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Streszczenie: Przedmiotem zainteresowania w niniejszym artykule są działania 
i przeżycia kobiet, które po wprowadzeniu stanu wojennego podjęły nielegalną 
działalność, najczęściej jako kontynuację swojej pracy w strukturach NSZZ Soli-
darność. Działalność ta miała różny charakter – protestu czynnego lub biernego, 
a także wymiar praktyczny lub symboliczny. Autorka przedstawia działalność ko-
biet poprzez analizę tzw. małych narracji, w których przedstawiają one swoje do-
świadczenia radzenia sobie w złożonej, podwójnej sytuacji życiowej. 

 
 
Uczestnictwo polskich kobiet w życiu publicznym, w tym szczególnie 

w obszarze polityki ma dość krótką historię. Do końca XIX wieku droga do tego 
typu działalności była dla kobiet niedostępna. Dopiero tworzące się na początku 
XX wieku organizacje kobiece domagające się zrównania praw kobiet i męż-
czyzn, a także przemiany obyczajowe w konsekwencji stworzyły kobietom takie 
możliwości. Jednakże bywały takie okresy w historii, kiedy zaangażowanie ko-
biet w sprawy publiczne było akceptowane. Mam tutaj na myśli czas powstań 
narodowych (od powstania listopadowego w 1829 roku począwszy) poprzez 
I i II wojnę światową, kiedy kobiety wkraczały w przestrzeń, tradycyjnie zare-
zerwowaną dla mężczyzn lub przez nich zdominowaną1 (Żarnowska, Szwarc 
1994). Nie zawsze było to konsekwencją wyboru kobiet, czasem wynikało 
z konieczności zastąpienia mężczyzn najczęściej walczących w powstaniach i na 
różnych frontach lub przebywających na zesłaniu czy też w niewoli.   

Wprowadzenie 13 grudnia 1981 roku stanu wojennego, brutalnie przerywa-
jącego działalność pierwszej Solidarności, zniszczenie rodzącego się dopiero 
społeczeństwa obywatelskiego, a w konsekwencji aresztowanie tysięcy kobiet 
i mężczyzn oraz późniejsze ich internowanie,  pozbawienie wielu regionów 
i ośrodków solidarnościowych  męskich przywódców, konieczność ukrywania 

                                                      
1 Znane są powszechnie takie postaci kobiet jak np. żołnierki: Emilia Plater i Henryka Pustowoj-

tówna – adiutant Mariana Langiewicza. Kobiety w tej roli nie zyskiwały jednak aprobaty spo-
łecznej. Akceptowano natomiast działania wspomagające żołnierzy/powstańców – opiekę nad 
rannymi, akcje pomocy uwięzionym, przechowywanie i przewożenie przez granice zakazanej 
literatury, pracę w organizacjach dobroczynnych (Śliwowska 1994). 
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się niektórych z nich, stworzyły sytuację pustki społecznej. Mogli ją wypełnić, 
zagospodarować ci, którzy nie zostali aresztowani ani nie byli poszukiwani 
przez Służbę Bezpieczeństwa, czyli głównie kobiety. 

W niniejszym tekście podejmuję próbę opowiedzenia o działalności kobiet 
w okresie stanu wojennego, a także po jego zniesieniu do przeprowadzenia 
pierwszych wyborów parlamentarnych, częściowo demokratycznych, 4 czerwca 
w 1989 roku. Przedmiotem mojego zainteresowania będzie życie kobiet w tam-
tym okresie, których działalność zwykło się  określać mianem „podziemnej” lub 
„konspiracyjnej”.  Będzie to zatem narracja o binarnym (niejako podwójnym) 
życiu tych kobiet. 

Działania  jawne i ukryte jako podstawa binarnego życia kobiet 

Wprowadzenie stanu wojennego było dla polskiego społeczeństwa do-
świadczeniem traumatycznym, które najczęściej jest opisywane jako doznanie 
szoku, spostrzeganie sytuacji jako  absurdalnej, niewiarygodnej, nierzeczywi-
stej, niemożliwej do przewidzenia w tym miejscu Europy i w tym czasie 
(w końcu XX wieku). Społeczeństwo musiało jednak poradzić sobie z traumą, 
albowiem inna alternatywa nie istniała. Ludzie wypracowywali sobie różne 
sposoby/metody radzenia sobie z tą sytuacją, modyfikowali je z biegiem czasu 
i zmieniającą się polityką partii (PZPR). Jednostkowe zachowania ulegały trans-
formacji wraz ze zmieniającą się świadomością społeczną2.   

Między 13 grudnia 1981 roku a 4 czerwca 1989 roku, jak twierdzi Ireneusz 
Krzemiński,   świadomość społeczna zmieniała się kilka razy. Wyróżnia on trzy 
okresy, w których dokonywały się przeobrażenia w świadomości społecznej: od 
wprowadzenia stanu wojennego do zabójstwa  ks. Jerzego Popiełuszki w 1984 
roku, od zabójstwa do 1987 roku oraz lata 1987–1988. W pierwszym okresie 
świat został podzielony na świat władzy i rządzących państwem, stosujących 
przemoc, a zatem uosobienie zła oraz znacznie większy – świat społeczeństwa, 
Solidarności i Kościoła, postrzegających prawa człowieka i obywatela jako pod-
stawę moralną istnienia społeczeństwa („oni” – niemoralni i „my” – ich przeci-
wieństwo). Podejmowano zatem różne działania skierowane przeciwko światu 
zła uosabianym przez władzę. Wśród nich najbardziej rozpowszechnione były 
 

                                                      
2 Definicję świadomości społecznej przyjmuję za Ireneuszem Krzemińskim, który rozumie ją jako 

(...) potocznie przyjmowane sposoby interpretowania świata, które wyznaczają zarówno posta-
wy ludzi, przejawiane w życiu codziennym, jak i przestrzeń dyskursu – symbole, do których usto-
sunkowują się ludzie w procesie codziennej refleksji. Treścią świadomości społecznej są więc 
symboliczne obrazy świata, przyjmowane – mniej lub bardziej krytycznie – przez ludzi i podzie-
lane z innymi, dzięki czemu mogą być wspólnie używane do wzajemnego rozumienia siebie i wy-
jaśniania swych działań przez aktorów życia społecznego (Krzemiński 2013, s. 243). 
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tzw. działania ukryte3. Wykształciło się wiele różnorodnych form tego typu 
działań, co pozwalało ludziom dokonać indywidualnego wyboru. 

Możliwości te prezentuje poniższa tabela. 
 

Tabela 1. Formy działań ukrytych 
 

Działalność/działania Działalność czynna/protest czynny Działalność bierna/protest bierny 
Działania praktyczne 
 

Indywidualne lub zbiorowe działa-
nia ukierunkowane na konkretny cel 

Odmowa działania w ramach 
instytucji państwowych 

Działania symbolicz-
ne 

Działania publiczne o znaczeniu 
symbolicznym 

Zła praca w instytucjach pań-
stwowych 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Krzemiński I. (2013). 
 
Działalność czynna (inaczej nazywana czynnym protestem) o charakterze 

praktycznym realizowana indywidualnie bądź zbiorowo zawsze była działalno-
ścią celową. Cele, jakie realizowała miały charakter długofalowy bądź doraźny.  
Przykładami takich działań są: zbieranie informacji o aresztowanych i interno-
wanych działaczach Solidarności, opracowywanie, drukowanie  i kolportaż nie-
zależnych wydawnictw (książek, prasy solidarnościowej), uczestnictwo w ze-
braniach związkowych, użyczanie mieszkań osobom ukrywającym się, podział 
zagranicznych darów. Protesty czynne o charakterze symbolicznym (takie jak 
np. demonstracje w rocznice świąt narodowych, msze w intencji Ojczyzny czy 
w rocznicę zamachu na papieża Jana Pawła II, potem w rocznicę zamordowania 
ks. Jerzego Popiełuszki) nie były ukierunkowane na osiągnięcie jakiegoś kon-
kretnego celu, ale uświadamiały społeczeństwu, że ludzie nie są osamotnieni 
w swoim sprzeciwie wobec władzy, pokazywały jego siłę moralną i podtrzy-
mywały nadzieję. Z kolei bierna działalność o charakterze praktycznym sprowa-
dzała się do odmawiania pełnienia swoich ról w instytucjach publicznych. Taki 
charakter miał bojkot telewizji przez aktorów, który był działaniem zbiorowym, 
czy zawieszenie działalności wystawienniczej przez środowisko plastyków (nie-
organizowanie wystaw w państwowych placówkach). Symboliczny charakter 
protestu biernego wyrażała postawa milionów obywateli, którzy po prostu nie 
podejmowali pewnych działań lub pracowali źle (powolne tempo pracy) albo 
zachowywali się niezgodnie z wymaganiami roli (milczące przerwy w szko-
łach). Opór ten dawał ludziom poczucie więzi z czynnie działającymi osobami, 
poczucie wspólnych wartości i przynależności do społeczeństwa. 

 

                                                      
3 Ireneusz Krzemiński uważa, że powszechne posługiwanie się określeniem konspiracja jest niead-

ekwatne do ówczesnej sytuacji, a wynika ze stosowania tzw. klisz symbolicznych (odwoływania 
się do walki zbrojnej z okresu okupacji oraz oporu wobec władzy komunistycznej, w pierwszych 
latach powojennych także o charakterze zbrojnym). Działania podejmowane w stanie wojennym 
(i póżniej) nie miały charakteru walki zbrojnej. Był to raczej rodzaj „gry społeczeństwa z wła-
dzą” o prawa obywatelskie (Krzemiński 2013). 
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Zdaniem Ireneusza Krzemińskiego stan mobilizacji społecznej oraz przeko-
nania o tymczasowości sytuacji skończył się po około 1,5 roku. Za cezurę zmiany 
świadomości społecznej uznaje zamordowanie ks. Jerzego Popiełuszki, a cały 
okres (aż do 1987 roku) określa jako czas rozkładu społeczeństwa, które stopnio-
wo zaczyna tracić nadzieję i żywić coraz większe przekonanie o zwycię-
stwie/przewadze władzy. Dochodzi do przekonania, że nic nie da się zrobić, po-
nieważ niemożliwe jest pokonanie dominacji ZSRR oraz zbudowanie nowego 
społeczeństwa na fundamencie praw człowieka i obywatela4. Ludzie skupiają się 
na własnych sprawach, swoim powodzeniu życiowym, zapominają o Solidarności, 
stopniowo następuje degradacja ideałów Solidarności i wcześniejszych ideałów 
z nią związanych. Zanika w społeczeństwie „duch obywatelski” (Krzemiński 2013). 

Lata 1987–1988 są początkiem kolejnej przemiany związanej z takimi wyda-
rzeniami jak referendum w sprawie reformy gospodarczej, podwyżka cen oraz 
zwolnienie więźniów politycznych. Przez Mirosławę Marody opisywana jest jako 
„spieniężenie świadomości” (potocznie pogoń za pieniądzem), dążenie do podnie-
sienia standardu życia w krótkim czasie. Poziom zamożności zaczyna z czasem 
wyznaczać pozycję społeczną obywateli (Marody 1988). Niebagatelną rolę 
w całym tym okresie odgrywał Kościół katolicki, który przyjął rolę reprezentanta 
społeczeństwa, a także stał się substytutem społeczeństwa (Krzemiński 2013). 

Zatem w latach stanu wojennego i kolejnych (do wyborów w 1989 roku) społe-
czeństwo zmieniało się, porzucając ideały Solidarności i skupiając się coraz bardziej 
na indywidualnych sytuacjach życiowych, rezygnując z podejmowania jakichkol-
wiek form protestu, wypracowując sobie różne strategie przystosowawcze. 

Binarne (podwójne) życie kobiet 

Przedmiotem analizy pozwalającej na skonstruowanie opowieści o binar-
nym życiu kobiet była treść rozmów przeprowadzonych z kobietami przez Ewę 
Kondratowicz i opublikowanych w tomie pt. Szminka na sztandarze. Kobiety 
Solidarności w latach 1980–1989. Rozmowy w 2001 roku. Nie jest to oczywi-
ście materiał zgromadzony zgodnie z zasadami metodologii prowadzenia wy-
wiadów,  nie taki cel przyświecał autorce książki5. Tym niemniej kobiety przed-
stawiają swoje doświadczenia życiowe związane z zaangażowaniem się 
w działalność niezależną, czynią to w swoim własnym języku. Można je nazwać 

                                                      
4 Jest to oczywiście bardzo uproszczona charakterystyka widzenia sytuacji przez polskie społe-

czeństwo. Ireneusz Krzemiński podaje charakterystykę kilku szczegółowych obrazów rzeczywi-
stości, jakie funkcjonowały w świadomości społecznej: harmonijno-konformistyczny, drama-
tyczno-manichejski z elementami mesjanistycznymi, egoistyczno-eskapiczny oraz kontestacyjno-
rozpaczliwy (Krzemiński 2013). 

5 Niektóre pytania badacz uznałby za sugerujące odpowiedź, np. Czy można powiedzieć, że  
w podziemiu wreszcie mogła się pani zrealizować? (Kondratowicz 2001, s. 49). Nie wydaje mi 
się, aby miały one istotny wpływ na obraz życia kobiet, jaki wyłania się z ich opowieści. 
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małymi narracjami6, które zgodnie z rozumieniem pojęcia są opowieściami bio-
graficznymi. Ich autorzy koncentrują uwagę na ważnych dla nich życiowych 
wydarzeniach (narracje tematyczne, epizodyczne), na całym swoim życiu (nar-
racja biograficzna) lub na samych sobie (autonarracja). Mają one zatem subiek-
tywny charakter, są indywidualną interpretacją osobistych historii (Straś- 
-Romanowska 2010). 

Doświadczenia życiowe, o których opowiadają kobiety, przynależą do 
dwóch różnych światów, które nazywać będę: światem publicznym i światem 
ukrytym. Pierwszy świat – publiczny – jest jawny, jego wymiary dostępne są 
różnym ludziom, nie tylko najbliższym, ale także obcym. Nie ma bowiem po-
wodu, dla którego należałoby ten świat ukrywać, bronić do niego dostępu, nie 
pozwalać go obserwować, chronić przed innymi. Funkcjonowanie w tym świe-
cie niejako „na oczach innych” jest bezpieczne. 

Świat ukryty jest światem, do którego dostęp mają nieliczni, na ogół znaj-
dujący się w jego przestrzeni, podzielający ten świat, funkcjonujący w nim.  Jest 
to świat, którego granice należy chronić przed innymi, obcymi – nieprzynależą-
cymi do niego, a szczególnie będących jego wrogami. Działanie w obszarze tego 
świata wymaga wielkiej ostrożności, uwagi, czujności, dokładnego przestrzega-
nia zasad zachowania, ograniczonego zaufania do otoczenia. Jakiekolwiek błędy 
popełnione w tym świecie skutkować mogą niewyobrażalnie poważnymi, nega-
tywnymi konsekwencjami dla wielu ludzi. Działanie w tym świecie wymaga 
zatem rozwagi i odwagi. Paradoksalnie świat ten zostaje stworzony/powołany 
na potrzeby innych ludzi, pozostaje w służbie społeczeństwa. Ale to właśnie ten 
świat staje się częścią historii przez duże H. (Bohaterki rozmów nie występują 
anonimowo, zatem historię poznaje się nie tylko z kobiecej perspektywy, ale co 
więcej z perspektywy konkretnych kobiet7). 

Podjęcie czynnego, praktycznego oporu przez kobiety po wprowadzeniu 
stanu wojennego poprzedzone było ich doświadczeniem działania w przedsoli-
darnościowej opozycji demokratycznej (Wolnych Związkach Zawodowych, 
Komitecie Obrony Robotników KOR, w organizacji „Wolność i Pokój”, w re-
dakcjach czasopism ukazujących się w tzw. drugim obiegu – „Robotniku”, „Ro-
botniku Wybrzeża”, „Biuletynie Informacyjnym”, „Placówce”,  „Aneksie”, 

                                                      
6 W okresie ponowoczesności można zaobserwować zanik tzw. wielkich narracji, czyli tekstów 

kultury, które nadawały sens obrazowi świata. Jean Francois Lyotard uważa to zjawisko za jedną 
z głównych cech ponowoczesności. Wzrasta zainteresowanie małymi narracjami (Straś-
Romanowska 2010). 

7 Ewa Kondratowicz rozmawiała z 21 kobietami: Anną Bikont, Teresą Bogucką, Ewą Bugno-
Zaleską, Aliną Cała, Anną Dodziuk, Joanną Duda-Gwiazdą, Ewą Jakubiec, Bogumiłą Kowalską, 
Ewą Kubasiewicz-Houée, Ewą Kuberną, Barbarą Labudą, Heleną Łuczywo, Hanną Łukowską-
Karniej, Ewą Milewicz, Elżbietą Regulską-Chlebowską, Zofią Romaszewską, Joanną Szczęsną, 
Małgorzatą Tarasiewicz, Anną Walentynowicz, Krystyną Wisniewską. Anna Walentynowicz 
wycofała swoją zgodę na publikację wywiadu. W książce opublikowano 20 wywiadów/rozmów 
z wyżej wymienionymi kobietami. 
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„Zapisie”, w wydawnictwie  Niezależnej Oficyny Wydawniczej NOWA) i/lub 
tworzeniem struktur pierwszej Solidarności oraz pracą w tych strukturach. 

Kobiety podjęły nielegalną – z punktu widzenia władzy – działalność, po-
nieważ takie zadanie, jak mówią, postawiła przed nimi historia. Odpowiedziały 
na wyzwanie czasu, w jakim żyły. Były przekonane, że nie wolno biernie czekać 
i przyglądać  się z boku rozwojowi sytuacji. W tamtym czasie nie widziały innej 
alternatywy, innej możliwości sensownego życia. Swoją działalność po latach 
spostrzegają jako naturalną, oczywistą w ówczesnych warunkach, jako swoją 
powinność, obowiązek, kontynuację wcześniej wybranego wariantu życia. Ale 
mówią także o ważnych dla nich wartościach – o narodzie, suwerennej, niepod-
ległej i demokratycznej Ojczyźnie, potrzebie  zmieniania świata na lepszy.   

W wypowiedziach kobiet pojawiały się także motywacje natury osobistej – 
podjęcie oporu zabezpieczało je przed utratą poczucia godności, własnej warto-
ści (pozwalało w lustrze spojrzeć sobie w twarz), dawało poczucie wpływania 
na rzeczywistość (Wiesław Łukaszewski nazywa to uczestnictwem w biegu 
zdarzeń), a nawet poczucie wolności osobistej. Czasem wiązało się z antycypo-
waniem przyszłości i przewidywaną, nieuniknioną koniecznością wyjaśnienia 
własnej postawy swoim dzieciom, gdy zapytają: a gdzie ty wtedy byłaś mamo? 

Kobiety łączyło poczucie odpowiedzialności społecznej – głębokie przeko-
nanie o potrzebie dalszego istnienia związku Solidarność, konieczności dostar-
czania społeczeństwu informacji  o sytuacji w Związku, sytuacji w  całym kraju 
oraz reakcjach zagranicy. Szczególnie w  warunkach wyłączenia sieci telefo-
nicznej, zakazu nadawania audycji przez radio i telewizję w pierwszym okresie 
stanu wojennego, było to niewątpliwie stanowisko w pełni uzasadnione, ale 
jednocześnie bardzo trudne zadanie. 

Niektóre z kobiet włączyły się do „pracy podziemnej”, chociaż wcześniej 
nie miały nic wspólnego z opozycją demokratyczną. Zrobiły to, ponieważ nie 
czuły się dobrze nic nie robiąc, odpowiedziały więc pozytywnie na pierwszą 
propozycję włączenia się w tę działalność. Bywało też tak, że ze względu na 
dobro swoich dzieci nie zamierzały działać, ale decyzję tę zmieniały pod wpły-
wem bieżących wydarzeń, np. aresztowań działaczy Solidarności. 

Wszystkie kobiety, podejmując zabronioną przez władzę działalność, wy-
rażały w ten sposób własną niezgodę na stan wojenny, na wprowadzoną dykta-
turę, na zniszczenie Solidarności,  okazywały swój sprzeciw wobec władzy. 

Wielokrotnie rozpoczęcie działalności poprzedzało aresztowanie oraz in-
ternowanie kobiet, w wielu przypadkach aresztowanie przerywało na pewien 
okres podjętą wcześniej, nielegalną aktywność. Czym zajmowały się kobiety? 

Kobiety podejmowały zarówno zadania fundamentalne/kluczowe dla spo-
łeczeństwa i dla podtrzymania istnienia Solidarności, jak też wykonywały wiele 
czynności wspomagających pracę innych ludzi, w tym przede wszystkim ukry-
wających się przywódców Solidarności. Do pierwszej grupy zaliczyłabym: re-
dagowanie czasopism takich jak „Tygodnik Mazowsze” (czasopismo NSZZ 
Regionu Mazowsze – bardzo długo przygotowywane wyłącznie przez kobiety), 
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„Biuletyn Informacyjny” (Regionu Mazowsze), przygotowywanie, nagrywanie 
oraz nadawanie audycji radia Solidarność, pisanie artykułów do różnych niele-
galnych wydawnictw (nie tylko wydawanych przez Solidarność, ale także przez 
Solidarność Walczącą), łamanie szyfrów SB (Solidarność Walcząca posiadała 
urządzenia do nasłuchu), dokumentowanie łamania prawa przez władzę (repre-
sji), zbieranie informacji np. o strajkach na początku stanu wojennego, prowa-
dzenie różnych  archiwów, organizowanie demonstracji, organizowanie różnych 
akcji w obronie uwięzionych (np. zawieszenie  w Gdańsku transparentu na 10-
piętrowym bloku z napisem „Uwolnić Gwiazdę” widocznego z okien  przejeż-
dżającej kolejki), zorganizowanie i prowadzenie kolportażu wydawnictw pod-
ziemnych (prasy i książek drugiego obiegu). 

Wśród działań wspomagających pracę różnych osób, ułatwiających im tę 
pracę, umieściłabym: odbieranie z wyznaczonych punktów informacji i dostar-
czanie ich bądź to do redakcji czasopism, bądź do ukrywających się przywód-
ców Solidarności, utrzymywanie łączności między przywódcami Solidarności 
oraz towarzyszenie im w drodze na spotkania, organizowanie „bezpiecznych 
mieszkań” na zebrania związkowe oraz dla ukrywających się działaczy, rozdzie-
lanie darów przysyłanych z zagranicy, w tym wypłacanie pieniędzy adwokatom 
broniącym aresztowanych i osobom wyrzuconym z pracy. Wszystkie te działa-
nia były niezbędne dla kontynuowania działalności związkowej. 

Niektóre kobiety podejmowały także działania czynne, ale o charakterze 
symbolicznym, takie jak: uczestnictwo w demonstracjach, głodówkach (podej-
mowanych w konkretnej sprawie, np. przeciwko czyjemuś aresztowaniu), od-
bywających się na ogół w kościołach, w procesach aresztowanych działaczy. 
Wszystkie działania podejmowane przez kobiety były obarczone dużym ryzy-
kiem, zagrożone aresztowaniem i więzieniem (co zresztą w wielu przypadkach 
miało miejsce). 

Wydaje się oczywiste, że kobietom w ich nielegalnej działalności musiało 
towarzyszyć uczucie strachu, lęk. Uczuć tych nie wywoływały jednak obawy 
o siebie, ale głównie o bezpieczeństwo innych osób. Kobiety prowadziły prze-
cież równolegle życie rodzinne (miały mężów, dzieci, wychodziły za mąż, ko-
chały się i rozwodziły się, rodziły dzieci, miały rodziców). Przede wszystkim 
pojawiał się lęk o dzieci, o brak opieki po aresztowaniu i zabranie dzieci do 
domu dziecka (czym SB straszyła kobiety w czasie przesłuchań i zatrzymań). 
W związku z tym kobiety, niejako zapobiegawczo, organizowały opiekę nad 
dziećmi, angażując w tym celu rodzinę (np. dziadków) lub dobrych znajomych, 
przyjaciół. Przejmowali oni opiekę nad dziećmi podczas wykonywania przez 
kobiety nielegalnych prac, a także w przypadkach aresztowań. Szczególnie 
istotne stawało się zabezpieczenie dzieci, kiedy oboje rodzice byli zaangażowa-
ni lub kobieta samotnie wychowywała dziecko. Kobiety zachowywały się 
w tych sytuacjach bardzo racjonalnie. 

Innym rodzajem strachu były obawy o bezpieczeństwo osób, z którymi 
współpracowały kobiety – lęk o niezauważenie tzw. ogona, czyli śledzącego je 
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funkcjonariusza SB i w konsekwencji nieświadome przyprowadzenie go do 
„zakonspirowanego” lokalu oraz przebywających w nim osób. Czasem strach 
pojawiał się w konkretnych sytuacjach, np. w związku ze zbliżającą się godziną 
policyjną i koniecznością dotarcia na umówione spotkanie przed tą godziną, co 
nie było takie pewne z powodów komunikacyjnych lub kiedy po raz pierwszy 
trzeba było „zgubić ogon”, czyli uciec z pola widzenia śledzącego kobietę funk-
cjonariusza SB, czy też podczas przewożenia z aresztu w nieznanym kierunku. 
Ale pojawiał się także lęk związany z ewentualnym niepodjęciem działania, 
które mogłoby skutkować rozpoczęciem przez bardziej radykalnie nastawione 
wobec władzy grupy społeczeństwa takich działań, które mogłyby zakończyć się 
tragicznie – przelewem krwi. 

W jaki sposób kobiety radziły sobie ze strachem?  Niektóre nie odczuwały 
strachu, ponieważ oswoiły się z nim w czasie swojej działalności w opozycji 
demokratycznej, inne wypracowywały w sobie postawę obojętności wobec za-
grożeń (coś w rodzaju odcięcia się od emocji), jeszcze inne głęboko (irracjonal-
nie) wierzyły, że nic złego im się nie stanie. Kobiety wierzące poszukiwały po-
mocy w Bogu. Ponadto nie było tak „strasznych represji”, jakich można było 
spodziewać się na początku stanu wojennego (nie orzekano kary śmierci ani 
długoletniej kary pozbawienia wolności8, nie wywożono na Syberię, czego 
obawiały się na początku niektóre kobiety). 

Bardziej uciążliwy, jak opowiadają niektóre kobiety, był stan ciągłego na-
pięcia – oczekiwanie na aresztowanie, poczucie bycia śledzonym, ciągłe myśle-
nie o bezpiecznym ukryciu „bibuły” czy  papieru dla drukarni, troska o areszto-
wanych i ich rodziny. Uczenie się przełamywania strachu w przypadku wielu 
kobiet następowało sukcesywnie, wraz z coraz lepszym oswajaniem się z sytua-
cją, z realiami stanu wojennego i następnych lat. 

Równolegle z życiem ukrytym kobiety prowadziły normalne życie. Te dwa 
życia były wyraźnie od siebie oddzielone, był czas wyznaczony na nielegalne dzia-
łania (np. dwa dni w tygodniu) i czas przeznaczony dla rodziny, na życie prywat-
ne. Jedna z kobiet podkreśla niezwykłość takiej życiowej sytuacji polegającą na 
codziennym, porannym „schodzeniu do podziemia” i wieczornych powrotach do 
realnej rzeczywistości PRL-u. Inna mówi o paralelności tych światów: niepraw-
dziwego, czasem strasznego –  świata PRL-u oraz prawdziwego, wspaniałego choć 
trudnego – świata ukrytego. Kobiety popadały w stan pewnego rozdwojenia, żyjąc 
– jak same mówią – schizofrenicznym życiem. Często ukrywając się pod pseudo-
nimami, próbowały chronić swoje rodziny, ale także siebie. 

W tym normalnym życiu kobiety wychowywały swoje dzieci, czasem nie 
kryjąc charakteru swoich  aktywności i w konsekwencji wychowując podobne 
im jednostki. Z dzisiejszym zasobem wiedzy, niektóre z nich nie są pewne, czy 
podjęłyby taką samą decyzję. Kobiety pracowały także zawodowo, niejedno-

                                                      
8  Wyjątkiem było skazanie w 1982 roku Ewy Kubasiewicz na karę 10 lat pozbawienia wolności 

zamienionej w następstwie rewizji procesu na trzy lata więzienia. 
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krotnie borykając się ze znalezieniem pracy, zwolnione ze swoich zakładów za 
wcześniejszą  działalność w Solidarności. W nielicznych przypadkach, pozo-
stawione bez pomocy, zagrożone kolejnym aresztowaniem, bez perspektyw dla 
siebie i swoich dzieci, decydowały się na emigrację. Otrzymywały wówczas 
paszport tylko w jedną stronę, bez prawa powrotu do Polski. Odnoszę jednak 
wrażenie, że to normalne życie było jednak podporządkowane życiu ukrytemu, 
działalności „podziemnej”. 

Z perspektywy czasu  (roku 2000–2001) bilans życiowy dokonany przez 
kobiety jest w większości przypadków bilansem pozytywnym. Kobiety nie żału-
ją, że zostały działaczkami „solidarnościowego podziemia”. Określają swoje 
życie w tamtym czasie jako sensowne, wartościowe, trudne, ale szczęśliwe, 
ciekawe, urozmaicone, najpiękniejszy okres w życiu. Indywidualnie kobiety 
zyskały możliwość własnego rozwoju (wewnętrznego spełniania się, realizacji 
siebie – jak go nazywają). Zachowały przyjaźnie i znajomości oparte na ser-
decznych więziach. Zdobyły, choć może się to wydać dziwne, konkretne kompe-
tencje, jak np. redagowania, podejmowania decyzji, kierowania zespołami ludz-
kimi, przewodzenia im, radzenia sobie z trudnościami, które wykorzystywały 
później w pracy zawodowej. Zyskały ugruntowany światopogląd, odporność na 
manipulacje, stały się bardziej pewne siebie, zachowały niezależność myślenia, 
utrwaliły swoje poglądy polityczne. Dla niektórych był to bardzo twórczy etap 
życia. Czują, że życiowo wygrały ze względu na swoją biografię, nie żałują 
swojego zaangażowania, przeżywają satysfakcję.   

Podsumowując, historia Polski zawsze była i nadal jest historią mężczyzn. 
Pisana przez mężczyzn,  pomija lub nie docenia kobiet.  Prawdopodobnie wynika 
to z męsko-centrycznej tradycji. Kobiety prowadzące po 13 grudnia 1981 roku 
nielegalną działalność są świadome swojego uczestnictwa w historii, uznają się za 
jej część. Nie czują  się bohaterkami, choć niektóre uważają, że kobiety nie doce-
niają swoich zasług, ponieważ sądzą, że kobietom nie wypada o nich mówić. 
Przypisują to podejście cesze kobiecości. Paradoksalnie  kobiety uważają, że było 
im łatwiej działać, ponieważ SB ich nie doceniała. Ponadto były rzadziej inwigi-
lowane, rzadziej aresztowane, w czasie przesłuchań lepiej traktowane niż męż-
czyźni (nie były bite), otrzymywały niższe wyroki (z czasem nawet w zawiesze-
niu). Kobietom łatwiej było ukryć nielegalne wydawnictwa, np. w dziecięcym 
wózku lub  w siatce z zakupami.  Ale niektóre kobiety czują się pokrzywdzone 
z powodu pomijania ich działalności w podziemiu, zapominania o tym, co robiły. 

W pierwszym,  demokratycznie wybranym 4 czerwca 1989 roku, parlamencie 
znalazło się niewiele kobiet – 62 (13% posłów). Było ich nawet mniej niż 
w ostatnim sejmie PRL-u. Jak twierdzi Małgorzata Fuszara, liczba kobiet w par-
lamencie zmniejsza się zawsze, kiedy  parlament zyskuje realny wpływ na spra-
wowanie władzy (Fuszara 2006).   
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Binary women's lives in the shadow of history 
 
Key words: small narrative, the life of the binary, activities of practical and 
symbolic, public world, the world of hidden. 
 
Summary: The subject of interest in this article are activities and experiences of 
women who after the introduction of martial law have taken illegal activity, usually 
as a continuation of his work in the structures of the Solidarity Trade Union. This 
activity had a different character – a protest active or passive, as well as a practical 
dimension or symbolic. The author presents the activities of women by analyzing 
the so-called. small narrative, in which they present their experience of dealing 
with complex, double-life situation. 
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