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I Samodzielny Batalion Kobiecy im. Emilii Plater

w kontekœcie polityki wobec przesz³oœci

Poni¿szy artyku³, maj¹cy na celu ukazanie I Samodzielnego Batalionu Kobiecego
im. Emilii Plater w kontekœcie polityki wobec przesz³oœci, prezentuje cztery obszary
zagadnieñ:
– charakter polityki wobec przesz³oœci i dynamikê jej zmiennoœci wobec przedmioto-

wego zagadnienia;
– treœæ pamiêci zbiorowej wobec przedmiotowego zagadnienia;
– wp³yw charakteru narracji o okresie PRL na przedmiotowe zagadnienie;
– istotnoœæ gender jako perspektywy badawczej wobec przedmiotowego zagadnienia.

W pierwszej kolejnoœci niezbêdnym wydaje siê byæ wyjaœnienie przytoczonych
powy¿ej kategorii teoretycznych. Ze wzglêdu na znaczn¹ liczbê badaczek i badaczy
zajmuj¹cych siê tymi zagadnieniami oraz niewielk¹ objêtoœæ artyku³u, a wobec obszer-
noœci zagadnienia przedmiotowego ta charakterystyka odnosi siê szczególnie do jego
czêœci teoretycznej, w sposób arbitralny dokonany zosta³ wybór definiuj¹cych1. Za polity-
kê wobec przesz³oœci, za A. Wolff-Powêsk¹, uznane zosta³o „œwiadome dzia³anie klasy
politycznej, jej administracji, urzêdników maj¹ce na celu kszta³towanie zakresu i cha-
rakteru zbiorowej pamiêci”2. W uzupe³nieniu, zwraca siê uwagê na nieustannie wzra-
staj¹c¹ rolê pamiêci mediów, a wiêc miêdzy innymi selekcjê tematów oraz osób
i nadawanie znaczenia tym, które wydawcy i/lub dziennikarze uznaj¹ za szczególnie
istotne oraz szeroko rozumian¹ deinstytucjonalizacjê pamiêci (niezale¿noœæ twórców,
wysok¹ dostêpnoœæ publikacji o czêsto wykluczaj¹cych siê treœciach).

Kolejny istotny termin – pamiêæ zbiorowa, w literaturze przedmiotu czêsto to¿sama
z pamiêci¹ spo³eczn¹, jest kszta³towana w oparciu o powy¿sze. A wiêc – za B. Szack¹
– pamiêæ spo³eczna to „zespó³ wyobra¿eñ o przesz³oœci grupy, a tak¿e wszystkie posta-
cie i wydarzenia z tej przesz³oœci, które s¹ w najró¿niejszy sposób upamiêtniane, jak
równie¿ rozmaite sposoby tego upamiêtniania”3. Co wiêcej, choæ wydaje siê to oczywi-

1 Czytelnicy zainteresowani przebiegiem licznych dyskusji dotycz¹cych nadania okreœlonych
i jednoznacznych treœci poszczególnym terminom powi¹zanym z zagadnieniem, czy w ogóle poszcze-
gólnymi terminami, a wiêc m.in. polityk¹ historyczn¹, histori¹ drugiego stopnia, œwiadomoœci¹ histo-
ryczn¹, pamiêci¹ zbiorow¹, pamiêci¹ zbiorow¹ najwy¿szego poznania, pamiêci¹ spo³eczn¹, pamiêci¹
indywidualn¹, pamiêci¹ spo³eczno-komunikatywn¹, pamiêci¹ kulturowo-instytucjonaln¹ i wieloma
innymi, powinni zapoznaæ siê z pracami m.in. A. Assmann, J. Assmanna, B. Baczko, M. Golki,
M. Halbwachsa, L. Nijakowskiego, P. Nora, P. Ricouer, B. Szackiej, R. Traby, A. Wolff-Powêskiej.

2 A. Wolff-Powêska, Pamiêæ – brzemiê i uwolnieni. Niemcy wobec nazistowskiej przesz³oœci
(1945–2010), Poznañ 2011, s. 69–70.

3 B. Szacka, Pamiêæ spo³eczna, w: Encyklopedia socjologii, t. 3, Warszawa 2000, s. 52.



stym, warto dodaæ za klasykiem – M. Halbwachsem, i¿ jest ona tworzona, zmieniana
i zatracana4. Naturalnie, poszczególni badacze, wskazuj¹ na odmienne inspiracje
owych zmian.

We wstêpie wskazano tak¿e, i¿ w artykule zostanie dokonana ocena wp³ywu cha-
rakteru narracji o okresie PRL na przedmiotowe zagadnienie. Wobec powy¿szego nale¿y
wskazaæ, jaki jest charakter owej narracji. Najczêœciej wskazuje siê na jego przeœmiew-
czoœæ lub heroicznoœæ. Jako przeœmiewczoœæ rozumiana jest wysoka dostêpnoœæ okreœlo-
nych noœników pamiêci; peerelowskich komedii5, programów satyrycznych6, publikacji
traktuj¹cych okres PRL w wymiarze popkulturowym oraz znów, coraz bardziej popu-
larnych, gier planszowych7. Z kolei heroiczny wymiar narracji skupia siê na dzia-
³aniach opozycji politycznej wobec w³adzy, czêsto okreœlanych na przyk³ad jako
„walka narodu z okupantem”. Koncentruje siê on przede wszystkim na dwóch deka-
dach granicznych – okresie stalinizmu i latach ’80 oraz redukuje PRL do sfery polity-
ki8. Narracje opieraj¹ siê wiêc albo na pamiêtaniu selektywnym albo na negacji okresu
1944/5–1989 r.

Ostatni z obszarów zagadnieñ wskazany we wstêpie to istotnoœæ gender jako per-
spektywy badawczej wobec tytu³owego podmiotu zbiorowego – I Samodzielnego Ba-
talionu Kobiecego im. Emilii Plater. W oparciu o tê perspektywê, obecnie powszechn¹
w humanistyce i naukach spo³ecznych, Platerówki powinny byæ lub stawaæ siê przed-
miotem szerokiego zainteresowania. Zarówno w wymiarze zainteresowania si³ami
zbrojnymi jako nie tylko uniwersalistycznymi, charakteryzuj¹cymi ¿o³nierza jako abs-
trakcyjnego, bezp³ciowego i bezgenderowego, ale tak¿e w wyjœciu poza schemat mês-
koœci, kobiecoœci, a wiêc u¿ycie kategorii gender9.

W maju 1943 r., w nastêpstwie porozumienia Zwi¹zku Patriotów Polskich z rz¹dem
radzieckim, rozpoczêto na terytorium Zwi¹zku Radzieckiego organizowanie polskich
si³ zbrojnych. Og³oszono pobór „by³ych polskich obywateli niepolskiej narodowoœci”
oraz „Polaków sta³ych mieszkañców i obywateli ZSRR”10. Wezwanie dotyczy³o wiêc
przede wszystkim tysiêcy Polaków deportowanych na Sybir w latach 1939–1941, dla
których po wyprowadzeniu wojsk polskich przez genera³a W³adys³awa Andersa do Ira-
nu i zawieszeniu w 1943 r. przez rz¹d radziecki stosunków dyplomatycznych z emigra-
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4 M. Halbwachs, Spo³eczne ramy pamiêci, Warszawa 1969, s. 171, 421.
5 Mowa tutaj na przyk³ad o filmie: „Miœ”, „Rejs”, „Nie lubiê poniedzia³ku”, „Wyjœcie awaryj-

ne”, „Kochaj albo rzuæ”, „Nie ma ró¿y bez ognia”. Nadreprezentowanie ich dostêpnoœci mo¿na odno-
siæ na przyk³ad do dostêpnoœci filmów tzw. polskiej szko³y filmowej.

6 Zarówno tworzonych w okresie PRL (na przyk³ad „Kabaret TEY”, „60 minut na godzinê”, „Sa-
lon niezale¿nych”), jak i wspó³czesnych: „Telepeerele”.

7 Wœród publikacji nale¿y wymieniæ „Absurdy PRLu”, „Dowcipy PRLu”, „333 popkultowe rze-
czy… PRL”, a wœród gier planszowych „Kolejkê”, „Pan tu nie sta³”, czy „PRL sentymentalna gra
planszowa”.

8 D. Ka³wa, PRL w polskiej œwiadomoœci/pamiêci historycznej, w: Pamiêæ polska, pamiêæ nie-
miecka. Od XIX do XXI wieku, red. K. Mikulski, Z. Nogi, Toruñ 2006, s. 157–158.

9 Szerzej o znaczeniu perspektywy gender w stosunkach miêdzynarodowych, ale tak¿e jej istotnoœci
w kwestii bezpieczeñstwa narodowego – A. Dryjañska, Perspektywa gender w stosunkach miêdzyna-
rodowych, http://www.politykaglobalna.pl/2009/07/perspektywa-gender-w-stosunkach-miedzyna-
rodowych/, data dostêpu: 19.07.2012 r.

10 Ludowe Wojsko Polskie 1943–1945, red. nauk. W. Jurgielewicz, Warszawa 1973, s. 32–33.



cyjnym rz¹dem polskim w Londynie, by³a to byæ mo¿e jedyna szansa na powrót do
ojczyzny. Ju¿ w pó³tora miesi¹ca od chwili rozpoczêcia formowania 1 Dywizji Piecho-
ty im. Tadeusza Koœciuszki (póŸniej 1 Korpusu Polskich Si³ Zbrojnych w ZSRR), li-
czy³a ona 113,9% stanu etatowego11. Dane te s¹ o tyle istotne, i¿ zwracaj¹ uwagê na
fakt nadmiaru ochotników. Powo³ywanie kobiet do armii, na ogó³ nastêpowa³o w sytu-
acjach zgo³a odmiennych, a wiêc w przypadku niedoboru rekruta.

I Samodzielny Batalion Kobiecy im. Emilii Plater powstaje 3 czerwca 1943 r. Jest to
jedyna zwarta ¿eñska jednostka wojskowa w dziejach Ludowego Wojska Polskiego12.
Warto nadmieniæ, ¿e w Armii Czerwonej, w której s³u¿y³o oko³o 600 tys. ¿o³nierek,
kobiece jednostki wojskowe by³y tylko pododdzia³ami i zapleczami okreœlonych rodza-
jów wojsk, czy s³u¿b13. I Samodzielny Batalion Kobiecy im. Emilii Plater by³ jednostk¹
bojow¹, w której faktyczny stan ludzi, uzbrojenia i sprzêtu bojowego odpowiada³ nor-
mom etatowym b¹dŸ nawet je przewy¿sza³14. We wrzeœniu 1943 r. liczy³ 740 ¿o³nierek.
Nale¿y jednak nadmieniæ, i¿ w okresie dwóch i pó³ roku istnienia batalion charaktery-
zowa³ siê du¿¹ p³ynnoœci¹ stanu osobowego, a przedstawienie licznych statystyk, które
obrazowa³yby tê zmiennoœæ, stanowiæ mog³oby treœæ osobnego artyku³u. Pogl¹dowo
jednak nale¿y wspomnieæ, i¿ w okresie zaledwie dwóch miesiêcy 1943 roku, przyby³y
do niego 1002 kobiety i jednoczeœnie w tym samym czasie skierowano z batalionu do
ró¿nych s³u¿b zabezpieczenia I Korpusu 705, przeszkolonych tam wczeœniej, Plate-
rówek15. Ogó³em, wed³ug danych z marca 1944 r., w jednostkach 1 Korpusu Polskich
Si³ Zbrojnych, poza batalionem s³u¿bê pe³ni³o 1746 kobiet, nierzadko tak¿e jako
dowódcy czy zastêpcy dowódców plutonów i kompanii sk³adaj¹cych siê tylko i wy-
³¹cznie z mê¿czyzn16. Na dzieñ 1 maja 1945 roku by³o to ju¿ ponad 8 tysiêcy kobiet17.

Warto tak¿e nadmieniæ, ¿e podczas æwiczeñ dywizyjnych, Platerówki wypada³y tak
dobrze, i¿ dowództwo zadecydowa³o o wziêciu, przez kompaniê fizylierek, udzia³u
w walkach na froncie18. Szczególne znaczenia mia³a ich obecnoœæ w bitwie pod Leni-
no, która to jak powszechnie wiadomo, by³a jednym z mitów o najwiêkszym znaczeniu
politycznym w okresie PRL, porównywalnym z zaœlubinami Polski z Morzem czy
bitw¹ o Ko³obrzeg. Notabene na polu chwa³y, w bitwie pod Lenino, zginê³a chyba
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11 Ibidem, s. 35.
12 S. Drzewiecka, Sz³yœmy znad Oki, Warszawa 1985, s. 6.
13 E. Syzdek, Platerówki. Wojenne i powojenne losy kobiet-¿o³nierzy I Samodzielnego Batalionu

im. Emilii Plater, Wroc³aw 1988, s. 37.
14 Cz. Podgórski, Kobiety w polskich si³ach zbrojnych w ZSRR (14 maja 1943–20 lipca 1944), w:

By nie odesz³y w mrok zapomnienia. Udzia³ kobiet polskich w II wojnie œwiatowej, Warszawa 1976,
s. 52.

15 H. Stañczyk, Opinia w sprawie okolicznoœci utworzenia 1 Samodzielnego Batalionu Kobiecego
im. Emilii Plater oraz funkcji jakie batalion ten spe³nia³ w Wojsku Polskim w latach 1943–1945, w:
Bia³a Ksiêga Platerówek, W obronie honoru kobiet ¿o³nierzy 1 Samodzielnego Batalionu Kobiecego
im. Emilii Plater – proces przeciwko Henrykowi Piecuchowi. Dokumentacja, Warszawa 2000, s. 2.

16 Cz. Podgórski, Kobiety w polskich si³ach zbrojnych w ZSRR..., op. cit., s. 56–57.
17 W. Jurgielewicz, Kobiety w regularnych jednostkach Wojska Polskiego na frontach drugiej

wojny œwiatowej, „Wojskowy Przegl¹d Historyczny” 1971, nr 2, s. 162, cyt. za S. Drzewiecka,
Sz³yœmy znad Oki, op. cit., s. 6.

18 Cz. Podgórski, Kobiety w polskich si³ach zbrojnych w ZSRR…, op. cit., s. 54.



najs³ynniejsza fizylierka Aniela Krzywoñ, poœmiertnie nagrodzona jako pierwsza cu-
dzoziemka tytu³em Bohatera Zwi¹zku Radzieckiego oraz Orderem Virtuti Militari19.

Po dotarciu do Warszawy Platerówki, do momentu rozwi¹zania batalionu, pe³ni³y
s³u¿bê wartownicz¹, ochraniaj¹c fabryki i gmachy pañstwowe, zapobiegaj¹c grabie-
¿om mienia pañstwowego20. Nastêpnie blisko 200 osobow¹ grupê Platerówek skiero-
wano do du¿ej wsi ko³o Lubania Œl¹skiego – Zalipia, dotar³y tam jako osadniczki
wojskowe, po ponad tygodniu podró¿y. Ostatni, 20 kilometrowy odcinek drogi prze-
by³y pieszo21. Na miejscu, bra³y udzia³ w akcji przesiedleñczej ludnoœci niemieckiej,
nastêpnie zajê³y poniemieckie gospodarstwa, zaanga¿owa³y siê w akcjê propagan-
dow¹ przed referendum ludowym „3 razy tak”, by koñcowo – w uznaniu zas³ug ko-
biet-¿o³nierzy w³adze centralne zgodzi³y siê na postulowan¹ przez nie zmianê nazwy
wsi Zalipie na Platerówkê.

Co dzia³o siê z kobietami ¿o³nierkami po 1945 r.? Konkretyzuj¹c, a zarazem sku-
piaj¹c siê tylko i wy³¹cznie na Platerówkach – jakie miejsce zajmowa³y w pamiêci
zbiorowej Polaków, czy stanowi³y istotny element polityki wobec przesz³oœci? Od-
nosz¹c siê do tych zagadnieñ, warto by zosta³y przedstawione z uwzglêdnieniem cezu-
ry czasowej – przed i po 1989 r.

Przed 1989 r. na temat Platerówek napisano kilka artyku³ów naukowych opubliko-
wanych w opracowaniach zbiorowych, jedn¹ monografiê, a ich wspomnienia ze szlaku
bojowego by³y wydawane, a nawet wznawiane22. W kulturze popularnej, obecne by³y
i s¹ nadal w filmie „Rzeczpospolita babska”. Jednak pomimo faktu, ¿e stanowi³y one
Ÿród³o inspiracji dla scenarzysty, obraz ten niewiele ma wspólnego z rzeczywistoœci¹,
wrêcz nale¿y go traktowaæ jako Ÿród³o stereotypów o kobiecie-¿o³nierzu. Zdemobili-
zowane ¿o³nierki, przyje¿d¿aj¹ do opuszczonej poniemieckiej wsi na Ziemiach Za-
chodnich. Aby oszczêdziæ widzom traum, pominiêta zostaje kwestia przesiedleñ
ludnoœci niemieckiej, w których to oryginalnie Platerówki bra³y, jak wspomniano wy-
¿ej, czynny udzia³. W scenie przyjazdu do wsi, ¿o³nierki rzeœko wyskakuj¹ z wagonu
i od razu zaczynaj¹ siê przegl¹daæ i przeczesywaæ w wielkim lustrze ze z³ot¹ ram¹
– prezencie od zakochanego w jednej z nich oficera – co wobec tego, o czym nadmie-
niono w poprzedniej czêœci artyku³u, znów niewiele ma wspólnego z prawd¹. Nie
odby³a siê tak¿e ceremonia, któr¹ ogl¹daæ mo¿na w kolejnej scenie filmu, a wiêc for-
malne przywitanie przez starostê, zadaj¹cego sakramentalne pytanie: „kiedy przyjad¹
wasze rodziny, krewni?” Dowódczyni odpowiada: „– Nie mamy rodzin”. Starosta nie-
ugiêty: „– Mê¿ów, narzeczonych?” Temat rodzin pozostawionych na syberyjskim
zes³aniu, przez wiele z Platerówek, nie zosta³ poruszony tak¿e w dalszej czêœci filmu.
Widz za to szybko orientuje siê, ¿e g³ówna intryga polega na charakterze relacji zde-
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19 Ibidem, s. 55.
20 H. Stañczyk, Opinia w sprawie okolicznoœci utworzenia 1 Samodzielnego Batalionu Kobiecego

im. Emilii Plater oraz funkcji jakie batalion ten spe³nia³ w Wojsku Polskim w latach 1943–1945, w:
Bia³a Ksiêga Platerówek…, op. cit., s. 5.

21 E. Syzdek, Platerówki…, op. cit., s. 140.
22 St. Drzewiecka, Sz³yœmy znad Oki, Warszawa 1965 i 1985 r.; F. Rudomin, Z „drucikami” od

Oki do Warszawy, Warszawa 1977; E. Syzdek, Platerówki. Wojenne i powojenne losy kobiet-¿o³nie-
rzy I Samodzielnego Batalionu im. Emilii Plater, Wroc³aw 1988; By nie odesz³y w mrok zapomnienia.
Udzia³ kobiet polskich w II wojnie œwiatowej, red. Z. Polubiec, Warszawa 1976.



mobilizowanych osadniczek z mieszkañcami s¹siaduj¹cej z nimi „Walterówki”, gdzie
stacjonuje Wojskowa Grupa Operacyjna. Rzecz jasna, mêska Wojskowa Grupa Opera-
cyjna. Osi¹ fabu³y jest wiêc konflikt kobiety–mê¿czyŸni, wyra¿aj¹cy siê mniej wiêcej
w tym dialogu, w którym ¿o³nierki sk³adaj¹ „œluby panieñskie”, jak okreœlali je recen-
zenci filmu.

„– Dziewczêta, przed chwil¹ spotka³yœmy siê z lekcewa¿eniem ze strony mê¿czyzn
z „Walterówki”, którzy chc¹ nas st¹d wyrzuciæ. Czy mamy im siê poddaæ?

– Nigdy!
– No i ten ich komendant. Jeden z tych bogów wojny, co to myœl¹ ¿e maj¹ ca³y œwiat

u swoich stóp. Trzeba go nauczyæ szacunku do kobiet. Postanowi³yœmy, ¿e jak siê woj-
na skoñczy, przez pó³ roku nie spojrzymy na ¿adnego mê¿czyznê!

– Tak jest!
– Ma³o! Rok!
– Rok? Ale dlaczego tak d³ugo?
– Precz z mê¿czyznami!
– Precz, precz, precz!”
Wart¹ przywo³ania jest jeszcze jedna scena, w której ¿o³nierki podejmuj¹ decyzjê

o zdjêciu mundurów i za³o¿eniu ubrañ cywilnych. Co wiêcej komendantka, nakazuje
posiadanie „obowi¹zkowego wdziêku” i „naukê chodzenia”.

„– W³o¿y³aœ takie buty do takiej sukienki. I jak Ty wygl¹dasz? No obejrzyjcie j¹ so-
bie, zobaczcie jak ona wygl¹da. A Twoje rêce?

– Mia³am ma³¹ partaninkê przy czo³gu.
– Od jutra wszystkie do fryzjera. I nauka chodzenia. Obowi¹zkowy wdziêk!”
Wraz z up³ywem kolejnych minut filmu, niemal wszystkie by³e ¿o³nierki znajduj¹

sobie, wbrew wczeœniejszemu przyrzeczeniu, w dodatku wœród wrogów z osady „Wal-
terówka”, narzeczonych. Nieugiêta pozostaje tylko pani komendant. Podw³adne by ze-
rwaæ „panieñskie œluby”, decyduj¹ siê og³osiæ, i¿ jedna z dziewcz¹t jest w ci¹¿y. Ta
intryga ma zmusiæ dowódczyniê do wyra¿enia zgody na œlub, a jak wiadomo – osta-
tecznie precedens stworzy³by normê. Intryga udaje siê, w koñcowej scenie niemal
wszystkie ¿o³nierki ubrane ju¿ w bia³e suknie bior¹ œlub (ich mê¿owie prezentuj¹ siê
w mundurach LWP), a pani komendant w ramach posagów rozdaje dotychczasowym
konkurentom o palmê najlepszego gospodarza, ca³y zgromadzony przez jej osadê
maj¹tek. Gratulacje i ¿yczenia szczêœcia w po¿yciu ma³¿eñskim odbieraj¹ m.in. pluto-
nowy Magda, plutonowy Ewa, czy szeregowy Aniela.

W opisach filmu umieszczonych na trzech najwa¿niejszych portalach interneto-
wych dla kinomanów, a wiêc Filmweb, filmpolski i stopklatka, nie pada ani razu s³owo
Platerówki. Wyczytaæ mo¿na jedynie o „osiedlaniu siê dziewcz¹t z Dywizji im. Tade-
usza Koœciuszki”, czy „przyjeŸdzie zdemobilizowanych m³odych kobiet”23. Na kolej-
nym z portali znajduje siê powtórzona informacja o „grupie zdemobilizowanych
¿o³nierek Dywizji Koœciuszkowskiej”24, na nastêpnym znów mowa o „zdemobilizowa-
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23 Filmweb, Rzeczpospolita babska (1969), http://www.filmweb.pl/film/Rzeczpospolita+bab-
ska-1969-9303, data dostêpu: 19.07.2012 r.

24 Film polski, Rzeczpospolita babska, http://filmpolski.pl/fp/index.php/121556, data dostêpu:
19.07.2012 r.



nych, ale zachowuj¹cych strukturê wojskow¹ dziewczêtach z Dywizji im. Tadeusza
Koœciuszki”25. Fakt istnienia I Samodzielnego Batalionu Kobiecego im. Emilii Plater i po-
wstanie w oparciu o jego historiê scenariusza, nie jest powszechnie znany odbiorcom26.

Jako drugi przyk³ad, nagromadzenia okreœlonych stereotypów na temat s³u¿by
¿o³nierskiej kobiet, czy Platerówek w tym szczególnym wypadku, warto przywo³aæ
tekst utworu „Platerówki” w³aœnie, wykonanego przez zespó³ Primo Voto i Jolantê
Szyd³owsk¹ na Festiwalu Piosenki ¯o³nierskiej Ko³obrzeg ’8527. Piosenka zdoby³a
wówczas wyró¿nienie. Odnoszê wra¿enie, ¿e charakter tego festiwalu i jego rola,
uprawnia do hipotezy, ¿e treœæ utworu, stanowi odzwierciedlenie aprobowanego przez
w³adzê charakteru narracji o kobietach–¿o³nierzach. Platerówki s¹ tam okreœlane mia-
nem „bab upartych, co siê do wojska pcha³y”. Jedna ze zwrotek czyni im niemal¿e wy-
rzut – ich œmieræ na polu bitwy sprawi, ¿e ch³opcom bêdzie smutno:

„Ech, dziewczyny, a có¿ wy robicie
Jedn¹ m³odoœæ siê ma, jedno ¿ycie
Œmieræ na wojnie was te¿ nie omija
Smutno ch³opcom, gdy zginie dziewczyna”.

W kolejnej ze zwrotek zespó³ odnosi siê do kwestii osadnictwa na Ziemiach Zachod-
nich i dobrze radzi Platerówkom by wreszcie rozejrza³y siê za ch³opakami:

„Ech dziewczyny, podwiñcie rêkawy
Los by³ dla was i tak doœæ ³askawy
£atwiej oraæ ni¿ biec pod kulami
Rozejrzyjcie siê za ch³opakami”.

Podsumowuj¹c, przed 1989 r. Platerówki w pamiêci zbiorowej Polaków istnia³y,
choæby ze wzglêdu na dostêpnoœæ publikacji naukowych czy popularnonaukowych na
ich temat. Jednak w przekazie medialnym, w warstwie popkulturowej ich obraz obar-
czony zosta³ wieloma stereotypami. Podkreœla³ przede wszystkim ich kobiecoœæ, jako
nienaturaln¹ dla osoby s³u¿¹cej w armii cechê, a tak¿e czyni³ z niej domniemane Ÿród³o
niekompetencji. Wyj¹tkowoœæ batalionu jako jednostki bojowej, czy dokonania ¿o³nie-
rek na polach bitewnych nie by³y przedmiotem powszechnej uwagi. Ewentualnie zwra-
cano, tak jak to by³o poprzez wzniesienie w 1980 r. s³ynnego ko³obrzeskiego Pomnika
Sanitariuszki, uwagê na obecnoœæ kobiecej pomocy medycznej w wojsku. Pomnik po-
œwiêcony kobietom walcz¹cym w szeregach Wojska Polskiego w okresie II wojny
œwiatowej, szczególnie tym bior¹cym udzia³ w walkach o Ko³obrzeg, uwypukla tylko
tê jedn¹ z ich ról, usuwaj¹c de facto z pamiêci zbiorowej spo³eczeñstwa obecnoœæ na
froncie fizylierek, kobiet-oficerów, czy dowódców poszczególnych jednostek organi-
zacyjnych wojska.
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25 Stopklatka, Rzeczpospolita babska, http://www.stopklatka.pl/film/film.asp?fi=569, data dostê-
pu: 19.07.2012 r.

26 O kwestii tej zainteresowani nie dowiedz¹ siê tak¿e z ostatniej, ocenianej bardzo wysoko, po-
wszechnie dostêpnej publikacji dotycz¹cej historii polskiego kina. T. Lubelski w swoim opracowaniu
w ogóle filmu nie uwzglêdni³ (zob. T. Lubelski, Historia kina polskiego – twórcy, filmy, konteksty,
Chorzów 2008).

27 Youtube, Primo Voto – Platerówki, http://www.youtube.com/watch?v=E67n-kKJrLs, data do-
stêpu: 19.07.2012 r.



Jak natomiast kszta³towa³a siê pamiêæ o Platerówkach po 1989 r.? Wprawdzie nie
zmieniono nazwy wsi, gdzie najwiêksza liczba zdemobilizowanych kobiet osiad³a po
wojnie – Zalipie Dolne nadal jest Platerówk¹, notabene jedn¹ z najmniejszych, a do
niedawna najmniejsz¹, gmin¹ w Polsce. Niemniej jednak z faktu, ¿e zamieszkuj¹ tam
weteranki wojenne nie p³yn¹ ju¿ takie przywileje, jak np. w 1972 r., gdy przed pierw-
szym ogólnopolskim zlotem Platerówek wybudowano asfaltow¹ drogê28. We wsi,
w jednej z sal szko³y podstawowej, znajduje siê natomiast izba pamiêci poœwiêcona lo-
som batalionu. Szko³a nie nosi jednak jego imienia, a imiê Emilii Plater. Co wiêcej, pla-
cówka w ¿aden sposób o istniej¹cej izbie pamiêci nie informuje. Nawet w zak³adce
szkolnej witryny internetowej „O Patronce” nie znajduje siê ¿adna wzmianka, i¿ Emilia
Plater by³a tak¿e patronk¹ batalionu, charakteryzuje siê j¹ jedynie jako uczestniczkê
powstania listopadowego29.

Natomiast w kwestii nazw ulic, pe³ni¹cych funkcjê mnemotyczn¹, nale¿y wspom-
nieæ o zaledwie dwóch ulicach Batalionu Platerówek w Polsce. Znajduj¹ siê one
w Warszawie i £odzi. Obie po³o¿one s¹ poza centrum. Co wiêcej, w Warszawie ulica ta
zosta³a wydzielona z fragmentu ul. Po¿arowej30. Natomiast inny noœnik pamiêci – ta-
blica pami¹tkowa, zosta³a poœwiêcona Platerówkom w czerwcu 1993 r. i zawieszona
w Katedrze Polowej Wojska Polskiego31.

O Platerówkach nie znajduj¹ siê wzmianki w podrêcznikach szkolnych, nawet tych
rekomendowanych przez MEN jako zawieraj¹ce materia³ podstawy programowej roz-
szerzonej z przedmiotu historia. Po 1989 r. nie zosta³y tak¿e wydane opracowania na-
ukowe na temat batalionu. Ukaza³y siê natomiast dwie bardzo istotne dla kszta³towania
pamiêci zbiorowej o Platerówkach pozycje Tajna historia Polski – od Bieruta do Ocha-
ba – Akcje Specjalne autorstwa Henryka Piecucha i Polowanie na pu³kownika. Sprawa
VI K 394/96 Fakty i mity o 1. Samodzielnym Batalionie Kobiecym im. E. Plater, autor-
stwa wydawcy poprzedniej ksi¹¿ki – Andrzeja Zasiecznego. Obie ksi¹¿ki przedsta-
wiaj¹ Platerówki jako osoby, które w okresie 1943–1945 r. dobrowolnie œwiadczy³y
us³ugi seksualne ¿o³nierzom i to de facto stanowi³o jedyny powód ich obecnoœci na
froncie. W artykule skupiê siê jednak przede wszystkim na pierwszej z tych publikacji,
gdy¿ to w jej nastêpstwie, przez niemal cztery lata toczy³ siê proces przeciwko jej auto-
rowi – Henrykowi Piecuchowi oskar¿onemu o znies³awienie Platerówek.

Istotnoœæ tej publikacji i jej charakteru wynika tak¿e, a mo¿e przede wszystkim
z faktu, i¿ wpisanie w wyszukiwarkê internetow¹ (która dla wielu pozostaje pierw-
szym, a czêsto jedynym Ÿród³em wiedzy) has³a „Platerówki”, skutkuje odnalezieniem
kilkudziesiêciu artyku³ów prasowych, dotycz¹cych w³aœnie sporu Piecuch–Platerówki.
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28 K. Wilk, Platerówki w Platerówce, http://www.gazetawroclawska.pl/artykul/362265,plate-
rowki-w-platerowce,id,t.html, data dostêpu: 19.07.2012 r.

29 Szko³a podstawowa im. Emilii Plater w Platerówce, Patronka, http://www.szkolaplaterow-
ka.pl/, data dostêpu: 19.07.2012 r.

30 Ulice Twojego Miasta, Batalionu Platerówek, http://utm.info.pl/ulica/254/Batalionu_Platero-
wek, data dostêpu: 19.07.2012 r.

31 Akt oskar¿enia przeciwko Henrykowi Piecuchowi, sygn. VI 394/96 (S¹d Rejonowy dla m. sto³.
Warszawy, Wydzia³ VI Karny), s. 3, w: Bia³a Ksiêga Platerówek…, op. cit. (publikacja nie posiada
numeracji stron).



Efektem jest wiêc powszechna obecnoœæ spornych treœci publikacji i ich du¿a dostêp-
noœæ bez koniecznoœci nabycia ksi¹¿ki.

Henryk Piecuch, wg charakterystyki Platerówek, to absolwent Wojskowej Akade-
mii Politycznej im. Feliksa Dzier¿yñskiego, by³y oficer polityczny Wojsk Ochrony
Pogranicza, przed 1989 r. czêsty goœæ w Platerówce, autor wielu reporta¿y o ¿o³nier-
kach32. A tak siebie samego postrzega Piecuch: „pope³ni³em kilka tysiêcy materia³ów
prasowych oraz piêædziesi¹t kilka ksi¹¿ek poœwiêconych s³u¿bom specjalnym i wyda-
rzeniom, które starannie ukrywano”33.

Przedmiotem sporu by³a treœæ jednego z rozdzia³ów ksi¹¿ki – Dzikie Pola Komuniz-
mu – Plateranki. Konkretnie nastêpuj¹ce kwestie:
1) rozpowszechniania okreœlenia „Plateranka”, zamiast powszechnie przyjêtego

„Platerówka”, maj¹cego wg wnosz¹cych pozew o znies³awienie, wywo³ywaæ sko-
jarzenie ze s³owem „markietanka”;

2) relacja (zarówno treœæ, jak i forma) anonimowej platerówki, która jest g³ówn¹ osi¹
spornego rozdzia³u34.
Powy¿sza relacja, zanotowana wed³ug Henryka Piecucha przez niego osobiœcie

w latach siedemdziesi¹tych, a wed³ug oskar¿ycielek oparta na niezweryfikowanych
Ÿród³ach, sk³ada siê z nastêpuj¹cych tez:
– „W naszym wypadku przecie¿ nie chodzi³o o wojowanie, a o materace”;
– „Po co siê bawiæ w pozory, skoro mo¿na stworzyæ batalion dup i pos³aæ na pierwsz¹

liniê”;
– „Twórcom batalionu chodzi³o o to, aby ró¿ne wa¿ne kutasy mia³y dupy na miejscu

i na zawo³anie”35.
W odautorskim przypisie Henryk Piecuch umieœci³ informacjê, ¿e „nie podziela

pogl¹dów rozmówczyni” – przypis ten jednak, cytuj¹c za wydawc¹: „fatalnym zbie-
giem okolicznoœci” nie zosta³ wydrukowany, do kolejnych wydañ dodano jednak erra-
tê36. Kwestia owej erraty, a nawet obecnoœci powy¿szego przypisu tak¿e budzi³a kon-
trowersje, bowiem wœród opublikowanych, wybranych dokumentów procesowych,
znajduj¹ siê liczne oœwiadczenia osób, które zakupi³y ksi¹¿ki ze wskazanej przez wy-
dawcê partii, i nie znalaz³y tam ani przypisu, ani erraty37.

Oskar¿ycielki by³y sk³onne zawrzeæ z H. Piecuchem ugodê, do tej jednak nie
dosz³o. Po czterech latach od rozpoczêcia procesu, zapad³ wyrok orzekaj¹cy, i¿ Henryk
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32 Bia³a Ksiêga Platerówek…, op. cit., s. 1.
33 Strona Henryka Piecucha, O Autorze, http://piecuch.pl/, data dostêpu: 19 VII 2012 r.
34 Akt oskar¿enia przeciwko Henrykowi Piecuchowi, sygn. VI 394/96 (S¹d Rejonowy dla m. sto³.

Warszawy, Wydzia³ VI Karny), s. 2, w: Bia³a Ksiêga Platerówek…, op. cit. (publikacja nie posiada
numeracji stron).

35 Protest kombatantek-Platerówek zamieszka³ych we Wroc³awiu, s. 1–2, w: Bia³a Ksiêga Plate-
rówek…, op. cit. (publikacja nie posiada numeracji stron).

36 OdpowiedŸ Andrzeja Zasiecznego (Agencja Wydawnicza CB) dotycz¹ca pisma Wojewódzkiej
Rady Kobiet Kombatantek z dn. 23 marca 1996 r., skierowana do Zwi¹zku Kombatantów Rzeczypo-
spolitej Polskiej, s. 1, w: Bia³a Ksiêga Platerówek…, op. cit. (publikacja nie posiada numeracji
stron).

37 Oœwiadczenie uzupe³niaj¹ce Ludwiki Bobrowskiej do sprawy o sygnaturze VI 349/96 (wraz
z 10 za³¹cznikami), w: Bia³a Ksiêga Platerówek…, op. cit. (publikacja nie posiada numeracji stron).



Piecuch jest winnym czynu z art. 212 § 2 k.k. W ksi¹¿ce zosta³y zawarte „nieprawdzi-
we informacje dotycz¹ce celu powo³ania i zasad funkcjonowania Samodzielnego Bata-
lionu Kobiecego im. Emilii Plater oraz roli, jak¹ spe³nia³y kobiety ¿o³nierze w tym
Batalionie, czym móg³ poni¿yæ je w opinii publicznej”38.

Powy¿szy wyrok nie powstrzyma³ jednak wydawcy spornej publikacji, Andrzeja
Zasiecznego, od powielenia hipotez Piecucha w ksi¹¿ce Polowanie na pu³kownika.
Sprawa VI K 394/96. Fakty i mity o 1. Samodzielnym Batalionie Kobiecym im. E. Pla-
ter. Umieszczaj¹c obszerne fragmenty tej publikacji w swoich artyku³ach Tadeusz
M. P³u¿añski, w przeciwieñstwie do H. Piecucha nie stawia tez, a pyta: „Czy wzorem
Luny Brystygier znany by³ w batalionie proceder PP¯, czyli przechodnich polowych
¿on?”39.

Podsumowuj¹c, nie mo¿na oczywiœcie, bez przeprowadzenia szerokich badañ opar-
tych o reprezentatywn¹ grupê respondentów, odpowiedzieæ na pytanie o kszta³t pamiê-
ci zbiorowej o Platerówkach. Mo¿na jednak postawiæ hipotezê, i¿ I Samodzielny
Batalion Kobiecy im. Emilii Plater nie istnieje w œwiadomoœci Polaków. Podobnie, jak
nie istnieje w tej œwiadomoœci obraz kobiety–¿o³nierza regularnych si³ zbrojnych. Za-
miast powy¿szego powszechnym jest wizerunek ³¹czniczki czy sanitariuszki, przede
wszystkim z Powstania Warszawskiego. Wydaje siê, ¿e w ca³oœci wype³ni³ on zbiorowe
wyobra¿enie o kobiecie walcz¹cej w okresie II wojny œwiatowej. To jemu poœwiêcone
s¹ inicjatywy organizacji feministycznych, promuj¹cych now¹ perspektywê w postrze-
ganiu – dotychczas mêskiej – wojny. Przyk³adem mo¿e byæ wielowymiarowy projekt
„Powstanie w bluzce w kwiatki” – liczne filmy, zdjêcia, wywiady i tekst dokumentuj¹
rolê kobiet w tym zrywie spo³ecznym40. Temat ten podejmowany jest tak¿e przez liczne
jednostki muzealne41, ale i prasê kolorow¹, tabloidy42.

Konfrontuj¹c pamiêæ o Platerówkach z pamiêci¹ o Pomocniczej S³u¿bie Kobiet
(pomocniczej formacji wojskowej, powsta³ej z inicjatywy gen. Andersa w roku 1941),
czy Wojskowej S³u¿bie Kobiet (wydzielonej formacji AK, dzia³aj¹cej w latach
1942–1944), mo¿na stwierdziæ, ¿e nie jest to pamiêæ, a raczej obszary zbiorowego za-
pominania. Wobec powy¿szych, wyraŸnie zarysowuje siê przenoszenie cech pamiêci
zbiorowej o Armii Polskiej w ZSRR oraz Armii Krajowej i Armii Polskiej na Zacho-
dzie na charakter narracji o kobietach s³u¿¹cych w poszczególnej z tych struktur. I Sa-
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38 Wyrok w imieniu Rzeczpospolitej Polskiej, dn. 27 lipca 2000 r., sygn. akt VI K 394/96, w: Bia³a
Ksiêga Platerówek…, op. cit. (publikacja nie posiada numeracji stron).

39 T. M. P³u¿añski, Stalinówki i „Platerówki” od drugiej strony, http://www.bibula.com/?p=34312
lub http://www.asme.pl/129971754557240.shtml, data dostêpu: 19.07.2012 r.

40 Feminoteka, Powstanie w bluzce w kwiatki. ¯ycie codzienne kobiet w czasie Powstania Warszaw-
skiego, http://www.feminoteka.pl/muzeum/readarticle.php?article_id=38, data dostêpu: 19.07.2012 r.

41 Na przyk³ad: wystawy: „Kobiety w Powstaniu Warszawskim” w Muzeum Niepodleg³oœci
w Warszawie czy w Muzeum Gross-Rosen w RogoŸnicy, projekt „Morowe Panny” Muzeum Powsta-
nia Warszawskiego.

42 Kobiety w Powstaniu Warszawskim. Zdjêcia, http://www.fakty.pl/Kobiety-w-Powstaniu-War-
szawskim-Malzenstwa-sluby-Powstania-Warszawskiego,artykuly,78289,1.html, data dostêpu:
19.07.2012 r.; WARSZAWA: KONCERT Morowe Panny w MUZEUM POWSTANIA WAR-
SZAWSKIEGO. Gwiazdy zaœpiewaj¹ o Morowych Pannach, http://www.se.pl/wydarzenia/warsza-
wa/warszawa-koncert-morowe-panny-w-muzeum-powstania-warszawskiego-gwiazdy-zaspiewaja-
-o-morowych-pannach_270764.html, data dostêpu: 19.07.2012 r.



modzielny Batalion im. Emilii Plater, który pomimo faktu, ¿e charakteryzuje siê
jednostkow¹ i niepowtarzaln¹ form¹ organizacji oraz jest przyk³adem unikalnego
udzia³u Polek w walkach na froncie II wojny œwiatowej (w charakterze fizylierek,
a wiêc obecnych w pierwszej linii walki, czy dowódczyñ jednostek mêskich) nie stanowi
przedmiotu zainteresowania decydentów kszta³tuj¹cych politykê wobec przesz³oœci.
Zarówno w wymiarze instytucjonalnym, a wiêc pañstwowym, jak i medialnym, czy po-
pularnonaukowym.
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