
„Przeżyłam setki wydarzeń, z których jedne mnie radowały, drugie smuciły, a jeszcze inne 
wgniatały w fotel i rzucały po ścianach rozpaczy, jak marną kukłę w brutalnym teatrze 

życia.” 

Powyższy fragment książki doskonale odzwierciedla moje życie… 

Opowiadając tę historię, czuję się jak główna bohaterka w groteskowej wersji filmu 
„Cztery wesela i pogrzeb”. Tam ludzie na umór się żenili i okazjonalnie umierali, u mnie 
natomiast okazjonalnie żenili, a na umór umierali… 

Mam sześćdziesiąt dwa lata i spisałam swoje najpiękniejsze oraz najokrutniejsze chwile, 
które wprawiają w osłupienie Sherlocka Holmesa, a Alfreda Hitchcocka przyprawiają o 
dreszcze. Gdybym chciała zapisać wszystko, prawdopodobnie z łatwością przebiłabym 
„Przeminęło z wiatrem”… 

Urodziłam się 19 maja 1958 roku, jako szczęśliwe (i płaczące) dziecko. Skąd miałam 
wiedzieć, że za pięćdziesiąt dwa lata stracę w tym dniu ukochanego męża: już drugiego. 
Pierwszy umrze w wyniku powikłań po wybuchu butli gazowej w 1986 roku. Skąd miałam 
wiedzieć, że w wieku trzynastu lat stracę ukochanego dziadka, któremu winda utnie 
głowę, a tym bardziej: jakim cudem mogłam się domyślić, że zaprzyjaźnię się ze 
Śmiercią?! 

To trudna relacja. Ona nigdy nie była zbyt rozmowna. Tak naprawdę to potworna 
służbistka: robi, co do niej należy, a potem znika i czeka na kolejne zadanie. Na kogo tym 
razem padnie? 

Na tego bęc… 

Do dziś przyjmuję leki antydepresyjne i utrzymuję stały kontakt z psychiatrą. W końcu 
można sobie wytłumaczyć odejście pierwszego męża, nagłą śmierć mamy i najdroższej 
przyjaciółki w ciągu dziesięciu miesięcy, ale jak wyjaśnić sobie tragiczną śmierć syna? 
Specjaliści ciągle mi powtarzają o etapach przechodzenia żałobach… Według nich już 
dawno powinnam pogodzić się z dotkliwą stratą. 

Mhm… Dobre sobie… 

Od tragicznej nocy minęło już dziesięć lat, a ja wciąż budzę się rano z nadzieją, że usłyszę 
jego głos w słuchawce dzwoniącego telefonu. Czy mam problem? Nie. Mam miłość.  

Ludzie umierali w moim życiu „hurtowo”. Wszyscy - z maleńkimi wyjątkami - odchodzili 
tragicznie i przedwcześnie. Powodem był alkohol, wypadki, zawały, powikłania, nasilenie 
się chorób… Oczywiście według oficjalnych orzeczeń lekarzy. Ja jednak do dziś 
zastanawiam się, co by było, gdybym w latach dziewięćdziesiątych nie usunęła ze swojego 
łona dziecka? 

W końcu Świat nie znosi próżni, prawda? Wysyła swoją Służbistkę i zabiera, co swoje… 

„Rytuał” zaczął się od trzech śmierci w jednym roku: męża, mamy i przyjaciółki. Następnie 
po kilkunastu latach straciłam: tatę, wujka, najdroższą ciocię, która zapewniła mi dom, 
gdy byłam nastolatką i przyjaciela rodziny, z którym w przeszłości dzieliłam życie 
romantyczne. I kiedy już myślałam, że nie jestem w stanie znieść niczego więcej, 
zrozumiałam, że tylko „myślałam”… 

Rok po roku straciłam: przyjaciółkę, pierwszego syna i drugiego męża. 



W życiu spotykałam nie tylko oczy czarne, ale również zamglone alkoholem, które należały 
do PRL-owskiej Polski. Przez ponad trzydzieści lat prowadziłam firmę, zajmującą się 
szyciem ubrań. Bogaciłam się w szybkim tempie i wydawałam pieniądze na luksusowe 
restauracje oraz kolejne domy. Zapewniałam rodzinie wygody: korepetycje dla dzieci, 
zajęcia dodatkowe, masaże, wakacje i wycieczki. Dawałam również łapówki, na które 
każdy (wszędzie) czekał: w szpitalach, w sklepach, w instytucjach. Wszystko tylko dlatego, 
aby otrzymać jedynie to, co mi się należało: pomoc i sprawiedliwość. 

W tamtych czasach pewne były jednak jedynie dwie rzeczy: alkohol i puste półki w 
sklepach… 

Przeżyłam na własnej skórze to „wyczekiwane” wejście Polski do Unii Europejskiej. 
Zapamiętałam je na bardzo długo, bo w rezultacie zostałam bankrutem, straciłam dorobek 
życia, zadłużyłam się na kilkaset tysięcy złotych i zrozumiałam, kto naprawdę jest moim 
przyjacielem. Ale nigdy nie narzekałam. Tańczyłam, malowałam, przeżywałam zawał serce 
i chorobę krwi, jeździłam konno, uczestniczyłam w regionalnych zabawach, 
imprezowałam, spotykałam zmarłych mężów, kochałam, śmiałam się i płakałam: jak każdy 
normalny człowiek. Bo niby co miałam robić? 

Lubiłam i lubię żyć. Tak po prostu. Trochę na przekór. Dobrze, że lubię pływać pod prąd… 

Jestem dowodem, że mimo klęsk, porażek, strat, lęku, rozpaczy, tragedii i makabrycznych 
wydarzeń, szatkujących serce na drobne kawałki, wciąż można żyć. Moje serce nadal bije: 
przy boku trzeciego męża w Anglii i drugiego (jedynego już) syna, parającego się 
podróżowaniem po całym świecie. Od dziesięciu lat żyję na Wyspach. Prowadzę firmę 
księgową, maluję, mam własny dom i chcę mi się żyć, mimo że jechałam do Anglii tylko z 
jedną myślą: 

Zapewnić dobrą przyszłość synowi. Reszta się nie liczy. 

Bliscy mówią, że podnoszę się jak feniks z popiołów, a moje pozytywne spojrzenie na świat 
zaraża. Ciekawe… Skoro osoba z depresją, która straciła w życiu wszystko, daje innym 
radość, to jak bardzo nam jej brakuje? Jak mocno jej poszukujemy?! 

O tym jest moja historia: o nadziei, akceptacji i szansie na ponowne ujrzenie słońca w 
najczarniejszą godzinę nocy polarnej. Wierzę, że biografia „zwykłego człowieka” trafi do 
„zwykłych czytelników”, którzy nie potrzebują kolejnej historii o miliardach i światowej 
sławie. Wierzę, że ludzie potrzebują kogoś, kto ich zrozumie i pokaże, że sam przez to 
przechodził. Nie w historii zrodzonej w głowie pisarza, ale w opowieści, która była i jest 
prawdziwa. 

Właśnie dlatego dzielę się życiem. 

Aby nikomu go nigdy nie zabrakło. 


