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Iwona Żołdak-Stryjska 

Kamienica przy Ostrowskiej 

Pani Bocheńska mieszkała na poddaszu, w maleńkim mieszkaniu 

wygospodarowanym z części strychu. Oprócz niej na poddaszu nie mieszkał nikt. W 

części przeznaczonej na suszarnię dla mieszkańców kamienicy nie mieszkały nawet 

myszy, bo nie miały tam nic do jedzenia. Na podłodze suszarni ułożone były stare 

sosnowe deski, wytarte od szorowania, a w skośnych ścianach maleńkie okienka 

zamykane na zmyślny haczyk. W tamtych latach suszarnie nie pachniały drogimi 

proszkami do prania, oddzielnymi dla ubrań kolorowych, innymi dla białej bielizny. 

Suszarnia pachniała mydłem i ciepłem, jeśli tylko ciepło może pachnieć. Był to 

zapach dusznego powietrza, kurzu, słońca zamkniętego w niemożliwym do 

przewietrzenia pomieszczeniu. Pachniała ciepłem nawet w środku zimy, kiedy 

temperatura w nieogrzewanym pomieszczeniu spadała poniżej zera, a pościele, 

które moja mama przynosiła z suszarni, były sztywne od zamarzniętych w nich kropli 

wody i zabawnie łamały się w moich rękach. 

Wydawała mi się zawsze stara. Przygarbiona, krucha, z włosami w kolorze 

mleka upiętymi misternie czarnymi wsuwkami, w fartuchu w drobne niebieskie 

kwiatki. Jej twarz, pomarszczona niczym wysuszona śliwka, zdawała się mieć tysiąc 

lat. Dziś już wiem, że to było tysiąc trosk. Rzadko wychodziła ze swojego mieszkania, 

co dwa dni odwiedzał ją syn przynoszący wodę i sprawunki. Bo w świecie Pani 

Bocheńskiej nie robiło się zakupów, robiło się sprawunki. Gdy czasami schodziła na 

podwórko, zawsze w chustce na głowie, dzieciaki uciekały przed nią krzycząc, że 

idzie wiedźma. Odwiedzałam ją w każde sobotnie popołudnie, gdy mama posyłała 

mnie z kawałkiem świeżo upieczonego ciasta. A gdy nie miała czasu na wypieki, 

zanosiłam torebkę karmelków, z których Pani Bocheńska zdawała się cieszyć nawet 

bardziej, niż z ciasta. Może bardziej je lubiła, a może po prostu wystarczały jej na 

dłużej. W zasadzie nie pamiętam dokładnie tych cotygodniowych wizyt, nie pamiętam 



zapachu jej mieszkania ani zapachu jej ciała. Nie pamiętam czy i o czym 

rozmawiałyśmy. Pewnie grzecznie, za pouczeniem mamy, pytałam ją o zdrowie. 

Chyba zawsze myślałam, że nie dosłyszy. Może rzeczywiście nie dosłyszała. 

Pamiętam za to skrzypnięcie drzwi, które po moim pukaniu otwierała zawsze na 

szerokość łańcuszka blokującego wejście i pytanie „Kto tam?”. Pamiętam też jej 

ciepły, choć delikatny uśmiech i światło, które rozjaśniało ciemny przedsionek, gdy 

już otwierała drzwi na całą ich szerokość. Przedsionek prowadził bezpośrednio do 

kuchni. Skromnej, z drewnianymi meblami malowanymi na biało i piecem, na którym 

stał wielki garnek z wodą. Obok pieca stał stołek, który zawsze mi wskazywała. 

Posłusznie siadałam na nim, najchętniej zimą, by przylec do ciepłych kafli angielki. 

Mieszkanko, bo trudno je nazwać mieszkaniem, miało jeszcze drugą izbę, 

rozbudzający moją wyobraźnię pokój o zawsze zamkniętych drzwiach. I pewnie te 

wspomnienia na zawsze pozostałyby ciepłe jak kafle angielki, lekko tajemnicze i w 

pewnym sensie płaskie, gdybym pewnego roku nie odwiedziła jej 1 września. Miałam 

wtedy 7, może 8 lat i jak w każdą sobotę wbiegłam po drewnianych schodach z 

talerzykiem, na którym mama ułożyła jeszcze parującą szarlotkę. Pani Bocheńska 

zdawała się na mnie czekać, otworzyła drzwi zaraz po moim stukaniu, bez pytania 

„Kto tam?”. Była uśmiechnięta, nie miała na sobie fartucha, tylko szarą sukienkę, 

przypominającą trochę habit zakonnicy.  

- Dziś przyjdzie mój syn, Staszek. On ma dzisiaj urodziny! – jej twarz rozjaśniał 

uśmiech szczęśliwej, dumnej matki.  

- Wiesz, Staszek urodził się 1 września, jak ja się wtedy bałam! Miał się urodzić na 

początku października, tak przynajmniej wyliczyła akuszerka, ale gdy nad ranem 

zawyły syreny, zerwałam się tak gwałtownie z łóżka. Zbiegliśmy do piwnicy, po 

drodze potknęłam się o próg. Wszyscy tam zbiegli. Szybko, próbując w pośpiechu 

zabrać bochen chleba czy pieniądze. Pod trójką mieszkała stara panna, która zabrała 

kota. Wiesz, mieszkała z kotem. Stefek, mój mąż, zabrał też apteczkę i nóż. Nie 

bardzo wiedzieliśmy, co się dzieje, albo udawaliśmy, że nie wiemy, że to nie to. Lotka 

spod dwójki mówiła, że gdy wstała rano, na niebie widziała Matkę Boską płaczącą, 

że jakieś straszne nieszczęście zawisło nad Polską. Lotka i jej siostra, Zosia, do 

piwnicy zabrały różańce. Tylko ich brat, Zygmunt, był bardziej życiowy. Wcześnie 

stracił ojca, nie miał czasu na modlitwy, do roboty musiał iść już jako dzieciak. I to 

Zygmunt pomógł mi najbardziej, gdy już się zaczęło. Bo to wszystko z nerwów było 



szybciej, niż akuszerka wyliczyła. Na początku nie paliliśmy w tej piwnicy świecy, bo 

baliśmy się, że ktoś zajrzy, zobaczy płomień. Dzieciaki, zwłaszcza te od 

Andrzejewskich, mieli ich chyba z piątkę, płakały, matka je tuliła i uciszała bez 

przerwy. Wiesz, tam w piwnicy jest takie małe okienko, wietrznik, przez nie wpada 

trochę światła, więc gdy oczy już się przyzwyczaiły, widzieliśmy, gdzie kto siedzi. 

Wszyscy na czym popadanie: stare kanki na mleko, skrzynie, worki z pyrami, węgiel. 

Węgla nie było dużo, mała górka, jeszcze nikt nie zdążył kupić na zimę. Pierwszy ból 

poczułam, gdy zeszliśmy na dół. Brzuch napinał mi się co jakiś czas, ale wtedy 

jeszcze myślałam, że to od niewygodnej skrzynki. Jeszcze nic nie mówiłam Stefkowi, 

nie chciałam zawracać głowy, nie byłam pewna, co się dzieje. Nikt nie wiedział, co 

się dzieje. Siedzieliśmy cicho, bez słowa, słychać było pochlipywania, chyba nie tylko 

dzieci. I głębokie, nerwowe oddechy. Nasłuchiwaliśmy kroków, silnika wozu 

wojskowego, samolotów – najgorsze było to, że nie wiedzieliśmy, czego nasłuchiwać, 

czego się bać. I przez to baliśmy się jeszcze bardziej. Niewiadoma przeraża 

najmocniej. Nasłuchujesz i pociągnięcie nosem pięciolatka powoduje dreszcz 

przelatujący po całej długości pleców. Albo jęk. Jęknęłam, bo poczułam ból. Ten ból 

też mnie przeraził. Nie sam ból, ale fakt, że tam, że w tamtej chwili. Nim zdążyłam 

powiedzieć Stefkowi, który spojrzał na mnie ze strachem w oczach, poczułam mokre 

ciepło pomiędzy nogami. Tak zupełnie niekontrolowanie, jakbym się posikała nie 

czując, że sikam. Przestraszyłam się jeszcze bardziej i zawstydziłam. W tej piwnicy, 

z tymi wszystkimi ludźmi, sąsiadami. Wtedy zaczął się jeszcze większy ból, 

ścisnęłam mocno Stefka za ramie, cały czas usiłując nie krzyczeć. Wbiłam paznokcie 

w jego koszulę tak mocno, że chyba się przez nią przebiłam. „Moja żona rodzi!” 

krzyknął i wszyscy spojrzeli na niego ze złością i niedowierzaniem. Nie dlatego, że 

rodziłam, ale że krzyknął. Andrzejewska oddała mężowi swojego najmłodszego, 

którego tuliła przy piersi. Kazała mężczyznom i dzieciom przesunąć się w głąb 

piwnicy, mojemu Stefkowi zrobiła miejsce przy okienku. Zapaliła świeczkę, którą 

wyciągnęła z kieszeni. Ustawiła ją na ziemi i kazała mi się położyć tak, aby głowa i 

plecy spoczęły na kolanach Stefka. Pomacała mi brzuch, wsunęła rękę pod spódnicę 

i poczułam jeszcze większy ból. „Już rodzisz” powiedziała rzeczowo i oschle. 

Wiedziała o czym mówi, sama sprowadziła na ten świat już piątkę dzieciaków. 

„Będziemy potrzebowali wody i prześcieradeł. I drewniany kołek, albo nóż w 

drewnianej oprawie”. Przeraziła mnie tym nożem, myślałam wtedy tylko o tym nożu, 

nie robił na mnie wrażenia fakt, że jestem w wilgotnej, brudnej piwnicy i że rodzę w 



obecności sąsiadów, mężczyzn, dzieci. „Czy ona musi tutaj rodzić? Jeszcze ściągnie 

na nas jakie nieszczęście” Lotka odważyła się powiedzieć to, o czym każdy myślał. 

W piwnicy mieliśmy siedzieć cicho aż do odwołania alarmu. Ja jednak o to nie 

dbałam, nie słyszałam nawet, co ona mówi. Walczyłam z własnym bólem i ze 

strachem o dziecko, któremu niebezpiecznie spieszyło się na świat. Za wcześnie, w 

złym miejscu, nie wierzyłam, że to skończy się dobrze. Andrzejewska kazała Lotce i 

Zosi odmawiać różaniec. Zygmunt sam zaproponował, że skoczy na górę po 

prześcieradła. Gorzej z wodą, bo po nocy nie przyniósł jeszcze świeżej z pompy, ale 

obiecał spróbować. Andrzejewska włożyła mi między zęby nóż Stefka, jego 

drewnianą oprawę. Nie krzyczałam już tak bardzo, ale bałam się, że połamię na tym 

nożu zęby. Skurcze były coraz częstsze, Zygmunt wrócił z prześcieradłami i wiadrem 

wody. Chyba z tą wodą było mu najtrudniej, bo pompa stała tam, gdzie i teraz, na 

przedzie budynku, od ulicy. Na szczęście nikogo nie spotkał, żywej duszy. Ból był nie 

do zniesienia, zaczynałam przeć. Zapierałam się z całej siły o uda Stefka, leciały mi 

łzy, ślina ciekła po nożu unieruchomionym pomiędzy moimi szczękami. Bałam się 

potwornie. Bałam się wody ze studni, bo powinna być przegotowana. Bałam się 

niewygotowanych prześcieradeł, brudnych rąk Andrzejewskiej, która jeszcze przed 

chwilą siedziała z dzieciakami na hałdzie węgla i ocierała najmłodszemu nos 

kawałkiem brudnej szmaty. Bałam się, że to dopiero 1 września, że to o miesiąc za 

wcześnie. W końcu usłyszałam płacz pomiędzy moimi nogami. Wypchnęłam z siebie 

dziecko. Andrzejewska szybko owinęła je w prześcieradło i sweter, podniosła z 

posadzki nóż, który wypadł mi z ust, opłukała go i odcięła pępowinę. Staszek płakał, 

stróż zaczął się złościć, że mam uciszyć smarkacza, że jeszcze kogoś na nas 

ściągnie. Skuliłam się pod ścianą, próbowałam podać Staszkowi do ust moją pierś. 

Nic z niej nie poleciało. Staszek ssał, odrywał się i płakał. Miałam w uszach kolejne 

„Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, pan z Tobą…” i płacz, kwilenie mojego maleństwa, 

którego nie jestem w stanie nakarmić. I sąsiadów, wściekłych i starających się 

chronić swoje dzieci tak bardzo, że gotowi byli uciszyć moje zaciskając mu ręce na 

szyi. Bałam się tych ludzi, zaczęłam się bać Stefka, który pochylał się i szeptał „Ucisz 

go, no ucisz go wreszcie” z coraz większą rezygnacją, przechodzącą w złość. 

Andrzejewska pochyliła się nade mną i wzięła z moich rąk Staszka. Nie miałam siły 

się ruszyć i zaprotestować, wyrwało mi się tylko słabe „Zostaw!”, ale ona nie 

posłuchała. Zabrała małego, usiadła z nim przy swoich dzieciach i podała mu swoją 

pierś. Nadal karmiła swojego najmłodszego, to i Staszkowi mogła dać. Zapadła cisza, 



a ja zasnęłam. Gdy się przebudziłam, czułam zastygłą pomiędzy nogami krew i 

potworny ból krocza. Ale dali mi Staszka, spróbowałam znowu przystawić go do 

piersi i ona nie była już sucha. Karmiłam go 4 lata, prawie do końca wojny. 

Twarz Pani Bocheńskiej jaśniała czymś, co trudno było mi odczytać i nazwać. Nie 

wiedziałam, czy te wspomnienia przyniosły jej radość, czy ból. Nie mogłam sobie 

wyobrazić wszystkich mieszkańców kamienicy siedzących w piwnicy na węglu i 

workach z ziemniakami. Bez światła. I moja wyobraźnia krążyła właśnie wokół tego, 

bo wtedy jeszcze nie wiedziałam co to akuszerka, parcie, dlaczego miała rano krew 

między nogami i jak mogła się zsikać, nie wiedząc o tym. Miałam 7, może 8 lat i 

wysłuchałam historii, której nie rozumiałam. Nie rozumiałam ani z historycznego, ani 

z ludzkiego punktu widzenia. Nie opowiedziałam jej mamie po powrocie do domu, bo 

nie bardzo wiedziałam co i jak jej opowiedzieć. Historia ta żyła we mnie, ale gdzieś w 

odległych obszarach pamięci, zepchnięta w głąb mnie. Wypłynęła dopiero wtedy, gdy 

sama zaczęłam rodzić. Poczułam mokre ciepło pomiędzy nogami i nagle wszystko 

zrozumiałam. Sterylna sala szpitalna, jednorazowe przyrządy medyczne, wygodny 

fotel z regulowanym oparciem, asysta lekarza i położnej. I mąż, który mnie nie 

uciszał, za naszą ścianą nie było ogłoszonego alarmu bombowego. Też urodziłam 

syna, też trochę przed terminem, ale nie musiałam go karmić piersią przez 4 lata. Od 

kiedy sama mam dzieci, często ze strachem myślę o wojnie. Lęk zasiany w moim 

dzieciństwie powraca czasem nocą, gdy przez uchylone okno dochodzi dźwięk 

lecącego samolotu, który wydaje mi się głośniejszy, niż zazwyczaj. Nie mam ambicji, 

aby dać dzieciom wszystko. Chcę im dać święty spokój, pełną miskę, rodziców 

dożywających starości. Każdy rodzic tego chce, nie każdy może.  

 

12 września wojska niemieckie zajęły Poznań. Pani Bocheńska opuściła piwnicę 3 

września. Staszek przeżył 78 lat, w dzieciństwie był drobny, ale nie chorował. Stefek 

został wzięty w niewolę niemiecką wiosną 1940 roku. Nie wrócił z wojny. 

Andrzejewska z dziećmi jeszcze przed zimą przeniosła się do rodziny na wieś. Nie 

wróciła do kamienicy. Stróż pracował jako stróż do swojej śmierci. Lotka, Zosia i 

Zygmunt z matką mieszkali w kamienicy do lat osiemdziesiątych. Po wojnie Zygmunt 

został kierowcą. Nigdy nie zdawał egzaminu na prawo jazdy, wystawiono mu je na 

podstawie oświadczenia o dokumentach zaginionych w czasie wojny. Lotka wzięła 



ślub i wyjechała z Poznania. Nie miała dzieci. Zosia urodziła trójkę. Zosia to moja 

babcia. Ja też mieszkałam w tej kamienicy. 

 


