
Co w nas zostało z pierwszej „Solidarności”? 

 

To opowieść o kobietach ze Świdnika, w życiu których wielką rolę odegrała „Solidarność”.  

Kobietach, wspominających nie tylko ten fragment życia, ale opowiadających o drodze do 

wolnej Polski, jaką przeszły razem ze swoimi bliskimi. 

A Świdnik – jak każde nowe miasto – przyciągał ludzi z różnych stron, w tym także 

urodzonych w granicach Polski przedwojennej. Zatem zanim zaczniemy odpowiadać na 

pytanie, co zostało w nas z pierwszej „Solidarności”, przedstawimy losy rodzin, czyli tak 

naprawdę polską historię, w wymiarze bardzo osobistym i bardzo emocjonalnie 

przekazywaną. To będzie opowieść o tradycji, miłości i wierze, którą Panie wyniosły z 

rodzinnych domów. 

  W Świdniku pracowały przy maszynach lub w administracji, były też inżynierami, 

nauczycielkami, lekarkami. Poznamy zatem dzieje indywidualne i historię bohatera 

zbiorowego. Niektóre z tych opowieści będą sięgać do czasów bardzo dawnych, bo na 

przykład najstarsze wydobyte zdjęcie zostało zrobione na kilka chwil przed wybuchem I 

wojny światowej. Niezwykle się cieszę, że Panie chciały się z nami podzielić tymi, tak 

drogimi dla siebie, pamiątkami. 

Blog, a w niedługim czasie książka, nie roszczą sobie pretensji do miana pracy 

naukowej, ale w sposób, mam nadzieję przystępny i ciekawy, spróbują wypełnić lukę, jaka 

istnieje w przekazie historycznym, dotyczącym dziejów „Solidarności”. 

    I tak w części pierwszej zatytułowanej „Moja droga do Świdnika” poznamy 

indywidualne historie kobiet i ich rodzin, sięgające często do czasów wojny, a nawet 

powstania styczniowego. Przekazywane były w rozmowach rodzinnych z pokolenia na 

pokolenie i jak dotąd nie zostały zapisane. Wspomnienia obejmują ogromny obszar Polski – 

od Lwowa i okolic Łucka, aż po Szczecin. Wiele dróg z najróżniejszych zakątków Polski 

sprowadziło bohaterki tej opowieści do Świdnika. W momencie, kiedy stały się 

świdniczankami, ich wspomnienia zaczęły dotyczyć wydarzeń z historii miasta, historii 

wspólnej. Wydarzeń ważnych dla wielu z nich, takich jak walka o Kościół, w której rola 

kobiet, wynikająca z ich głębokiej religijności, jest nie do przecenienia. 

    W rozdziale „Cztery lipcowe dni” przedstawimy wspomnienia z 1980 roku, dotyczące 

pierwszego wspólnego wydarzenia, a po latach przekazywanych z ogromną dozą emocji i 

poczucia dumy, bo chociaż od tamtych dni upłynęło bez mała czterdzieści lat, wiele zostało i 

w sercu, i w pamięci, choć nic nie zapowiadało, że w ten ponury wtorek ósmego lipca ruszy 

lawina, która wywróci PRL. 



    Następna część to „Karnawał „Solidarności” po świdnicku”. To czas tworzenia 

struktur związkowych w Świdniku, kiedy kobiety przestają rozmawiać o życiu codziennym, a 

tematem numer jeden staje się „Solidarność”, a z nią możliwość wolnego wyboru związku 

zawodowego. „Solidarność” zdominuje życie rodzin, pracę, marzenia. 

    Niezwykle dramatyczny rozdział zatytułowałam „Cztery grudniowe noce 1981 roku”. 

13 grudnia, początek stanu wojennego zastał niektóre z nich w drodze, daleko od bliskich. 

Myślały o dzieciach, mężach, rodzinach i o „Solidarności”. O sobie zapomniały. Mężczyźni 

nie chcieli narażać kobiet, dlatego od razu ogłoszono, że mogą – w domyśle powinny – być 

poza Zakładem. Jednak były takie panie, które zostały do końca, do pacyfikacji, do owej 

ścieżki zdrowia między szpalerami ZOMO bite razem z mężczyznami. 

    Najobszerniejszą część, z racji dokonań i nieprzerwanej działalności świdnickich pań, 

dotyczącą czasu walki o powrót „Solidarności” i wolną Polskę zatytułowałam: „Z 

„Solidarnością” im do twarzy”. 

Panie, które nie chciały ujawnić nazwiska, czy udzieliły tylko jednego wywiadu, będą 

występować anonimowo. Na końcu znajduje się indeks osobowy, ale w treści także występują 

biogramy i krótkie wyjaśnienia skrótów i zjawisk historycznych. 

   Zadaniem tej pracy jest nie tylko przedstawienie bohatera zbiorowego na przykładzie 

kobiet ze Świdnika, ale także pamięci historycznej istotnej dla nas mimo upływu tylu lat. 

Ponadto chciałabym, żeby historia „Solidarności” nabrała ludzkiego wymiaru i przestała być 

tak jednoznaczna i na zawsze ustalona, co do wydarzeń, odczuć i wartości, jakie ze sobą 

niosła, i mam nadzieję, że niesie nadal... 

   I bardzo dużo i długo można opowiadać o tym: „Co w nas zostało z pierwszej  

„Solidarności”?” To do Ciebie, Czytelniku, należy ocena, ponieważ nie pisałam tego z 

dystansem, zresztą od początku nie miałam takiego zamiaru... Nie jestem obiektywna, bo jak 

może być obiektywna, jedna z „Panien S”, pisząc o „Solidarności”. Chciałam i mam takie 

marzenie, aby młodsi od nas zrozumieli i pokochali ten solidarnościowy czas, a jeżeli nie 

pokochali to przynajmniej zrozumieli, jak wiele dla nas znaczył, i nie tylko dla nas, ale także 

dla Polski. Bowiem, nie ujmując chwały bohaterom z innych epok, warto poznać zwyczajne 

panie, które nadzwyczajnie zasłużyły się Polsce. 

    Zatem zapraszam do lektury o zwyczajnych-nadzwyczajnych kobietach ze Świdnika i 

o tym, co w nich zostało z pierwszej „Solidarności”. Piszę zostało, a nie co zapamiętały, bo 

nie chodzi o chronologiczny zapis wydarzeń, ale emocje, łzy, westchnienia, dumę, a czasami 

radość. Można czytać książkę całościowo, można znaleźć poszczególne osoby i tylko im 

poświęcić swój czas i uwagę. Jak sobie Czytelniku, Czytelniczko, a może „Czytelniczątko” 



(warto o swoich babciach przeczytać) życzysz! Jednak jak to już zrobisz, twoje wyobrażenie 

o „Solidarności” nie będzie takie samo, bo jest to historia osobistych przeżyć i 

indywidualnego zapamiętywania wydarzeń, gdzie często u poszczególnych osób punkt 

ciężkości nie zawsze jest zgodny z podręcznikowymi przekazami. Zatem w czasach, w 

których człowiek coraz rzadziej odzywa się do drugiego człowieka proponujemy historię 

emocji i dialogu z czasów pierwszej „Solidarności”. 

     Zapraszam także do lektury wielbicieli historii faktów i niezliczonej ilości dat. 

Proponuję wspomnienia, rozmowy, opowiadane dzieje rodzin, które wcale nie gorzej 

charakteryzują epokę niż suche fakty. A z pewnością poprzez ładunek uczuć zawartych w 

przekazie lepiej zapadają w pamięć, bo więcej w nich autentycznych ludzkich przeżyć. 

    Z góry dziękujemy za każde wejście na stronę i prosimy do zachęcenia znajomych, 

aby też trochę czasu poświęcili pierwszej „Solidarności”. Przed nami wcześniej żaden z 

Regionów nie prowadził blogu historycznego o kobietach „Solidarności”. Zatem tak jak w 

lipcu 1980 roku jesteśmy pierwsi... Pierwsze!!! Czytelników, którzy chcieliby podzielić się 

refleksjami i własnymi spostrzeżeniami prosimy dzwonić pod numer 815320811. Można 

także listownie na adres: Region Środkowo-Wschodni NSZZ „Solidarność”, 20-109 Lublin, 

ul. Królewska 3. 

   I mam nadzieję, że dzięki naszej pracy wiele da się zachować z „babskiej” 

„Solidarności”. Podkreślam „naszej”, bowiem wszystkie panie są współautorkami. 

    Zapraszam do lektury. 

 


