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YCIE WARTO CIOWE KOBIET „DRUGIEJ KONSPIRA-
CJI”. PERSPEKTYWA TEMPORALNA1

Przesz o  istnieje tylko na tyle,
na ile zosta a wch oni ta
do pami ci historycznej 2.

1. WPROWADZENIE

W rozwa aniach nad yciem warto ciowym istotne znaczenie ma horyzont 
temporalny (przesz o , tera niejszo , przysz o ) wraz z ocen  emocjonaln .
Perspektywa temporalna stanowi bowiem kategori  najszersz  i oznacza kogni-
tywn  reprezentacj  wymiaru przebiegaj cego od przesz o ci ku przysz o ci, 
w którym jednostka lokuje osobiste wydarzenia i prze ycia3. We wspó czesnym 
wiecie, w którym doktryna post pu sta a si  g ównym elementem wiadomo ci

spo ecznej nowoczesnych ludzi, pytanie o sens ludzkiego ycia w kategoriach 
s u by dla przysz o ci czy te  aktualnych do wiadcze  staje z jeszcze wi ksz
ostro ci . Poniewa  z jednej strony z wielk  si formu owane s  apele, aby ludzie 
mobilizowali swe si y dla rozwoju i post pu, dla wspólnej akcji budowania wia-
ta; z drugiej strony, mno  si  g osy krytyki i sceptycyzmu wobec tych wielkich 
programów, wzrasta ruch kwestionuj cy nakazy dyscypliny, po wi cenia, ruch, 
który ycie bie ce traktuje jako jedyny obszar ludzkiego szcz cia  4.

1 Artyku  powsta  na kanwie referatu zatytu owanego: Poza horyzontem ycia urz dzonego. Sens 
istnienia kobiet „drugiej konspiracji”, wyg oszonego podczas IX Ogólnopolskiego Zjazdu Pedagogicznego 
w Bia ymstoku, 22 wrze nia 2016 roku.

2 A. Radzimi ski, Pami  i brak pami ci, czyli jak manipuluje si  przesz o ci  i wspó czesno ci ,
w: Umieszczeni w przesz o ci. Pami  w naukach pedagogicznych, red. W. Szulakiewicz, Toru , Wydawnic-
two Naukowe UMK, 2016, s. 17.

3 L. Zaj c-Lamparska, Temporalny wymiar osobowo ci. Panorama stanowisk, „Studia Humanistyczne” 
AGH, t. 12/2, s. 84.

4 B. Suchodolski, Kim jest cz owiek? Warszawa, Wiedza Powszechna, 1985, s. 152.
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5 Tam e.
6 Tam e, s. 152.
7 B. Suchodolski, Labirynty wspó czesno ci. Niewola i wolno  cz owieka, Warszawa, PIW, 1975,

s. 138, 148.
8 Tam e, s. 68.
9 Cyt. za: L. Zaj c-Lamparska, Temporalny wymiar…, s. 82.
10 B. Suchodolski, Uspo ecznienie kultury, Warszawa, NK, 1947, s. 83.
11 Tam e, s. 86.

W tej przeciwstawno ci zawiera si  zasadnicza kontrowersyjno  antropolo-
giczna. Czy cz owiek jest istot  „zwrócon  ku przysz o ci” […], czy te  istot ,
której ycie jest wa ne bezpo rednio, a nie jako rodek do czego …5

Ta kontrowersja antropologiczna jest niew tpliwie wa na, nie narusza jednak 
zasadniczej cechy cz owieka, któr  jest potrzeba i umiej tno przekraczania gra-
nic ycia wyznaczonego6. I w tym kontek cie spróbuj  przedstawi ycie kobiet 
„drugiej konspiracji”, kobiet które mia y wiadomo , i  wolno nie jest stanem 
przysz o ci […], lecz jest rzeczywisto ci  nieustannie zdobywan […], poza ho-
ryzontem „ ycia urz dzonego7.

Mo na by rzec, e nie wa ne s  rodowody, ale to One – kobiety „drugiej 
konspiracji” da y wiadectwo ycia, które jest yciem odwagi i stanowczo ci, d -
eniem do utrwalania i obrony warto ci8.

Co prawda Gordon Willard Allport twierdzi, e cz owiek jest bardziej ukszta -
towany przez tera niejszo  ni  przesz o . Niezale no  jednostki wzgl dem
w asnego ycia autor wyja nia, wprowadzaj c poj cie autonomii funkcjonalnej. 
Wed ug zasady autonomii funkcjonalnej ka de zachowanie mo e sta  si  celem 
samym w sobie, pomimo i  pierwotnie podejmowane by o z innych powodów. 
Dzi ki temu mo na zak ada  wspó czesno  motywów ludzkich i koncentrowa
si  na tera niejszo ci, nie za  na przesz o ci 9.

Ale to w a nie przesz o  – poniewa  o niej wiemy i pami tamy, nie znaczy 
to wcale, e ni yjemy 10 – rozszerza zakres historycznej wiedzy i przyczynia 
si  do podtrzymania tradycji. Ci g o  kultury bowiem utrzymuje si  nie tylko 
dzi ki tym nielicznym, którzy patrz  wytrwale w przesz o  i czuwaj  pami ci ,
aby jej dorobek nie poszed  w zapomnienie, ale i dzi ki tej wielkiej masie, która 
w okre lonym miejscu i przestrzeni, na ziemi swych ojców wiedzie ycie codzien-
ne, pe ne trudu i wytrzyma o ci, ycie, które – wielokrotnie zwyci sko, wbrew 
przeciwno ciom, utrzymuje j zyk, obyczaj i charakter przodków11.

Taka przesz o  ma warto  – pomaga budowa  przysz o  szcz liw  i lep-
sz . w takim uj ciu dzieje ludzko ci przypominaj  wspinaczk  po drabinie – ku 
szczytom doskona o ci. Doskonalenie za  to najwa niejsze zadanie ludzi. W tym 
d eniu jednostki do doskona o ci wyró nia si  dwa typy postaw w pojmowaniu 
ycia osobistego. Jedna postawa traktuje ycie jako wspinaczk  ku wyznaczonym 

i odleg ym celom. Druga jest ci g  walk  mi dzy dobrem i z em. W tym modelu 
osi gania doskona o ci wewn trznej przesz o , tera niejszo  i przysz o  maj
jednakow  warto . Cz owiek bowiem nie jest istot , która yje w rodowisku da-
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nym, lecz w rodowisku przez siebie budowanym12, w którym Rodz  si  […] my li
i pogl dy, zamiary i d enia, marzenia i uczucia […] b d ce osobistym prze y-
ciem, czyj  w asn  spraw , której nikt za nikogo wype ni  nie mo e13. Cz owiek,
sam szuka odpowiedzi – czym jest ycie i dokonuje wyboru, jak powinien y 14.

2. POD ANIE KU YCIU WARTO CIOWEMU – SZCZYTNY CEL ISTNIE-
NIA LUDZKIEGO

Niew tpliwie szczytnym celem ludzkiego istnienia jest pod anie Ku yciu
warto ciowemu, czyli urzeczywistnianie okre lonych warto ci, na tyle donio-
s ych, e: Nie samo ycie jest cenne, cenne jest warto ciowe ycie. I cz owiek
gotowy do wyrzecze , do ofi ar, do po wi ce , do trudnych i d ugich wysi ków, aby 
osi ga  i prowadzi ycie w a nie takie, jak tego wymagaj  jego poczucia warto-
ci15. Mo e to by ycie prowadzone dla pracy lub dla zdobywania prawdy, mo e

to by ycie oddane w walce o wolno  narodow  lub sprawiedliwo  spo eczn .
Mo e to by ycie po wi cone równie  innym warto ciom, ale mimo, e war-
to ci s  ró ne, to styl ycia jest podobny. Zwi zany jest z wysi kiem twórczym, 
w wyniku którego ycie zyskuje sens w tym, co si  dzieje, a nie w tym, e si  cze-
go  u ywa16, jak w modelu konsumpcyjnym, który Bogdan Suchodolski okre la
nieludzkim. Poniewa  wa ny jest w nim nie dobrobyt sam w sobie, ani nawet nie 
bogactwo, które jest chorob  „spo ecze stwa obfi to ci”; choroba polega na tym, 
i  najcz ciej orientacja ycia ku celom konsumpcyjnym niszczy wszystkie inne 
motywy dzia ania i wygasza wszelkie inne uroki ycia17. Model konsumpcyjny jest 
bardzo nieludzki, poniewa w konsumpcji tylko i wci  powtarzamy samych sie-
bie, nie odkrywaj c nigdy mo liwo ci nowych, które tylko bezinteresowny wysi ek
twórczy przed nami ods ania18. Tylko w yciu warto ciowym rzeczywisto  jest 
wyzwaniem i jest apelem, a zarazem jest stref  naszego prawdziwego istnienia19.
Nawi zane zostaj  mi dzy lud mi wi zy wspólnoty, która mie ci w sobie i wysi-
ek, i spokój, trud […] mo emy do wiadcza  uczu  mi o ci, przyja ni, wspólnoty; 

tylko dlatego, e przekroczymy horyzonty egoistycznego powodzenia mo emy od-
nale  wspólnot  z narodem, z ludzko ci 20. Tak pojmowane ycie jest kontrde-
monstracj  wobec urz dzonego ycia, w którym panuj ce warstwy spo ecze stwa
organizuj  swe si y wzmocnienia w adzy i podnoszenia poziomu zaspakajania 

12 B. Suchodolski, Kim jest cz owiek?…, s. 153.
13 B. Suchodolski, O wychowaniu, w: Bogdan Suchodolski – osoba i my l, red. I. Wojnar, Warszawa,

Komitet Prognoz „Polska 2000 Plus” PAN, 2014, s. 82. 
14 B. Suchodolski, Uspo ecznienie kultury…, s. 170.
15 B. Suchodolski, Labirynty wspó czesno ci…, s. 150. 
16 Tam e, s. 149. 
17 Tam e, s. 148.
18 Tam e, s. 149.
19 Tam e.
20 Tam e, s. 149–150. 
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potrzeb21, w którym nie cz owiek, lecz produkcja, konsumpcja i towar zajmuj
miejsca naczelne 22. Nie znaczy to jednak, e dobrobyt, wygoda, przyjemno  nie 
s  akceptowane w koncepcji ycia warto ciowego. Wr cz przeciwnie, przyjmuje 
je cz sto jako skutki dzia a , prowadzonych przez inne potrzeby i inne motywy23.
Tym niemniej koncepcja „ ycia warto ciowego” wykracza poza horyzonty „ y-
cia urz dzonego”24.

3. WIADECTWO WIERNO CI RZECZYPOSPOLITEJ – YCIE KOBIET 
„DRUGIEJ KONSPIRACJI”

ycie warto ciowe by o sensem istnienia kobiet „drugiej konspiracji”, które 
nie podda y si  systemowi, jaki pojawi  si  w latach 1944–1945 na ziemiach po-
wojennej Polski. By  to system, który nie posiada  najmniejszego zakorzenienia 
w sferze tradycyjnych warto ci i norm, ukszta towanych w procesie historycznego 
rozwoju. Odebranie cz owiekowi wolno ci, podmiotowo ci i osobistej w asno ci
– cele, do których w mniej lub bardziej zawoalowany sposób zmierza  stalinizm 
– pozostawa y w jaskrawej sprzeczno ci wobec pryncypiów aci skiej cywilizacji, 
opartej na poj ciach personalizmu. 

Kobiety „drugiej konspiracji” manifestuj ce swój sprzeciw wobec urz -
dzonego ycia, w którym panuj ce warstwy spo ecze stwa organizowa y swe 
si y wzmocnienia w adzy, da y wiadectwo, i  sensem ludzkiej egzystencji jest 
wolno , […] cho by realne warunki sprowadza y jej kl sk …25 By y wiadome,
e ycie warto ciowe nie jest wy cznie poezj  ludzkiego istnienia. Jest tak e

i jego tragedi  […] wymaga wysi ku i ryzyka, niekiedy obrony i walki, wcale nie 
gwarantuje zwyci stw26. Cho ycie warto ciowe nie obiecuje spokoju i ciszy, to 
jednak kobiety „drugiej konspiracji” podj y twórczy wysi ek urzeczywistniania 
okre lonej hierarchii warto ci i wykaza y si  wielkim heroizmem. Pomimo e
zosta y uznane za wrogów „ludowej ojczyzny” i do wiadcza y przemocy ideolo-
gicznej i fi zycznej, a tak e spo ecznej, zniekszta caj cej ycie psychiczne i mo-
ralne, nie podda y si  „in ynierii dusz”. Dokona y w pe ni wiadomego wyboru 
spo ród wielu dróg ycia, wybra y – w a nie t  jedn  – walki o wolno  i prawd .
Wzi y udzia  w konspiracji przeciwko rozszerzaj cemu si  komunizmowi. Czu-
y si  odpowiedzialne nie tylko za w asne czyny, czu y te  odpowiedzialno za

dalek  przysz o 27. Da y wiadectwo swej wielkiej odwagi, dojrza o ci i odpo-
wiedzialno ci za kraj, da y wiadectwo wierno ci Rzeczypospolitej. Jednak e ich 

21 Tam e, s. 63.
22 Tam e, s. 135.
23 Tam e, s. 148.
24 Tam e.
25 Tam e, s. 63.
26 Tam e, s. 150.
27 Tam e, s. 152.
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28 A. Radzimi ski, Pami  i brak pami ci…, s. 19–20. 
29 Zawo a  po imieniu. Ksi ga kobiet – wi niów politycznych 1944–1958, t. I, oprac. B. Otwinowska

i T. Drzal, Nadarzyn, Wydawnictwo VIPART, 1999, s. 9.
30 Tam e.
31 R. Czapli ska, Z archiwum pami ci… 3653 wi zienne dni, red. K. Szwagrzyk, J. egad o, Wroc aw,

IPN, 2003, s. 8.

wierna s u ba ojczy nie, zgodnie z lansowan  w krajach totalitarnych polityk
historyczn , zosta a skazana na spo eczne zapomnienie kreowane przez w adze
PRL-u. Poddano wówczas cis ej cenzurze wszelkie informacje niewygodne 
dla rz dz cych i równocze nie zacz to tworzy  nowe fakty, wci  aktualizuj c
wyobra enia o przesz o ci. Jak s usznie zauwa a Andrzej Radzimi ski, zacz to
tworzy  obszary ofi cjalnie zapomnianej historii, która jednak nieofi cjalnie trwa a
[…] w zakl tym kr gu zapomnianej historii mia y si  przecie  znale  tak wa -
ne wydarzenia z historii Polski jak np. zbrodnia katy ska, prawda o powstaniu 
warszawskim, Armii Krajowej, o nierzach wykl tych [w tym kobietach „drugiej 
konspiracji – E. J. K.] czy o 17 wrze nia 1939 r. Ta w gruncie rzeczy banalna 
prawda, e to zwyci zcy pisz  histori , sta a si  podstaw  do sformu owania
nakazu politycznego o konieczno ci ofi cjalnego zapomnienia wa nych dla Polski 
wydarze  z przesz o ci28.

Czas na swego rodzaju zbiorow  terapi  nadszed  pó no, po transformacji 
spo eczno-politycznej 1989 r. Wówczas uda o si zawo a  po imieniu, jak pisa a
jedna z nich – prof. Barbara Otwinowska, kobiety – o nierzy polskiej sprawy, 
uczestniczki pierwszej i drugiej konspiracji, i tej trzeciej wi ziennej, bez w tpie-
nia najtrudniejszej, a dla wielu najd u szej!  29

Na pytanie – dlaczego ten wi zienny apel ograniczono jedynie do kobiet? od-
powiadaj , i  w trakcie walk konspiracyjnych i na awach s dowych byli razem, 
m czy ni i kobiety. Ale lata wi ziennej egzystencji trzeba by o prze y  osobno, 
w innych, cho  tak podobnych miejscach i warunkach, w nowych wspólnotach, 
cz sto przypadkowych, które nale a o jednak przyj  jako nowe zadanie i now
form ycia   30.

W ród olbrzymiej rzeszy skazanych przez Wojskowe S dy Rejonowe by y
kilkunastoletnie dziewcz ta – uczennice szkó rednich, a nawet podstawowych 
i bardzo m ode kobiety oskar one o udzia  w konspiracyjnych organizacjach 
niepodleg o ciowych, np.: nielegalnych organizacjach harcerskich (m.in. Bi Pi), 
Niepodleg o  (NIE), Wolno  i Niezawis o  (WiN), a tak e w Armii Krajowej 
(AK), Ruchu Oporu Armii Krajowej (ROAK), Narodowych Si ach Zbrojnych 
(NSZ), Narodowym Zjednoczeniu Wojskowym (NZW) i Polskim Stronnictwie 
Ludowym (PSL).

Niezaprzeczalnie kobiety reprezentowa y ró norodne organizacje podziemne 
o ró nym rodowodzie politycznym, ale o jednym celu nadrz dnym – wolno
i niepodleg o  Polski31.
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32 Tam e, s. 9.
33 Fordon by  centralnym wi zieniem dla kobiet skazanych przez s dy komunistyczne za dzia alno  w Ar-

mii Krajowej (AK), Ruchu Oporu Armii Krajowej (ROAK), Narodowych Si ach Zbrojnych (NSZ), Narodowym 
Zjednoczeniu Wojskowym (NZW) i Polskim Stronnictwie Ludowym (PSL). Wed ug niepe nych danych ocenia 
si , e w latach 1945–1956 przebywa o w nim oko o 4 tysi cy kobiet, Zawo a  po imieniu…, t. I, s. 469–489, 
t. II, s. 437–444.

34 E. J. Kry ska, Skazane za patriotyzm. „Druga konspiracja” na Bia ostocczy nie 1945–1956, Bia ystok,
Wydawnictwo Trans Humana, 2012, s. 143.

35 B. Otwinowska, Listy w strumieniu, „Tygodnik Powszechny”, 31.03.2009.
36 R. Czapli ska, Z archiwum pami ci…, s. 11.

Osobn  grup  stanowi y kobiety niezaanga owane czynnie w adn  organi-
zacj , a wi zione i skazane za pokrewie stwo, znajomo  czy nawet nie wiadome
udzielenie pomocy podejrzanym. Stanowi y one tylko pozornie wyodr bnion
grup , bo wszystkie niewinne kobiety w cza y si  w ca  spo eczno  wi zienn
i cz sto [wspó tworzy y – E. J. K.] swoisty dekalog obowi zuj cy wi zienia poli-
tyczne32.

Bez wzgl du na status zaanga owania si  w walk  konspiracyjn  dziewcz ta
i m ode kobiety odbywa y kar  pozbawienia wolno ci w istniej cych wi zieniach
karnych i karno- ledczych, ale zgodnie z postanowieniem Departamentu Wi -
ziennictwa MBP skazane, którym pozosta  do odbycia kary wi cej ni  jeden rok, 
by y kierowane do wi zienia w Fordonie podniesionego w 1945 roku do rangi 
wi zienia centralnego. Dla m odocianych kobiet (15–18 lat) utworzono wi zienie
w Bojanowie, a wcze niej przetrzymywano je w tzw. „celach ma olat” w Fordo-
nie. W Fordonie i Bojanowie 33 warunki odbywania kary by y wyj tkowo ci kie,
porównywalne z wi zieniami dla m czyzn w Rawiczu czy Wronkach. Ponad-
to przez okres dwóch lat rol  wi zienia fi lialnego Fordonu spe nia o wi zienie
w Inowroc awiu, by y tu kierowane kobiety uznane za najbardziej zaciek ych
wrogów w adzy ludowej, skazane na pozbawienie wolno ci powy ej 10 lat. Na-
tomiast kobiety chore na gru lic  p uc osadzane by y w Grudzi dzu, gdzie by
szpital wi zienny.

Wi zione kobiety by y skazywane na wyroki od kilku lat pozbawienia wol-
no ci do do ywocia, a nawet na kary mierci. Niestety, liczba zgonów w ród
osadzonych w Fordonie kobiet by a znacznie wy sza, ni by to wynika o z faktu 
pozbawienia je ycia spowodowanego wykonaniem wyroku kary mieci. Wiele 
bowiem kobiet zmar o i dozna o uszczerbku na zdrowiu ze wzgl du na ci kie,
wyniszczaj ce warunki wi ziennego ycia34.

Mimo e w wi zieniach PRL-u dr czono je straszliwie, o przesz o ci swej 
pisz  bez dzy odwetu35. Do wiadczone z o nie przekre li o w nich wiary 
w dobro i ludzk yczliwo . Jak pisa a Ruta Czapli ska, skazana na dziesi  lat 
pozbawienia wolno ci, Dozna am tak wiele dobrego od ludzi, do wiadczy am tak 
wiele ludzkiej dobroci, sympatii i przyja ni. St d tkwi  we mnie olbrzymie zasoby 
wdzi czno ci wobec Boga i ludzi  36.
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37 Zawo a  po imieniu…, t. I, s. 469–489, t. II, s. 437–444.
38 E. J. Kry ska, Skazane za patriotyzm…, s. 20, 87–88. 
39 Ma y s ownik j zyka polskiego, red. H. Auderska, Z empicka, S. Skorupka, Warszawa 1968, s. 350.
40 Zawo a  po imieniu…, t. I, s. 11. 
41 B. Suchodolski, Uspo ecznienie kultury…, s. 168.
42 Tam e.
43 Zawo a  po imieniu…, t. I, s. 17.
44 „Dlaczego „Nike”? Chyba powinni my wyja ni , jak to si  sta o, e naszym symbolem – […] sta a si

podobizna Nike z Samotraki. Jej orygina , przepi kny pos g greckiej bogini zwyci stwa, z rozpi tymi skrzyd ami
[…] jej bohaterski lot, rozwini te skrzyd a, ca y ruch cia a maj  tak  wymow , e brak g owy nie tylko jej nie 
szkodzi, ale nawet wprowadza pewien element tajemniczo ci, […] co pobudza wyobra ni  widzów […] No tak 
mo e kto  powiedzie  – ale jak to si  ma do nas? […] Nike […] wygra y my. A eby nie by o w tpliwo ci o jakie 
zwyci stwo chodzi, wygrawerowano […] napis, nawi zuj cy do znanej wypowiedzi Józefa Pi sudskiego: By
zwyci onym i nie ulec – to zwyci stwo […] S owa NIE ULEC – TO ZWYCI Y  mówi  o tym, e cho  pozor-
nie zwyci one, zmaltretowane – nie uleg y my, wewn trz by y my wolne, pozostawa y my sob , a w nas trwa a
cz stka wolnej Polski. […] Nike […] niech nas scala i niech nam przypomina wewn trzne pi kno naszych ducho-
wych prze y , a nie zewn trzn  brzydot  murów, krat i cel, „Nike”, Biuletyn II, rodowisko Fordonianek, s. 2.

45 „Nike”, Biuletyn II, rodowisko Fordonianek, s. 2.

Wed ug niepe nych danych ocenia si , e w wymienionych wi zieniach dla 
kobiet skazanych w czasach stalinowskich za tzw. przest pstwa kontrrewolucyjne 
(albo inaczej antypa stwowe) w latach 1945–1956 przebywa o oko o 5 tysi cy
kobiet37, tj. oko o 10% w grupie wi niów politycznych38. Niezale nie od danych 
statystycznych losy to zawsze nurt ycia poszczególnych ludzi, ich koleje ycia,
bieg wydarze 39, ich decyzje, powi zania, emocje i pogl dy, ich dramaty i osi -
gni cia. Te indywidualne dzieje s wiadectwem nierzadko tragicznej historii, 
mówi cej o wydarzeniach, ale tak e o reakcji polskiego narodu na do wiadczenie
wojny i powojennego podzia u i zniewolenia Polski  40. Losy tych kobiet s  te
wiadectwem ich determinacji w przeciwstawianiu si reglamentacji wolno ci

oraz wiary, i  warto ci pozytywne maj  zdolno  przekszta cania ludzi w aposto-
ów41, tzn. w uczciwych obywateli, daj cych przyk ad moralnie spójnego ycia.

Poniewa Misjonarstwo i apostolstwo prowadzone by  musz  bezinteresownie 
i osobi cie. Z przej ciem i ofi arno ci . Kto je uprawia yje ca ym sob , a kto im 
szczerze ulega osi ga wyzwolenie wewn trzne42.

W 1992 roku odby  si  I Zjazd Kobiet Wi niów Politycznych, w czasie 
którego powo ano „ rodowisko Fordonianek” – platform  integracji kobiet wi -
zionych za tzw. przest pstwa polityczne w latach 1944–1956 43. Nazwa y si  „For-
doniankami”, mimo e wi kszo  z nich po ledztwie by a osadzona w ró nych
wi zieniach ca ej Polski, ale na odbycie ko ca zasadniczej kary kierowano je do 
centralnego wi zienia w Fordonie. 

Podczas I Zjazdu powo ano te rodowiskowy biuletynu pt. „Nike” 44 (z mot-
tem: Nie ulec – to zwyci y ). W ten sposób „Fordonianki” nawi za y do znanej 
wypowiedzi Józefa Pi sudskiego: By  zwyci onym i nie ulec – to zwyci stwo
[…]. S owa Nie ulec – to zwyci y mówi  o tym, e cho  Pozornie zwyci one,
zmaltretowane – nie uleg y my, wewn trz by y my wolne, pozostawa y my sob ,
a w nas trwa a cz stka wolnej Polski  45.
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46 Tam e, s. 17.
47 I. Nosal-Durka, Fordon – okruchy wra e , „Nike” 1993, nr 5, s. 13.
48 B. Suchodolski, Uspo ecznienie kultury…, s. 106.
49 Tam e; I. Bober, Koncepcja kultury w pracach Bogdana Suchodolskiego z okresu mi dzywojennego,

Internet, (dost p: 12.08.2016 r.), dost pny: http://ireneusz_bober.republika.pl/publ/suchodol.pdf, s. 19.
50 Tam e; B. Suchodolski, Uspo ecznienie kultury…, s. 106.
51 J. Gajda, ywe tradycje a wspó czesno  w pojmowaniu patriotyzmu, w: Patriotyzm a wychowanie,

red. E. J. Kry ska, J. D browska, A. Szarkowska, U. Wróblewska, Bia ystok, Wydawnictwo Trans Humana, 
2009, s. 51.

Pismo „Nike” odegra o wa n  rol  w odtwarzaniu dawnych wi zi kole e -
skich i zrodzeniu si  nowych, a tak e w prze amaniu tak d ugo trwaj cych barier 
psychicznych, niepozwalaj cych mówi  o prze ytych latach wi ziennych oraz 
o poprzedzaj cych je dzia aniach konspiracyjnych  46.

Obecnie w dzia aniach „Fordonianek” widoczne jest d enie do prawdy 
i sprawiedliwo ci, zachowania pami ci tamtych czasów, za: zy matki, która do 
mierci nie mog a poj , e dziecko jej jest „bandyt ”, za losy naszych dzieci, 

które z powodu yciorysów matek czy ojców potoczy y si  marniej ni  losy ich ró-
wie ników, za groby, których do dzi  nie mo na odnale … Czasami bym chcia a,
eby pami  zblad a!47

Prze ladowane kobiety stanowi  znamienity przyk ad zbiorowego dzie a
budowania wizji wiata, w którym ycie codzienne wiadczy o tym, i ka dy
cz owiek, w ka dym miejscu i w ka dym czasie mo e osi gn  szczyty doskona-
o ci 48.

Jak pisa  Bogdan Suchodolski, cz owiek mo e osi ga  perfekcj  duchow , po 
pierwsze, przez stworzenie dzie  wielkich – takich, które zawieraj  w sobie war-
to ci zdolne towarzyszy ludziom w ich yciu niezale nie od epoki i warunków 49.
Warto ci te stanowi  inspiracj  dla wielu pokole . Po drugie – przez dokonanie 
czynów wielkich, wstrz saj cych dan  epok  i porywaj cych masy do realizacji 
nowych zada . I po trzecie – wielko osi ga si  poprzez doskonalenie w asnej
osobowo ci, poprzez to, e si  z wielkimi dzie ami i czynami g boko zespala   50.
Kobiety „drugiej konspiracji” mimo zniewolenia osi gn y doskona o  w trzech 
wymiarach – ulepszania w asnej osobowo ci i tworzenia dzie  wielkich, pory-
waj cych do nowych zada . S u y y idei urzeczywistniania mi o ci do ojczyzny 
poprzez przestrzeganie zasad moralnych opartych na wspólnotowych warto ciach
humanistycznych, zaanga owaniu si  na rzecz rozwoju polskiej pa stwowo ci
i polskich tradycji oraz my lenia w kategoriach dobra pa stwa, pa stwa prawo-
rz dnego, funkcjonuj cego ponad partykularnymi interesami partyjnymi i spo-
eczno-ideologicznymi. Kobiety „drugiej konspiracji” przez lata s u by ojczy nie

wyrobi y te  w sobie racjonaln  postaw  obywatelsk , która oznacza uwolnienie 
si  od iluzji i mitów, odpowiada modelowi pozytywistycznemu pracy u podstaw 
i pracy organicznej  51, realizowania zasad wolno ci i demokracji, w my l idei wy-
chowania dla pokoju. Przy czym nie by y to starania maj ce na celu ulepszanie
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52 I. Bober, Koncepcja kultury…, s. 19. 
53 Cyt. za: A. Szarkowska, wiadomo  i pami  historyczna, w: Terror i konspiracja. M odzie  wobec 

indoktrynacji komunistycznej 1945–1956, red. E. J. Kry ska, Bia ystok, Wydawnictwo Trans Humana, 2004, 
s. 21.

54 Bronis aw Geremek odniós  si  do roli prawdy w badaniach historycznych w czasie swojej laudacji dok-
toratu honorowego, który odbiera  12 maja 2005 r. w Collegium Novum Uniwersytetu Jagiello skiego. Cyt. za: 
B. liwerski, Wspó czesna my l pedagogiczna. Znaczenia, klasyfi kacje, badania, Kraków, Impuls, 2009,
s. 128. 

55 Tam e.
56 B. Otwinowska, Jubileusz, „Nike” 1997, nr 40, s. 8.
57 Polska na przestrzeni wieków, red. J. Tazbir, Warszawa, PWN, 1995, s. 730. 

jedynie dzie  przesz ych pokole . Epoki s  indywidualno ciami. Maj  swe cechy 
swoiste, odr bne, rozwi zuj  zadania w asne, pracuj  na swój sposób. Nie nara-
staj  jedna na drug , kontynuuj c zacz te dzie o. Wyrastaj  jakby obok siebie. 
S  jak drzewo przy drodze, a nie jak szczeble drabiny  52. Jednak e formu owanie
wniosków na przysz o  jest mo liwe w a nie dzi ki pami ci historycznej. Jak 
wiadomo, cz owiek jako cz onek danego narodu skupia w sobie jego przesz o ,
przyczynia si  do formu owania w duchu to samo ci historycznej – tera niej-
szo ci, a przez to tworzy jego przysz o . […] Dzi ki historii widzimy siebie. 
Dzi ki niej mo emy rozumie  czyny, do wiadczenia, twórczo  innych ludzi  53.
Z tego wzgl du jest moraln  konieczno ci  obrona najwy szych warto ci narodu 
i pa stwa, ale tak e ka dej jednostki. Przy czym nie chodzi tu tylko o cycero sk
formu  historii, jak s usznie zauwa y  Bronis aw Geremek: znaczenie historii 
w spo ecze stwach wspó czesnych nie tkwi w cycero skiej formule o historii jako 
mistrzyni ycia, ale w tym, e wnosi do ludzkiego do wiadczenia szacunek dla 
prawdy i przekonanie, e jest ona warto ci . I e jest podstaw  wolno ci 54. We-
d ug niego bowiem: Historia godna tego miana stawia sobie za cel czenie ludzi, 
nie za  krzewienie nienawi ci   55.

St d te  „Fordonianki”, wydaj c biuletyn „Nike”, mia y nadziej , e jego od-
biorcami stan  si  m.in. badacze czy pisarze, dla których pismo b dzie podstaw
pe niejszej wiedzy ni  ta, która wynika z suchych, a przy tym jak e nas krzywdz -
cych akt ledczo-s dowych czy nawet w najlepszej woli pisanych artyku ów przez 
ludzi, których wyobra nia nie umie ogarn  tamtej rzeczywisto ci stalinowskich 
wi zie , rzeczywisto ci, która sta a si  naszym udzia em, a która – sama w sobie 
– by a tak zró nicowana, zale nie od czasu, miejsca i ludzi, e nie poddaje si
atwym uogólnieniom, mo na jedynie zbiera  jej lady z naszej zbiorowej pami -

ci 56. Jest to bez w tpienia najlepszy sposób opisania stalinowskiej rzeczywisto-
ci, zw aszcza e: Komunizm przyszed  do Polski w huku dzia  i oskocie czo gów

po straszliwym kataklizmie wojny i okupacji. Odszed  bez wystrza u, po cichu 
zamykaj c burzliwy, trudny, nawet tragiczny okres w dziejach narodu  57.

Zbyt krótki jest jeszcze dystans czasowy, aby odwa y  si  na podsumowanie 
tych zdarze . Tote  s uszna jest próba opisu stalinowskiej rzeczywisto ci po przez 
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interpretacj  wydarze  czy indywidualnych postaw spo ecznych; konieczna jest 
jednak refl eksja, aby pami  zbiorowa, która istnieje i istnie  b dzie w nast p-
nych pokoleniach, nie przyczyni a si  do ignorancji zbrodni pope nionych przez 
Polaków na Polakach, zw aszcza w pierwszej dekadzie POLSKIEJ RZECZYPO-
SPOLITEJ LUDOWEJ. Odzyskali my wolno . Jeste my wolnymi obywatelami 
TRZECIEJ RZECZYPOSPOLITEJ, ale nasz g os, g os by ych wi niów politycz-
nych, nie mo e si  przedrze  przez mury oboj tno ci i kneble nak adane przez 
rodki masowego przekazu  58.

Niestety, historia wspó czesna jest zawsze najtrudniejsza, dotyczy bowiem nie 
tylko aktualnych kontrowersji i politycznych opcji, ale przede wszystkim ywych 
ludzi, którzy byli tej historii nie tyle – jak si  mówi – „ wiadkami”, ile raczej jej 
podmiotami, to jest zaanga owanymi yciowo i ideowo uczestnikami  59. I nieistot-
ne, e im si  nie uda o doprowadzi  do ko ca tego co zamierza y […], ale my l, i
nie waha y si  dzia a  nie ulegaj c milcz cemu upodleniu by a bardzo krzepi -
ca60. Nie mo na wi c skaza  na zapomnienie tych, którzy ofi ar  po wi cenia dali 
wiadectwo wierno ci Rzeczypospolitej, zw aszcza e by  to fenomen niewyst pu-

j cy w pozosta ych krajach ujarzmionych przez Zwi zek Sowiecki.
Rekonstruuj c t histori  odrzucon , kreujemy nie tylko pami  historyczn ,

ale piszemy: ku pami ci tym, co zostali zamordowani i ku przestrodze dla tych, 
co y  b d  po nas61.

Jest to konieczne, bowiem ze sztuk  pami ci wi e si  szacunek do uniwersal-
nych warto ci. Skutki braku pami ci, pami ci o warto ciach, jak twierdzi W. Szu-
lakiewicz, przywo uj c s owa fi lozofa George’a Santayany, mog  spowodowa , e
Ci, którzy nie pami taj  przesz o ci, skazani s  na jej powtarzanie  62.
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The valuable life of the women of “second conspiracy”. A temporal perspective
Summary

It was a valuable life that the women of “second conspiracy”, who did not 
submit themselves to the system that emerged on the territory of prewar Poland 
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in 1944–1945, lived for. It was a system which was by no means rooted in the 
traditional values and norms established in the process of historical development. 
Deprivation of human freedom, subjectivity and personal property – the objectives 
that Stalinism, more or less openly, was heading towards – stood in sharp contrast 
to the principles of the Latin civilization, based on the concept of personalism.

The women of “second conspiracy” manifested their objection against the 
“arranged” life, in which the ruling classes of society organized their forces to 
strengthen power, and proved that freedom, […] even if the real conditions led to 
its defeat 63 is the purpose of human existence.

Keywords: valuable life, women, “second conspiracy”.
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