
wigilijny wieczór 1981 roku Ojciec Święty 
Jan Paweł II oraz prezydent Stanów 
Zjednoczonych Ronald Reagan ustawili 
w swoich oknach płonące świece, rea-

gując w ten sposób na wprowadzenie stanu wojen-
nego w PRL. „Mały, ale znaczący wyraz naszej so-
lidarności z Polakami” – powiedział przywódca 
USA. Instytut Pamięci Narodowej już po raz kolejny 
organizuje akcję „Ofiarom stanu wojennego. Zapal 
światło wolności”, w którą angażuje się wiele osób 
z prezydentem RP Andrzejem Dudą na czele. O 
włączenie się w to przedsięwzięcie biskupów i wier-
nych zaapelował przewodniczący Konferencji Epi-
skopatu Polski ks. abp Stanisław Gądecki. Każdy 
może też zapalić symboliczną świecę w internecie 
https://swiatlowolnosci.ipn.gov.pl/. 

Wysłanie przez Wojciecha Jaruzelskiego czołgów 
przeciwko „Solidarności” wstrząsnęło wieloma 
ludźmi na całym świecie. Trwały spontaniczne ma-
nifestacje przed peerelowskimi placówkami dyplo-
matycznymi, prowadzano akcje informacyjne, wy-
syłano pomoc do Polski. Prezydent Reagan nie 
ograniczył się do gestu zapalenia świecy –� dzień 
wcześniej ogłosił wprowadzenie sankcji gospodar-
czych wobec PRL, a niespełna tydzień później 
wobec Związku Sowieckiego. Fiaskiem zakończyła 
się próba podjęcia szerszego współdziałania z eu-
ropejskimi sojusznikami, ci bowiem poprzestali na 
ostrożnych deklaracjach. Wymuszane były one 
często przez opinię publiczną zdecydowanie po-
pierającą „Solidarność”. 

  
Optymizm Reagana 
Płomyki świec w Białym Domu i w Pałacu Papieskim 
w wigilijny wieczór 1981 roku wyznaczają symboliczny 
początek współdziałania Ronalda Reagana z Janem 
Pawłem II w celu rozbicia komunizmu. Mimo że 
Reagan nie był katolikiem, szedł drogą, którą dawno 
porzucili europejscy przywódcy, nawet ci mający w 
nazwach swych partii przymiotnik „chrześcijański”. 

„Mamy tylko jeden program. Tak jak dążymy do 
uporządkowania finansów i odbudowania sił zbroj-
nych naszego kraju, tak dążymy do obrony dzieci 
nienarodzonych, do uniemożliwienia utopijnym pla-
nistom manipulowania młodzieżą szkolną. Pozwolimy 
na modlitwę w szkołach, co będzie potwierdzeniem 
naszej wiary w istnienie Boga, tak jak ma to miejsce 
w innych instytucjach państwowych” – mówił dwa 
miesiące po zaprzysiężeniu na urząd prezydenta. 

Gdy został po raz pierwszy przyjęty przez Jana 
Pawła II w czerwcu 1982 roku, podkreślił: „Przez 
wieki nieszczęść Polska była dzielnym bastionem 
wiary katolickiej i wolności, która płonęła w sercach 
odważnych obywateli tego kraju, choć niekoniecznie 
w sercach rządzących nimi ludźmi”. Dwa lata 
później mówił: „Jeśli jest jakaś nauka płynąca z 
kart historii, to na pewno jest nią świadomość, 
nawet mimo porażek, niezniszczalności Polski. 
Polska może być podbita, ale nigdy się nie podda. 
Polska może być zmuszona do ustępstw, ale nigdy 
nie zgodzi się na zależność od obcych państw i za-
branie jej danej przez Boga wolności”. 

 
„Modlitwy dobrych ludzi” 
Ronald Reagan nie ograniczał się do słów, ale kon-
sekwentnie prowadził politykę demontażu „imperium 
zła”. Nierzadko bywał w swych działaniach osa-
motniony. Autor „Archipelagu GUŁag”, Aleksander 
Sołżenicyn, reagując na wprowadzenie stanu wo-
jennego tekstem „Podstawowa lekcja” na łamach 
„Russkoj Mysli”, kreślił katastrofalny obraz społe-
czeństwa Zachodu, które „coraz bardziej konsum-
pcyjne, zniechęcone do pracy, hedonistyczne, z roz-
padającą się rodziną, narkomanią, ateizmem i spa-
raliżowane terroryzmem wyczerpało już swoją siłę 
życiową, utraciło duchowe zdrowie, i w dzisiejszej 
postaci przetrwać nie może”. Trzy tygodnie po 
wprowadzeniu stanu wojennego przestrzegał, iż 
„ideologia komunistyczna jest taką nienaturalną, 
metafizyczną siłą, która działa jakby wbrew prawom 
fizyki, ekonomii i socjologii. Zamiast nieuchronnie 
zniknąć – zwycięża. Zwycięża słabością Zachodu. 
Ideologia komunistyczna może jeszcze przeżyć i 
ZSRS, i komunistyczne Chiny. Na ziemi znajdzie 
się jeszcze dla niej inna żyzna gleba. Już 65 lat 
Zachód każdego roku, każdego miesiąca chyli się 
na tę stronę, aby upaść i poddać się”. 

Sołżenicynowska lekcja nie dawała nadziei –� 
przynosiły ją natomiast słowa Ronalda Reagana 
wypowiedziane podczas spotkania z Janem Pawłem II 
w Fairbanks na Alasce 2 maja 1984 roku: „Wszyscy 
politycy i wszystkie armie na świecie nie są w stanie 
uczynić tego, co sprawić mogą proste modlitwy do-
brych ludzi”. l 
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Wszyscy politycy  
i wszystkie armie na świecie 
nie są w stanie uczynić tego,  

co sprawić mogą proste 
modlitwy dobrych ludzi. 

 
Ronald Reagan

W wigilijny wieczór  
1981 roku zapłonęły 

świece w Białym Domu  
i w Pałacu Papieskim  
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Spotkanie Jana Pawła II z Ronaldem Reaganem 
w Fairbanks na Alasce, 2 maja 1984 r.



tan wojenny wprowadzony 13 grudnia 1981 r. 
przez ekipę gen. Wojciecha Jaruzelskiego 
stanowił dla społeczeństwa ogromne za-
skoczenie. W obliczu napiętej sytuacji poli-

tycznej spodziewano się wprawdzie nadzwyczajnych 
rozwiązań, jednak skala i skuteczność działań władz 
musiały szokować. 

Mimo to w całym kraju podejmowano próby prze-
ciwstawienia się przemocy i zamanifestowania sprzeciwu. 
Najpowszechniejszą formą oporu były strajki robotnicze, 
niemniej wśród protestujących znaleźli się także pra-
cownicy wielu instytucji i młodzież akademicka. 

  
Preludium 
Napięta atmosfera narastała na uczelniach wiele tygodni 
przed wprowadzeniem stanu wojennego. Walka o au-
tonomię szkół wyższych oraz konflikt związany z wybo-
rami rektora Wyższej Szkoły Inżynierskiej w Radomiu 
doprowadziły do strajku, który jesienią 1981 r. rozszerzył 
się na szereg ośrodków akademickich. 24 listopada 
strajkowało ok. 75 proc. uczelni w kraju. Tego dnia 
protest rozpoczęła Wyższa Oficerska Szkoła Pożarnicza 
w Warszawie, której adepci nie chcieli nadal podlegać 
Ministerstwu Spraw Wewnętrznych i żądali zastosowania 
wobec placówki rozwiązań przewidzianych w nowej 
ustawie o szkolnictwie wyższym. 

Władze odpowiedziały na te oczekiwania brutalną 
pacyfikacją strajku przez milicyjne siły szturmowe. 
Wobec braku perspektyw na porozumienie Konferencja 
Uczelnianych Komitetów Strajkowych uznała dalsze 
protesty za bezcelowe i podjęła decyzję o zakończeniu 
strajków okupacyjnych. Mimo to na kilkunastu uczelniach 
kontynuowano strajk. 

  
Po 13 grudnia 
Wprowadzenie stanu wojennego doprowadziło do 
wygaszenia większości strajków studenckich, ale w 
obliczu zupełnie nowej formy przemocy ze strony 

państwa pojawiły się kolejne ogniska protestu. Strajki 
i wiece zorganizowano we Wrocławiu, Warszawie, 
Krakowie, Lublinie, Gdańsku i Gdyni. Bierni nie po-
zostali również studenci łódzcy, mający jeszcze do-
skonale w pamięci strajk z początku roku, zakończony 
zgodą władz centralnych na rejestrację Niezależnego 
Zrzeszenia Studentów. 

Dziesięć miesięcy później wszyscy zdawali sobie 
sprawę, że ewentualny protest nie ma szans na podobny 
sukces, stanowił będzie jedynie manifestację sprzeciwu. 
Niemniej już 13 grudnia na terenie osiedla akademickiego 
przy ul. Lumumby odbyły się liczne ożywione spotkania, 
w efekcie których podjęto decyzję o proklamowaniu 
strajku. 

Nazajutrz delegacja studencka poinformowała władze 
uczelni o akcji protestacyjnej i wyznaczeniu na jej 
miejsce gmachu Wydziału Prawa i Administracji przy 

ul. Składowej. Prowadzone w ciągu dnia negocjacje ze 
studentami, w których brał udział m.in. rektor UŁ 
prof. Jerzy Wróblewski, nie przyniosły zmiany decyzji. 
W budynku Wydziału Prawa zgromadziło się około stu 
osób, w tym również kilku członków kadry naukowej, 
którzy zdecydowali się poprzeć protest. 

Witold Krauze tak wspomina początki strajku: „Śpi-
wory, jedzenie, torba podróżna, plecak włożony dla 
niepoznaki w folię, i jedziemy na Prawo. Przy drzwiach 
wydziału powitania, śmiechy, pytania, gdzie, kto jest. 
Rozlokowaliśmy się w sali na I piętrze. Mgliście pa-
miętam, że choć formalnie nie był – ze względów oczy-
wistych – powoływany komitet strajkowy, to jakieś 
takie ciało funkcjonowało, bez żadnych istotnych dla 
przebiegu strajku i działań strajkujących decyzji. Przed 
godziną policyjną skończyło się przyjmowanie strajku-
jących, zabarykadowaliśmy drzwi od Składowej i wejście 
do »jamnika« prowadzącego do rektoratu, za pomocą 
powiązanych linami ławek, biurek, krzeseł. Wyglądało 
to dość solidnie”. 

  
Studenci kontra WRON 
Następnego dnia rano budynek został oplakatowany, 
wywieszono krzyż oraz transparent „Strajk studentów”. 
W oknach pojawiły się hasła: „Komuniści wprowadzają 
faszystowski terror”, „Przewrócić czerwoną bryłę”, 
„Precz z komunistyczną juntą”. Po południu u zbiegu 
ulic Składowej i Narutowicza i na pobliskim pl. Dąb-
rowskiego zgromadziło się około 2 tys. osób. W powietrzu 
wisiała groźba interwencji milicyjnej. Zapowiadały ją 
również ulotki kolportowane wśród gromadzącego się 
tłumu: „Łodzianie, nad naszą grupą protestujących 
studentów zawisło złowróżbne krakanie WRON. Za-
praszamy Was na mecz studenci kontra WRON-y 
około godziny 14.30 (podobno)”. 

Zatrzymane na ul. Narutowicza tramwaje i autobusy 
stworzyły naturalną osłonę przed spodziewanym atakiem. 
Pod wpływem dziekan Biruty Lewaszkiewicz-Petry-
kowskiej i ks. bp. Bohdana Bejzego, chcących uchronić 
młodzież przed agresją sił „porządkowych”, większość 
studentów opuściła okupowany budynek. Na konty-
nuowanie protestu zdecydowała się nieliczna, około 
dwudziestoosobowa grupa. 

O godz. 16.00 do akcji wkroczyły oddziały wojska i 
ZOMO, blokując przy użyciu samochodów i transpor-
terów opancerzonych rejon skrzyżowania, a następnie 
przystępując do pacyfikowania zgromadzonych ludzi 
za pomocą pałek, armatek wodnych i gazów łzawiących. 
Strajkujący studenci przedostali się w tym czasie do 
rektoratu, połączonego z budynkiem Wydziału Prawa, 
a stamtąd część z nich wydostała się na zewnątrz. 
Nieliczni ukryli się w różnych pomieszczeniach. Funk-
cjonariusze milicji i ZOMO wdarli się tymczasem do 
obydwu gmachów, przeszukując i demolując kolejne 
pomieszczenia. 

Ofiarami tej akcji okazali się nie tylko zatrzymani – 
zresztą głównie poza budynkiem – studenci. W rektoracie 
odbywało się właśnie posiedzenie egzekutywy Komitetu 
Uczelnianego PZPR, którego członkowie również 
zostali pobici przez milicjantów. Zgromadzeni przed 
Wydziałem Prawa i rektoratem ludzie rozpierzchli się 
pod wpływem pierwszego natarcia ZOMO. Przez na-
stępne półtorej godziny trwało wyłapywanie uczestników 
manifestacji. Zatrzymano kilkadziesiąt osób. 

Siłowa rozprawa ze strajkującą młodzieżą akademicką 
stanowiła jeden z akordów pacyfikowania krótkotrwałego 
oporu społeczeństwa miasta po wprowadzeniu stanu 
wojennego. Strajki i demonstracje w Łodzi wygasły 
ostatecznie 17 grudnia. l
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Autor jest pracownikiem 
Oddziału IPN w Łodzi.

Walka o autonomię szkół 
wyższych oraz konflikt 

związany z wyborami rektora 
Wyższej Szkoły Inżynierskiej 
w Radomiu doprowadziły do 
strajku, który jesienią 1981 r. 

rozszerzył się na szereg 
ośrodków akademickich.  

24 listopada strajkowało około 
75 proc. uczelni w kraju

Po południu 15 grudnia u zbiegu ulic Składowej 
i Narutowicza i na pobliskim pl. Dąbrowskiego 
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trajk w kopalni „Wujek” – będący spontaniczną 
reakcją górników na wprowadzenie stanu 
wojennego – był jednym z 50 tego typu pro-
testów w województwie katowickim. 

  
Początek strajku 
Rozpoczął się właściwie 13 grudnia około godz. 3.00 
nad ranem, kiedy do pracujących na nocnej zmianie 
górników dotarła wiadomość o zatrzymaniu przez 
milicję przewodniczącego zakładowej „Solidarności” 
Jana Ludwiczaka. Nikt nie mógł wtedy jeszcze wiedzieć, 
że oto zaczęła się operacja wprowadzenia stanu wojen-
nego. Dopiero krótko po godz. 6.00 przez zakładowy 
radiowęzeł nadano przemówienie Wojciecha Jaruzel-
skiego, a dyrekcja kopalni poinformowała załogę, że 
zakład został zmilitaryzowany i działalność związków 
zawieszona. Około godz. 7.00 na kopalnię przybył – 
poproszony przez górników – ks. Henryk Bolczyk. W 
czasie Mszy św. uspokoił nieco emocje – protest posta-
nowiono zawiesić do poniedziałku rano. 

  
Oddajcie Jana Ludwiczaka! 
W poniedziałek 14 grudnia z udziałem górników 
nocnej i rannej zmiany zdecydowano, że załoga nie 
podejmie pracy do chwili, kiedy na kopalnię nie wróci 
Jan Ludwiczak. W odpowiedzi na żądanie uwolnienia 
swojego kolegi usłyszeli od komisarza, że załoga po-
winna wrócić do pracy, a on postara się ustalić miejsce 
pobytu Ludwiczaka. 

Po powrocie na kopalnię delegaci zdali relację z 
rozmów i wtedy zapadła jednogłośnie decyzja o kon-
tynuowaniu protestu. Oprócz uwolnienia przewodni-
czącego kopalnianej „Solidarności” zażądano odwołania 
stanu wojennego, uwolnienia wszystkich internowanych 
oraz przestrzegania porozumień jastrzębskich. W nocy 
z poniedziałku na wtorek ukonstytuował się komitet 
strajkowy. Załoga zdecydowała, że uczestniczący w 
strajku nie będą opuszczać kopalni. Dla zapewnienia 
bezpieczeństwa jej teren był patrolowany przez całą 
noc przez górników. 

  
Atmosfera gęstnieje 
Od wtorku 15 grudnia mieszkańcy pobliskiego osiedla 
spontanicznie zaczęli dostarczać pieczywo, wędliny i 
zupy. Wydarzeniem tego dnia były wiadomości o bru-
talnym pacyfikowaniu przez ZOMO strajkujących w 
regionie zakładów pracy. Około godziny 15.00 w pobliżu 
kopalni przejechała hałaśliwa kolumna wozów pancer-
nych. Był to element „oddziaływań psychologiczno- 
-propagandowych”, które miały zastraszyć górników i 
skłonić ich do zakończenia strajku. 

Po południu do „Wujka” dotarli łącznicy z Jastrzębia, 
gdzie w trakcie pacyfikacji kopalni „Manifest Lipcowy” 
ZOMO po raz pierwszy użyło broni palnej, raniąc 
czterech górników. Stało się jasne, że na ich kopalnię 
też przyjdzie kolej. Nie czekając na rozkazy, grupa 
około stu strajkujących następną noc spędziła w 
warsztacie mechanicznym, szykując sobie i kolegom 
różnego rodzaju uzbrojenie: pręty, piki, kable. 

W tej atmosferze wojny nerwów nie do przecenienia 
był fakt obecności wśród strajkujących górników ks. Hen-
ryka Bolczyka. Godne odprawienie Mszy św. nie było 
już możliwe. Napięcie spowodowane spodziewanym 
atakiem na kopalnię sięgało zenitu. 

  Śpiewana odpowiedź  
na żądania komunistów 
Operacja pod kopalnią „Wujek” rozpoczęła się w środę 
16 grudnia po godz. 8.00 od otoczenia zakładu siłami 
milicyjnymi, do których dołączyło spóźnione wojsko. 
Około godz. 9.00 na teren kopalni przybył jej dyrektor 
Maciej Zaremba, zastępca szefa Wojewódzkiego Sztabu 
Wojskowego płk Piotr Gębka wraz z płk. Czesławem 
Piekarskim i wiceprezydentem miasta Katowic Jerzym 
Cyranem. Przedstawicielom komitetu strajkowego 
oświadczyli, że chcą się spotkać z załogą. 

Górnicy zebrali się przed łaźniami, między szatnią 
szafkową a łańcuszkową. Jeden z oficerów zaczął prze-
mawiać, przekonując, że strajk nie ma sensu, bo to 
ostatnia kopalnia, która strajkuje. Odpowiedzią górników 
był… śpiew. Zupełnie spontanicznie odśpiewano hymn 
państwowy, a goście zostali zmuszeni do przyjęcia 
postawy zasadniczej i salutowania. Kiedy głos zabrał 

płk Gębka, załoga ponownie odpowiedziała śpiewem 
„Boże, coś Polskę”, a potem jeszcze raz hymnem. 
Próba rozmowy z górnikami spełzła zatem na niczym. 

Odchodząc, przedstawiciele władz zakomunikowali, 
że dają załodze godzinę czasu na przerwanie strajku i 
opuszczenie kopalni. Górnicy mieli na to odpowiedzieć, 
że jeżeli do akcji przystąpi wojsko, to oni nie będą agre-
sywni i opuszczą kopalnię, jeżeli milicja, to każdy sam 
zdecyduje, czy da się spałować. Była zatem realna szansa 
na uniknięcie starć z milicją i rozlewu krwi. Wszystko 
jednak wskazuje na to, że władze nie przewidywały od-
stępstw od napisanego już scenariusza działań. 

  
Pacyfikacja – strzały do górników 
O godz. 10.00 siły pacyfikacyjne zaczęły zajmować wy-
znaczone pozycje. Godzinę później przystąpiono do 
rozpędzania ludzi zgromadzonych przed bramą główną 
kopalni. Działania na odcinku głównym – od ul. Win-
centego Pola – rozpoczęły się od staranowania przez 
czołg muru na wysokości magazynu budowlanego. W 
związku z powolnym forsowaniem terenu kopalni o 
godz. 11.40 płk Jerzy Gruba, komendant wojewódzki 
MO w Katowicach, zdecydował się „wydać twarde roz-
kazy do ataku”. 

Pierwsze wejście ZOMO na teren kopalni nastąpiło 
około godz. 12.05. Wkraczając przez wyłom na teren 
zakładu, siły milicyjne kierowały się drogą w stronę 
kotłowni. Starcia polegały przede wszystkim na wza-
jemnym obrzucaniu się petardami z gazem, cegłami, 
nakrętkami lub elementami palenisk. Z budynku 
kotłowni górnicy zrzucali na atakujących zomowców 
różne ciężkie przedmioty, zmuszając ich wielokrotnie 
do wycofania się. Właściwie nie doszło do walki wręcz. 
Brak jest dowodów, że kiedykolwiek oddziały sił pacy-
fikacyjnych zostały otoczone przez górników. Przez 
cały czas miały one możliwość wycofania się. 

Po nieudanych próbach zepchnięcia górników w głąb 
kopalni i zmuszenia ich do poddania się płk Kazimierz 
Wilczyński zdecydował o wykonaniu drugiego wyłomu. 
Krótko przed godziną 12.30 na teren kopalni weszli 
funkcjonariusze plutonu specjalnego. Brali oni już 
udział w początkowej fazie działań wraz z pozostałymi 
formacjami ZOMO, ale zostali wycofani. Tym razem 
mieli wejść jako osłona czołgu dokonującego drugiego 
wyłomu. 

O godz. 12.31 płk Kazimierz Wilczyński zwraca się 
do kierujących akcją o zezwolenie na użycie broni. 
Minutę później (godz. 12.32) agent SB z terenu kopalni 
meldował o wynoszeniu rannych górników. 

W wyniku działań sił milicyjno-wojskowych od ran 
postrzałowych śmierć poniosło sześciu górników, a 
trzech kolejnych zmarło po przewiezieniu do szpitali. 
Rannych zostało 47 górników. 43 z nich hospitalizowano 
w czterech szpitalach na terenie Katowic. Najczęstszą 
przyczyną były rany postrzałowe: 24 górników zostało 
postrzelonych w bardzo charakterystyczny sposób – 
„postrzał w jamę brzuszną”, „postrzał w klatkę piersiową”, 
„rana postrzałowa czaszki”. l 
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Pacyfikacja „Wujka”  rozpoczęła się od staranowania 
przez czołg muru na wysokości magazynu budowlanego
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Pacyfikacja kopalni „Wujek”
Władze realizowały wcześniej napisany scenariusz



tan wojenny został wprowadzony w kraju 
politycznie, społecznie i gospodarczo 
wyniszczonym, z zupełnie rozstrojoną 
codziennością. Ocet na półkach to dzisiaj 

synonim powszechnego wspomnienia o tamtych 
dniach, ale przecież braki w zaopatrzeniu nie były 
wówczas niczym nowym. Od lat Polacy żyli w 
kryzysie, z permanentnym niedoborem podstawo-
wych towarów. Tyle że obraz ten, niejako stały w 
latach 80., uzupełnia doświadczenie traumy wy-
tworzonej przez nagłość stanu wojennego, pojawienie 
się wojska na ulicach, internowania, niepewność 
jutra, strach, poczucie apatii. 

  
„Zorganizować”, „załatwić” 
Już w pierwszych godzinach 13 grudnia 1981 r. za-
wieszono wydawanie prasy, łączność telefoniczną, 
zamknięto kina, teatry, nie było benzyny. „Miasto 
bardzo wcześnie zamiera i staje się pustynią” – pisał 
o Warszawie Marek Nowakowski. Przestrzeń poza 
własnym mieszkaniem okazywała się bowiem nie-
bezpieczna. Władze wprowadziły godzinę policyjną 
(obowiązywała do maja 1982 r.), ograniczono możli-
wości podróżowania po kraju, zakazano bez zezwolenia 
zmieniać miejsce pobytu. Codzienność Polaków 
schroniła się więc w prywatność, a zasadą codziennego 
przetrwania stało się hasło samowystarczalności. 

Solidarność przeniosła się na grunt bliski, tj. 
rodziny oraz przyjaciół. Tego typu kontakty ułatwiały 
poszukiwanie deficytowych dóbr, zdobywanych i 
wykorzystywanych w celu handlu wymiennego. W 
sytuacji gospodarki niedoboru „znajomości” gwa-
rantowały przeżycie, będąc rodzajem polisy ubez-
pieczeniowej. Wszystko należało „załatwić”. O tym 
dyskutowano przy stołach, opracowując strategie 
zdobywania następnych towarów. Powiązania ro-
dzinne oraz znajomości zaczęły zastępować instytu-
cjonalne funkcjonowanie państwa. 

  
Czas kobiet 
W latach 1982-1984 urodziło się ponad 2 mln 
Polaków. Wiemy, że w 1983 r. pod względem 
przyrostu naturalnego Polska okazała się liderem w 
Europie. Ten baby boom pozostawił też po sobie 
masę doświadczeń i wspomnień dotyczących jakości 
opieki w oddziałach położniczych. 

Stan wojenny to kolejny w historii Polski czas 
kobiet. Nie chodzi tylko o wąską grupę opozycji i 
internowanych mężczyzn, gdzie w tych środowiskach 
kobiety – siłą rzeczy – musiały przejąć całość obo-
wiązków. Dotyczyło to szerszej społeczności. Młode 
matki masowo wtedy występowały o urlopy wycho-
wawcze czy zasiłki. Prawie 900 tys. skorzystało z 
tychże urlopów (dane z 1983 r.), równocześnie przej-
mując na siebie domowe wychowanie dzieci. To 
one odpowiadały też za organizację prywatności: 
przygotowanie posiłków, pranie, prasowanie, sprzą-
tanie itd., itd. W kolejkach przed sklepami także 
głównie widzimy kobiety. 

Kobiety prowadziły również rodzinną buchalterię. 
Najwięcej wydawano na żywność, artykuły pierwszej 
potrzeby, a także odzież oraz inne opłaty związane 
z mieszkaniem. Tak jak przed grudniem 1981 r. 
nadal kwitł czarny rynek, przede wszystkim mięsa. 
Kluczem do „przetrzymania”, oprócz wzmianko-
wanych „znajomości”, okazała się oszczędność i 
świadome sterowanie wydatkami. Wciąż gaszono 
światło, uszczelniano drzwi oraz okna, racjonowano 
żywność, na stołach królowała monotonna dieta, 
tak aby dotrwać do pierwszego. Wielkim ułatwieniem 
było posiadanie rodziny na wsi, dzięki której miesz-
kańcy miast zaopatrywali się w produkty spożywcze. 
Nie dziwi zatem, że przez całą dekadę lat 80. jednym 
z najważniejszych codziennych zajęć Polaków stało 
się gromadzenie zapasów, z lodówką jako centralnym 
urządzeniem w domu. 

  
„Nocne Polaków rozmowy” 
Odseparowana od społeczeństwa Polska Zjednoczona 
Partia Robotnicza (PZPR), wyalienowana z po-
wszedniości, wbrew rzeczywistości piętnowała rzekome 
„mieszczańskie zbytki” i „burżuazyjne przyzwycza-
jenia” działaczy NSZZ „Solidarność”. W mediach 
przekonywano o słuszności stosowanych działań re-
presyjnych albo znaczeniu ideologii marksistowskiej. 
Tymczasem przeciętni Polacy uznawali socjalizm za 
coś obcego i zewnętrznego – za intruza, któremu 
nie pozwalano przekraczać progu rodzinnego domu. 

Komuniści próbowali siłowo, w sposób autorytarny, 
jednoczyć społeczeństwo, przekonując o wartości 
wspólnoty. W szerzonej propagandzie tylko nieliczna 
grupa „wichrzycieli”, jaką należało odseparować, 
miała utrudniać realizację powyższego zadania, gdy 
cały Naród, w swej zbiorowości, był dobry. Obok 
opozycji liczne reportaże telewizyjne pokazywały 
jako wrogów spekulantów handlowych. Ich działalność 
miała destabilizować rynek i gospodarkę, chociaż 
nic właściwie nie mogło już kontrastować z pustymi 
półkami, kartkami i niskiej jakości towarami rzucanymi 
okazjonalnie do sklepów. 

Zjawisko zaniku identyfikacji Polaków z ideami 
socjalizmu potęgował lęk przed działalnością Służby 
Bezpieczeństwa i Milicji Obywatelskiej, aresztowa-
niami, represjami, widoczną na ulicach agresją wobec 
tych, którzy przeciwstawiali się narzuconemu po-

rządkowi. Codzienną frustrację pogłębiało poczucie 
niemożności zmiany, brak wpływu na cokolwiek i – 
oczywiście – konieczność pasywnego przystosowania 
się. Zresztą samowystarczalność czy kreatywność 
także prowadziły do delegitymizacji ustroju. Po raz 
kolejny w naszych dziejach, począwszy od XIX w., 
rodzinność uzyskała rangę najwyższej wartości, znacz-
nie wyższej niż lojalność wobec państwa. 

Skupiono się na realizacji celów indywidualnych 
związanych z gospodarstwem domowym. Tym samym 
słabło zainteresowanie sprawami publicznymi, o co 
pewnie rządzącym w dużej mierze chodziło. Wie-
czorami wielu Polaków manifestowało wprawdzie 
niechęć do kłamstw wygłaszanych w reżimowym 
„Dzienniku Telewizyjnym”, ale natężenie tego 
protestu z czasem słabło. Szklany ekran oraz „szyby 
niebieskie od telewizorów” przenosiły widzów w al-
ternatywny świat, nieco bardziej kolorowy, odreal-
niony, w krainę „Sportowej niedzieli”, przygód Sind-
bada, „Kamery wśród zwierząt”, nie mówiąc o au-
dycjach wywołujących dzisiaj uśmiech, typu: „Hodowla 
zwierząt”, „Mechanizacja rolnictwa”, „Nowoczesność 
w domu i zagrodzie” albo „Koń – mój przyjaciel”. 

Okopując się we własnych mieszkaniach, w kraju 
podzielonym na „swoich” i „obcych”, odbywały się 
„nocne Polaków rozmowy”. Odkrywano na nowo 
urok prywatnych spotkań, często organizowanych 
na bieżąco, zazwyczaj z domieszką dyskusji o 
polityce. Opiniowanie otaczającej rzeczywistości, 
otwartość wyrażanych wówczas sądów, ich ostrość, 
temperatura stały się wartością samą w sobie, 
również na kolejne lata. 

Wojciech Jaruzelski wprowadził stan wojenny 
poza systemem. Natomiast Polacy, poza tym syste-
mem, zorganizowali sobie życie. Codzienność i jej 
wycinek w postaci prywatności musiały toczyć się 
dalej, bez względu na okoliczności. l

Poza systemem
Codzienność i prywatność Polaków  
w czasie trwania stanu wojennego
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Już w pierwszych  
godzinach 13 grudnia  

1981 r. zawieszono 
wydawanie prasy, łączność 

telefoniczną, zamknięto kina, 
teatry, nie było benzyny

Od lat Polacy żyli w kryzysie,  
z permanentnym niedoborem 

podstawowych towarów
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