
Wywiad  przeprowadzony przez Aleksandrę Małachowską z Teresą Małachowską . 

 
Aleksandra Małachowska: Mamo, ile miałaś lat kiedy wprowadzono stan wojenny? 

Teresa Małachowska: Miałam wtedy 12 lat i chodziłam do szóstej klasy, czyli byłam w 

twoim wieku. 

 

A.M.: Co najbardziej zapamiętałaś z tamtych dni? 

T.M.: Pamiętam , że z koleżankami i kolegami staliśmy na przystanku i czekaliśmy na autobus, 

którym dojeżdżaliśmy do szkoły. Z autobusu wysiadła moja mama, która wracała z pracy (z 

nocnej zmiany) i powiedziała nam , że nie możemy jechać do szkoły, bo są one pozamykane. 

Kiedy zapytaliśmy dlaczego odpowiedziała  nam, że  przecież wprowadzono stan wojenny. 

Wiedzieliśmy o tym, ale tym razem zwyciężyło przyzwyczajenie. Dzień wcześniej kiedy 

oglądaliśmy telewizję pokazano przemówienia Wojciecha Jaruzelskiego , który przygotował i 

wprowadził stan wojenny. Zaraz po przemówieniu  i dzienniku emitowane były filmy wojenne. 

 

A.M.: Czy popierałaś tę decyzję? 

T.M.: W oczach dziecka wyglądało to zupełnie inaczej. Nie bardzo orientowaliśmy się w tych 

sprawach. Teraz z perspektywy czasu wiem, że było to straszne doświadczenie i całkowicie 

niepotrzebne. Wprowadzenie stanu wojennego nic nie zmieniło w naszym państwie, a 

spowodowało krwawe zamieszki i wiele ofiar. 

 

A.M.: Podczas stanu wojennego twoja siostra brała ślub. Czy w związku z tym trudnym 

okresem pojawiły się jakieś komplikacje? 

T.M.: Owszem, goście przybywający na wesele musieli mieć specjalne pozwolenia (tak zwane 

przepustki) bez, których nie mogliby wziąć udziału w ceremonii. Równie istotne były problemy 

z nabyciem  różnych towarów spożywczych. Wujek przebywający wtedy w wojsku, służył w 

nim 2,5 roku. 

 

A.M.: Jak w tamtych czasach wyglądały sklepy? 

T.M.: Lady sklepowe świeciły pustkami. Na każde artykuły spożywcze były kartki. Przed 

sklepami stały ogromne kolejki. Aby coś kupić ludzie wychodzili wczesnym rankiem by zająć 

jak najlepsze miejsce w kolejce. Szampony, mydełka, proszki były niemal niedostępne. 

Powiem ci, że wy młodzi nie umielibyście żyć w takich czasach. 

 

A.M.: Mamo dziękuję  ci za rozmowę. 

T.M.: Zawsze chętnie z tobą porozmawiam. 

 

                                                                                         Aleksandra Małachowska kl.VI 
 


