
 W październiku 1963 roku mama ponownie zaczęła uczęszczać na zajęcia, 
dojeżdżając z Warszawy, a po kilku miesiącach zaczęła pracować w Głównym 
Urzędzie Miar przy ulicy Elektoralnej. W 1965 roku zaliczała egzaminy już w stanie 
błogosławionym, będąc tym faktem wielce skrępowaną. To właśnie ja szykowałem się 
do ujrzenia tego świata, co nastąpiło dnia 23 czerwca. W latach 60-tych prowadziła też 
swoje pierwsze wykłady -  na temat drogomierzy i szybkościomierzy pojazdów 
zorganizowane przez Główny Urząd Miar i na temat pomiarów temperatury 
zorganizowane przez Naczelną Organizację Techniczną (NOT). Po otrzymaniu 
dyplomu magistra fizyki w 1968 roku mama rozpoczęła pracę naukową w Instytucie 
Geofizyki Polskiej Akademii Nauk jako starszy inżynier. Zajęła się komputerową 
analizą zjawisk geofizycznych, prowadząc m.in. badania na Pustyni Błędowskiej. W 
tym czasie w Polsce pojawiły się pierwsze komputery, zwane wtedy Elektronicznymi 
Maszynami Cyfrowymi (popularnie „emciami”). Mama opracowywała programy na 
Odrę 1204 w warszawskim Pałacu Kultury. Także w PANie napisała wiele programów 
komputerowych, które w tamtych czasach utrwalano na perforowanych taśmach z 
papieru. Za jeden z nich, napisany w języku ALGOL 1204, najwyraźniej bardzo ważny 
dla prowadzonych wówczas badań, dostała nagrodę 3000 zł. Podobne kwoty 
przyznawano w Instytucie za obronę doktoratu. W latach późniejszych opracowała 
inny program (tym razem w języku FORTRAN), na który powoływał się mój ojciec w 
swojej pracy doktorski. (…) 
 
 Kierownictwo Głównego Urzędu Miar, z którego mama odeszła cztery lata 
wcześniej (w 1966 roku przemianowanego na Polski Komitet Normalizacji i Miar – 
PKNiM), bardzo chciało zatrudnić ją ponownie. W tym czasie była to wciąż instytucja 
na wysokim poziomie. Pracowało w niej wielu solidnych przedwojennych specjalistów. 
Poza tym, Kierownik Zakładu, namawiający mamę do powrotu, zawsze miał przy sobie 
jej ulubione papierosy Mentolowe. No i w 1973 roku wróciła, już na stałe. Pracowała 
kolejno w Laboratorium Pomiarów Prędkości, później Drgań Mechanicznych, przez 
kilkanaście następnych lat w Laboratorium Pomiarów Temperatury, a cztery lata przed 
emeryturą Laboratorium Akustyki i Drgań. Po raz pierwszy została wymieniona w 
publikacji naukowej w 1972 r. jako autorka programu komputerowego. Również w tym 
roku ukazał się jej pierwszy samodzielny artykuł. Do emerytury napisała ich łącznie 10. 
Największą, bo aż 50-stronicową publikacją, był wydany w 1989 roku skrypt 
„Sprawdzanie czujników termometrów oporowych użytkowych”, wykorzystywany 
przez wiele lat na specjalistycznych szkoleniach.  

 
 
Mama sprawdza 
taksometr w 
Laboratorium 
Pomiarów 
Prędkości 



 Niestety, przez cały okres PRL-u władze stopniowo obniżały poziom naukowy 
PKNiM. Z czasem tę ważną instytucję zdławiła machina bezdusznej biurokracji. 
Pracownicy byli celowo obarczani ogromną ilością prac, często bezsensownych, tak 
by nie mieli czasu na samodzielność. Jeden z prezesów wydał nawet zarządzenie 
zabraniające im podejmowania jakichkolwiek inicjatyw. PKNiM stał się też przystanią 
dla komunistycznych prominentów, którzy z różnych względów "szli w odstawkę" w 
wyższych kręgach władzy, ale na otarcie łez musieli mieć zapewnioną intratną 
posadkę. Owi partyjni „spadochroniarze” nie mieli pojęcia o merytorycznej pracy 
instytucji, którą kierowali, ale za to cieszyli się poparciem „góry”. Wśród nich był nawet 
były członek Biura Politycznego KC PZPR, tow. Szlachcic. Gdy tak PKNiM przeobrażał 
się w oazę różnego autoramentu dyletantów i karierowiczów, których liczba stale rosła, 
poziom prac badawczych spadał. W latach 70-tych nawet pewien naukowiec z 
komunistycznego NRD, który gościł mamę w czasie jej służbowego wyjazdu do tego 
kraju, pytał ze zdziwieniem: kiedyś była to tak ceniona instytucja… co się stało? 
Kwalifikacje zawodowe powszechnie ustępowały miejsca personalnym 
przepychankom. W niektórych laboratoriach aby wyeliminować samodzielność 
pracowników stosowano niepisane prawo, że mogli oni publikować artykuły naukowe 
tylko do spółki z kierownikami laboratoriów. Mama dwa razy musiała odejść z 
laboratorium, najpierw Pomiarów Drgań Mechanicznych, potem Pomiarów 
Temperatury, bo ich szefowie skutecznie blokowali prace badawcze posługując się 
pracownikami wyłącznie do lansowania własnych karier. I takie oto kadry naukowe 
tworzono przez całe 45 lat…       (…) 

W 1981 roku, dwa i pół miesiąca po śmierci ojca mamy, wojskowi z 
komunistycznej junty o radzieckiej proweniencji wprowadzili w Polsce stan wojenny, 
aby zniewolić ją po raz kolejny. Ciężka sytuacja w kraju spotęgowała osobiste 
przeżycia mamy. W 1980 roku była jednym z pierwszych założycieli NSZZ Solidarność 
w PKNMiJ. Otrzymała legitymację członkowską nr 2. Natychmiast po wprowadzeniu 
stanu wojennego i delegalizacji Związku dyrekcja umieściła ją na liście osób, które 
należało wyrzucić z pracy za niezależną działalność. Była to tzw. lista numer 3, zaś na 
liście numer 2 umieszczono mojego ojca. I podobnie jak jego, także mamę 
„odpowiednie czynniki” wezwały na przesłuchanie. Po udzieleniu odpowiedzi na 
dziewięć pytań dotyczących sytuacji w kraju, co w sumie trwało około dwóch minut, 
mama otrzymała następującą opinię od przesłuchujących: „Postawa ideowo-
polityczna została oceniona jako przeciwna pryncypiom polityki partii i rządu. Uchyla 
się od oceny działalności kierownictwa „Solidarności”. Były członek „Solidarności”. 
Może zajmować obecne stanowisko pod warunkiem zrewidowania swojej postawy 
ideowo-politycznej w kierunku akceptowania zasad ustroju socjalistycznego i 
utożsamienia się ze stanowiskiem i działalnością rządu.” Był to standardowy druczek 
powielony w wielu egzemplarzach i najwyraźniej wręczany szerszemu gronu 
niepokornych. Po doświadczeniach szkoły średniej i studiów była to w życiu mamy już 
trzecia sytuacja, w której stała się niewygodna dla jakichś władz. Ponieważ z czegoś 
trzeba było żyć, napisała odwołanie do wiceprezesa PKNMiJ, w którym brak opinii o 
przywódcach Solidarności uzasadniła rozpaczą po śmierci ojca. Takie rozwiązanie 
podpowiedział jej dyrektor zakładu, w którym pracowała. Wkrótce została ponownie 
wezwana, tym razem przed oblicze kilkuosobowej komisji dyscyplinarnej. Na 
szczęście, zasiadający w komisji wiceprezes po przeczytaniu uzasadnienia o dziwo 
ostro skrytykował wcześniejsze stanowisko „odpowiednich czynników” i mamy nie 
wyrzucono. Mało tego, po jakimś czasie zaprosił ją do swojego gabinetu by wręczyć 
awans na stanowisko adiunkta, którego nawet gratulował.  



Niemniej, mama nie dała się przekupić awansem i nie zmieniła poglądów. 
Zaczęła też działać w solidarnościowym podziemiu. Wkrótce rozprowadzała nielegalną 
prasę zwaną bibułą, sprzedawała książki „z drugiego obiegu”, zbierała składki na 
pomoc dla internowanych. Tę ostatnią działalność prowadziła w tajemnicy nawet przed 
własnym mężem. Przez całe lata 80-te w domu rodziców można było poczytać 
najnowsze podziemne gazetki, zwłaszcza znakomity tygodnik „Mazowsze”, czy 
zakazaną literaturę. Jako młody chłopak zachłystywałem się Sołżenicynem i 
Bukowskim wydanymi bardzo drobnym drukiem na bardzo cienkim papierze. Za 
kolportowanie takich publikacji groziły wówczas surowe kary. Działaczy podziemia 
szykanowano, wyrzucano z pracy, więziono. Najbardziej niepokorni ginęli. Taki los 
spotkał np. 18-letniego chłopaka z mojego liceum, Grzegorza Przemyka, starszego 
ode mnie o rok. Został śmiertelnie pobity przez milicjantów na warszawskim 
komisariacie przy Jezuickiej za to, że drukował poezję w podziemnym wydawnictwie, 
a podczas jakiejś ulicznej kontroli nie okazał dokumentów. Trzej najaktywniejsi 
działacze Solidarności w PKNMiJ umieszczeni przez władze na liście likwidacyjnej nr 
1 zmarli w niejasnych okolicznościach. Po latach mama wspominała, że 
bardzo przeżyła przyjęcie na przechowanie w naszym mieszkaniu kilku 
dużych paczek z nielegalną prasą od jakiegoś człowieka, którego nie znała, 
a z którym wymieniła jedynie hasło i odzew. Nigdy nie mogła też zapomnieć 
uczucia strachu, jakiego doznała, gdy po wejściu do autobusu z torbą pełną 
„bibuły” zaraz za nią wsiadł milicjant. Na szczęście, był to tylko przypadek. 
(…) 
 Po operacji w 1988 roku lekarze zgodnie wykluczyli powrót mamy do 
pracy. Ta jednak uparła się i wróciła. Po rodzicach odziedziczyła nieugięty 
charakter. Mało tego, wróciła do działalności związkowej. W 1989 roku 
zainicjowała w PKNMiJ zbiórkę pieniędzy na wsparcie rządu Tadeusza 
Mazowieckiego. Fakt ten odnotowała Gazeta Wyborcza z 23 października 
1989 roku. Gdy po latach okazało się, że wspierani w ten sposób szefowie 
Solidarności zdradzili swoje idee i dogadali się z postkomunistami przy 
Okrągłym Stole, mama sentymentalnie skwitowała ową akcję: „o 
nierozumna ja”. Mimo ciągłych powikłań pooperacyjnych była także aktywna 
na polu zawodowym. Rozpoczęła prace nad budową pierwszego polskiego 
stanowiska do odtwarzania wzorca jednostki niskich temperatur (kriogeniki). 
Z niemałym trudem zgromadziła aparaturę i przystąpiła do badań. Niestety, 
po raz kolejny w jej życiu, tym razem już ostatni, ważne plany pokrzyżował 
niechętny i niekompetentny człowiek. Teraz był to szef laboratorium, 
specjalista od temperatur wysokich, który nie znał się zbytnio 
na niskich, nie chciał prowadzić prac badawczych w tej 
dziedzinie i ostatecznie spowodował odejście mamy do 
innego laboratorium. Stanowiska nie zbudowała, 
skompletowane przez nią elementy aparatury przekazano 
do Instytutu Niskich Temperatur we Wrocławiu. Był rok 1994. 
Trzy lata później odeszła na emeryturę.  

 


