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Wstęp

Wyszedłeś dziś synku o zmroku. Wychodzisz tak często od wielu dni. 
Wiem synku, woła Cię los. Drogi Cię wołają rozstajne i czujne na nich 
straże. Wychodzisz i mówisz od progu: dowiedzenia mamo. Odpowia-
dam: dowiedzenia, a przychodź niedługo! Ale wiemy oboje, że możesz już 
przecież nie wrócić, bo dróżki, po których chadzasz, najeżone są cierniami 
śmierci i ostami ran, jak złe zboże przetkane jest chwastem. Mówię nie-
frasobliwie: wracaj szybko, a wiem, że matczyne moje serce nie zniosłoby 
twego niepowrotu.

to zwierzenia matki żegnającej niby zwyczajnie, ale z jakim wewnętrz-
nym niepokojem, wychodzącego z domu syna. w tej publikacji znaj-
dziemy wiele takich zwierzeń kobiet, matek, żon. Powstało na ten temat 
wiele dokumentów pamiętnikarskich, ale jest także sporo opowieści ni-
gdzie jeszcze nie zapisanych, co aż prosi się o dopełnienie, bowiem ostatni 
świadkowie tych wydarzeń powoli odchodzą z tego świata. 

Lęk przed aresztowaniami, łapankami, wywózkami do Niemiec, sto-
sowaniem zbiorowej odpowiedzialności wobec całej rodziny, znęcaniem 
się nad krewnymi konspiratora – prześladował szczególnie kobiety wiej-
skie, matki, które niejednokrotnie po aresztowaniu były bestialsko kato-
wane przez gestapowskich oprawców. Lęk ten towarzyszył na co dzień 
matkom świadomym zaangażowania synów czy córek w działalność kon-
spiracyjną. 

bohaterstwo kobiet wiejskich pomagających partyzantom w okresie 
okupacji hitlerowskiej, z narażeniem życia własnego i rodziny, jest w po-
równaniu do innych wspomnień i opisów historycznych nadal na margi-
nesie pamięci narodowej. Kobiety nie tylko walczyły bezpośrednio jako 
żołnierze batalionów Chłopskich (bCh) czy Armii Krajowej (AK), lecz 
przede wszystkim, nie będąc formalnie zaprzysiężonymi partyzantami, 
dbały o zaopatrzenie w żywność, ubrania, noclegi, kryjówki, zabiegały 
o inne ważne sprawy oraz zaspokojenie potrzeb walczących partyzantów. 
byli wśród nich zwykle najbliżsi z rodziny, krewniacy, przyjaciele, co do-
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datkowo motywowało do pomocy i wzmagało determinację kobiet, nie-
rzadko nawet w podeszłym wieku.

Kolejnym równie wstrząsającym wspomnieniem jest opowieść marii 
Kurp pt. Mordercy mojego dziecka1. oto jej fragment: 

W 1943 roku na wiosnę, 24 maja, do godziny czwartej rano Niemcy 
okrążyli naszą wioskę [Żuchowiec koło starachowic] […]. O ucieczce nie 
było mowy. Mój czternastoletni syn wstał z łóżka i zaczął się ubierać. Na-
raz wchodzą do mieszkania dwaj żandarmi i mówią do syna po polsku: 
Ubieraj się, bierz łopatę i chodź z nami. Zaczęłam ich prosić, żeby mi to 
najmłodsze dziecko zostawili, bo już córkę mi zabrali na roboty do Rzeszy. 
A oni mówią: „Nie płacz matka, zaraz wróci”.

[…] Widzę dwudziestu czterech mężczyzn, spędzonych na plac o jakieś 
sto pięćdziesiąt metrów od mego mieszkania. Wszyscy z łopatami. […]

Ustawili wszystkich czwórkami i poprowadzili pod las oddalony o pół 
kilometra od naszej wsi. A my, matki i żony tych ofiar, weszłyśmy na strych 
sąsiadki i patrzymy, co nastąpi pod lasem. Mego syna pierwszego popro-
wadzili za rów i polecili mu kopać dół. Kopał tą łopaciną i bardzo głośno 
płakał. Z tyłu podszedł Niemiec i strzelił mu w głowę. Zaraz przyprowa-
dzili następnego i kazali Stefana zakopać. Następny był syn mojej siostry, 
o dwa lata starszy od mojego Stefana. Potem kolejno wystrzelali wszystkich 
dwudziestu czterech. Najmłodszy był mój syn.

wiele było takich sytuacji, które kończyły się tragicznie, nawet spale-
niem i wymordowaniem całej wioski. symbolem martyrologii polskiej wsi 
jest pacyfikacja michniowa w dniach 12-13 lipca 1943 r., kiedy to Niem-
cy bezwzględnie rozprawili się z mieszkańcami w odwecie za wspieranie 
działających w okolicy oddziałów partyzanckich. Dramat ten został upa-
miętniony przez związanego z ziemią świętokrzyską pisarza i poetę ry-
szarda miernika w Pieśni o Michniowie, będącej klejnotem polskiej poezji 
patriotycznej2. 

Poprzez spisanie i publikację historii Kobiet Niezłomnych związanych 
z ziemią świętego Krzyża pragniemy oddać hołd i wyrazić wdzięczność 
kobietom wiejskim, bohatersko pomagającym w okresie okupacji polskim 
partyzantom – armii podziemnej – z narażeniem życia własnego, rodzin, 

1  M. Kurp, Mordercy mojego dziecka [w:] Wspomnienia chłopów z lat 1939-1948. Reduty 
wiejskie, wyb. i oprac. W. Chodorowska, Z. Lubowicz, M. Róg-Świostek, Warszawa 1969, 
s. 217-218.
2 Współcześni pisarze Kielecczyzny. Antologia, Kielce 2000.

KarolKliś
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Wstęp

dzieci, wnuków. Hołd dla niezwykłej w tej sytuacji odwagi, dla codzienne-
go patriotyzmu wyrażającego się w zwykłych czynach, takich jak żywienie, 
ukrywanie, leczenie, a przecież niezwykle ważnych dla utrzymania w go-
towości bojowej oddziałów i dla ratowania ukrywających się, uciekających 
i rannych partyzantów. 

Naszym zadaniem, młodego pokolenia, jest ocalenie od zapomnienia 
matek, żon, sióstr partyzantów, łączniczek, sanitariuszek i kobiet wiej-
skich, na które zawsze można było liczyć i które, nie zwracając uwagi na 
grożące im represje okupanta, zawsze ofiarnie niosły pomoc. Dlatego 
składam serdeczne podziękowania wszystkim osobom, które w jakikol-
wiek sposób przyczyniły się do przygotowania publikacji upamiętniającej 
Kobiety Niezłomne oraz wspierały jej powstanie.

jako związek młodzieży wiejskiej działający na ziemi świętokrzyskiej 
nie mamy prawa i nie możemy zapomnieć o Niezwykłych, Nieprzecięt-
nych Kobietach wiejskich, o ich odwadze, bohaterstwie, dramatach i tra-
gediach, jakie przeżyły, których były niejednokrotnie świadkami. Naszą 
powinnością było spisanie dotąd nie opisanych wydarzeń i przeżyć tych 
cichych bohaterek miast, miasteczek, wsi naszego województwa. o nich 
nie wolno zapomnieć! A wiedzę o tamtych tragicznych dniach musimy 
przekazać kolejnym pokoleniom. to od Niezłomnych Kobiet młodzież 
może czerpać wzory patriotyzmu, współdziałania, odpowiedzialności, 
dzielności i mądrości.

Karol Kliś
Prezes zarządu świętokrzyskiego  

związku młodzieży wiejskiej









Ocalmy od zapomnienia – 
Niezłomne Kobiety wiejskie  

Polski Podziemnej ziemi świętokrzyskiej
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Julianna Dojutrek ps. „Prędka” 

zdomuŻal;lat88,ur.20lipca1927r.naGrzymale,gminaTuczępy,
powiatBusko-Zdrój

Nikt nie wybiera czasów, w których 
przychodzi mu żyć. Nikt nie wybiera 
ludzi, wśród których dorasta i pozna-

je świat. Czasy ii wojny światowej, jak każdej 
wojny, wymagały od ludzi szczególnych decy-
zji. Często górę brał strach i instynktowna chęć 
przeżycia. byli też tacy, którzy, nie zwracając 
uwagi na zagrożenia, podejmowali działania na 
rzecz innych ludzi, na rzecz miejsc, w których 
mieszkali, a tym samym – na rzecz ojczystego 
kraju. Historia pamięta i zapisuje imiona przy-
wódców, dowódców, żołnierzy. jednak historię 
narodu tworzą również ci, o których wielka hi-

storia nie mówi nic. to bezimienni bohaterowie niewielkich przestrzeni, 
z których stworzona jest płaszczyzna narodu i państwa. Pamięć o nich 
i przywołanie ich imion to obowiązek ludzi żyjących w czasach pokoju. 
Nasz obowiązek.

taką osobą jest julianna Dojutrek, z domu Żal. Córka jana i marianny 
Żalów, siostra trzech braci – jana, bolesława józefa i Antoniego bogda-
na. wszyscy zostali odznaczeni medalem sprawiedliwy wśród Narodów 
świata. bracia jednocześnie zaangażowani byli w działalność batalionów 
Chłopskich obwodu stopnica. Antoni bogdan dodatkowo prowadził taj-
ne nauczanie na poziomie gimnazjum (w zakresie języka polskiego, nie-
mieckiego, łacińskiego, matematyki, geografii, historii, przyrody, religii). 
był również nauczycielem pani julianny, która przed wojną ukończyła sze-
ścioklasową szkołę podstawową. jan nauczał matematyki, przygotowywał 
uczniów do matury. w 1946 r. pani julianna wyszła za mąż za żołnierza 
bCh Kazimierza Dojutrka ps. „świerk”.
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Ocalmyodzapomnienia–NiezłomneKobietywiejskiePolskiPodziemnej...

JuliannaDojutrek,zdomuŻal,wlatachwojennych

Pani julianna należała do organizacji zielony Krzyż. był to wydział sa-
nitarny Ludowego związku Kobiet, utworzony w 1942 r., a od jesieni 1943 
r. podporządkowany wydziałowi sanitarnemu Komendy Głównej batalio-
nów Chłopskich. 

To bracia wciągnęli mnie do party-
zantki. Poza tym wszystkie moje kole-
żanki brały w niej udział [...], bo była 
taka potrzeba – wspomina pani julian-
na. Z powodu mojego sposobu mówienia 
otrzymałam pseudonim „Prędka” – cią-
gnie swoją opowieść. Dziś ma 88 lat, ale 
na wspomnienie tamtych czasów zapa-
lają się w jej oczach iskierki młodości. 
młodości bardzo trudnej, niebezpiecz-
nej, ale pełnej optymizmu i nadziei. 

MariannaŻal,matkaJulianny(wśrodku)
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JuliannaDojutrekps.„Prędka”

Przełożoną pani julianny była Helena trześniewska z Grzymały, a jej 
zastępczynią zofia Furtak, z domu juszczak. one organizowały zapisy na 
zajęcia z udzielania pierwszej pomocy, a prowadziła je janina zalewska 
z Kielc. Przywoziła ze sobą gazę, która służyła do nauki bandażowania, 
tamowania krwawień. Grupa liczyła około 20 dziewcząt. moja rozmów-
czyni pamięta tylko niektóre nazwiska. razem z nią była jej siostrzenica 
wiesława Kluszczyńska, stefania Żal, z domu Kwiatek, z Grzymały, zofia 
Kornaś z Chałupek i Leokadia łukasik, z domu Kwiatek. zajęcia odby-
wały się raz w tygodniu, zawsze w innym domu. Kiedy pogoda pozwala-
ła, dziewczęta szły do lasu i tam na przygotowanych żerdziach ćwiczyły 
transport rannych. oczywiście zawsze wystawione były warty. 

Kobiety: pierwsza od lewej Janina Zalewska z Kielc, obok niej siostrzenica Julianny Dojutrek 
Wiesława Kluszczyńska

zadaniem dziewcząt było również przenoszenie tajnych gazetek ze 
skrobaczowa. Pamiętam tylko jeden tytuł – „Szaniec” (pisana w Szańcu 
i dlatego tak się nazywała). Udawałyśmy, że idziemy do prac polowych, 
więc wędrowałyśmy z motykami albo grabiami – wspomina pani julianna. 
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Na pytanie, czy bały się prowadzić taką działalność i jaką postawę przyjęli 
rodzice, pani julianna uśmiecha się pod nosem: 

Rodzice wiedzieli, że wszyscy jesteśmy w partyzantce. Sami przecież 
ukrywali w swoim gospodarstwie przez dwa lata żydowską rodzinę Leder-
manów. Sama nosiłam im jedzenie – mleko, chleb. Wszyscy siedzieliśmy 
„po uszy” w konspiracji. Oczywiście, że baliśmy się, ale nie strach był naj-
ważniejszy. Tak naprawdę to nie myślałam, żeby się bać. Okupacja nie-
miecka wyrządziła wiele zła i podzieliła mieszkańców wsi. Czuliśmy, że tak 
trzeba, mimo zagrożenia karą śmierci. Pamiętam pogrzeb pięciu naszych 
zastrzelonych w lesie koło Wełecza w okolicach Buska-Zdroju. W czasie 
mszy ktoś szepnął, że idą Niemcy, ale nikt nie uciekał, a Niemców wcale nie 
było. Tacy też byli, jakby strachu na co dzień mieli za mało. Rodzice ukry-
wali też konie, co było zabronione, więc pokonywaliśmy ten strach wspól-
nie. Rodzice wspierali nas i modlili się, abyśmy przetrwali kolejny dzień. 
Bóg dał, przeżyliśmy. 

Odlewej:JaninaZalewskaiWiesławaKluszczyńska

Czasem zdarzały się typowo młodzieńcze głupoty. Raz namówiłam 
naszego wartownika, żeby pozwolił mi strzelić z jego „szóstki”. Początko-
wo nie chciał ze mną rozmawiać, ale w końcu pozwolił mi wziąć broń 

Ocalmyodzapomnienia–NiezłomneKobietywiejskiePolskiPodziemnej...
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JuliannaDojutrekps.„Prędka”

do ręki – była piękna. Wy-
strzeliłam… Ten wystrzał 
ściągnął na mnie niema-
łe kłopoty, bo był to umó-
wiony sygnał zagrożenia. 
Co prawda wartownik nie 
powinien mi dać broni, 
a ja nie powinnam nalegać, 
ale… – zamyśla się pani 
julianna. z zadumy wyry-
wa ją moje pytanie o ak-
cje, w których brała udział. 
stwierdziła, że nie pamięta 
takich. oddział bCh Piotra 
Pawliny, do którego nale-
żeli jej bracia, zajmował się 
m.in. przejmowaniem jadą-
cych na zachód pociągów 
z żywnością. Największą 
akcją oddziału było rozbi-
cie więzienia w Pińczowie 
w dniu 10 czerwca 1944 r. 
i uwolnienie 281 więźniów, 

przede wszystkim chłopów, którzy nie oddawali kontyngentu. 
julianna Dojutrek przypomina sobie również dramatyczne wyda-

rzenie, które miało miejsce przed rokiem 1944 – Niemcy spalili dom, 
w którym ukrywali się Żydzi. Wszystkich spalili żywcem oprócz jednego, 
którego akurat nie było w domu – z przerażeniem wspomina moja roz-
mówczyni. Niemcy dowiedzieli się, że partyzantka chce przeszkodzić tym 
planom i zorganizowali eskadrę 13 samolotów osłaniających. My podczas 
nalotu chowałyśmy się w „czyżowskim” lesie pod Szydłowem (ten las tak 
się nazywał, bo należał do majątku Czyżów). W czasie akcji miałyśmy 
udzielać pomocy. Ten jeden ocalony po wojnie ułożył sobie życie, ale ni-
gdy nie umiał się pogodzić z tragedią, jak spotkała jego rodzinę – kończy 
swoją opowieść pani julianna i patrzy gdzieś bardzo daleko. Pamiętam 
już tak niewiele, dlaczego nigdy nie spisałam tego wszystkiego? – zadaje 
sobie pytanie…

Odlewej:JuliannaDojutrekzdomuŻal

iWiesławaKluszczyńska
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Dziś julianna Dojutrek należy do związku Kombatantów rP i byłych 
więźniów Politycznych, Koła nr 34 w tuczępach. 3 lutego 1998 r. otrzy-
mała Krzyż batalionów Chłopskich. Nominację podpisał Prezydent rP 
Aleksander Kwaśniewski.

KrzyżBatalionówChłopskichilegitymacja

Historia jednego człowieka jest dopełnieniem historii całego narodu. 
Dlatego bezimiennym bohaterom należy nadawać imiona. Dzięki temu 
będziemy o nich pamiętać, a naszą pamięć – przekazywać potomnym.

Wspomnieniaspisała:ZofiaKańska,nauczycielhistoriiwGimnazjum
im.MarszałkaJ.PiłsudskiegowJarosławicach,brakpokrewieństwa

Ocalmyodzapomnienia–NiezłomneKobietywiejskiePolskiPodziemnej...
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Katarzyna Kowalska

zdomuRuszkiewicz,córkaJanaiMarianny;ur.14marca1905r.wmiejscowo-
ściZychy,zm.6lutego1974r.;polskadziałaczkakonspiracyjna

w wieku 15 lat została osie-
rocona. straciła matkę 
a niedługo później, bo 

13 listopada 1920 r., również i ojca. 
w tym okresie, wraz z swoją maco-
chą julianną ruszkiewicz, musiała 
opiekować się rocznym bratem jó-
zefem ruszkiewiczem. była kobietą, 
którą można określić jako „grubo 
ciosaną”, o niezłomnym i zasadni-
czym charakterze, ponieważ od dzie-
ciństwa była zmuszona radzić sobie 
w trudnych warunkach, prowadząc 
czterohektarowe gospodarstwo rol-
ne. 16 lipca 1928 r. została żoną wła-
dysława Kowalskiego z pobliskich 

Pakuł. Pracowitość i upór, cechy ukształtowane w dzieciństwie przez su-
rowe warunki życia, były później jej atutem w działalności konspiracyjnej.

Działalność konspiracyjna Katarzyny Kowalskiej rozpoczęła się, nie 
bez przypadku, w drugiej połowie października 1939 roku, podczas ośmio-
dniowego pobytu w miejscowości zychy niewielkiego w tamtym czasie 
oddziału majora Henryka Dobrzańskiego ps. „Hubal”1. z relacji przekaza-
nej przez Katarzynę Kowalską jej synowi tadeuszowi wynikało, że hubal-
czycy, którzy spotkali jej męża władysława na drodze ze wsi wisy do wsi 
zychy, poszukiwali miejsca, w którym mogliby znaleźć owies dla koni. Po-

1  Por. Walczyliśmy o wolność Ojczyzny: wspomnienia nauczycieli, red. B. Suchodolski, War-
szawa 1988, s. 196.

PortretKatarzynyKowalskiejz1945r.
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mimo że w zychach gospodarze nie mieli wtedy koni i pól z owsem, „Hu-
bal” postanowił zatrzymać się w tutejszej gajówce2. miejscowa i okoliczna 
ludność, poruszona faktem istnienia polskiego wojska, zaczęła bezinte-
resownie pomagać hubalczykom. major Henryk Dobrzański, kwaterując 
w położonej na skraju lasu gajówce zychy, rozpoczął organizowanie siatki 
konspiracyjnej. ochoczo przystąpiła do niej Katarzyna Kowalska i niemal 
cała rodzina ruszkiewiczów z zychów, a także inni zaufani gospodarze. 

Po pierwszych dniach pobytu hubalczyków mąż Katarzyny Kowal-
skiej został wezwany na przesłuchanie do radoszyc przez komendan-
ta posterunku żandarmerii generała e. Korta. Prawdopodobnie ktoś 
z mieszkańców, z kim kontakt miał władysław, doniósł o przypadkowym 
spotkaniu w lesie męża Katarzyny z majorem Henrykiem Dobrzańskim. 
władysław Kowalski zeznał, że widział jakiś oddział poszukujący owsa, 
ale jednocześnie zaprzeczył, aby stacjonował on w zychach. wzywany 
jeszcze kilkukrotnie, będąc w krzyżowym ogniu pytań, władysław nigdy 
nie wydał pozycji, na których znajdowali się hubalczycy3. Chronił tym 
samym swoją rodzinę, która pomagała partyzantom. wszystkie takie wy-
darzenia sprawiały, że działalność konspiracyjna była obarczona dużym 
ryzykiem. Potęgował je dodatkowo fakt wychowywania przez Katarzynę 
i władysława Kowalskich trójki małych dzieci, a także – co wydało się 
dopiero później – istnienia w zychach miejscowego konfidenta, który 
miał dostarczyć Niemcom kartkę wskazującą mieszkańców działających 
w konspiracji4.

o przystąpieniu Katarzyny Kowalskiej do konspiracji i pozostaniu 
w niej do końca ii wojny światowej zadecydowały dwie sprawy. oprócz 
oczywistych motywów patriotycznych pierwszą przyczyną była po prostu 
bliskość kwatery hubalczyków, bowiem domostwo Katarzyny i włady-
sława Kowalskich było usytuowane vis-à-vis gajówki, w której zatrzymali 
się partyzanci, w odległości zaledwie dwudziestu metrów. w gajówce za-
wiązała się kadrowa drużyna strzelecka, która w obwodzie radoszyckim 

2  Por.  S.  Ostrowski.,  K.  Kowalski,  O Hubalczykach – wywiad z Tadeuszem Kowalskim, 
Szczecin, 19.08.2011, http://www.tadeuszkowalski.com/multimedia/o-hubalczykach/ (do-
stęp z 23.09.2015).
3  Tamże.
4 Odsłonięcie i poświęcenie pomnika, upamiętniającego pobyt Majora Henryka Dobrzańskie-
go, 11.02.2015, http://www.radoszyce.pl/asp/pl_start.asp?typ=13&sub=2&menu=75&arty-
kul=646&akcja=artykul (dostęp z 23.09.2015).
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stanowiła podstawę orga-
nizacji partyzanckiej ma-
jora Henryka Dobrzań-
skiego. Dowódcą drużyny 
strzeleckiej został gajowy 
jan baran ps. „Dąbro-
wa”5, który w pierwszych 
dniach pobytu oddziału 
konnego wskazał m.in. 
gospodarstwo Katarzy-
ny i władysława Ko-
walskich do zakwate-
rowania w nim nowo 
przyjętych żołnierzy. jest 
duże prawdopodobień-
stwo, że byli to m. in. ma-
rek szymański ps. „sęp” 
oraz kapral Franciszek 
Głowacz ps. „Lis”6. Żoł-
nierze przebywali rów- 
nież na przyległej do 
domu Katarzyny posesji 
jej brata józefa ruszkie-
wicza. były to jedyne dwa 
domy w okolicy gajówki, 
ponieważ pozostała część 
najbliższych zabudowań 
wsi zychy znajdowała się dwieście metrów dalej. Po aresztowaniu, w trak-
cie dotkliwych przesłuchań z zastosowaniem tortur, gestapo próbowało 
udowodnić józefowi ruszkiewiczowi zorganizowanie kwatery dla hubal-
czyków. 

Aresztowania krewnych były drugim istotnym motywem decydują-
cym o pozostaniu Katarzyny Kowalskiej w działalności konspiracyjnej 
na rzecz różnych oddziałów partyzanckich. Dotknęło to niemal całą jej 
5  Por.  J.  Wilczur,  Sosny były świadkami: ziemia konecka w latach okupacji 1939 – 1945, 
Warszawa 1982, s. 30.
6  Por. M. Bilski, Końskie – ziemie, domy, rodziny, Warszawa 1999, s. 102.

Dyplomzelatorskiz20czerwca1941r.,wystawionyna

nazwiskoKatarzynaKowalska
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rodzinę dzień po wyjeździe hubalczyków ze wsi zychy. 1 listopada 1939 r. 
na skutek donosu jednego z mieszkańców wioska została otoczona przez 
Niemców. brat Katarzyny Kowalskiej, józef ruszkiewicz, został aresz-
towany wraz z bronisławą, marią, edwardem i Feliksem ruszkiewi-
czami. 26 marca 1940 r. sąd polowy 372 Dywizji Piechoty wehrmachtu 
z tomaszowa mazowieckiego na sesji wyjazdowej w sali straży Pożar-
nej w Końskich skazał józefa i Feliksa ruszkiewiczów na sześć miesięcy 
więzienia za współpracę z partyzantami na szkodę rzeszy. bronisława, 
maria i edward ruszkiewiczowie zostali uniewinnieni. Dzień później, 27 
marca 1940 r., sąd polowy zebrał się ponownie. józefowi ruszkiewiczo-
wi i dwóm innym mieszkańcom wsi zychy anulował sześciomiesięczną 
karę więzienia i postanowił o wywiezieniu aresztowanych do niemiec-
kiego obozu koncentracyjnego w oświęcimiu. samo wywiezienie do 
KL Auschwitz nastąpiło dopiero 14 września 1943 r., do tego momentu 
józef ruszkiewicz był brutalnie torturowany i przesłuchiwany7. w okre-
sie, kiedy rodzina ruszkiewiczów i inni mieszkańcy zychów przebywali 
w areszcie, ich krewni – w tym i Katarzyna Kowalska – nocami, co dwa 
tygodnie, przemierzali pieszo drogę do więzienia w Piotrkowie trybu-
nalskim, gdzie zanosili przetrzymywanym zaopatrzenie żywnościowe8. 
Po tej fali aresztowań, jaka miała miejsce m. in. w zychach, oddział „Hu-
bala” zaczął omijać wsie i osady, aby nie narażać ich mieszkańców na 
prześladowania.

Katarzyna Kowalska wraz z pozostałymi członkami rodziny prawdo-
podobnie spodziewała się, że brat może zostać stracony i jednocześnie, po 
śmierci majora Henryka Dobrzańskiego, czuła się w obowiązku nadal dzia-
łać w podziemiu konspiracyjnym, m. in. na rzecz oddziałów józefa wyrwy 
ps. „stary” oraz oddziału partyzanckiego Armii Ludowej mieczysława 
moczara. zaczęła także prowadzić oficjalną apostolską działalność wśród 
mieszkańców zychów i okolicznych wsi. jako osoba świecka 20 czerwca 
1941 r., przebywając w Krakowie, dostała potwierdzony dyplomem tytuł 
„zelatorki”. od tej pory organizowała spotkania modlitewne podległej jej 
grupy kobiet, co być może wiązało się również z rozszerzaniem siatki kon-
spiracyjnej i nawiązywaniem pomocnych kontaktów. z pewnością cho-
dziło jednak o coś ważniejszego dla Katarzyny Kowalskiej, o modlitwę za 

7  S. Staciwa, Dzieje Radoszyc, Kielce 2011, t. 2, s. 78-80.
8 Odsłonięcie i poświęcenie…
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ocalenie od śmierci jej brata józefa ruszkiewicza i pozostałych członków 
rodziny.

Katarzyna Kowalska, która w działalności konspiracyjnej odpowiada-
ła wcześniej za zbiórkę i dostarczanie żywności w miejscu stacjonowania 
oddziału „Hubala” w Zychach, od momentu jego wyjazdu – przemierzając 
nawet kilkunastokilometrowe dukty – dostarczała ją różnym formacjom 
partyzanckim wprost do lasów. Jeszcze przed wojną przemierzała na pie-
szo lasy z Zychów do samego Krakowa, niosąc na tamtejsze wielkanocne 
jarmarki tobół wyrobów mleczarskich, które tam sprzedawała. Ze zdjęć 
jakie pozostały po Katarzynie Kowalskiej wynika również, że przed wojną 
była częstym uczestnikiem Pielgrzymki Radoszyckiej. To dawało jej świetną 
znajomość topografii terenu. 

Nakaz dostawy kontyngentu zboża z 17 września 1941 r., wystawiony na nazwisko Władysław 
Kowalski
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Niekiedy zdarzało się, że zbiórka żywności była zadaniem karkołom-
nym, ponieważ w tym czasie mieszkańcy wsi Zychy, aby uniknąć wywiezień 
do obozów koncentracyjnych, musieli na rzecz III Rzeszy dostarczać płody 
rolne do urzędu gminy w Końskich, co odbywało się wg tzw. nakazów do-
stawy kontyngentów9.

Żyjący po wojnie krewni Katarzyny Kowalskiej wspominają o szcze-
gólnej relacji, jaka łączyła ją z marianną Cel ps. „tereska”, która czę-
sto przebywała w jej domu. według wspomnień tadeusza Kowalskiego 
i mariana ruszkiewicza tereska z pobliskiej wsi budy była spokrewniona 
z rodziną ruszkiewiczów10. Katarzyna Kowalska prawdopodobnie mia-
ła wpływ na przyjęcie „Tereski” do oddziału „Hubala” i najpierw pomogła 
jej nawiązać kontakt, przekazując informacje o oddziale przebywającym 
w Zychach, a później jako jedna z wielu kobiet wiejskich wstawiła się za 
nią, gdy rozpatrywano jej kandydaturę do oddziału11. mimo to wydaje się, 
że wcześniejsze osiągnięcia „tereski” nie wymagały aż takiego wstawien-
nictwa, ponieważ jako osoba znająca języki była świetnym zwiadowcą, 
kilkukrotnie dokonując aktów sabotażu tuż po wkroczeniu Niemców na 
ziemię konecką12.

Kontakty Katarzyny Kowalskiej, które były też podtrzymywane z in-
nymi działaczkami konspiracji, wciąż stanowiły bardzo duże ryzyko dla 
rodziny. oto relacja syna Katarzyny, tadeusza Kowalskiego, który urodził 
się na krótko przed wojną. będąc dzieckiem, zapamiętał jedno ze zdarzeń 
z udziałem pewnej kobiety, która pracowała w konspiracji:

Bawiłem się z Marianem Ruszkiewiczem [od autora: syn stanisławy 
i józefa ruszkiewiczów] na podwórku [...]. Widzę, idą Niemcy. Wychodzą 
zza stodoły, mają rękawy pozawijane i karabiny wycelowane na to podwór-
ko. Było ich kilku. Wiedziałem, że u nas dziewczyna jakaś przebywa, znajo-
ma mojej Mamy, ale nie wiedziałem, kto to jest. Jak zobaczyłem tych Niem-
ców, zerwałem się z podwórka (Marian w ogóle nie zwrócił uwagi na nic), 
biegiem poleciałem do domu (oni mnie nie zauważyli) i mówię: „Mama, 

9  K. Kowalska, K. Kowalski, Kowalscy. Kronika Rodzinna, wydanie unikalne, Wydawnic-
two Artystyczne Kurtiak i Ley, Szczecin – Konin 2014, s. 412-413.
10  S.  Ostrowski,  K.  Kowalski,  O Hubalczykach…; K.  Kowalski,  Zarejestrowane  nagranie 
z Marianem Ruszkiewiczem (syn Józefa Ruszkiewicza), Zychy, sierpień 2013.
11  K. Kowalska, K. Kowalski, Kowalscy...
12  R.  Nowek,  Tereska od Hubala,  http://www.konskie.org.pl/2013/02/tereska-od-hubala.
html (dostęp z 23.09.2015).
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Niemcy idą!”. W tym czasie ta dziewczyna jadła zupę przy stole. Jak po-
wiedziałem, że Niemcy idą, są już na podwórku, ona rzuciła łyżkę, chwy-
ciła chustkę i wybiegła z domu na drogę do takiego zagajnika oddalonego 
o pięćdziesiąt metrów [...]. Zaczęła szybko biec w stronę tego lasku i Niemcy 
ją zauważyli. Niemiec zaczął krzyczeć: „Halt! Halt!”, ale nie strzelał do niej, 
gonił ją. Ona nie stanęła, gonił do końca, złapał, chwycił chustkę i ściągnął 
jej z głowy oraz związał do tyłu ręce. Oni nie wiedzieli, skąd wyszła, czy 
była u nas… Ale coś tam musiało być, skoro przyszli, zrobili na nią obławę, 
tylko ona nie powiedziała widocznie, gdzie była, a oni nie wiedzieli skąd 
wybiegła – i dlatego do nas nie wchodzili wcale ci Niemcy. Przyjechał jakiś 
samochód, wsadzili ją i zabrali ze sobą. Pytałem się Mamy po wojnie o tą 
dziewczynę:

„Mama, ta dziewczyna co u nas jadła zupę…”
„Aaa… coś wtedy uratował nas, i ją też…”
„No ja nie wiem. Ona żyje, czy nie?”
„Tak, przeżyła wojnę, coś tam nie mieli dowodów…”
Ta dziewczyna w konspiracji pracowała, zresztą Mama znała bardzo 

dużo tych ludzi i oni do Mamy przychodzili13.
Pod koniec wojny, w drugiej połowie 1944 roku, brat Katarzyny józef 

ruszkiewicz został przeniesiony w tzw. marszu śmierci z KL Auschwitz 
do tragicznie przepełnionego w tamtym czasie KL mauthausen. Po wojnie 
okazało się, że brat Katarzyny przeżył ostatni z obozów koncentracyjnych 
i wrócił do rodzinnej miejscowości. zmarł w zychach dnia 1 lutego 1999 
r., przeżywszy 80 lat14. Został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu 
Odrodzenia Polski V klasy, medalem Krajowej Rady Narodowej „RP Zwy-
cięstwo i Wolność 9 V 1945 r.”, medalem „PRL Więźniom Hitlerowskich 
Obozów Koncentracyjnych” i medalem pamiątkowym w 50 rocznicę wy-
zwolenia więźniów z obozów koncentracyjnych15.

również edwardowi ruszkiewiczowi z zychów udało się przeżyć 
pięć lat ciężkich robót w Kienbergu, gdzie został zesłany jako pracownik 
przymusowy. zmarł 2 czerwca 1994 r. w wieku 71 lat16. Natomiast sama 
Katarzyna Kowalska w okresie PrL nigdy nie ujawniła się z informacją, 

13  S. Ostrowski, K. Kowalski, O Hubalczykach…
14  Patrz: Wyszukiwanie osób represjonowanych, http://lwww.straty.pl/index.php/szukaj-w-
bazie (dostęp z 23.09.2015).
15 Odsłonięcie i poświęcenie…
16  Patrz: Wyszukiwanie osób…
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że pomagała oddziałom partyzanckim. jej syn, tadeusz Kowalski, wspo-
mina: 

Przechodził u nas oddział Armii Ludowej z Moczarem na czele. Mo-
czar często tam przebywał, no i ja, będąc tu w Szczecinie, dowiedziałem 
się z prasy, że oddział Moczara idzie szlakami swoich wędrówek wojennych 
i był w Zychach, też w okolicach Radoszyc. Dowiedziałem się również, że 
były jakieś nagrody dla tych, którzy pomagali. Pojechałem do domu. Pytam 
się Mamy: „Czy oddział Moczara tu był?”. I usłyszałem: „Był”.

[...] Było ich kilkunastu. Mama stała na podwórku, patrzyła na nich, 
oni krążyli koło tej leśniczówki, ale tam już była inna postawiona, tej starej 
nie było. Podszedł jeden do Mamy i mówi: 

„Tutaj koło tej leśniczówki był taki dom, mieszkała Kowalska.”
„No mieszkała, był tu dom” – mówi Mama.
„I co się z tym domem stało?”
„Nie wiem, rozebrali, czy coś…”
„A tu Kowalską można spotkać, żyje ona?”
„Tak żyje, ale jej tu nie ma.”
„A gdzie ona jest?”
„A wyjechała na zachód.”17

Przedwojenneryngrafy–pamiątkapoKatarzynieKowalskiej

17  S. Ostrowski, K. Kowalski, O Hubalczykach…
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tadeusz Kowalski wspomina jeszcze o tym, dlaczego jego mama nie 
chciała się przyznać do działalności konspiracyjnej. miała wtedy powie-
dzieć: Ja nic nie chcę od Moczara, od partyzantów. 

Mama się nie przyznawała i tam niejedni byli, którzy się nie przyznali. 
Ja się dziwiłem trochę. Nie chciała na ten temat rozmawiać. Zapytałem: 
„Pomagałaś, a teraz?”. A Mama: „Pomagałam wszystkim, mnie wtedy nie 
interesowało, kim kto jest, pomagałam tym, co walczyli z Niemcami, a po 
wojnie – mówi – to ja mam swoje zdanie na ten temat i nie przyznałam 
się, że jestem tą właśnie, co pomagała m. in. Moczarowi”.18

Katarzyna Kowalska zmarła 6 lutego 1974 r. w zychach. została pocho-
wana na cmentarzu radoszyckim. Żyła niespełna 69 lat i jako działaczka 
podziemia konspiracyjnego prawdopodobnie nie pozostawiła po sobie 
żadnego śladu tej działalności. Nigdy nie została złapana przez Niemców. 
zachowało się jedynie kilka jej fotografii z okresu przedwojennego i powo-
jennego, parę dokumentów i trzy przedwojenne ryngrafy z wizerunkiem 
matki boskiej. wśród nich mogły być i te stanowiące materialną pamiątkę 
po partyzantach, którzy w tamtym czasie nosili je dumnie na swoich mun-
durach. Gdyby nie relacja jej syna, tadeusza Kowalskiego, którą zarejestro-
wano nagraniem z 19 sierpnia 2011 r. (na trzy miesiące przed jego śmiercią), 
pamięć o dzielnej działaczce konspiracyjnej odeszłaby w zapomnienie.

w 1981 roku syn Katarzyny, rzeźbiarz i poeta, napisał sugestywny 
wiersz odnoszący się do tamtych wydarzeń.

Widzenie 1945 
Już szósty raz zakwita wiosna 
czytałem w oczach matki 
jedna chwila, a tyle wieczności 
powtarzał ojciec 
nie rozumiałem 
przez sufit naszego domu 
wędrował wschód i zachód 
tylko noc pełzała najdłużej 
sufit który mnie chronił 
uciekał przed nią 
nie rozumiałem 

18  Tamże.





wiedziałem tylko że przyjdzie 
i przyszło wśród nocy 
to serce 
w białym bandażu 
płynęło na północ 
pierwszy raz pozostał sufit spokojem 
przed sercem otworzyło się niebieskie niebo

 
tadeusz Kowalski, zychy 7.02.1981 r.

z tomiku Korzeń piołunu

Autorwspomnień:KarolGracjanKowalski,ur.w1984r.wSzczecinie,wnukKatarzyny
KowalskiejisynTadeuszaKowalskiego,architekt,doktorantWBiAZachodniopomor-
skiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, członek Stowarzyszenia im.
TadeuszaKowalskiego.
Wszystkie ilustracjezamieszczonewopracowaniupochodzązezbiorówarchiwal-
nychKarolaGracjanaKowalskiegolubsąprzezniegoopracowane.
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Siostry Antoniaczki: Irena Młodawska i Lucja Mazur

Irena,lat90,zamieszkaławKrasnej,gminaStąporków;Lucjalat86,zamiesz-
kaławKielcach

Dwie siostry. między nimi różnica wieku cztery lata. łączą je wspól-
ne przeżycia okupacji niemieckiej. mocne doświadczenia wyryły 
się w pamięci. U każdej inaczej. Do dziś mają swą moc. Dziś jesz-

cze doświadczenia sprzed ponad pół wieku odgrywają się w snach. A to 
wspomnieniem, a to analitycznym myśleniem, jak można było inaczej? 
i czy w ogóle można było inaczej? 

bo kiedy ukrywały ojca i partyzantów, nie zastanawiały nad słuszno-
ścią tych działań. Po prostu to robiły. Każda inaczej, każda na swój sposób. 
i na swój sposób to przeżywały. 

mowa o siostrach Antoniaczkach z dawnego wołowa, dziś przedmie-
ścia stąporkowa. irena, starsza i Lucja, młodsza. Dziś obie są babciami, 
jedna nawet prababcią. mimo swych 90 lat mają do siebie ogromny dy-
stans, godzien pozazdroszczenia. i pewnego rodzaju autoironię. A może 
to mechanizm obronny, który wciąż trzyma w ryzach traumę dawnych 
czasów? 

obie bezwzględnie pamiętają śmierć matki w oświęcimiu, wywiezie-
nie rodzeństwa do więzienia, tułaczki, życie w nieustannej niepewności 
chwili. Dorastanie bez matki. tej luki do dziś nie zdołało nic zapełnić. 
Żadne wydarzenie, żadna kolejna, choćby najszczęśliwsza w ich życiu hi-
storia. to jak pęknięcie, które mimo upływu lat wcale się nie zabliźnia. 

Wolałam, żeby to ojca zabrali, bo by go zabili od razu, nie cierpiałby, 
tak jak znęcali się nad matką – mówi młodsza z dwóch żyjących dziś sióstr 
Antoniaczek. Zazdrościłam innym, że mają matki – wspomina starsza. 

Dramat wojennych przeżyć mocno wżarł się w ich życia, serca, do dziś 
noszą bolesną ranę. wtedy nie miały pojęcia, jaki poniosą koszt swych 
wyborów opartych na wierności ideałom: rodzinie, wolności, Polsce. Dziś 
wciąż mają głębokie przekonanie, że postąpiłyby tak samo. 
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w domu Antoniaków z wołowa było czworo dzieci. elżbieta, najstar-
sza, waldemar, irena i Lucja, najmłodsza. wszyscy czworo, mając po kil-
kanaście lat, byli świadkami, ale i czynnymi uczestnikami ukrywania par-
tyzantów. Cała rodzina pomagała leśnym żołnierzom przetrwać okupację. 
ojciec był tym, który dowodził przerzucaniem partyzantów po zaufanych 
gospodarstwach. wspierała go w tym żona. starsze dzieci były w pełni 
świadomego tego, co odgrywa się w ich domu. 

Najmniej wtajemniczona z racji wieku była Lucja. Bardzo bałam się 
Niemców… Straszliwie bałam się bicia. Choć niewiele rozumiałam, to 
w głębi duszy czułam, że w domu dzieje się coś niezwykle ważnego, ale i za-
razem… zakazanego. To była taka rodzinna tajemnica – mówi dziś 85-let-
nia kobieta. 

Choć przeczuwała zagrożenie, wiedziała tyle, że nie może zdradzić 
kryjówki ojca. to wydawało się oczywiste do czasu pierwszego z Niem-
cami spotkania. Dom Antoniaków był pod obserwacją. jednej nocy nie-
mieccy żandarmi zapukali do drzwi. z ogromnym przestrachem wszyscy 
stanęli na równe nogi, ukrywając wcześniej ojca w specjalnie wykopanym 
dole przy piecu.

wtedy też równocześnie żandarmi byli u rodziny szcześniaków, pra-
wie po sąsiedzku. i kiedy gestapowcy usłyszeli gwizdek oznaczający, że 
jeden z aresztowanych ucieka, wybiegli z domu Antoniaków. Dzięki temu 
stary Antoniak mógł uciec z domu i skryć się w bezpieczniejsze miejsce. 
Na swoje schronienie wybrał… sadzawkę. To były chwile, kiedyśmy mogli 
wszyscy uciekać – myśli po latach Lucja. Nie wybrali jednak tego rozwią-
zania. wówczas miała zaledwie… 13 lat. 

Niemieccy żandarmi powrócili do Antoniaków i wzięli najmłodszą 
z córek na spytki, licząc, że przerażone dziecko powie prawdę. Kłamała 
zlękniona, że nie wie gdzie ojciec. bita, podtrzymywała konsekwentnie 
swe zeznania. jednak niewiele brakowało, żeby wydała ojca. Gdyby zapy-
tali po ostatnim kopnięciu, gdzie ojciec, chyba bym nie wytrzymała… ból 
był przeraźliwy… – mówi kobieta. Niemiecki żandarm z taką siłą kopnął 
dziewczynkę, że ta poleciała do drugiej izby. Dziś jej własny ból, ból bitego 
dziecka powoduje, że gdy nawet na filmie widzi bite dziecko, budzi się 
w niej mocny sprzeciw i agresja.

wtedy gestapowiec odpuścił jej, przesłuchując kolejne dzieci i na koń-
cu matkę. tę skatowali straszliwie na oczach własnych dzieci, licząc, że 
któreś z nich pęknie i zdradzi ojca. brak oczekiwanych reakcji sprawił, 

Ocalmyodzapomnienia–NiezłomneKobietywiejskiePolskiPodziemnej...
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SiostryAntoniaczki:IrenaMłodawskaiLucjaMazur

że zabrali kobietę do więzienia. skatowana nie miała sił ubrać się. odzie-
wała ją najstarsza córka. Gestapowcy wrzucili matkę na pakę samocho-
du niczym worek ziemniaków. ona, spowita bólem i rozpaczą, krzyczała 
obłędnie: „Dzieci moje, moje dzieci!”. A myśmy to wszystko widzieli – mó-
wią dwie żyjące siostry. 

z koneckiego więzienia matkę zabrali do oświęcimia, gdzie zginęła. 
Najstarsza siostra i pozostałe rodzeństwo wkrótce potem też trafili do wię-
zienia. została tylko ona. Najmłodsza, Lucja Antoniak. została właściwie 
sama. bez nikogo, bo przecież ojciec musiał się ukrywać i to ona miała się 
nim zajmować, a nie on – ojciec swoim dzieckiem. Do siostry, do więzie-
nia oddalonego o piętnaście kilometrów, chodziła zimą boso.

To nie były te czasy, co dziś – mówi ze wzruszeniem. Pragnęła spoko-
ju, stabilizacji, a nade wszystko poczucia bezpieczeństwa. Choćby przez 
chwilę. tymczasem dziecka z rodziny o takim stopniu ryzyka nikt nie 
chciał przygarnąć, bo ludzie sami bali się o siebie i swoje dzieci. Matka 
mojej koleżanki wygnała mnie z domu, mówiąc, żebym poszła sobie, bo 
jeszcze i ich Niemcy spalą, albo zamordują. Dziś to rozumiem. Chroniła 
swoją rodzinę… – ale jej jednej, biednej, mającej niespełna 13 lat dziew-
czynki nie miał kto chronić. Nie chciała nocować w pustym domu. bywała 
więc trochę u wujostwa, trochę u babki. bez względu na to, niezmiennie 
donosiła jedzenie do kryjówki ojca. jednego razu z przerażeniem zobaczy-
ła cały oddział Kałmuków idących od strony Niekłania. Powiedziała o tym 
ojcu, on zarzucił jej, że jest strachliwa. Nie chciałam być więcej bita… bar-
dzo się tego bałam… – wyznaje. A jednak w poczuciu lęku, zagrożenia 
wykonywała polecenia oddziału. Przez każdą sekundę swojego własnego 
lęku przeżywała lęk o kryjówkę ojca. Ojciec mówił mi, że nie da się wziąć 
żywcem. Miał przy sobie granat – wykłada kolejną tajemnicę, którą jej po-
wierzył.

Na polecenie ojca prowadziła jeńców do różnych kryjówek. średnio 
pięć kilometrów w jedną stronę. Nie wiem, jak ja sobie radziłam, ale ra-
dziłam… nie myślałam o niebezpieczeństwie – oświadcza. Chyba tylko 
dziecko mogło znieść takie rzeczy… – zastanawia się z perspektywy czasu, 
w którym była matką wychowującą własne dzieci, teraz jest już babcią. 

Nikt mnie nie przygotował do takiego życia. Czułam jednak, że tak 
trzeba. Choć nie rozumiałam. Nie było mowy o bohaterstwie. Bardziej, bo 
ojciec tak kazał – wyznaje. taki punkt widzenia przyjmuje też i podziela 
irena. obie mają w sobie ogromną radość życia, niezwykłą „lekkość bytu”, 





poczucie humoru i dystans. mimo ogromu braków z dzieciństwa. Do koń-
ca wojny nie było nas w domu. Matka nigdy do niego nie wróciła. Siostra 
z więzienia wyswobodzonego przez Armię Radziecką pieszo z Częstochowy 
do domu wracała – wspominają. to boli. ten ból jednak po latach już tyko 
ćmi i falami powraca. Najważniejsze jest pogodzenie ze sobą i ze światem, 
któremu dały to, co najlepsze. Nie żałuję dziś niczego – mówią jednocze-
śnie obie siostry Lucja i irena. 

NagrobekWładysławyAntoniaknacmentarzuwStąporkowie

Pomysłodawczynią nagrobku na cmentarzu polsko-katolickim w stą-
porkowie jest Lucja mazur, najmłodsza z sióstr. wspierali ją w tym syn 
i córka. maleńki nagrobek wielkiej kobiety, która ryzykowała życiem. jej 
prochy spoczywają w oświęcimiu. Pośród standardowej wielkości po-
mników grób władysławy Antoniak zdaje się być miniaturowy. Ale nie 
o wielkość płyty nagrobnej wszak idzie… to tylko forma. treść spoczywa 
w kolejnym pokoleniu rodziny Antoniaków.

Wspomnieniaspisała:AnnaKobierska,dziennikarz,trenerrozwojuosobistego,
niespokrewniona
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Urodziłam się 8 lipca 1927 r. we wsi Rzeczniów. Nazwa Rzeczniów 
pochodzi od rzeki, która płynie wzdłuż całej wsi. Po obu stronach 
rzeki stały niewielkie domy, kryte słomą. Nad rzeką rosły wierz-

by i różne drzewa. Wieś Rzeczniów należała do powiatu Starachowice, 
województwo kieleckie. Jestem córką Jadwigi i Władysława Konopskich. 
Rodzice zajmowali się gospodarstwem rolnym o powierzchni cztery hek-
tary. Mieszkanie, w którym się urodziłam, składało się z jednej obszernej 
izby, sieni i komory. Miałam dwóch braci, Jana i Stanisława, oraz siostrę 
Anielę. Miałam też dwie starsze ode mnie siostry, Genowefę i Czesławę. 
Siostry te umarły w pierwszym roku życia i nie znałam ich. Mieszkałam 
z babcią Łucją i dziadziusiem Walentym. Dziadziuś nazywał się Okrut-
ny i babcia Okrutna. Nazwisko Okrutny brzmi groźnie, ale babcia i dzia-
dziuś byli bardzo dobrzy. Ja ich bardzo lubiłam i oni też okazali mi wiele 
miłości.

Wyżywienie było skromne, ale zdrowe. Tatuś nie siał żadnych sztucz-
nych nawozów. Warzywa, ziemniaki i zboże rosło zasilane obornikiem. 
Mamusia gotowała ziemniaki ze zsiadłym mlekiem lub barszczem, zupy 
jarzynowe, kaszę jaglaną (żółtą z prosa), gryczaną i jęczmienną. Dużo je-
dliśmy kapusty. Na zimę była zakiszona dość duża beczka kapusty. Mięsa 
jedliśmy mało. Gotowano mięso w czasie świąt lub rodzinnej uroczystości. 
Zupy gotowano ze śmietaną lub kraszono słoniną.

Rano budził mię śpiew mamusi i babci. Śpiewały godzinki i jakąś pieśń. 
W czasie postu smutną, postną, w czasie karnawału radosną, w maju ma-
jową do matki Boskiej. Mamusia była bardzo wierząca. Czytała książki re-
ligijne i historyczne. Do szkoły nie chodziła. Kiedy była w wieku szkolnym, 
Polska była pod zaborami. Do szkoły na wsi chodzili przeważnie chłopcy 
i tylko jeden z rodzeństwa. Mamusia chodziła do sąsiadów i tam od ich 
syna uczyła się liter i czytać. Była bardzo zdolna. Żywoty wszystkich świę-
tych znała na pamięć. Po przeczytaniu książki mogła dokładnie opowie-
dzieć jej treść. Do mamusi przychodziły sąsiadki i przyjaciółki. Opowiada-
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ła ciekawe książki. Rozmawiały na tematy historyczne i religijne. Lubiłam 
słuchać tych opowieści.

Chodziłam do szkoły w Rzeczniowie. Warunki nauki były trudne. W kla-
sie uczyło się około piędziesięcioro dzieci, były też klasy liczniejsze. Wszyst-
kich dzieci w szkole było przeszło trzysta pięćdziesiąt. W sali lekcyjnej były 
długie czarne ławki. W każdej ławce siedziało sześcioro dzieci, było bardzo 
ciasno. Często prosiłam panią nauczycielkę, żeby pozwoliła mi pisać przy 
oknie na parapecie. Pisaliśmy atramentem i stalówką. Stalówkę wkładało 
się do obsadki. Maczało się stalówkę w atramencie i pisało się w zeszycie. 
Często były plamy na kartce zeszytu, bo atrament spływał. Elementarz był 
czarno-biały. W pierwszym dniu nauki zapoznano dzieci z pomieszczenia-
mi w budynku szkolnym, z toaletą, z obejściem szkoły. Nauczycielka uczy-
ła, jak należy kłaniać się nauczycielom, jak mają się kłaniać dziewczynki, 
a jak chłopcy. Dziewczynki zginają prawe kolano i lekko przykucają, chłop-
cy prawą nogę dosuwają do lewej, dość energicznie i prawą rękę podnoszą 
do czoła. Tak należało zachowywać się w klasie i na korytarzu. Uczyliśmy 
się literek. Literki łączyliśmy tak, aby powstała sylaba np. ma-ma. W kla-
sie na lekcji była cisza. Nikt nie rozmawiał. Kiedy uczeń szedł do tablicy, 
kłaniał się nauczycielce. Nauczyciele byli szanowani przez uczniów, np. gdy 
graliśmy w piłkę na podwórku, ktoś zobaczył, że drogą idzie nauczycielka, 
przerywało się grę, wszyscy ustawiali się wzdłuż drogi i kłaniali się pani. 

Od pierwszej klasy uczono, co łączy Polaków – wiara, mowa, tradycja. 
Na lekcji wychowawczej uczniowie mówili „co dobrego zrobiłem/zrobi-
łam dla rodziców i starszych ludzi, sąsiadów”, itp. Do kościoła chodziliśmy 
czwórkami. Wszyscy szli na plac szkolny. Pani nauczycielka sprawdzała 
obecność, ustawialiśmy się w czwórki i szliśmy do kościoła na mszę. Przy-
chodziły dzieci z kilku wsi: Rzeczniowa, Kolonii Rzeczniów, Jelimki, Rzecz-
niówka, Pawliczki. Kościół był wypełniony dziećmi. Na lekcjach trzeba było 
pilnie słuchać, bo w domu nie miał kto pomóc. Rodzice nie umieli pomagać 
dzieciom. Latem chodziliśmy do szkoły boso, bo nie było pieniędzy na kupno 
butów. W zimie mieliśmy trzewiki i pończochy. Nie było w tym czasie rajtuz. 
Do 1939 roku ukończyłam piątą klasę. 31 sierpnia 1939 r. mówiono o wojnie. 
W budynku gminy, w oknie, było radio i mówiono, że Niemcy napadną na 
Polskę. Wszyscy ludzie z całej wsi biegli pod gminę, żeby posłuchać. Radia 
głośnikowego nie było w żadnym domu. 1 września poszliśmy do szkoły. Pani 
wychowawczyni powiedziała: „Kochane dzieci, nie będzie lekcji, nie będzie-
cie się uczyć, bo jest wojna”. Zasmuceni wróciliśmy do domów. 

Copamiętamzmojegożycia?
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6 września tatuś dostał wezwanie na wojnę. Miał wyjechać 7 września. 
Mamusia przygotowywała mu bieliznę na zmianę i kanapki. Wieczorem 
poszedł do stryjka, czyli swojego brata, żeby razem pojechać wozem kon-
nym do Ostrowca, do pociągu. Kiedy wracali od stryja, zobaczyli wojsko 
niemieckie. Tatuś znał język niemiecki, bo sześć lat pracował zarobkowo 
w Niemczech i nauczył się. Tatuś ze stryjkiem przyszli do naszego domu, 
bo stryjek nie mógł wrócić. Niemcy nie pozwolili chodzić wieczorem. Na 
wojnę nie poszli, ani tatuś, ani stryjek. 8 września od rana jechało niemiec-
kie wojsko na motorach, samochodami, jechali też na koniach. W nocy 
był straszny bój. Wojsko polskie w lasach starachowickich broniło Polski. 
Niemcy strzelali, świstały kulki karabinowe, a kule armatnie rozrywały się 
w sąsiedniej wsi, Rzechowie. Wieś Rzechów była spalona od kul. 

Ja miałam 12 lat, brat Janek miał 10 lat, a Stanisław 7 lat. Siedzieliśmy 
w domu na podłodze. Mamusia obstawiała nas poduszkami i pierzynami, 
które miały chronić nas od kulek karabinowych. Całą noc trwał bój. Rano 
przyszli Niemcy i kazali nam wychodzić z domu, bo będzie nadal straszny 
bój. Tatuś zaprzągł konia do wozu. Mamusia spakowała ubrania, pościel 
i ułożono to na wozie. Zabraliśmy też sąsiadów z córkami. Siedzieliśmy na 
tych pierzynkach. Pojechaliśmy w pole około trzy kilometry za wieś i tam 
na polu siedzieliśmy dwa dni i dwie noce. Po dwóch dniach bój się uspokoił, 
bo Niemcy pokonali Polaków, a my wróciliśmy do domu. Kiedy byliśmy na 
polu, niemiecki samolot przelatywał nad nami i puścił kartki, na których 
było napisane: „Polacy, poddajcie się, będziemy was dobrze traktować”.

Do szkoły nie chodziłam. W budynkach szkolnych było wojsko niemiec-
kie. Kiedy wojsko niemieckie opuściło szkołę, uczyliśmy się języka polskiego 
ze „Sterów”. „Ster” to pisemko podobne do „Płomyczka”, tylko „Ster” kryty-
kował wszystko, co polskie, a wychwalał niemieckie osiągnięcia. Nie na-
uczyliśmy się nic dobrego ze „Steru”. W czasie lekcji Niemcy weszli do klasy 
i kazali wyjąć książki do polskiego, historii, geografii i zabrali je. Uczniowie 
ze łzami w oczach wynosili te książki do samochodu ciężarowego, który stał 
na placu szkolnym. Zabrano też książki z biblioteki szkolnej. Nie uczyliśmy 
się historii ani geografii. W czasie okupacji były następujące przedmioty: 
język polski, nauka o przyrodzie, arytmetyka z geometrią, rysunki, zajęcia 
praktyczne (technika), śpiew, ćwiczenia cielesne (wychowanie fizyczne), ro-
boty kobiece, których uczyły się dziewczyny. Mieliśmy bardzo dobrą kierow-
niczkę szkoły, panią Piskozubową. Uczyła nas matematyki, czyli arytmetyki 
z geometrią […]. Matematykę umieliśmy bardzo dobrze. Przerobiła z nami 
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materiał z pierwszej gimnazjum. Bardzo mi to pomogło, kiedy po wojnie 
chodziłam do gimnazjum. Matematykę umiałam, mogłam poświęcić wię-
cej czasu na naukę historii, języka polskiego, geografii. Szkołę powszechną 
(obecnie podstawową) ukończyłam w 1941 roku, w czerwcu. Świadectwo 
było wypisane w języku niemieckim. Pod wyrazami w języku niemieckim 
pisano po polsku. Z wszystkich przedmiotów miałam oceny bardzo dobre. 
Kiedy wróciłam do domu ze świadectwem ukończenia szkoły, płakałam, że 
nie będę mogła uczyć się w gimnazjum. W czasie okupacji niemieckiej nie 
było szkół średnich ani wyższych. Były komplety, na których w tajemnicy 
przed Niemcami uczniowie uczyli się historii, języka polskiego, geografii, 
matematyki. Za to nauczycielom groziło więzienie, Oświęcim albo śmierć. 
Mało było takich kompletów i niewiele młodzieży uczyło się. Mamusia 
uczyła mnie historii na podstawie przeczytanych książek historycznych.

W czasie wojny było słabe wyżywienie. Niemcy zabrali nam krowy, 
świnie. Nie było mleka, mięsa ani słoniny. Gotowałam zupę ziemniaczaną 
z marchewką i pietruszką. Tatuś dowiedział się, że dziesięć kilometrów od 
naszej wsi Rzeczniów robią olej. Rzepak i siemię lniane w woreczkach za-
wiązał w siano, które służyło za siedzenie na wozie i pojechał. Zrobił parę 
butelek oleju lnianego i rzepakowego. Z tym olejem jedliśmy zupy i wszyst-
ko. Olej był schowany w piwnicy, żeby Niemcy nie zobaczyli, bo zabiliby 
tatusia lub wywieźli do Oświęcimia. Młyny były zamknięte. Nie było mąki. 
Żyto i pszenicę mieliliśmy w żarnach. Były to dwa kamienie. W jednym 
było zagłębienie i tam wsypało się trochę pszenicy czy żyta, a drugi kamień 
obracało się ręcznie i robiło się mąkę. Taką mąkę przesiewało się przez sito 
i piekło się z niej chleb. Taki chleb drapał w gardle. 

Kiedy robiło się mąkę, trzeba było pilnować czy nie nadjeżdżają Niem-
cy, bo za to groziła śmierć. W czasie wojny każdy gospodarz musiał odda-
wać kontyngent, czyli zboże, ziemniaki, mleko za bardzo niską cenę. Tatuś 
nie oddał zboża do końca września. Przyszli Niemcy i pytali dlaczego. Ta-
tuś tłumaczył się, że mamusia była chora i nie mógł omłócić (mamusia 
zachorowała na zapalenie płuc i umarła). Niemcy przeprowadzili rewizję 
i w stodole znaleźli beczkę pszenicy. Tatuś tłumaczył się, że to jest teściowej 
pszenica. Niemcy wyprowadzili tatusia ze stodoły i chcieli do niego strze-
lać. Tatuś zrozumiał, co mówią, bo pracował w Niemczech zarobkowo i na-
uczył się języka niemieckiego. Prosił Niemców, żeby darowali mu życie, bo 
żal mu dzieci. Matka umarła i dzieci będą sierotami. Mówił: „Darujcie mi 
życie, to ja będę prosił Boga, żebyście szczęśliwie wrócili do swoich dzieci, 
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do swoich domów”. Niemcy darowali mu życie, ale najpierw sprawdzili, czy 
mówi prawdę. Wzięli tatusia i mnie do gminy. Okazało się, że mówił praw-
dę, bo w gminie pokazali Niemcom akt zgonu mamusi. Kazali nam wracać 
do domu.

Ciężkie było życie w czasie wojny. Mamusia zachorowała na zapalenie 
płuc. Nie było lekarza ani wyżywienia, nie było jeszcze penicyliny ani leków 
na zapalenie płuc. 2 września 1942 r. mamusia umarła. Babcia, mama 
mojej mamusi, rozpaczała. Ja miałam 15 lat, brat Janek miał 13 lat, a Sta-
nisław 10 lat. Musiałam gotować i opiekować się braćmi i babcią. Babcia 
miała 80 lat i była chora na nogi.

W czasie wojny trudno było coś kupić. Koszule szyło się z lnianego płót-
na, ale żeby otrzymać płótno, trzeba się było dużo napracować. Siało się 
len na dobrze uprawionej ziemi. Len rósł, trzeba było go plewić, kwitł na 
niebiesko. Miał niebieskie drobne kwiatuszki. Kiedy dojrzewał, wyrywało 
się go i na szczotce (deska, w którą wbito gwoździe jeden obok drugiego) ob-
mywało się pałeczki – małe okrągłe kuleczki z nasionami (siemię), a resztę 
rozciągało się na niziutkiej trawie i po dziesięciu dniach zbierało się z tra-
wy, suszyło się i międliło. Międlica to dwie deski zbite tak, że w środku był 
otwór. W tym otworze była trzecia deska z rączką. Na tych dwóch deskach 
kładło się len i uderzało się deską z góry tyle razy, aż z łodyg lnu wyle-
ciały paździerze, a zostało włókno. Potem przecierało się len na cierlicy. 
Podobna była do międlicy, tylko mała, trzy deski i dwa otwory. Następ-
nie len czesało się na szczotce zrobionej z deski i gwoździ. Tak wyczesany 
len miał drobne błyszczące włókna. Włókno przędło się na przęślicy. Była 
to deska, na której siadało się, a w desce był obsadzony okrągły niewielki 
drążek. Na niego wkładano krężołek, na którym był owinięty len. Przędło 
się, pociągając lewą ręką len, a prawą obracało się wrzeciono i ciągnęło 
długą nić, którą potem nawijało się na wrzeciono. Następnie nawijało się 
nici na motowidło (na kij wbite były dwa kije, jeden naprzeciw drugiego). 
Dwadzieścia nitek tworzyło pasemko, a piętnaście pasemek – przędzionko. 
Związywało się nitką przędzionko, aby nie potargały się nici. Kiedy uprzę-
dło się wszystek len, przędzionka układało się w dużym cebrzyku. Gotowa-
ło się „skrobiny” z ziemniaków i gorące wylewało się na te przędzionka. Na 
drugi dzień płukało się je w rzece. Potem na tyczce wieszało się i schły parę 
dni. Pranie przędzionek powtarzało się dwa lub trzy razy. Następnie robiło 
się płótno na warsztacie tkackim (krośnie). Płótno, w kawałkach od pięciu 
do ośmiu metrów, „bieliło się”. Rozciągało się na czystej trawie i polewało 
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się wodą, a słońce suszyło i wybielało. Z takiego płótna szyło się koszule, 
obrusy, prześcieradła. Obrusy były wyszywane kolorowymi nićmi. W czasie 
wojny człowiek musiał być samowystarczalny. Trudno było kupić ubranie 
czy jakiś towar. 

W czasie wojny modliliśmy się, żeby szczęśliwie przeżyć dzień, a wieczo-
rem, żeby szczęśliwie przeżyć noc. Niemcy nad ranem albo w nocy przycho-
dzili do domu, zabierali młode dziewczyny, chłopców i wywozili przymu-
sowo do Niemiec do pracy na roli. Ja miałam 16 lat, kiedy Niemcy łapali 
do pracy. Obstawiali wieś i nie można było uciec. Ja wyskoczyłam oknem 
do ogródka, w którym rosły maliny. Niemcy szukali mnie, a ja z drżącym 
sercem siedziałam w kąciku ogródka w tych malinach. Był to czerwiec, więc 
maliny miały dużo zielonych liści. Siedziałam około czterech godzin, aż sa-
mochody odjechały. Łapanki były często. Chodziliśmy również kopać okopy 
dla Niemców. Były to dość głębokie rowy na polu. Nie było tłumaczenia, 
musiałam iść i kopać te rowy. 

Podczas wojny mężczyźni szli do lasu, gdzie powstawała partyzant-
ka. Polacy przebywający w lesie często napadali na małe grupy Niemców 
lub uszkadzali tory, żeby Niemcy nie wywozili wszystkiego z Polski. Kiedy 
Niemcy złapali partyzanta, zabijali. Mój cioteczny brat był w partyzantce. 
Dowiedzieli się o tym Niemcy, bo przy zabitym partyzancie znaleźli listę 
innych partyzantów. Przyszli w nocy. Nie było go, to zabrali jego brata Wła-
dysława Maja. Ten nie należał do partyzantki. Miał żonę i małe dziecko. 
Zabrali go i już nie wrócił. Na pewno go zabili.

 Za wsią Rzeczniów była chatka. Mieszkała tam matka z trzema cór-
kami, a jej mąż był w partyzantce. Pewnej nocy Niemcy przyszli do naszego 
domu. Kazali tatusiowi zaprząc konia do wozu i pojechali do tej kobiety na 
pole. Tatusiowi kazali wynosić wszystko z jej mieszkania. Nie mógł nic mó-
wić do tej kobiety. Ona zapytała tatusia: co z nami będzie, a tatuś powie-
dział: uciekajcie. Niemiec wtedy uderzył tatusia tak, że nie mógł chodzić. 
Kazali mu odjechać, a ten dom z kobietą i trzema córkami spalili. One 
chciały uciekać, ale Niemcy stali w oknach i drzwiach i nie pozwalali im 
wyjść. Biedna kobieta z córkami, spaliły się w tym domu… Trudne i niebez-
pieczne było życie w czasie wojny, bardzo niepewne.

W sierpniu 1944 roku zbliżał się front. Wojsko rosyjskie doszło do Wisły. 
Słychać było huk kul armatnich. Drżała ziemia. Niemcy zabrali nam trzy 
krowy, cielę i świnie. Nie mieliśmy co jeść. Gotowało się zalewajkę – ziem-
niaki z żurem i woda. Nie było mleka, mięsa ani słoniny. Za jajka kupowa-
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ło się sól i cukier. Cukier trudno było kupić. Czasem od Niemców kupiło się 
kilogram cukru za dwadzieścia jajek.

W czasie okupacji Niemcy wypędzali Żydów z ich domów. Szli Żydzi 
drogą, od najmłodszego dziecka do staruszków. Niektórzy chorzy, starzy 
nie mogli iść, więc Niemcy ich zabijali. Biedni Żydzi, szli 25 kilometrów, 
potem pociągiem zawożono ich do obozu w Oświęcimiu. Tam obcinano im 
włosy, zabierano pierścionki, obrączki i wartościowe rzeczy. Kazano im się 
rozbierać i mówiono, że idą kąpać się do łaźni. Zamiast tego wpędzano ich 
do dużej komory i wpuszczano trujący gaz. Polakom za ukrywanie Żydów 
groziła kara śmierci.

W styczniu 1945 roku front zbliżył się do Rzeczniowa. Nie pamiętam 
dokładnie, ale chyba 12 stycznia do wsi weszło dużo wojska niemieckiego. 
Do naszego domu przyszło pięciu żołnierzy niemieckich, rozłożyli słomę na 
podłodze i w mundurach położyli się, by odpocząć. Tatusia zabrali na po-
dwórze. Musiał zaprząc konia do wozu i miał zwozić broń niemiecką spod 
lasu na łąkę. Ale tatuś odpiął konia od wozu. Trzymał go za lejce, koń biegł 
przez pole do domu. Niemcy krzyczeli. Tatuś mówił, że koń mu uciekł i tak 
koń i tatuś przyszli do domu. Ja siedziałam z babcią i młodszymi braćmi. 
Niemcy nie mogli usnąć, też się bali. Ugotowałam im rosół, bo przynieśli mi 
kluski i kurę, ale nie mogli jeść. Wyjmowali zdjęcia swoich dzieci, oglądali 
i płakali. Słychać było, jak nadciąga rosyjskie wojsko. Niemiec, który stał na 
warcie, wpadł do mieszkania, krzyknął i wszyscy Niemcy uciekli. Po godzi-
nie weszło wojsko rosyjskie. Ja piekłam chleb, bo nie było chleba w domu, 
a front był bardzo blisko. Wojsko rosyjskie było bardzo zmęczone i głodne. 
Szli długo i nie mieli czasu na odpoczynek i pożywienie. Ledwo upiekł się 
chleb, to jeszcze gorący Rosjanie rozkroili, studzili na dworze i jedli. Mieli 
płaszcze z dużymi wełnianymi kołnierzami. Jeden żołnierz owinął głowę 
kołnierzem, położył się na śniegu i spał mimo mrozu, a było około minus 
dwudziestu stopni. Dzięki Bogu, Niemcy uciekli i nie było boju. Po połu-
dniu wojsko rosyjskie poszło na zachód. Słychać było strzały. 

Tatuś pożyczył od stryjka jedną krowę, bo stryjek miał dwie. Kiedy do-
chowaliśmy się małej krowy, to stryjowi oddaliśmy tą pożyczoną. W czasie 
wojny i po wojnie ludzie pomagali sobie nawzajem. Mieliśmy krowę, to już 
było co jeść, bo było mleko, masło, śmietana. Gotowałam zupy ze śmietaną 
lub mleczne i zacierkę z kaszą na mleku.

Kiedy oddalił się front, dzieci wróciły do szkoły. Jesienią, w listopadzie 
1945 roku, ksiądz zorganizował gimnazjum w Siennie. Tatuś nie pozwolił mi 
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iść do gimnazjum, bo nie miał kto robić w domu. Bardzo chciałam się uczyć, 
płakałam. W nocy śniła mi się mamusia i mówiła mi: idź do szkoły, będę 
prosić Matkę Boską, żeby Ci pomogła. Już dwa tygodnie trwały lekcje, kiedy 
zdecydowałam się iść do szkoły. Wstałam rano o godzinie piątej, ugotowa-
łam śniadanie i ziemniaki świniom, kurom. Śniadanie trzeba było gotować, 
bo w sklepie nie było chleba ani pieniędzy na chleb. Nakarmiłam świnie 
i kury, postawiłam zupę na stole. Szybko ubrałam się i o godzinie wpół do 
siódmej wyszłam z domu ze świadectwem i podaniem do szkoły. Szłam sześć 
kilometrów. Prosiłam o przyjęcie mnie do gimnazjum i obiecałam, że nad-
robię zaległości. Świadectwo miałam z wynikiem bardzo dobrym. Zdałam 
krótki egzamin i zostałam przyjęta. Nie miałam ani jednej książki, tylko 
zeszyty, pióro i ołówek. Przed wojną niewiele młodzieży chodziło do szkoły, 
a nowych książek jeszcze nie wydrukowano. Uważnie słuchałam wykładów 
i co mogłam zapisywałam. Codziennie mieliśmy po siedem godzin. Nie było 
śpiewu, prac ręcznych, gimnastyki. Były lekcje języka polskiego, matematy-
ki, geografii, historii i religii. Po szkole szybko wracałam do domu. Gotowa-
łam obiad, karmiłam świnie, kury, doiłam krowę. W zimie szybko robiło się 
ciemno, więc brałam latarkę, zapałki i szłam do koleżanki Dłużewskiej, któ-
ra mieszkała w sąsiedniej wsi Jelonce około trzy kilometry od mojego domu. 
Uczyłyśmy się do godziny dziesiątej wieczorem, czasem pożyczała mi jakąś 
książkę. Wracałam do domu z bijącym sercem, bo bałam się psa. W domu 
już wszyscy spali. Ja przy lampie naftowej i po ciemku jeszcze się uczyłam. 
Około północy kładłam się spać, a o piątej rano wstawałam, gotowałam 
i uczyłam się słówek niemieckich i łaciny. I tak codziennie o wpół do siódmej 
wychodziłam do szkoły, a po drodze powtarzałam zadane lekcje. 

Za naukę trzeba było płacić osiemset złotych miesięcznie albo dawać 
produkty: 10 kg maki, 2 kg cukru, 2 kg kaszy, 25 kg ziemniaków, 2 kg tłuszczu, 
masło, słoninę lub smalec. Ja nie płaciłam trzy miesiące, bo tatuś nie miał 
pieniędzy ani produktów. Było zebranie komitetu rodzicielskiego. Sąsiad 
wtedy opowiedział o moich warunkach w domu i dzięki temu zwolniono 
mnie z 75 procent opłaty. Płaciłam tylko 25 procent, czyli dwieście złotych.

Pierwszą klasę ukończyłam w lipcu. Przedłużono rok szkolny, bo późno 
zaczęła się nauka i nie zdążyliśmy przerobić materiału. W lipcu były już 
żniwa. Musiałam rano ugotować coś na obiad, bo kiedy wróciłam ze szko-
ły, szybko coś jadłam i szłam w pole pomagać tatusiowi. Tatuś kosił, a ja 
odbierałam zboże i kładłam garście na ścierni. Potem wiązaliśmy snopecz-
ki i ustawialiśmy w mendelki po 10-12 snopków. Wieczorem, po zachodzie 
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słońca, wracałam do domu. Musiałam gotować kolację i ziemniaki dla 
świń. Potem uczyłam się do północy. Wstawałam o piątej rano. Mieliśmy 
tylko miesiąc wakacji, w czasie których bieliłam mieszkanie i pomagałam 
tatusiowi w polu. W wolnych chwilach czytałam lektury. 

Miałam babcię Łucję, mamusię mojej mamusi. Siedziała w łóżku, bar-
dzo jej się przykrzyło. Nie było wtedy radia. Poszłam do sąsiadki, starszej 
pani, i prosiłam ją, żeby przyszła do babci i siedziała z nią do mojego powro-
tu ze szkoły. Szykowałam im jedzenie i drzewo, żeby starsza pani podgrze-
wała jedzenie. Węgla nie było, nie kupowaliśmy. W sobotę rano robiłam za-
czyn chleba. Do dzieży (drewniana, u góry nieco zwężana beczka) wlewałam 
lekko podgrzaną wodę, mieszałam ciasto (z poprzedniego pieczenia chleba 
zostawiało się garść ciasta, obtaczało się go mąką i trzymało do następne-
go pieczenia). Sypałam mąkę do rozmieszanego ciasta z wodą, nakrywałam 
serwetką i tak kisło – czyli robił się zaczyn chleba. Po powrocie ze szkoły goto-
wałam obiad, doiłam krowę, dawałam jeść świniom, kurom, krowie i wieczo-
rem piekłam chleb. Soliłam zaczyn, wsypywałam mąkę żytnią i trochę pszen-
nej tak, żeby ciasto było nie za rzadkie, ani nie za gęste. Kiedy wymieszane 
w dzieży wyrosło, robiło się sześć bułek chleba. Kiedy ciasto rosło, paliłam 
drzewo w piecu. Musiał być dobrze nagrzany. Wymiatało się węgle z pieca, 
kiedy drzewo przestało się palić, a węgle były czerwone. Węgle gasiłam wodą, 
bo one służyły mi do prasowania żelazkiem na węgiel. Bułki chleba formowa-
łam na stolnicy posypanej mąką i wkładałam do koszyczków na chleb. Kiedy 
ciasto w koszyczkach podrosło, kładło się na łopatę, wsuwało do gorącego 
pieca i zamykało się drzwiczki. Po godzinie przesadzało się chleb, to znaczy 
bochenki, które były na przedzie, wsadzało się na tył pieca, a te, co były w tyle 
– na przód. Chleb piekło się około półtorej godziny. Po wyjęciu sadzało się 
na długiej ławie, obmywało lekko wodą i przykrywało serwetą. Kiedy chleb 
dobrze wystygł, można było jeść. Chleb piekłam w sobotę, bo w niedzielę po 
mszy mogłam się uczyć. W niedzielę też gotowałam kapustę. Rosół był rzad-
ko, bo nie było mięsa na rosół. Nie zabijało się kur, bo znosiły jajka, za które 
kupowało się sól, cukier, zeszyty i to, co było potrzebne w domu. Kiedy kura 
„kwoczyła”, sadzało się ją na jajkach od kur, które miały koguta. Po trzech 
tygodniach wylęgały się kurczęta. Karmiłam je kaszą jaglaną, gotowanymi 
jajkami (drobno posiekanymi z młodymi pokrzywami), a do picia dawałam 
im słabą kawę zbożową. A koguty sprzedawało się i kupowało się ubrania.

W 1946 roku, po ukończeniu przeze mnie pierwszej klasy gimnazjum, ta-
tuś ożenił się, a ja już miałam więcej czasu na naukę. Po zdaniu egzaminu 
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poszłam na przyspieszoną drugą i trzecią klasę w jednym roku. Było bardzo 
dużo nauki. Uczyliśmy się cały lipiec w 1947 roku. W lipcu musiałam też po-
magać przy żniwach. Uczyłam się od godziny dziesiątej do dwunastej w nocy. 
Byłam bardzo wyczerpana nauką i pracą. W lipcu 1947 roku ukończyłam 
trzecią klasę gimnazjum, a od września uczyłam się w czwartej klasie. Pew-
nego dnia, w październiku, zaniosłam zeszyty z klasówki do dyrektora. Żona 
dyrektora, bardzo miła pani, zrobiła herbatę, poczęstowała mnie kanapka-
mi i zapytała, czy nie zgodziłabym się u nich zamieszkać. Pani dyrektorowa 
miała chore nogi, chodziła przy pomocy laski. Pomagałam więc u państwa 
dyrektorstwa, przynosiłam wodę ze studni, drzewo i to, co było potrzebne 
w kuchni. Dyrektorowa gotowała obiad, więc gdy wracałam ze szkoły, to mo-
głam zjeść ciepły obiad, a później szłam na spacer z pięcioletnim synkiem dy-
rektorstwa. Robiłam zakupy w sklepie, myłam podłogi. Miałam wtedy więcej 
czasu na naukę. Czasami, kiedy miałam trudności z językiem niemieckim, 
pani dyrektorowa pomagała mi w nauce. Cieszyłam się, że spotkałam miłą 
panią Kasprzycką, była dla mnie bardzo dobra. Już dużo lżej miałam, bo 
do szkoły było blisko i obowiązków mniej. Po ukończeniu gimnazjum w 1948 
roku zdałam małą maturę. W tym samym roku umarła mi babcia.

Od września poszłam do Liceum Pedagogicznego w Ostrowcu Święto-
krzyskim. Byłam w internacie, za który płaciłam trzy tysiące złotych i tyle 
samo dostawałam stypendium. Nauki miałam dużo, bo miałam zaległości 
z gimnazjum. W liceum byli bardzo dobrzy profesorowie. Najbardziej życz-
liwy był pan dyrektor Wojciech Maksoń. Dwunastu uczniów zachorowało 
na anemię, wśród nich byłam i ja. Wyżywienie w internacie było słabe. Na 
śniadanie była kawa i chleb z marmoladą i tak do czternastej godziny do 
obiadu. Od czasu do czasu był chleb z pasztetem lub jakąś tanią wędliną. 
Dla uczniów, którym groziła anemia, dyrektor zorganizował dodatkowe 
dożywianie. Mieliśmy na śniadanie kawę z mlekiem i chleb z masłem i wę-
dliną. Na dużej przerwie szliśmy do kuchni i dostawaliśmy szklankę mleka 
i jajko z bułką. Lekcje z panem dyrektorem były bardzo ciekawe, nauczał 
patriotyzmu, chwalona była Polska Rzeczpospolita. Nigdy nie brakowało 
czasu na sprawy patriotyczne. Uczył nas dyrektor zasad współżycia spo-
łecznego, tego, jak doceniać i szanować drugiego człowieka, jak odróżniać 
dobro od zła. Słowa dyrektora i profesorów przepojone były patriotyzmem 
i miłością do ojczyzny. Wszczepione w umysły uczniów, na całe życie w ser-
cach zostały. Nauczyciele przekazali nam tajniki wiedzy i ukazali praw-
dziwy sens życia, piękno i dobro. Uczyli szacunku i miłości do ojczyzny. 

Copamiętamzmojegożycia?
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MariannaKonopska-Tabor

Dyrektor Maksoń był zawsze uśmiechnięty, wesoły, troskliwy, serdeczny dla 
uczniów. Dbał o wysoki poziom nauczania. 

W 1950 roku ukończyłam Liceum Pedagogiczne w Ostrowcu Święto-
krzyskim. Zaraz po maturze otrzymałam nakaz pracy do Raszkowa, do 
szkoły podstawowej. Zgłosiłam się 15 sierpnia. W szkole tej pracowali pań-
stwo Niedźwiedziowie, małżeństwo. We dwoje uczyli siedem klas, które 
były łączone. Państwo Niedźwiedziowie przyjęli mnie bardzo miło i ser-
decznie. Kierownik, pan Niedźwiedź, wytłumaczył mi, jak mam wypełniać 
dziennik, jak pisać plan nauczania. Miałam przydzieloną pierwszą i dru-
gą klasę oraz matematykę we wszystkich klasach. Ogółem miałam uczyć 
czterdzieści godzin tygodniowo. Była to trudna praca, bo dzieci nie cho-
dziły do przedszkola, więc miały trudności na początku pierwszej klasy. 
Ja bardzo lubiłam małe dzieci i uczyłam z zamiłowaniem. Pisałam plan 
pracy z każdego przedmiotu w każdej klasie. 

Państwo Niedźwiedziowie odstąpili mi jeden swój pokój, który zajmo-
wali w budynku szkoły. Byłam bardzo zadowolona, że spotkałam takie do-
bre kierownictwo. Szkoda tylko, że to tak krótko trwało. Obywatel Gabała 
poskarżył na państwa Niedźwiedziów do partii, że przyjmują księdza na 
obiad. Zostali przeniesieni do innej miejscowości. Do Raszkowa przyszedł 
pan Bugdał i koleżanka Helena Kowalska. Pan Bugdał kazał mi opuścić 
pokój i musiałam zamieszkać na poddaszu nad sklepem. Mieszkałam tam 
z nauczycielką przedszkola. Na dole było przedszkole i sklep. Mieszkanie na 
poddaszu było bardzo zimne. Ściany były bielone wapnem. Nie było ogrze-
wania, oprócz kuchni. Miałyśmy mało węgla. Zarabiałam 360 złotych, za 
obiady płaciłam 200 złotych, a 150 musiało mi wystarczyć na śniadania, 
kolacje oraz na ubranie i opał. Pamiętam, że nie jadłam śniadania, bo nie 
miałam pieniędzy. Nie miałyśmy w mieszkaniu żadnych mebli prócz łóżka 
i stołu. W mieszkaniu było tak zimno, że zamarzała woda w miednicy. 

Po dwóch latach przyjechał inspektor Czarnołęski i zaproponował, żeby 
jedna z nas przeniosła się, bo żadna z nas nie znała języka rosyjskiego. Ja 
uczyłam się języka rosyjskiego, a koleżanka uczyła się angielskiego. Ja zgo-
dziłam się przenieść. Chciałam być bliżej stacji kolejowej, bo do pociągu 
miałam osiem kilometrów. Napisałam podanie o przydzielenie do pra-
cy w Potoku. Zmienił się inspektor, który nie wiedział o moim przydziale, 
i dostałam pracę w Węgrzynowie. Mieszkałam razem z kierownikiem i jego 
żoną. Miałam pokój, do którego trzeba było przejść przez ich pokój. Po roku 
przeniosłam się do Nowej Wsi. Kierowniczka szkoły, pani Michalewska, nie 
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przyjęła mnie po koleżeńsku. Powiedziała, że u niej nie mogę spać i nawet 
nie pomogła mi znaleźć jakiegoś noclegu. Poszłam do Sieńska do państwa 
Bugdałów. Przenocowali mnie, a rano poszłam do szkoły w Nowej Wsi około 
osiem kilometrów. W drugim dniu zabrali mnie Gregorczykowie, następne 
noce spałam u pani Pawłowskiej. Chodziłam po lekcjach i szukałam miesz-
kania. Znalazłam u państwa Krzosów. Mieszkałam w pokoju, a oni w kuch-
ni, ale okazało się że pani Krzosowa miała otwartą gruźlicę. Poszłam do ko-
leżanki Heleny Kowalskiej do Raszkowa. Wraz z panią Zgodzajową pomogły 
mi znaleźć mieszkanie u państwa Boniaków. Zamieszkałam w kuchni. Ja-
dłam u nich obiady. Płaciłam za całodzienne wyżywienie dwieście złotych, 
czyli jedną czwartą mojej pensji, a kiedy pani Boniakowa zachorowała, ja 
gotowałam, doiłam krowy, sprzątałam w domu. W tym czasie, kiedy miesz-
kałam u państwa Boniaków, brat pana Boniaka ukończył studia teologicz-
ne i miał pierwszą mszę świętą w kościele parafialnym w Słupi. Państwo 
Boniakowie zrobili przyjęcie dla rodziny i sąsiadów. Pani Michalewskiej nie 
zaproszono na przyjęcie, dlatego powiedziała w komitecie wojewódzkim 
PZPR [Polskiej zjednoczonej Partii robotniczej] w Kielcach, że ja wiłam 
koronę dla księdza, który miał prymicję. Było to nieprawdą. Przyjechali na 
dochodzenie przedstawiciele PZPR z Kielc, inspektor szkolny pan Baran 
i przewodniczący powiatowego związku nauczycielskiego. Cala ta historia 
zakończyła się przeniesieniem kierowniczki Michalewskiej do szkoły w Kli-
montowie, a do mnie przyszła koleżanka Janina Biela. Mnie przydzielono 
kierownictwo szkoły. Mieszkałyśmy razem, miałyśmy pokój i kuchnię. Po-
magałyśmy sobie wzajemnie, gotowałyśmy wspólnie obiady. Zgoda dobrze 
wpływała na wyniki uczniów, nie było żadnych problemów.

W 1956 roku wyszłam za mąż. Janina Biela wyszła za mąż w 1958 roku 
i przeniosła się do Kielc, bo tam pracował jej mąż i ona też dostała pracę. 
Do Nowej Wsi sprowadziłam Helenę Kowalską, z którą pracowałam pierw-
szy rok w Raszkowie. W 1958 roku urodziłam córkę Lidię. Byłam na urlopie 
macierzyńskim, kiedy przyjechał inspektor Szczęsny i powiedział, że trzeba 
zdjąć krzyż z klasy szkolnej. Ja płakałam i mówiłam, że nie zdejmę. Inspektor 
doradził, żeby mój mąż przeniósł krzyż do naszego mieszkania, bo nie ma in-
nego wyjścia. Jest zarządzenie, żeby usunąć krzyż z sali szkolnej. Mąż przeniósł 
i krzyż wisiał w moim mieszkaniu do czasu, aż można było ponownie powiesić 
go w szkole. Krzyż wisiał w sali szkolnej, dokąd istniała szkoła w Nowej Wsi.

Wspomnieniaprzekazałacórka,LidiaPędziwilkzSobkowa

Copamiętamzmojegożycia?
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Józefa Gałkowska ps. „Pszenica” 

zdomuDrab

w latach okupacji mieszkałam z rodzicami w Seredzicach, miej-
scowości powiatu iłżeckiego w województwie kieleckim. W Se-
redzicach moi rodzice, Jan i Franciszka Drabowie, mieli trzy-

hektarowe gospodarstwo rolne.
Od 15 stycznia 1943 r. do 15 stycznia 1945 r. byłam łączniczką Batalio-

nów Chłopskich. Pełniłam funkcję łączniczki i kolporterki w rejonie IV gmi-
ny Błaziny. Byłam także szefem aprowizacji w rejonie. Komendantem BCh 
obwodu iłżeckiego był major Bartosz Gruszka, zaś przewodniczącym Trójki 
„Roch” w tym obwodzie – porucznik Tomasz Sulim. Do moich obowiązków 
jako łączniczki należało przenoszenie różnych materiałów – meldunków, 
rozkazów itp. – od dowództwa obwodu do rejonu, do różnych wyznaczo-
nych punktów. Łącznikiem rejonowym był Jan Kowalski. Niosąc meldunki, 
ukryte zwykle pod odzieżą, przechodziłam obok hitlerowskich posterun-
ków, niejednokrotnie stawałam oko w oko z patrolami żandarmerii. Iłżę, 
gdzie mieścił się posterunek gestapo, dzieliła od Seredzic odległość trzech 
kilometrów. W wielu domach w Seredzicach ukrywano rannych w akcjach 
bojowych partyzantów BCh. Również w domu moich rodziców przebywali 
ranni, chorzy partyzanci. Otaczaliśmy ich opieką, żywiliśmy, staraliśmy się 
o odzież dla nich. Również ja osobiście pielęgnowałam żołnierzy czasowo 
wyłączonych z walki. Dostarczałam żywność, lekarstwa, opatrunki.

Okres od maja do grudnia 1943 r. był w powiecie iłżeckim okresem 
wzmożonych działań oddziałów BCh. Walki toczyły się w lasach staracho-
wickich, jasienieckich. W pewnym momencie hitlerowcy otoczyli oddział 
BCh w lasach jasienieckich. Naszym żołnierzom po dwóch tygodniach 
zabrakło żywności. W tej ciężkiej sytuacji otrzymałam od mojego stryja 
Władysława Draba, również członka BCh, rozkaz dostarczenia za wszel-
ką cenę żywności dla odciętych żołnierzy. Dom moich rodziców był także 
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magazynem żywności. Wraz ze Stefanem Wojciechowskim, rolnikiem ży-
jącym do dziś w Seredzicach, przygotowaliśmy wóz drabiniasty, na który 
załadowaliśmy chleb, mleko itp. Żywność okryliśmy białym płótnem tak, 
że zawartość wozu mogła sprawiać wrażenie jak gdybyśmy przewozili cho-
rego lub zmarłego. Jechaliśmy tak przez wieś Seredzice, pełną w tym czasie 
hitlerowców. Szczęśliwie jednak dotarliśmy do lasu. Tutaj poznałam Jana 
Sońtę ps. „Ośka”, który odebrał dostarczoną żywność. Po dwudziestu pięciu 
latach od zdarzenia byłam w rodzinnych stronach i spotkałam Stanisława 
Łąckiego ps. „Cham”, a także kolegę Sońtę, który ćwierć wieku temu odbie-
rał ode mnie żywność. Nie pamiętał mojego nazwiska ani pseudonimu, ale 
przypomniał sobie, że to ja jestem tą osobą, która uratowała życie otoczo-
nej grupie żołnierzy BCh.

Przez pewien czas jeden z pokoi w domu moich rodziców zajmował nie-
miecki podoficer, który był z pochodzenia Słowakiem. Rozumiał dobrze po 
polsku i chętnie rozmawiał z domownikami. Nie wiem, czy było to celowe, 
czy był to tylko skutek gadulstwa Słowaka, w każdym razie podczas roz-
mów z nim dowiadywaliśmy się o planowanych akcjach Niemców prze-
ciwko partyzantom. W ten sposób, podpytując ostrożnie Słowaka, zdoby-
wałam bezcenne dla naszego dowództwa informacje. Kilkakrotnie na czas 
dostarczone przeze mnie ostrzeżenia pozwoliły na zmianę miejsca postoju 
poszczególnych grup BCh. Niemcy na próżno przeczesywali las koło Jasień-
ca, Trębowca, Błazin, Starachowic, gdy tymczasem nasze oddziały znajdo-
wały się już gdzie indziej.

 W czerwcu 1945 r. wraz z trzydziestoosobową grupą Związku Młodzie-
ży Wiejskiej z powiatu iłżeckiego, której kierownikiem był kapitan Stani-
sław Łącki z BCh, wyjechałam do Warszawy. Tutaj, po kilkudniowym prze-
szkoleniu, otrzymaliśmy polecenie wyjazdu na Ziemie Zachodnie. Każdy 
z wyjeżdżających otrzymał dokument wydany przez Ministerstwo Ziem 
Odzyskanych – był to przydział do pracy w jednym z powiatów. Wśród nas 
znajdowało się kilkunastu byłych żołnierzy WP, BCh, AL. Po przyjeździe 
do Koszalina należeliśmy do Związku Osadników Wojskowych. Spośród tej 
grupy wiele osób zajmowało poważne stanowiska. 

Pracę rozpoczęłam w Białogardzie w referacie osiedleńczym w lipcu 
1945 r., po czym otrzymałam skierowanie do Koszalina, gdzie do 1946 r. 
pracowałam w referacie osiedleńczym. Zasiedlałam gospodarstwa rolne 
porzucone przez ludność niemiecką.

Copamiętamzmojegożycia?



JózefaGałkowskaps.„Pszenica”

Od 1946 r. do chwili obecnej mieszkam w Koszalinie. Przez ten okres 
pracowałam w Związku Samopomocy Chłopskiej, w Związku Zawodowym 
Pracowników Handlu i Spółdzielni WPHS. Od reorganizacji w handlu pra-
cuję w „Społem” WSS Oddział w Koszalinie. Przez ten czas zajmowałam 
wiele zaszczytnych funkcji w organizacjach społecznych. Zarówno za pracę 
zawodową, jak i społeczną otrzymałam wiele odznaczeń.

józefa Gałkowska, Koszalin, 11 lutego 1978 r.
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Krystyna Anna Młudzikowa 

Kolejną postacią, której chcemy poświęcić wspomnienie, jest Kry-
styna Anna młudzikowa. jej biografia i historia zostały przedsta-
wione przez Genowefę osiejową-Cergowską w publikacji z 1974 

r. pt. Matki partyzantów1. Genowefa osiejowa-Cergowska z domu osior, 
ps. „Pszeniczna”, urodziła się 10 stycznia 1917 r. w brzeźnicy bychawskiej, 
zmarła w 1984 r.). to polska działaczka ruchu ludowego, członek Krajowej 
rady Narodowej (1946–1947), ekonomistka, działaczka związku młodzie-
ży wiejskiej, przewodnicząca Ludowego związku Kobiet w okręgu Lu-
belskim, członkini Komendy batalionów Chłopskich oraz rady Naczelnej 
Polskiego stronnictwa Ludowego. Po 1956 r. pracowała m. in. jako sekre-
tarz zarządu Głównego związku zawodowego Pracowników spółdzielni 
Pracy. Publikowała w czasopismach.

…W ciepły i pogodny czerwcowy wieczór 1941 roku do budynku szkolne-
go w Piórkowie, w którym mieściło się mieszkanie Krystyny Młudzikowej, 
zapukał Stanisław Machała, łącznik Komendy BCh Okręgu Kieleckiego. 
Znała go, wiedziała, że przynosi im prasę konspiracyjną, a pewnie i inne 
zakazane materiały.

Tego wieczoru, po wspólnie z gośćmi zjedzonej kolacji, siedzieli długo 
w nocy w mieszkaniu przy szczelnie zasłoniętych oknach i z przejęciem 
o czymś półgłosem dyskutowali. Nie chcąc ich krępować, Krystyna wytłu-
maczywszy się zmęczeniem po całodziennej pracy i sennością, pożegnała 
się z gościem, który wcześnie rano miał opuścić jej dom, by powędrować 
po tajnych szlakach podziemnego ruchu ludowego Kielecczyzny.

Po jej odejściu synowie ściszyli jeszcze bardziej głosy, chociaż byli pewni, 
że Matka na pewno nie położy się spać, tylko, jak zwykle, będzie czuwać 
nad ich bezpieczeństwem. Znali przecież dobrze jej opiekuńcze serce.

1  G. Cergowska, Matki partyzantów, Warszawa 1974.
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Późną już nocą wszyscy młodzi konspiratorzy udali się na strych szkoły 
i zasnęli od razu twardym snem, jakim śpią tylko ludzie młodzi. W Mat-
ce Młudzików troska o ich bezpieczeństwo przemogła zmęczenie i senność. 
Dalej trwała na wyznaczonym sobie miłością i wolą posterunku. Nasłuchi-
wała czujnie, jak wtedy, gdy najstarszy z synów, Mieczysław, będąc jeszcze 
małym chłopcem, ciężko chorował. Siedząc całymi nocami przy nim, sta-
rała się wytężonym słuchem uchwycić każdą najmniejszą nawet zmianę 
w jego nierównym z gorączki oddechu. I tej nocy, gdy znów tak w ciszy na-
słuchiwała, czy nie zbliża się jakieś nieszczęście do jej domu, zdawało się jej, 
że słyszy przez sufit, jak młodzi oddychają na strychu, niemal rozróżniała 
oddech każdego z nich.

Niech śpią spokojnie do rana – myślała – ja czuwam za nich.
O świtaniu usłyszała Krystyna stłumiony warkot sunącego z dala sa-

mochodu, a gdzieś za nim… drugiego. Cała zamieniła się w słuch. Tak, nie 
myli się. Samochody przyjechały cicho, jak gdyby o wygaszonych motorach, 
i zatrzymały się koło sklepu. Natychmiast wyjrzała oknem wychodzącym 
na drogę przez wieś i zobaczyła kilkunastu żandarmów, zeskakujących 
z ogromnej wojskowej ciężarówki.

Moi chłopcy i nasz gość w niebezpieczeństwie – przeleciała jej przez gło-
wę myśl, jak nagła błyskawica rozdzierająca niewidoczną jeszcze chmurę 
na niebie. Lekko i tak szybko jak liść strącony szalonym podmuchem wiatru 
wpadła na strych. Chwytając za ramię pierwszego z brzegu syna, zawołała 
zduszonym, nakazującym głosem:

„Uciekajcie! Niemcy! Łapanka…”
Poderwali się wszyscy na tę matczyną komendę. Ubierali się z takim po-

śpiechem jak do gaszenia ognia. Jednym susem zbiegli na dół i, przebiegłszy 
chyłkiem przez szkolne podwórze, jeden za drugim wpadli w najbliższy łan 
żyta. Wyciągnięci jak struny i prawie z ziemią zrównani czołgali się, by jak 
najbardziej oddalić się od zagrożonego domu.

Matka, już całkiem spokojna po ich odejściu ze strychu, zamaskowała 
dokładnie ślady po nich i przez okienko obserwowała żandarmów. Jakaś 
dziewczyna uciekała, żandarm gonił ją, krzyczał, składał się do karabinu. 
Dziewczyna zdołała jednak uciec. Troje innych (w tym dwoje Mokrzyckich) 
prowadzili do ciężarówek. Zaskoczyli ich we śnie. Chodzili po domach, po 
stodołach. Nadjechała druga ciężarówka. Ta pierwsza pewnie już była za-
ładowana polską młodzieżą, tak brutalnie wyciągniętą z domów, nocą, 
podczas snu.

Matkapartyzantów
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KrystynaAnnaMłudzikowa

Synom Młudzików i łącznikowi Machale udało się uciec wcześniej niż 
żandarmi po nich przybyli, bo matka czuwała… 

Pragniemy przypomnieć matkę czterech synów walczących w od-
działach partyzanckich bCh. Krystyna młudzikowa była córką józefa 
Derlikowskiego i Ludwiki z Daniszewskich. Urodziła się w ostrowcu 
świętokrzyskim w 1896 r. ojciec jej był kowalem, pracował w hucie ostro-
wieckiej. 

spośród pięciorga dzieci aż troje wykształcili Derlikowscy na nauczy-
cieli: józefa, Krystynę i młodszą jadwigę. być może, że zygmunt zostałby 
nauczycielem, ale poszedł na wojnę jako uczeń siódmej klasy ostrowiec-
kiego gimnazjum i już nie wrócił.

Po ukończeniu „pensji” i kursu nauczycielskiego w 1916 r., stanęła Kry-
styna do pracy w szkole ludowej w wsi Dębno w powiecie opatów. szkoła 
była czteroklasowa, z dodatkową klasą wstępną, a Krystyna była jedynym 
w niej nauczycielem.

Ludzie z Dębna przyjęli młodą, dwudziestoletnią nauczycielkę życz-
liwie. byli wdzięczni pannie Krysi (tak się do niej zwracano), że przyby-
ła z miasta, by uczyć ich dzieci, bo przez trzy lata szkoła była nieczynna 
i dzieci musiały chodzić do Lasocina. mieszkańcy opowiadali jej o po-
przednim nauczycielu Franciszku młudziku. był on tylko niespełna rok, 
bo zabrali go do carskiego wojska, żonę jego z maleńka córeczką wywieźli 
do rosji, a szkołę zamknęli.

Życzliwość dębnowskich chłopów, domowe i szkolne wychowanie 
przygotowujące do służenia ludziom i ojczyźnie oraz wrażliwość mło-
dzieńcza pozwoliły Krystynie szybko zżyć się z nowym środowiskiem.

Uczniowie Derlikowskiej do dziś pamiętają, jak ożywiła się wieś, gdy 
ich nauczycielka zjawiła się w Dębnie: książki ze szkolnej biblioteki krążyły 
po chałupach, w szkole odbywały się wieczornice, na których młodzież 
recytowała patriotyczne wiersze, śpiewała bojowe pieśni. w szkole gro-
madziła się też młodzież pozaszkolna i dorośli.

w świetlicowym repertuarze znalazła się poezja Adama mickiewicza 
i juliusza słowackiego. słowa wierszy Do matki Polki, Oda do młodości 
oraz Testament mój umieli na pamięć rodzice i ich dzieci. bojowe pieśni 
powstańcze i legionowe rozbrzmiewały w Dębnie i po całym Powiślu.

Panna Krysia była nie tylko ambitnym pedagogiem, lecz troskliwą, jak 
matka, opiekunką. Pierwszych kandydatów, którzy wyruszali piechotą do 
odległego ostrowca na wstępne egzaminy gimnazjalne, odprowadzała ra-
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zem z ich matkami. w drodze jeszcze sprawdzała ich wiadomości, jeszcze 
tłumaczyła i podtrzymywała na duchu.

miejscowi gospodarze utrzymywali listowny kontakt ze swym nauczy-
cielem w wojsku. z odczytywaniem listów, a jeszcze z odpisywaniem mieli 
spore kłopoty. Kiedy poznali dobrze nową nauczycielkę i zaprzyjaźnili się 
z nią, zwrócili się o pomoc w odpisywaniu na listy i wysyłaniu mu paczek 
żywnościowych. Przez dwa lata trwała korespondencja pomiędzy byłym 
nauczycielem z Dębna a jego mieszkańcami, w której pośredniczyła Kry-
styna Derlikowska.

w maju 1918 r. władze szkolne (Departament oświaty Królestwa Pol-
skiego) wystąpiły o zwolnienie Franciszka młudzika z niewoli austriackiej. 
Usilne starania w tym samym kierunku prowadził jego brat, eugeniusz 
młudzik, nauczyciel szkoły ludowej w Połańcu. Uwolniony Franciszek 
młudzik, przybywszy do kraju, natychmiast rozpoczął pracę w cztero-
klasowej szkole w opatowie. Po kilku miesiącach został przeniesiony do 
szkoły w Piórkowie.

będąc w opatowie, często odwiedzał Dębno. tu spotkał swoją następ-
czynię, sumienną autorkę listów i jakże przystojną młodą kobietę, z któ-
rą w końcu października tegoż roku zawarł związek małżeński. Pierwsza 
żona młudzika z nieletnią córką zmarły w Kijowie w czasie jego pobytu 
w niewoli. jednak sama zgoda Krystyny w tamtym czasie nie wystarczy-
ła. Franciszek młudzik musiał wnieść prośbę do inspektora szkolnego 
w ostrowcu świętokrzyskim, datowaną na 7 października 1918 r. „o udzie-
lenie zezwolenia na zawarcie związku małżeńskiego z panną Krystyną 
Derlikowską, nauczycielką szkoły ludowej w Dębnie”.

inspektorat szkolny do prośby się przychylił, lecz pod warunkiem zło-
żenia przez Derlikowską podania o zwolnienie z pracy. i tak od czasu za-
mążpójścia Krystyna młudzikowa związała się na zawsze z Piórkowem, 
wsią leżącą u podnóża góry szczytniak, przynależnej do łańcucha Gór 
świętokrzyskich. jej mąż, który swój wiek męski rozpoczął od nauczania, 
ciągle musiał wojować, bo ojczyzna była w potrzebie, i na wojnie przyszło 
mu później życie zakończyć. Nie było mu danym spocząć z żoną w Piór-
kowie, w którym przyszło na świat i wyrosło jego czterech synów.

w Piórkowie mieszkanie mieściło się pod jednym dachem ze szkołą. 
Do uposażenia kierownika szkoły należała dzierżawa gruntu przyszkol-
nego. młudzikowie dzierżawili ten grunt. Kierowanie gospodarstwem 
rolnym, prowadzenie gospodarstwa domowego, hodowanie inwentarza – 
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przyjęła Krystyna do zakresu swoich obowiązków, gdy przestała pracować 
w szkole.

w połowie września 1919 r. urodził się pierworodny syn mieczysław. 
Kiedy miał niespełna rok, ojciec wyruszył ponownie na wojnę. razem 
z Franciszkiem poszedł na wojnę jego brat eugeniusz oraz dwaj bracia 
Derlikowscy – józef i zygmunt.

Franciszek powrócił z wojny w sam dzień Nowego roku 1921. Pod ko-
niec tego roku został awansowany do stopnia porucznika rezerwy wojska 
Polskiego i równocześnie ukończył kurs humanistyczny dla nauczycieli. 
Dwa lata później uzupełnił swoją wiedzę w zakresie rysunków i robót 
ręcznych, a w kilka lat później był słuchaczem kursu programowo-ustro-
jowego dla nauczycieli szkół powszechnych w ostrowcu. wreszcie dosłu-
żył się funkcji kierownika szkoły w Piórkowie, gdy ją przekształcono na 
trzyklasową szkołę powszechną.

mógł spokojnie wykonywać swą pracę zawodową mąż Krystyny, roz-
wijać i doskonalić wiedzę ogólną (o czym świadczą dokumenty zacho-
wane w ostrowieckim wydziale oświaty), mógł kierować pracą społeczną 
w Piórkowie jako prezes Kasy stefczyka, czynnie uczestniczyć w ochot-
niczej straży Pożarnej, Kole towarzystwa Popierania budowy szkół Po-
wszechnych (tPbsP), w związku Nauczycielstwa Polskiego (zNP), pro-
gramować pracę wiciarzy, bo żona wzięła na siebie wszystkie codzienne 
troski o jego i rodziny powszedni byt. to ona pogodą i wytrwałością 
w pracy usuwała w cień zmartwienia o wychowanie synów, utrzymanie 
domu, ona była mu natchnieniem do twórczej pracy nad sobą i środowi-
skiem. ona, znając miejscowe kłopoty, współżyjąc na co dzień z ludźmi, 
wcielała w życie demokratyczne ideały postępu, do których zapalał jej mąż 
w szkole i w organizacjach społecznych.

Nauczycielka, maria swobodowa, siostrzenica Franciszka młudzika, któ-
ra zawdzięcza swój awans życiowy wujostwu młudzikom, twierdzi, że Kry-
styna zawsze usuwała się z pierwszego planu, by przez to eksponować pozycję 
swego męża w oczach wsi oraz własnych synów, którzy urodzili się: mieczy-
sław w 1919 r., zbigniew w 1922 r., tadeusz w 1925 r., witold Henryk w 1927 
r. wpajała swoim dzieciom podziw i szacunek dla ojca. Chociaż ona była 
pierwszą osobą w domu, duszą i sumieniem rodziny, on był zawsze oczeki-
wany, wieńczył dzieło wychowania. on przynosił ze świata sprawy publiczne, 
a ona stwarzała warunki, które mogły przyspieszyć dojrzewanie synów.

tak oto wspomina swoją wujenkę Krysię maria swobodowa: 
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Wujenka była małomówna, zawsze jakby zafrasowana, głęboko prze-
jęta tym, co jeszcze jest do zrobienia, pracowała spokojnie, systematycz-
nie, ale bardzo dokładnie. Była powściągliwa w okazywaniu uczuć i nie 
używała pieszczotliwych słów. Na serio przejmowała się dziecięcymi zmar-
twieniami i przypadkami, obmywała chłopięce kończyny, bandażowała 
okaleczenia, prała, cerowała oraz szyła odzież. Czasem pogłaskała i przy-
tuliła. Inaczej wuj. On wnosił do domu nastrój wesołości, przekomarzał się 
z dziećmi, pieścił chłopców, dużo im opowiadał, pomagał w nauce…

Umiała wszystkie gospodarskie roboty. Tylko jednej nie doprowadziła 
do kunsztu – dojenia krowy. Okazywała niechęć do tego zajęcia. Prawdo-
podobnie w tym jednym przeszkadzało jej miejskie wychowanie… Nigdy 
nie ujrzałam jej w przybrudzonej bluzce. Była sprawiedliwa. Nie wyróżnia-
ła żadnego spośród synów, traktowała nas, siostrzeńców swego męża, jak 
swoje dzieci. Pomocnicę domową traktowała poważnie, tak samo wyrobni-
cę, która pomagała w okresie żniw.

Dziwili się ludzie z Piórkowa, jak to możliwe, żeby „miastowa kobieta” 
tak przystała do rytmu ich życia i lepiej umiała sobie radzić niż kobiety, 
które tu z pokolenia na pokolenie wzrastały. mało tego, ona lepiej umiała 
„dogadać się z ziemią” od nich, a przecież dla nich ziemia była początkiem 
i kresem ich życia.

„Pani ze szkoły”, podglądana z daleka i z bliska, stała się wzorem 
do naśladowania. Czego nie udało jej się osiągnąć poprzez zorganizo-
waną formę w Kole Gospodyń, to przychodziło łatwo jako przykładnej 
gospodyni, matce i żonie. Przychodziły kobiety po sąsiedzkie porady 
w sprawach przeróżnych: hodowli drobiu i prosiąt, uprawy warzyw 
i kwiatów, choroby dzieci, ich nauki i wychowania, łagodzenia sporów 
sąsiedzkich i rodzinnych, a także w sprawach dyskretnych, które po-
winny przepadać jak kamień w wodzie. Przez rozumną prostotę i god-
ność osobistą zyskała sobie uznanie w okolicznych wsiach i pobliskim 
miasteczku łagowie.

Krystyna młudzikowa nie miała w zwyczaju zostawiać w połowie 
drogi spraw własnych i ludzkich. skoro zdecydowała się na małżeństwo 
z wdowcem, człowiekiem, którego nie pieściło życie, starała się wyrów-
nać straty, doprowadzić do ładu jego serce, ulżyć w biedzie jego rodzinie. 
Przez kilka lat prowadziła poszukiwania jego córki z pierwszego małżeń-
stwa, Urszuli, ponieważ około 1920 roku dotarła pogłoska, że po śmierci 
matki dziewczynką zaopiekowała się jakaś rodzina z odessy. zajmowała 
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się dziećmi siostry męża, dopóki nie wykształciły się i nie zaczęły samo-
dzielnego życia.

oto wspomnienia najstarszego z synów młudzików, mieczysława, 
który matkę pamięta jako zawsze dobrą i piękną.

Kiedy rozpoczęliśmy z bratem Zbigniewem naukę w ostrowieckim gim-
nazjum, odwiedzała nas Matka przy każdej okazji, dźwigając na stancję 
toboły z aprowizacją i świeżą, upraną w domu bielizną. Odmawiała sobie 
wielu rzeczy, byle dla nas starczało. Dopiero w dojrzalszym wieku nauczy-
liśmy się tę jej ofiarność należycie doceniać.

Żyła jednak trochę w cieniu ojca, który bardzo aktywnie współpracował 
z miejscową młodzieżą, organizując wspólnie z nią przedstawienia, dożyn-
ki, pogadanki, przysposobienie rolnicze, ucząc ludowych piosenek. Współ-
praca ta umocniła się zwłaszcza po założeniu we wsi koła „Wici”. Nigdy nie 
słyszałem, aby Matka próbowała odwodzić ojca od tej pracy, przysparza-
jącej mu wiele kłopotów i szykan ze strony władz szkolnych. Próbowała też 
działać wśród starszych gospodyń, pomagając im w rozwiązywaniu róż-
nych trudnych spraw życiowych. Młodzież okazała się znacznie wdzięcz-
niejszym terenem działania. W każdym razie sprawy wsi, ludzi, wśród któ-
rych żyła, stawały się Matce coraz bliższe.

Pamiętam na przykład taki incydent: nowo mianowany proboszcz, 
ksiądz Wincenty Krupa, złożył ojcu wizytę; w czasie rozmowy nakłaniał 
go, aby zbierany od lat fundusz na budowę domu ludowego, zdeponowa-
ny w miejscowej Kasie Stefczyka (a stanowiący dochód z organizowanych 
w tym celu przedstawień, loterii i zabaw), przeznaczyć na potrzeby kościo-
ła. Obecna przy rozmowie babcia Derlikowska poparła oczywiście ten pro-
jekt – jako jej zdaniem słuszny. Wtedy matka dyskretnie odwołała ją do 
kuchni: „Mamo, tak nie można! Przecież to są pieniądze społeczne, wyraź-
nie na taki, a nie inny cel zbierane i przeznaczone. A poza tym dom ludowy 
jest we wsi tak samo potrzebny…”

W ostrych konfliktach miejscowych wiciarzy z dwoma poprzednimi 
proboszczami (księżmi Wojciechem Kacperskim i Stanisławem Bodkiewi-
czem) Matka – religijna przecież – opowiadała się wraz z ojcem bez wa-
hania po stronie wiciarzy. Widziała w nich ruch zdrowy i słuszny, spra-
wiedliwy. W tej atmosferze kształtowała się i moja postawa, a następnie 
i młodszych braci.

Pamiętam wyraźną (choć skrywaną) satysfakcję obojga rodziców, kiedy 
pokazałem im swój pierwszy wiersz wici ślem!, wydrukowany 1937 roku 
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w „Wiciach” na całej kolumnie (pod pseudonimem oczywiście, bo drukowa-
nie pod nazwiskiem nie uszłoby licealiście płazem). Z podobną satysfakcją 
czytali później – w okresie wakacji – drukowane w tym samym piśmie opo-
wiadanie matczyny ból. Zobowiązywali mnie tylko do zachowania ostroż-
ności i dyskrecji. Dowiedziałem się wtedy, że Michał Stachera, komendant 
miejscowego „Strzelca” (organizacji nielicznej zresztą i krótkotrwałej), na 
zlecenie policji składał jej systematycznie raporty o działalności i wypowie-
dziach ojca. Również i moje kontakty z miejscowym kołem „Wici” nie uszły 
uwadze policji; dali to ojcu wyraźnie do zrozumienia. Matka niepokoiła 
się tym, ale nie próbowała temperować moich społecznych inklinacji. Prze-
konałem się później, zwłaszcza w czasie okupacji, że wolała raczej widzieć 
swych synów wystawionych na niebezpieczeństwo niż bezpiecznych – ale 
nijakich.

30 sierpnia 1939 r. żegnaliśmy ojca, odjeżdżającego na kolejną – trzecią 
w jego życiu – wojnę. Z tej ojciec już nie wrócił.

Tydzień później (5 września) i ja opuściłem dom; z kolegami, podcho-
rążymi 4 Pułku Legionów, dotarliśmy rowerami do Tarnopola. Po drodze 
– przy ich pomocy – umundurowałem się, uzbroiłem i zapisałem na ochot-
nika do 4 (kieleckiego) Pułku Piechoty; liczyłem, że kiedy dogonimy pułk, 
spotkam się tam z ojcem. Po różnych perypetiach (które pomijam) pod ko-
niec września wróciłem do domu. Kiedy Matka zobaczyła mnie wkracza-
jącego na podwórze rodzinnego domu, odruchowo uklękła, dziękując Bogu. 

„A ojciec? Ojca gdzie nie spotkałeś?” – zapytała.
Nie spotkałem, chociaż dopytywałem się o niego w Tarnopolu, w punk-

cie rejestracji ściągających tam oficerów. Teraz dowiedziałem się, że czasie 
odwrotu z Jędrzejowa w kierunku Sandomierza przejeżdżał przez Iwani-
ska, oddalone od Piórkowa o dwanaście kilometrów. Przez jednego z oko-
licznych gospodarzy, wracającego z podwody, przesłał list z nieprzydatną 
w tej wojnie szablą.

„Namawiałem męża – opowiadał ów gospodarz – żeby wracał ze mną, 
bo przecież wojna, jak widać, przegrana. Ale nie chciał…”

„No jakże miałby wrócić?” – przerwała mu Matka. „To znaczy co: miał-
by zdezerterować?” – zaskoczyła rozmówcę, który spodziewał się raczej 
uznania dla swojej przenikliwości.

Po wkroczeniu Niemców w Piórkowie zainstalował się (przejściowo) po-
sterunek wojskowej żandarmerii. Polecono oddać broń i radioodbiorniki. 
Radio Matka oddała, szablę zaś wspólnie z braćmi (bo mnie jeszcze nie 
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było) zabezpieczyła i zakopała. Z czasem odkopaliśmy tę szablę i ukryliśmy 
w lepszym miejscu.

We wrześniu i październiku przewaliło się przez nasz dom wielu 
uchodźców, żołnierzy wracających z wojny i zbiegłych jeńców. Ojciec nasz 
nie wrócił. Matka zamartwiała się jego losem.

Utrzymywaliśmy się z dzierżawy paru morgów ziemi szkolnej; dzięki 
życzliwości sekretarza Urzędu Gminnego, Jana Koguta, i jego zastępcy, 
Bronisława Rogulskiego, nie musieliśmy oddawać kontyngentów (ustali-
liśmy, że w zamian będziemy odpowiednio pomagać nauczycielce, pani 
Marii Tuszyńskiej). Prowadzenie gospodarstwa dawało również możliwość 
świadczenia pewnej pomocy rodzinie w mieście. Od wujka z Ostrowca ścią-
gnęliśmy do siebie babcię Derlikowską, chorą i sparaliżowaną. Tam było 
wprawdzie bliżej do lekarza, tu jednak – lepsze wyżywienie i stała opieka.

Matka przeżywała głęboko wszystkie wieści o srożącym się terrorze 
okupanta; o egzekucjach i łapankach, o wszystkich pociągnięciach zmie-
rzających do eksterminacji narodu. Ale – jak tylu innych – nie dopuściła do 
siebie nigdy nawet cienia zwątpienia. Patrzyła na wszystko jak na koszmar, 
który jednak przeminie. Taki był tenor wszystkich rozmów w naszym domu. 
Nauczyliśmy się wtedy oceniać ludzi pod kątem ich morale, ich postaw, ich 
zachowania w stosunku do okupanta.

Kiedy zaczynała się konspiracja, Matka wiedziała dobrze (choć się to 
starała pokryć milczeniem), dlaczego zamykamy się z zaufanymi przyja-
ciółmi, nad czym debatujemy lub po co znikamy z domu, czasem nawet 
na dłużej. Kiedy zatrzymywali się u nas w domu koledzy konspiratorzy, 
nie trzeba było wyjaśniać, kto to, skąd i po co. Z gazetek, które dostawała 
do czytania, wiedziała, że Polska żyje i walczy, a mówić nie o wszystkim 
można i trzeba.

Obserwowałem podobny sposób bycia i u innych kobiet we wsi, zwłasz-
cza matek. Zachowywały się tak, jakby się niczego nie domyślały, a rów-
nocześnie otaczały swoich bliskich (i ich konspiracyjne kontakty) czujną 
ochroną i opieką.

Kompletowałem pisma konspiracyjne wszelkich ugrupowań i kierun-
ków, przechowując je w torbach na strychu szkoły (w tak zwanych „murła-
tach” pod dachem). Z czasem (na wszelki wypadek) wtajemniczyłem w to 
Matkę, wskazałem skrytkę. Była trochę zaniepokojona, wyrażała wątpli-
wości, czy to „magazynowanie” potrzebne. Przekonałem ją. Podumała, za-
sępiona: „No dobrze – rzekła – tu chyba nie znajdą…”
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Wiedziała też o posiadanej przeze mnie broni (we wrześniu 1940 roku 
przywiozłem z Lubelskiego „parabelkę” i trochę naboi od szkolnego kolegi 
i przyjaciela, Franka Wnuczka). W terenie grasowali w tym czasie bandyci, 
mnożyły się ich burzące krew wybryki. Uspokoiłem więc Matkę, że w razie 
czego mamy już się czym bronić (do tej pory na wypadek napadu mieliśmy 
do obrony jedynie tasaki i siekiery). Istniała co prawda obawa prowokacji 
ze strony Niemców i zdekonspirowania się przez użycie broni, ale woleliśmy 
to ryzyko niż życie pod ciągłym terrorem i w poczuciu bezsilności.

Matka ceniła odwagę i ciche, proste, spontaniczne bohaterstwo, wyka-
zywane czasem przez ludzi, u których się takiej postawy nie spodziewała. 
Podczas wysiedlenia Żydów z Łagowa w 1942 roku zdarzyło się, że pewnej 
Żydówce (przesiedlonej tam z Wiednia) żandarm brutalnie wyrwał z uszu 
kolczyki, mąż tej kobiety rzucił się na Niemca i tłukąc go teczką po głowie, 
zmusił do panicznej ucieczki, chociaż sam padł za chwilę pod kulami żan-
darmów. Inny Żyd, któremu ktoś proponował przechowanie, ale bez żony 
i dzieci, odrzucił taką możliwość, wolał umrzeć z nimi, niż żyć tak spodlo-
ny. Matka słuchała relacji o tych dwóch faktach głęboko wstrząśnięta.

„Tak, to ludzie. Bohaterzy. Czy wielu by się na to zdobyło?” – wyszep-
tała.

Przypomniała mi się wtedy inna scena, z dzieciństwa: pożar szkoły. Nad 
sionką, pod dachem, było gniazdo gołębi, gołębica siedziała na małych, do-
piero co się wylęgły. Przysmażone ogniem oba gołębie, ojciec i matka, wy-
frunęły, zakołowały raz i drugi i w końcu wróciły do gniazda, w płomienie. 
Oglądaliśmy potem kupkę zwęglonych ptaków; spłonęły chroniąc pisklęta. 
Matka stała nad nimi, miała łzy w oczach:

„Czy wielu ludzi zdobyłoby się na takie poświęcenie?” – zapytała, nie 
czekając odpowiedzi. Kiedy myślę o Matce, sądzę, że Ona by się na nie zdo-
była…

W tym czasie Niemcy założyli na Świętym Krzyżu obóz dla jeńców ra-
dzieckich. Maltretowani, marli tam masowo z głodu i tyfusu. Wielu udało 
się uciec, roznieśli jednak tyfus po całej okolicy.

Jeden z takich zbiegłych jeńców, kierujących się na wschód, zatrzymał 
się przez dwa dni i u nas. Matka przygotowała mu gorącą kąpiel, dała 
świeżą bieliznę, ubranie, płaszcz, zaopatrzyła w żywność na drogę.

„Może gdzieś tam też tak – powiedziała w zamyśleniu – pomagał ktoś 
ojcu…”

Matkapartyzantów
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KrystynaAnnaMłudzikowa

Stare łachy i zawszoną bieliznę zabrała i wrzuciła; sama jednak, uką-
szona przez wesz, nabawiła się tyfusu. Na tyfus plamisty nie było wtedy ra-
tunku. Szczepionka doktora Weigla dopiero się pojawiła, na prowincji była 
niedostępna. Marli ludzie w całej okolicy. Matka chorowała około dwóch 
tygodni; nie pomogli lekarze. Umarła nad ranem 24 grudnia 1941 r., w Wi-
gilię Bożego Narodzenia.

Pogrzeb odbył się w drugi dzień świąt, 26 grudnia. Był mróz, zadymka, 
ślizgawica. Zmieniali się ludzie przy trumnie, podtrzymywali jedni dru-
gich; ja sam nie dałem się zmienić, niosłem trumnę od domu na cmentarz, 
poza nią prawie nic nie widziałem. Ale mówiono mi potem, że był ściąg 
ludzi ogromny, kościół ich nie mógł pomieścić.

Na początku maja 1944 r. Komenda bCh obwodu Kieleckiego powie-
rzyła mieczysławowi młudzikowi, ps. „szczytniak”, organizację oddziału 
Partyzanckiego bCh-Lsb (batalionów Chłopskich – Ludowej straży bez-
pieczeństwa). w poprzednich latach pełnił on różne funkcje w bCh, i tak 
kolejno: łącznika, komendanta rejonu, redaktora pism konspiracyjnych: 
„wieś w walce” i „wiadomości Żołnierskie”.

Do oddziału, którym dowodził, wcielił swego najmłodszego brata 
witolda, ps. „jurand”, i średniego tadeusza, ps. „Chmura”, natomiast zbi-
gniew, ps. „wyrwa”, był przez pewien czas w oddziale „Nawrota” – euge-
niusza Fąfary.

oddział „szczytniaka”, złożony z doborowych żołnierzy, liczył począt-
kowo trzydziestu ludzi, a w okresie późniejszym doszedł do czterdziestu. 
w sierpniu w ramach ii Dywizji AK pospieszył na odsiecz powstańczej 
warszawie.

jaka to szkoda, że Krystyna młudzikowa nie doczekała tego momen-
tu, kiedy jej czterech synów, strojnych w żołnierskie mundury, stanęłoby 
przed nią, meldując:

Matko! My, krew z krwi Twojej, kość z Twojej kości – oto jesteśmy!
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Matka partyzantów

Moje dzieci poszły na wojnę.
Nikt ich nie wołał, nikt im nie kazał.
Śmierć szła z nimi przez las, 
Minowała z nimi tory kolejowe
I śpiewała partyzanckie piosenki.
Bo śmierć szła ze sztandarem nadziei
Zielonym.
Że przyjdzie czas, koniec udręki,
Że się zazieleni od nowa,
Że będzie Polska…
Ale – po cóż słowa?
Więc wynosiłam im chleb,
Łatałam i prałam koszule,
Szeptałam o świcie: pobudka!
Chociaż kłaniałam się śmierci,
Błagałam ją, szeptem błagałam,
Bo w tajemnicy przed nimi:
Zachowaj mi ich, zachowaj,
Nie bądź dla matki okrutna!
Aż kiedyś skopali mnie zbóje,
Bo broniłam naszego progu,
Żeby dzieci zdążyły zbiec…
Więc musiałam życiem zapłacić
Za ich życie… i w progu lec.
Ale żyłam dalej w nich, w dzieciach.
A może one mną żyły?
Tym, co z mojej piersi wyssały,
Tym, co odziedziczyły,
Tym, co śpiewałam przy kołyskach
Moim synom i córkom,

Matkapartyzantów
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Żeby rośli i rozkwitali,
Żeby mój trud podjęli jutro.
Zabili mnie. Matkę partyzantów,
Leśnych chłopców z Chłopskich Batalionów.
Ale moje pieśni nie umarły.
Idą partyzanci i śpiewają:
„Tak mało na świecie dobroci”
„W oczach brata brat jutrzenkę wita”,
i – „Rzeczpospolita”…
Idą. W oczach mają odblask
Gwiazdy. (Żeby ją zobaczyć
Zdobyliśmy kiedyś szczyt, ponad niziny
Wzniesiony ogniem buntu z głębin Ziemi.)
Ja, wciąż żywa matka partyzantów,
Matka żołnierzy wolności – 
      Idę z nimi.

   zofia solarzowa, 1973 r. 







Życie i czyny Niezłomnych
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Michalina Szczepańczyk

Urodziła się 13 sierpnia 1904 r. w radoszycach w rodzinie stanisła-
wa Adamskiego i Antoniny z Kubasińskich. Dzieciństwo spędzi-
ła u dziadków w radoszycach, gdzie w czasie i wojny światowej 

ukończyła szkołę powszechną. była zdolnym, ciekawym świata dzieckiem. 
osiągała bardzo dobre wyniki w nauce, czym zwróciła uwagę powiato-
wego inspektora szkolnego w Końskich. Pragnęła kontynuować edukację 
w nowo powstałym seminarium Nauczycielskim w Końskich, by zdobyć 
zawód nauczycielki. rodzina matki zadeklarowała pomoc w utrzymaniu 
dziecka. Nie wyraził na to zgody ojciec stanisław, który słynął z apodyk-
tycznego usposobienia. Przyszłość córek postrzegał bowiem tylko przez 
pryzmat „korzystnego” zamążpójścia. ostatecznie michalina zamieszkała 
z rodzicami i licznym rodzeństwem w Lipiu koło Krasocina. 

15 kwietnia 1923 r. w wieku osiemnastu lat michalina poślubiła nauczy-
ciela i kierownika krasocińskiej szkoły Piotra szczepańczyka, syna walen-
tego i marianny. w Krasocinie przyszedł na świat ich syn Czesław Lucjan 
(ur. 13 lutego 1924 r.), późniejszy profesor historii i ekonomii na Uniwersy-
tecie jana Kochanowskiego w Kielcach. w lipcu 1927 r. szczepańczykowie 
zostali przeniesieni do Konieczna koło włoszczowy, gdzie Piotr objął po-
sadę kierownika szkoły. Na jego miejsce do Krasocina przeniesiono józefa 
Gajdzińskiego, ówczesnego kierownika szkoły w Koniecznie. 

michalina z Adamskich szczepańczyk aktywnie działała w Koniecznie 
na rzecz miejscowej ludności. była zaangażowana w działalność Koła Go-
spodyń wiejskich, gdzie wdrażała i propagowała wiedzę ogrodniczą, pod-
stawy higieny oraz porady zdrowotne. w Koniecznie urodziły się kolejne 
dzieci szczepańczyków, córka i syn. 

w czasie okupacji michalina szczepańczyk należała do batalionów 
Chłopskich, miała stopień podporucznika, nosiła pseudonim „warta”. 
Pracowała przy tworzeniu komórek bCh, organizowała żywność, pomoc, 
kontaktowała się z leśnymi oddziałami. w 1944 roku została oddelegowa-





na do uczestnictwa w krajowym zjeździe bCh, który odbył się w rososzy. 
była przewodniczącą Ludowego związku Kobiet i zielonego Krzyża na 
obszarze powiatu włoszczowskiego. już dzień po wkroczeniu Armii Czer-
wonej do Konieczna michalina została aresztowana pod zarzutem kiero-
wania „bojówką antyradziecką”. zadenuncjowali ją miejscowi komuniści, 
liczni w tej wsi w czasie wojny i po wyzwoleniu. Przez pewien czas wraz 
z innymi aresztowanymi przebywała we włoszczowie. Potem więziono 
ją w Częstochowie i na montelupich w Krakowie. w lutym 1945 r., razem 
z grupą kobiet należących głównie do AK, została wywieziona do łagru 
w zagłębiu Donieckim na Ukrainie. tam w nieludzkich warunkach zmu-
szona była pracować przy odbudowie zniszczonego działaniami wojenny-
mi ośrodka przemysłu górniczo-hutniczego.

michalina przeżyła zesłanie. wróciła w rodzinne strony w listopadzie 
1945 r., po dziesięciu miesiącach katorgi. została zrehabilitowana po 1956 
roku. Do końca zmagała się z problemami zdrowotnymi, spowodowanymi 
uszkodzeniami stawu biodrowego podczas pobytu w łagrze. ostatnie lata 
życia spędziła w domu opieki. zmarła 29 listopada 1995 r., spoczywa na 
cmentarzu w Cedzynie koło Kielc.

WspomnienieopracowałKrzysztofJasiowski,dyrektorZespołuPlacówek
Oświatowychim.rotmistrzaWitoldaPileckiegowKrasocinie

ŻycieiczynyNiezłomnych
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Helena Gajdzińska

Urodziła się 13 lipca 1903 r. w Gorlicach (Galicja) w rodzinie urzęd-
nika sądowego Antoniego Fugiela i józefy z beszczaków. Ukoń-
czyła seminarium Nauczycielskie w Gorlicach. Pierwszą pracę 

podjęła w Koniecznie koło włoszczowy (1 sierpnia 1924 r.). tu poznała 
przyszłego męża józefa Gajdzińskiego, nauczyciela konieczyńskiej szkoły 
od 1909 r. do 1 lipca 1927 r. inspektor szkolny we włoszczowie jan Lipiński 
dokonał przeniesienia służbowego Heleny Fugiel i józefa Gajdzińskiego 
z Konieczna do Krasocina. józef Gajdziński objął stanowisko kierownika 
krasocińskiej szkoły, którą ukończył jako dziecko. 16 lipca 1927 r. Helena 
Fugiel i józef Gajdziński zawarli w Krasocinie związek małżeński. ślubu 
udzielił im proboszcz, ksiądz bolesław zawadzki, a świadkami byli wiktor 
Gajdziński (starszy brat józefa) i Adam zawadzki (brat proboszcza i or-
ganista w parafii Krasocin). 6 grudnia 1930 r. w warszawie urodziło się 
Gajdzińskim jedyne dziecko – syn jerzy. 

Po wkroczeniu hitlerowców do Polski w 1939 r. przez kilka miesięcy He-
lena Gajdzińska pozostawała bez zatrudnienia. Nową umowę o pracę do-
stała w szkole Powszechnej w Krasocinie, podpisała ją 1 stycznia 1940 r., ale 
już 31 sierpnia 1940 r. została przez Niemców ponownie zwolniona. jej mąż 
józef został aresztowany 11 czerwca 1940 r. przez hitlerowców i zamordo-
wany w KL Dachau (14 marca 1941 r.). Helena zamieszkała u szwagra jana 
na borowcu koło Krasocina i pomagała w gospodarstwie. Przystąpiła do 
konspiracji w placówce Armii Krajowej w Krasocinie, dowodzonej przez 
szwagra jana. Przeszła szkolenie medyczne i została sanitariuszką. między 
innymi opiekowała się w 1944 roku rannym partyzantem stanisławem sor-
natem ps. „Kula”, ukrytym w przemyślnej skrytce w stodole w gospodar-
stwie Gajdzińskich w borowcu. Należała do tajnej organizacji Nauczyciel-
skiej w powiecie włoszczowskim. Po kryjomu nauczała dzieci z Krasocina 
i okolicy w zabudowaniach folwarku Lipie b i w tzw. Kielowym Lesie. 





3 października 1945 r. Helena Gajdzińska powróciła do pracy w szkole 
w Krasocinie. w 1949 r. wstąpiła do zjednoczonego stronnictwa Ludo-
wego. Pracowała do 31 sierpnia 1970 r., a przez następne dwa lata – jako 
emerytka – w niepełnym wymiarze etatu. zmarła 14 października 1993 r. 
i została pochowana na cmentarzu parafialnym w Krasocinie. była człon-
kiem związku Nauczycielstwa Polskiego, od 1 sierpnia 1924 r. aż do śmier-
ci. odznaczono ją odznaką za ofiarną Pracę (1931), brązowym medalem 
za Długoletnią służbę (1938), Krzyżem Kawalerskim orderu odrodzenia 
Polski (1972), medalem 40-lecia Polski Ludowej (1984) i medalem Komisji 
edukacji Narodowej (1978).

WspomnienieopracowałKrzysztofJasiowski,dyrektorZespołuPlacówek
Oświatowychim.rotmistrzaWitoldaPileckiegowKrasocinie

ŻycieiczynyNiezłomnych
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Halina Krzywdzianka-Wróblewska 

zdomuKrzywda

jest wybitną dziennikarką i publicystką, autorką reportaży, współini-
cjatorką licznych konkursów pamiętnikarskich i wydarzeń społecz-
no-kulturalnych, znaną każdemu, kto choć raz słyszał o związku mło- 

dzieży wiejskiej.
Choć charakterem wytrwała i niezłomna, to w codziennym obejściu 

delikatna i bardzo skromna. A oto jak o tej Niezłomnej mówi zofia Ka-
czor-jędrzycka.

 Znam Halinę od roku 1964, od rozpoczęcia mojej pracy w Zarządzie 
Głównym Związku Młodzieży Wiejskiej w Warszawie. Łączy nas pochodze-
nie i miejsce urodzenia na ziemi świętokrzyskiej, stąd moja wieloletnia zna-
jomość z Haliną. Mogę śmiało stwierdzić, że to silna, mocna kobieta z duszą 
„wiciarki”, choć o skromnej posturze. W Jej biografii zapisana jest wieloletnia 
służba cywilizacyjnemu podnoszeniu wsi, Związkowi Młodzieży Wiejskiej, 
a szczególnie dziewczętom, rozwijaniu ich twórczej osobowości, zaintereso-
wań sprawami samokształcenia, zdrowia, rodziny, wychowania dzieci i kul-
tury życia codziennego, zwracanie uwagi na rozbudzanie świadomości oby-
watelskiej, uczenia szacunku dla pracy w rolnictwie. Halina Krzywdzianka 
dla współczesnych pokoleń jest przykładem wcielania w życie wsi ideałów 
kobiet NIEZŁOMNYCH – z czasów okupacji niemieckiej i trudnych lat po-
wojennych. Halina jest wciąż młoda. W czym tkwi tajemnica Jej niezmiennej 
młodości, zdumiewającej jasności umysłu? To niezwykła, niespokojna wital-
ność, entuzjazm, zapał, chęć życia i niesienia pomocy drugiemu człowiekowi.

Ma swoje ustalone poglądy, zawsze widoczne w Jej rozmowach z ludź-
mi. Wierzy w sprawiedliwość społeczną, powiązaną z demokracją, a nade 
wszystko ceni dobro. O ludziach nie mówi źle, zawsze o nich wydaje spra-
wiedliwy osąd. Chyba nikogo nie zraniła ani nie uraziła. W celu pomocy 
ludziom ze środowisk wiejskich wydeptywała – podczas pracy dziennikar-
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skiej – ścieżki do różnych ministerstw, urzędów centralnych, placówek na-
ukowych. Organizowała spotkania Rady Dziewcząt z wybitnymi osobowo-
ściami, co podnosiło u uczestniczek poczucie godności i wiarę we własne siły.

Podchodziła do swojego zawodu dziennikarza emocjonalnie, ludzi, któ-
rych opisywała, starała się rozumieć, nie miała do nich uprzedzeń. Przy-
pomina mi Halina Orianę Fallaci, włoską dziennikarkę, która w 1967 r. 
pojechała do Wietnamu, by pisać o polityce na swój sposób, jako młoda 
dziennikarka. Wcześniej Halina też pisała niezwykłe reportaże o okrutnej 
wojnie w Korei Północnej (1951), a potem o wojnie w Wietnamie (1969) i wo-
jennych losach dziewcząt znad Ben Hai.

Litwa, Birstonas – miejsce wspólnego wypoczynku, od paru lat w let-
nich miesiącach nad spokojnym Niemnem, pozwoliło mi odkryć w Halinie 
czułość i łagodność, „wielkie serce, które potrafi patrzeć w serce”.

Wspaniała Halina – Niezłomna, wzór współczesnej Kobiety nieugiętych 
zasad społecznych i humanistycznych – dająca przykład, jak na gruncie 
wartości budować można dobro wspólne. Osobowość godna naśladowania.

Przytoczmy zatem najważniejsze fakty tyczące się tak niezwykłej – 
wprost Niezłomnej – osobowości.

Halina Krzywdzianka urodziła się 30 września 1926 r. w Żernikach 
w powiecie jędrzejowskim (dzisiejsze województwo świętokrzyskie) w ro-
dzinie chłopskiej, gdzie już w czasie wojny ukończyła szkołę podstawową. 
z rodzinną miejscowością nadal utrzymuje stałe i serdeczne kontakty. 

Po wyzwoleniu kształciła się dalej w średniej szkole spółdzielczej w La-
skowie koło jędrzejowa, wstępując w 1945 roku do związku młodzieży 
wiejskiej rP „wici” i działając w nim do 1948 roku. Potem, do 1956 roku, 
należała do związku młodzieży Polskiej. w latach 1949-1953 była członki-
nią zjednoczonego stronnictwa Ludowego (zsL), potem Polskiej zjedno-
czonej Partii robotniczej (PzPr). 

Pracę zawodową podjęła w Pss „społem” w Chorzowie (1946-1948), 
następnie pracowała krótko w Naczelnym Komitecie zsL i kolejno 
w zarządzie Głównym zmP (1949-1950), po czym objęła stanowisko 
wiceprzewodniczącej zarządu wojewódzkiego tej organizacji w Kra-
kowie. 

od 1953 roku przeszła do pracy dziennikarskiej w warszawie w dzien-
niku młodzieżowym „sztandar młodych”. odtąd przez całe zawodowe 
życie uprawiała zaangażowane dziennikarstwo, łącząc je z czynną działal-
nością społeczną. 

ŻycieiczynyNiezłomnych
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HalinaKrzywdzianka-Wróblewska

Ponownie zaangażowała się w sprawy wsi po wielkim Październiku 
1956 roku, podpisując 6 grudnia tego roku oświadczenie grupy działa-
czy wiejskich o tworzeniu zmw. Po powstaniu związku zasiadała także 
w jego władzach jako członkini: zG zmw (do końca istnienia organiza-
cji w 1976 roku), sekretariatu zG zmw (1966-1970), Prezydium zarzą-
du Głównego (1970-1976), a przede wszystkim przewodnicząca Krajowej 
rady Dziewcząt. Dzięki niej sprawy dziewcząt nigdy nie schodziły z pola 
widzenia władz związku i całej organizacji, a także z łamów tygodnika 
zmw „zarzewie”, w którym podjęła pracę dziennikarską wraz z powsta-
niem pisma w 1957 roku. 

Najpierw ogłaszała w nim reportaże (m. in. Morgi, nr 27 z 1957 roku, 
zakończony pytaniem: Jak długo będziecie się godzić z tym, żeby morgi sta-
nowiły jedyny środek uszczęśliwiania dziewcząt wiejskich?) oraz sugestyw-
ne teksty na szóstej kolumnie, opatrzonej tytułem Z życia organizacji (np. 
List z Handzlówki, nr 2 z 1958 roku; Szczebel wyżej – mniej koleżanek, nr 
4 z 1958 roku, w którym przed i Krajowym zjazdem zmw upomniała się 
o odpowiednią reprezentację dziewcząt w wybieralnych gremiach związ-
ku; w efekcie w uchwałach zjazdu znalazła się konkluzja: Zjazd zobowią-
zuje ZG do zorganizowania Rady Koleżanek, która zajmie się sprawami 
koleżanek w Związku). 

już w drugiej połowie 1958 roku – z inicjatywy Haliny – odbywała się 
w „zarzewiu” Korespondencyjna Narada Dziewcząt, przeto determina-
cji Koleżanki Krzywdzianki należy przypisać fakt powołania w 1958 roku 
rad Dziewcząt we wszystkich instancjach zmw. Nic zatem dziwnego, 
że w końcówce tegoż roku podczas Krajowej Narady Dziewcząt (22-23 li-
stopada 1958 r.) i po wygłoszeniu zasadniczego referatu została wybrana 
przewodniczącą Krajowej rady Dziewcząt. od następnej Krajowej Narady 
w 1961 roku czołowy transparent głosił: Jesteśmy sercem wsi. Patronowała 
najlepiej pojętemu ruchowi emancypacji obywatelskiej dziewcząt i kobiet. 
Czyniła to z ogromną wyobraźnią, wytrwałością i w sposób akceptowany 
przez środowisko wiejskie.

jako zastępczyni redaktora naczelnego (od 1959), a potem redaktor na-
czelna „zarzewia” (1964-1975) inicjowała liczne konkursy, debaty, w tym 
okołozjazdowe, i upowszechniała cenione przedsięwzięcia związkowe 
(m.in. Umówmy się na niedzielę), uwiecznione w doświadczeniach i życio-
rysach członków zmw. w wielkim konkursie na pamiętniki, ogłoszonym 
w 1961 roku przez zG zmw pod hasłem „Awans pokolenia” i prowadzo-
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nym pod kierunkiem profesora józefa Chałasińskiego, przeczytała wszyst-
kie nadesłane prace konkursowe w liczbie bliskiej pięciu i pół tysiąca (!), 
z których powstało wielotomowe wydawnictwo pt. Młode pokolenie wsi 
Polski Ludowej (t. i-iX 1964-1980). Losy powojennego pokolenia wsi – 
marzenia, tęsknoty radości… a zwłaszcza wiedza o ówczesnym życiu mło-
dzieży wiejskiej, okazały się inspirujące i bardzo pomocne w pracy redak-
cyjnej. Ponadto rozwinęła na szeroką skalę funkcję interwencyjną pisma.

w latach 1976-1981 jako zastępca redaktora naczelnego „Gromady – rol-
nika Polskiego” przeprowadziła liczne konkursy redakcyjne. Na znakomity 
konkurs pod hasłem „być matką” napłynęło około dwa i pół tysiąca prac, za-
wierających opowieści o macierzyństwie kobiety wiejskiej. Niepowtarzalne 
życiorysy zapracowanych matek, gospodyń, działaczek kół gospodyń wiej-
skich, trafiły następnie do książki o tym samym, co hasło konkursowe, tytule. 
Prace z innego ciekawego konkursu „rolnicy i wieś polska lat 80-tych” były 
drukowane w gazecie i wydane w czterech wydawnictwach książkowych. 

odbyła podróże reporterskie: w 1951 roku do nękanej wojną Korei, co 
znalazło wyraz w książce Widziałam Koreę (1959) i w 1969 roku do walczą-
cego wietnamu, skąd przekazała czytelnikom wrażenia w książce Dziew-
częta znad Ben Hai (1970). wydała także: Listy ze wsi: Listy do redakcji 
„Gromady – Rolnika Polskiego”. Lato – jesień 1980 (1982, autorka wyboru), 
Problemy trzech pokoleń: wybór fragmentów pamiętników z konkursu „Łą-
czy nas ziemia”. Cz. 1 (1984, współautorka wyboru).

Napisała przedmowę do książki Moje małżeństwo: pamiętniki, będą-
cej pokłosiem konkursu „zarzewia” i zarządu Głównego związku socja-
listycznej młodzieży wiejskiej (1975). Przyczyniła się także do powstania 
książki Ech, ta młodość… O czym „Zarzewie” pisało? współautorstwa jana 
łyska, Czesława micuły i elżbiety wojtas-Ciborskiej (2002).

od 1981 roku Halina Krzywdzianka przebywa na emeryturze i nadal wy-
kazuje się niespożytą energią: podróżuje, pływa, pracuje społecznie w sto-
warzyszeniu „Pokolenia”, wspiera ruch młodowiejski, opiekuje się potrze-
bującymi (na ogół młodszymi od siebie!), jest na bieżąco z wydarzeniami 
kulturalnymi i nowościami książkowymi. jej imponująca biblioteka przywo-
łuje na pamięć najlepsze tradycje warszawskiej inteligencji. została odzna-
czona m. in. Krzyżem Kawalerskim orderu odrodzenia Polski oraz uhono-
rowana wszystkimi odznakami zmw i innych organizacji młodzieżowych.

Niech zakończenie tej prezentacji ubarwi wiersz autorstwa Krystyny 
Glinki-olechnowicz, napisany na jubileusz 90-lecia Haliny Krzywdzianki.

ŻycieiczynyNiezłomnych
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HalinaKrzywdzianka-Wróblewska

Koleżance Halinie Krzywdziance 
jubileuszowy toast

Dziś na Wiejską, do Haliny
Przyleciały ex-dziewczyny – 
Uśmiechnięte i radosne –
Wspomnieć zetemwoską wiosnę
I pokłonić się Halinie
Kiedyś Naczelnej Dziewczynie
Ruchu dziewcząt pasjonatce,
Dziś – DOSTOJNEJ JUBILATCE!

Halino, 
Rzuciłaś nam niegdyś hasło z wielką siłą:
„Jesteśmy sercem wsi”… I serce biło!
Pod tym hasłem rosły czyny 
We wspólnotach i w rodzinie, 
Wieś zmieniała swe oblicze, 
Lecz osiągnięć nikt nie zliczył. 
Bo szkoły zdrowia, bo wiejskie dziecińce
Można było liczyć na tysiące…
A kwiaty malwy, które otaczały domy…
To już miliony, miliony…

Tych wszystkich dokonań byłaś dobrym duchem
I miło było grać w orkiestrze pod Twoją batutą
(nawet z niemuzycznym słuchem)

  Droga Halinko
zdrowia i sukcesów 
i wielu ponad setkę lat życia dziesiątek 
życzy 
rada Dziewcząt 
30 września 2016 r. 

 WspomnienieopracowałaElżbietaWojtas-Ciborska







79

Zofia Sikora 

Działaczka ludowego ruchu młodzieżowego i spółdzielczego zo-
fia sikora urodziła się 8 kwietnia 1934 r. w ratoszynie w powie-
cie jędrzejowskim w byłym województwie kieleckim, w rodzinie 

chłopskiej. Żywe były tam tradycje przedwojennego ruchu młodzieży 
wiejskiej zrzeszonej w związku młodzieży wiejskiej „wici”, której prze-
wodnikiem życiowym stały się Listy do młodego przyjaciela stanisława 
Thugutta, uczącego, by brać swoje sprawy w swoje ręce. w przeludnio-
nej wsi ubogiej Kielecczyzny, zniszczonej wojną, zofia sikora nie miała 
przed sobą większych perspektyw życiowych. Podjęła więc samodzielnie 
decyzję, by wyruszyć w świat, szukając lepszego losu. takie możliwości 
otwierały się po wojnie na ziemiach odzyskanych. zofia wykorzystała tę 
szansę. w 1948 r. po ukończeniu szkoły Podstawowej w rejowskich Na-
głowicach, uzyskawszy aprobatę rodziców, wyruszyła z grupą koleżanek 
w poszukiwaniu możliwości nauki zawodu do bielawy na Dolnym ślą-
sku. Po rocznej nauce w tamtejszej szkole Przysposobienia Przemysło-
wego uzyskała tytuł wykwalifikowanej tkaczki i została skierowana do 
pracy w Głuszyckich zakładach Przemysłu bawełnianego, mieszczących 
się koło wałbrzycha. to niezniszczone wojną miasto stało się przystanią 
życiową dla wielu tysięcy ludzi: reemigrantów z Francji i innych krajów, 
Żydów ocalonych z zagłady, poszukujących innego miejsca w nowej rze-
czywistości. Niepełnoletnia, zbyt młoda nawet jak na warunki powojenne, 
zofia nie mogła rozpocząć pracy w wyuczonym zawodzie, więc kontynu-
owała naukę w trzyletniej Państwowej szkole Przemysłowej, gdzie zetknę-
ła się z organizacjami młodzieżowymi. wstąpiła do związku młodzieży 
Polskiej, w którym działała w następnych latach, awansując z Głuszyc do 
wydziału młodzieży wiejskiej zarządu wojewódzkiego zmP we wro-
cławiu, a następnie w 1954 r. do zarządu Głównego w stolicy.

Po przełomie październikowym uczestniczyła w pracach organizacyj-
nych związku młodzieży wiejskiej na mazowszu. w głębokim terenie 
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tworzyła koła zmw, wspierała wiejskie teatry amatorskie i inne formy 
pracy kulturalno-oświatowej i samokształceniowej rozwijane przez tę or-
ganizację. Pod opieką miała powiat gostyniński. wyróżniała się w tej pracy 
„siłaczki”, rozwijającej zainteresowania kulturalne i oświatowe młodzieży. 
jej trud został doceniony skierowaniem na wyższe studia. w latach 1959-
1963 studiowała stacjonarnie w wyższej szkole Nauk społecznych przy 
KC PzPr na wydziale Historyczno-socjologicznym, gdzie w 1968 r. obro-
niła pracę magisterską uzyskując stopień magistra historii. 

w latach 1963-1967 pracowała etatowo w zarządzie Głównym zmw. 
był to bardzo twórczy okres w działalności tej organizacji, masowe-
go charakteru nabrało tworzenie na wsi placówek kulturalno-oświato-
wych, zwłaszcza klubów rolnika i Klubów „ruchu”. Nawiązała wówczas 
współpracę z Centralą spółdzielni rolniczych „samopomoc Chłopska” 
i Centralą Kolportażu Prasy i wydawnictw „ruch”. zmw organizował 
wówczas liczne kursy przygotowawcze dla młodzieży wiejskiej przed eg-
zaminami wstępnymi na studia, a także badania socjologiczne z udziałem 
najlepszych polskich socjologów nad nowym pokoleniem młodzieży wiej-
skiej. z. sikora była współautorką poradników: O ZMW prawie wszystko 
(1966), Działalność społeczno-wychowawcza i kulturalno-oświatowa GS, 
cz. i (1973, uzupełniony i wznowiony 1977), Metoda przypadków w pod-
noszeniu kwalifikacji kadry kierowniczej (1981). recenzowała też książki: 
t. Husaka i A. zalewskiej Książka w Klubie Rolnika (1971) oraz b. majew-
skiej-radźko Kluby Rolnika Gminnych Spółdzielni (1974).

w kwietniu 1967 r. zofia sikora rozpoczęła pracę w Crs „samopomoc 
Chłopska” jako kierownik Działu społeczno-wychowawczego, a następ-
nie w biurze Prezydialno-Prawnym. ze spółdzielczością „samopomoc 
Chłopska” związała się na dalsze lata życia. jako przedstawicielka tej liczą-
cej się na polskiej wsi organizacji spółdzielczej wspierającej wiele inicjatyw 
społeczno-kulturalnych, uczestniczyła w radzie Przysposobienia spół-
dzielczego zmw i radzie Uniwersytetów Ludowych zmw. Gdy „specu-
stawa” zdezorganizowała polską spółdzielczość, postawiła w stan likwi-
dacji związki spółdzielni, przeszła do pracy w rolniczo-Handlowej izbie 
Gospodarczej „samopomoc Chłopska”, a następnie w Krajowym związku 
rewizyjnym spółdzielni „samopomoc Chłopska”, skąd w grudniu 2004 r. 
przeszła na emeryturę. Nadal udzielała się społecznie w związku eme-
rytów i rencistów, pracowników „sCh”, w Klubie zasłużonych Działaczy 
spółdzielczych przy Krajowej radzie spółdzielczej. była długoletnim se-
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kretarzem towarzystwa spółdzielców, wkładając w tę pracę wiele ser-
ca. Pomagała też porządkować zbiory muzeum Historii spółdzielczości 
w nowej warszawskiej siedzibie. Uczestniczyła w wielu ważnych wydarze-
niach ruchu spółdzielczego.

wyróżniono ją licznymi odznaczeniami, m. in.: złotym Krzyżem 
zasługi, Krzyżem Kawalerskim i oficerskim orderu odrodzenia Pol-
ski, złotą odznaką Honorową zmw, tytułem Zasłużony działacz ruchu 
spółdzielczego oraz Zasłużony dla spółdzielczości „Samopomoc Chłopska” 
(dwukrotnie w 1984 i 2011 r.).

zmarła w warszawie 19 listopada 2015 r. po krótkiej chorobie i została 
pochowana w jędrzejowie. Pozostanie na zawsze w naszej pamięci!

Wspomnienieopracowałaprof.drhab.ZofiaChyra-Rolicz,wiceprezesTowarzystwa
Spółdzielców
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Melania Gorajowa 

mam przed sobą niezwykłą książkę pt. Jan i Melania Gorajowie, 
autorstwa ich córki marii Drozdowiczowej. to piękna saga 
rodu Gorajów z ziemi opatowsko-sandomierskiej. Losy tego 

rodu to wystarczający materiał na scenariusz filmowy.
Melania była pełną uroku, utalentowaną, wybijającą się ponad prze-

ciętność kobietą, działaczką. Poznajmy jej drogę życiową. 
Czytam tę książkę z wielkim sentymentem, bo ziemia opatowska to 

także miejsce mojego urodzenia, mojego zakorzenienia w jej historię i kul-
turę. mimo upływu lat, szczególnie sprawy wojny i okupacji niemieckiej, 
mocno tkwią w pamięci tych, którzy ją przeżyli, nie dają o sobie zapo-
mnieć. we mnie też tkwią iskierki pamięci tamtych dramatycznych cza-
sów. z krynicy pamięci trzeba ratować to co się da i przenieść bohaterstwo, 
czyny, godność, niezłomność charakterów kobiet wiejskich w świadomość 
nowych pokoleń Polaków.

wybieram epizody ze wspomnianej wyżej publikacji ukazujące twór-
cze, wielowymiarowe życie melanii, niezwykłego świadka pokoleń „wicia-
rzy” i ludowców. jej życie to splatające się ze sobą działania społeczne, 
gospodarcze i polityczne.

melania Gorajowa, z domu borkowska, działaczka ludowa, „wiciar-
ka”, rolniczka, urodziła się w 1900 r. w Koprzywnicy, powiat sandomier-
ski w rodzinie wiejskiego ogrodnika. obydwoje rodzice byli działaczami 
ruchu ludowego, bliskie im były tradycje powstania styczniowego (1863). 
w ich rodzinnym domu w Pielaszowie czytano „Gazetę świąteczną”, „zo-
rzę”, później „Drużynę”. w domu czytana była na głos przez brata Trylo-
gia sienkiewicza, a później sama melania czytała „za krowami”. wcześnie 
w rodzinnym domu poznała umiejętność czytania, nauczycielem był oj-
ciec. Ukończyła dwuklasową szkołę w pobliskich malicach. Przeżyciem 
wielkim było dla melanii spotkanie z żołnierzami i brygady Legionów Pił-
sudskiego (1914), po latach napisała o tym wydarzeniu opowiadanie.
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Kiedy brat ukończył szkołę rolniczą w Pszczelinie1, realizuje się jej ma-
rzenie, rozpoczyna naukę w szkole rolniczej w Nałęczowie2, którą wcze-
śniej ukończyła żona brata. zachował się bogaty dziennik z pobytu mela-
nii w nałęczowskiej szkole, dowiadujemy się z niego o lekcjach z różnych 
przedmiotów, zajęciach praktycznych w kuchni, ogrodzie, tkalni, pasiece. 
wystawiano sztuki teatralne, w jednym przedstawieniu melania wystę-
powała w roli Kościuszki. Przeżyć dostarczał w tamtych szkolnych latach 
śpiew, przytacza w dzienniczku tytuły: Rozkwitały pęki białych róż, Wojen-
ko, wojenko, cóżeś ty za pani. szkoła była otwarta na środowisko, odwie-
dzało ją grono dostojnych gości, pedagodzy, działacze ludowi, społeczni.

w 1918 r. Polska odzyskuje niepodległość po stu dwudziestu trzech 
latach niewoli. był to przełomowy, historyczny okres. młodzież wiejska 
wchodzi w ten okres z nadzieją i entuzjazmem, świadomie i aktywnie włą-
czając się w budowanie Polski Niepodległej. Powstają liczne we wsiach 
koła młodzieży. 

w dniach 22-23 czerwca został zwołany w warszawie pierwszy cen-
tralny zjazd kół młodzieży wiejskiej. melania jest delegatką, została za-
proponowana do władz zjazdu. Po obradach delegaci zwiedzają miasto, 
muzea, a na wieczornicy są występy młodzieży wiejskiej. Poznaje wybit-
nych działaczy młodzieży wiejskiej; w swym opowiadaniu Życiorys w pio-
senkach pisze, że zjazd w stolicy nakreślił jej kierunek i cel życia. w maju 
1919 r. melania uczestniczy w zjeździe zarządów kół młodzieży powiatu 
sandomierskiego.

Aktywność młodzieży wiejskiej w pierwszych latach niepodległości 
ilustruje wypowiedź melanii na jednym ze spotkań. Na rozesłane zapro-
szenia do młodzieży z okolicznych wsi, zjechali się młodzi ludzie na zaba-
wę po żniwach na łąkach pielaszowskich. Najpierw porozmawiali na te-
maty poważne – jak się organizować, uczyć. A gdy nadjechała zaproszona 
orkiestra wojskowa z sandomierza, rozpoczęła się zabawa, jakiej te łąki, 
ani wierzby, ani ludzie nie widzieli i nie słyszeli. A gdy już się nabawili, 
dyrygent orkiestry oddał pałeczkę zastępcy, a ja – mówi – zatańczę. za-
prasza ubraną po krakowsku panienkę i prosi ją o jakąś piosenkę. Krako-
wianka zażenowana, ale rada. Podała mu rękę, podeszła bliżej orkiestry 
i zaśpiewała tak:
1  Szkoła w Pszczelinie była pierwszą szkołą rolniczą w zaborze rosyjskim; założona w 1900 
r. przez Jadwigę Dziubińską.
2  Żeńska Szkoła Gospodarstwa Wiejskiego w Nałęczowie, zwana „Szkołą Ziemianek”.
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Już wszystkie pola pozieleniały,
Moja pszeniczka nie wschodzi.
Miałam ja chłopca bardzo ładnego,
Czemuż on do mnie nie chodzi?

Albo mi go dajcie, albo mi grajcie,
Albo mi życie odbierzcie.
Niech się nie teram, nie poniewieram,
Biedna sierota na świecie.

tą Krakowianką była melania.

w 1920 r. melania poznała jana Go-
raja (działacza ludowego i spółdzielcę) 
z Grochocic z opatowskiego, a rok póź-
niej odbył się ich ślub w malicach. i tak 
zaczęło się ich wspólne życie i gospo-
darowanie, z postawą „ku ludziom, ku 
światu” – w myśl wiciowych, ludowco-
wych założeń. Początki nie były łatwe, 
dawał się we znaki brak u jana wiedzy 
ogrodniczej (taki był kierunek gospodar-
ki). Uradzili z melanią, że się zapisze do 
szkoły rolniczej męskiej w Nałęczowie.

Czas odzyskanej ojczyzny przyniósł 
zjawisko nowe: dążność młodzieży 
wiejskiej do nauki. Po ukończeniu szkół 
młodzi ludzie wracali do siebie na wieś.

Praca w gospodarstwie i rodzina – 
rodzi się córka marysia – pochłaniają 
siły młodego małżeństwa. znajdują jed-

nak czas na uczestniczenie w życiu społecznym, m. in. w zjeździe wycho-
wanków szkół rolniczych w 1923 r. w Powiatowej szkole rolniczej w mo-
koszynie koło sandomierza.

w lecie 1925 r. opuszczają gospodarstwo na sandomierszczyźnie 
i rozpoczynają budowę nowego gniazda rodzinnego na wsi Kolonia ja-
nowice w powiecie opatowskim. Pierwsze lata były ciężkie, zaczynali 

MłodaMelania
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inwestycje od budynków gospodarczych. Gromadzili materiały budow-
lane na dom.

w pierwszych latach tworzenia własnego gospodarstwa melania i jan 
nawiązują współpracę z ruchem ludowym, kółkami rolniczymi, kołami 
młodzieży wiejskiej. Gromadzą książki i czasopisma fachowe, prenume-
rują czasopisma najpierw „siew”, a potem „wici”.

w roku 1926 melania znalazła się na trzymiesięcznym kursie w Uni-
wersytecie Ludowym w szycach, prowadzonym przez ignacego i zofię 
solarzów. ten pobyt melanii w gronie pedagogów i słuchaczy orkano-
wego Uniwersytetu miał wpływ na umocnienie jej ideowej, społecznej 
i patriotycznej postawy. Głęboki humanizm, jaki wyniosła z tej akademii 
chłopskiego wychowania, później z działalności w „wiciach”, był dla niej 
największą wartością i ostoją w życiu. jan podkreślał, że pobyt w szycach, 
był nagrodą dla melanii za jego szkołę rolniczą, w której się uczył już 
w czasie ich małżeństwa. w swym Życiorysie w piosenkach z okresu szyc-
kiego melania odnotowała treści pieśni: Błogosławiona dobroć człowieka 
(autorstwa zofii solarzowej), Do niebieskich pował, od grud czarnej ziemi 
(autorstwa stanisława młodożeńca), Jest drożyna, jest, przez tę naszą wieś. 
w domu rodzinnym wspominała odbyte w tym okresie wycieczki do Lwo-
wa na Panoramę racławicką i do teatru na Przepióreczkę Żeromskiego.

Przypomnijmy, że melania od 1918 r. była działaczką Centralnego 
związku młodzieży wiejskiej, a następnie związku młodzieży wiej-
skiej rP „wici”. Piękny rozkwit działalności melanii to zaangażowanie się 
w polityczne środowisko ludowców. w 1926 r. zorganizowała Koło Go-
spodyń wiejskich, pełniąc w nim funkcje od szczebla zarządu miejsco-
wego Koła do rady Głównej. Publikowała też artykuły na łamach pisma 
„Przodownica”, organu KGw. Uczestniczyła w spotkaniach i kursokonfe-
rencjach, wspomagała prace instruktora. KGw z inspiracji i przy udziale 
melanii prowadziło wszechstronną działalność w zakresach: kultura ży-
cia codziennego, higiena, żywienie, rodzina. melania zajmowała się też 
ogródkami przydomowymi, hodowlą drobiu. Ponadto opracowywała sce-
nariusze dla wydarzeń artystycznych. była stałą uczestniczką konferencji 
powiatowych, wojewódzkich (Kraków, warszawa) oraz wycieczek w róż-
ne regiony Polski, m. in. w góry, była w Gdyni na święcie morza, na które 
zabrała córkę marię. była radną Kieleckiej izby rolniczej. ta wszechstron-
na działalność ubogaciła i uwrażliwiła jej osobowość. rok następny, 1929 
dla melanii i jana był wyróżniającym się w ich biografii. oboje otrzymali 
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zaproszenie na zamek Królewski w warszawie, gdzie 15 kwietnia prezy-
dent ignacy mościcki odznaczył melanię brązowym Krzyżem zasługi „za 
zasługi na polu podniesienia drobnego rolnictwa i pracy społecznej”.

tak melania po latach podsumowała ten okres swojego życia: Dzięki 
organizacji poznałam wielu ludzi o pięknych charakterach, kraj, a w tych 
latach było to nieosiągalne. Wzbogaciliśmy swoją wiedzę, szczególnie gdy 
zwiedzaliśmy przodujące gospodarstwa członkiń KGW w województwach: 
lwowskim, poznańskim, warszawskim, kieleckim, wszędzie spotkaliśmy 
się z zatroskanymi kobietami o dzieci, dom, gospodarstwo, kraj. To moty-
wowało do wprowadzenia postępu we własnym gospodarstwie domowym 
i produkcyjnym.

warto jeszcze wspomnieć o dożynkach w Grochocicach w 1938 r. Ko-
rowód dożynkowy prowadziła melania w towarzystwie miejscowych stu-
dentów: jana mazura i jana mazurkiewicza. to był okres, kiedy studenci 
uczestniczyli w życiu swojego środowiska społecznego, to efekt wychowa-
nia „wiciowego”.

Pisze też melania we wspomnieniach, że wielkim przeżyciem było 
dla niej uczestnictwo w zjeździe KGw w brzeziu, powiat opatów. Sala 
remizy pełna delegatek i gości. Na twarzy inspektorki z Kielc Ireny Zbro-
skiej maluje się smutek i powaga. Oznajmia zebranym o zajęciu zbrojnym 
przez Niemców portu litewskiego w Kłajpedzie (22 czerwca 1939 r.). Mówi-
ła do zgromadzonych, że musimy być przygotowani do obronności Polski. 
Podejmują uchwały: zbiórka funduszy na samolot, gromadzenie apteczek 
ze środkami opatrunkowymi, instruktaż zachowania się w czasie nalotów, 
żywienie zbiorowe.

tragiczny wrzesień i okres okupacji 1939-1945 opisała melania we 
Wspomnieniach gospodyni wiejskiej z drugiej wojny światowej (1968).

w pełnych trwogi dniach września obserwuje się ucieczki ludności 
w nieznane. Po 17 września, po inwazji wojsk radzieckich na Polskę, odby-
wają się tragiczne wędrówki ludzi ze wschodu na zachód. Dzielą się z nimi 
mieszkańcy wsi żywnością, przyjmują na noclegi. Powracający żołnierze, aby 
uniknąć niewoli, zostają zaopatrzeni w cywilne, zwykłe ubrania. w trakcie 
kampanii wrześniowej i po jej zakończeniu zakonspirowane osoby chowają 
znalezioną lub zdobytą broń, amunicję. wojna obronna w 1939 r., a później 
okres okupacji niemieckiej zabiera z jej rodziny pięciu krewnych.

Formują się ugrupowania niepodległościowe: związek walki zbrojnej 
(zwz) przekształca się w Armię Krajową (AK) oraz bataliony Chłopskie 
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(bCh). Członkowie tych dwóch ugrupowań znajdują oparcie w domu me-
lanii i jana Gorajów. oni oboje i ich dorastające dzieci angażują się w kon-
spiracyjne formy ruchu ludowego, szczególnie w działalność bCh. bataliony 
Chłopskie były wielką siłą, zwłaszcza w powiatach opatowskim i sando-
mierskim. z opatowskich mikułowic wywodził się komendant bCh, później 
generał Franciszek Kamiński. Dom Gorajów to „twierdza” partyzancka. ro-
dzina uczestniczy w konspiracyjnym ruchu ludowym, w ich domu odbywa 
się powielanie prasy konspiracyjnej, mężczyźni szkolą się w podchorążówce 
akowskiej. organizacją kobiet i dziewcząt w sąsiadujących powiatach kiero-
wała maria Chadajówna-zwiejska ps. „mirka”. Dom melanii i jana był punk-
tem kontaktowym prowadzonym na rejon Powiśle powiatu opatowskiego. 
Pomiędzy melanią a „mirką” zawiązuje się kontakt konspiracyjny i przy-
jacielski. w pracy terenowej zastępuje melanię córka maria ps. „bronka” 
(obecnie Drozdowiczowa). skupiają w zielonym Krzyżu i Ludowym związ-
ku Kobiet około dwustu osób. Do zakresu ich prac należała łączność między 
komórkami bCh, kolportowanie prasy konspiracyjnej, pomoc sanitarna dla 
bCh, samokształcenie poprzez Konspiracyjną Uczelnię Kobiecą.

jak pisze melania we Wspomnieniach gospodyni, w domu rodzinnym 
melanii i jana odbywało się tajne nauczanie. w tym rejonie ta forma edu-
kacji miała miejsce w kilku wsiach obydwu powiatów, sandomierskiego 
i opatowskiego, obejmując znaczną liczbę młodzieży. Czworo dzieci me-
lanii i jana uczyło się na tych tajnych kompletach organizowanych w ich 
rodzinnym domu. Pierwszy tajny egzamin maturalny odbył się właśnie 
u nich. maturę uzyskała wspomniana córka maria.

Dom melanii i jana był też miejscem ukrywania ludzi „spalonych”. było 
to możliwe dlatego, że jan miał prawo zatrudniania pracowników do pracy 
w szkółce (produkcja młodych drzewek owocowych).

w 1944 r. zbliżał się front. Ludność tych terenów z utęsknieniem wy-
czekiwała zakończenia wojny. Coraz bliższe nieustanne odgłosy bitew 
świadczyły o przybliżaniu się frontu. rosła nadzieja na nadejście ofen-
sywy. złowieszcze odgłosy dotarły i do jakubowic, była to miejscowość 
w samym cyplu przyczółka sandomierskiego. bombardowania i pociski 
artyleryjskie zrujnowały znaczną część powiatów sandomierskiego i opa-
towskiego. Dom Gorajów i zabudowania zostały doszczętnie zniszczone. 
ocalały piwnice, w których schronienie znalazła rodzina i wysiedleńcy 
z Poznania. Na głowie melanii było wyżywienie pięćdziesięcioosobowej 
gromady ludzi, wśród nich były matki z chorymi dziećmi.
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w nocy z 12 na 13 stycznia 1945 r. zagrały na przyczółku tysiące dział. 
Grozę tego wydarzenia opisuje jan Kaczor z Piórkowa. Na froncie jakby 
piekło się rozwarło. Grozę, spowodowaną hukiem dział i wybuchem bomb 
lotniczych, powiększały wiszące nad frontem różnokolorowe rakiety i tną-
ce co chwila niebo światła reflektorów. Lotnictwo radzieckie bez przerwy 
bombardowało nieprzyjaciela, pomagając artylerii, która czyniła wyłom 
w jego pozycjach. 14 stycznia działa nagle zamilkły. Wszędzie zapanował 
cisza. Tylko w górze rozlegał się nieprzerwanie warkot samolotów. Opatów 
i Ostrowiec już wolny.

Rozpoczęło się rozminowanie terenu, gdyż pola, na których toczyły się 
walki były zaminowane. Tam czyhała śmierć albo kalectwo3.

Powstaje nowa władza – Powiatowa rada Narodowa w opatowie, za-
wiązują się komórki administracyjne powiatu.

w takich warunkach melania rozpoczyna działalność społeczną, peł-
ną oddania wsi i Polsce. rozpoczyna się nadludzki wysiłek odbudowy 
z ruin wsi przyfrontowych.

Pisze list do sekcji kobiet, opublikowany w „Kobiecie wiejskiej. jed-
nodniówce wydziału Kobiecego PsL” (1946). Czytamy tam m. in.:

Przed wojną służyła naszej sprawie z pożytkiem „Przodownica”, przed 
samym rozpoczęciem wojny wyszło już parę numerów „Kobiety Wiejskiej”, 
bogato redagowanej, a w czasie konspiracji podtrzymywała nas na duchu 
„Żywia”.

Prosimy Was, Koleżanki z Wydziału Kobiecego PSL, byście się zajęły 
sprawą pisma dla nas, kobiet wiejskich zrzeszonych w PSL.

Przecież nie po to my tutaj tak ciężko pracujemy, by łaknąć dobrego sło-
wa z własnej gazety i nie mieć możności głodu tego zaspokoić. Chcemy się 
czuć jak wolni ludzie we własnym wolnym kraju, u siebie w domu chcemy 
wzbogacać swoje serca i umysły w dobro i piękno, by z większym jeszcze 
pożytkiem pracować dla kraju.

Polityka? Agitacja? Zbyteczna nam. My, kobiety wiejskie, stajemy przy 
PSL i pójdziemy jego prostą, szeroką drogą do raz wytkniętego celu. Do 
Sprawiedliwej, Demokratycznej Polski.

Ślę Wam, wszystkie zrzeszone w PSL koleżanki i dalekie sąsiadki, po-
zdrowienia.

3  J. Kaczor, Wspomnienia ludowego starosty, Warszawa 1961.
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Gdy melanii umiera matka, na pamiątkę żałobnego dnia dedykuje jej 
wiersz.

Matce 
(zmarłej przed rokiem)

Matuś! Niby daleko jesteś, a tak blisko
Wciąż na mnie działasz, choć ukryta.
Widzę Cię w każdym niemal kwiatku.
W słońcu promieni chadzasz, łanem żyta.

I słyszę cię w każdym śpiewie ptasząt, 
W szmerze wiaterku, wśród listowia
A piękna jesteś jak lazur błękitny
Na niebie progach.

I tęsknię do Ciebie, że bym już chciała
Wypełnić dni swoje – tak jak Ty spełniłaś
I być razem z Tobą tam
Gdzie trosk i smutków już nie ma…

melania podtrzymuje kontakty z czołowymi działaczami ludowy-
mi, składają jej wizytę na „Gorajówce” Kazimierz wyszomirski, Ludwik 
babski. organizuje w lecie 1954 r., w swoim domu, spotkanie nauczycieli 
szkół rolniczych. jest wśród nich F. Geusówna, wieloletnia nauczycielka 
w Pszczelinie, którą melania poznała w 1914 r. bieg życia przynosi różne 
wydarzenia w rodzinie. Gorajowie wybudowali nowy dom, przechowalnię 
na owoce, zmodernizowali ogród. Przekazują gospodarstwo córce, a me-
lania poświęca się publicystyce. opublikowała dwadzieścia trzy pozycje, 
m. in. jedenaście wierszy i wspomnienia napisane na konkurs „Kobieta 
w walce”, za które otrzymała wyróżnienie pierwszego stopnia. zmarła 24 
grudnia 1976 r. w Grochocicach.

melania Goraj jest przedstawicielką pokolenia „wiciarzy” – ludowców. 
Nie należała do kobiet walczących z bronią, ale nie mniej odważna i boha-
terska. Los obdarzył ją urodą i urokiem zewnętrznym, ogromną siłą ducha 
i wrażliwością na piękno i sprawy ludzkie. Życie melanii to ciągłe splatanie 
się spraw osobistych z działalnością społeczno-polityczną i walką o do-
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bro i prawdę. Dobro uznała za pomost łączący ludzi w trwałą wspólnotę. 
Umiała czuć, działać i po solarzowemu „patrzeć szeroko i daleko”.

Pamięć o Niej ma duże znaczenie wychowawcze i społeczne, wskazuje 
bowiem czym jest patriotyzm i godność narodowa, nie w słowach i ha-
słach tylko w odważnych czynach. Poszerzała w człowieku człowieczeń-
stwo. Całe życie NiezmorDowANA i NiezłomNA.

OpracowałaZofiaKaczor-Jędrzycka,wieloletniprezesZarząduKrajowegoTowa-
rzystwaUniwersytetówLudowych,dziśprezeshonorowyTULiprezesFundacji
PolskichUniwersytetówLudowych.Opracowanienapodstawiepublikacjipt.
Jan i Melania GorajowieautorstwaMariiDrozdowicz.Sandomierz-Opatów2004r.
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maria Goraj-Drozdowicz ma 94 lata. Urodziła się w 1922 roku 
w  Pielaszowie, powiat sandomierski, województwo kieleckie. 
Dzieciństwo i młodość spędziła w janowicach Kolonii w po-

wiecie opatowskim.
Córka jana i melanii z borkowskich, prawnuczka powstańca stycznio-

wego. wychowała się z rodzeństwem: Ludwikiem, janem, barbarą i Anie-
lą. Kształtowała swoją osobowość w rodzinie o tradycjach wiciowo-ludo-
wych i spółdzielczych, o czym już wspomniano w opisie drogi życiowej jej 
matki melanii Gorajowej.

maria szła przez życie śladami matki melanii, wierna jej poglądom 
ideowym. zastanawiam się, co maria wzięła z matki, dla kształtowania 
swojej osobowości. Niewątpliwie urodę i wielki urok osobisty. Uczyła się 
od Niej po „wiciarsku”, co robić, aby słowo „człowiek” brzmiało dumnie, 
aby oznaczało siewcę idei dobra i sprawiedliwości społecznej. myślę, że 
maria dumna jest ze swojej mamy, z jej pisarstwa, z tego, że kobieta wiej-
ska sama piórem zabierała głos w ważnych sprawach dla wsi i Polski. istot-
ne jest dla marii, tak jak dla jej matki, to, kim jest człowiek, co robi, gdzie 
pracuje i do czego dąży.

Kiedy rodzice marii rozpoczęli gospodarowanie „na własnym” na wsi 
janowice Kolonia (obecnie wieś Grochocice), rozkwita ich życie rodzinne. 
maria kończy pierwszą klasę szkoły powszechnej w jakubowicach, następ-
nie klasy w janowicach i Drominie. Dalsza nauka marii i jej rodzeństwa, 
Ludwika, Anieli, jana, barbary odbywa się w sandomierzu. rodzice dbają 
o wykształcenie dzieci. w latach 1936-1939 maria kończy cztery klasy pry-
watnego gimnazjum, w tym okresie angażuje się w harcerstwo.

w międzywojniu maria jest obserwatorem rodzącego się życia spo-
łecznego, gospodarczego i politycznego wsi. rodzice uczestniczą w roz-



94



woju spółdzielczości. w bidzinach (1926) powstaje spółdzielnia mleczar-
ska zatrudniająca dwustu pracowników, masło „śmietankowe” staje się 
produktem eksportowym. Na zasadach spółdzielczych podejmowane są 
próby organizacji zbytu rozwijającej się produkcji hodowlanej i ogrodni-
czej. w 1935 r. zawiązuje się w sandomierzu spółdzielnia owocarsko-wa-
rzywna ziemi sandomierskiej, jedna z pierwszych w ii rzeczypospolitej. 
Formą społecznego działania stają się kółka rolnicze, skupiające na przy-
kład w powiecie opatowskim pokaźną liczbę chłopów. Powstają liczne 
koła gospodyń wiejskich, a przede wszystkim – następuje eksplozja róż-
nych form aktywności społeczno-gospodarczej. rodzi się ona na gruncie 
rozbudowanej aktywności oświatowej młodego ruchu ludowego i „wicio-
wego”. rodzice melania i jan uczestniczą aktywnie w poszukiwaniu dróg 
do społecznych, radykalnych przemian wsi.

w czasie okupacji niemieckiej maria włącza się coraz odpowiedzial-
niej w pracę konspiracyjnych form działalności ruchu ludowego: batalio-
nów Chłopskich, Ludowego związku Kobiet, zielonego Krzyża. Począt-
kowo tę działalność prowadzi razem z matką wśród dziewcząt i kobiet 
w rejonie „Powiśla” powiatu opatowskiego. Uczestniczy w kolportażu pra-
sy konspiracyjnej oraz zabezpieczeniu sanitarnym. Kończy tajne kursy ra-
towniczo-sanitarne, w tym czterotygodniowy w warszawie na przełomie 
czerwca i lipca 1944 r. odbył się on pod przykrywką kursu obrony prze-
ciwlotniczej. Uczestniczy w tajnym nauczaniu, naucza na tajnych kom-
pletach w zakresie szóstej klasy szkoły powszechnej. w czasie okupacji 
kończy liceum humanistyczne (tzw. duża matura).

Po zakończeniu wojny i po powrocie z wysiedlenia w 1945 r. maria 
kończy w łodzi kurs pedagogiczno-spółdzielczy. Uczestniczy w życiu 
społecznym i kulturalnym rodzinnej wsi. towarzyszy matce w słynnych 
powojennych powiatowych dożynkach w rosochach koło opatowa.

maria jest uczestniczką różnych kursów „wiciowych”, na których spo-
tyka niezwykłych wykładowców. Na tych kursach młodzież wiejska przy-
gotowuje się do udziału w kreowaniu codziennego życia ludzkiego, wy-
chodząc z nich z wiarą tworzenia społecznego dobra, które może stać się 
siłą przemieniającą zło.

Podczas studiów na KUL-u maria należy do Akademickiego związku 
młodzieży wiejskiej „wici”. Początek zawodowej drogi to praca nauczyciel-
ska w szkole Przysposobienia spółdzielczego w miejscowości łysoje, prze-
mianowanej na Gimnazjum spółdzielcze. w szkole tej pracuje Piotr trojnar, 
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znany działacz „wiciowy” i ludowy, związany z orkanowym Uniwersytetem 
w Gaci koło Przeworska. wkrótce maria Goraj wychodzi za mąż za micha-
ła Drozdowicza i w 1948 r. przenoszą się do warszawy. maria podejmuje 
pracę w referacie wydawnictw Centrali spółdzielni ogrodniczych, gdzie 
współpracuje z mężem nad opracowaniem podręcznika zawodowego dla 
rozwijającego się pionu spółdzielczego. w latach 1956-1961 studiuje w war-
szawie w szkole Głównej Planowania i statystyki (sGPis), uzyskując tytuł 
magistra. Ukończyła także studium Pedagogiczne oraz kurs dla redaktorów 
zorganizowany przez związek wydawców Polskich. Legitymuje się znaczą-
cymi osiągnięciami wydawniczymi, jest współautorką nowatorskich pod-
ręczników z dziedziny towaroznawstwa owoców i warzyw (dwa wydania), 
poradników programowo-metodycznych wybranych gałęzi produkcji.

Młodzież„wiciowa”zwieńcemdożynkowymżniwnym

Po przejściu na emeryturę zajmuje się opracowaniami biograficznymi, 
są to szkice rodzin ogrodniczych wrońskich i borkowskich. jest współau-
torką publikacji zbiorowej Twierdzą nam będzie każdy próg, szkiców o taj-
nej edukacji na pograniczu powiatów opatów – sandomierz oraz dwóch 
wydań książki, pod redakcją Krzysztofa burka, Jan i Melania Gorajowie 
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– obrazy, wspomnienia, zapiski z życia na wsi sandomierskiej i opatowskiej 
w XX w. może się pochwalić opracowaniami: Cztery pokolenia w ogrod-
nictwie (razem z siostrą Anielą ożdżyńską), Z potrzeby serca – Jak wynie-
sione z Sandomierszczyzny zamiłowania ogrodnicze zaowocowały w stolicy 
1948-2009 oraz albumem fotograficznym dla dzieci i wnuków, nagrodzo-
nym przez stowarzyszenie „sandomierski szlak jabłkowy” w 2009 r. jest 
stałą publicystką w czasopismach: „sandomierz”, „ożarów”, „zeszyty san-
domierskie”, publikuje w roczniku historycznym muzeum Historii Pol-
skiego ruchu Ludowego.

Odlewej:H.Chorążyna,MariaGorajówna,ostatni–PiotrTrojnar.Łysołaje,wrzesień1946r.

otrzymała wiele nagród i odznaczeń: Dwie nagrody ministra oświa-
ty i wychowania (1972 i 1977), złota odznaka zNP (1974), medal Komisji 
edukacji Narodowej (1980), odznaczenie towarzystwa im. marii Konop-
nickiej (1980), Polskiego związku Działkowców (1994), warszawskiej spół-
dzielni mieszkaniowej w (1970 i 1980), odznaczenie Pamiątkowe batalio-
nów Chłopskich (1989) i ogólnopolskiego związku Żołnierzy batalionów 
Chłopskich (2007). Ponadto odznaczenia: złoty Krzyż zasługi z mieczami 
1944-1986, oraz Krzyż Kawalerski orderu odrodzenia Polski (1973).
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maria Drozdowiczowa ma rozliczne zainteresowania: poezja, filozo-
fia, teologia. jej hobby to ogrodnictwo. stale utrzymuje więzi serdeczne 
z małą ojczyzną – sandomierszczyzną. Przez lata współpracowała z róż-
nymi organizacjami i stowarzyszeniami m. in. związkiem Nauczycielstwa 
Polskiego, towarzystwem im. marii Konopnickiej, Kołem sandomierzan 
w warszawie, ogólnopolskim związkiem Żołnierzy bCh, Kołem Kro-
śnian w warszawie.

marię Goraj-Drozdowiczową śmiało można nazwać NiezłomNĄ. 
jej życie to heroiczna praca społeczna w „wiciach”, ruchu ludowym i jego 
organizacjach: bCh, LzK, zK. w czasie okupacji niemieckiej uczestni-
czyła w tajnym nauczaniu. Niestrudzenie doskonaliła swoje kwalifikacje 
zawodowe, mówiąc współczesnym językiem, realizowała „uczenie się 
przez całe życie”. Pochłaniała ją twórcza praca zawodowa w spółdzielczo-
ści ogrodniczej. zawsze skromna i pełna empatii. wierzy do dziś po „wi-
ciowemu”, że dobro jest potężną siłą przemieniającą człowieka i że każdy 
wyrasta ze swoich rodziców jak drzewo z korzeni.

OpracowałaZofiaKaczor-Jędrzycka,wieloletniprezesZarząduKrajowego
TowarzystwaUniwersytetówLudowych,dziśprezeshonorowyTULiprezes
FundacjiPolskichUniwersytetówLudowych

ŻycieiczynyNiezłomnych
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Mojaciocia„bandytka”

 

moja ciocia, maria michalczyk, urodziła się   18 lipca 1913  r.
w Daleszycach pod Kielcami, w biednej, wielodzietnej rodzi-
nie.   Pierwsze spotkanie z Polską, jakie zapamiętała z dzie-

cinnych lat, to świętowanie zakończenia wojny z bolszewikami. od naj-
młodszych lat wrażliwa na cierpienie innych, odwiedzała dom starców 
– najczęściej tzw. „Kulawą Panią”, do której wszyscy odnosili się z wiel-
kim szacunkiem. Ciekawość swoją zaspokoiła, gdy pewnego razu „Kulawa 
Pani” opowiedziała jej o swoim udziale w powstaniu styczniowym, gdzie 
była łączniczką do czasu, aż została ciężko ranna. 

wielkim przeżyciem dla młodziutkiej marii był   przyjazd do Kielc 
marszałka józefa Piłsudskiego w 1926 roku.  odzyskanie niepodległości, 
wydarzenia następnych lat oraz klimat domu rodzinnego, wyrobiły w Niej 
wielką miłość i poczucie obowiązku wobec ojczyzny. 
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w 1934 roku rozpoczęła studia matematyczne w warszawie, utrzymu-
jąc się tylko z udzielania korepetycji. mieszkała w strasznych warunkach, 
często chorując i walcząc o to, aby się utrzymać. Nie była jednak osamot-
niona. spotkała się z życzliwością koleżanek, a braterską atmosferę stwa-
rzali również profesorowie. w takiej atmosferze nastał rok 1939.

Październik 1939 roku.   Niemcy rozkwaterowali się w Daleszycach 
i wszędzie ich pełno. siostry marii, siedmioletnia Cecylia i czteroletnia 
Hania siedziały przed domem na dużym kamieniu. Ulicą szła powolnym 
krokiem grupa Niemców. Dziewczynki, choć przyzwyczajone już do ich 
widoku, nie chciały się z nimi spotkać, jednak jeden z nich podszedł do 
skulonych małych postaci, wyciągnął z kieszeni torebkę i zaczął je czę-
stować: „Bitte, kleine Madchen” – powiedział. „Cukierki” – młodsza zaj-
rzała do torebki. starsza siostra z poważną miną powiedziała: „Nie bierz, 
na pewno są zatrute” – i starała się zaciągnąć wystraszoną siostrę do 
domu. Niemiec, widząc to, zbił jedną i drugą po głowie. Niemcy chwilę 
stali na ulicy, po czym postanowili wejść do domu, do którego wbiegły 
dziewczynki.

byli obecni wszyscy domownicy. maria michalczyk znała niemiecki, 
choć słabo, jednak to wystarczyło, aby Niemcy rozpoczęli konwersację. 
wyraźnie okazywali chęć rozmowy z kimś, kto zna ich język. zauważyli 
jej czapkę studencką i na ten tor skierowali rozmowę. Powiedzieli, że sko-
ro zna matematykę, to będzie wykładać w niemieckiej szkole.

„Co? Ja studiowałam aby polskie dzieci uczyć” – powiedziała głośno 
maria.

„Gdzie pani ma polską szkołę?”
„Sądzę, że będzie.”
„Cała Polska jest w naszych rękach!”
„Ale to nie koniec wojny.”
„Prawo jest po stronie silniejszego. Nie chcieliście oddać naszego Pomo-

rza, to weźmiemy cały kraj i świat zobaczy, co Niemcy potrafią. Świat trze-
ba zmieniać na lepszy!”

„Ogniem, bombami i czołgami? Tysiące mogił, kalek, ruiny i zgliszcza 
mają doprowadzić do lepszego świata? Strzelacie do ludzi, grabicie ich mie-
nie, uważacie się za naród cywilizowany, a zachowujecie się jak bandyci”.

Niemcy siedzieli wściekli co chwila próbując przerwać, ale maria bez 
przerwy mówiła. w pewnym momencie zorientowała się, że powiedziała 
za dużo, więc jakby dla uspokojenia siebie dodała:

ŻycieiczynyNiezłomnych
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„Przecież jest jeszcze Bóg?”
„Ha ha ha” – roześmiał się jeden z nich, chwytając za pas z napi-

sem  Gott mit uns. 
w pewnym momencie jeden z nich zerwał się, chwycił pistolet i do-

skoczył do marii. matka zakryła twarz, płacze, siostra przerażona, ojciec 
siedzi nieruchomo na stołku…

„Za co chcesz mnie strzelać? Czy to ja poszłam palić wasze domy, grabić 
mienie i strzelać do waszych ludzi?”

„Schowaj pistolet” – powiedział jeden z nich. „Chodźmy stąd”.
tej nocy maria nie spała w domu. Gospodarz, u którego Niemcy kwa-

terowali, ostrzegł ją, że byli bardzo wzburzeni i ciągle o niej mówili. Poszła 
do rodziny, następnie do Kielc, a po pewnym czasie rozpoczęła działal-
ność konspiracyjną. 

była kierownikiem wywiadu wojskowego AK w placówce Daleszyce. Pro-
wadziła m. in. tajne nauczanie na szczeblu szkoły średniej, a także nasłuch ra-
diowy dla zrzutów. oprócz pracy wywiadowczej, udzielała wszelkiej pomocy 
miejscowemu oddziałowi partyzanckiemu „wybranieccy”. jednym z jej naj-
ważniejszych zadań było nasłuchiwanie audycji z Londynu, w celu wychwy-
cenia zaszyfrowanych informacji zapowiadających zrzut broni, o którym na-
tychmiast, bez względu na porę, trzeba było zawiadomić miejscowy oddział. 
w razie wpadki groziła śmierć lub oświęcim. mimo tych obowiązków włą-
czyła się także w tajne nauczanie, wykładając matematykę i łacinę. 

represje w Daleszycach i okolicach mocno się nasilały – coraz częstsze 
łapanki i rozstrzeliwania jako odwet za akcje partyzanckie, aż w końcu 
całkowite zniszczenie  miasteczka i utrata domu. tak wspomina ten okres:

Codzienne marsze do poszczególnych wiosek, oddalonych od siebie 
o kilkanaście kilometrów. Zajmowałyśmy się obserwacją oddziałów nie-
mieckich. Zimno, błoto, a my w połatanych ubraniach, bez ciepłego okrycia 
i ciągle głodne chodziłyśmy do tych wiosek, każda w innym kierunku. Trze-
ba było ustalać stan i jakość załóg niemieckich, odtwarzać linię okopów, 
odnotowywać zmiany i ruch na drogach. Przez cały okres wojenny meldun-
ki te przesyłano do Londynu. Było to „wartowanie” bez przerwy, aby żaden 
pojazd nie uszedł uwagi, żaden anonim nie dostał się do rąk Niemców, aby 
jak najwięcej rozmów telefonicznych było znanych. Każdy żołnierz niemiec-
ki był policzony! Ostatnie moje meldunki, które się zachowały, noszą daty 
6, 7, 8 stycznia 1945. Była to codzienna, żmudna, szara praca – największa 
moja praca dla Polski.
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Koniec wojny rozpoczął nowy etap w życiu marii michalczyk. starała 
się o pracę w szkolnictwie, ale nigdzie nie było dla Niej miejsca. Pracowała 
w Nadleśnictwie Daleszyce. zaczęła też otrzymywać informacje o areszto-
waniach AK-owców. sięgnijmy do jej wspomnień:

Wielkim przeżyciem było dla mnie zjawienie się dwóch młodych ludzi 
mijających mnie na schodach urzędu. Okazało się, że to panowie z UB 
przyszli mnie aresztować. Przypadek zrządził, że nie rozpoznali mnie na 
schodach. Do biura już nie wróciłam. Panowie z UB przez 3 dni i 3 noce 
szukali mnie w biurze i domu. 

Gdzie uciekać? Musiałam natychmiast wyjechać z Kielc. Z żalem, peł-
na ponurych myśli opuszczałam miasto moich marzeń.   Ze względu na 
bezpieczeństwo poszłam pieszo do Chęcin. Tam wsiadłam do pociągu ja-
dącego do Katowic. Lał deszcz, jechałam pociągiem towarowym w odkry-
tym wagonie, bez bagażu, bo nic nie miałam. Siostry zostawiłam w Kiel-
cach na łasce losu.

maria zatrzymała się w Katowicach, odszukała kuratorium. zapropo-
nowano jej pracę w kilku miejscowościach. wybrała bielsko, a po pewnym 
czasie sprowadziła tam całą rodzinę. serce jednak wyrywało się do Kielc 
i Daleszyc.   

maria michalczyk jest autorką trzech książek pełnych wojennych 
wspomnień i historii Kielecczyzny z okresu wojennego. 

Pomysł napisania tych książek zrodził się z buntu. Pierwszą falę buntu 
przeżyłam, gdy panowie z UB przyszli mnie aresztować. Drugą falę, kiedy 
jako wychowawczyni w bielskim liceum siedziałam przy pierwszej po woj-
nie maturze i słuchałam, jak odpowiadają moje uczennice z historii. Usły-
szałam wtedy, że AK-owcy byli bandytami. Uczennica, która to powiedzia-
ła, nie zdawała sobie sprawy, że naprzeciw niej siedzi jej wychowawczyni, 
taka „bandytka”. 

Dużym bodźcem do napisania książek było także spotkanie z miesz-
kańcami Daleszyc po moim artykule w „Gazecie Kieleckiej” pt. Matema-
tyka wytycza przyszłość. Jeden z mieszkańców powiedział mi wtedy: „Jak 
zginie historia Daleszyc z tej wojny, to będzie Pani wina!”. Oburzyłam się 
i spytałam: „Dlaczego?”. „Bo Pani umie pisać!”. Byłam zaskoczona, że Ci 
prości ludzie powiedzieli mi, że umiem pisać!

tak powstały: Gdy każdy dzień był walką, Diabeł Piątej Kolumny oraz 
Egzamin z życia, którego nie zdążyła dokończyć, gdyż zmarła 9 kwietnia 
1989 r. tę książkę dokończyła jej siostra, Cecylia. 

ŻycieiczynyNiezłomnych
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Ostatni raport, pisany bez pośpiechu, ale z tym samym drżeniem ręki. 
Wtedy z obawy aby nie wpaść, a dziś ręka drży ze wzruszenia. Nikt już 
nie wpisze na nim numeru ewidencyjnego. Który to już z kolei? Może set-
ny, jubileuszowy? Napisany wiele lat później po tamtych, czy jest spóźnio-
ny? Skończyłam swój ostatni raport. I nie muszę już dziś szukać pseudoni-
mu, żeby go podpisać, choć pseudonim ten jest dla mnie symbolem mojej 
najlepszej i najofiarniejszej pracy dla Polski.

maria michalczyk, Gdy każdy dzień był walką. warszawa 1982.





Ci, którzy w strasznych warunkach ratowali życie ludzkie, działali 
w myśl dewizy: Musisz nadziei zawierzyć, bo póki w Tobie jest jeszcze na-
dzieja, będziesz żyć i Polska będzie trwać.

maria michalczyk, Egzamin z życia. Kielce 1999.

Dlaczego o tym piszę? Dziś chyba wszyscy znają Pileckiego, Fieldorfa 
„Nila”, majora „łupaszkę”, „inkę”. jest jednak bardzo wielu bohaterów, któ-
rzy zostali całkowicie zapomniani, a na ich grobie nie świeci się już żadna 
świeczka. 

Chciałbym, aby wszyscy usłyszeli o mieczysławie Drewiczu „warre-
nie”, który, jako szef wywiadu AK w Kielcach, jeździł zawsze nocą po go-
dzinie policyjnej rowerem z ogromnym reflektorem bijącym na odległość, 
bo przecież „Niemcom do głowy nie przyjdzie, że nie ich człowiek może 
swobodnie jechać o tej porze!”. o „Nurkowcu”, czyli Kurcie Podlaska, któ-
ry został siłą wcielony do armii niemieckiej, choć ich obsesyjnie nienawi-
dził. Przedostał się na Kielecczyznę, skąd trafił do „wybranieckich,” gdzie 
ofiarnie służył rannym partyzantom, często zastawiając ich swoim ciałem, 
a oni nim pogardzali.  o Lucynie wrońskiej „ewie”, która wiozła broń do 
rusznikarza niemieckim autem, bo przecież „Niemcy nie będą kontrolo-
wać swojego”…  

Pisząc ten artykuł, korzystałem z wyżej wymienionych książek oraz 
wspomnień cioci Cecylii zawartych w ostatniej z nich – Egzamin z życia. 
Największą skarbnicą jest jednak pamięć. Do dziś pamiętam opowieści 
z wojny u nas w domu, gdy przychodził wujek michał ps. „miś”, brat cioci 
marysi i dopowiadał to, czego w książkach nie było. 

zawsze, gdy jestem w Kielcach, odwiedzam Cmentarz Partyzancki. 
może to tylko moja wyobraźnia tak działa, ale czuję, jakby spoczywający 
tu dopominali się, aby historia o nich nie zginęła we współczesnej Polsce.

może to sama ciocia marysia do mnie mówi, abym pisał? tak samo jak 
jej to powiedział ten „prosty człowiek” z Daleszyc…

moja ciocia „bandytka”, moja ciocia kochana!

Autorwspomnienia:TomekKania,Londyn
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zdomuMichalczyk,siostraMariiMichalczyk

Nieprzewidywalne są losy człowieka i nie da się życia zaplanować. 
Gdy sięgam pamięcią do różnych wydarzeń w moim życiu, stają 
mi przed oczami obrazy niezwykłych sytuacji i dramatycznych 

przeżyć, których byłam świadkiem, a których, mimo upływu lat, nie da się 
zapomnieć. 

jedyny spokojny okres w moim życiu, to czas dzieciństwa, który skoń-
czył się z dniem 1 września 1939 r., z chwilą wkroczenia wojsk niemieckich 
do Polski.

Początek wojny, jaki zapamiętałam w mojej rodzinnej miejscowości 
Daleszyce, to warkot samolotów bombardujących polskie obiekty woj-
skowe, to nieustanny przemarsz wojsk – początkowo wojsk polskich, 
a następnie niemieckich, zmierzających w kierunku wschodnim. obser-
wowaliśmy wędrówkę ludzi przybywających z różnych stron Polski, zmę-
czonych, głodnych, idących najczęściej pieszo. w następnych tygodniach 
wędrówki ludzi nadal trwały, ale w przeciwnym kierunku. wracali cywile 
oraz polscy żołnierze wyczerpani i głodni – niektórzy jeszcze w mundu-
rach, prosząc o cywilne ubrania. 

Pod koniec września część żołnierzy niemieckich, powracających 
z frontu, ulokowano na kwaterach w Daleszycach – w domach, z których 
wyrzucono mieszkańców. Nas ominęło wykwaterowanie, prawdopodob-
nie z powodu zbyt licznej dziewięcioosobowej rodziny. […] to pierwsze 
zetknięcie się z Niemcami, miało duży wpływ na dalsze nasze losy i przy-
spieszyło włączenie się prawie całej rodziny do walki z okupantem. maria 
[michalczyk – siostra Cecylii biegańskiej] po przyjeździe do Kielc spo-
tkała się z przyjaciółmi, którzy już rozpoczęli działalność konspiracyjną 
na terenie Kielc i okolicy. włączyła się bez wahania do bardzo trudnej 
i niebezpiecznej pracy. 
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już w listopadzie 1939 roku powierzono marii organizowanie, a następ-
nie kierownictwo placówki wywiadu wojskowego w Daleszycach. teren, 
który miał jej podlegać, obejmował Daleszyce i okoliczne wioski: belno, 
brzechów, Kranów, Napęków, Niestachów, Niwki, sieraków, i smyków. 
Pracę wywiadowczą na tym terenie rozpoczęła siostra razem ze stanisła-
wem Popielem, sekretarzem gminy Daleszyce oraz z marią Cedro-Fabiań-
ską pracującą również w tej gminie.

Niestety, w sierpniu 1940 roku stanisław Popiel został aresztowany 
i wywieziony do obozu koncentracyjnego, gdzie wkrótce zmarł. w tej 
sytuacji siostra zaczęła poszukiwać nowych ludzi do pracy konspiracyj-
nej. Dość szybko zgodziła się do takiej współpracy maria Nachowska – 
kierowniczka poczty w Daleszycach, która okazała się bardzo cennym 
pracownikiem wywiadu. jako kierowniczka poczty miała możliwość 
podsłuchiwania rozmów telefonicznych prowadzonych przez Niemców, 
przeglądania korespondencji i donosów. Atutem w tej pracy była jej dobra 
znajomość języka niemieckiego. 

Po rozpoczęciu pracy konspiracyjnej siostra otrzymała polecenie ob-
sadzenia zaufanymi ludźmi wszystkich urzędów, również nadleśnictwa 
i policji. Aby mieć możliwość swobodnego poruszania się po Daleszycach 
i okolicy, siostra musiała również znaleźć zatrudnienie. Ponieważ wcze-
śniej udzielała korepetycji córce nadleśniczego, dość szybko otrzymała 
pracę kasjerki w nadleśnictwie. Na posterunku w Daleszycach udało się 
pozyskać do współpracy policjanta z belna, józefa zarębskiego, który oka-
zał się doskonałym agentem wywiadu. Przekazywał on informacje do pla-
cówki Daleszyce o wszystkich zamiarach niemieckich, ostrzegał też ludzi 
przed aresztowaniem.

był to niezwykle zgrany zespół, pracujący w wywiadzie wojskowym 
przez całą wojnę, w zwz [związku walki zbrojnej], a następnie w ra-
mach struktur Armii Krajowej. wszystkie trzy marie po zaprzysiężeniu 
posługiwały się indywidualnymi pseudonimami. maria michalczyk mia-
ła dwa pseudonimy – „wyrwicz” i „Doliński”, maria Cedro-Fabiańska 
– ps. „skiba”, a maria Nachowska – ps. „turek”. miejscowy oddział party-
zancki nadał im zbiorowy pseudonim „trzy marysie”. w mojej rodzinie 
przysięgę składali również moja mama ps. „opiekunka” i brat michał 
ps. „miś”. siostra zachęciła także do pracy konspiracyjnej szwagra, bo-
lesława rejnowicza, który jako organista dojeżdżał do sąsiedniej para-
fii rowerem. Poruszając się po okolicznych wioskach, miał możliwość 
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przewożenia meldunków do innych placówek wywiadowczych. ojciec, 
mimo poważnej choroby, oraz reszta rodzeństwa pomagali siostrze 
w wielu różnych sytuacjach. w miarę potrzeby każdy z nas wykonywał 
polecenia natychmiast, wiedząc, że możemy komuś przyjść z pomocą 
lub kogoś ostrzec. 

obowiązki, jakich podjęły się „trzy marysie”, były zawarte w rozka-
zach ii oddziału Komendy Głównej zwz – AK. Należało zbierać wszyst-
kie wiadomości o wrogu: w urzędach, na kwaterach, na ulicach, oraz usta-
lać liczbę stacjonujących i przejeżdżających formacji niemieckich, ilość, 
rodzaj i jakość broni, typ pojazdów, znaków identyfikacyjnych, kierunki 
przemarszów. Przekazywano również informacje dotyczące wojska, ge-
stapo, żandarmerii, wiadomości o aresztowaniach, a także dane o zarzą-
dzeniach niemieckich w urzędach i nałożonych na ludzi kontyngentach. 
o wrogu kazano wiedzieć wszystko – obserwować, przekazywać zdobyte 
dane, ale „milczeć”! 

to słowo „milczeć”, w rozkazie nr 5, tak było przestrzegane przez „trzy 
marysie” i całą naszą rodzinę, że o pracy wywiadowczej tej placówki nie 
wiedział nikt: ani partyzanci, ani sąsiedzi. 

Ponieważ „trzy marysie” dodatkowo pomagały partyzantom miejsco-
wego oddziału „wybranieccy” (choć to nie należało do ich obowiązków), 
wszyscy myśleli, że to jest ich jedyna działalność. tymczasem praca wy-
wiadowcza w ich placówce była najważniejsza. 

Do obowiązków siostry należało pisanie i przekazywanie okresowych 
raportów, które, poprzez komórki wywiadowcze, szły aż do Londynu. 
raporty i meldunki o sytuacji na podległym jej terenie pisała najczęściej 
podczas pracy w nadleśnictwie, bo miała, jako kasjerka, osobny pokój. 
w naszym domu umieszczony był służbowy aparat radiowy do codzien-
nego odsłuchiwania wiadomości z Londynu, w których były zaszyfrowa-
ne informacje o zrzutach broni lub skoczków. wiadomość o zrzucie była 
sygnalizowana określoną melodią. Po odsłuchaniu takiego hasła, siostra 
natychmiast, bez względu na porę czy pogodę, musiała tę informację 
przekazać partyzantom, aby mogli przygotować się do odebrania i zabez-
pieczenia zrzutu.

Przy nasłuchu radiowym pomagali siostrze mama i brat michał, który 
przynosił wieczorem aparat radiowy, ukrywany w stodole. michał był naj-
częściej wysyłany z meldunkami, raportami i ostrzeżeniami przed aresz-
towaniem do różnych miejscowości – przeważnie pieszo. 



108



były takie sytuacje, że siostra musiała prosić chorego ojca, aby furman-
ką pojechał do Kielc po jakąś ważną osobę i zawiózł ją na spotkanie z par-
tyzantami w lasach cisowskich. 

w maju 1944 roku oddział partyzancki „wybranieccy” pod dowódz-
twem mariana sołtysiaka ps. „barabasz” rozlokował się na stałe w lasach 
cisowskich. Partyzantom trzeba było zapewnić miejsca noclegowe i do-
starczać żywność. siostra, pracując w nadleśnictwie jako kasjerka, umoż-
liwiła partyzantom trzykrotne zabranie pieniędzy z jej kasy, dając im 
znać, kiedy i w jaki sposób mają dokonać napadu. Akcje były tak sprytnie 
przeprowadzone, że Niemcy nikomu nie mogli nic udowodnić. Dowódca 
oddziału „wybranieckich” – „barabasz” – zwrócił się również do siostry 
z prośbą o uszycie dla jego oddziału chlebaków wyposażonych w podręcz-
ne apteczki. mimo że nie należało to do obowiązku jej zespołu, obiecała, 
że postara się coś załatwić. Płótno na chlebaki dała moja mama, która każ-
dego roku robiła lniane płótno na krosnach. Ponieważ mieliśmy w domu 
maszynę do szycia, dwie marysie –„wyrwicz” i „skiba” razem z mamą 
„opiekunką” natychmiast zabrały się do szycia chlebaków. Przez kilka dni 
maszyna terkotała od rana do nocy. Niektórzy sąsiedzi byli zgorszeni tym, 
że wierzący michalczykowie w niedzielę coś szyją. z wielkim zapałem 
pomagałam siostrze w przygotowywaniu opatrunków i apteczek. w taki 
sposób oddział „wybranieckich” otrzymał pięćdziesiąt chlebaków i trzysta 
opatrunków osobistych. siostra zorganizowała również dla tego oddziału 
dużą apteczkę z lekami i narzędzia chirurgiczne. 

w 1943 roku na terenie Daleszyc zostało zorganizowane tajne naucza-
nie młodzieży. Chodząc jeszcze do szkoły podstawowej, uczęszczałam 
na tajne lekcje z zakresu historii, geografii i języka polskiego. Dokształ-
canie zorganizował zastępca kierownika szkoły stefan Krzemień. w 1944 
roku zorganizował on również dwa komplety gimnazjalne, na które ja też 
uczęszczałam. Pan Krzemień poprosił moją siostrę marię, aby włączyła 
się do tajnego nauczania. była w rozterce, bo przecież miała wiele innych 
ważnych obowiązków, ale nie mogła mu odmówić. Podjęła się nauczania 
młodzieży dwóch przedmiotów: matematyki i łaciny. Lekcje odbywały się 
w niesamowitych warunkach, często przerywane alarmem i ucieczką, gdy 
zjawiali się Niemcy. 

rok 1944 był dla całej mojej rodziny niezwykle trudny. zadania, któ-
rych podjęli się mama, siostra i brat, chwilami były nie do udźwignięcia. 
ojciec był już tak chory, że nie mógł sam się poruszać. Niemcy co kilka dni 
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wpadali do Daleszyc, urządzając łapanki i podpalając domy. wciąż ogła-
szano alarmy: „Uciekać, jadą Niemcy!”. tymczasem nasza rodzina czuwała 
przy chorym ojcu, czekając z niepokojem, co będzie, gdy Niemcy zastaną 
nas w domu. 25 lipca 1944 r., gdy ojciec stracił przytomność, mama wysłała 
brata michała do nadleśnictwa, aby powiadomił marysię, że ojciec umie-
ra. siostra w tym czasie pisała pilny raport o sytuacji na terenie Daleszyc 
i w okolicznych wsiach. Gdy go skończyła, wysłała brata z tym raportem 
do sukowa. Dopiero wtedy wróciła do domu, ale ojciec już nie żył! 

Po pogrzebie ojca szwagier bolesław, widząc jaka jest sytuacja w Da-
leszycach, postanowił, że z żoną Helą i ich kilkunastomiesięczną córecz-
ką Halinką wyjadą do rakowa do jego rodziców. Uważał, że tam będzie 
bezpieczniej dla jego rodziny. Poprosił również moją mamę, aby pozwo-
liła mi z nimi pojechać. Ucieszyłam się, bo bardzo lubiłam opiekować się 
ich małą córeczką i bawić się z nią. Po wszystkich strasznych przeżyciach 
w Daleszycach, w pierwszych trzech dniach pobytu w rakowie mogliśmy 
wreszcie trochę odpocząć. 

Niestety, w nocy, na początku sierpnia 1944 roku, usłyszeliśmy warkot 
samolotów, wybuchy i strzelaninę, po których – ku naszemu zaskoczeniu 
– zobaczyliśmy wkraczające do rakowa oddziały radzieckie. wydawało 
się nam, że przybliża się koniec walk na tym terenie, a może i szybki koniec 
wojny. błędne było nasze myślenie, ponieważ okazało się, że oddziały te 
nie miały zamiaru posuwać się dalej w kierunku zachodnim. Postanowiły 
gromadzić na przyczółku baranowskim broń, amunicję, żywność i środki 
transportu, które często zabierali mieszkańcom rakowa. w ten sposób 
przygotowywali się do przyszłej ofensywy.

tymczasem wczesnym rankiem 16 sierpnia 1944 r., Niemcy przystąpili 
do kontrataku i z zaskoczenia uderzyli na stacjonujące w rakowie oddzia-
ły wojsk radzieckich. już w nocy było słychać odgłosy wybuchów i war-
kot samolotów. o godzinie 6 rano wyskoczyliśmy z łóżek i wybiegliśmy 
przed dom. w tym momencie samolot niemiecki zaczął pikować w naszą 
stronę i strzelać z karabinu maszynowego. Kule, tuż przy naszych nogach, 
uderzały w chodnik. Na szczęście nikt z nas nie został trafiony. byliśmy 
przerażeni, bo nie było gdzie się schować i nie wiadomo gdzie uciekać. 
tej nocy szwagier z żoną i małą Halinką, ze względu na bezpieczeństwo, 
nocowali w odległej o dwa kilometry od rakowa leśniczówce. Ponieważ 
zaczęły się zacięte walki w rakowie, ja z rodziną szwagra postanowiliśmy 
uciekać z miasteczka, kierując się w stronę cmentarza. Aby dotrzeć do 
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cmentarza, biegliśmy przez łąki i pola. samoloty bez przerwy krążyły, zni-
żały się i strzelały do ludzi chowających się w zbożu lub kopkach siana. Co 
chwilę słychać było jęki postrzelonych ludzi. Dobiegliśmy do cmentarza. 
Przez długi czas przebywaliśmy na cmentarzu, chowając się za pomniki, 
gdy nadlatywały samoloty i strzelały z karabinów maszynowych. Na cmen-
tarzu chroniły nas nagrobki i drzewa, dlatego przebywaliśmy tam kilka go-
dzin. Gdy samoloty odlatywały nad raków, usiłowaliśmy biec przez pola, 
aby jak najszybciej znaleźć się na terenach zalesionych. 

w tej niesamowitej ucieczce zgubiłam się, nie mogąc nadążyć za ro-
dziną szwagra. Dopiero pod wieczór dobiegłam z ludźmi do wąwozu, 
którego zbocze było porośnięte krzewami. Na szczęście w tym zagajniku 
samoloty nie mogły nas już dostrzec. tak więc znalazłam się sama wśród 
obcych ludzi. szłam w tym wąwozie wystraszona, zmęczona i głodna, 
popłakując i szukając swej rodziny. modliłam się bez przerwy powta-
rzając: Kto się w opiekę odda Panu swemu, a całym sercem szczerze ufa 
Jemu... Niektórzy zaczepiali mnie pytając: „Dziecko, co ci jest, dlaczego 
płaczesz?”. „Zgubiłam rodzinę” – odpowiadam. Pytali dalej: „Jak się na-
zywają?”. „Rejnowiczowie” – odpowiadałam. Niestety, przez długi czas 
nikt mi nie mógł pomóc. Dopiero pod wieczór, błądząc po zboczach wą-
wozu, odnalazłam siostrę i szwagra, którzy również w popłochu przed 
Niemcami uciekali z leśniczówki do tego samego wąwozu. Cały dzień, 
od szóstej rano, nic nie jedli, ale najbiedniejsze było dziecko, mała Halin-
ka, która wciąż płakała, bo była głodna. rodzice dawali jej do picia wodę 
ze strumyka. 

Pod koniec dnia, gdy ucichły wybuchy i strzelanina, postanowiliśmy 
wracać do Daleszyc przez gęste lasy, w kierunku ociesęk. Głodni i zmę-
czeni poruszaliśmy się bardzo wolno. Na szczęście święcił księżyc, uła-
twiając nam przemieszczanie się przez zarośla. Halinka, którą niósł naj-
częściej szwagier, na zmianę płakała i zasypiała. Po kilku godzinach na 
skraju ociesęk zauważyliśmy niewielką chatę. szwagier postanowił zapu-
kać i poprosić o coś do jedzenia. Niestety, nikt mu nie otworzył – najpraw-
dopodobniej ze strachu. Gdy nad ranem dotarliśmy do lasów cisowskich, 
zobaczyliśmy dziwne obozowiska. widok niesamowity. Na trawie, na ko-
cach, pod gołym niebem zobaczyliśmy wielu śpiących ludzi. byli to miesz-
kańcy Daleszyc, którzy po wielu potyczkach partyzantów z Niemcami, po 
pacyfikacji i spaleniu przez Niemców prawie całych Daleszyc, uciekli do 
lasów cisowskich. 
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Gdy zobaczyli nas, ledwie trzymających się na nogach, dali nam coś do 
picia i po kromce chleba. Dowiedzieliśmy się, że nasza rodzina również 
znajduje się w tych lasach, ale nie wiedzieliśmy w jakim rejonie. około 
godziny dziesiątej odnaleźliśmy obóz naszej rodziny, która rozlokowała się 
na łagodnym zboczu, w miejscu, gdzie w 1863 roku stacjonowały oddziały 
powstańców Langiewicza. obozowisko było duże, bo do naszej rodziny 
dołączyli księża, urzędnicy z gminy i kilku przyjaciół – razem było w na-
szym obozie dwadzieścia jeden osób. 

Przez dłuższy czas Niemcy bali się wkraczać w głąb lasu, sądząc, że 
jeszcze w okolicy Cisowa przebywają partyzanci, dlatego strzelali do każ-
dego, kto z lasu próbował wyjść. Na skraju lasów Cisowskich, od strony 
Daleszyc, wbite były ogromne tablice z napisami: „Achtung banditen”. 
tymczasem w Cisowie i Daleszycach partyzantów już nie było – wyruszyli 
na pomoc powstańcom warszawskim. 

w tej sytuacji niezwykłą odwagą wykazała się moja mama, prawdziwa 
„opiekunka”. Codziennie po zmroku wychodziła z lasu, aby z najbliższych 
pól wykopać trochę ziemniaków, buraków lub jarzyn. wracała nad ranem 
bardzo zmęczona, dźwigając zdobytą żywność na plecach. miała przecież 
do wyżywienia dwadzieścia jeden osób. Gotowaniem na ognisku zajmo-
wały się siostry.

w tym czasie „trzy marysie” bez przerwy wędrowały z meldunkami 
do różnych jednostek wywiadu, z informacjami o aresztowaniach, o prze-
mieszczaniu się jednostek wojsk niemieckich, o liniach okopów, umocnień 
i zasieków, a przede wszystkim o sytuacji miejscowej ludności. w takich 
warunkach, często głodne, zmarznięte, musiały dodatkowo obsługiwać 
placówkę Górno, która po aresztowaniach została bez ludzi z wywiadu. 
Dlatego moja mama „opiekunka” i brat michał „miś” w miarę potrzeby 
wspierali siostrę, wędrując codziennie pieszo do odległych miejscowości 
z informacjami o sytuacji w strefie przyfrontowej. 

sytuacja ludzi w leśnych obozach była bardzo trudna. zaczęły się zimne 
noce i coraz trudniej było zdobyć coś do jedzenia. wszyscy spodziewali się, 
że szybko nastąpi ofensywa wojsk radzieckich. Niestety, tak się nie stało, dla-
tego moja mama i siostra zaczęły zastanawiać się, gdzie szukać schronienia, 
bo zbliżała się zima. wiedzieliśmy, że nasz dom w Daleszycach jest całkowi-
cie spalony. Ludzie powoli zaczęli wychodzić z lasów. Niemcy, przygotowu-
jąc się do ponownej ofensywy, już nie strzelali do ludzi wychodzących z kry-
jówek, bo ci ludzie byli im potrzebni do kopania rowów, okopów i zasieków. 
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Pod koniec września nasza rodzina znalazła wreszcie schronienie 
w jednoizbowym domu w Kranowie. w dość dużej izbie było tylko jedno 
łóżko, w którym spały właścicielki domu, a miejscem na nocleg dla na-
szej rodziny było legowisko ze słomą na podłodze. w takich warunkach 
spało piętnaście osób, a czasem więcej. Do naszej rodziny dołączył jeden 
z partyzantów z oddziału „wybranieckich”. Nie miał dokąd wracać, po 
rozwiązaniu Armii Krajowej. był to 18-letni włodek Pietruszka, który za-
przyjaźnił się z bratem michałem. 

od 25 sierpnia 1944 r. rozpoczął się przejazd wojsk niemieckich przez 
Daleszyce, do Cisowa, w celu otoczenia przyczółka baranowskiego. znów 
zaczęły się represje – zabierano ludziom bydło, zboże i ziemniaki. 

Pewnego dnia, pod wieczór, bardzo wielu Niemców wkroczyło do 
Kranowa. zaczęli wyrzucać ludzi z ich własnych domów i aresztować 
mężczyzn. wpadli również do domu, w którym nocowała nasza rodzina. 
michał, widząc wcześniej przez okno, że idą Niemcy, krzyknął na włod-
ka, aby za nim uciekał na strych. wskoczył pierwszy na drabinę, a za nim 
włodek. wchodzący do sieni Niemcy zauważyli na drabinie tylko nogi 
włodka. ściągnęli go i natychmiast aresztowali. Nas wszystkich wyrzucili 
na podwórko. 

obie z małą Hanią zaczęłyśmy płakać. Niemcy podeszli do nas. jeden 
z nich wyciągnął coś z chlebaka i zaczął nas częstować. były to zapakowa-
ne małe kostki sera. […] Pokornie wzięłyśmy, co nam Niemiec wcisnął do 
ręki. Gdy jedli kolację i szykowali się do spania, widać było, że byli bardzo 
zmęczeni. w pewnej chwili Niemiec, który dał nam te kostki sera, zawołał 
mamę, mnie i Hanię i kazał nam wejść do izby. Nie wiedziałyśmy, jakie ma 
zamiary. Przez tłumacza oznajmił nam, że mama i dwie dziewczynki będą 
spały w łóżku właścicielek domu. ze strachem weszłyśmy do tego łóżka. 
Niemcy natychmiast zaczęli się kłaść na podłodze, na słomianym legowi-
sku. wszystkie trzy nie mogłyśmy zasnąć, a ja cały czas obserwowałam 
śpiących żołnierzy niemieckich.

w pewnym momencie, w środku nocy, Niemcy zaczęli nerwowo się 
kręcić, drapać i zrywać z legowiska, a następnie wybiegać na podwórko, 
wykrzykując przekleństwa o polskich świniach i brudasach. okazało się, 
że w tej słomie, na której spali, były pchły i inne robactwo. wcześniej, 
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przez co najmniej dwa tygodnie, spało na tym miejscu, w ubraniach i bez 
mycia około piętnastu osób; stąd przypuszczenie, że w słomianym legowi-
sku zalęgły się insekty. 

byłyśmy przerażone, bojąc się, że nas zastrzelą lub podpalą ten dom. 
szeptem powtarzałyśmy modlitwę: Kto się w opiekę odda Panu swemu… 
Pozostając nadal w tym łóżku, z niepokojem czekałyśmy na dalszy bieg 
wydarzeń.

Nad ranem nastąpił nagły zwrot sytuacji. Pobudka we wszystkich do-
mach, gdzie nocowali Niemcy. widocznie otrzymali rozkaz do dalszej 
marszruty. Do nas też już nie zaglądali. Po pół godzinie nastąpił wymarsz 
w kierunku frontu wschodniego.

michał całą noc przesiedział na strychu, ukryty w sianie. w tych 
dniach nie było też z nami siostry marii, która wyjechała do Kielc, gdzie 
przeniesione zostało nadleśnictwo. Kiedy siostra dowiedziała się, w jakich 
warunkach żyjemy w Kranowie, przyjechała natychmiast, aby zabrać do 
Kielc przynajmniej dwie najmłodsze siostry – wycieńczone, chore i głod-
ne. mama z michałem i jurkiem przenieśli się do krewnych w pobliżu Da-
leszyc. 

ofensywa wojsk radzieckich na przyczółku baranowskim rozpoczęła 
się 12 stycznia 1945 r. walki w okolicy Daleszyc były bardzo zacięte i trwa-
ły kilka dni. zginęło wielu Niemców, a także pięćdziesięciu mieszkańców 
Daleszyc. 

opisane powyżej wydarzenia, jakich byłam świadkiem w latach 1939-
1945 w moich rodzinnych stronach – mimo upływu lat – tkwią nadal 
w mojej pamięci. Przedstawione fakty świadczą o ofiarnej pracy małej ko-
mórki wywiadowczej na terenie Daleszyc, a także o wielkim zaangażowa-
niu całej mojej rodziny w walkę z okupantem. 

Po latach nasz wysiłek został zauważony i potwierdzony w wielu pu-
blikacjach. zacytuję niektóre wypowiedzi. wojciech borzobohaty w mo-
nografii historycznej pt. „Jodła”: Okręg Radomsko-Kielecki ZWZ – AK na-
pisał: 

Jedną z najlepszych w obwodzie była komórka wywiadu w gminie Da-
leszyce, prowadzona przez cały czas okupacji przez „Wyrwicz” (Maria Mi-
chalczyk)1.

1  W. Borzobochaty, Jodła: Okręg Radomsko-Kielecki ZWZ-AK, 1939-1945, Warszawa 1988, 
s. 206.
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Kazimierz Pyzik w książce pt. Sylwetki nieznanych bohaterów, w roz-
dziale zatytułowanym Ostatnie miesiące – ciężkie dni pracy wywiadu na-
pisał:

W tym czasie cały mój aparat wywiadu bardzo ofiarnie pracował, czę-
sto w bardzo trudnych warunkach jak np. placówka Daleszyce […]. Nie 
było co jeść, nie było w czym chodzić, ale praca nie ustawała ani na chwilę. 
Ciągły ruch wojsk i dyslokacje oddziałów niemieckich placówka rejestrowa-
ła dokładnie2.

jerzy Kotliński ps. „wojtek”, „Halny” w opracowaniu pt. 50-lat Wybra-
nieckich tak opisuje pracę wywiadu placówki Daleszyce:

Należy dodać i to, że pod patronatem p. Michalczyk produkowano dla 
partyzantów opatrunki, torby sanitarne, chlebaki itp. przedmioty, przeka-
zywane potem żołnierzom podziemia […]. Pani Maria należała do ludzi, 
którzy w czasie okupacji działali w ukryciu, nieraz nawet przed członkami 
własnej organizacji. O tych ludziach mówiło się wówczas mało, a i po woj-
nie także niewiele, a oni bez broni w rękach walczyli każdego dnia o swoją 
ojczyznę, nie szczędząc własnego życia i własnych rodzin3.

moja siostra maria michalczyk również opisała wydarzenia tamtych 
lat. w książce pt. Gdy każdy dzień był walką, w rozdziale zatytułowanym 
Tobie Ojczyzno, postawiła pewne pytania:

Czy warto było zapomnieć wtedy zupełnie o sprawach osobistych, 
o sprawach rodzinnych, o niezwykle ciężkich warunkach materialnych […] 
i poświęcić się tak bez reszty dla spraw wolności? 

Czy warto było wciągać do tej pracy cały mój dom? Ojca, który choć 
chory zaprzęgał konia, żeby mi ułatwić szybkie dotarcie do celu? 

Czy warto było matce, mającej tak liczną rodzinę na utrzymaniu, wkła-
dać na plecy karabin maszynowy, aby się z nim przedarła przez kordon 
niemiecki? 

Czy warto było wysłać dziesięcioletnią siostrę Cecylię do liczenia czoł-
gów i samolotów niemieckich?4

maria w swej książce nie dała odpowiedzi na postawione pytania „czy 
warto było”, pamiętając, co ją i naszą rodzinę spotkało po zakończeniu 
wojny. w marcu 1945 roku dwaj panowie z Ub przyszli ją aresztować. 
Nie rozpoznali jej, gdy mijała ich na schodach w nadleśnictwie. wiedząc, 
2  K. Pyzik, Sylwetki nieznanych bohaterów, Warszawa 1994, s. 159.
3  J. Kotliński „Wojtek”, „Halny”, 50 lat „Wybranieckich”, Wrocław 1993, s. 147.
4  M. Michalczyk, Gdy każdy dzień był walką, Warszawa 1982, s. 138.

ŻycieiczynyNiezłomnych
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CecyliaBiegańska

że zaczęły się aresztowania AK-owców, przez pewien czas ukrywała się, 
a następnie wyjechała w inny rejon Polski. znalazła pracę w szkolnictwie 
w bielsku-białej jako nauczyciel matematyki. Postawiła sobie nowy cel – 
ułatwienie zdobycia wykształcenia rodzeństwu i kilkunastu biednym dzie-
ciom ze spalonych Daleszyc. 

Przeżycia wojenne w okresie PrL-u wciąż jednak wracały, szczególnie 
gdy powtarzano kłamstwa o Armii Krajowej. siostra nie mogła się z tym 
pogodzić, gdyż pamiętała jak jej placówka wywiadu uratowała życie jede-
nastu skoczkom „berlingowcom” – z desantu ze związku radzieckiego. 
Ani skoczkowie, ani dowódca desantu józef sobiesiak „maks” przez wiele 
lat nie wiedzieli, komu zawdzięczają ocalenie. zbyt szybko zapomniano, 
że pod koniec wojny meldunki i raporty siostry – za wiedzą szefa wywiadu 
AK – były przekazywane do dowództwa wojsk radzieckich. 

moja mama i siostra nie doczekały wolnej Polski. ich życie w czasach 
PrL-u było również niezwykłe i ofiarne jak w czasie ostatniej wojny.

Cecylia Biegańska, z domu Michalczyk

 
 







Świętokrzyskie sanitariuszki
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Maria Danuta Książkiewicz-Szapiro ps. „Diana”

Urodzona 28 grudnia 1924 r. w Kołaczkowicach, powiat stopnicki. 
w czasie okupacji ukończyła szkołę średnią i rozpoczęła studia 
medyczne na tajnym Uniwersytecie Poznańskim w warszawie.

Pracę konspiracyjną rozpoczęła w okresie nauki na tajnych komple-
tach w warszawie, jako kolporterka prasy i ulotek. w czasie pobytu u ro-
dziny we wsi Głuchów Lasy złożyła przysięgę w zwz-AK, uczestnicząc 
w konspiracyjnych kursach dla sanitariuszek. Później była instruktorką 
na tych kursach. od 9 sierpnia do 17 października 1944 r. pełniła funkcję 
sanitariuszki i lekarza w leśnym szpitalu oddziału partyzanckiego podpo-
rucznika „Dęba”, a następnie w 3 Kompanii 4 Pułku Piechoty Legionów 
AK w lasach Pasma Cisowskiego Gór świętokrzyskich.

Po wojnie dokończyła studia na wydziale Lekarskim Uniwersytetu 
warszawskiego, uzyskując dyplom lekarza medycyny. Pracę rozpoczęła 
już w 1946 roku jako asystentka, adiunkt, a później p. o. kierownika Kli-
niki Gastrologicznej Akademii medycznej w warszawie. w międzyczasie 
pracowała również w ośrodku Naukowo-badawczym studium Doskona-
lenia Lekarzy, oraz w Lecznicy ministerstwa zdrowia i opieki społecznej. 
w okresie pracy zawodowej uzyskała stopień doktora nauk medycznych 
i złożyła pracę habilitacyjną. w tym czasie zdobyła również dwie spe-
cjalizacje ii stopnia z zakresu chorób wewnętrznych i gastroenterologii, 
opublikowała trzydzieści pięć prac naukowych oraz wygłosiła kilkanaście 
referatów na zjazdach naukowych w Polsce i za granicą.

odznaczona trzykrotnie medalem wojska Polskiego, Honorową od-
znaką Żołnierza Armii Krajowej Korpusu „jodła” – Dowódca towarzy-
szom broni, odznaką Żołnierza Armii Krajowej.
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Bronisława Jóźwik-Pągowska-Liversage ps. „Bronka”, 

„Gazela”

Urodziła się 25 marca 1923 r. w warszawie. Przed wybuchem woj-
ny była uczennicą szkoły artystycznej przy operze warszawskiej. 
Pracę konspiracyjną rozpoczęła w 1940 roku w wojskowej orga-

nizacji Kadra Polski Niepodległej (KPN) pod dowództwem pułkownika 
józefa Lechicz-Celicy ps. „wiesław” jako kurier do specjalnych zleceń 
w oddziale dywersyjnym KPN „Perkun”. w latach 1940-1942 kursowała 
najczęściej na trasie warszawa – Kielce, w latach 1943-1944 działała głów-
nie w okolicach Kielc, biorąc czynny udział w wielu brawurowych akcjach 
przeciwko Niemcom.

jej dowódcą w Kielcach był przez pewien czas stefan Fąfara „Dan”, 
a następnie zbigniew Kruszelnicki „wilk”, ale bezpośrednim przełożonym 
był władysław bochniewski „Artur” z wywiadu AK. Po ostatnim zamachu 
na wittka i wydarzeniach związanych z ratowaniem „milcza”, „bronka” na 
rozkaz „Artura” została oddelegowana do grupy „Gryfa” – komendanta 
okręgu KPN Pawła stępnia. Podczas koncentracji na początku sierpnia 
1944 roku jej oddział został włączony w skład ii batalionu 4 Pułku Pie-
choty Legionów AK. Po koncentracji brała udział we wszystkich akcjach 
przeprowadzonych przez oddział, między innymi w bitwie pod Antonio-
wem. Po bitwie pod radkowem natrafiła na grupę rannych partyzantów, 
którymi opiekował się jedyny lekarz „Andrzej”. Na jego prośbę „bronka” 
pozostała w tym miejscu przez kilka dni, zmieniając się w sanitariuszkę, 
by pomóc doktorowi w opatrywaniu i ratowaniu rannych.

Po demobilizacji przebywała w lesie aż do grudnia 1944 roku, ponie-
waż nie miała dokąd wrócić – matka nie żyła, ojciec został wywieziony 
zamiast niej do oświęcimia, skąd już nie powrócił.

Na początku 1945 roku „bronka” wraz z grupą dziewięciu kolegów 
z AK wróciła z Kielc do warszawy, aby ukryć się przed służbą bezpieczeń-





stwa. Gdy pobyt w warszawie nie był już możliwy, udała się do szczecina. 
tam dzięki pomocy ludzi z AK uzyskała pracę jako laborantka w Przy-
chodni radiologicznej, tam też pod zmienionym nazwiskiem w 1948 roku 
zdała maturę.

w 1949 roku została zmuszona do wyjazdu ze szczecina, gdyż zainte-
resował się nią Urząd bezpieczeństwa i ponownie wyjechała do warszawy. 
otrzymała pracę w „społem”, a następnie w biurze studiów i Projektów 
Handlu wewnętrznego. Po ujawnieniu się była wielokrotnie zatrzymywa-
na i przesłuchiwana. 

w 1969 roku wyjechała za granicę, do Londynu. w 1990 roku została 
odznaczona w Londynie Krzyżem Armii Krajowej.

Świętokrzyskiesanitariuszki
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Krystyna Nowakowska-Majewska ps. „Szczypawka”

Krystyna Nowakowska, córka stanisława i Antoniny z rutczyń-
skich, ur. w 1919 roku w Kielcach. Kiedy wybuchła wojna, Krystyna 
szykowała się na studia medyczne, ale historia pokrzyżowała jej 

plany. już na samym początku okupacji hitlerowskiej, zaraz po urucho-
mieniu szpitala w gmachu seminarium Duchownego, zgłosiła się do pra-
cy jako wolontariuszka. w szpitalu została przeszkolona na tajnym kur-
sie pielęgniarskim, a równocześnie wprowadzona do istniejącej już tajnej 
organizacji podziemnej zwz, z przekształconej później w AK. Przyjęła 
pseudonim „szczypawka”.

Krystyna Nowakowska była wybitną, inteligentną, odważną i energicz-
ną instrumentariuszką, która asystowała przy poważniejszych operacjach, 
które często się zdarzały poza szpitalem, w prywatnych domach. była ulu-
bienicą nie tylko lekarzy chirurgów i sióstr zakonnych, ale też całego per-
sonelu szpitalnego. 

brała też udział w operacji i leczeniu wittka, szefa agentów gestapo. 
Na początku lipca 1943 roku, na podwórzu seminarium Duchownego, 
gdzie wówczas znajdowała się szpital, dokonano zamachu na wittka. Do-
stał czternaście kul poniżej pancerza napiersiowego, którym był zabezpie-
czony. w ciężkim stanie umieszczono go najpierw w tymże szpitalu i we-
zwano do niego doktora józefa Kalisza „Kosmę”, któremu oznajmiono, że 
głową odpowiada za życie rannego. Po opatrzeniu ran wittka przewiezio-
no do gestapo na ul. szeroką (późniejsze nazwy: Focha, buczka a obecnie 
Paderewskiego). Doktor Kalisz był zobowiązany do dalszego leczenia ran-
nego w pomieszczeniach gestapo. Poza asystentką doktora Kalisza, Kry-
styną Nowakowską „szczypawką”, pomagał mu w tym pielęgniarz, stani-
sław Guzik, który przenosił ze szpitala do gestapo aparat rentgenowski. Po 
zabiegu wittek chciał dać „szczypawce” i stanisławowi Guzikowi po sto 
złotych. wówczas Krystyna oświadczyła, że ona pieniędzy nie przyjmie, 
na co wittek zapytał z przekąsem: 





„Tak się pani dobrze powodzi? Muszę to sprawdzić. Jeżeli nie chce pani 
pieniędzy, to zjemy razem obiad.” 

 „Ja zup nie jadam” – oświadczyła Krystyna z uśmiechem.
„To zamiast zupy zje pani drugie danie!” – odrzekł stanowczo.
więc tego już odmówić nie mogła. można sobie wyobrazić, co prze-

żywała konspiratorka „szczypawka”, siedząc obok jednego z największych 
katów Polaków, z pochodzenia prawdopodobnie Chorwata, nazywanego 
przez panią marię michalczyk „diabłem piątej kolumny”.

w czasie akcji „burza” w sierpniu 1944 r. „szczypawka” opuściła szpital 
z ładunkiem medykamentów i narzędzi chirurgicznych, aby zameldować 
się w zgrupowaniu swojego pułku w lesie na Gruchawce, gdzie również 
dołączył chirurg, doktor „sulima”.

Po zakończeniu wojny Krystyna Nowakowska rozpoczęła studia me-
dyczne, a potem zrobiła specjalizację kardiologa. była bardzo zdolnym 
i ofiarnym lekarzem. wyszła za mąż za zbigniewa majewskiego. było to 
małżeństwo bezdzietne. 

w rocznicę wybuchu wojny – 1 września 1967 r., mając zaledwie 48 lat, 
odeszła z tego świata. jej małżonek, zbigniew majewski, odszedł za żoną 
w listopadzie 1967 r.

Świętokrzyskiesanitariuszki
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Alicja Mróz ps. „Lilka”, „Kora” 

zdomuNowakowska,młodszasiostraKrystynyNowakowskiej

Alicja Nowakowska po przeszkoleniu na tajnym kursie sanitarnym 
i odbyciu praktyki w szpitalu Dziecięcym pracowała z ogromnym 
oddaniem w szpitalikach partyzanckich w okolicach marzysza 

oraz Nidy-zbrzy. w czasie akcji „burza” również brała udział w koncen-
tracji AK wraz z doktorem „sulimą” w kompleksie lasów Gruchawki.

Po przejściu frontu, zagrożona aresztowaniem przez Urząd bezpie-
czeństwa, wyjechała z Kielc do warszawy i włączyła się w bliżej nieznane 
działania, ukrywając się pod pseudonimem „Kora”, a nie dotychczasowym 
z okresu okupacji „Lilka”.

Alicja Nowakowska 17 października 1948 r. poślubiła inżyniera hutnika 
Henryka mroza. młodzi małżonkowie zamieszkali w Nowej Hucie, ponie-
waż mąż Alicji pracował w tamtejszym zakładzie. małżeństwo Henryka 
i Alicji było bezdzietne.

w czasie studiów medycznych w Krakowie Alicja z Nowakowskich 
mróz została technikiem dentystycznym i pracowała w Krakowie w za-
kładzie Protetyki Dentystycznej do chwili przejścia na rentę inwalidzką. 
Po śmierci ojca, stanisława, który zmarł w 1975 roku, matka Alicji miesz-
kała sama w Kielcach. małżonkowie mrozowie często ją odwiedzali.

Przed wigilią bożego Narodzenia w 1984 roku Alicja przyjechała sama 
do matki, aby pomóc w przygotowaniach do świąt, a jej małżonek miał 
dojechać w dzień wigilii. tymczasem nie dojechał ani na wigilię, ani na 
święta. okazało się, że Henryk mróz, szykując się do wyjazdu, doznał 
zawału serca i zmarł we własnym mieszkaniu. Alicja sprowadziła ciało 
zmarłego męża do Kielc i pochowała go w rodzinnym grobowcu.

Po śmierci męża Alicja przeniosła się na stałe z Krakowa do Kielc i za-
mieszkała z matką. Prawie przez dziesięć lat obie panie mieszkały razem. 





matka Alicji, Antonina z rutczyńskich Nowakowska, dożyła 95 lat i zmar-
ła 9 grudnia 1994 r.

Niespełna dziewięć miesięcy po śmierci matki, 29 sierpnia 1995 r., Ali-
cja zmarła na zawał serca. jej trumna była okryta biało-czerwoną flagą ze 
znakiem Polski walczącej, a obok trumny stał poczet żołnierzy ze sztan-
darem 4 Pułku Piechoty Legionów AK. Homilię wygłosił przyjaciel rodzi-
ny ksiądz zygmunt szczepaniak. Ciało Alicji spoczęło obok męża Henry-
ka, siostry Krystyny „szczypawki”, brata waldemara i rodziców. Przeżyła 
73 lata.

odznaczenia Alicji Nowakowskiej: w 1948 r. została przez minister-
stwo obrony Narodowej w Londynie odznaczona trzykrotnie, tj. po raz 1, 
2 i 3 medalem wojska, w 1969 r. otrzymała brązowy Krzyż zasługi, w 1976 
r. – medal zwycięstwa i wolności oraz medal Polska swemu obrońcy. 
była również odznaczona Krzyżem Amii Krajowej, ustanowionym 1 sierp-
nia 1966 r. przez dowódcę AK, gen. tadeusza bora-Komorowskiego, dla 
upamiętnienia wysiłku Żołnierza Polski Podziemnej w latach 1939-1945.

Poza wymienionymi odznaczeniami Alicja została uhonorowana róż-
nymi odznakami, i tak otrzymała: odznakę Honorową PCK trzeciego 
stopnia (1986); odznakę Żołnierzy Armii Krajowej b. okręgu radomsko-
Kieleckiego; odznakę Pułkową 4 Pułku Piechoty Legionów Armii Krajo-
wej; odznakę oddziałową AK „wybranieccy”; Honorową odznakę Żoł-
nierzy Armii Krajowej Korpusu „jodła” – „Dowódca towarzyszom broni”.

Świętokrzyskiesanitariuszki
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Janina Staszewska-Wrońska ps. „Marta”

janina staszewska urodziła się 14 sierpnia 1919 r. w Lubani koło Chmiel-
nika. rodzicami jej byli Franciszek i marianna staszewscy. janina była 
czwartym z kolei dzieckiem z licznego, dwunastoosobowego rodzeń-

stwa. rodzice byli właścicielami młyna w Leszczynach koło Kielc, ale na 
skutek zawieruchy pierwszej wojny światowej stracili swój majątek i sta-
li się kolejno dzierżawcami różnych młynów wodnych na Kielecczyźnie. 
Przed drugą wojną światową zamieszkali w Pińczowie.

janina, będąc członkiem Polskiego Czerwonego Krzyża, ukończyła 
w Pińczowie półtoraroczny kurs pielęgniarski w 1937 roku i odbyła pół-
roczną praktykę w szpitalu, udzielając pomocy chorym w czasie epidemii 
na tyfus na tym terenie.

Po śmierci ojca w 1938 roku staszewska przeniosła się do stalowej 
woli, podejmując pracę w zakładach Południowych stalowa wola. Pra-
cowała na automatach gorącej walcowni grubej. mieszkała w małym po-
koiku nad centralą telefoniczną. w połowie sierpnia 1939 roku centralę 
zajęła łączność wojska polskiego.

wybuch wojny i szybkie zbliżanie się wrogich armii spowodowało ma-
sową ewakuację ludności z miasta, a potem i wojska. janina została mia-
nowana przez oficera dowodzącego łącznością: Pasuję panią na żołnierza, 
proszę obsługiwać centralę i łączyć zgłaszających się, jeżeli w ogóle będą 
jakieś zgłoszenia, bo my musimy odejść.

siedziała więc przy pulpicie z nałożonymi słuchawkami, a serce rozsa-
dzał jej ból z powodu ponoszonej krwawej klęski. od czasu do czasu ktoś 
jeszcze się zgłaszał, wtedy wtykała drżącymi rękami końcówki sznurów, 
a na zewnątrz słychać było narastający grzmot wystrzałów i szum pojaz-
dów pancernych. Nagle doleciał do niej przez słuchawki daleki ochrypły 
głos: Hallo! Hallo! Sandomierz, odezwijcie się! za drzwiami usłyszała cięż-
kie kroki wroga. janina krzyczała do słuchawki: Sandomierz zajęty, Niem-
cy już w Stalowej Woli!!! z garścią włosów zerwano jej słuchawki z głowy 
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i posypały się przekleństwa. stanowisko w centrali zajął żołnierz niemiec-
ki, a oficer czystą polszczyzną polecił janinie wprowadzić go do obsługi.

Następnego dnia znajomy leśnik poinformował ją, że w pobliskim lesie 
przebywa jeszcze mała grupa żołnierzy polskich, osaczona ze wszystkich 
stron przez Niemców, mająca ze sobą ciężko rannego. janina z leśnikiem 
poszli więc na spotkanie z żołnierzami, niosąc im trochę żywności, papie-
rosów i mizerne środki opatrunkowe. janina udzieliła pierwszej pomocy 
rannemu, ale jego stan był ciężki. Podoficer dowodzący prosił o lekarza, 
jednak nie można go było znaleźć w mieście. Następnego dnia janina zno-
wu udała się do lasu, zmieniła opatrunki rannemu, ale jego stan jeszcze 
się pogorszył, a lekarza niestety nadal nie było. Po krótkiej naradzie ja-
nina zaproponowała im zmianę mundurów na cywilne ubrania, jednak 
żołnierze nie zgodzili się i postanowili przebijać się na wschód. Kapral po-
prosił janinę o przechowanie swoich dokumentów. Powiedział, że jeżeli 
przeżyje, to się po nie zgłosi. Kapral nigdy się nie zgłosił, a dokumenty to: 
Legitymacja osobista nr 329 wydana przez ministerstwo spraw wojsko-
wych oraz pozwolenie na broń krótką i służbowy pistolet mauzer kal. 7,65 
mm nr 546532, wydane w Grodnie 9 grudnia 1938 r. właściciel: Franciszek 
wasilewski, kpr. zaw. w stanie czynnym; przynależność służbowa: Pluton 
Żandarmerii białystok.

w ciągu następnych dwóch dni janina nie mogła podejść do lasu, bo 
najeźdźcy zmusili ją do sprzątania centrali. Kiedy wreszcie tam poszła, na 
znajomej polanie nie było żołnierzy, tylko samotna świeża mogiła, przy 
której wbito brzozowy krzyż związany sznurkiem.

janina staszewska powróciła do pracy w zakładach, które teraz nosiły 
nazwę: „Herman Georing Verke”, co dawało jej gwarancję zwolnienia od 
wywózki do rzeszy na roboty. wkrótce została zaprzysiężona do pracy 
w konspiracji. mieszkała w spokojnej okolicy, dlatego u niej zatrzymywali 
się łącznicy, kurierzy, pozostawiano paczki, w których był niebezpieczny 
materiał. tak trwało aż do wiosny 1944 roku, kiedy to otrzymała ostrze-
żenie, że z powodu „wsypy” grozi jej aresztowanie. janina zmuszona była 
więc do opuszczenia stalowej woli, powróciła do Kielc, do matki i do 
rodzeństwa. wkrótce nawiązała kontakt z organizacją podziemną AK. 
w początkach czerwca 1944 roku została skierowana do majątku wy-
drzysz koło morawicy i otrzymała przydział na stanowisko pielęgniarki 
w szpitalu polowym „wybranieckich”, który mieścił się w marzyszu. Ka-
pralem sanitarnym tego szpitalika był „Nurkowiec”, a pielęgniarką Alicja 
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JaninaStaszewska-Wrońskaps.„Marta”

Nowakowska „Lilka”. janina po złożonej przysiędze obrała pseudonim 
„marta”. 

„marta” wprowadziła do pracy w szpitalu polowym „wybranieckich” 
swoją młodszą siostrę marię staszewską, która, przybrawszy pseudonim 
„ewa”, pracowała z „martą” do końca działalności szpitala polowego w Ni-
dzie.

Przejście frontu przeżyła „marta” w szpitalu, a wiosną 1945 roku, aby 
uniknąć aresztowania przez funkcjonariuszy Ub, wyjechała wraz z „ewą” 
do trzebnicy, gdzie pełniła obowiązki pielęgniarki powiatowej, legity-
mując się odpowiednią przepustką w języku polskim i rosyjskim. Późną 
jesienią 1945 roku „marta” i „ewa” powróciły do Kielc i tu podjęły pracę 
w prywatnych zakładach.

10 czerwca 1946 roku janina staszewska wyszła za mąż za Antoniego 
wrońskiego. Natomiast siostra, maria staszewska, poważnie zachorowa-
ła na trzustkę i trzeciego dnia po operacji zmarła, 6 grudnia 1947 r., mając 
zaledwie 19 lat.

Po „odwilży” w 1956 roku ukazało się ogłoszenie w miejscowej pra-
sie poszukujące nieznanej z nazwiska byłej pielęgniarki „wybranieckich” 
o pseudonimie „marta”, czego skutkiem było spotkanie janiny ze staszew-
skich wrońskiej z licznymi partyzantami i dowódcami z tamtych tragicz-
nych dni.

odznaczenia janiny staszewskiej wrońskiej „marta”: w 1959 r. została 
udekorowana Krzyżem Partyzanckim; w 1967 r. otrzymała medal zwy-
cięstwa i wolności; w 1974 r. – złoty Krzyż zasługi; w 1981 r. – Krzyż Ka-
walerski orderu odrodzenia Polski. oprócz tych wysokich odznaczeń 
państwowych otrzymała również kilka odznak pamiątkowych: odznakę 
oddziałową AK „wybranieccy”, odznakę Pułkową 4 Pułku Piechoty Le-
gionów Armii Krajowej, Honorową odznakę Żołnierza Armii Krajowej 
Korpusu „jodła”: „Dowódca – towarzyszom broni”, odznakę Honorową 
PCK pierwszego stopnia wraz pisemnym podziękowaniem z okazji 66-le-
cia działalności Polskiego Czerwonego Krzyża w Kielcach, odznakę Pa-
miątkową „Akcja burza” i odznakę weterana walk o Niepodległość.

była członkiem światowego związku Żołnierzy Armii Krajowej, w któ-
rym awansowała na stopień kaprala.

w 1966 roku w szpitalu w staszowie jej były zwierzchnik, doktor je-
rzy Aleksander Popiel, dokonał u niej operacji żołądka i jednocześnie 
usunięcia woreczka żółciowego. Po tej ciężkiej operacji poczuła się lepiej, 





ale dawnego zdrowia już nigdy nie odzyskała. Pojawiały się inne schorze-
nia i dolegliwości. w 1975 roku Komisja Lekarska zaliczyła ją na stałe do 
drugiej grupy inwalidzkiej. miała kłopoty z sercem, męczyła ją cukrzyca. 
Przy tym wszystkim była jednak pełna energii, humoru, marzeń, radości 
i szerokich planów życiowych. 16 marca 1996 r. o godzinie 2.30 nad ranem 
odeszła, zmarła nagle na zawał serca. została pochowana na cmentarzu 
w Cedzynie.

WspomnieniaoświętokrzyskichsanitariuszkachzawartesąwksiążceMariiMichal-
czykpt.Egzamin z życia,Kielce1999r.
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