
Dzieciństwo w PRL-u 

Laura: Mamusiu, chciałabym przeprowadzić z Tobą wywiad na temat Twojego dzieciństwa. 

M: Nie ma problemu, chętnie Ci trochę poopowiadam. 

L: Gdzie mieszkałaś? 

M: Mieszkałam z rodzicami i z czwórką rodzeństwa w bloku. Zresztą tam, gdzie teraz 

mieszkają twoi dziadkowie. W związku z tym miałam dużo koleżanek i kolegów. Często się 

odwiedzałyśmy, bo tak naprawdę wystarczyło otworzyć drzwi i naprzeciwko mieszkała 

koleżanka, piętro wyżej kolejna, niżej następna, dlatego nie było nudno. W lecie przez balkon 

na nitce przesyłałyśmy sobie z koleżankami listy. Było bardzo wesoło! 

L: Jak wyglądała Twoja szkoła? 

M: W zasadzie szkoła, do której chodziłam,  niewiele różniła się od tej dzisiejszej. 

Oczywiście nie było dzienników elektronicznych, tablic multimedialnych, a komputer był 

jeden na całą szkołę i to jeszcze wtedy, kiedy ja już chodziłam do liceum. Było osiem klas 

szkoły podstawowej, a potem trzy lata szkoły zawodowej, cztery lata liceum bądź pięć lat 

technikum. Do szkoły chodziło się w granatowych mundurkach. Dziewczęta w dłuższych, a 

chłopcy w krótkich i do tego biały wymienny kołnierzyk. 

L: A co robiliście na przerwach? 

M: Pamiętam, że grałyśmy w gumę (rarytasem było ją posiadać), sztule - elementy końskiej 

podkowy. Siadaliśmy w kółku na podłodze i podrzucaliśmy te śruby w ściśle określony 

sposób. Wymagało to sporego refleksu i zręczności. Chłopcy często grali w kapsle, które 

często znajdowali koło sklepu. W środku wypełniali plasteliną i karteczką z flagą jakiegoś 

państwa i pstrykali, przesuwając po narysowanym torze. 

L: Co robiliście w wolnym czasie po szkole lub w weekendy? 

M: Oczywiście wymyślaliśmy, w co się bawić. Wymagało to sporej kreatywności, ale zawsze 

coś się wymyśliło. Najczęściej z koleżankami spotykałyśmy się przy osiedlowym trzepaku i 

na nim wykonywałyśmy różne akrobacje, cały czas wymyślając nowe figury. Dzisiaj myślę, 

że nie było to chyba bezpieczne, ale na szczęście nie zdarzył się nigdy żaden wypadek. Często 

też bawiliśmy się w podchody. Często ta zabawa zajmowała kilka godzin. Fajną grą były też 

klasy. Najczęściej na płytkach przed blokiem rysowało się cyfry od 1 do 7 i skacząc na jednej 

nodze, popychało się kamyk po tych cyfrach według określonej zasady. Telewizji prawie w 

ogóle nie oglądałam. Mieliśmy w domu czarno - biały telewizor, ale tak naprawdę 

oglądaliśmy tylko bajkę na dobranoc. 

L: A w deszczowe dni? 

M: W deszczowe dni spotykałyśmy się w domu którejś z koleżanek lub po prostu 

rozkładałyśmy  koc na klatce schodowej i graliśmy w sztule lub bawiliśmy się w kryjówkę po 



piwnicach. Chować było się gdzie, bo piwnica była połączona z wszystkimi klatkami w 

bloku, więc było pełno zakamarków. 

L: Chodziłaś z mamą na zakupy? 

M: Sklepy wyglądały zupełnie inaczej niż dzisiaj. W zasadzie po wszystko trzeba było stać w 

kolejce.  Półki były puste. Pamiętam, że po mięso czy wędlinę szłyśmy z siostrą zająć mamie 

kolejkę, po kilku godzinach mama przychodziła i jak już dowieźli towar, to robiła zakupy, 

oczywiście często było tak, że jak już doszła do lady to towaru brakło. 

L: To jak sobie radziliście? 

M: Obowiązywały kartki na jedzenie, każda rodzina miała jakiś określony przydział i tyle 

mogła kupić w danym miesiącu. Czasami komuś zostawały, to nam przynosił i mama mogła 

kupić więcej mięsa czy cukru. Naprawdę  nie było łatwo. 

L: A co z ubraniami? Przyborami szkolnymi? 

M: Też było podobnie. Pamiętam, jak często pod koniec wakacji stałyśmy od wczesnych 

godzin rannych w kolejce za przyborami do szkoły czy też butami. Dzisiaj to może wydawać 

się śmieszne, ale tak było.  

L: To jak to się zmieniło z biegiem lat? 

M: Z roku na rok zaczęły powstawać  drobne sklepy, do których zaczęto sprowadzać towary 

zza granicy. Ludzie wyjeżdżali też do Czechosłowacji lub na Węgry i stamtąd przywozili 

dosłownie wszystko, bo w Polsce nie było nic. 

L: No to było już fajnie? 

M: Niekoniecznie, bo wtedy znowu było coraz więcej towarów, które cieszyły oko, ale 

rodziców nie zawsze od razu było na nie stać. Modne stały się jeansy i neonowe czapki, 

bardzo chciałam je mieć, ale mama nie kupiła mi tak od razu, kilka miesięcy musiałam 

odczekać. 

L:  A spędzałaś dużo czasu z rodzicami? 

M: Na pewno więcej czasu niż dzieci w dzisiejszych czasach. Moi rodzice pracowali 8 

godzin, a potem mieli czas dla nas. Chodziliśmy do lasu, na grzyby lub na jagody, a w lecie 

braliśmy koc i szliśmy nad Skawę. 

L: Chciałabyś, żeby wróciły tamte czasy? 

M: Raczej nie, ponieważ nie było łatwo, ale mimo tego ludzie jakoś sobie radzili. Nie było 

takiego pędu życia jak teraz. Wydaje mi się, że wszyscy byli bardziej pozytywnie do siebie 

nastawieni. Teraz jest niesamowita pogoń za pieniędzmi, każdy za wszelką cenę do czegoś 

dąży, nie zastanawiając się nad rzeczami ważnymi. Dzieci mają łatwo, bo praktycznie 

wszystko znajdą w internecie. Co chcą, mogą mieć, oczywiście w miarę możliwości 

finansowych rodziców, ale czy to jest w życiu najważniejsze?  



L: Dziękuję Ci mamusiu za wywiad. Trudno by nam się było chyba odnaleźć w „tamtych 

czasach”? 

M: Nie ma za co. Myślę, że Ci troszkę  przybliżyłam moje dzieciństwo. Na pewno byłoby 

bardzo trudno, brakowałoby telefonu, komputera czy telewizji… 

         Laura Wójcik, 6a  

 

 


