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1. 
Dzięki nim mogę wcześnie rano wyjść pobiegać. Dzięki nim mogę zostać dłużej na zajęciach, żeby nie wra-
cać do domu. Dzięki nim mogę tańczyć do świtu, by uciec przed bólem.

2. 

3. 



MUZEUM DOWODÓW RZECZOWYCH  3

4. 

5. 
Policja na niewiele się zdała. W obecności innych ludzi zachowywał się wzorowo, a policja była wyraźnie 
rozczarowana brakiem widocznych skutków przemocy… Wychodząc, jeden z policjantów zauważył sprzęt 
do hokeja mojego męża i spytał w której drużynie gra. Spojrzeli na siebie, mój ówczesny mąż odpowie-
dział i się szeroko uśmiechnął. W tamtej chwili poczułam porażającą bezsilność. Zrozumiałam, że jestem 
całkowicie sama przeciwko człowiekowi, który się nade mną znęca i przeciwko światu. Całkiem straciłam 
nadzieję

6. 
Brałam wszystkie środki uspokajające.

7. 
Po rozwodzie ojciec dziecka zaprosił mnie na rozmowę. Siedzieliśmy w kawiarni, rozmowa była nieprzy-
jemna i zdecydowałam się wyjść. W tym momencie dostałam cios w głowę. Dzwoniło mi w uszach. Adre-
nalina, panika, musiałam uciec jak najszybciej. Kilku mężczyzn w kawiarni chwyciło go. Nie pamiętam 
nawet, jak dotarłam do domu. Dopiero później zorientowałam się, że bigiel kolczyka w uchu, w które do-
stałam cios, się wyprostował. Próbowałam przywrócić go do oryginalnego kształtu, ale nigdy nie wyglądał 
już tak samo.  
Nie mogę się zmusić, żeby z powrotem je założyć.

8. 

Zawsze gdy widzę cyfrę 8 – zastygam, chociaż rozumiem, że to tylko numerek. Odsuwam od siebie wspo-
mnienia, z którymi kojarzy mi się 8, ale niezależnie od kontekstu, od okoliczności, w których widzę lub 
słyszę cyfrę 8, mam atak paniki. Jego urodziny są ósmego, po raz pierwszy spotkaliśmy się ósmego i co roku 
to świętowaliśmy. Choć minęło wiele lat, ta cyfra wciąż przypomina mi o czymś nieprzyjemnym i niebez-
piecznym.
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9. 
Otwórz drzwi do WC. 

10. 
Odeszłam od przemocowca po ponad 5 latach wspólnego życia. Czasem kiedy trzymam w ręku chochlę, 
wracają do mnie wspomnienia gwałtów, sytuacji, w których wpychał w moje ciało łyżkę do zupy, korek od 
szampana lub inne przedmioty z ostrzejszymi krawędziami. Te wspomnienia są tak bolesne, że zastygam, 
przypominając sobie tamten ból i okrucieństwo.

11. 
Moja historia znajduje się na ścianie. 

12. 
Kiedy pił, był wyjątkowo brutalny. To się powtarzało tydzień w tydzień, przez ponad dwie dekady. Kiedy 
zbliżał się do domu, wyglądałam przez okno, by ocenić stopień jego upojenia – żeby wiedzieć, jak się za-
chowywać. Kiedyś zaznaczałam kolorem w kalendarzu te dni, kiedy był pijany i z czasem było ich coraz 
więcej. Do czasu aż wszystkie dni tygodnia w kalendarzu były pokolorowane.
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13. 

14. 
Ostry nóż kuchenny poszybował w moim kierunku. Ostrze miało z 15 centymetrów długości. Miałam 
szczęście, że mnie nie trafił, tylko spadł na podłogę. Nóż rzucił mój agresywny ojciec.

15. 
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16. 

17. 
Otwórz szafkę. Moja historia jest w szufladzie powyżej

18. 
Moją historię można przeczytać w liście znajdującym się na blacie kuchennym. 

19. 
[W skrzynce na półce znajduje się zapachowa niebieska choinka do samochodu]

Zapach w jego samochodzie był bardzo intensywny. Duszący, jak strach i poczucie, że jestem nic nie warta, 
których często doświadczałam w jego towarzystwie. Jeździł szybko. Auto prowadził z wielką pewnością 
siebie. Często ruszał zanim jeszcze zdążyłam zapiąć pasy. Teraz wszelkie sztuczne zapachy sprawiają, że 
robi mi się niedobrze.

20. 
Książkę otrzymałam jako prezent z okazji ślubowania radcowskiego. Zupełnie o niej zapomniałam. Nie-
dawno ktoś z mojej kancelarii ją znalazł i położył na moim biurku. Dedykacja to jakby kwintesencja jak 
byłam manipulowana w tamtym czasie. Widziałam tylko „dedykację” i to – sama już nie jestem pewna 
– albo mi wystarczało, albo przysłaniało wszystkie inne zachowania. Wtedy nie miałam świadomości, 
że jestem wyzyskiwana emocjonalnie, fizycznie i intelektualnie. Miałam poczucie, że nie jest tak, jak być 
powinno, ale czekałam na obiecaną stabilizację, normalne życie razem. Bez dwóch zdań byłam uzależnia-
na od osoby. Mechanizm był prosty: słowa, maile, wiadomości, listy, prezenty, wyjazdy, kwiaty, koncerty, 
umożliwienie rozwoju zawodowego i pilnowanie wyłączności. Miłe, lekkie życie i zupełne zamknięcie mnie 
dla innych. Życie pełne fałszu i śliskich wymówek. Działania mojego partnera przyniosły taki efekt, że  
w czasie wolnym, kiedy nie było go w domu, leżałam i czekałam na niego albo wiadomość od niego. Nie by-
łam w stanie robić nic innego. Był niezwykle czuły, akuratny, zawsze chętny do pomocy, stwarzał poczucie 
bezpieczeństwa – wszystko na swoich warunkach. Był genialnym manipulantem, uzależnionym od seksu i 
pornografii. Pozwalałam mu na wszystko. Z moim ciałem też mógł zrobić wszystko, bawić się nim. Chyba 
do tej pory nie wiem jak do tego podejść i myśleć o tym obiektywnie, że to było coś złego dla mnie. Gdy 
powiedziałam mu o ciąży, zaproponował, żebym ją usunęła i zaoferował pełną pomoc i wsparcie w tym 
względzie. Miałaby ona wpływ na jego życie zawodowe i to jak oceniać go będą inni. Nigdy mu niczego nie 
odmówiłam.
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21. 
Załóż słuchawki, naciśnij Play na odtwarzaczu, aby posłuchać mojej historii.

Odrabiałam pracę domową na zamkniętym pianinie, bo nie mieliśmy stołu. Moja młodsza siostra chodziła 
do szkoły muzycznej. Moja macocha stwierdziła, że właśnie w tym momencie musiała pograć na instru-
mencie. Potrzebowałam jeszcze tylko pięciu minut, żeby skończyć zadanie. Macocha zepchnęła mnie z 
taboretu, a kiedy poszłam powiedzieć tacie, co się stało, zaczęła krzyczeć, że sama spadłam. Kiedy chcia-
łam zabrać książki z pianina, znów mnie popchnęła. Więc ja też ją pchnęłam. Zawołała mojego tatę, który 
wpadł do pokoju i zaczął mnie dusić. Powiedział: „Nie pozwolę, żebyś tak traktowała moją żonę”.

22. 

23. 
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24. 
Zadzwoń pod numer umieszczony na żółtej poduszce. 

25. 

26. 
Mój notatnik jest pusty. To za bardzo boli, żebym mogła przelać to na papier. Nawet nie widzę, jaki to by 
miało sens. Mam wrażenie, że opisanie tej sytuacji sprawi, że świat stanie się tylko jeszcze mroczniejszy.

27. 

28. 
Należy odtworzyć dwa prawe skrzydła. Otwarcie jednego to druga połowa historii.  
Początek jest na zewnętrznym skrzydle.

29. 
Posłuchaj. W głośniku odtwarzana jest moja historia.

To mój ulubiony fotel. Wciąż uwielbiam siadać w nim wieczorami, rozmyślać o minionym dniu, pić wino 
i czytać książki. Jednak czasem kiedy na niego patrzę, przypomina mi się, jak mój pijany mąż próbował 
mnie udusić. Chwilę wcześniej rzucił nasze 2-miesięczne dziecko na sam brzeg siedziska. Leżałam na pod-
łodze, jego ręce ściskały moją szyję, a ja patrzyłam, a to na jego szalone oczy i myślałam, że mnie zabije, a 
to na dziecko, które mogło w każdej chwili spaść z fotela. W pewnej chwili zebrałam w sobie siłę i udało mi 
się go odepchnąć. Zaczęłam krzyczeć, złapałam dziecko i wezwałam pomoc. Później moi bliscy stwierdzili, 
że to pewnie ja sprowokowałam takie jego zachowanie. Kiedy odeszłam dwa miesiące później, nasi wspólni 
przyjaciele pytali: „Jak mogłaś to zrobić tak miłemu człowiekowi?”.

30. – 32. 
Moja historia jest przed eksponatem 
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33. 

34. 
 „Zabiję się, jeśli mnie zostawisz”. Zostawiłam. A on żyje i ma się świetnie.

35. 

36. 

37. 
Pierwszy związek często kojarzy się z dziecięcą radością. W moim przypadku – z emocjonalną manipula-
cją. Ponieważ nie zgodziłam się z nim przespać, postawił mi ultimatum – musiałam przynajmniej wysyłać 
mu nagie fotki, bo tak robią wszystkie dziewczyny, zwłaszcza takie, które nie zaspokajają fizycznie chłopa-
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ka. Nie miałam się kogo poradzić. Później wykorzystał to, żeby mnie szantażować.

38. 
Moja historia jest w środku.

39. 
Podnieś narzutę i zerknij pod łóżko.

Znalazłam to pudełko w domu, pod łóżkiem. Miałam 11 albo 12 lat.
Rozumiałam, co to jest. Nie dotykałam go, ani nie powiedziałam o nim nikomu, bo myślałam, że należy 
do moich rodziców. Dopiero po kilku latach okazało się, że mój ojciec używał go z jedną z moich krewnych, 
która była w moim wieku. Czuję się okropnie, że nie mogę cofnąć się do momentu, kiedy znalazłam to 
pudełko. Gdybym pokazała je mamie, albo chociaż biegała z nim po domu, może to okropieństwo wcześniej 
wyszłoby na jaw.

40. 
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41. 
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42. 

43. 
Miałam na sobie sukienkę, kiedy rzucił się na mnie, z pięściami, popchnął na podłogę i leżącą skopał 
twardymi butami. Następnego dnia miałam siniaki na całym ciele, wzięłam swoją córeczkę i wyprowadzi-
łam się do mamy. Nie miałam nic. Mama patrzy na to z rozpaczą i troską. Widzi, że on przyjeżdża, błaga, 
obiecuje. A ona mówi – będzie tylko gorzej. Nie rób tego „albo ja, albo on” – wybieram jego, kogoś, kogo 
kochałam ponad wszystko, a kto potem, już po śmierci mamy, kiedy jestem bezbronna, samotna, oszuka 
mnie, zdradzi i porzuci po niemal 30 latach.
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44. 

45. 
Kiedy byłam w drugiej ciąży, mąż z teściową znęcali się nade mną. Kiedy w czwartym miesiącu ciąży ode-
szły mi wody, w szpitalu mąż dał mi różaniec, żebym się modliła.

46. 

47. 
Stań przy łóżku przodem do okna i popatrz na ścianę nad globusem. 

Aby upewnić się, że odpowiednio dorastam, mój tata umieścił w moim pokoju monitoring. 

48. 
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49. 

50. 
Moja historia znajduje się na torach pociągu Lego.

Byłam w ciąży z najmłodszym dzieckiem. Mojemu facetowi nie podobało się zachowanie i postawa mojego 
najstarszego syna. Często wykorzystywał je jako wymówkę do agresywnych tyrad i krzyków. Pamiętam 
jak dziś, jak musiałam zasłonić syna moim wielkim brzuchem, żeby ten facet go nie uderzył. A on przecież 
tylko spokojnie bawił się Lego.

51. 

52. 
Podążaj za czerwonym kablem i otwórz kosz. 

Opuść mieszkanie, następnie teren posesji. Po przekroczeniu furtki skieruj się w lewo, podążaj wzdłuż płotu. 
Spójrz na ścianę domu. 

 
Skręć w lewo za róg. Spójrz na balkon.
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