wstążkę i iść na te pochody, ale myśmy nie 

raz uciekali z tych pochodów, bo co ja będę chodziła ulicami, po co mi to chodzenie – 

święto pracy będę obchodziła. Ja byłam inaczej wychowana i mnie na takie coś 

rodzice nie posłali, ale, że szkoła wymagała i tam trzeba było jeszcze obecność. 

Czytali czy jesteśmy, nie. 

 No właśnie. 

 Obecność, wpisaliśmy się i potem tam w połowie marszu to żeśmy pouciekali, 

bo można było uciec.  To się tak człowiekowi przypomina wszystko, nie. Tak od razu 

nie wie się, co mówić, ale tak się niektóre rzeczy przypominają, że no… i o tej 

spółdzielni produkcyjnej, jak tato mówił, że chcieli go tam wciągnąć, a tato się nie dał 

po prostu. Myśmy mieli z domu coś takiego wyniesione, że po prostu zawsze 

musieliśmy po tej prawej, być takim prawym człowiekiem, nie zapisywać się do 

czegoś takiego… 

 Do jakiegoś ZSMP Pani nie ciągali w szkole? 

 Nie, nie. To jest, po prostu w szkole u nas czegoś takiego nie było. 

 Nie było żadnych pionierów ZMP, czegoś takiego? 

 Nie, bo to było na wsi, to nie było tam… W mieście może prędzej, ale to było 

na wsi. 

 Nie miała później Pani w szkole problemów, że Pani ojciec nie był  

w spółdzielni, że Pani [niezrozumiałe – 1:12:04]. 



 Ja nie miałam, tylko siostry nie przyjęli do szkoły. 

 Tak, ale czy Pani jakoś nie miała? 

 Nie, ja już nie miałam. Ja już nie miałam. Jakoś tak do mnie nie tego, tylko 

siostra miała, po prostu nie dostała się do jakiejś szkoły, do której chciała, jakieś 

problemy były tam z nią. 

 Czyli do jakiejś innej szkoły poszła? 

 Do innej szkoły poszła. Muszę się jej zapytać jeszcze kiedyś, jak będę u niej, 

do jakiej ona szkoły chciała, bo wiem, że coś takiego było. 

 W którym roku poszła Pani do technikum? 

 Ja miałam w 19[42], jak miałam siedem lat, tak? 19[42] czyli… A nie, 

technikum to inaczej, no bo 19[42] i siedem lat, no to ja chodziłam do podstawówki, 

potem pięć lat technikum, tak. No to były trzyletnie technikum, to w 19[42]… To się 

gdzieś tak w 19[50] poszłam i pięć lat chodziłam do technikum. 

 Nie, nie. Czy jak Pani miała siedem lat to poszła Pani do podstawówki? 

 Do podstawówki. To w podstawówce siedem lat, tak? 

 Siedem lat. 

 To czternaście, bo ja liczę wiekowo. 

 Tak, tak. 

 Bo ja jestem 19[42] rocznik, to siedem lat do podstawówki – no to 19[49] rok, 

to niech będzie w 19[50] tak mniej więcej powiedzmy 19[55]/[56] skończyłam 

maturę. 

 Nie. 

 Nie.  

 Nie? Źle liczę? No pięć lat. 

 Źle Pani liczy, jeżeli Pani miała siedem lat w 19[49],  to w 19[49] Pani poszła 

do pierwszej klasy. 



 Tak. 

 Czyli chodziła Pani do podstawówki… 

 Siedem lat. 

 No właśnie, siedem czy osiem? 

 Siedem. 

 Czyli skończyła Pani podstawówkę czterdzieści dziewięć plus siedem, czyli 

pięćdziesiąt sześć. Czyli koło 19[56] roku poszła Pani do technikum? 

 Do technikum, chyba w 19[61] – tak by się zgadzało. W tych dokumentach to 

mam dokładniej. 

 Pytam, bo 19[56] rok to jest ważny rok w historii Polski i czy pamięta Pani czy 

coś działo wokół Pani. 

 Pamiętam tylko ten 19[53] jak Stalin zmarł, to, to pamiętam. On chyba  

w marcu zmarł, jak dobrze pamiętam, to było w marcu. Myśmy wtedy na baczność 

stali, bo zmarł Stalin. A myśmy mimo, że nie chcieli, to musieli. No to, to był ten rok, 

wtedy byłam w podstawówce. 

 A do technikum poszła Pani na Worcella, tak… 

 Na Worcella. 

 Ale w październiku 19[56] roku mogła Pani już być tam w technikum… 

 No, ale to tam jakoś nie było żadnych, żeby tam nam mówili coś po prostu na 

takie tematy… Tam nie było… 

 Jakichś manifestacji, ulotek, jakichś przemów, nic takiego? 

 Nie było. Tylko te apele przed szkołą, jak to zwykle. 

 Ale to szkolne? 

 Tak, tak. Normalne szkolne, nas dyrektor na apele wzywał i trzeba było tam 

być. Także w szkole średniej tak to przeszło. 



 A czy właśnie ze szkoły średniej jakiś nauczyciel in plus, czy in minus Pani 

zapamiętała? 

 Nie. Wszyscy tam byli tacy normalni. Nie było jakichś takich. Zresztą tam 

niektórzy mówili, że ten dyrektor główny był taki jakby inny od nas, ale dyrektor, to 

myśmy tam z nim nie mieli do czynienia. Tylko te apele robił, to wszystko… Tylko, 

że mówili coś tam o nim, że on taki lewicowy chyba był.  A ten drugi [niezrozumiałe 

– 1:16:00 – W.D] się nazywał, ten Nowak się nazywał. Pamiętam tego głównego 

dyrektora, a ten Sienkiewicz to był taki ekonomiczny taki dyrektor od takich spraw 

mniej głównych. To pamiętam, ale żeby tam było coś takiego, jakieś… To nie 

pamiętam ze szkoły, żeby coś takiego. No tyle tylko, że musieliśmy tarczę nosić. Nie 

wolno było bez tarczy. Obowiązywały mundurki, to wtedy tak było. 

 No to wszyscy musieli. A było gonienie na pierwszego maja, na pochody? 

 Skąd? 

 W technikum, czy ten, gonili was obowiązkowo? 

 No chyba tak, bo ja jeszcze pamiętam, że jak ja mieszkałam na wsi jeszcze, to 

ja nie pamiętam, żeby na pierwszego maja… Tylko ze szkoły średniej, to wtedy 

chodziłam na te pochody. Tylko to, że na te pochody nas brali i to było obowiązkowe, 

że nie wolno było się wyłamać. 

 A kiedy się Pani dowiedziała, że w Polsce jest jakaś opozycja, że coś się dzieje, 

że ulotki, może bibuły, wydawnictwa, organizacje, albo jacyś ludzie działają przeciwko 

komunie? 

 No to ja się dowiedziałam w tym okresie solidarnościowym. To wtedy wyszła 

ta Solidarność i wtedy jak u mnie zamieszkał ten Witowski Zygmunt.  

 Czyli wcześniej o KOR, ROBCiO, takie…. 

 Nie, to ja tylko tak słyszałam, że coś takiego, że tam w KOR-ze był ten 

Jacek… Jak on się nazywał… Kuroń, nie, że coś takiego było, to słyszałam, ale tak 

wtedy się nie angażowała. Dopiero później tak… 

 Właśnie pytam Panią, kiedy albo co Pani usłyszała pierwsze? Nie w co się 

Pani zaangażowała, tylko czy… 



 To trudno mi teraz powiedzieć, kiedy ja o tym KOR-ze, o czymś takim no, ale 

już więcej, jak pracowałam to się dowiedziałam. No bo w szkole to tylko te pochody 

pierwszomajowe, to tylko to, angażowali nas w to, a tak to do niczego nas nie ciągali. 

To w szkole raczej nie, tylko jak już pracowałam. 

 Sam sierpień 19[80] roku to jak Pani zapamiętała? 

 Sierpień 19[80] to ja, to znaczy… Najpierw zapamiętałam ten stan wojenny jak 

wprowadzili – trzynasty grudzień. To była niedziela i wtedy właśnie słyszeliśmy przez 

radio, ze jest wprowadzony stan wojenny. Tak nas wszystkich to przeraziło, tak nas 

zamroziło i w ogóle poźniej przecież do pracy chodziliśmy z Psiego Pola, bo jak już 

mieszkałam na Kordiana, tam gdzie była ta działalność, to ja musiałam pieszo na 

Kochanowskiego teraźniejszego chodzić. Autobusy nie chodziły, a tramwaje na Psie 

Pole nie chodzą, to trzeba było pieszo, bo były wtedy te takie strajki. To już mówię, co 

było później, że myśmy chodzili kilometrami tam i z powrotem, żeby tyle przejść 

kilometrów, to pieszo trzeba było, prawda. A moja siostra to bardziej przeżyła te 

strajki 19[81] rok, bo ona pracowała w Polarze, tu z Zakrzowie był zakład Polar. Oni 

pralki robili, lodówki. To tam czołgi przyjechały do zakładu i na ludzi po prostu… 

Wtedy siostra moja opowiadała, że wychodziła z pracy, to trudno było wyjść, bo oni 

gazowali wszystkich ludzi i po prostu mieli gaz 

[80:00] 

 i tych ludzi wszystkich, którzy wychodzili, żeby nie wychodzić z pracy, tylko żeby 

siedzieć w tym zakładzie. To niektórzy siedzieli, a niektórzy wychodzili. Ci, co 

wychodzili… To mój mąż opowiada, że coś pamięta z tego Polaru, wie co się tam 

działo, nie. To ona to bardziej przeżyła. 

 Siostra żyje? 

 Żyje. No ona jest pracownikiem Polaru. No to ona tam przeżyła to wszystko,  

a ja nie, bo ja pracowałam w innym zakładzie i u nas było inaczej. U nas był ogólnie 

strajk taki, to myśmy tylko, nie było dojazdu to pracy, to myśmy pieszo chodzili do 

pracy, tam i z powrotem. No i to wszystko było tak. 

 Dobra. A jeszcze mam pytanie o rok 19[89] i Okrągły Stół… 

 Okrągły Stół… 



 Wtedy jak się Pani dowiedziała, to jak to Pani oceniała, jaka była reakcja Pani 

wtedy? 

 No oceniałam źle. Jeszcze tak do tej pory mówimy, że po prostu nasz pan były 

prezydent Lech Wałęsa nas zdradził. Myśmy przecież głosowali na niego dwa razy, bo 

przecież nie było na kogo i wtedy on potem obalił rząd Olszewskiego. Myśmy to 

bardzo przeżyli. 

 Ale ja pytam o samą idee Okrągłego Stołu. Solidarność siada do stołu  

z komunistami. Sam 19[89].  

 Może źle zrobili, że usiedli razem z nimi. Ja tak myślę, no bo oni – solidarność 

byli chyba dobrej myśli a tamci po prostu zdradzili i tak postąpili jak postąpili… 

 W sensie komuniści? 

 Komuniści. 

 Że jakby, w sensie, że oszukali? 

 Że oszukali. Tak myślę, że oszukali, bo po prostu jak można było tak zrobić, 

jak ten człowiek chciał coś dobrego zrobić. A to w nocy obalić jego rząd, a oni byli po 

prostu umówieni chyba, że to mają zrobić, nie. I to dla nas był szok. Ja to przeżyłam 

bardzo. Do tej pory tak przeżywam, że to była dla nas… zdradził nas były prezydent. 

 A jak Pani wspomina, sięga pamięcią, to widzi Pani, że się Pani  zmieniło to 

nastawienie, ta ocena? Czy cały czas jest taka sama? 

 To znaczy czyja ocena? 

 Pani ocena Okrągłego Stołu i tamtego czasu. 

Mi się nie zmieniła. Ja cały czas patrzę na nich negatywnie. 

Nie na komunistów, tylko jakby na to wydarzenie, na tą idee. 

 Na to wydarzenie… Mnie się wydaje, że to po prostu, że to powinno być 

inaczej. Ja to po prostu nie popieram tego. Ja tego nie popieram. Dla mnie to było coś 

złe. To nie było dla naszego dobra. Ja to tak widzę, że to było wszystko pod 



płaszczykiem robione, żeby po prostu dalej oni działali, żeby dalej działali, żeby nie 

było żadnej odnowy. 

[ktoś wchodzi] 

 Znaczy ja już więcej pytań nie mam. 

 Dobra, dziękuję bardzo [śmiech – W.D] 

 To ja dziękuję. 

 

    /transkrypcja: Weronika Demczyszak, kwiecień 2020r./ 

  

  

  

  

   

  

  


