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Słowo wstępne

W roku 1988 moja córka Agnieszka wyjechała wraz z mężem do Sta-
nów Zjednoczonych. Intuicja matczyna mówiła mi, że ich pobyt poza 
krajem trwać będzie bardzo długo. Czasy były niełatwe, a łączność 
z tak zwanym „Zachodem” utrudniona. Nie mogło jeszcze być prze-
cież mowy o  jakichkolwiek kontaktach za pomocą komputera, roz-
mowy telefoniczne były drogie, a otrzymanie połączenia telefonicznego 
skomplikowane i czasochłonne. Pozostawała jedynie korespondencja. 
Pisywaliśmy więc do siebie długie listy, mając jednak na względzie fakt, 
że mogą one być (i zapewne były) poddawane cenzurze. Odbieranie 
korespondencji przychodzącej z Zachodu  również było niełatwe: uzy-
skiwało się ją wyłącznie za okazaniem dowodu osobistego w naszym 
wypadku na dość odległej poczcie. 

Jako remedium dla siebie, dręczonej tęsknotą za „utraconym” 
dzieckiem, przede wszystkim jednak dla Agnieszki zaczęłam robić 
notatki, w których zamierzałam przekazać jej informacje o rodzinie 
i o moim życiu w otoku nieustannie zmieniającej się Historii. Kierowa-
łam się przeświadczeniem, że zazwyczaj dopiero w drugiej połowie życia 
zaczynamy bardziej interesować się stosunkowo niedawną przeszłością 
i ludźmi, którzy otaczali nas w dzieciństwie i we wczesnej młodości. 
Często okazuje się wówczas, że wiele z pytań, jakie zamierzaliśmy im 
zadać, pozostać już musi bez odpowiedzi. 

Notatki, którym nadałam tytuł Zapisywane z doskoku, opatrzy-
łam dedykacją: „Pisane dla mojej córki, Agnieszki, gdy wyjechała”, 



i sporządzałam je z początku wyłącznie z myślą o niej i tylko dla niej. 
Miały niestety charakter dość chaotyczny i pisane były spontanicznie, 
cechowała je zatem znaczna dowolność w doborze tematów i duża 
emocjonalność, czasami również ostra krytyka niektórych postaci i wy-
darzeń. Będąc jednym z ostatnich ogniw mojej do niedawna licznej 
rodziny, chciałam też przekazać Agnieszce jak najwięcej danych mnie 
już tylko wiadomych o dziejach poszczególnych osób. 

Obecnie, przygotowując tekst do druku, starałam się usunąć 
z niego partie zbyt silnie obciążone emocjonalnie oraz opisujące fakty 
mało interesujące przyszłego Czytelnika. Starałam się też zapanować 
nad chronologią opisywanych zdarzeń. Wiem, że mimo usilnych starań 
to ostatnie nie wszędzie mi się udało.

Redaktorce tej książki, Pani Izabelli Sariusz-Skąpskiej, winna 
jestem słowa wdzięczności za bardzo istotne propozycje tyczące układu 
poszczególnych części, ponadto za opracowanie przypisów, sporządze-
nie indeksu nazwisk i całą żmudną pracę nad tekstem. Serdecznie rów-
nież dziękuję Recenzentom tych wspomnień: Pani Profesor Barbarze 
Szackiej i Panu Profesorowi Tadeuszowi Cegielskiemu.

Jak zapowiada tytuł, poniższe zapiski nie zakładają pełnej relacji 
z wielu opisywanych wydarzeń, w których zdarzyło mi się uczestni- 
czyć w ciągu długiego życia. Przepraszam więc te wszystkie osoby, czę-
sto w moim życiu istotne, o których w niniejszym tekście nie wspo-
mniałam. Równie serdecznie proszę o przebaczenie tych wszystkich, 
którzy się w nim czasem dość przypadkowo znaleźli.

Za sugestie tyczące uporządkowania układu tych zapisków, a także 
za cenne porady wydawnicze wdzięczna jestem Pani Beacie Stasiń-
skiej. Memu Zięciowi, Marcinowi Giżyckiemu, serdecznie dziękuję za 
niełatwą pracę nad umieszczonym w tej książce bogatym materiałem 
fotograficznym. Szczególne podziękowanie składam ponadto Pani 
Małgorzacie Zakrzewskiej.


