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Antenaci

Eugenia Bodakówna urodziła się 6 lutego 1912 roku w Czyżewie, 
wówczas w powiecie Ostrów Mazowiecka, z rodziców - Janiny 
Bodak z domu de Taday i Grzegorza Bodaka. Prapradziadkiem 
Eugenii był żołnierz wojsk napoleońskich o nazwisku de Taday, 
który to w czasie niechlubnego odwrotu Napoleona spod Moskwy 
pozostał na ziemiach polskich i ożenił się z polską szlachcianką. 
Osiadł z rodziną w Śniadowie koło Łomży. Jednym z potomków 
tego małżeństwa był dziadek Eugenii.

Mijały lata, w kolejnym już pokoleniu przyszła na świat matka 
Eugenii - Janina, jako przedostatnia z dwanaściorga rodzeństwa. 
Rodzice Janiny to Teofila z Gumkowskich (herbu Ślepowron) 
i Seweryn de Taday. Posiadali oni spore gospodarstwo, dużą 
pasiekę oraz obszerny dom, w którym mieściła się piekarnia, 
oraz sklep, jedyny w Śniadowie. Seweryn żył 85 lat (1844–1929). 
Babcia Teofila (1849–1929), jak to było wówczas w zwyczaju, 
zajmowała się domem. Dziadek Seweryn dbał o gospodarstwo: 
prowadził pasiekę, sklep oraz piekarnię. Towar do sklepu dowoził 
z okolicznych, bliższych i dalszych wsi i miasteczek. W kawalerskim 
jeszcze stanie angażował się w konspirację i należał do organizacji 
patriotycznych. 

W 1863 roku, gdy przekradał się do swego powstańczego 
oddziału w lesie, został pochwycony przez Kozaków. Ponieważ nie 
mogli mu udowodnić przynależności do powstańców, bowiem 
nie znaleźli przy nim broni ani innych materiałów - zwolnili go. 
Wciąż były jednak podejrzenia - został więc wcielony do wojska 
rosyjskiego, służył w carskiej armii przez 8 lat na Dalekim 
Wschodzie. Opowiadał, że Polacy nie byli lubiani przez Rosjan. 
Z tym wiąże się pewne zdarzenie. Pewien oficer, przed frontem 
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żołnierzy nazwał dziadka „miateżnikiem” (buntownikiem), ten, 
obrażony, wyszedł z szeregu i uderzył oficera w twarz. Z tego 
wynikła straszna awantura i nie obyło się bez dochodzeń. Kiedy 
zapytano dziadka dlaczego uderzył oficera, odparł „bo wyzywał 
mnie od buntowników”. „Politycznie” tłumaczył dalej, że nie jest 
„miateżnikiem”, tylko rosyjskim żołnierzem. Na tym też sprawa 
się, na całe szczęście, zakończyła. 

Ten epizod to przykład jednego z wielu, jakie zdarzały się 
nagminnie w „obyczajowości” carskiej armii. Po powrocie 
z wojska dziadek Seweryn zajmował się sporą rodziną, swym 
gospodarstwem, sklepem i pasieką. Dziadek i babcia Eugenii 
pochowani zostali w Zambrowie.

* * * * *

Matka Eugenii, Janina de Taday, urodziła się 8 marca 1888 
roku w Łomży. W Śniadowie skończyła czteroklasową rosyjską 
szkołę powszechną, potem pobierała nauki w żeńskim gimnazjum 
w Łomży. Rodzinna legenda głosi, iż w podczas uroczystości 
zakończenia roku szkolnego w którejś z klas gimnazjalnych, 
rzuciła na podłogę otrzymany w nagrodę od dyrektora szkoły 
portret najjaśniejszej rodziny carskiej. Trzeba było wielu zabiegów 
i „podarunków”, by afera nie wyszła na zewnątrz, do władz carskich. 
Jakoś jednak się udało. Janina miała szczególne zdolności w kierunku 
artystycznym. Potrafiła malować, tkać, haftować, a w drastycznie 
niekomfortowych dla rodziny sytuacjach, potrafiła uszyć buty 
dla swych córek. Lubiła czytać, uwielbiała fantastykę naukową, 
pochłaniała wręcz takie powieści, między innymi Verne’a. Biegle 
mówiła po rosyjsku, czytała rosyjskich pisarzy w oryginale. Ładnie 
śpiewała, była rozmiłowana w sztuce kulinarnej, wyjątkowo dobrze 
umiała przyrządzać smakowite pieczenie mięsne oraz rozliczne 
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rodzaje ciast i tortów. Także nalewki. Wyszła za mąż w 17-tym roku 
życia, za Grzegorza Bodaka - chyba z gorącej miłości. Przez całe swe 
życie interesowała się wynalazkami, śledziła postęp cywilizacyjny. 
Z zamiłowaniem obserwowała zmieniającą się modę. Żyła zawsze 
teraźniejszością i przyszłością. Była towarzyska, taktowna, 
subtelna, głęboko wierzyła w Boga, ale nie w kościół, nie w księży. 
Już po wojnie 1939–1945 przebywała w Godkowie koło Chojny 
(szczecińskie wówczas), u córki Anny i jej małżonka Tadeusza 
Nagórki (brata Mieczysława). Po śmierci Anny, przez kilka lat 
w Bobolicach, później zaś, aż do swej śmierci, w Błoniu koło 
Wrocławia, u syna - Jerzego Bodaka i jego małżonki Anny. Zmarła 
25 października 1969, miała wówczas 81 lat. 

* * * * *

Janina pochowana jest we Wrocławiu, 
wraz z najstarszym synem Zbigniewem i jego małżonką, Haliną z Saryusz-Romiszewskich
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Na początku XX wieku, w pierwszych jego latach, również 
i w Śniadowie (pod zaborem rosyjskim), istniała patriotyczna 
komórka konspiracyjna, której przywódcą był młodszy brat matki 
Janiny - Feliks. Do tej komórki należała także Janina. Organizowali 
spotkania, na których poruszano sprawy walki z caratem, powielali 
antycarskie ulotki, pisma, zastanawiali się nad ruchem zbrojnym. 
Komórka została zdekonspirowana, doniesiono na policję carską 
”Ochranę”. Wieś otoczyli Kozacy, którzy chcieli ująć głównego 
prowodyra - Feliksa. Gdy go dopadli w domu, zostali przez dziadka 
przekonani, że „taki szczupły nie może być rewolucjonistą”. Napili 
się i najedli, w końcu dali Feliksowi spokój. Niewątpliwie udało 
się sytuację załagodzić dzięki Janinie, która, przed wtargnięciem 
Kozaków do mieszkania, zdążyła w piecu chlebowym spalić wszystkie 
ulotki, kompromitujące pisma i inne dokumenty. Ale ta sprawa się 
nie skończyła, bo w niedługim czasie wezwano do poboru jej świeżo 
poślubionego męża - Grzegorza Bodaka, czyli ojca Eugenii. Został 
wywieziony na Daleki Wschód do Mandżurii, tam uczestniczył 
w wojnie rosyjsko - japońskiej (1904–1905). Służył w łączności 
i z wojska wyszedł z uprawnieniami „nadsmotrszczyka telegrafu”, 
czyli specjalisty w zakresie dozoru, konserwacji i naprawy urządzeń 
telefonicznych i telegraficznych. Po powrocie z wojny, niejako 
„z marszu” otrzymał pracę na poczcie w Czyżewie. Pracował tam 
do wybuchu wojny w 1914 roku. Został znów wcielony do wojska 
i jakiś czas przebywał na froncie. Opowiadał, że były tam już 
używane samoloty, jako nowość. Całą rodzinę, czyli Janinę (żonę) 
i córkę Eugenię wkrótce wywieziono przed frontem na wschód, 
do Mohylewa. Ojciec Eugenii także tam, nieco później, został 
przeniesiony rozkazem, jako specjalista w łączności.

 W ramach służby wojskowej, a także nakazu administracji 
cywilnej pracował na poczcie w Mohylewie aż do wybuchu 
rewolucji 1917.
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Czas rewolucji sowieckiej 1917 roku 
i pierwsze lata II Rzeczypospolitej

W czasie rewolucji 1917 roku, od samego jej początku, 
panowała absolutna anarchia, przemoc i gwałt. Mordowano ludzi 
na porządku dziennym, za wszystko, wystarczył byle pretekst, lub 
nawet chora fantazja „rewolucjonistów”. Po ojca, Grzegorza, też 
przyszli, gdyż uważali go za „burżuja”, sługę carskiego”, „białego” 
jak nazywano wszystkich z armii carskiej, w przeciwieństwie 
do „czerwonych”, czyli rewolucjonistów sowieckich. Uniknął 
śmierci dzięki temu, że zdążył się ukryć w specjalnym schronie 
w piwnicy, tam przebywał w chwilach niebezpiecznych. Służąca,  
Nataszka, była obserwatorką wszystkiego, co się działo na 
zewnątrz domu, chroniąc w ten sposób ojca przed niepożądanym 
spotkaniem z ”rewolucjonistami”.

W Mohylewie, Janina i Grzegorz Bodakowie, w środku Eugenia (Niusia)



6

W Mohylewie urodził się na początku 1918 roku brat Edward, 
który tuż po powrocie do Polski zmarł z powodu zatrucia 
w podróży. Właśnie latem 1918 roku nasza rodzina powróciła do 
Polski z wygnania. Zamieszkaliśmy, początkowo, w miejscowości 
Kleczkowo - wsi niedaleko Śniadowa, w której mieszkali rodzice 
matki Janiny. Dziadkowie w międzyczasie wyzbyli się sklepu, 
piekarni i ziemi w Śniadowie. W jaki sposób tę własność stracili 
- nie mogę sobie w tej chwili przypomnieć. O pracę w nowej 
powojennej rzeczywistości było trudno. Zrozpaczony, także 
w wyniku domowych niesnasek z tegoż powodu, ojciec (o czym 
opowiedział dużo później) udał się na stację kolejową Żyźniewo 
z zamiarem rzucenia się pod pociąg, gdyż z braku pracy popadł 
z mamą w głęboki konflikt. Jednak przypadek sprawił, iż wsiadł do 
pociągu do Warszawy z grupą ludzi jadących rozbrajać Niemców. 
Później, wraz z nimi w Warszawie przy Głównej Dyrekcji Poczt 
i Telegrafów brał udział w owych słynnych akcjach. Za ten udział, 
również za późniejszą pracę w telefonii, został przedstawiony do 
odznaczenia. Z całą świadomością nie przyjął go, gdyż widniał 
tam profil Józefa Piłsudskiego, którego nie cierpiał. Był to Medal 
Dziesięciolecia Odzyskanej Niepodległości, przyznany przez 
Radę Ministrów 11 lutego 1929 roku. Medal nigdy nie był przyjęty 
przez mego ojca, a z całej afery pozostał tylko dokument Biura 
Poczt i Telegrafów.  

Medal Dziesięciolecia
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Rodzina nasza długo w Kleczkowie nie zagościła. Po przygodzie 
warszawskiej, związanej z rozbrajaniem Niemców, a w związku 
z rychłym po niej otrzymaniem przez ojca pracy na stanowisku 
technika telekomunikacji, przenieśliśmy się do Zambrowa, 
gdzie na początek rodzice wynajęli dwupokojowe mieszkanie 
w domku p. Pietrzykowskiego na rogu ulicy Poświątne. Tamże, 
w Zambrowie, rodzina nasza zamieszkiwała kolejno w kilku 
wynajmowanych mieszkaniach. 

Dokument Biura Poczt i Telegrafów w Warszawie
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W 1930 r. ojciec przeniósł się do pracy do Białegostoku na 
stanowisko kontrolera pocztowego. Ta praca miała inny charakter, 
niż dotychczasowa, czyli technika telekomunikacji. Zajmował się 
teraz kontrolą przesyłek pocztowych. Bodajże w 1935 lub 1936 r. 
przeszedł na emeryturę. Rodzina mieszkała w Białymstoku aż do 
wybuchu wojny w 1939 r. Z chwilą wybuchu wojny ojciec został, 
jako cywil, wezwany do służby technicznej na pocztę. Wraz 
z grupą monterów naprawiał linie telefoniczne. Po wkroczeniu 
wojsk sowieckich 17 września 1939 r. został zatrzymany podczas 
napraw linii koło Zabłudowa i miał być na miejscu rozstrzelany. 
Absolutnie przypadkowo, wracając ze wschodu (o tym w dalszej 
części), spotkałam ojca.

W zasadzie, wraz z grupą jeńców już oczekującego na śmierć. 
Podstępem udało mi się wykraść go sowietom. W końcu 1942 lub 

Ekipa telemonterów, w środku, z wąsem, Grzegorz Bodak. 
Lata dwudzieste, Zambrów
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na początku 1943 r. przeniosłam rodziców do wsi Wiśniewo koło 
Zambrowa, gdzie wynajęli mieszkanie. Niedługo później, jeszcze 
w 1943 roku, ze względu na pracę w konspiracji, przeniosłam 
ich do Czarnowa, wsi położonej na południowy zachód od 
Zambrowa. W Czarnowie rodzice mieszkali do 1945 roku. Tam 
też ojciec mój, Grzegorz zachorował i zmarł na raka w szpitalu 
w Zambrowie, na początku maja 1945 r.

Eugenia

Mając 6 lat potrafiłam już czytać i pisać, więc rodzice zdecydowali 
posłać mnie do szkoły powszechnej. Ale byłam tam niedługo. 
W jakiejś bójce chłopcy rozbili mi nos, więc ojciec zabrał mnie 
do domu. Początkowo uczyłam się pod kierunkiem matki, ale 
niebawem ojciec wynajął nauczyciela - Hipolita Stokowskiego, 
starszego ucznia gimnazjum. Naukę prowadził według programu 
szkolnego, ale w mieszkaniu rodziców. Nauczał mnie przez 
dwa lata. Nie był to chyba kiepski nauczyciel, skoro mając 9 lat 
złożyłam egzamin wstępny do klasy pierwszej ośmioletniego 
Koedukacyjnego Gimnazjum im. Adama Mickiewicza, Koła 
Polskiej Macierzy Szkolnej w Zambrowie. Ponieważ do gimnazjum 
przyjmowano dzieci dziesięcioletnie, ówczesny jego dyrektor 
Stanisław Lubicz - Majewski1 nie chciał początkowo dopuścić 
mnie do egzaminu, obawiał się bowiem, iż odbije się to na moim 
zdrowiu. Przepisy szkolne także na to nie pozwalały. Było to 
w wakacje, latem 1921 r. Jednak niebawem zmienił się dyrektor 
i sprawy potoczyły się zgoła inaczej. Pierwszego września 1921 r. 
dyrektorem gimnazjum został ksiądz Franciszek Staniewicz, 
który zgodził się dopisać mnie do listy egzaminu wstępnego. 

1 Stanisław Lubicz - Majewski, polski i białoruski pedagog, ur. 28.04.1878, rozstrzelany 
prawdopodobnie przez Gestapo w grudniu 1941 w Mińsku.
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O przyjęcie starała się też mieszkająca naprzeciwko koleżanka - 
także 9-letnia - Róża Wałłach, z pochodzenia Żydówka.

 

Zdawało się z języka polskiego i arytmetyki. Po egzaminie 
przyszłam do domu cała zapłakana, bowiem egzaminująca 
profesorka, późniejsza wychowawczyni klasy, wywarła na mnie 
tak negatywne wrażenie (krótkowzroczna brunetka), że zdawało 
się, iż egzaminu nie zdałam. Do gimnazjum było blisko, więc 
ojciec poszedł się dowiedzieć jak ów egzamin wypadł. Przyszedł 
uśmiechnięty, okazało się bowiem, że zdałam i to całkiem dobrze. 
Róża także zdała. I tak obie rozpoczęłyśmy naukę w gimnazjum. 

Było to już po ucieczce wojsk sowieckich, czyli po „Cudzie 
nad Wisłą”. Godzi się przypomnieć, że w 1920 roku, przed 
najazdem bolszewickim, pracownicy poczty w Zambrowie 
zostali ewakuowani pociągiem do Aleksandrowa Kujawskiego 
i mieszkali w wagonach, wraz z rodzinami - było to latem. 

Róża i Eugenia
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Po „Cudzie nad Wisłą” powróciliśmy do Zambrowa. Rodzice 
zmienili lokum - zamieszkaliśmy w willi barona von Horocha, 
przy ulicy Czyżewskiej (obecnie Wojska Polskiego). Właściciel 
posiadłości również tutaj mieszkał z rodziną (żona, czworo 
dzieci, teściowa) na parterze, zaś nasza rodzina - na piętrze. Przy 
willi był olbrzymi ogród owocowy o tysiącu gatunków drzew 
sprowadzanych z zagranicy. W tej willi urodził w grudniu. 1920 
roku najstarszy z moich braci - Zbigniew Alfred. Baron Wacław 
von Horoch2 był z wykształcenia prawnikiem, w tej willi prowadził 
biuro próśb i podań. Był raczej człowiekiem wścibskim, chcącym 
wiedzieć wszystko, co się działo dookoła. Wstawał wcześnie 
rano i po obejściu miasta wiedział wszystko co się gdziekolwiek 
zdarzyło. W młodości był bardzo rozrzutny i nie dorobił się 
niczego. Majątek, który posiadał, a były to dwa place i dwa 
budynki mieszkalne oraz ów ogród z tysiącem drzew i piękną 
altaną, wniosła w posagu jego żona, Janina3. Pochodziła z rodziny 
Kowalewskich, była córką rejenta, jednocześnie wspólnika firmy 
budowlanej budującej koszary w Zambrowie, jedne z większych 
w Polsce. Jej matka nie pozwoliła wyjść córce za barona Horocha. 
Ponieważ ta tak się zakochała, że ze swej decyzji nie chciała się 
absolutnie wycofać, matka zażądała aby córka przeszła przez 
krzyż, który położyła na progu. Jeżeli go przestąpi, matka się jej 
wyprze.

I tak się stało, córka przeszła krzyż a matka wygnała ją z domu. 
Dramatyczne czasy i obyczaje. Zakochani po uszy udali się do 
Wilna, chyba do jego dalszej rodziny. Tam wzięli ślub, gdzie urodził 
się w 1906 roku ich najstarszy syn Witold. Baron był rozrzutny, 

2 Wacław von Horoch wraz z córką Ireną zostali rozstrzelani 17 stycznia 1944 przez 
oddział partyzancki w Zambrowie przy ul. Świętokrzyskiej.

3 Żoną Wacława von Horocha była Janina Kowalewska, zmarła w grudniu 1945 roku. 
Ich dzieci to Witold, Janusz, Tadeusz i Irena.
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nie mieli funduszy na utrzymanie, wprosili się do wspomnianego 
domu Kowalewskich do Zambrowa, wybłagali przebaczenie 
i zamieszkali w tej willi na parterze, którą to posiadłość później 
odziedziczyli.

 

\

 
     

* * * * *

Wróćmy do czasów i spraw gimnazjalnych. We wrześniu 1921 
roku rozpoczęła się nauka w gimnazjum. W szkole obowiązywał 
strój regulaminowy. Dziewczynki musiały nosić granatowe 
bluzeczki i spódniczki poniżej kolan, fartuszek - czarny, błyszczący, 
pończochy bawełniane w prążki czarne lub brązowe, podobnego 
koloru pantofle. Bluzeczka musiała mieć obowiązkowo biały 
kołnierzyk, wykładany. Pożądane były długie warkocze i większość 
dziewcząt je miała. Nie wolno było się perfumować, kremować 
a o malowaniu nie można było nawet pomyśleć. Głowę należało 
nakrywać czapką barwy granatowej z czarnym daszkiem.

Willa Horochów. Stan obecny
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Rok 1924, klasa trzecia

Początkowo czapki dla chłopców i dziewcząt były jednakowe, 
z obowiązującym znaczkiem metalowym. Później dziewczynkom 
zmieniono czapki na berety, także granatowe. Dziewczynki 
młodszych klas (do czwartej) miały wszytą w nakrycie głowy 
tasiemkę srebrną a starszych - złotą. Z lewej strony były 
przyszyte srebrne lub złote krokiewki dla oznaczenia klas. 
W klasie pierwszej była jedna srebrna, w drugiej - dwie itd., w piątej 
jedna złota, w szóstej dwie, w ósmej - cztery złote. Rozpiętość 
wieku gimnazjalistów była duża. My dwie (z Różą) najmłodsze 
gimnazjalistki z pierwszej klasy byłyśmy dziewięcioletnimi 
dziećmi, podczas gdy najstarsi w ósmej klasie byli już dorosłymi. 
Zachowywali się bardzo poważnie i raczej nie zwracali uwagi na 
przemykających między nimi maluchów. Budynek gimnazjum 
był jednopiętrowy, z dwoma balkonami i tarasem na parterze. 
Z pozoru mały, mieściło się w nim jednak osiem sal lekcyjnych, 
biblioteka, gabinet dyrektora, pokój nauczycielski, szatnia i sala 
rekreacyjna. W czasie dni szkolnych spędzało się w niej przerwy. 
Wszyscy spacerowali, było bardzo głośno. 
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Do szkoły przychodziło się za kwadrans ósma. Wszyscy 
gimnazjaliści zbierali się w owej sali rekreacyjnej zwróceni 
twarzami do obecnego w komplecie grona profesorskiego. Jeżeli 
nie było do poruszenia przez dyrektora lub profesorów spraw 
bieżących, przystępowaliśmy do modlitwy porannej. Śpiewało 
się najczęściej „Kiedy ranne wstają zorze” a potem szło się do 
klas na lekcje. Wychowawczynią w klasie pierwszej była Maria 
Siwińska (później wyszła za mąż za kapitana 71 Pułku Piechoty). 
Z wykształcenia polonistka, wymagająca, ale wyrozumiała. 
Zwracała uwagę na niestosowne zachowanie, lecz zawsze 
w odpowiedniej formie. W gimnazjum uczyło się jej rodzeństwo 
- siostra i brat. Pani Siwińska była krótkowidzem, więc nosiła 
okulary. Ale nikt z gimnazjalistów jej wady nie wykorzystał do 
psikusów. W gimnazjum obowiązywała zasada, iż albo było się 
porządnie wychowanym, albo przestawało się być uczniem. 

Nasza polonistka kierowała kółkiem teatralnym, do którego 
należeli uczniowie różnych klas. Dobór aktorów zależał od 
charakteru sztuki. Ról każdy uczył się w domu, tańce i próby 
odbywały się w domu profesorki. Jej mieszkanie znajdowało się 
w budynku wielorodzinnym przeznaczonym dla inteligencji. 

W jednym dużym pokoju gromadziła się zazwyczaj grupa 
aktorów, gdzie ćwiczyło się poszczególne sceny sztuki i czytało 
scenariusze. Z uczestnictwem w kółku teatralnym wiąże się pewne 
przykre zdarzenie w moim domu rodzinnym. Próby zazwyczaj 
kończyły się, gdy było jeszcze widno, bo, zgodnie z nakazem ojca, 
musiałam o oznaczonej porze powrócić do domu. Egzekutorem 
nakazów był ojciec, a matka zawsze podzielała jego zdanie. Otóż 
pewnego razu próba się nieco przedłużyła i przyszłam do domu 
spóźniona.
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Koło teatralne. Eugenia siedząca pierwsza z lewej

       

 

Zaniepokojony i zdenerwowany ojciec nazajutrz udał się 
do pani profesor z wyrzutami, domagając się z jej strony 
punktualności i odpowiedzialności. Od tego czasu profesorka 
zawsze informowała ojca o bieżącej sytuacji. Do kółka 
teatralnego należałam przez cały okres pobytu w gimnazjum. 
Bodajże w szóstej klasie kółko wystawiło „Wesele” Stanisława 
Wyspiańskiego, w którym grałam rolę „Polski”. Spektakle 
odbywały się początkowo na sali rekreacyjnej w gimnazjum, 
czasem w dużej sali straży pożarnej, gdzie była odpowiednia 
scena, bądź na świeżym powietrzu, jeśli to były tańce lub krótkie 
scenki rodzajowe. Postać „Polski” wkraczała do akcji sztuki… 
weselnicy wirowali bezmyślnie wokół chochoła. „Polska” była 
ubrana w suknię biało czerwoną z orłem na piersi, a na głowie 
miała laur zielony nakryty koroną.

„Wesele” było wystawiane w sali strażackiej. Po którymś 
występie wracałyśmy z przyjaciółką Różą do domu. Na ulicy 



16

przyłączył się do nas nieznajomy podoficer, który chciał 
nawiązać rozmowę, proponował odprowadzić nas do domu. 
Ponieważ uczennicom nie można było nawiązywać jakichkolwiek 
kontaktów z dorosłymi mężczyznami, szłyśmy ulicą w milczeniu 
jakby z nabraną wodą w ustach a tuż za nami ów podoficer. 
Gdy zbliżyliśmy się do kościoła, podoficer dał za wygraną i swój 
monolog zakończył krótkim komentarzem żołnierskim - „wobec 
tak opornych charakterów uważam dyskusję za zakończoną”.

Była to wypowiedź na wyrost, ponieważ żadnej dyskusji nie 
było. Ale cóż miał powiedzieć, swego honoru musiał jakoś bronić.

        

 

Innym razem ów podoficer doprowadził mnie pod sam dom, 
gdy wracałyśmy z miasta. Niósł koszyk w ręku a w nim coś, 
pewnie zakupy domowe. Znów usiłował nawiązać kontakt. Ale 
nic z jego zabiegów nie wychodziło. Miał zamiar już odejść, a że 
chciał to uczynić z „fasonem”, żeby popisać się swoją zręcznością, 

Szkolny popis taneczny



17

skoczył na nieodległą drewnianą ławkę. W tym momencie ławka 
się przekręciła na bok i podoficer spadł na śnieg wraz z niesionym 
koszykiem. Ukazała się zawartość koszyka - duża plama z rozbitych 
jaj i podoficer siedzący w rozkroku w środku plamy. Cóż było 
jeszcze potrzeba do szczęścia figlarnym podlotkom? Śmiechu 
było co niemiara, ale i trochę żal tego podoficera.

Oprócz udziału w szkolnym kółku teatralnym pobierałam po 
zajęciach szkolnych lekcje gry na fortepianie. Początkowo - chyba 
przez dwa lata - u pani Jadwigi Grabińskiej, przez następne trzy 
lata u kapelmistrza 71 Pułku Piechoty - Jabczyńskiego, a potem 
u pana Wilczka. Było wtedy w zwyczaju, że panny z dobrych 
domów powinny grywać na fortepianie. Muzykę lubiłam, więc 
postępy były niezłe. Rodzice do nauki gry przywiązywali dużą 
wagę, sami byli muzykalni i obdarzeni dobrymi głosami. Na 
lekcje gry chodziłam do końca szóstej klasy gimnazjalnej. Później 
ostatni kapelmistrz, pan Wilczek, wyjechał z Zambrowa i nie 
było możliwości kontynuowania i doskonalenia umiejętności 
muzycznych. Drugim zajęciem była nauka języka francuskiego. 
Uczyłam się go u pewnego oficera, ale jego nazwiska nie 
pamiętam. Biegle władał francuskim, ale nie wiadomo gdzie 
nabył tej umiejętności. Lekcje odbywały się w naszym domu 
indywidualnie, przez okres lat czterech. Aż sama się dziwię, że 
tyle lat wytrzymałam, ponieważ nie lubiłam tego człowieka. 
Choć był wysoki i przystojny, twarz miał zawsze ponurą a język 
nieprzyjemny, za bardzo wojskowy i oschły. Edukację francuskiego 
zakończyłam z końcem siódmej klasy gimnazjum, ponieważ 
doszło więcej nauki szkolnej.

Wróćmy jednak do tematów szkolnych, do profesorów 
gimnazjalnych. W czasie ośmioletniej nauki przewinęło się ich 
sporo. Zacznę od dyrektorów. Ksiądz Franciszek Staniewicz 
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pełnił tę funkcję przez lat siedem. Poza rolą dyrektora, wypełniał 
swoje powołanie kapłańskie w kościele parafialnym pod 
wezwaniem Najświętszej Maryi Panny. Mnie i moje dwie koleżanki 
doprowadził do pierwszej komunii świętej. Przystąpiłyśmy do 
tego sakramentu o rok wcześniej, niż normalnie, stąd była to 
grupka wyjątkowa. Uroczystość komunijna była bardzo podniosła, 
odbyła się w dzień Bożego Ciała. Klęcząc na stopniach ołtarza 
sakrament komunii świętej przyjęłyśmy razem z celebrującym 
księdzem Staniewiczem. Później odbyła się tradycyjna procesja, 
w której szłyśmy obok księdza i klęczałyśmy na stopniach 
ołtarza przy celebransie. Ksiądz Staniewicz był dyrektorem 
zdyscyplinowanym i zdyscyplinowania wymagał od wszystkich. 
Jego egzekwowanie ułatwiało mu to, że jego mieszkanie 
znajdowało się na pierwszym piętrze w budynku gimnazjum. 
Stąd miał szeroki ogląd na to, co się dzieje wokół szkoły, bo 
wystarczyło tylko otworzyć drzwi, by widzieć wszystko. A miał 
sporo pracy, ponieważ w naszym gimnazjum była młodzież 
przeważnie z zamożniejszych domów a tej fantazji, także chęci do 
figli, nie brakowało. Niegdyś jedna z koleżanek wybrała się pieszo 
z Zambrowa do odległego o dziewiętnaście kilometrów Czyżewa 
po butelkę szampana. Oczywiście go tam kupiła i przyniosła do 
domu. Ale jej „kawał” szybko rozniósł się po całym gimnazjum 
no i, oczywiście, doszło to do dyrektora. Wybuchła z tego wielka 
burza w szklance wody, bowiem dziewczyna - jak się okazało po 
przesłuchaniach - nie wypiła ani łyka, ponieważ owa wyprawa 
była tylko rezultatem zakładu. A wiadomo, że jak się ktoś zakłada, 
powinien postąpić honorowo, dotrzymać warunków i danego 
słowa. No i dotrzymała, ale o mało nie wyleciała ze szkoły. 
Sytuację uratowali jej rodzice, którzy na wezwanie dyrektora 
stawili się do szkoły i ubłagali, aby córkę pozostawiono. Może 
mieli nieco sprawę ułatwioną, ponieważ ojciec był urzędnikiem 
skarbowym, więc osobą wpływową i szanowaną. Innym razem 
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ta sama koleżanka postanowiła skrócić lekcję. Poprosiła więc 
o wyjście z klasy, zeszła na parter do sali rekreacyjnej i tam 
przesunęła do przodu wskazówki zegara. Woźna nie poznała się 
na tym i oznajmiła dzwonkiem przerwę wcześniej. I znowu sprawa 
się wydała, była komentowana przez całe gimnazjum, dyrektor 
się mocno zdenerwował, zwołano w tej sprawie posiedzenie 
rady pedagogicznej, ale kara nie była zbyt dotkliwa, ponieważ 
dziewczyna w gimnazjum się utrzymała. Pomimo surowości - jak 
podane przykłady świadczą - rozumiał bardzo dobrze młodzież 
i różne wybryki wybaczał. Był więc przez wszystkich szanowany. 

Drugim duchownym w gimnazjum był ksiądz profesor 
gimnazjalny Wiesław Majewski. Wykładał religię w szerszym 
zakresie oraz filozofię i logikę a także podstawy psychologii, 
które były oddzielnym przedmiotem. Miał bardzo szeroką 
wiedzę, wykładał jasno i zrozumiale. Lubił humor. Gdy wchodził 
do klasy, zdejmował binokle i wycierał je chusteczką. Siedząc 
w pierwszej ławce, lubiłam uśmiechać się lekko podczas tego 
czyszczenia, spoglądając na nieco inną twarz, niż prezentowała 
się w binoklach. Ksiądz Majewski zarażał się tym śmiechem i także 
śmiał się głośno. Dowcipów nie opowiadał ale poszczególne fakty 
naświetlał na wesoło. Miał bardzo szerokie zainteresowania 
historyczne. Posiadał zbiór dokumentów pisanych jeszcze 
gęsim piórem na pergaminie. Na jednym z nich - który pokazał 
klasie i komentował - była spisana historia budowy kościoła 
w Zambrowie, jeszcze w czasach księcia Konrada Mazowieckiego. 
Był to dokument spisany po łacinie, na pergaminie. Biegle ten 
dokument czytał i tłumaczył. W gimnazjum pracował do około 
1935 roku, potem został przeniesiony na posługę proboszcza do 
wsi Piątnica koło Łomży. Zginął we wrześniu 1939 roku w czasie 
napaści Niemiec hitlerowskich na Polskę, gdy na czele kompanii 
prowadził ją do natarcia. 
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Łacina była wykładana w gimnazjum przez pięć lat. Uczył tego 
języka profesor Aleksander Woźniak, z zawodu - co ciekawe - 
lekarz wojskowy, który tej profesji nie uprawiał a poświęcił się 
całkowicie pracy nauczycielskiej. Był bardzo nerwowy, typowy 
choleryk. Gdy wchodził do klasy i miał twarz spiętą, bladą, niczego 
dobrego to nie wróżyło. Ale jeszcze gdy cichym, spokojnym 
głosem powiedział: „proszę siadać”, było pewne, że będzie 
ostre odpytywanie i masa dwój. Jako wykładowca był świetny, 
wykładał krótko, sucho i zwięźle wszystkie arkana i zawiłości 
gramatyki łacińskiej, ale dużo, bardzo dużo wymagał. Owidiusza 
i Liwiusza czytało się w oryginale i tłumaczyło bez słowników. 
Mimo tych wymagań, nerwowego charakteru, był człowiekiem 
bardzo przyjaznym uczniom. Choć sypał dużo dwój, można było 
to jednak poprawić i z nich „wyleźć”.

 Profesor dobrze się znał moimi rodzicami, czasem spotykali 
się w restauracji z ojcem. Podczas jednego takiego spotkania 
profesor powiedział:

- Pana córka jest bardzo zdolna, ale nie zawsze jej się chce  
nauczyć.

Ojciec tę wymówkę potraktował bardzo poważnie i po przyjściu 
do domu rzekł:

- Profesor Woźniak stwierdził, że nie chcesz się uczyć. 

 Przyjęłam relację od ojca do wiadomości milczeniem, bo 
o jakimkolwiek komentowaniu jego wypowiedzi nie było mowy. 
Uwagi były zawsze przyjmowane z szacunkiem. Wspomnę, że 
gimnazjalistkom nie było wolno używać żadnych perfum ani 
pachnideł. Któregoś dnia ojciec kupił olejek różany o silnym 
zapachu, dla potrzeb domowych. Otworzyłam z ciekawości 
buteleczkę i dotknęłam ją do swojej chusteczki. Chusteczka 
przeszła różanym zapachem. Po przyjściu do szkoły właśnie na 
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lekcji łaciny wyjęłam tę chusteczkę aby wytrzeć twarz - cała klasa 
wypełniła się tym miłym zapachem. Profesor ostro zapytał;

- Kto się perfumował?

Oczywiście, aby nie narażać całej 
klasy na rozpytywanie i szukanie 
przestępcy, wstałam i się przyznałam, 
podając okoliczności przeniesienia 
owego zapachu do szkoły. Byłam 
przekonana, że zostanę wysłana do 
gabinetu dyrektora na przesłuchanie, 
ale, ku zdumieniu całej klasy, profesor 
Woźniak złagodniał, odszedł od tematu 
lekcji i zaczął przez dwie godziny 
lekcyjne i przerwę opowiadać o hodowli 
tego gatunku róż z południowej Francji 
i sposobach uzyskiwania z nich olejków, 
stanowiących podstawowy składnik 
ówcześnie wyrabianych perfum. 

Klasa była oczywiście zadowolona, 
bo nie było pytań, a ja szczęśliwa, że 
nie było konsekwencji z powodu owej 
„zbrodni”.

Żona profesora Woźniaka, Adela 
z domu Perlitz, prowadziła w gimnazjum 
przedmioty plastyczne, tj. rysunek 
i  malars t wo.  B y ła  ut alentowaną 
artystką, lecz malarstwa profesjonalnie nie uprawiała. Pod 
względem usposobienia i stosunku do młodzieży była dosłownie 
przeciwieństwem swego męża. Zawsze wesoła, uśmiechnięta, 

prof. Aleksander Woźniak

Profesorostwo Adela 
i Aleksander Woźniakowie
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bez zbytniego dystansu, młodzież jej zaufania nie nadużywała 
i odnosiła się do niej zawsze z dużym szacunkiem. 

Matematyki uczył Stanisław Rybiński, mężczyzna niewysoki, 
lat około czterdziestu, bardzo wymagający. Mówił krótko, zwięźle, 
jasno, tak jak na matematyka przystało. Klasówki były częste 
i niespodziewane, zresztą tak było ze wszystkich przedmiotów. 
Siedziałam zawsze w pierwszej ławce, gdy wykładowca siadał 
na katedrze, mimo woli pobudzał mnie do śmiechu. W takiej 
sytuacji zawsze groził: „Bodakówna ostrzegam”. I na tym się 
kończyło. Zmieniałam minę na poważną a profesor przechodził 
do normalnych zajęć. Mimo szorstkości w obejściu, był 
człowiekiem dobrym, nie mścił się na nikim, ale młodzież zawsze 
była zdyscyplinowana i tajniki matematyki zgłębiała sumiennie. 

 Przeciwieństwem matematyka, pana Rybińskiego, był 
historyk, pan Modzelewski. Był to człowiek o głębokiej wiedzy. 
Kończył Sorbonę w Paryżu, co w tamtych czasach wśród 
nauczycieli gimnazjalnych było rzadkością. Niestety, mimo 
tych zalet wykształcenia, nie posiadał talentu pedagogicznego, 
niezbędnego do pracy z uczniami. Miał kiepską wymowę, źle 
budował zdania, jakby brakowało mu słów. Stąd jego zdania były 
krótkie, oderwane i niespójne. Ze względu na surową dyscyplinę 
w gimnazjum, na jego lekcjach wszyscy zachowywali się w miarę 
poprawnie, ale szemrali, opowiadali sobie o jego potknięciach 
językowych. Raz przyniesiono do klasy pozytywkę i włączono 
melodię. Profesor usłyszał i spytał:

- Kto tu gra?
- Za oknem panie profesorze!
- W takim razie prosze zamknąć okna!

Dalszy ciąg tego „kawału” został przerwany przez dzwonek na 
przerwę. Profesor, nie dociekając źródła zakłócenia lekcji, wziął 
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dziennik pod pachę i wyszedł z klasy. Już nigdy nie wracał do tego 
zdarzenia. 

Gimnazjum było o kierunku humanistycznym. Filarami 
wiedzy była historia, łacina, język niemiecki i polski. Programy 
były obszerne. Łacinę wykładano 6 godzin tygodniowo, język 
niemiecki też chyba tyle a język polski - codziennie. Dziennie 
było przeciętnie po sześć lekcji, oprócz tego zajęcia pozalekcyjne 
- jak chór, kółko teatralne, literackie, zespół muzyczny (męski). 
Oczywiście nie były to zajęcia obowiązkowe, ale każdy był w nich 
mile widziany. Tylko do chóru należeli obowiązkowo wybrani, 
o znacznym talencie śpiewaczym. W sumie zajęć było sporo. 

Niezwykle interesującą osobowością była polonistka, 
wówczas już wdowa po generale. Niestety, o jej mężu nic nie 
mogę powiedzieć, ponieważ - jak wszyscy profesorowie - o swoim 
życiu rodzinnym nie opowiadała. Pani profesor Gierwatowska 
miała bardzo twarde zasady moralne, które starała się wpajać 
uczniom, a szczególnie dziewczętom. Tłumaczyła, że każda 
dziewczyna musi się szanować i nie zapominać, że jest uczennicą. 
Potępiała wszystko, co mogło wyglądać na flirt, kokieteria, 
zaloty. Powtarzała zawsze dziewczętom: „Od mężczyzny zawsze 
na odległość szpicruty„. Na zabawach szkolnych tańczyło się 
z partnerem na dystans (na odległość odmierzoną linijką), zawsze 
pod okiem pani Gierwatowskiej, aby zasady przyzwoitości były 
zachowane. Jako przykład surowości obyczajów wpajanych 
młodzieży przez panią Gierwatowską niech powie pokaz tanga 
na jednej ze szkolnych zabaw. 

Właśnie jeden z kolegów gimnazjalnych uzyskał pozwolenie 
od dyrektora na wprowadzenie na zabawę szkolną swojej 
przyjezdnej do Zambrowa kuzynki. Była starsza, więc obracała 
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się już w świecie dorosłych. Oboje z kuzynem postanowili 
pokazać jak się tańczy tango i poprosili szkolną orkiestrę 
o odpowiednią melodię, która była wtedy wielką nowością. 
Niestety, tytułu tego tanga nie pamiętam. Rozpoczęli ten pokaz 
tańcząc bardzo zmysłowo, tak zresztą, jak nakazywały kanony 
owego tańca. Profesorka nakazała orkiestrze przerwanie pokazu 
i kazała zagrać inny utwór. Wedle niej, zachowanie tańczących 
było zbyt wyzywające, a to nie licowało z obowiązującymi 
w szkole obyczajami. Rygor i szczegółowe ingerencje profesorki nie 
pozostawiały złudzeń. Wszyscy musieli się im podporządkować. 
Mimo to, była przez młodzież szanowana za swój sposób bycia, 
konsekwencję, skrupulatność. Niektóre dziewczęta uważały 
panią Gierwatowską za doskonały wzór moralny i próbowały go 
naśladować. Pochodziła ona z wykształconej rodziny. Jej brat był 
znanym lekarzem w Łomży a bratanica była później profesorką 
(Alina Czaplicka) w zambrowskim gimnazjum, uczyła śpiewu, 
prowadziła chór i kółko teatralne. Syn pani Gierwatowskiej 
nawiązał do tradycji wojskowej swego ojca i był kapitanem 
Wojska Polskiego. Czasem przyjeżdżał do matki do Zambrowa aż 
do wybuchu wojny w 1939 r. Kiedy Zambrów zajęli w październiku 
Rosjanie, zaczęli aresztować inteligencję i wywozić na Syberię. 
Aresztowanych transportowano w bydlęcych wagonach 
z zakratowanymi oknami. Były to ruchome więzienia. Nieco 
później doszła do mnie niepotwierdzona informacja, że pani 
Gierwatowska została aresztowana i zmarła w transporcie na 
Syberię (mogła mieć wtedy ponad 80 lat), a jej zwłoki konwojujący 
żołnierze wyrzucili z pociągu. 

Oczywiście w gimnazjum była drużyna harcerska żeńska. 
Należały do niej gimnazjalistki od klasy piątej, czyli po ukończeniu 
14 lat (a w moim przypadku „wcześniaczki”- 13 lat). Początkowo 
harcerki nosiły mundurki zielone. Była to jednoczęściowa suknia 
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z kieszeniami i krawatem wykonanymi z plecionki o odcieniach 
beżu z różem, sznur, gwizdek i czapka z daszkiem. Później 
zmieniono barwę umundurowania na szarą i wprowadzono 
mundury dwuczęściowe - bluzę i spódnicę. Do tego nosiło 
się ciemne pończochy. Harcerki były podzielone na zastępy. 
Ja pełniłam funkcję zastępowej. 

Raz w tygodniu była zbiórka zastępu. Na zbiórkach sprawdzało 
się znajomość prawa harcerskiego, każda składała sprawozdanie 
z wypełnienia praw, wykonania dobrych uczynków dla innych. 
Uczyłyśmy się orientacji w terenie. Harcerki pomagały w nauce 
koleżankom i kolegom, pomagały ludziom starszym, wdrażano 
poszanowanie przyrody. Prowadziłam przez pewien czas drużynę 
w Szkole Powszechnej w Zambrowie, a w wakacje pracowałam 
na obozie organizowanym co roku w gimnazjum dla dziewcząt 
z Wolnego Miasta Gdańska. Była to grupa 20–25 dziewcząt 
z polskich rodzin, która w każde wakacje - przez kolejne trzy lata 
- przyjeżdżała do Zambrowa „żeby się napić i nałykać ojczyzny” 
(A. Mickiewicz, „Pan Tadeusz”). Goszczone dziewczęta cieszyły się 
z możliwości pogłębiania znajomości języka ojczystego, polskiej 
literatury, poezji, historii. Poznawały polskie pieśni i piosenki, 
tańce narodowe. W budynku gimnazjum miały nocleg i pełne 
utrzymanie, natomiast program pobytu realizowały harcerki. 
Byłam jedną z nich. Dziewczęta z Gdańska dzieliły się z polskimi 
harcerkami przeżyciami w kontaktach z niemiecką ludnością 
Gdańska. Polacy w Gdańsku byli prześladowani przez bojówkarzy 
niemieckich. Organizowali oni napady na sklepy, niszczyli mienie 
Polaków, okna wystawowe, bili ludzi, również starców i dzieci. 
Czasami napadali na polskie dzieci idące do szkoły, wyzywali 
i ubliżali. Krzyczęli, że Gdańsk jest niemiecki i Polacy muszą się 
z niego wynieść. Dziewczęta, ilekroć o tym opowiadały, były 
zasmucone i przejęte. Pamiętać należy, że były to lata 1927 



26

i 1928. Z niektórymi dziewczętami korespondowałam, z Zosiami 
- Lewandowską i Szotyńską utrzymywałam taki kontakt aż do 
matury. Do dzisiaj posiadam fotografię Zosi Szotyńskiej z tego 
okresu. 

W 1928 roku rozpoczęły się przygotowania do matury. 
W naszej szkole egzaminy przebiegały nieco inaczej, niż w innych 
gimnazjach. Przyczyną było to, iż gimnazjum w Zambrowie nie 
miało praw szkoły państwowej. Stąd nie mogło przeprowadzać 
egzaminów maturalnych, co za tym idzie - także wydawać 
świadectw dojrzałości. Przygotowania do matury polegały 
w gruncie rzeczy na dokładnym powtórzeniu materiału ze 
wszystkich przedmiotów.

Zosia Szotyńska - z lewej.
Zdjęcie wykonane w Gdańsku, pod koniec lat dwudziestych
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Klasa VI, rok 1926 Eugenia w dolnym rzędzie, pierwsza z prawej
Oryginał zdjęcia znajduje się w Muzeum POLIN w Warszawie 

Egzamin ustny obejmował język polski, łacinę, język niemiecki, 
historię, geografię, fizykę, chemię, biologię z podziałem na 
anatomię, zoologię i botanikę. Obowiązkowe egzaminy pisemne 
obejmowały matematykę, język polski i język niemiecki. Było 
więc się z czego przygotowywać.

 W kwietniu 1929 roku, miesiąc przed maturą, miało miejsce 
niebywałe, nieoczekiwane wydarzenie, które wprowadziło 
trochę zamieszania i było dla mnie bardzo przykre. Mianowicie 
pewnego dnia w czasie przerwy, na boisku szkolnym podszedł 
do mnie gimnazjalny nauczyciel gimnastyki, porucznik 71 Pułku 
Piechoty z Zambrowa. Przychodził on do szkoły kilka razy 
w tygodniu i prowadził gimnastykę dla dziewcząt. Tego dnia 
nie miał lekcji i pewnie przyszedł do szkoły w określonym celu. 
Był galowo ubrany, z szablą przy boku, w szaserach (galowych 
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spodniach z lampasami) i zapytał mnie, czy rodzice są w domu. 
Potwierdziłam grzecznie, on podziękował i odszedł. Gdy wróciłam 
po zajęciach do domu, ojciec powiedział, że ów porucznik był 
u niego i prosił o moją rękę! Gdy pytał mnie, czy rozmawiał ze 
mną na ten temat, odpowiedziałam, zgodnie z prawdą, że nigdy. 
Wówczas ojciec streścił przebieg rozmowy z nim. 

- Był tu porucznik, który, ku mojemu zaskoczeniu, prosił o twoją 
rękę. Odpowiedziałem mu, że swojej córki nie wydam za 
„błyszczącą nędzę”! 

Tak wówczas często określano zawodowych oficerów.
Oczywiście, nie było w tym zdarzeniu krzty mojej winy, przecież 
z tym oficerem nigdy nie rozmawiałam. Ojciec nie opowiadał 
jakie było pożegnanie obu panów, ale ów incydent na przyszłą 
maturzystkę o mało co nie ściągnął czarnych chmur. Bo, jak 
to zwykle bywa między przyjaciółkami, zwierzyłam się jednej, 
w „głębokiej tajemnicy” z tą sprawą, ale ona powiedziała komuś, 
ten ktoś podał dalej i o niedoszłych oświadczynach wiedziała 
cała szkoła. Także doszło i do porucznika. Ten, skompromitowany 
i ośmieszony całą tą sprawą, wobec uczniów na lekcji oświadczył, 
że się postara nie dopuścić mnie do matury! Zapytałam wówczas 
z uśmiechem:

- Co pan, z gimnastyki ?
- Zobaczymy! Odpowiedział zdenerwowany. 

Groźbę swą postanowił jednak spełnić. Na posiedzeniu rady 
pedagogicznej zgłosił wniosek, aby nie dopuszczać mnie do matury 
z powodu niepoprawnego zachowania, czyli też „braku wychowania”. 
Jego argumenty nie trafiły profesorom do przekonania i zostały 
oddalone. O tym fakcie bardzo dyskretnie opowiedziała rodzicom 
sekretarka, która pisała protokół z tego posiedzenia.

Klasa maturalna liczyła 15 osób. Jednak do egzaminu maturalnego 
dopuszczono jedynie cztery osoby, wyłącznie dziewczęta, w tym 
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jedną drugoroczną. Była to Zosia Kolińska, znakomita uczennica. 
Poprzedniego roku nie zdała egzaminu przez losowy przypadek 
i dlatego musiała powtórzyć ostatnia klasę i stanąć do niego 
po roku. Tak więc było nas cztery. Ja, wraz z moją przyjaciółką 
Różą, ze względu na wiek (o rok wcześniej niż wymagały przepisy 
rozpoczęłyśmy naukę w szkole), musiałyśmy uzyskać specjalne 
pozwolenie z kuratorium białostockiego.

Sam egzamin odbywał się w dwóch miejscowościach, przed 
obcą komisją. Profesorowie naszego gimnazjum byli tylko 
obserwatorami na egzaminie ustnym a na pisemnym byli 
tylko dwaj: dyrektor ks. Franciszek Staniewicz i jego zastępca, 
nasz matematyk - Stanisław Rybiński. Pierwsza część 
egzaminu - pisemny - odbył się w powiatowym mieście Łomży, 
jeśli pamiętam, to chyba w gmachu gimnazjum żeńskiego. 
Do egzaminu stanęło około 30 abiturientów z czterech 
gimnazjów, z tym że tamci zdawali w normalnym trybie. Egzamin 
rozpoczął się w poniedziałek językiem polski, a w kolejne dni - 
łacina, niemiecki, a koniec był w czwartek - matematyka. 

Przygotowania i oczekiwanie na egzamin niemniej nerwowo 
przeżywali moi rodzice, niż ja sama. Na czas egzaminu pisemnego 
wynajęli w Łomży pokój u pewnej starszej pani i polecili mnie jej 
szczególnej opiece. Zadaniem tej pani było zadbanie, abym była 
dobrze nakarmiona i we właściwej kondycji psychicznej. Żebym 
się nie denerwowała, owa pani po kryjomu dodawała do herbaty 
jakichś kropelek uspokajających, chyba waleriany, bo smak 
herbaty nie był naturalny. Ale trzeba było wypić, bo pilnowała. 
Szydło z worka wyszło dopiero czwartego dnia. Gospodyni 
musiała dawkę sporo przekroczyć, bowiem na matematyce 
kropelki zaczęły działać. Właśnie kiedy bez trudności rozwiązałam 
pierwsze zadanie, poczułam w głowie jakiś zamęt, opanowała 
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mnie jakaś bezmyślność. Na twarzy - jak mi opowiadano później 
- pojawił się dziwny uśmiech i niesamowita bladość. Zobaczył to 
dyrektor ksiądz Staniewicz, podszedł do mnie i pyta „co ci jest, 
dlaczego dalej nie piszesz?”. Odpowiedziałam, że nic mi nie jest 
a dlaczego nie piszę - nie wiem. Ksiądz Staniewicz podszedł do 
stołu, gdzie siedziała komisja i rozpoczęto cichą naradę. Widocznie 
nie wyciągnięto żadnych wniosków bo do stolika znowu podszedł 
ksiądz dyrektor tamtego gimnazjum z małą tacą i poczęstował 
mnie czekoladką. Nie zjadłam, ale położyłam pod stolikiem 
z miejscem na szufladkę. Przy stole profesorskim zaobserwowano, 
że coś złego dzieje się z abiturientką, ponownie podszedł do 
mnie ksiądz Staniewicz i wyprowadził na korytarz. Tam zasłabłam 
do tego stopnia, że o mało nie upadłam. Dyrektor kazał przynieść 
gorącej herbaty, podał jakieś proszki. Po jakimś czasie stan mego 
zdrowia na tyle się poprawił, że koleżanki mogły mnie odprowadzić 
na stancję. Tak więc egzaminu pisemnego z matematyki nie 
dokończyłam. Po południu poczułam się lepiej i mogłam pójść na 
wieczorne nabożeństwo majowe. Jednak w kościele słabość zrazu 
się powtórzyła w takim stopniu, że zemdlałam. W krótkim czasie 
odzyskałam świadomość i koleżanki ponownie odprowadziły 
mnie na stancję. Po owym nabożeństwie majowym koleżanki 
namówiły mnie, bym pojechała do domu, do Zambrowa. Udałyśmy 
się więc na przystanek, gdzie zatrzymywały się autobusy. Ale 
w drodze spotkałyśmy moją mamę, która już została powiadomiona 
telefonicznie o moim zasłabnięciu i pośpiesznie udała się do 
Łomży. Po powrocie do domu byłam pewna, że przepadłam już na 
egzaminie z matematyki i z matury kompletna klapa. 

Jednak po kilku dniach otrzymałam z gimnazjum (poprzez 
sekretarkę Zofię Mackiewicz) informację, że zostałam 
dopuszczona do matury ustnej warunkowo, ale będę szczegółowo 
egzaminowana z matematyki.
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 Właśnie pierwszy egzamin ustny był z matematyki. Podczas, 
gdy inni abiturienci ciągnęli kartki z tematami, mnie zadawano 
zadania ustne. Przebieg odpowiedzi i poprawność rozwiązań 
zadań kontrolowało trzech matematyków. Na szczęście 
wszystko szło dobrze. Jedno z bardziej skomplikowanych zadań, 
trygonometryczne, rozwiązałam bezbłędnie. Z pozostałymi nie 
było już kłopotu, tak że po długiej dyskusji komisja uznała, iż 
ogólny stopień z matematyki jest dobry i taki został na moim 
świadectwie. Z pozostałych przedmiotów ciągnęłam już kartki. 
Ciekawe, że z języków obcych miałam szczęście do wierszy, 
które trzeba było przed komisją recytować. Dwa pytania 
dotyczyły różnych problemów, a jedno zawierało polecenie 
deklamowania „Ody do młodości” A. Mickiewicza, czy na 
egzaminie z niemieckiego „Erlkoenig” W. Goethego. Z łaciny: 
Owidiusza „Złoty wiek”. Z omówieniem utworów poetyckich nie 
miałam trudności, ponieważ w gimnazjum zwracano szczególną 
uwagę nie tylko na zrozumienie ich treści, ale na dosłowne ich 
opanowanie. Chociaż czasem gimnazjaliści narzekali na nadmiar 
nauki pamięciowej, później się okazało, że była ona przydatna, 
gdyż poszerzała zasób języka oraz uwrażliwiała na piękno poezji. 
Ostatnim przedmiotem była fizyka. Kiedy wszystko wreszcie się 
kończyło i egzaminator wypowiedział sakramentalne „dziękuję”, 
jeden z członków komisji polecił się jeszcze zatrzymać i zadał mi 
następujące pytanie:

- Jaka praca - zdaniem abiturientki - byłaby większa, czy gdyby 
do tej sali na pierwszym piętrze weszła przez okno po drabinie, 
czy po schodach?

Potraktowałam to jako podstęp i odpowiedziałam:
- Gdybym weszła przez okno po drabinie!
- A dlaczego? Zapytał.
- Bo musiałabym przystawić drabinę.
- A jeżeli ktoś inny przystawi drabinę, to co?
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- Praca byłaby wtedy jednakowa, bo wzór na pracę jest: siła 
x droga, po schodach jest mniejszy wysiłek a większa droga, 
a po drabinie - droga krótsza a większy wysiłek. 

Wszyscy wybuchnęli śmiechem, podziękowali, ja także. Koleżanki 
podsłuchujące za drzwiami struchlały z przerażenia, bo myślały, 
że wpadłam z kretesem na odpowiedzi.

Był to ostatni egzamin. Wkrótce ogłoszono wyniki. Trzy moje 
koleżanki: Zofia Kolińska, Róża Wałłach, Cyla Chodorowska 
i Eugenia Bodak, czyli ja - pomyślnie ukończyłyśmy egzamin 
maturalny. Niestety w stosunku do 15 gimnazjalistów ósmej klasy 
tylko ta grupka samych dziewcząt była dopuszczona do matury. 
Wszystkie szczęśliwie zdałyśmy egzamin dojrzałości. Dla nielicznej 
grupki maturzystek w szkole niestety nie zorganizowano balu 
maturalnego. Przyjęcie dla tych koleżanek i zaproszonych przyjaciół 
z gimnazjum odbyło się w domu moich rodziców. Na przyjęciu miał być 
obecny wychowawca, dr Feliks Burdecki4, ale nie przybył, ponieważ 
musiał pojechać z chorą żoną do Warszawy po poradę lekarską. Był 
to człowiek bardzo młody, ale wybitnie zdolny i pracowity. W owym 
czasie miał zaledwie 25 lat i dwa lub trzy fakultety. Z wykształcenia 
był astronomem, stąd i fizykiem oraz matematykiem. Te przedmioty 
wykładał w gimnazjum. Także biegle władał językiem niemieckim, 
którego uczył w ósmej klasie gimnazjum. W tamtych czasach, 
kiedy w kraju było około 30% analfabetów, matura była wielkim 
wyróżnieniem, nobilitacją i otwierała wiele możliwości.

Moje koleżanki postanowiły studiować. Zosia Kolińska dostała 
się na polonistykę do Warszawy. Niestety, na drugim roku studiów 

4 Feliks Burdecki - ur. 17.04.1904 w Toruniu, zm. 14.09.1991 w RPA. Polski pisarz 
science - fiction i popularyzator nauki. Ukończył studia na Uniwersytecie Poznańskim 
i w Strasburgu, doktorat obronił na Wydziale Elektrycznym Politechniki Warszawskiej. 
Za kolaborację skazany po wojnie na karę dożywotniego więzienia, zmarł na emigracji w RPA.
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zmarła na gruźlicę. Moja przyjaciółka Róża Wałłach poszła na 
farmację i szczęśliwie ją ukończyła. Następna, Cyla Chodorowska 
wyszła za mąż za kupca żydowskiego z Białegostoku i tam do 
wojny mieszkali. Nie znam jej sytuacji rodzinnej, ale wiem, że jej 
losy zakończyły się tragicznie. Podobnie, jak wszystkich Żydów 
z Białegostoku, Niemcy zamknęli ją w białostockim getcie, 
a następnie zamordowali. Gdzie zginęła, nie wiadomo…

Ja także zamierzałam studiować, 
interesował mnie wydział prawa na 
Uniwersytecie Warszawskim. Początkowo 
uzyskałam zgodę ojca. Jednak po namyśle 
lub, być może, pod wpływem czyjejś 
opinii, zgodę cofnął i moje marzenie 
o studiach prawniczych się skończyło. 
Ojciec dowodził, że pozbawiona dozoru 
rodziców mogłam ulec moralnemu 
zepsuciu. Groził ponadto, gdybym na 
studia mimo to wstąpiła, jako jeszcze 
wówczas niepełnoletnia, to sprowadzi 
mnie do domu przy pomocy policji. 

Ta jego postawa jest do dzisiaj niezrozumiała. Był to człowiek 
światły, zawsze wpajał szacunek do wiedzy i konieczność jej 
pogłębiania, a wówczas, w kwestii zamiaru studiów, stawiał 
opór. Sądzę, że kierowała nim jakaś głęboka miłość ojcowska 
i obawa przed utratą swojej ukochanej córki. Być może sądził, że 
w wielkim mieście ulegnę pokusom beztroskiego i swawolnego życia 
studenckiego. Tak czy owak, spaliło na panewce - zamiar studiów 
uniwersyteckich nie został zrealizowany. No i cóż miałam robić dalej? 

* * * * *

Eugenia. Zdjęcie maturalne



34

Po maturze pozostałam w Zambrowie ponad dwa lata, czyli 
do 1931 roku. Czas ten spędziłam beztrosko, bez specjalnego 
zajęcia, oddając się życiu towarzyskiemu. 

Bywałam na proszonych balach w kasynie oficerskim. 
Najczęściej przychodzili tam oficerowie z żonami i dorosłymi 
dziećmi. Tańce odbywały się w sali lustrzanej, przekąski i posiłki 
- w sali bufetowej. Panie obowiązywały stroje wieczorowe, 
panowie oficerowie byli w mundurach, a cywile przeważnie 
w smokingach i frakach. Grały na zmianę dwie orkiestry 
wojskowe. Tańczono walca wiedeńskiego, tanga, polki, ale także 
oberki i tańce nowoczesne, jak np. shimmy, foxtroty i wszelkie 
nowości ze świata tańca. Było bardzo pięknie, jak na filmie, gdy 
w świetle reflektorów widziało się w dwójnasób w lustrach 
wirujące pary. Bal kończył się po północy białym walcem. 

 Swojego narzeczonego nie poznałam jednak na balu, lecz 
u koleżanki na prywatce. Nie pamiętam czy to były imieniny, 
urodziny, czy też wieczorna herbatka, ale było chyba z osiem 
osób. Byli rodzice koleżanki, którzy byli bardzo zamożni. Posiadali 
własną kamienicę i sklep wędliniarski. Pani domu pochodziła 
z rodu szlacheckiego, co chciała wykazać swym zachowaniem. 
Nosiła się bardzo wyniośle a każde słowo cedziła przez zęby, aż 
do obrzydzenia. Był tam też młody porucznik Józef Trzeciak, 
którego mi przedstawiono. Nie wyróżniał się specjalnie, nie 
chciał niczym imponować, był jednak młodzieńcem przystojnym, 
wysokim, eleganckim. Nie narzucał się z rozmową, raczej wolał 
słuchać. Na to przyjęcie - jak potem opowiadała koleżanka - został 
specjalnie zaproszony w celu poznania mnie. Prywatka trwała 
niezbyt długo, w tym damskim towarzystwie nie spożywano 
alkoholu. Przesłuchano płyty gramofonowe, ale tańczono 
niewiele - wszyscy młodzi byli bacznie obserwowani przez panią 
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domu, czy ktoś nie popełni jakiegoś nietaktu. Kiedy tańce się 
skończyły, pan porucznik zapytał, czy może mnie odprowadzić. 
Nie miałam nic przeciwko, zgodziłam się. Pożegnaliśmy się przed 
moim domem. Od przypadku do przypadku, spotykaliśmy się 
na ulicy. Wkrótce zdarzyło się, iż złożył oficjalną wizytę w domu. 
Rodzice początkowo odnieśli się obojętnie, później raczej mu 
sprzyjali, bo ojciec nie oponował. Pewnego razu nie mógł przyjść 
bo się przeziębił i leżał w łóżku, więc przesłał list przez ordynansa. 
Ordynans, oddając jemu moją odpowiedź, podobno powiedział 
z humorem:

- Panie poruczniku, będziemy mieli żonę!
Trafnie przewidział, bo została później wyznaczona data ślubu - 
na Wielkanoc 1931 roku. Niestety, do ślubu nie doszło, ponieważ 
narzeczony gwałtownie zachorował na gardlane suchoty i mimo, 
iż został wysłany do szpitala wojskowego w Warszawie, zmarł 12 
marca, w dzień imienin mego ojca - Grzegorza. Była wtedy ostra 
zima i taka wielka zamieć śnieżna, że w żaden sposób nie było 
można pojechać na pogrzeb. Pochowany został w Warszawie.

 * * * * *

Plany na przyszłość musiałam odłożyć, ponieważ ojciec 
otrzymał przeniesienie służbowe do Urzędu Pocztowego Nr 1 
w Białymstoku na stanowisko kontrolera wewnętrznego 
przewoźników pocztowych. Praca przy remontach linii 
telefonicznych w terenie była ponad jego siły, miał już słabe 
zdrowie, więc ubiegał się aby mieć pracę na miejscu. Ponieważ 
w Zambrowie takiego stanowiska nie było, zaproponowano pracę 
w Białymstoku. Wyjechaliśmy jesienią 1932 roku. Ojciec wynajął 
mieszkanie przy ulicy Wersalskiej, naprzeciwko parku należącego 
niegdyś do rodziny Branickich. Po drugiej stronie parku stał pałac 
Branickich, w którym wówczas mieścił się Urząd Wojewódzki. 
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Pałac był zbudowany w stylu wersalskim, stąd nazwa ulicy. Była 
to ulica krótka, wychodząca na ulicę Świętojańską, wprost na 
fabrykę pluszu i aksamitu Beckera. Kilkadziesiąt metrów dalej 
znajdował się park o sędziwych drzewach. Tuż z przodu w parku 
znajdował się niewielki skwer z dużym klombem i z ławeczkami 
wokół, doskonałe miejsce do spacerów z dziećmi i do wypoczynku. 
Park był położony na peryferiach miasta, z dala od ruchliwych 
ulic. Na skraju tegoż parku, z jego prawej strony, znajdował się 
cmentarz dzieci, które poległy w obronie Białegostoku w 1921 r.,  
w czasie wojny rosyjsko - polskiej. 

Pewnego dnia byłam świadkiem i uczestniczką podniosłej 
uroczystości. Mianowicie kładziono kamień węgielny pod przyszły 
pomnik twórcy Esperanto, rodowitego białostoczanina, Ludwika 
Zamenhofa5. Jego dom był w innej dzielnicy miasta, także 
nazwany jego imieniem. Był to drewniany budynek parterowy, 
typowy dla architektury Podlasia. 

Początkowo poczułam się w Białymstoku obco, gdyż nie 
znałam nikogo, z kim mogłabym się przyjaźnić. Tęskniłam więc 
za zambrowskimi przyjaciółmi, za spędzonymi tam latami 
młodości. Ale pewnego dnia spotkałam koleżankę gimnazjalną 
z Zambrowa, Jadzię Perlitz (po wojnie zamieszkała w Krakowie 
z mężem architektem), córkę ówczesnego drogomistrza. Jej 
starsza siostra, Adela Woźniak była profesorką wykładającą 
sztuki piękne w zambrowskim gimnazjum, o czym było już 
wspomniane wcześniej. Jadwiga Perlitz przeprowadziła się 
z rodzicami i z bratem do Białegostoku. Jej ojciec zmarł tam po 
ciężkiej chorobie. 

5 W latach trzydziestych wmurowano kamień węgielny pod planowany pomnik, 
tzw. „Wieżę Babel”. Pomnik wykonany przez Ludwika Kucza według zupełnie nowego 
projektu został odsłonięty dopiero w 1973 roku.
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Jadwiga mieszkała przy ul. Sienkiewicza wraz z matką i bratem 
Zygmuntem6, kapitanem 42 Pułku Piechoty. Pracowała wówczas 
w aptece kasy chorych, gdzie prowadziła księgowość. Ogromnie 
się ucieszyłyśmy ze spotkania, ponieważ obie w Białymstoku 
czułyśmy się obco. 

Oczywiście miałyśmy sobie dużo do opowiedzenia. Dom, 
w którym mieszkali Perlitzowie posiadał balkon, z którego 
można było dobrze obserwować stojący po drugiej stronie ulicy 
zbór baptystów. Otóż pewnego dnia, kiedy obie siedziałyśmy na 
balkonie i obserwowałyśmy zdążających na modlitwy baptystów, 
przechyliłam się przez poręcz i tak mocno przycisnęłam żebro, że 
się przesunęło, co odczuwam do dziś.

6 Kpt. Zygmunt Perlitz, ur. 15.08.1903 w Brańsku, zamordowany w 1940 roku 
w Katyniu.

Rodzeństwo Jadwiga i Zygmunt Perlitz
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Jadzia miała poczucie humoru. Opowiadała, że pewnego dnia 
po przyjściu do pracy, zastała grupkę oczekujących interesantów. 
Usłyszała rozmowę, w której starsza kobieta - Żydówka, 
opowiadała, że ma tak zdolną i operatywną synową, która może 
wszystko załatwić. Swój wywód o synowej zakończyła: „Wie pani, 
to jest taka publiczna kobieta”. Na co oczekujący na otwarcie 
apteki wybuchnęli gromkim śmiechem.

 

 

              

       

 

Jednak w Białymstoku należało znaleźć sobie jakieś zajęcie. 
Musiałam pomyśleć o podjęciu pracy, ponieważ mój ojciec, ze 
względu na stan zdrowia, odszedł na emeryturę, a mama zaczęła 
poważnie chorować. Sprawy finansowe zaczęły się psuć, więc 
należało wesprzeć budżet rodzinny, tym bardziej, że dotychczas na 
utrzymaniu ojca było sześć osób. Dla zaoszczędzenia wydatków, 
zmieniliśmy mieszkanie na tańsze, przy ul. Warszawskiej. 

Kwesta na PCK. Eugenia druga z prawej. Białystok
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W tamtym czasie o pracę nie było łatwo, trwał jeszcze 
ogólnoeuropejski kryzys gospodarczy, który bardzo dotknął 
społeczeństwo polskie, zwłaszcza młode kobiety. Owszem, 
trafiały się w gazetach ogłoszenia o posadach urzędniczych, ale 
chętnych było wiele i nie wszystkie warunki były do przyjęcia. 
Niektórym kandydatkom na sekretarki w prywatnych biurach 
z góry zapowiadano, że będą musiały spełniać jeszcze inną rolę.

Przez koleżankę Jadzię poznałam starszą, sympatyczną, 
dystyngowaną panią Pacewicz7 - wicedyrektorkę Seminarium 
Nauczycielskiego8 w Białymstoku. Była osobą samotną, 

7 Helena Pacewiczówna

8 Seminarium Nauczycielskie im. Króla Zygmunta Augusta w Białymstoku, składające 
się z dwóch oddzielnych seminariów: męskiego i żeńskiego, istniało w latach 1919–1932, 
ostatni rocznik opuścił mury szkoły w 1936 r. Mieściło się w pałacu Branickich a nauka 
trwała 5 lat.

Rodzeństwo Eugenii.
Od lewej - Zbigniew (1920-1997), Anna (1925-1964), Jerzy (1923-1993).
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więc dużo czasu poświęcała na działalność społeczną, zwłaszcza 
w organizacjach społecznych, także społeczno - politycznych, 
takich jak Liga Obrony Powietrznej Państwa, Polski Czerwony 
Krzyż i podobnych. Zaproponowała mi, abym uzupełniła swoje 
wykształcenie maturą pedagogiczną. Dawała ona uprawnienia 
nauczycielskie. 

Takie przeszkolenie trwało pół roku, obowiązywały egzaminy 
z pedagogiki i egzamin praktyczny w szkole ćwiczeń. Psychologię 
i logikę zaliczono mi z gimnazjum w Zambrowie. Samo 
rozpoczęcie szkolenia było bardzo interesujące. Pani dyrektor 
Pacewicz wprowadziła mnie do klasy maturalnej seminarium, nie 
przedstawiła uczniom, ale jednego z nich poprosiła, aby przyniósł 
krzesło, posadziła mnie twarzą do uczniów i rozpoczęła wykład 
z pedagogiki. Tak było do końca szkolenia. Przynosiła też skrypty 
i materiały, z których poznawałam - obok wykładów - tajniki 
wiedzy pedagogicznej. Umiejętności praktyczne doskonaliłam 
w szkole ćwiczeń. Prowadziłam wszystkie lekcje, jakie wypadały 
w danym dniu według rozkładu zajęć. Najbardziej lubiłam 
prowadzić lekcje matematyki, ponieważ były one zgodne z moimi 
zainteresowaniami. W szkole ćwiczeń były dzieci z tzw. dobrych 
rodzin, dobrze ubrane, grzeczne, nie sprawiały kłopotów. 
Polubiłam pracę pedagogiczną. 

Równolegle ze szkoleniem w seminarium zapisałam się na 
kurs pielęgniarski, zorganizowany przez Polski Czerwony Krzyż, 
dający uprawnienia do pracy w szpitalu. Trwał on dziewięć 
miesięcy, kończył się egzaminem chyba z piętnastu przedmiotów, 
np. z pielęgniarstwa, anatomii, lekoznawstwa, pierwszej 
pomocy, chirurgii, położnictwa i innych. Egzamin składało 
się przed czteroosobową komisją. Egzaminowali lekarze 
wykładający poprzednio te specjalności. Po pomyślnie zdanym 
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egzaminie trzeba było jeszcze odbyć dwumiesięczną praktykę 
w szpitalach, do których otrzymywało się skierowanie. Ukończyło 
go około trzydziestu pań. Warunkiem przyjęcia na kurs było 
średnie wykształcenie. Ale był tam jeden wyjątek - pewna pani 
kapitanowa matury nie miała, ale ze względu na zajmowaną 
pozycję społeczną, na kurs została przyjęta, ukończyła go, ale 
praktycznie z niego nie skorzystała, bo nie miała takiej potrzeby. 
Otóż ta pani kapitanowa zaprzyjaźniła się ze mną i często 
korzystała z pomocy w nauce, szczególnie zaś ze skrupulatnie 
prowadzonych moich notatek. 

Egzamin wypadł celująco, więc przy wręczaniu dyplomu 
ukończenia kursu dyrektor zaznaczył, że mam prawo wybrać 
szpital dla odbycia praktyki. Wybrałam szpital Polskiego 
Czerwonego Krzyża przy ulicy Warszawskiej9. Dyrektorem tego 
szpitala był dr Rotberg10, znakomity chirurg, zawsze opanowany, 
rozważny i życzliwy dla chorych i pielęgniarek. Szpital był 
niewielki, luksusowy jak na owe czasy, ale drogi dla pacjentów. 
Praktykę odbyłam na chirurgii. Pierwsza operacja, przy której 
asystowałam, utkwiła mi głęboko w pamięci. Przywieziono na 
salę mężczyznę z rakiem piersi. Operował sam doktor Rotberg. 
Wycinał mu duży fragment mięśnia z nowotworem. W czasie 
operacji czujnie obserwował, jak reaguję. Ponieważ nie zauważył 
niepokojących oznak, kontynuował spokojniej. 

 Zdarzyło się, iż pod koniec praktyki stałam się także jego 
pacjentką. Pewnego dnia przyszłam do szpitala z silnie bolącym 

9 Szpital Polskiego Czerwonego Krzyża przy ul. Warszawskiej 29 działał od 1921 (po 
przejęciu dotychczasowego szpitala przez PCK) do 1952 roku (od 1944 jako szpital 
miejski).

10 Dr Stanisław Rotberg, ur. 1882, ukończył studia medyczne w Kazaniu w 1909, 
ordynator Szpitala PCK w Białymstoku.
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małym palcem lewej nogi. Doktor Rotberg, widząc chory wyraz 
mojej twarzy, zechciał obejrzeć stopę. Po oględzinach zwrócił się 
do obecnej pielęgniarki: 

- Siostro, proszę biksę.
Była to skrzyneczka z narzędziami chirurgicznymi. Wyjął z niej 
skalpel i bez znieczulenia przeciął obolały palec. Stwierdził, że 
jest zapalenie okostnej, więc będzie konieczna operacja, za 
tydzień. Oczywiście odbyła się, ale już z narkozą, bo konieczna 
była operacja kostna. 

W międzyczasie kurs pedagogiczny się skończył, ale pracy nie 
podjęłam, ponieważ nadarzyła się okazja zapisania na następny 
kurs, tym razem buchalteryjny. Organizował go prywatnie 
profesor Ginzburg11, starszy, doświadczony w profesji człowiek. 
Kurs trwał cały rok i należało za niego zapłacić. W tej grupie 
szkolili się przeważnie Żydzi, tylko ja byłam narodowości polskiej. 
Wszyscy byli kulturalni, mili dla siebie, taktowni i pomagali sobie 
wzajemnie w rozwiązywaniu zawiłych zadań. 

Jedna z kursantek, również Żydówka, Ida, przychodziła do mojego 
domu na wspólna naukę. Raz, chyba w jakieś żydowskie święto, 
przyniosła srebrny kieliszek wina z orzeszkami. Było delikatne 
i smaczne. Oczywiście Ida cieszyła się że byłam nim zachwycona.
Kurs szybko dobiegł końca, wszyscy zdali egzamin i rozeszli 
się w swoje strony. Egzamin Pedagogiczny odbył się w Seminarium 
Nauczycielskim w Białymstoku w czasie matur. Jako absolwentka 
gimnazjum z maturą zdawałam - jak wszyscy seminarzyści - 
z pedagogiki i psychologii. Oczywiście, przedtem przed komisją 
należało zaliczyć lekcje praktyczne w szkole. Po egzaminie 

11 Salomon Ginzburg, dyrektor kursów handlowych w Białymstoku przy ul. Kilińskiego 
13 od 1905 r.
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otrzymałam dyplom uprawniający do nauczania w szkołach. 
Trzeba więc było podjąć jakąś pracę. Pani Pacewicz poradziła, 
bym zamieściła w gazecie ogłoszenie o poszukiwaniu pracy 
nauczycielskiej. Po pewnym czasie od ukazania się oferty 
przyjechała do domu rodziców Ludmiła Bołchowitinow 
z Pawłowicz, dziedziczka majątku położonego około 6 km od 
Kuźnicy Białostockiej. Pani Bołchowitinow zaproponowała mi 
posadę prywatnej nauczycielki dla jej jedynego syna, Igora, 
z możliwością zatrudnienia w jednoklasowej wiejskiej szkole we 
wsi Pawłowicze, odległej około 1,5 km od majątku. Interesowała 
się moimi kwalifikacjami i podała warunki: mieszkanie, 
wyżywienie, oraz miesięczną pensję, chyba 80 zł. Było to 
wynagrodzenie ówcześnie stosunkowo wysokie. Rozmowa 
trwała około godziny, odpowiedziałam, że się zastanowię i dam 
listowną odpowiedź w krótkim czasie. Postanowiłam zasięgnąć 
informacji o przyszłych chlebodawcach, ponieważ, jak doniosła 
jedna z przypadkowo spotkanych nauczycielek - na dworze 
tym zmieniali się często nauczyciele - bo dziedziczka miała być 
apodyktyczna. Radziła, aby tam nie jechać. Ale ta opinia chyba 
była zbyt naciągana, ponieważ relacjonująca bardzo nerwowo 
opowiadała. Widocznie w czasie pobytu u dziedziców nie spisała 
się dobrze, więc swoje niepowodzenie chciała usprawiedliwić. 
Zdecydowałam się pojechać do Pawłowicz. Ojciec oczywiście 
był z tego niezadowolony, ponieważ wolał mieć swoją córkę 
przy sobie. Jednak czasy były trudne i należało ulżyć rodzicom, 
usamodzielnić się materialnie. Z Białegostoku pojechałam 
pociągiem do Kuźnicy Białostockiej. Tam czekała bryczka, którą 
dojechałam do dworu12. Była wczesna wiosna, ale było ciepło. 
Ponieważ był wieczór, przyszły uczeń - Igor - nie przyszedł na 

12 Pałac Wołłowiczów w Pawłowiczach zbudowany w 1610 roku, przebudowany w XVIII 
wieku, częściowo zniszczony w 1944 roku.
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powitanie, bo już spał. Budynek mieszkalny miał masywną bryłę, 
przypominał raczej budowlę koszarową, niż pałac. Zresztą, 
niedaleko, po prawej stronie wjazdu na rozległe podwórze 
stały dwa budynki używane kiedyś przez wojsko rosyjskie, 
teraz częściowo wykorzystane jako budynki gospodarcze. Front 
domu skierowany był na rozległy park i tam znajdował się 
główny podjazd dla gości, którzy zajeżdżali pod ganek z dwiema 
kolumnami. W parku był basen kąpielowy a za parkiem stały 
czworaki dla służby folwarcznej. Państwo Bołchowitinowowie 
powitali mnie grzecznie, ale bez zbytniej wylewności. Poproszono 
mnie do pokoju jadalnego na pierwszym piętrze na kolację. 
Rozmowa dotyczyła przebiegu podróży, ale po gospodarzach 
było widać, że badawczo mnie obserwują. Po kolacji gospodyni 
wskazała sąsiedni pokój, w którym miałam przenocować. 

Rano, gdy się obudziłam, usłyszałam skrzyp drzwi i wyglądającą 
zza nich twarz chłopca. Gdy mnie zobaczył, cofnął się i zniknął. 
Później jego mama powiedziała, że podobały mu się moje włosy - 
byłam ciemną szatynką. Rano po śniadaniu poznałam dokładniej 
swojego ucznia. Miał blisko 14 lat, był wysoki, dobrze zbudowany, 
o ciemnej karnacji. Rysy twarzy miał podobne do matki, karnację 
i włosy - do ojca. Okazał się bardzo rozmowny, pytał o moją 
rodzinę i rodzeństwo, potem oprowadził mnie po parku, także 
wszystkich zabudowaniach gospodarskich. Igor szybko nawiązał 
kontakt, jako nowa nauczycielka przypadłam mu do gustu.

Lekcje z Igorem prowadziłam według rozkładu zajęć, 
który został uzgodniony z kierownikiem szkoły powszechnej 
w Sokółce, odległej około 20 km. Przerabiałam z Igorem 
wszystkie przedmioty obowiązujące w szkole z wyjątkiem 
gimnastyki, artystycznych i religii rzymsko - katolickiej, gdyż 
chłopiec był wyznania prawosławnego. Nauka miała kończyć 
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się sprawdzianem pod koniec siódmej klasy. Miał być to 
dwutygodniowy egzamin przeprowadzony przez nauczycieli na 
miejscu w szkole w Sokółce. Naukę rozpoczęłam od dokończenia 
programu klasy szóstej.

Lekcje odbywały się codziennie, w dni robocze, w godzinach 
między 10 a 14, czyli do obiadu. Po obiedzie miał trochę wolnego, 
potem odrabiał pisemne prace domowe i przygotowywał się 
ucząc do następnej lekcji. Oczywiście, przyswojona przez niego 
wiedza była sprawdzana i oceniana. Trzeba stwierdzić, że chłopiec 
był zdolny, jednak wymagał dozoru i systematycznej kontroli. Ale 
trudności nie sprawiał, nigdy nie było z jego strony sprzeciwu - 
chociaż wiedziałam, że poprzedni nauczyciele mieli z nim kłopoty 
i musieli z pracy zrezygnować.

Eugenia z uczniem Igorem
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 Raz jednak stworzył przykrą sytuację na lekcji historii. 
Omawiałam z nim wtedy rozbiory Polski. Oczywiście, także 
i udział Rosji. W pewnym momencie wygłosił taki komentarz:

- Proszę pani, Polska musiała być rozebrana ponieważ Polacy 
lubili pić, krzyczeć „veto” i nie umieli się sami rządzić. 

Zaskoczona zapytałam:
- A kto ci o tym powiedział?
- Papa (czyli ojciec), odpowiedział.

 I na tym na razie rozmowa z nim się skończyła. Ale jeszcze tego 
samego dnia wróciłam do tego tematu, w innych okolicznościach. 
Gdy udaliśmy się na obiad, był tam także zaprzyjaźniony aptekarz 
z Kuźnicy, wraz z żoną. Ojciec Igora zapytał jak mu poszły 
dzisiaj lekcje. Odpowiedziałam, że synowi lekcje poszły bardzo 
dobrze i przy okazji, jako nauczycielka, również się coś od niego 
nauczyłam.

- A czego? Zapytali chórem.
- Pewnych szczegółów z historii Polski, których nie znałam, 

odpowiedziałam i powtórzyłam ze szczegółami wywód ich 
syna na temat rozbiorów Polski. 

Zapanowała konsternacja i rodzice i Igor się zarumienili. Ojciec 
zwrócił się do niego:

-  Jak mogłeś mówić takie głupstwa!

Wieńczesław Bołchowitinow był rodowitym Rosjaninem, 
z zawodu lekarzem. Praktykował w domu przyjmując u siebie 
chłopów z okolicznych wsi. Uciekł on do Polski po wojnie polsko - 
bolszewickiej, kiedy zaczęto w ZSRR niszczyć inteligencję. Musiał 
być w bliskich stosunkach z rodziną carską, ponieważ podczas 
mego tam pobytu na dworze przyjeżdżała do Bołchowitinowów 
elegancka panienka w wieku 22 lat (imienia nie pamiętam) 
z Paryża. Mówiła dobrze po polsku.
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U państwa Bołchowitinowów

Była dla nich obca, ponieważ mówili jej per „pani”. Przy mnie 
rozmawiali po polsku. Wyczuwało się, że była to osoba bardzo 
miła, ale zachowywała się z wyczuwalnym dystansem. Była chyba 
tam ze trzy razy, najwyżej po trzy dni i w czasie tych krótkich 
pobytów chyba się polubiłyśmy. Rozmawiałyśmy na tematy 
ogólne, i spacerowałyśmy po parku. Potem, z reguły, odwożono 
ją na stację w Kuźnicy do pociągu. Zdarzyło się pewnego razu, 
iż pani Bołchowitinow powiedziała mi, że owa panienka była 
spokrewniona z rodziną carską, ostatniego cara zamordowanego 
przez bolszewików. Wyznała to w taki sposób, abym nikomu 
tego nie powtórzyła. Ludmiła była pół Polką, pół Rosjanką, 
wykształconą i mądrą kobietą. Jej ojciec był pułkownikiem armii 
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carskiej, ale po jego śmierci ten temat nie był w towarzystwie 
poruszany. Wiadomo było tylko, że zwał się Kułakowski13. 

Pani Ludmiła miała gruntowne wykształcenie. Widać było to ze 
sposobu bycia i mówienia. Była osobą energiczną, gospodarną, 
pracowitą. Sprawnie zarządzała służbą. Dom był duży. Połowę 
zajmowała jej siostra z mężem i z dwiema dziewczynkami 
oraz z drugą siostrą Galą - starszą panną, delikatnie mówiąc, 
niezrównoważoną. Z nimi mieszkała także matka, wówczas pani 
po sześćdziesiątce bez stałych zajęć. Mieli oni część majątku 
i niezbyt im się powodziło. Ludmiła ich nie lubiła. Żyli oddzielnie 
i się nie spotykali.

Wróćmy do nauki Igora. W następnym roku przerobiłam 
z nim program siódmej klasy szkoły powszechnej. Egzamin 
z siódmej klasy Igor zdawał w Sokółce. Tam też wystawiono mu 
świadectwo ukończenia szkoły. Stopnie otrzymał dobre, bo był 
bardzo zdolny. Rodzice podjęli inicjatywę, aby uczył się dalej 
w gimnazjum w Grodnie. Tam też udałam się z Igorem na egzamin 
wstępny. Zdawał, jak każdy, z języka polskiego, matematyki 
i historii. Oczywiście, zdał dobrze i został przyjęty. 

W czasie pobytu w Grodnie odwiedziłam pracującego tam, ale 
w innym gimnazjum, profesora łaciny Aleksandra Woźniaka i jego 
żonę Adelę, nauczycielkę sztuk pięknych. Mieszkali w wynajętym 
mieszkaniu. Ucieszyli się bardzo, gdy zobaczyli mnie w swoich 
progach. Adela miała na sztaludze rozpięty brystol i rysowała 
węglem obraz „Orfeusz w piekle”. Ponieważ obraz był w zasadzie 

13 Ludmiła Bołchowitinow była córką Elżbiety Kułakowskiej, właścicielki pałacu 
Wołłowiczów od 1910 roku. Elżbieta Kułakowska przeprowadziła gruntowny remont 
pałacu i majątku. Po drugiej wojnie światowej rozbiórce uszkodzonego pałacu zapobiegł 
prof. Paweł Kułakowski, syn Elżbiety.
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na ukończeniu i bardzo mi przypadł do gustu, podarowała go 
mnie. Przebywałam u Woźniaków półtora dnia. Wspominali czasy 
pracy w gimnazjum zambrowskim. Rano pan Woźniak dokonał 
zakupu. Specjalnie kupił obwarzanki, zwane bubliczkami. Była to 
dość duża bułeczka z ciasta. Gotowe obwarzanki wrzucało się na 
wrzącą wodę, a potem piekło w dobrze wygrzanym piecu. Były 
bardzo zbite i o ciekawym smaku. Ciasto robiło się na drożdżach, 
z jajkiem, dodawało się trochę tłuszczu i mleka. Były bardzo 
smakowite. 

Igor był ulokowany na noc u znajomych Bołchowitinowów. 
Miał tam utrzymanie, więc po egzaminie mogłam się „urwać” 
do Woźniaków. Półtora dnia szybko minęło i trzeba było wracać 
do domu. W Grodnie byliśmy ponad tydzień, więc rodzice 
Igora oczekiwali z niecierpliwością na wyniki egzaminów. Gdy 
wróciliśmy, wielka była radość rodziców Igora z wyników egzaminu. 
Przebywałam u nich jeszcze dwa miesiące i wróciłam w sierpniu 
lub wrześniu do Białegostoku. Trzeba dodać, że prowadziłam 
jeszcze lekcje w jednoklasowej szkole w Mieleszkowicach 
Pawłowickich, małej wsi odległej od majątku około 2 km. Szkoła 
mieściła się w wiejskiej chałupce a uczyło się w niej dwanaścioro 
dzieci. Wprawdzie była w tej szkole nauczycielka, ale zachorowała 
i wyjechała ze wsi a dzieci zostały same. Zastępowałam ją do 
końca pobytu. 

Po moim powrocie do Białegostoku ojciec przyniósł 
wiadomość, że jest możliwość zatrudnienia mnie na poczcie, 
jako pracownika kontraktowego, na stanowisku pracownika 
umysłowego. Pracowało tam prawie stu zatrudnionych. Ojciec 
przedtem tam pracował jako kontroler. Chciałam skorzystać 
z tej szansy, gdyż o pracę było niezwykle trudno. Przyjął mnie 
naczelnik, Andrzej Dąbrowski, sprawdził dokumenty, świadectwa 
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i po krótkiej rozmowie zatrudnił w kancelarii, gdzie już pracowało 
trzech biuralistów. Do moich obowiązków należały wszystkie 
prace buchalteryjne, a więc pisanie na maszynie, wysyłanie pism, 
prowadzenie dziennika podawczego. Naczelnik Dąbrowski darzył 
mnie zaufaniem i nawet powierzył klucze do dokumentów poufnych. 

Wśród stu pracowników zatrudnionych na tej poczcie było 
wielu bez szkoły powszechnej, a więc nie mieli podstawowego 
wykształcenia. Skrajnym przykładem tego stanu był jeden 
pracownik o imieniu Bernard, który był absolutnym analfabetą. 
Nie nadawał się do niczego, więc pełnił tylko funkcję strażnika 
przy drzwiach. Właśnie dla tych pracowników dyrekcja poczty 
zorganizowała na miejscu kurs dokształcający w zakresie 
wiedzy elementarnej z języka polskiego i matematyki. Kurs 
ten trwał około roku i kończył się egzaminem sprawdzającym 
umiejętność pisania i czytania. Wykładowczynią języka polskiego 
i matematyki byłam ja. Ze słuchaczy byłam bardzo zadowolona, 
gdyż byli pilni i zdyscyplinowani. Wszyscy podnieśli poziom 
czytania i liczenia, pełnili później funkcje listonoszy. Gorzej było 
z owym strażnikiem, który nauczył się tylko podpisać i trochę 
liczyć. Na tej poczcie znalazł się za zasługi, gdyż przez pewien 
czas był ordynansem marszałka Rydza - Śmigłego i tam został 
skierowany przez niego lub jego podwładnych. Oczywiście, 
wykłady dla pocztowców były płatne przez Urząd Pocztowy 
w wysokości 4 zł za godzinę lekcyjną. Udzielałam także 
prywatnych lekcji dwóm chłopcom w domach prywatnych. Jeden 
był synem adwokata. Drugi, synem znajomej wdowy - ten miał 
wielkie trudności z matematyką. W szkole uznano, iż stratą czasu 
będzie zajmowanie się jego dokształcaniem. Mnie udało się 
go podciągnąć i, ku zdumieniu nauczycieli, później radził sobie 
zupełnie nieźle. W tym czasie spotkałam przypadkowo swego 
gimnazjalnego kolegę, Hipolita Lisowskiego, podczas podróży 



51

autokarem z Zambrowa do Białegostoku. Jeszcze gimnazjalistą, 
mieszkał z rodzicami w Białymstoku, choć nauki pobierał 
w gimnazjum zambrowskim. Po tym spotkaniu w autokarze 
zaczął systematycznie mnie odwiedzać w moim domu rodzinnym 
w Białymstoku. Już miało prawie dojść do małżeństwa, ale 
w międzyczasie otrzymałam przeniesienie służbowe do Zambrowa 
i jego nadzieje na małżeństwo się rozwiały. To on raczej do niego 
dążył, ja nie byłam do końca przekonana co do tego związku.

Po roku pracy, dzięki przychylności naczelnika Dąbrowskiego 
i na jego wniosek, otrzymałam z Dyrekcji Poczt i Telegrafów 
z Warszawy pismo, w którym awansowano mnie o dwie grupy. 
Otrzymałam mianowanie i skierowanie do Zambrowa na pocztę, na 
stanowisko asystenta. Pracowałam na poszczególnych okienkach, 
gdzie dokonywano różnych operacji, więc wpłat, abonamentów 
radiowych, PKO, weksli itp. 

Podczas poby tu w Zambrowie poznałam urzędnika 
samorządowego gminy Długobórz z siedzibą w Zambrowie, Jana 
Grądzkiego. Widziałam go wielokrotnie na ulicy, bo Zambrów 

Na jednym ze szkoleń w Warszawie. Eugenia pośrodku, z prawej - Jan Grądzki
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to miasto małe, ale nie zwracałam na niego specjalnej uwagi, 
tym bardziej, że zapamiętale się mnie przyglądał. Jednak kiedyś 
wprosił się do domu znajomej, gdzie często bywałam, i tak 
zawiązała się znajomość oficjalna. Spotkaliśmy się ponownie na 
balu w gimnazjum i nawet razem tańczyliśmy. Zdarzyło się, że 
zostawiłam go w tańcu na środku sali, ale nie obraził się i nie 
zrezygnował z dalszej znajomości. Zawsze kręcił się w pobliżu. 

Niebawem zostałam delegowana służbowo na półroczny kurs 
pocztowo - telekomunikacyjny do Warszawy. Szkolenie odbywało się 
w gmachu Poczty Głównej. Wraz z trzema koleżankami mieszkałam 
na prywatnej kwaterze przy ulicy Wspólnej. Jan Grądzki zaczął 
przyjeżdżać w odwiedziny do Warszawy. W końcu ta znajomość 
przerodziła się w narzeczeństwo. Ślub odbył się w Zambrowie 8 
października 1937 roku. Nie było hucznego wesela. Na ślubie byli 
tylko rodzice narzeczonych i najbliżsi współpracownicy. Zjawił się też 
baron Witold von Horoch, u którego kiedyś mieszkaliśmy z rodziną. 

       

        

* * * * *

Przed pocztą w Zambrowie. Z prawej - Jan Grądzki.
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Eugenia i Jan

Mój mąż Jan pracował w gminie do końca sierpnia 1939 r. 
Pierwszego września został zmobilizowany do Pułku Łączności 
w Warszawie. W tym czasie byłam na urlopie w Białymstoku 
i podczas odjazdu męża do wojska minęłam się z nim w drodze. 
Po przyjeździe z urlopu 1 września poszłam do pracy na pocztę.

W t ym czasie urząd pocz tow y i  telegraf iczny zosta ł 
podporządkowany Wojsku Polskiemu i był przez żołnierzy 
chroniony, jak zresztą i sąsiednie ulice, na których w wozach przy 
drodze czuwało wielu żołnierzy z bronią gotową do strzału. 

W Zambrowie była wielka koncentracja wojska ze względu na 
obecne tam koszary. Pierwszego września Niemcy bombardowali 
te koszary i pobliski las, do którego z koszar żołnierze się wycofali. 
Podczas tego nalotu było dużo zranionych i zabitych, karetki 
wojskowe woziły rannych żołnierzy do Białegostoku. Na ulicy 
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były strugi krwi. Tego dnia jeden niemiecki samolot przeleciał 
nad pocztą z zamiarem zbombardowania, ale został strącony, 
a pilot wzięty do niewoli. Jak później mówiono, ów niemiecki 
pilot był wychowany w Polsce, skończył szkołę rezerwy piechoty 
w Zambrowie, znał więc dokładnie miasto i ludzi. W tym czasie 
dużo interesantów przybywało na pocztę, widocznie żal mu się 
zrobiło ogromnych strat, bombę zrzucił w ogrody i poczta na 
razie została nietknięta. 

Naloty odbywały się często, więc pracownicy poczty musieli 
uciekać do ziemnych schronów wykopanych na zapleczu 
budynku pocztowego. Po napaści Niemców na Polskę dokumenty 
pocztowe zostały spakowane. Drugiego września Niemcy 
miasto zbombardowali, więc podjęłam inicjatywę wywiezienia 
dokumentów - naczelnik okazał się mało obrotny i zachowywał się 
biernie. Zatrzymałam trzy furmanki z uciekinierami i poprosiłam, by 
zabrali nas, rodziny pocztowców, a z nami dokumenty i pieczęcie. 
Z krótką jedynie bronią osobistą skierowaliśmy się na wschód. 
Postanowiliśmy zatrzymać się w Wysokiem Mazowieckiem na 
krótki odpoczynek. Odpoczęliśmy w jakiejś piwnicy, z obawy przed 
nalotami, po czym pojechaliśmy dalej. Spotkaliśmy po drodze 
jedyny polski dom - kurną glinianą chatę, w której byli rodzice oraz 
ich dorosła córka - niebawem miała wychodzić za mąż. Chata była 
kryta słomą, nie miała komina, tylko dziurę w dachu. Wewnątrz stał 
duży piec do chleba, gotowania, pieczenia. Na nim też się spało.

 Mijani w drodze Białorusini, w sporych grupach, musieli znać 
niedaleką przyszłość, zaczepiali nas, buńczucznie się odgrażali:

- Zobaczycie co będzie 17 września, popamiętacie nas....
Uśmiechaliśmy się porozumiewawczo, bo w ich groźby nie 
wierzyliśmy. Jednak się spełniły. Faktycznie, 17 września wkroczyli 
sowieci. Owego dnia zastali nas, pocztowców w jednej z mijanych 
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wiosek, już za Wołkowyskiem. Zatem Białorusini musieli wiedzieć, 
że do Polski wkroczą sowieci i wiedzieli kiedy wkroczą.

       Pocztowcy z Zambrowa. Eugenia trzecia z prawej

Rosjanie weszli niespodziewanie, rozbroili nas, obyło się jednak 
bez innych ich działań. Wszystkie dokumenty pocztowe (mobilizacyjne, 
tajne itp.) wraz z pracownikami poczty i ich rodzinami, wrzuciliśmy 
do sadzawki we wsi i obciążyliśmy kamieniami. 

 Topienie dokumentów odbyło się w nocy, w tajemnicy, już po 
wkroczeniu Rosjan. Potem, w zasadzie za frontem rosyjskim, 
zaczęliśmy organizować powrót do Zambrowa. Nie pamiętam 
poszczególnych miejscowości, przez które wracaliśmy tymi 
samymi furmankami i z tymi samymi ludźmi. W powrotnej drodze 
ludność białoruska odnosiła się do nas bardzo wrogo. Dokonywali 
stale rewizji na wozach i zabierali co się dało. Powracając mieliśmy 
jeszcze ze sobą zapasy żywności, głównie konserwy, które 

Pocztowcy z Zambrowa. Eugenia trzecia z prawej
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otrzymaliśmy od wojska w Zambrowie, na drogę - te też zostały 
odebrane. Nawet rozpruli poduszkę i wyrzucili pierze. Chcieli 
także ściągnąć z nóg moje pantofle, ale jakoś przekonałam ich 
i je zostawili. Niektórzy Białorusini byli ubrani w polskie mundury 
wojskowe. Ze względu na moje pantofle podejrzewano mnie, że 
jestem żoną policjanta (dlaczego?) - czyli musiałam być zamożna 
w ich mniemaniu. Podczas przejazdu przez rzekę dokonywano 
także rewizji na mostach. Jednemu Białorusinowi ubranemu 
w szczątkowy mundur wojskowy z rogatywką, ale bez orzełka, 
stojącemu na moście i jedzącemu pajdę chleba posmarowaną 
grubo masłem powiedziałam „smacznego!”.
Odpowiedział:

- Za was to byłem zawsze głodny, a teraz zobaczcie co jem!

Warto tutaj dodać, że ludność białoruska owacjami witała 
sowieckie wojsko. Zwłaszcza radośnie witali ojcowie swoich 
synów w mundurach sowieckich. Widocznie ich synowie 
uciekli przedtem za granicę i tam wstąpili do Armii Czerwonej, 
a teraz wracali bić Polaków. Bocznymi drogami dotarliśmy 
w okolice Wołkowyska, później dalej i dalej, nie wjeżdżając do 
wsi i miasteczek jechaliśmy ostrożnie, starając nie nie rzucać 
mieszkańcom w oczy. Woźnice urządzali popasy dla koni 
w lasach, odpoczywaliśmy i my. Dotarliśmy w okolice Zabłudowa. 
Tutaj właśnie (umyślnie nie wjeżdżaliśmy do miejscowości), 
dostrzegłam pracujących na słupach telefonistów naprawiających 
linię. Zatrzymałam wszystkie trzy furmanki. Nie znałam tych 
monterów, ale sądziłam, że jako pracownicy zatrudnieni w firmie 
telekomunikacyjnej mogli znać mojego ojca. Zapytałam więc czy znają 
Bodaka i wiedzą co się z nim dzieje. Jeden z robotników opowiedział, 
że ojciec był z nimi, ale został aresztowany przez Białorusinów, 
umieszczony w pobliskiej stodole i czeka na rozstrzelanie, 
bo w pewnej odległości za stodołą rozstrzeliwują ludzi. 
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 Ci rozstrzeliwujący byli też w polskich mundurach wojskowych. 
Do stodoły było chyba z 300 metrów, ruszyłam tam w pośpiechu. 
Ów robotnik ostrzegł mnie, abym tego nie robiła, ponieważ 
i ja zostanę rozstrzelana. Machnęłam ręką na to ostrzeżenie 
i pobiegłam. W tym czasie stodoły nikt nie pilnował, strażnicy byli 
nieobecni, bo, być może, byli zajęci rozstrzeliwaniem aresztantów, 
tak że do stodoły dotarłam bez przeszkód. Ujrzałam tam grupę 
mężczyzn leżących na słomie, smutnych, zrezygnowanych, 
wśród nich był mój ojciec! Dobiegłam do niego, chwyciłam za 
rękę i powiedziałam:

- Tatusiu uciekajmy, niedaleko czekają furmanki!
Odpowiedział z rezygnacją:

- Nigdzie nie będę uciekał, patrz co się dzieje, co chwilę kogoś 
prowadzą! Uciekaj ty sama bo i ciebie zastrzelą.

Nie mogłam pozwolić sobie na opuszczenie ojca. Wolałabym 
razem z nim zginąć, niż go tutaj pozostawić, chwyciłam ponownie 
za rękę, poderwałam go i powtórzyłam:

- Uciekajmy! Stodoły nikt nie pilnuje!

Opierał się trochę, ale zaskoczony moją obecnością i stanowczą 
postawą szybko się podniósł i wybiegliśmy w kierunku furmanek. 
Dobiegliśmy szczęśliwie i ruszyliśmy z kopyta. Dziwiłam się 
bardzo, że nikt ze stodoły nie ruszył z nami. Widocznie byli już 
zdecydowani na śmierć. Szybko oddalaliśmy się od Zabłudowa - 
nikt nas nie ścigał.

Jeszcze tego samego dnia dotarliśmy do Białegostoku, ale do 
miasta nie wstępowaliśmy. Poprosiłam ojca (ponieważ sama nie 
mogłam pójść, bo byłam w ciąży i lękałam się, że mogę zobaczyć 
najgorsze), aby poszedł do naszego domu zobaczyć co się dzieje 
z resztą rodziny. Ojciec udał się poprzez ogrody i szczęśliwie dotarł 
do ulicy Nowowarszawskiej, gdzie rodzina wówczas mieszkała. 
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Była to ulica peryferyjna, więc ojciec niezauważony dotarł na 
miejsce szczęśliwie. Zastał w domu wszystkich, to znaczy mamę, 
braci Zbyszka i Jurka oraz najmłodszą - siostrę Ankę. Trwało to 
niedługo i wszyscy jak stali, bez bagaży, czy tobołków, przybyli 
w komplecie do oczekujących furmanek - po krótkim powitaniu, 
powiększony o moich najbliższych „konwój” ruszył w kierunku 
Zambrowa. Po drodze nasi wozacy zatrzymali się w lesie koło 
jakiejś wsi na popas i odpoczynek. Aby się dowiedzieć co się dzieje, 
poszli na zwiady do mijanej wsi, my zaś zostaliśmy z furmanką 
w lesie. Dowiedzieli się od swych krewnych, że w miejscowości 
Poryte (gdzie mieszkała rodzina męża) zginął w walkach 
z Niemcami jako żołnierz, mój mąż Jan Grądzki. O tym fakcie 
opowiadali raczej jako zdarzenie tragiczne, nie dotyczące nikogo 
z podróżujących. Był to dla mnie szok, ale nie było wyjścia, trzeba 
było jechać dalej, bowiem do Zambrowa było jeszcze kilkanaście 
kilometrów. Po odpoczynku wyruszyliśmy w dalszą drogę. Do 
Nagórk (nieopodal Zambrowa) dotarliśmy jeszcze tego samego 
dnia. Zatrzymałam się w Nagórkach u państwa Krajewskich - 
jednego z trzech gospodarzy, którzy owymi trzema furmankami 
jechali. Sam Krajewski udał się do Porytego (ok. 3 km od Nagórk), 
aby dowiedzieć się co się tam dzieje. Po powrocie oświadczył, że 
rodzina męża jest w komplecie a ów żołnierz, który zginął to nie 
był mój mąż, tylko do niego trochę podobny jakiś nieznajomy. 
Po przenocowaniu u Krajewskich, siostra gospodarzy poprosiła 
mnie, aby pójść do jednego z domów, gdzie znajdował się ciężko 
ranny żołnierz, podchorąży rezerwy Mieczysław Nagórka z 71 
Pułku Piechoty z Zambrowa. Właśnie niedawno (13/14 września) 
przywieziono go do domu jego rodziców, rannego w bitwie  
koło Andrzejewa. Znałam z widzenia tego jegomościa, a to 
z incydentu na poczcie przed wojną, ale nie wiedziałam, że o niego 
chodzi. Nie poszłam tam, bo miałam dosyć własnych kłopotów. 
Przed wieczorem odwieziono mnie do Porytego do teściów. 
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Niestety, teściowie o losie męża nic nie wiedzieli. A ów zabity - 
jak rozpoznała teściowa - to nie był Janek, nie był moim mężem. 

Było to już chyba po 20 września. Przez około dwa tygodnie nie 
było w okolicach Porytego ani wojsk niemieckich, ani sowieckich. 
Był to więc pas ziemi niczyjej. Jak się później okazało, obaj 
okupanci nie ustalili jeszcze przebiegu granicy rozbioru w tamtych 
okolicach i w tej sprawie prowadzili rokowania, o czym w tym 
czasie oficjalnie nie było wiadomo. Wkrótce, ziemie te przypadły 
ZSRR, łącznie z Zambrowem i Łomżą. Po wkroczeniu do Porytego 
sowieci kwaterowali u rolników. Żołnierzami były także kobiety 
rosyjskie, które zajmowały się praniem i gotowaniem dla wojska. 
Zaraz też zaczęli umacniać swoją władzę poprzez szerzenie 
propagandy. W tym celu zarówno w Porytem, jak i w okolicznych 
wsiach organizowali obowiązkowe zebrania ludności, po którą 
do domów we wsiach wysyłali żołnierzy. Na tych zebraniach 
(odbywały się w szkole) zachwalali władzę radziecką. Spośród 
mieszkańców wybierali wiejską radę i jej przewodniczącego, 
którzy to mieli zarządzać wsią. W domu teściów kwaterował 
jeden z oficerów o nazwisku Mierzlak, był bardzo podejrzliwy 
i mrukliwy. Zajmował alkierzyk i na noc drzwi zapierał krzesłem, 
gdyż mocno się bał. Dom miał dwa pokoje z kuchnią, tak że 
cała rodzina zajmowała tylko większy pokój i kuchnię. W pokoju 
był brat męża z rodziną, w kuchni - teściowie i ja. Na razie 
Rosjanie nie czepiali się nikogo. Założyli sklepik, „kooperatywę”, 
w którym według przydziału można było kupić za polskie 
pieniądze niektóre towary, jak cukierki czekoladowe (bardzo 
smaczne), czy materiały na sukienki, ale w ograniczonej ilości. 
Po pewnym czasie część wojska się wycofała, a pozostały tylko 
posterunki w miejscowym majątku hrabiego Dzieduszyckiego 
i we wsi. Okupanci uruchomili gorzelnię (‘Spirtzawod’) z silnie 
rozbudowanym aparatem administracyjnym. Był tam dyrektor, 
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jego zastępca oraz liczny aparat urzędniczy. Muszę tutaj 
dodać, że po przyjeździe do Porytego, chyba w październiku, 
otrzymałam wiadomość z odległego o około 5 km Zambrowa, 
że Rosjanie wywiesili na słupach ogłoszenia z nazwiskami byłych 
pracowników pocztowych, aby natychmiast zgłosili się do pracy 
na poczcie. Musiałam więc udać się do pracy, gdyż grożono sądem 
polowym. Była to już chyba późna jesień 1939 roku. Zgłosiłam 
się w Zambrowie na pocztę u naczelnika, starego pracownika 
pocztowego z pobliskiej wsi. Przedwojennego naczelnika nie 
było, bo uciekł gdzieś przed frontem i ów nowy go zastępował. 
Nazwiska jego nie zapamiętałam. 

 Podjęłam pracę na poczcie na tym samym stanowisku, 
co poprzednio, jednak trzeba było wykonywać więcej innych 
obowiązków, gdyż nie wszyscy pracownicy powrócili do pracy. 
Obsługiwałam centralę telefoniczną, dwa aparaty Morse’a 
do obsługi których przeszłam przeszkolenie przed wojną 
w Warszawie. Obsługiwałam okienko nadawcze telegramów, 
sprzedaż znaczków pocztowych, obsługę weksli. Była to praca 
na trzy zmiany. Najgorzej było nocą, bo często pojawiali się 
oficerowie i czegoś szukali. Raz chcieli mi zabrać obrączkę ślubną, 
ale powiedziałam, że obrączek ślubnych z palca się nie zdejmuje. 
Odpuścili sobie wówczas. Innym razem zadzwonił na pocztę 
rosyjski prokurator i zarzucił mi, łamaną polszczyzną:

- Ty przeklęta Polko podsłuchujesz rozmowy, jeśli cię przyłapiemy 
to będziesz zlikwidowana!

- Nic podobnego, po rosyjsku nie rozumiem! Odpowiedziałam.

Dał mi spokój. Jednak podsłuchiwałam w dalszym ciągu. 
W tym czasie bowiem tworzyła się konspiracja i wiadomości krążące 
wśród sowietów były zainteresowanym osobom potrzebne. Praca 
na poczcie była dla mnie uciążliwa, byłam w zaawansowanej ciąży 
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i szybko się męczyłam. W nocy nie było gdzie odpoczywać, więc 
zdjęłam drzwi z zawiasów i kładłam się na nich, gdy nie było 
ruchu interesantów. Moje mieszkanie w Zambrowie zostało 
zarekwirowane na szpital, tak jak i mieszkanie sąsiadów. Oba 
mieszkania znajdowały się nad przedwojennym ośrodkiem 
zdrowia, więc zostały z nim połączone. 

Do pracy na poczcie musiałam dojeżdżać z Porytego Jabłoni 
odległego o 5 km od Zambrowa. Mniej więcej w tym samym 
czasie, na przełomie września i października, gdy rozpoczynałam 
pracę na poczcie, powrócił mój mąż Jan Grądzki. Cały 
i zdrowy. W październiku lub listopadzie Niemcy z Rosjanami 
dokonali gruntownego rozgraniczenia swych zdobyczy. Cała 
Białostocczyzna wraz z Zambrowem dostała się pod wpływy 
radzieckie. W Zambrowie, Porytem, Nagórkach stały oddziały 
Armii Czerwonej. Mąż podjął pracę w gorzelni w Porytem 
Jabłoni, w majątku hrabiego Dzieduszyckiego, jako magazynier 
wyrobów spirytusowych. Ja pracowałam na poczcie do lutego 
1940 roku. Z powodu upadku miałam zwolnienie lekarskie aż 
do 20 marca, czyli urodzin syna Wojciecha. Poród był ciężki, 
a ponieważ nie było lekarza, odbierała go miejscowa babka 
wiejska. Po porodzie otrzymałam z poczty dokumenty dotyczące 
urlopu macierzyńskiego. Trwał on trzy miesiące. Urlopy 
macierzyńskie nie były przed wojną w Polsce znane. Ten był dla 
mnie zaskoczeniem, gdyż przez trzy miesiące otrzymywałam 
wynagrodzenie. Po urlopie macierzyńskim władze rosyjskie 
poszły mi na rękę i, aby być blisko dziecka, zatrudniono mnie 
w gorzelni jako buchaltera na punkcie skupu zboża na spirytus 
w Zambrowie. Dowożono mnie wozem konnym do pracy, 
a także, w czasie pracy, na karmienie synka. Dyrektorem tej 
gorzelni był cywil rosyjski, Czernikow, bardzo inteligentny 
człowiek, mieszkający z żoną i chyba z trojgiem dzieci. Była ona 
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prostą, wiejską dziewczyną. Oboje nie umieli posługiwać się 
nożem i widelcem ani nie znali podstawowych zasad bon - tonu. 
Pewnego razu, gdy zaprosiłam ich na obiad, wstrzymywali się 
od posiłku. Gdy się zapytałam czemu nie konsumują, Czernikow 
odpowiedział, że u nich sztućce nie są w użyciu. Później, 
w sekrecie, opowiedział, iż pochodzi z arystokratycznej rodziny, 
ale po rewolucji ukrywał się w społeczności, wśród której 
zatracił wszelkie zasady, treści, umiejętności, którymi żył niegdyś 
w gronie rodziny. 

Na punkcie skupu pracowałam jakiś czas, potem przeniesiono 
mnie na stanowisko księgowej w gorzelni. Pracowałam tam chyba 
z pół roku, potem udało mi się wykręcić od pracy (był obowiązek 
pracy) i pozostałam w domu z dzieckiem. Mąż nadal pracował 
w gorzelni. W tym czasie zaczął udzielać się w konspiracji. Zaczęło 
się to dla mnie niewinnie. Były to początkowo częste odwiedziny 
„kolegów” męża u nas w domu. Tajemnicze, ukradkowe 
rozmowy, porozumiewawcze gesty, półsłowa, tak wówczas się 
zachowywali. Niektórzy bywali tylko moment, godzinę - dwie, 
inni dłużej - nocowali i znikali. Oczywiście wiedziałam, że nie są 
to koledzy. Dopiero później mąż zdradził mi, że jest w konspiracji 
i zasugerował, żebym i ja o tym pomyślała. Pewnego dnia 
przyjechał do nas znany mi z widzenia brunet średniego wzrostu, 
nieogolony. Przebywał kilka dni ale wciąż gdzieś wychodził. Po tej 
wizycie bywał u nas często, przekazywał mężowi jakieś informacje 
i potem znikał. Pewnego dnia, gdy byliśmy we troje, tzn. mąż, 
on i ja, mąż wspomniał o zaprzysiężeniu. Wtedy nasz gość 
zdjął krucyfiks ze ściany, kazał mi położyć na nim rękę i polecił 
powtarzać rotę przysięgi. Niestety, jej słowa zapomniałam... 
Przyjmujący przysięgę był porucznikiem 71 Pułku Piechoty, który 
przed wojną stacjonował w Zambrowie. Nosił pseudonim „Kalina” 
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a rzeczywiście nazywał się Kazimierz Malinowski14. Znaliśmy 
się sprzed wojny, chociaż tylko z widzenia. Teraz, ze względu na 
niedbały zarost, był trudny do rozpoznania. Sama podziemna 
organizacja (późniejsza AK) powstała w prywatnej aptece, 
miejscu pracy Barbary Michałowskiej15 w Zambrowie. Było 
tam sporo pomieszczeń, tam też odbywały się tajne spotkania. 
Z nich to narodził się obwód zambrowski należący do okręgu 
białostockiego. Komendantem obwodu był właśnie „Kalina” 
a okręgu białostockiego - Władysław Liniarski ps. „Mścisław”16.

Marta

Po zaprzysiężeniu, do moich obowiązków, już jako „Marty” 
(pseudonim konspiracyjny) należało przyjmowanie i segregowanie 
„bibuły”, gromadzenie materiałów opatrunkowych, lekarstw 
(przechowywaliśmy wszystko w dwóch pustych ulach pasieki 
męża), oraz, co jest oczywiste, wykonywanie innych, codziennych 
rozkazów dowództwa, jak przenoszenie meldunków, zbieranie 
informacji, uprzedzanie ludności o ewentualnych działaniach 
okupantów i inne podobne. Wojna niemiecko - rosyjska zaczęła 
się niespodziewanie, 22 czerwca 1941 roku. Mąż w tym dniu był 
na stacji kolejowej w Czerwonym Borze z transportem spirytusu. 
W czasie ładowania zbiorników spirytusu na wagony, lotnictwo 
niemieckie rozpoczęło nalot. Na sąsiednim torze stał pociąg 
załadowany ludźmi z łapanek, którzy mieli być wywiezieni na 
Syberię. Okna i drzwi były zabezpieczone kolczastym drutem. 

14 Kpt/mjr Kazimierz Malinowski „Kalina”, „Jaxa”, komendant Obwodu AK Zambrów.

15 Barbara Michałowska „Basia”, farmaceutka, pracownica apteki pana Skarżyńskiego 
w Zambrowie, rozstrzelana najprawdopodobniej podczas zbiorowej egzekucji 
w sierpniu 1943 roku.

16 Władysław Liniarski „Mścisław” (23.11.1897 – 11.04.1984) - podpułkownik WP, 
komendant Białostockiego Okręgu ZWZ-AK.
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Gdy rozpoczął się nalot, kolejarze rozpięli pociąg i część ludzi 
została uratowana, ale część pociągu odjechała. My z mężem 
także dwukrotnie byliśmy na listach do wysyłki, ale zanim po nas 
przyszli, zdążyliśmy się już ukryć. Ostrzegał nas o ewentualnych 
aresztowaniach pewien Żyd z Zambrowa, który znał męża sprzed 
wojny. Żydzi męża lubili za jego ciepły stosunek do ludzi, a także za 
działalność sportową. Uprawiał lekkoatletykę i często uczestniczył 
w zawodach, przez co był powszechnie znany w całej okolicy. 
Niestety, nie wiadomo co się z owym Żydem stało, bo nie miałam 
z nim później żadnych kontaktów. W czasie tego nalotu zginęło 
dużo żołnierzy sowieckich, także cywilnej ludności. Po nalocie 
leżało na drodze dużo trupów, zabite konie, zdewastowane wozy. 
Gdy Niemcy wkroczyli, dali nam na razie spokój, ale, jak później 
opowiadali rodzice mieszkający w Białymstoku, tam wymordowali 
sporo młodzieży gimnazjalnej. Bowiem tegoż lata właśnie, już po 
niemieckiej agresji, udałam się furmanką do oddalonego o 75 
km Białegostoku w odwiedziny do rodziców. Wiozłam im trochę 
prowiantu - dwie szynki, boczek, kiełbasę. Niespodziewanie 
zatrzymał nas wówczas żołnierz niemiecki bez żadnych oznak, 
broni na zewnątrz, w eleganckim, nowym uniformie. Trzymał 
nas na drodze dosyć długo, jakby na coś oczekiwał, ale w końcu, 
bez rewizji, puścił nas wolno. Potem, resztę podróży odbyliśmy 
bez przeszkód. Rodzice się mnie nie spodziewali. Opowiedzieli 
o zbrodniach dokonanych przez Niemców, ale także przez Rosjan, 
którzy w czasie swojego tutaj pobytu mordowali skrytobójczo. Tam 
spotkałam starszą siostrę mej przyjaciółki z lat szkolnych - Róży 
Wałłach. Przychodziła do moich rodziców z synkiem, znaliśmy się 
jeszcze z Zambrowa. Wtedy dowiedziałam się od niej, że jej rodzice 
wraz z innymi Żydami zostali zabici przez Niemców zaraz po 
wkroczeniu w 1939 roku. O Róży nic nie wiedziała. Pracowała we 
wschodniej Polsce. Później, już po wojnie, ponownie odzyskałam 
z Różą kontakt listowny. Okazało się, że przeżyła i mieszka w Izraelu. 
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Po powrocie z krótkiej wizyty u rodziny, nadal zamieszkiwaliśmy 
z mężem we wsi Poryte, u teściowej. Nie pracowałam zawodowo. 
Wychowywałam synka Wojciecha, ale też udzielałam się efektywniej 
w konspiracji, ponieważ działalność podziemia się rozszerzała. 

Miałam w dyspozycji kilka osób, poprzez których przekazywaliśmy 
informacje. Osoby te, za moim pośrednictwem, otrzymywały 
z dowództwa różne zadania, które wykonywały, np. przenoszenia 
meldunków, zaopatrzenia, itp.

W późniejszym okresie w komórce tej była również moja 
siostra Anna Bodak, mama, oraz dziewczyna o nazwisku 
Wiśniewska, z Wiśniewa. Mama z siostrą zostały włączone do 
konspiracji po sprowadzeniu z Białegostoku, chyba w 1942 roku. 

Mąż Jan Grądzki z synkiem Wojciechem
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Ponieważ w Białymstoku panował głód na skutek blokady 
żywnościowej przez Niemców, sprowadziłam rodziców i rodzeństwo 
furmanką do wsi Wiśniewo niedaleko Zambrowa, gdzie 
wynajęłam im u rolnika pokój z kuchnią. Było to małżeństwo 
samotne, mieszkali na końcu wsi, na rozdrożu Zambrów - 
Białystok i Zambrów - Łomża. To małżeństwo w konspiracji 
nie uczestniczyło. Stąd moja rodzina czuła się tam względnie 
bezpiecznie. Czasem pojawiali się u nich nasi ludzie, ale w zasadzie 
nie było jakichkolwiek podejrzeń ze strony ani gospodarzy, ani 
innych mieszkańców wsi.

* * * * *

Było to chyba w miesiącu czerwcu lub lipcu, gdy dostaliśmy 
rozkaz wykonania zbiorowej akcji partyzanckiej. Szczegółów mi 
nie przekazano, tylko mój mąż polecił dostarczać żywność przez 
kilka dni dla 60 ludzi. Żywność zbierałam u zaufanych gospodarzy. 
Był to chleb, masło, ser, jaja, kawa zbożowa, kapusta z mięsem, 
ziemniaki gotowane, podobne produkty i półprodukty. Z tych 
właśnie gotowaliśmy u teściowej krupnik, grochówki, inne zupy 
dla partyzantów. Oddział, który mieliśmy przejąć i się nim na 
czas jakiś „zaopiekować” został ulokowany w lesie koło Porytego, 
należącym onegdaj do hrabiego Aleksandra Dzieduszyckiego17. 
Dowodził nim Bolesław Piasecki18. Oddział ów, w trakcie jakiegoś 
przegrupowania, przechodził wówczas przez okolice Porytego 
do Prus Wschodnich. Ponieważ przejście tak licznej grupy było 
bardzo ryzykowne z uwagi na liczne posterunki niemieckie, 

17 Aleksander August Dzieduszycki, 1901-1971. Jego żona, Grażyna Zdziechowska, 
otrzymała w 1922 majątek Poryte Jabłoń w wianie.

18 Bolesław Piasecki (18.02.1915 – 01.01.1979) „Leon Całka”, „Wojciech z Królewca”, 
„Sablewski” - polityk, członek ONR i RNR, porucznik AK, dowódca 77 Pułku Piechoty AK, 
po wojnie członek Stowarzyszenia „Pax”.
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musiał być bezpiecznie przeprowadzony i ubezpieczany przez 
lokalny oddział AK. Oddziałem przeprowadzającym był pluton 
Mieczysława Nagórki ps. „Belzacki”. Około 3 km od Porytego 
był duży las, własność wspomnianego hrabiego. W środku lasu 
była niewielka polana i na jej obrzeżach oddział się rozlokował. 
W pewnej odległości od nich, wśród drzew i zarośli, byli ulokowani 
partyzanci z oddziału mego męża „Lisa”, którzy strzegli, aby 
nikt niepowołany się nie zbliżył. Oprócz plutonu Mieczysława 
Nagórki, w zabezpieczeniu brały udział również inne oddziały AK. 

Pierwszy raz zetknęłam się z nimi, gdy przetransportowałam 
spóźniony nieco obiad. Menu składało się z zupy z mięsem, chleba 
oraz kawy. Posiłek był przywieziony w 20-litrowych konwiach 
do mleka. Przywiozłam wówczas partyzantom także materiały 
opatrunkowe i prześcieradła na bandaże. Cały ów transport 
musiałam jakoś przemycić. Ukryłam wszystko na furmance pod 
sianem, na którym leżały grabie. Na głowie miałam chusteczkę, 
jakie nosiły tamtejsze wiejskie kobiety. Koń i wóz był nasz. Dla 
zachowania pozorów normalnych zajęć gospodarskich, sama 
powoziłam. Obok siebie posadziłam synka Wojciecha i tak 
wyruszyliśmy. Miałam trochę strachu, ponieważ musieliśmy 
przejechać przez podwórze majątku Poryte Jabłoń, w którym 
stał posterunek żandarmerii niemieckiej. Bałam się szczególnie 
o dziecko. Co mogło się z nim stać w razie wpadki i dekonspiracji? 
Niemcy widzieli mnie, mój przejazd wozem, ale najwyraźniej nie 
podejrzewali co wiozę, bo cała sceneria widocznie sugerowała 
im, że jadę na łąkę, do jakiejś pracy. Udało się bezpiecznie 
przejechać, zarówno pierwszy raz, jak i później. Gdy wjechałam 
w las, spotkałam oczekujących tam na transport - mego męża 
i Mieczysława Nagórkę. Podprowadzili mnie na miejsce i wyładowali 
bańki z żywnością. Przed spożyciem obiadu partyzanci wstali 
z miejsc, pomodlili się i cichutko zaśpiewali „Boże coś Polskę”. 
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Następnie zaczęto opróżniać konwie przelewając ich zawartość 
do manierek. Ja tymczasem znalazłam trochę czasu by nieco 
przyjrzeć się przybyszom. Prawie wszyscy byli bardzo zmęczeni, 
co świadczyło, że prawdopodobnie odbyli daleki, forsowny, 
nocny marsz, w którym wdali się w jakąś potyczkę. Po powolnych 
ruchach oraz umęczonych twarzach widać było, że muszą dłużej 
odpocząć. Dojrzałam także dwie młode kobiety. Jedna z nich miała 
bujne, miedziane włosy. Nie miała na głowie żadnego nakrycia. 
Wszyscy byli w polowych mundurach Wojska Polskiego. Wtedy 
też zobaczyłam Bolesława Piaseckiego. Był wysoki, szczupły, 
chmurny i blady na twarzy, włosy blond, sprawiał wrażenie 
chorego. Mówiono później, że był chory na żołądek. Zamieniliśmy 
ze sobą kilka niewiele znaczących zdań, potem udałam się 
w drogę powrotną. W czasie podróży nałożyłam jeszcze na wóz 
trochę siana i bez jakichkolwiek podejrzeń wróciłam bezpiecznie 
do domu. Do oddziału Piaseckiego jeździłam takim właśnie 
transportem dwa razy dziennie, przez kilka kolejnych dni. Potem 
zniknął on niespodziewanie i chyba dotarł bezpiecznie do celu, 
ponieważ nie mieliśmy żadnych informacji o potyczkach.

* * * * *

Wiosną 1944 roku zdarzyło się, iż pewien przyjezdny, z konspiracji, 
nie mogąc trafić do mieszkania mych rodziców (wówczas 
w Wiśniewie), pytał przechodzących przez wieś, gdzie mieszka 
mój brat Jerzy. Widocznie trafił na jakiegoś gadułę, bądź też 
donosiciela, który przekazał dalej informację o nieznajomym 
i obiekcie jego poszukiwań. Na drugi bowiem lub trzeci dzień, 
gdy brat Jurek wracał wieczorem, drogę zagrodziło mu kilku 
gestapowców, którzy go wylegitymowali i wypytywali skąd 
wraca, gdzie pracuje i czym się zajmuje. Powiedział, że wraca od 
dziewczyny i mieszka tutaj z rodzicami. Tym razem go puszczono. 
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Za kilka dni do wsi przyjechało Gestapo. Akurat, gdy Jurek 
przechodził przez wieś i przenosił jakieś dokumenty, które nie 
mogły wpaść w ręce gestapowców, ujrzał Niemców, zaczął więc 
uciekać. Posypały się strzały - został zraniony w lewą nogę. Cała 
goleń od kolana po kostkę została strzaskana. Zdążył jeszcze 
tylko dowlec się do kupy słomy między dwiema chałupami, 
zagrzebać tam dokumenty i samemu się w niej ukryć. Byłby się 
może uratował, gdyby nie to, że spod słomy wystawał kawałek 
drewniaka (tak wówczas się chodziło także), który gestapowcy 
dostrzegli. Wyciągnięto więc rannego i furmanką zawieziono do 
Zambrowa. Na drodze furmanki pozostała cienka strużka krwi... 

 Tymczasowo wrzucono go do piwnicy w siedzibie Gestapo, 
w willi von Horocha, na ironię, w której przed wojną mieszkaliśmy 
dość długo. O tym, że Jurek się tam znajduje dowiedzieliśmy 
się od ojca - ten, śladem owej strużki krwi szedł do Zambrowa. 
Jednak nie doszedł, bo po drodze skręcił do Nagórk, gdzie w tym 
czasie ukrywaliśmy się z mężem, by nas powiadomić co się stało.

- Ratujcie Jurka jest ranny, zabrany na Gestapo!

 Postanowiłam działać. Znaliśmy sprzed wojny pewnego lekarza 
pochodzenia niemieckiego, ale urodzonego i wychowanego 
w Polsce. Był on obecnie burmistrzem Zambrowa, z natury 
człowiek porządny, nazywał się August Kaufmann19. Pojechałam 
więc furmanką do niego do domu i przedstawiłam mu przebieg 
całego zdarzenia, aresztowanie Jurka. Kaufmann zaczął zasięgać 
informacji o jego losie. Dowiedział się tylko tyle, że mój brat 
przed chwilą został wywieziony do Łomży i umieszczony pod 
strażą w szpitalu. Muszę tutaj dodać, że moment przywozu Jurka 
do Zambrowa, jego stan zdrowia, widziała znajoma pielęgniarka 

19 August Kaufmann, burmistrz Zambrowa w czasie okupacji niemieckiej.
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pracująca w miejscowym szpitalu (dawnym ośrodku zdrowia) 
na tej samej ulicy. Widocznie przypuszczała, nawet wiedziała, 
że rany mogą ulec zakażeniu tężcem. Wyprosiła więc widzenie 
z bratem. Powiedziała gestapowcom, że Jurek jest jej narzeczonym, 
wie, że on umrze i chce się z nim pożegnać. Wpuszczono ją więc 
do piwnicy, gdzie go przetrzymywano. W rękawie przemyciła 
strzykawkę z surowicą przeciwtężcową i wstrzyknęła ją bratu, 
ratując go od niechybnej śmierci. Jurka przewieziono do szpitala 
Św. Ducha w Łomży. Był tam stale pilnowany. W pierwszej chwili 
strzaskaną nogę chciano mu odjąć. Był tam jeden lekarz - Polak 
- Pruszyński lub Prosiński, chyba przedwojenny dyrektor tego 
szpitala, który po obejrzeniu nogi orzekł, że nadaje się do odcięcia, 
ale Jurek się na to nie zgodził. Wówczas ów lekarz powiedział:

- Żołnierze niemieccy giną za ojczyznę a ty boisz się stracić nogę?
O tym zajściu powiedział mi Jurek podczas moich odwiedzin 
w szpitalu. Informację o zachowaniu owego chirurga względem 
mojego brata przekazałam po powrocie memu mężowi Janowi. 
Wysłuchał on przekazanej informacji i nic nie odpowiedział. 
Dopiero po jakimś czasie powiedział mi, że ów chirurg został 
„upomniany”. Owo ostrzeżenie zostało mu dane w następujący 
sposób: poprzez wywiadowców mąż otrzymał informację, 
że Pruszyński wyjeżdża dość często furmanką do chorych 
w okolicznych wsiach. Wykorzystano więc taką okoliczność i na 
szosie poza miastem Łomża zorganizowano zasadzkę. O szczegóły 
nie pytałam, ale pewnie to ostrzeżenie było dość „stanowcze”, bo 
w szpitalu nadal pracował, ale zaprzestał antypolskich pogróżek, 
a wręcz stał się „anielskiej dobroci” dla polskich pacjentów. 

 Kontrola Gestapo polegała na tym, że codziennie przychodził 
któryś z żandarmów do szpitala i pytał o stan zdrowia mego brata. 
Do Jurka jeździłam regularnie raz w tygodniu, bo częściej nie 
było można. Jeździłam przeważnie furmanką. Ponieważ sposób 
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leczenia nie był jeszcze określony, postanowiłam szukać ratunku 
u dyrektora szpitala. Był nim Ukrainiec niemiecki lub Niemiec 
ukraiński. Był to człowiek łagodnego usposobienia - jak się 
przekonałam - i dobrze mówił po polsku. Na spotkanie zabrałam 
ze sobą dużą szynkę, chyba ze trzy kilogramy wiejskiego masła 
i udałam się do jego prywatnego mieszkania. Zadzwoniłam, ktoś 
otworzył drzwi, poprosiłam o widzenie z doktorem. Przedstawiłam 
się, że jestem siostrą rannego brata, powiedziałam co mówił 
lekarz Pruszyński i prosiłam o zajęcie się bratem. Dyrektor 
odpowiedział, że obejrzy tę nogę i zobaczy co da się zrobić. 
I oczywiście Jurkiem się zajął. Nakazał usztywnić całą nogę 
w gipsie, następnie polecił wpuścić jakieś szczepy bakterii, które 
miały rozłożyć i oczyścić zmiażdżone mięśnie i kości. Dało to efekt 
pozytywny. Pogruchotane kości zostały oczyszczone i lekarz 
poprzez pielęgniarkę przekazał mi, że noga brata zaczęła się 
goić. Ta siostra dała mi znać, że potrzebne są bandaże elastyczne 
i wyznaczyła termin kiedy mam je przywieźć. Znałam termin 
zdjęcia gipsu, więc wzięłam bandaże (miałam je zgromadzone 
na wszelki wypadek) i pojechałam. Gdy je zawiozłam, okazało 
się, że niepotrzebnie, gdyż otrzymał szpitalne, chociaż trudno 
było o nie, bo były z reguły wysyłane dla rannych żołnierzy 
niemieckich na front. Wyczuwałam nieustannie, że Jurek liczy 
się z tym, że jego los jest przesądzony, ponieważ gestapowcy 
coraz częściej się o niego dopytują i postanowiłam działać. 
W drodze powrotnej zatrzymałam furmankę we wsi Podgórze, 
kilka kilometrów za Łomżą. W tej wsi mieszkała siostra męża 
Wiktoria wraz z rodziną. Miałam ochotę się z nią spotkać, ale nie 
chciałam budzić podejrzeń, więc jej dom ominęłam. Ale w tejże 
wsi mieszkał również pewien znajomy z widzenia rolnik, który 
należał do Armii Krajowej, a którego raz widziałam u nadleśniczego 
mieszkającego na trasie Łomża - Zambrów. Ale owego rolnika 
w domu nie zastałam. Gdy wyszłam z podwórza na drogę, 
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dostrzegłam przy mojej furmance trzech żandarmów i cywila, 
którego też zastałam u tego nadleśniczego. Przeszukali furmankę 
i odkryli owe bandaże. Furman stał wystraszony i milczący. 
Zapytano skąd wracam, komu wiozę te bandaże - chyba 
partyzantom. Odpowiedziałam, że bandaże wiozłam do brata 
do szpitala, który spadł w stodole z drabiny i złamał nogę, leży 
w szpitalu w Łomży i tam ich zażądano. Dla sprawdzenia czy 
mówię prawdę chciano zawrócić furmankę do Łomży. Zaczęłam 
protestować, że zostawiłam w domu bez opieki małe dziecko 
i muszę szybko wracać. Przestali więc nalegać, ale przyczepili się 
do mnie, wypytując, dlaczego chodzę w żałobie (rzeczywiście, 
chodziliśmy w czarnych strojach dla podkreślenia żalu z utraty przez 
Polskę niepodległości, o czym Niemcy wiedzieli). Odpowiedziałam 
dość ostro:

- Moja ciotka zmarła, więc po niej noszę żałobę. 

Pytano mnie też po co byłam w tym domu. Odpowiedziałam, 
że mieszka tu kolega męża, którego poszłam poprosić aby bratu 
zawiózł chleb do szpitala, bo tam było o niego trudno. Mówiłam 
do Niemców agresywnym i podniesionym głosem, znałam 
dość dobrze ich język. Widocznie moja argumentacja była 
przekonująca, bo puścili mnie i sami także odjechali. Do Łomży 
jeździłam nie tylko w sprawach chorego brata.

 * * * * *

Jak wiele wydarzeń, spraw potrafi się nałożyć, zazębić w bliskim 
czasie, w jednym miejscu, spraw dotyczących tych samych, bądź 
powiązanych ze sobą osób.

Dziewiątego lutego 1944 roku, a więc dość bliskim czasie 
od zdarzeń dotyczących mego brata Jurka, odbyły się wielkie 
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aresztowania Polaków z okręgu łomżyńskiego. W owym dniu 
Niemcy aresztowali ponad sto osób podejrzanych o wywrotową, 
wrogą Niemcom robotę. Wśród nich brata męża - Kazimierza 
Grądzkiego - rolnika, oraz Mieczysława Nagórkę, kolegę męża, 
z zawodu technika gorzelniczego, ale także współtowarzysza 
broni z konspiracji. 

Zdarzyło się to poprzedniego dnia - ósmego lutego rano. 
Bracia - Mieczysław Nagórka, Tadeusz Nagórka i ja szliśmy 
pieszo z Nagórk do Zambrowa w celu skontaktowania się z pewną 
osobą, która mogłaby pomóc załatwić Tadeuszowi dokument 
przedłużający urlop. Tadeusz Nagórka swego czasu był wcielony do 
Armii Czerwonej podczas okupacji sowieckiej w latach 1939–1941. 
Wtedy dokonowano obowiązkowego poboru wielu młodych 
Polaków. Jako żołnierz Armii Czerwonej został wysłany na teren 
ZSRR. Stamtąd udało mu się jednak zbiec i po wielu przygodach 
przedostać, do Polski, czyli ironizując - na stronę niemiecką. 
Oczywiście, został przez Niemców aresztowany, ale po śledztwie 
i wielu tłumaczeniach dano mu wiarę i, w „ramach nagrody”, 
skierowano na przymusowe roboty do Prus Wschodnich. W tych 
dniach przyjechał na urlop i chciał dłużej pobyć z rodziną. Właśnie 
w tej sprawie szliśmy do Zambrowa. Była tam pewna dziewczyna 
z „półświatka”, która miała różne powiązania i znajomości. 
W drodze, na ulicach Zambrowa, zobaczyliśmy przechodzące 
grupki żandarmów. Było ich sporo i budziło to moje podejrzenie. 
Musieli być z zewnątrz, bo w samym Zambrowie było tylko sześciu 
stałych żandarmów. Nas jednak nie kontrolowali i doszliśmy 
do celu bez przeszkód. Nic jednak nie załatwiliśmy, bowiem 
owej damy nie było w domu, więc wróciliśmy do Nagórk. Obaj 
bracia zostali w Nagórkach, a mnie odprowadzono do Porytego. 
Przezornie, z mężem nie kładliśmy się spać we własnym domu, 
lecz u sąsiada, trochę szewca, trochę małorolnego gospodarza. 
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W nocy ktoś zapukał w nasze okno i ostrzegł, że Niemcy rozpoczęli 
właśnie masowe aresztowania. Mąż wyskoczył z domu i uciekł do 
lasu. Żandarmi przyszli do domu rodziców w poszukiwaniu Jana. 
Mieli już namierzone osoby i przychodzili „na pewniaka”.

Zastali tam brata mego męża - Kazimierza Grądzkiego, jego 
żonę Stanisławę, z zawodu nauczycielkę, troje dzieci i dwoje 
rodziców. Ponieważ męża tam nie było - a po niego przyszli, 
zaczęli zmuszać siłą - bić Kazimierza, aby powiedział gdzie on jest. 
Kazimierza aresztowano, gdyż nie poddał się mimo wymuszania 
i nie powiedział nic o swym bracie. Tej nocy aresztowano 
w Nagórkach także Mieczysława Nagórkę, przebywającego 
chwilowo w rodzinnym domu, będącego właśnie na krótkim 
urlopie.

Wśród wielu aresztowanych, także ich obu przewieziono 
do Łomży, do więzienia Gestapo. Właśnie w tym czasie, gdy 
jeździłam do szpitala do brata, starałam się także nawiązać 
kontakty, aby ich wydostać z więzienia. Nie wiedzieliśmy o ich 
losach, a oni, jak się o wiele później dopiero okazało, już od 
końca lutego przebywali w KL Stutthof. Owa dama z Zambrowa, 
powołująca się na szerokie znajomości i wpływy, wzięła od nas 
sporo masła, jaj, lepszych mięs, ale nic nie pomogła, choć dawała 
mi stale nadzieję. Narażałam się wciąż na ryzyko aresztowania 
poszukując różnych „wejść” i znajomości, ale niestety nic z tego 
nie wyszło. Niemiecki „porządek”, szczególnie zaś w sytuacji 
wojny i okupacji, był bezwzględny.

Tymczasem Kazimierz Grądzki i Mieczysław Nagórka, 
po strasznych przesłuchaniach (między innymi torturami - 
szczuciu psami, które wyrywały ciało z pośladków), zostali wysłani  
do obozu koncentracyjnego w Stutthof. Mieczysław należał do AK. 
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Był dowódcą plutonu. Gestapowcy mieli o jego działalności 
bardzo dokładne informacje, ktoś go zdradził, ale przesłuchania 
i cierpienie pokonał i nie przyznał się. Kazimierz Grądzki nigdzie 
nie należał, ale został zabrany za swego brata, czyli mego męża, 
Jana Grądzkiego. Nagórkę przewieziono później do obozu 
w Buchenwaldzie, natomiast los Kazimierza był nieznany. 
Dopiero po latach okazało się, że przeżył wojnę i zmarł we 
wrześniu 1945 w Szwecji. Mieczysław Nagórka szczęśliwie obóz 
przeżył, po wyzwoleniu przez amerykańską armię powrócił do 
Nagórk Jabłoni w sierpniu 1945. Już nawet po kilku miesiącach 
wolności, rekonwalescencji i dochodzeniu do normalności ważył 
zaledwie 45 kg. 

Niedługo jednak później musiał stąd uciekać - ścigała go nowa 
rzeczywistość. Akowska przeszłość okazała się niemiła nastałej 
władzy... 

* * * * *

 W czasie pobytu brata Jurka w szpitalu, na tej samej sali leżał 
raniony przez partyzantów pewien gestapowiec. Przybył raz do 
niego jego kolega, który opowiedział mu jakie są plany operacyjne 
przeciw partyzantom działającym w okolicach Łomży. Rozmowę 
tę podsłuchiwał brat, który nieźle władał niemieckim, a udawał 
wówczas śpiącego. Ów przybyły opowiadał, że Gestapo wie, że 
partyzanci gromadzą się w Czerwonym Borze, dawnej puszczy 
a obecnie opuszczonym poligonie wojskowym. 

- Mamy do dyspozycji samolot, pociąg pancerny, którymi ich 
wytropimy i zniszczymy.

Dwa dni po tej rozmowie była u brata w szpitalu nasza mama, 
której Jurek zasłyszane wieści powtórzył. Po powrocie mama 
te informacje przekazała mnie, ja zaś komendantowi obwodu. 
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Przekazana informacja była dla niego tak zaskakująca, wręcz 
nieprawdopodobna, iż nie uwierzył i zbagatelizował. Jednak 
była prawdziwa, bo w wyznaczonym dniu, kiedy akcja miała być 
wykonana i zgromadziły się oddziały partyzanckie, Niemcy ich 
otoczyli, ostrzelali z samolotu i pociągu pancernego20. Zginęło 
wówczas blisko stu partyzantów. Wśród nich kilku młodych ludzi 
jak mój sąsiad - kolega z gimnazjum Tadek Łada. 

Ja natomiast wciąż szukałam możliwości uwolnienia brata 
spod kurateli Gestapo. Chodził już o kulach, więc był to najwyższy 
czas, bo mógł być ze szpitala zabrany na przesłuchania.

Znałam sprzed wojny żonę podoficera, który gdzieś przepadł, 
ona zaś udawała wdowę. Zapoznała więc pewnego żołnierza 
niemieckiego, kierowcę, który na tyłach frontu rozwoził różne 
zaopatrzenie wojskowe. Miałam plan, żeby tym samochodem 
wywieźć ze szpitala brata. Udałam się z odpowiednią wałówką 
do owej wdowy i przedstawiłam jej mój plan. Odpowiedziała, 
że z nim porozmawia i może się on zgodzi. Gdy przyszłam do niej 
drugi raz, powiedziała, że ów Niemiec się zgodził. Ponieważ na 
razie nie mieliśmy pewnego ukrycia, postanowiliśmy z mężem 
ukryć Jurka w łanie żyta pod Zambrowem. Przygotowałam dwa 
małe namioty. Pierwszy, dla brata, umieściliśmy w pierwszym 
łanie, natomiast drugi, dla mnie i dziecka, w bezpiecznej odległości 
- chyba w trzecim łanie. W wyznaczony dzień łączniczka Wanda 
Nagórka, (siostra Mieczysława), wówczas około 22-letnia 
dziewczyna, poszła do szpitala do mojego brata. Porozmawiała 

20 Bitwa w Czerwonym Borze - 23.06.1944 - jedna z największych bitew partyzanckich 
w czasie drugiej wojny światowej. Po stronie polskiej stanęło ok. 250 partyzantów 
z AK i NSZ, po stronie niemieckiej - ok. 5000 żołnierzy. Straty po stronie partyzantów 
wyniosły ok. 90 zabitych; ok. 140 osobom udało się uciec z okrążenia, w tym ok. 50 
rannym. Straty niemieckie wyniosły ok. 100 zabitych i ok. 200 rannych. Dokładny 
przebieg bitwy jest trudny do ustalenia.
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z siostrami, pożartowała i poprosiła je, aby pozwoliły udać się 
bratu na dziedziniec szpitalny na spacer. Siostry - były to zakonnice 
- niczego nie przeczuwając, zgodziły się. Gdy zeszli na dół, usiedli 
na ustronnej ławeczce a Wanda zaczęła kombinować co robić 
dalej. Niebawem nadarzyła się okazja, bowiem obok szpitala 
stanęła na placu furmanka, którą rolnik przyjechał do jakiegoś 
chorego w odwiedziny. Podeszła więc do niego i powiedziała, 
że jej brat został zwolniony ze szpitala i prosiła o podwiezienie 
kilkaset metrów do samochodu. Rolnik, nie podejrzewając 
niczego, zgodził się. W krzaku koło ubikacji miała schowany 
dla brata płaszcz i cyklistówkę - zależało jej aby doprowadzić 
brata do tej ubikacji, aby się przebrał. Dowiedział się teraz od 
Wandy, że jest jedyna okazja aby uciec. Chyba w to nie uwierzył, 
bo na jego twarzy pokazał się wyraz niedowierzania. Wanda 
więc zdecydowanie ostrym głosem nakazała mu wykonywać jej 
polecenia i podprowadziła go do tej ubikacji. Tam wręczyła mu 
płaszcz, cyklistówkę i poleciła nałożyć to na siebie. Następnie 
szybko podprowadziła do furmanki i gdy wsiedli, poleciła 
furmanowi pojechać tylko kilka ulic dalej, do samochodu. Tam 
czekał ów Niemiec, który przewiózł ich drogą na skróty - aby 
zgubić ślad, w pobliże wyznaczonego miejsca koło wsi Gardlin, 
a stamtąd już pieszo, przez zboże, do namiotu. W namiocie 
przebywaliśmy chyba około miesiąca. Robiłam bratu regularnie 
zastrzyki, dawkowałam zalecane proszki, zmieniałam opatrunki 
oraz donosiłam, przez wtajemniczonych ludzi, żywność. 

Synek był cały czas ze mną i spisywał się znakomicie, jak 
mały partyzant. Gdy się udawałam poza wieś w sprawach 
konspiracyjnych, oddawałam go pod opiekę zaufanemu 
gospodarzowi. Przed żniwami nastąpiły duże ruchy wojsk 
niemieckich w związku ze zbliżającym się frontem. Przenieśliśmy 
więc brata do pewnych zaufanych gospodarzy w Gardlinie, gdzie 



78

później wszyscy, czyli rodzice, dwóch braci, siostra, także ja 
z dzieckiem przebywaliśmy. Ranny brat był ukryty początkowo 
w stodole. Ponieważ było tam bardzo gorąco, przeniósł się na 
zewnątrz, do kryjówki pod stosem desek. 

 

Na początku sierpnia 1944 r. wszedł do wsi Gardlin cofający się 
oddział niemiecki, który wyprowadził wszystkich mieszkańców 
wsi na górkę poza wieś. Obstawili nas karabinami maszynowymi. 
Myśleliśmy, że wszystkich przyprowadzili na rozstrzelanie. 

 Stałam przerażona z dzieckiem na ręku. W pewnym momencie 
jeden z grupki oficerów przyglądał mi się chwilę, wskazał palcem 
w moim kierunku, coś do kolegi powiedział, potem za chwilę 
ktoś z najbliższej chałupy doniósł mi krzesło i kazał usiąść. Było 
mi ogromnie przykro i wstyd, że w obliczu grożącej wszystkim 

U gospodarzy w Gardlinie.
Z prawej - Eugenia, Jerzy..
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śmierci zostałam w taki sposób przez Niemców „wyróżniona”. 
W kilka minut później ze zdumieniem ujrzałam swego brata 
Jurka, który o jednej kuli kuśtykał w kierunku zgromadzonych. 
Gdy się zbliżał, wymyślał po niemiecku, a Niemcy się śmiali.
Gdy się do mnie zbliżył zapytałam po cichu:

- Po co tu przyszedłeś?
- A co bym sam robił gdyby was rozstrzelano?

Niebawem, spośród zgromadzonych oddzielono samą młodzież 
i popędzono przed oddziałem - widocznie jako ewentualnych 
zakładników. W grupie tej pokuśtykał również mój brat i siostra Ania. 

W tym miejscu wyprzedzę trochę akcję. Z licznymi przygodami 
na pograniczu śmierci, pędzeni pod bronią zawędrowali w głąb 
Niemiec. Później rozdzielono rodzeństwo, każde z nich 
czekał inny los. Siostra Ania wróciła do nas już po działaniach 
wojennych. Umęczona, zmaltrertowana, ale żywa. Brat Jurek 
natomiast podczas powrotu został aresztowany na granicy 
ze strefą sowiecką. Wkrótce potem znalazł się „na białych 
niedźwiedziach”. Bez osądzenia, śledztwa, czy też podobnych 
dochodzeń. Tak - z marszu. Dowiedzieliśmy się o tym wiele, wiele 
później, przypuszczaliśmy już, że nie powróci nigdy. Do połowy 
lat pięćdziesiątych wydobywał węgiel na dalekiej Syberii. Dopiero 
starania brata Zbigniewa, który „poruszył niebo i ziemię,” nawet 
wielokrotnie pisał listy (podania, prośby) do samego Bieruta, 
spowodowały zwolnienie Jurka i jego powrót. Ocalony z gułagów 
opowiadał mrożące krew sceny. Między innymi o wykopywanych 
spomiędzy skał wiecznej zmarzliny prehistorycznych zwierzętach, 
jaszczurach, które po spreparowaniu, rozmrożeniu, uzupełniały 
ich łagrowe wyżywienie. Zdarzało się to oczywiście sporadycznie, 
a w arkana tej sztuki wprowadzali starzy wyjadacze, wieloletni 
„pensjonariusze” łagrów. Jurek opowiadał o mękach, o upodleniu 
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człowieka, o barbarzyństwie, odczłowieczeniu, pogardzie, 
o zbrodniach... Opowiadał o swym marzeniu - jeżeli uda mu się 
powrócić, zgotuje sobie cały gar kaszy, solidnie „okraszonej”, 
siądzie z misą między kolanami i nikomu, nikomu nie da kruszyny 
- sam ją pochłonie. Przypomnę, iż w 1945 roku siostra Ania miała 
dopiero 20 lat, Jurek - 22 lata. 

Takie to były losy Polaków, losy polskich rodzin…

* * * * *       

 Wróćmy jednak do kraju, do czasu odwrotu Niemców 
i ponownego zajęcia tej części Polski przez sowietów. Działo 
się tutaj wiele i różnie. Po kilku dniach na opuszczone przez 
Niemców tereny weszli żołnierze Armii Czerwonej. Mieszkańcy 
okolicznych wsi znali już przecież ową armię, znali ją z okupacji 
od 17 września ‘39. Niemniej przyglądali się im z zaciekawieniem, 
prorokowali, wróżyli swą przyszłość wśród takich „wyzwolicieli”. 
Skupiali się na obrzeżach dróg i obserwowali przemarsz wojsk. 
Także i ja, w grupie znajomych z dzieckiem na ręku. W pewnej 
chwili zbliżył się do mnie mój ojciec i ostrzegł mnie, abym gdzieś 
umknęła bo podsłuchał, jak rozmawiali na mój temat dwaj 
oficerowie, że jestem „pamieszczyca” (‘ziemianka, właścicielka 
ziemska’) - a to mogło być niebezpieczne. Widocznie poznali to 
po mym odzieniu, różniącym się od strojów wiejskich. Niestety, 
Armia Czerwona opiekowała się nami już prawie pół roku, gdyż 
front zatrzymał się na linii Narwi. Pomimo wkroczenia Armii 
Czerwonej, działalność AK nie ustała. Rosjanie, po opanowaniu 
terenu, zaczęli tworzyć poszczególne organy władzy ludowej. 
Do milicji przyjmowano najgorsze elementy, owi milicjanci, 
zamiast pilnować porządku i chronić obywateli, po nocach grabili 
okoliczne wsie i aresztowali podejrzanych politycznie ludzi. Mój 
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mąż ze swoim oddziałem leśnym zwalczali tych „milicjantów” 
i ratowali kogo mogli. Późnym latem 1944 roku zdarzył się 
w Porytem tragiczny wypadek. Rosjanie strzelali w kierunku Łomży 
z „katiusz”. Pewna część pocisków nie doszła do celu i spadła na 
wieś Poryte Jabłoń i jej sąsiedztwo. Jeden z pocisków trafił w dom 
Grądzkich - moich teściów. Zmiótł cały szczyt. Ponieważ nikogo 
nie było w domu, nikt nie odniósł obrażeń. Odłamki trafiły tylko 
mego teścia, który leżał pod bzem w pobliżu. Został zabity. Nie 
byłam przy tym, ale jak później mi opowiadano, teść miał mocno 
posiekane odłamkami nogi, że nie można było zdjąć butów. 
Oprócz niego zginęło wówczas w Porytem jeszcze pięć osób. 
Mieszkańcy wsi postanowili im zrobić zbiorowy pogrzeb. Ja i mój 
mąż, zaangażowani w działalność AK, nie mogliśmy pokazywać 
się oficjalnie. Ja wtedy przebywałam w jakiejś wsi, mąż także 
ze swoim oddziałem w pewnej odległości. Przychodził do mnie 
tylko na krótkie widzenia. Gdy mąż dowiedział się, że jego ojciec 
został zabity, postanowił oddać mu ostatni hołd i poszedł pieszo 
szosą łomżyńsko - białostocką w kierunku Porytego Jabłoni. 
Niedaleko Porytego wyprzedziło go wojskowe ciężarowe auto, 
którym jechali oficerowie Armii Czerwonej, a z nimi jeden cywil 
- Polak, mieszkaniec wsi Gardlin. Siedział on na ciężarówce 
w otoczeniu sowieckich oficerów. Jak się później okazało, był już 
wtedy aresztowany. Tymczasem owe auto zatrzymało się i jeden 
z oficerów zwrócił się do męża:

- Czy Grądzki Jan?
- Tak!

Odpowiedział, nie podejrzewając, że był wciąż śledzony. Kazano 
mu wejść na ciężarówkę. Potem podjechali pod jakąś wieś, kazali 
im obu wysiąść i poprowadzili w kierunku lasu. Zatrzymali się na 
początku lasu, przynieśli z samochodu szpadle i kazali kopać dół. 
Mąż był pewny, że zostaną zastrzeleni. Po pewnym czasie kazali 
im usiąść i odpocząć. Żołnierze porozmawiali na boku między 
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sobą i kazali dalej iść w las i kopać następne doły. Ta gimnastyka 
trwała aż do wieczora. Pierwszą noc przenocowali pod krzakiem, 
pilnowani przez zmieniających się żołnierzy. Nic nie pytali, nie 
stawiali żadnych zarzutów, lecz ciągali ich przez cały tydzień. 
Pewnej nocy towarzysz męża uciekł. Po jego ucieczce mąż był 
ciągany po okolicy jeszcze tydzień. Ostatniego dnia prowadzono 
męża przez wieś Gardlin. Wówczas przed jednym domem mąż 
dostrzegł siedzącego starszego mężczyznę. Nie wiedząc co 
się z nim stanie, zdjął z palca pamiątkowy sygnet i dał owemu 
mężczyźnie z prośbą, aby dostarczył go mnie. W następny dzień 
męża zwolniono bez słowa. Oczywiście z odzyskaniem sygnetu 
były trudności. Dopiero groźba ze strony męża, że skieruje 
sprawę do sądu poskutkowała. 

Po tym nieoczekiwanym incydencie, przetrzymaniu przez 
sowietów, mąż wrócił do swego oddziału. Oddział liczył około 60 
ludzi. Stan ten utrzymywał się prawie stale. Wszyscy partyzanci 
byli razem i przebywali przeważnie w lesie a czasem nocowali 
w „zaprzyjaźnionych” wsiach. 

Jak już poprzednio wspomniałam, po zajęciu części Polski 
przez wojska i administrację w zasadzie także sowiecką, 
zapanowała w kraju, szczególnie zaś już jego części „wyzwolonej” 
wielka nieufność, niepewność i w większości społeczeństwa 
przeświadczenie, iż nastąpiła tutaj jedynie zmiana, wymiana 
okupanta. Ludność pamiętała przecież rok 1939, wówczas, gdy 
nastąpił podział łupów wojennych między Niemców i Rosjan - 
ta część kraju przypadła właśnie sowietom. Dlatego też jesień 
i zima 1944 roku, prócz wielu akcji dywersyjnych i sabotażowych, 
upłynęły także pod znakiem programowania przyszłych zadań, 
celów i struktury oddziału w nowych warunkach militarnych 
i politycznych. Wkrótce stało się, iż w styczniu 1945 AK została 
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formalnie rozwiązana. Zgodnie z ówcześnie ustanowionym 
prawem należało zdać broń i „ujawnić” swą działalność. Oddział 
męża, jego dowództwo i żołnierze nie skorzystali z tej okazji…21

Mój mąż Janek, jeszcze podczas okupacji niemieckiej, oprócz 
dowodzenia oddziałem AK pełnił funkcję „referenta KEDYWu”, 
z szefostwem w Komendzie Głównej AK.22

W obecnej sytuacji opanowania Polski przez nowych 
okupantów, zaistniała konieczność kontynuowania, na wzór 
dawniejszych działań AK, także KEDYWu przeciwko Niemcom, 
kierując je przeciw sowietom, ale też, może nawet głównie 
- na obronę ludności miejscowej przed okupantem, jego 
bolszewickimi metodami zarządzania, przed wprowadzonym 
przez sowietów „ludowładztwem”. Oddział kontynuował 
zatem działania wynikające z zasadniczych dyrektyw i zadań 
- planowanie i realizację akcji dywersyjnych i sabotażowych, 
w tym również likwidację szpiegów i kolaborantów, a także 
tworzył formację „samoobrony”. Na wzór pozostałych jeszcze 
oddziałów partyzanckich, które nie uległy rozwiązaniu, formalnie 
przeformowano oddział na AKO Samoobrona - Armia Krajowa 
Obywateli - Samoobrona.

Jeszcze zimą i wiosną tego roku oddział wykonał wiele akcji. 
Nie o wszystkich wiedziałam, przecież, pomimo przynależności, 
obowiązywała wciąż ścisła konspiracja. Nie o wszystkim wszyscy 

21 Zastępcą d-cy oddziału, Jana Grądzkiego - „Lisa”, był pochodzący z Ruskołęki ppor. 
Wincenty Wierzba ps. „Lew”. Po śmierci „Lisa” został dowódcą oddziału.

22 Kedyw (Kierownictwo Dywersji Komendy Głównej Armii Krajowej) – wydzielony 
pion organizacyjny Armii Krajowej zajmujący się organizowaniem i przeprowadzaniem 
akcji bojowych, zamachów, sabotażu oraz dywersji wymierzonej w rząd Generalnego 
Gubernatorstwa, niemiecką, nazistowską administrację okupacyjną, policję oraz 
wojsko stacjonujące na terytorium G. G.
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wiedzieli, wiedzieli tylko o tym, co było niezbędne dla wykonania 
poszczególnych działań. Jedna z tych akcji odbiła się szerokim 
oddźwiękiem w środowisku nie tylko Zambrowa.

 Pierwszego maja 1945 roku delegacja Armii Czerwonej jechała 
z Białegostoku do Zambrowa na uroczystości pierwszomajowe. 
Mąż, wraz z oddziałem w tym czasie przechodził przez szosę 
i widział nadjeżdżające samochody, a tamci z samochodów - 
uzbrojonych cywilów. W tej sytuacji mąż rozkazał partyzantom 
położyć się w rowie i przygotować do obrony w razie rozpoczęcia 
przez Rosjan strzelaniny. Zatrzymał samochody i chciał 
z Rosjanami porozmawiać, by nie wszczynać potyczki, lecz 
zanim zaczął rozmowę, któryś z żołnierzy strzelił z samochodu 
w kierunku oddziału. Nikomu się nic nie stało, ale partyzanci 
nie wytrzymali i podjęli wyzwanie, robiąc wśród żołnierzy na 
samochodach masakrę. Zginęło wówczas kilkunastu Rosjan, byli 
też ranni. Gdy z samochodów ustały strzały, partyzanci wzięli 
broń, żywność i się wycofali. Rannych odwieziono do szpitala 
w Zambrowie, gdzie pracował już jako kierownik nasz przyjaciel, 
lekarz Benedykt Grundland. W czasie okupacji niemieckiej ze 
względu na jego żydowskie pochodzenie, pomagaliśmy przetrwać 
jemu i jego rodzinie, często ukrywając ich, w wielu sytuacjach 
i wielu miejscach. Doktor był także zaangażowany w konspiracji - 
porucznik „Odważny”, lekarz pułku, odznaczony Złotym Krzyżem 
Zasługi z Mieczami i Krzyżem Walecznych. Oficerowie sowieccy 
wiedzieli tylko o tym, iż doktor znał się z moim mężem, jednak 
nie przeniknęli jeszcze do wszelkiej wiedzy o działającej tam 
AK. Oficer, który przywiózł rannych żołnierzy, zgryźliwie rzekł 
doktorowi:

- Patrz co twój Janek narobił!
- Taki on mój, jak i twój. On jest swój - miał odpowiedzieć 

Grundland...
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Zabitych także przewieziono do Zambrowa i pochowano na 
placu kościelnym. Ja o tym zajściu na razie nie wiedziałam, bo 
byłam w tym czasie we wsi Skarżyn u właścicielki majątku, mojej 
szkolnej koleżanki, Joanny Janitz23, z domu Skarżyńskiej. Tam też 
w miejscowej kaplicy urządzonej w remizie strażackiej chcieliśmy 
uczcić nabożeństwem święto 3 maja. Był tam jeden ksiądz 
spod Łomży, wysiedlony przez Rosjan, który to nabożeństwo 
obiecał odprawić. Gdy rozpoczęła się msza i nadszedł moment 
komunii, podeszłam do ołtarza, uklękłam, wtedy dobiegł mój 
mały pięcioletni synek - Wojtek, który zawsze ze mną przebywał. 
Uklęknął obok mnie. Po komunii wzięłam dziecko za rękę 
i wycofaliśmy się od ołtarza. Chwilę później rozległ się jakiś szczęk, 
hałas, powstało zamieszanie. Odwróciłam się i ujrzałam oddział 
partyzancki męża w liczbie 60 ludzi. Synek dojrzał męża, krzyknął: 
„Tata!”. Chwycił męża za rękę, przytulił się mocno. Wszyscy 
uklękli. Ponieważ msza się już kończyła, ksiądz zaintonował „Boże 
coś Polskę”. Zgromadzeni w świątyni podchwycili, zabrzmiał 
chóralny śpiew. Wrażenie było niesamowite, bo przecież był to 
3 maja 1945 roku, niby wolność a tu jeszcze oddział partyzancki 
AK. Po mszy powróciłam z dzieckiem do koleżanki Joanny 
Janitz. Tam wkrótce przyszedł mąż. Przekazałam mu meldunki, 
informacje konspiracyjne, przejrzałam, czy mają pełne apteczki, 
uzupełniłam je w leki i opatrunki. Partyzanci odpoczęli, trochę się 
posilili i musieli odejść ze względów bezpieczeństwa. Utrzymanie 
konspiracji oddziału było bardzo trudne, gdyż obecnie i niektórzy 
Polacy zdradzali swoich i donosili do Rosjan. Także po wsiach 
poruszała się milicja, wiedzieli przecież o istnieniu oddziału męża, 
który potocznie nazywano „oddziałem Lisa” - od pseudonimu 
męża. Przed odejściem mąż mi powiedział, że kontaktował się 

23 Joanna Skarżyńska (1909–1966), p.v. Zamoyska, s.v. Janitz. Mąż Klemens Janitz, 
kapitan 71. Pułku Piechoty, zginął podczas bombardowania obozu jenieckiego w Dossel 
(27.09.1944) przez aliantów.



86

z nim ksiądz, z powstania warszawskiego, który obiecał mężowi 
odprawić mszę świętą dla oddziału w Zielone Święta. Tego 
księdza widziałam tylko raz, na owej mszy. Odbyła się ona na 
skraju pewnej wsi (nazwę zapomniałam) pod lasem. Ołtarz był 
zrobiony z drewna, chyba był to jakiś stół przyniesiony ze wsi. Nad 
stołem, nieco powyżej wzroku człowieka, był daszek z napiętej 
plandeki. Za ołtarzem, wkopane w ziemię brzózki tworzyły 
zielone tło. Wszyscy partyzanci i część ludzi ze wsi wyspowiadali 
się i przyjęli komunię. Ja także. W czasie celebracji mszy latał nad 
lasem samolot, tzw „kukuruźnik”. 

Po mszy ów ksiądz wręczył mężowi na pamiątkę łańcuch 
z dużym krzyżem do zawieszenia na piersi jako symbol wiary 
i walki.

Oddział wkrótce wznowił działania. Bronił ludzi przed 
grabieżami, czynionymi nie tylko przez prostych złodziei, 
ale także przez milicję i inne „organa” nowej władzy. Odbijał 
aresztowanych przez Urząd Bezpieczeństwa, tropił i likwidował 
donosicieli i zdrajców, bądź też dawał im solidne lekcje 
patriotyzmu i wierności zasadom. Niedługo po Zielonych 
Świętach mąż przygotowywał akcję przeciwko oddziałowi UB, 
który miał przejeżdżać z Zambrowa na wieś, gdzie w jej okolicy 
przebywali partyzanci. Informację o ruchu ubeckiego oddziału 
otrzymałam przez kurierkę z Zambrowa. Dostarczyła mi 
karteczkę z meldunkiem, a ja oczywiście przekazałam to Jankowi. 
Wkrótce po tym, mąż wyszedł z partyzantami na spotkanie 
z oddziałem UB. O wszystkim, co nastąpiło później dowiedziałam 
się już po śmierci mego męża…

Nie doszło do przewidywanej potyczki z UB, gdyż pojechali 
oni inną drogą. Wtedy dowódca zmienił plany - partyzanci 
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podeszli do pewnego domku pod lasem w okolicy Łętownicy24. 
W zabudowaniu tym zamieszkiwali ludzie, którzy trudnili 
się złodziejstwem i grabieżą, a w tym procederze także 
współpracowali z milicją. Partyzanci otoczyli dom - wiedzieli 
o wielu przestępstwach tych złodziei i chcieli to sprawdzić. Mąż 
udał się do środka. Miał niezłomną zasadę, iż pierwszy zawsze, 
przed kimkolwiek z oddziału sprawdzał sytuacje, które mogły 
być niebezpieczne, groźne, czy ryzykowne. Otworzył drzwi do 
pierwszego pomieszczenia - siedziała tam kobieta z dzieckiem na 
ręku. Kazał jej otworzyć drzwi do następnego pomieszczenia, ale 
kobieta się wzbraniała.

Kazał jej więc wyjść z domu, wraz z dzieckiem. Ponieważ nie 
chciała, polecił ją wyprowadzić partyzantom a sam zdecydował 
się otworzyć drzwi. W pomieszczeniu było ciemno, zapalił więc 
latarkę. W tym momencie padły strzały z góry, gdzie nad sufitem 
sprawca miał kryjówkę. Jedna kula trafiła męża w rękę a druga 
przeszła przez pierś i przez kręgosłup. Działo się to rano. Janek 
żył jeszcze do południa. W tym czasie był przytomny i prosił 
współtowarzyszy broni - „przywieźcie Gienię, ona mnie uleczy”. 
Zamachowiec bronił się, strzelał jeszcze do partyzantów. 
Ci podpalili dom. Wtedy okazało się, że mieli tam duży skład broni 
i amunicji - wybuchające pociski uruchomiły kanonadę.

 Ja w tym czasie byłam ok. 15 km od Łętownicy. Udałam się tam 
do umówionego gospodarza przygotować mały poczęstunek 
imieninowy dla partyzantów z okazji imienin męża - Jana. 
Partyzanci mieli nałapać ryb a ja miałam upiec sernik. Przedtem 
jednak, gdy siedziałam na trawie, podbiegł do mnie mój synek, 

24 Według Kazimierza Krajewskiego „Żołnierze Wyklęci Ziemi Ostrowskiej” było to we 
wsi Paproć Mała, ok. 7,5 km od Łętownicy.
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Wojtuś i powiedział coś, co utkwiło mi na zawsze w pamięci:
- Mamusiu, wszyscy musimy umrzeć, i tatuś i ja, chociaż jestem 

taki malutki.
Niespełna za pół godziny przyjechał furmanką jakiś rolnik. Był 
markotny i powiedział, abym z nim jechała do męża, bo mieli 
potyczkę. „Niech pani nie bierze dziecka”. Ponieważ ze mną 
była moja mama, zostawiłam jej pod opiekę synka a sama 
pojechałam nieświadoma zaszłych wydarzeń. Gdy byliśmy już 
blisko Łętownicy, zobaczyłam tuman kurzu unoszący się za 
odjeżdżającą furmanką. Wozak zagadnął:

- Pewnie odjeżdża lekarz.
Zapytałam wtedy ze zdumieniem:

- Po co lekarz, ktoś został ranny? 
Wozak nie odpowiedział, milcząc zajechał na podwórze jakiegoś 
pojedynczego domu. Stali przed nim partyzanci. Gdy wysiadłam, 
zastępca męża poprowadził mnie do tego domu. W tym 
czasie partyzanci utworzyli szpaler i stanęli na baczność. My 
tymczasem weszliśmy do środka. Mąż leżał na łóżku, zakryty do 
piersi prześcieradłem. Okno było zasłonięte, więc w półmroku 
nie dostrzegłam dobrze rysów twarzy. Zauważyłam, że ma 
przestrzeloną rękę i ranę zatkaną tamponem. Pomyślałam, że 
nie jest jeszcze tak źle i usiadłam na brzegu łóżka. Zwróciłam się 
do męża: „Jasiu.” I wzięłam męża za rękę. Była bezwładna. 

- To już wszystko. Wyszeptałam…

 W tym samym dniu odbył się pogrzeb. Partyzanci postarali 
się o trumnę, włożono ciało męża w mundurze, w którym zginął. 
Przybył wkrótce ksiądz z parafii Andrzejewo, odprawił egzekwie. 
Pogrzeb odbył się pospiesznie, ponieważ partyzanci obawiali 
się, że milicja, UB i Armia Czerwona mogą zorganizować obławę, 
przejąć zwłoki męża i wystawić w Zambrowie jako bandytę. 
Takie słuchy dochodziły nas jeszcze przed śmiercią męża, że gdy 
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zostanie schwytany i skazany na karę śmierci, jego zwłoki zostaną 
wystawione na widok publiczny jako zdrajcy, i że każdy zostanie 
tak ukarany. Miejsce na grób wybrano na niewielkiej polance, 
gdzie znajdował się już pojedynczy grób polskiego żołnierza 
z pierwszej wojny światowej. Pokazano mi to miejsce i spytano 
czy się zgadzam żeby mąż był tu pochowany. Odpowiedziałam, 
że jest mi wszystko jedno. Wykopano więc grób obok tego 
żołnierza, następnie partyzanci ujęli trumnę i nieśli na 
ramionach. Poszedł ksiądz, ja za trumną, za nami partyzanci. 
Było zaskakujące, że na pogrzeb przyszło wielu ludzi z okolicy, 
rzucały się w oczy starsze kobiety otulone wiejskimi, dużymi 
chustami. Opuszczono trumnę do grobu, ksiądz wygłosił 
kazanie. Ja, patrząc w dół, widziałam tylko przebiegającą po 
jego dnie mysz. Kobiety szlochały, partyzanci stali w skupieniu 
i salutowali swojego dowódcę. Grób zasypano, postawiono 
zwykły, brzozowy krzyż. Nie pamiętam jak odeszłam od grobu, 
chyba mnie odprowadzono. Przez cały czas nie uroniłam ani 
jednej łzy. Sama nie wiem jak to się stało, że tę bolesną dla mnie 
tragedię w takim stanie przetrwałam. Po pogrzebie odwieziono 
mnie furmanką do tej samej wsi, gdzie zostawiłam mamę 
z synkiem. Nazwy tej wsi nie pamiętam. Pamiętam tylko, że gdy 
wsiadłam na wóz, przechodzący obok partyzant zasalutował na 
pożegnanie. Jechaliśmy chyba jakieś dwie, może trzy godziny. 
Mogło być kilkanaście kilometrów. Przebywająca w tej wsi 
u jakiegoś gospodarza, mama oczywiście o śmierci męża nic 
nie wiedziała. Teraz dopiero jej powiedziałam o wszystkim, 
o pogrzebie. Zapamiętałam fakt, gdy synek Wojciech pytał wtedy 
kiedy tatuś przyjedzie na swoje imieniny, które przypadały za 
dwa dni, 24 czerwca. Nie miałam mu odwagi powiedzieć co się 
stało, bo był rozkochany w ojcu i obawiałam się, że może mu się 
coś stać. Dopiero po miesiącu, gdy ukrywaliśmy się już w innej 
wsi, Wojtek sam odkrył tajemnicę śmierci ojca. Szłam z nim 
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miedzą między zbożami i wtedy zapytał mnie:
- Mamusiu czy to prawda, że tatuś nie żyje, bo wszystkie dzieci 

mówią?
Odpowiedziałam:

- Tak synku, to jest prawda.
Wówczas zatrzymał się, zmienił się na twarzy, chwycił się rączkami 
za pierś i westchnął głęboko. Myślałam, że coś mu się stało, ale 
nawet nie zapłakał. Przytuliłam go do siebie i poszliśmy dalej. 
O nic więcej nie pytał. Miał wtedy pięć lat. Był to chłopiec, jak na 
swój wiek bardzo dobrze rozwinięty. Zresztą, nie ma się czemu 
dziwić, wychowywał się wśród partyzantów. Wyczuwał kiedy 
i co można powiedzieć. Kiedy miał cztery lata, a było to jeszcze 
w ostatnim roku wojny, burmistrz Zambrowa - August Kaufmann 
- podczas naszej związanej z jakimś zadaniem obecności 
w jego domu powiedział do mnie, że wyciągnie z Wojtka wszelkie 
tajemnice. Wziął go na kolana i pokazał pistolet.

- Co to jest? Zapytał.
- Ja nie wiem co to jest. Tego nigdy nie widziałem.

 Innym razem, gdy szliśmy z burmistrzem ulicą, a po drugiej 
stronie przechodził niemiecki żandarm z rewolwerem przy pasie, 
burmistrz kiwnął na niego ręką aby do nas podszedł. Gdy się ów 
umundurowany do nas zbliżył, Kaufmann wskazał Wojtkowi ów 
pistolet i się go zrazu zapytał:

- Wojtuś, widziałeś co to jest?
- Przecież już mówiłem, że nie widziałem tego nigdy!

Tymczasem, po śmierci męża, znalazłam się z mamą i Wojtkiem 
w trudnej sytuacji. Do Zambrowa nie mogliśmy wrócić, do 
Porytego również, gdyż groziło mi aresztowanie. W tym czasie 
rozpoczęły się masowe aresztowania obecnych lub byłych 
akowców. Aresztowany został szwagier męża, Józef Cudnoch 
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z Porytego i Stanisław Janusz z Zambrowa, podoficer z czasów 
przedwojennych. Ja również czułam się jak ścigane zwierzę. Nie 
wiedziałam gdzie się podziać, przewożono nas ze wsi do wsi. Mama 
jeździła mniej, była trochę w Nagórkach, to w Porytem, Zambrowie.

 Pewnego dnia postanowiłam odwiedzić grób męża, gdyż 
dla bezpieczeństwa postanowiłam wyjechać z Wojtkiem na 
zachód, aby zatrzeć za sobą ślady i z czegoś żyć, bo przecież 
nie mieliśmy żadnych pieniędzy. Z Wojciechem i siostrą męża 
Wiktorią pojechaliśmy tam furmanką. Na grobie były posadzone 
kwiaty. Wikcia widziała grób męża po raz pierwszy. Wzruszyła 
się mocno. Rzuciła się na mogiłę, objęła ją ramionami i zaczęła 
płakać. Wojtek chwycił ją za rękę i stanowczo powiedział:

- Wstań, nie widzisz, że kwiaty gnieciesz?

* * * * *

 Jeszcze czas jakiś ukrywano nas przewożąc do różnych ludzi. 
Przebywałam trochę w Nagórkach, trochę w Wiśniewie, trochę 
w innych wsiach, ale to nie mogło trwać 
zbyt długo. Bałam się zwłaszcza o synka 
Wojtka, bo w razie aresztowania nowe 
władze mogłyby mi odebrać dziecko, 
takie wypadki wówczas się już zdarzały. 
Musiałam starać się zapewnić bezpieczny 
byt jemu i sobie. W międzyczasie aż 
z głębi Niemiec powróciła moja siostra 
Anna Bodak, którą - jak pamiętamy - 
Niemcy popędzili razem z młodzieżą 
w czasie odwrotu. W sierpniu 1945 roku 
powrócił z obozu koncentracyjnego 
Buchenwald Mieczysław Nagórka. 

Pan Marian Krajewski. 
Fotografia uzyskana dzięki 

uprzejmości Jego syna - 
Edwarda Krajewskiego
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Wobec zagrożenia aresztowaniem postanowiłam opuścić te 
strony. W Białośliwiu koło Wyrzyska mieszkał kuzyn Mieczysława 
Nagórki - pan Marian Krajewski, który był tam kierownikiem 
mleczarni.

Był powiązany z działalnością podziemia i mogłam liczyć na 
jego pomoc - a przynajmniej radę w znalezieniu pracy. Wybrałam 
się więc do Białośliwia, na razie sama. Do Warszawy dojechałam 
okazją, jakimś wojskowym samochodem ciężarowym. Wysiadłam 
na Pradze i wówczas dopiero przekonałam się jak Warszawa była 
mocno zniszczona. Wszędzie stały kikuty wypalonych domów, 
jedna wielka ruina, ogromne pogorzelisko. Chcąc jechać dalej 
musiałam przedostać się przez Wisłę na Dworzec Zachodni. 
Niestety wszystkie mosty były zniszczone. Funkcjonował tylko 
jeden most pontonowy, pilnowany przez czerwonoarmiejców. 
Aby przedostać się przez most wsiadłam z grupą ludzi na rosyjską 
ciężarówkę wojskową i szczęśliwie dotarłam do dworca. Miałam 
szczęście, bo opowiadano, że żołnierze rosyjscy grabili bagaże 
przeprawiających się pasażerów. Na dworcu okazało się, że pociągi 
jeszcze regularnie nie kursowały. Pewien kolejarz poinformował 
mnie, że pociąg pojedzie na Zachód dopiero na drugi dzień rano. 
Musiałam więc gdzieś przenocować. Poprosiłam go o pomoc. 
Ów kolejarz zaprowadził mnie do jakiejś kobiety. Posiadała ona 
dwa pokoje z kuchnią i nocowała przejezdnych. Ostrzegła mnie, 
aby się strzec, bo są napady rabunkowe na pasażerów i kradną 
walizki. Widziałam różnych podejrzanych typów w cywilnych 
ubraniach i cyklistówkach, którzy się wszędzie kręcili. Niewiele 
miałam ze sobą rzeczy - niewielką walizeczkę z małą ilością bielizny 
osobistej i trochę jedzenia, ryzyko więc było żadne. 

Na drugi dzień pociąg faktycznie odjeżdżał. Był to pociąg 
towarowy, z wagonami dla wojska, oddzielnymi dla cywilów. 
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Wagony były kryte, zadaszone, ale nie było żadnych ławek. 
Siedziało się na podłodze lub opuszczało się nogi na zewnątrz 
wagonu. Ja przyjęłam tę drugą pozycję. Było dość gorąco (był 
to lipiec 1945 roku), więc chłodny wiaterek owiewał zwisające 
nogi. Pojechałam bezpośrednio przez Toruń, Bydgoszcz, 
Nakło do Wyrzyska. Tam przesiadłam się na wąskotorówkę 
do Białośliwia. Na miejsce dojechałam wieczorem. Ponieważ 
z Krajewskimi znaliśmy się jeszcze przed wojną, powitali mnie 
bardzo serdecznie. Wiedzieli już, że mąż mój nie żyje - często 
przyjeżdżali do swojej rodziny do Nagórk, gdzie otrzymali tę 
informację. Byłam u państwa Krajewskich chyba cztery dni. 
W tym czasie pan Marian szukał dla mnie pracy wśród swych 
znajomych. Zadzwonił do kogoś do Nakła, gdzie powiedziano, 
że jest wolny etat na tamtejszej poczcie. Pojechałam więc 
do Nakła do naczelnika poczty, któremu przedstawiłam, że 
mam doświadczenie w tej dziedzinie. Zdziwił się, że tak daleko 
szukam pracy. Odpowiedziałam przezornie, że owdowiałam, 
mam rodzinę w Białośliwiu i tu przyjechałam na stałe. Przyjął 
mnie do pracy i obiecał jednopokojowe mieszkanie służbowe na 
drugim piętrze budynku pocztowego. Wróciłam więc do Nagórk, 
tam dałam znać do Wiśniewa, gdzie była moja mama z synkiem. 
Przyjechali wkrótce, chciałam ich oboje zabrać ze sobą. Moja 
siostra nie zgodziła się jednak na wyjazd mamy, więc pojechałam 
sama z dzieckiem. Pojechał także z nami Mieczysław Nagórka. 
Niestety, w drodze mieliśmy przykrą przygodę. Do Bydgoszczy 
jechaliśmy z sowietami ich autem, na trasie zabrali mi futro, 
którym okrywałam mego synka. W Bydgoszczy przenocowaliśmy 
u kuzyna Mieczysława i na drugi dzień dotarliśmy do Nakła. 
Następnego dnia przystąpiłam do pracy, a Nagórka pojechał 
do Wyrzyska. Za pośrednictwem i wstawiennictwem pana 
Krajewskiego otrzymał pracę jako inspektor do spraw 
gorzelnianych. Jeździł po terenie na kontrole. Od czasu do czasu 
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nas odwiedzał. Naczelnik poczty był podejrzliwy i pewnego dnia 
poprosił mnie na spytki. Postanowiłam powiedzieć mu prawdę. 
Wyznałam więc, że byłam w AK, opowiedziałam o okolicznościach 
śmierci męża. Naczelnik okazał się człowiekiem bardzo 
odpowiedzialnym i współczującym. Moją sytuację przyjął ze 
zrozumieniem. Jego żona zaprosiła nas na uroczysty obiad, gdzie 
szczerze porozmawialiśmy. W międzyczasie otrzymałam list od 
mamy, która poinformowała mnie, że Służba Bezpieczeństwa się 
o mnie dopytuje i podobno wiedzą, że jestem gdzieś w okolicach 
Bydgoszczy. Postanowiłam więc zmienić miejsce zamieszkania. 
Miałam adres do znajomego z Zambrowa - barona Witolda 
von Horocha. Jak już wspominałam, u Państwa Horochów 
mieszkaliśmy z rodzicami przed wojną, w Zambrowie. 

Witold obecnie mieszkał samotnie 
w Dębnie Lubuskim, gdzie pracował jako 
inspektor akcyzy. Nawiązałam z nim 
kontakt telefoniczny. Zasugerowałam, 
że chcę zmienić miejsce dotychczasowej 
pracy, że szukam nowej. Znał on moją 
sytuację i poradził, bym natychmiast 
przyjechała. Naczelnik poczty przyjął 
moją rezygnację z pracy ze zrozumieniem. 
Był to początek grudnia 1945 roku. W tym 
czasie synek był mocno przeziębiony 
i gorączkował, postanowiłam jednak 
wyjechać. Przed zmierzchem zdołałam jakoś dojechać pociągiem 
do Stargardu, gdzie musiałam czekać na następny, do Dębna. 
Na stacji w Stargardzie miałam też osobliwą przygodę. 
Była noc i w pewnym momencie zgasły światła. W tym czasie 
nadjechał pociąg ze Szczecina, jak to wówczas było powszechne 
- wypełniony w większej części szabrownikami. To zaciemnienie 

Witold von Horoch
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było zaplanowane - było działaniem mocno sprzyjającym fachowo 
zorganizowanej grabieży podróżnych. W ciemnościach odbył 
się błyskawiczny napad na pociąg. Złodzieje wyrzucali walizki 
podróżnych przez okna i drzwi, a następnie szybko wynosili swe 
łupy z terenu dworca. Tak działo się w czasie przyjazdu wielu 
pociągów,a podobno maczali również w tym palce stargardzcy 
kolejarze, nie bezinteresownie oczywiście. Gdy oczekiwałam 
z synkiem na pociąg, niespodziewanie spotkałam znajomego, 
partyzanta z oddziału męża, o pseudonimie „Dzik”, który - jak 
się okazało, mieszkał już wówczas w Stargardzie. 

- Janek, mąż mój, wciąż chyba czuwa nade mną - pomyślałam. 
„Dzik” (przecież nazwiska nie znałam) zaprosił nas do siebie 
na herbatę. Pobyliśmy tam chyba ze trzy godziny, dzieląc się 
wspomnieniami o moim mężu, o minionych partyzanckich latach, 
komentując także obecną sytuację. Po ciemku powróciliśmy 
z synem na stację. Jeszcze nocą dojechaliśmy wreszcie do Dębna, 
tam na stacji przywitał nas Witold Horoch. 

Zatrzymaliśmy się u niego kilka dni - oczekiwałam z jego strony 
pomocy w znalezieniu jakiejś pracy. 

Na ziemi nieznanej

Jeszcze przed moim przyjazdem Witold załatwił Mieczysławowi 
Nagórce pracę - kierownictwo gorzelni w majątku Sitno, 
odległego o ok. 17 km od Dębna. Zamieszkał w budynku gorzelni 
i często bywał u Horocha. Obaj właściwie znaleźli mi pracę 
księgowej w zespole PGR Troszyn odległym ok. 3 km od Sitna, do 
którego należała owa gorzelnia. Przeniosłam się więc do Sitna, 
gdzie zamieszkałam w budynku pracowniczym. Do Troszyna 
dojeżdżałam bryczką. W biurze zespołu pracowałam jako 
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księgowa. Dyrektorem był na początku niejaki Zielke, podający się 
za Polaka, ale po pewnym czasie nagle zniknął. Chodziły słuchy, że 
podczas jego dyrektorowania znaleziono w parku radiostację. Z tej 
przyczyny został na pewien czas aresztowany przez UB. Ponieważ 
nic mu nie udowodniono, wypuszczono go i wtedy właśnie, gdzieś 
przepadł. Wszędzie było jeszcze wtedy pełno Niemców. Przeważnie 
pracowali jako robotnicy w majątkach. Niestety, nie mogłam 
dziecka zabierać z sobą, do opieki nad nim zaangażowałam 
młodą Niemkę, pannę z dzieckiem, około 30-letnią. W Troszynie 
pracowałam do początku czerwca 1946 roku.

* * * * *

W końcu czerwca wyszłam za mąż za Mieczysława Nagórkę. 
Zmiana nazwiska pomogła mi również łatwiej zacierać za 
sobą ślady przeszłości, działalności w AK. Zamieszkaliśmy 
w służbowym mieszkaniu, w pałacu byłych właścicieli gorzelni 
i całego majątku Sitno (Schoenfeldt). Mąż zatrudnił mnie w gorzelni  
w Sitnie, gdzie pracowałam jako księgowa. 

       

       

Pałac w Sitnie (Schoenfeldt). Widok sprzed wojny. 
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W następnym roku, 13 lipca urodził się drugi synek Bogdan. 
Około pół roku po jego urodzinach, w czasie przedświątecznym, 
moja siostra z mamą były u nas w krótkich odwiedzinach. Chyba 
w ślad za nimi przyjechał także znajomy Józef Wiśniewski 
z Wiśniewa pod Zambrowem, nawiasem mówiąc - adorator 
mojej siostry. Przekazał wówczas mężowi, że UB w Zambrowie 
ma nasz adres, że służby chyba są na naszym tropie i należy 
być wyjątkowo wyczulonym na wszelkie nietypowe sytuacje, 
szczególnie zaś na obcych, nieznanych i przyjezdnych. 

W czasie jego jednodniowej wizyty 
nie dopuściliśmy do spotkania z siostrą, 
ponieważ ona go nie tolerowała. Jednak 
ostrzeżenie przyjęliśmy poważnie. 
Tymczasem, po krótkim czasie pojawił 
się w Sitnie około trzydziestoletni 
mężczyzna o smagłej cerze podający się 
za ogrodnika. Dziwnie jednak, niczym 
konkretnym nie chciał się zajmować. 

Z rękami w kieszeniach snuł się po 
majątku, wszędzie się wtrącał i o wszystko 
wypytywał. Odnosiliśmy wrażenie, że nas obserwuje. W tym 
czasie Dębno Lubuskie wraz z okolicami należało do województwa 
koszalińskiego. 

 W Koszalinie znajdował się wówczas Urząd Akcyzy, nadzorował 
on wszystkie gorzelnie w województwie. Właśnie przyjechał do 
nas z Koszalina na kontrolę, pan Kamiński, inspektor akcyzy. Był to 
bardzo sympatyczny pan w wieku około 30 lat. Zapoznaliśmy się 
z nim bliżej. Następnym razem postanowiliśmy przedstawić jemu 
nasz zamiar zmiany pracy. Powiedział nam, że w koszalińskim jest 

Przed pałacem w Sitnie,
ze znajomymi i przyjaciółmi
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dużo nieobsadzonych gorzelni. Mąż więc wybrał się do Koszalina. 
Gdy szukał ulicy, gdzie mieszkał pan Kamiński, usłyszał za sobą 
znajomy głos:

- Dzień dobry panie Mieczysławie!
Był to przedwojenny znajomy męża, pan Józef Marzec, pracujący 
niegdyś w akcyzie na okręg łomżyński, więc z mężem się bardzo 
dobrze znali. Ucieszył się ze spotkania z mężem. Gdy ten mu 
opowiedział o celu swojego przyjazdu, pan Marzec zaproponował 
obsadzenie niefunkcjonującej jeszcze gorzelni w Bobolicach. 
Tam też się obaj wybrali ją obejrzeć. Chociaż mocno zaniedbana 
i należało włożyć wiele wysiłku w jej rozruch, mężowi gorzelnia 
się spodobała. Gdy wrócili tego samego dnia do Koszalina, mąż 
odwiedził jeszcze pana Kamińskiego, tam przenocował i powrócił 
do Sitna. Gorzelnię w Bobolicach objął w lipcu 1948 roku, a ja 
z chłopcami przyjechałam w sierpniu, tak, aby Wojtek mógł we 
wrześniu rozpocząć naukę w szkole.

 

 * * * * *

Mieczysław i Eugenia, centralnie Wojciech, przed nim Bogdan. 
 Pałac w Sitnie, późna wiosna 1948 roku.
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W styczniu lub lutym 1949 roku zaproponowano mi pracę 
w Urzędzie Gminnym w Bobolicach na stanowisku referenta. 
Sporządzałam akty urodzenia, zgonów, a także inne dokumenty. 
Wójtem był wtedy chyba Paczuski, przedwojenny komunista, 
a sekretarzem - Jan Nawrot. Pracowałam tam tylko dwa miesiące 
i zrezygnowałam z żalem, ponieważ nie miałam opiekunki do 
dzieci. Mąż wkrótce załatwił mi posadę w gorzelni, na stanowisku 
pracownika do spraw kancelaryjnych. Byłam więc księgową, 
sekretarką, słowem biuralistką „ogólną”. Pracowałam tam do 
1962 roku. Stanowisko to zlikwidowano, zatrudniłam się w Szkole 
Podstawowej na stanowisku sekretarki. Mogłam pracować jako 
nauczycielka, ale o to się nie starałam. W szkole pracowałam 
chyba tylko dwa miesiące ponieważ zaproponowano mi pracę 
w Urzędzie Miejskim w Bobolicach na stanowisku Kierownika 
Urzędu Stanu Cywilnego.

Praca ta mi odpowiadała. Polubiłam ją ponieważ miałam stale 
kontakt z ludźmi - od urodzenia aż do śmierci. 

Przeszłość partyzancka jednak szła za nami. Byłam niespokojna 
i odnosiłam wrażenie, że ktoś wciąż nas śledzi. Pewnego ranka, gdy 
jeszcze nie wstaliśmy z łóżek, usłyszałam tupot nóg na schodach. 
Szybko wyszłam naprzeciw. Któryś z niezapowiedzianych gości 
odsunął mnie na bok - weszli do mieszkania i ruszyli do sypialni. 
Chyba „najważniejszy” z nich wskazał na święty obraz wiszący 
nad łóżkiem i kazał mi natychmiast go zdjąć. Mąż w mgnieniu oka 
zerwał się, chwycił jegomościa tak mocno za kark, że nie mógł on 
ruszyć głową, doprowadził biegiem do schodów i zepchnął na 
dół. Pozostali go nie bronili i nawet nie wiem kiedy zniknęli. Mąż 
ich znał z widzenia i powiedział mi, że to są aktywiści - partyjniacy 
z terenu gminy Bobolice.
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Byli to przeważnie chłopi i robotnicy na usługach aparatu 
partyjnego. Podsłuchiwano nas też pod murami gorzelni. Wiele 
razy dostrzegłam ślady stóp na śniegu przy budynku fabryki, od 
strony ulicy Jedności Narodowej. Opowiedziałam o tym mężowi. 
Dokładniej zaczął zwracać na to uwagę i kilkakrotnie nakrył 
kapusiów na podsłuchiwaniu. Dość gwałtownie i skutecznie ich 
wówczas sprzed gorzelni przepędził. Wykorzystywano różne 
metody, by zdobyć jakiekolwiek wiadomości o mnie i mężu. 
Zdarzyło się pewnego razu, iż mąż wypił piwo w restauracji, 
sprawdzono wówczas rachunek, ile też pieniędzy stracił. 
Wielokroć usłużni milusińscy donosili władzom o rzekomej 
kradzieży spirytusu. Przychodzili milicjanci, prowadzili śledztwo, 
sprawdzali dokumenty, plomby akcyzowe, a ponieważ wszystko 
zawsze było w porządku, więc złorzeczyli na donosicieli. 
Tak faktycznie się zdarzało do 1956 roku. 

Swoją drogą, owe donosy, szpiegowanie, pilnowanie 
męża i mnie przez ówczesne władze i służby mogły mieć, 
według ich inspiratorów swoje podstawy. Zachowywaliśmy 
spory dystans w stosunku do wielu współmieszkańców, co 
już mogło budzić nieufność. Unikaliśmy z zasady zachowań 
prowokujących i angażowania się w sprawy polityczne, 
a także społeczne, czy też obyczajowe. Żyliśmy trochę „obok”, 
jednak nie w sensie odrzucania wszystkich i wszystkiego 
„w czambuł”. To było raczej w kontekście niewzbudzania 
czyjegoś niepotrzebnego zainteresowania naszymi osobami. 
Istniało pewne grono zaufanych znajomych, później przyjaciół, 
z którymi utrzymywaliśmy stosunki towarzyskie. Te przyjaźnie 
trwały długie lata. Wciąż wówczas jednak byliśmy, chociaż 
nie w codziennym, ale choćby sporadycznym kontakcie 
z przyjaciółmi, współtowarzyszami broni z konspiracji, 
dowódcami. 
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Tak na przykład, w połowie sześćdziesiątych lat odwiedził nas, 
wraz z dorosłym już synem, Kazimierz Malinowski (ps.„Kalina”). 
Nawiązała się, powróciła raczej sytuacja towarzyska. Bywałam 
u PP Marii i Kazimierza Malinowskich w Warszawie, pan Kazimierz 
bywał u nas. Z czasem spotykaliśmy się i z innymi, którzy dzielili 
z nami losy lat okupacji, konspiracji. O wielu z naszych bliskich nie 
mieliśmy żadnych wiadomości, śladów. Były wspomnienia, relacje 
ocalałych, opowieści o innych, którzy odeszli, oczywiście także 
oceny sytuacji w kraju i dywagacje polityczne. Byliśmy wówczas 
już w wieku, w którym trudno mówić o buncie, patriotycznych 
zrywach. Takie bowiem mieliśmy za sobą, odeszły w przeszłość 
wraz z młodością, z entuzjazmem walki, z najbliższymi, którzy 
polegli, zmarli, zaginęli…

* * * * *

Eugenia i Mieczysław,
Wrocław, lata pięćdziesiąte
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Pierwszego października 1974 roku, nagle i zupełnie 
niespodziewanie, bez żadnych uprzednich oznak zmarł w nocy 
mój mąż, Mieczysław. Przeżył zaledwie 62 lata. Dramatyczne 
przejścia, odniesione w 1939 roku wielokrotne rany na froncie, 
później konspiracja, obozy koncentracyjne, pozostawiły w jego 
psychice i organizmie głębokie ślady i finalnie, taki właśnie 
skutek. Zostałam z synem Bogdanem, synową Anną i wnukiem 
Kamilem w służbowym mieszkaniu w gorzelni, na łaskę 
i niełaskę właścicieli tego zakładu pracy - czyli PGR-ów. Ten stan 
rzeczy, z licznymi nieprzyjemnościami związanymi z brakiem 
odpowiedniego mieszkania, gdzie moglibyśmy się ulokować trwał 
do 1977 r. Wtedy właśnie, dzięki działaniom władz miejskich, syn 
otrzymał mieszkanie w nowym budownictwie, co prawda także 
zakładowym, ale drażliwa sprawa się jakoś ułożyła. Mogliśmy 
opuścić służbowe mieszkanie w gorzelni i zamieszkać w innym. 

W Urzędzie Stanu Cywilnego pracowałam do końca grudnia 
1974 roku. W grudniu 1974 roku oddelegowano mnie na miesiąc 
do USC w Koszalinie, aby wspomóc tamtejszych urzędników 
w udzielaniu ślubów - byli oni mocno przeciążeni mnogością 
zawieranych wówczas małżeństw. Było to dla mnie wielkie 
wyróżnienie - spośród wielu urzędników poproszono właśnie 
mnie. Był to bardzo miły i zarazem ostatni miesiąc mojej pracy 
zawodowej. W styczniu 1974 roku przeszłam na emeryturę. 

Jestem babcią dla czterech wspaniałych wnuków - Piotra 
i Pawła ze strony syna Wojciecha, Kamila i Grzegorza ze strony 
syna Bogdana. Jestem także prababcią - w 1994 roku przyszedł 
na świat Daniel - syn wnuka Kamila…
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Posłowie

Tyle zapisków sporządzonych przez Pana Bronisława 
Malinowskiego długimi popołudniami, przez wiele, wiele dni. 
Owe sesje, jak z humorem nazywaliśmy - przesłuchania, odbywały 
się z reguły w czwartki, z wypracowanym już ceremoniałem. 
Pan Bronisław jawił się w umówionym czasie, z punktualnością 
chronometru. Później następowało przywitanie okraszone 
mnóstwem wzajemnych komplementów, wspólna herbatka bądź 
kawa z domownikami, przy ogólnej rozmowie o aktualnościach, 
oczywiście opowiadano świeże dowcipy, opowiastki z życia 
miasteczka, czasami trochę niegroźnej polityki. W końcu Eugenię 
i Pana Bronisława pozostawialiśmy samych ze sobą i zapisywanymi 
wspomnieniami o sprawach, faktach, przeżyciach odległych lat. 
Od czasu do czasu domownicy słyszeli salwy śmiechu, głośniej 
akcentowane jakieś zdarzenia, fragmenty opowiadanych historii, 
wspomnień. Obojgu nie brakowało bowiem poczucia humoru, 
ale także i osobistego dystansu do opowiadanych zdarzeń. 
A tych było wiele, oj wiele...

Odbywały się te sesje w początku lat dziewięćdziesiątych, 
ubiegłego już wieku. Obecnie, gdy wertuję zapiski, staram się 
układać i zagłębiam się w owe wspomnienia, jestem zadziwiony 
ich przejrzystością, precyzją cytowanych dat, mnogością 
przytaczanych imion, nazwisk i miejsc. W większości znałem 
przecież te fakty, zdarzenia, nazwiska, ale przemykało to zawsze 
jakoś obok, rozdrabniało, nigdy nie dawało się tego było objąć 
i ogarnąć w całości. Wspomnę, że przy spisywaniu wspomnień, 
Eugenia - moja Mama miała już ponad osiemdziesiąt lat. Jak 
mocno musiały utkwić w pamięci tamte chwile, tamte fakty, że 
wciąż w Jej pamięci pozostawiały tak głębokie ślady.
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Wspomnienia Eugenii kończą się z początkiem 1974 roku, wraz 
z odejściem na emeryturę. Jednak Jej energia, żywotność, nie 
pozwalały na usunięcie się w cień, na rezygnację z uczestniczenia 
w życiu wśród i dla ludzi.

Blisko dwadzieścia lat pracowała jeszcze w Ośrodku Kultury, 
w niepełnym oczywiście wymiarze godzin, gdzie między innymi 
opiekowała się, utworzonym zresztą z własnej inicjatywy „Klubem 
Seniora”, a także ludowym zespołem śpiewaczym „Starościny”. 
Spotkania klubowiczów, najróżniejsze imprezy organizowane 
dla nich, liczne wyjazdy z zespołem na występy, nie tylko 
w województwie, spotkania z zespołami polonijnymi, konkursy, 
także wyśpiewane nagrody i wyróżnienia - tym żyła Eugenia 
przez wiele, wiele lat już po formalnym odejściu na emeryturę.

Jej zaangażowanie w pracę klubu i zespołu śpiewaczego, bliskie, 
rodzinne można powiedzieć relacje ze współuczestnikami tego ruchu 
ludzi „trzeciego wieku” dawały Jej siłę i satysfakcję, przynosiły uznanie 
w lokalnej społeczności. Tak też zapisała się w pamięci tamtych lat...

* * * * *

Jak już wspominaliśmy, w latach sześćdziesiątych nastąpiła 
pewna „odwilż” polityczna, stosunkowo mniej było prześladowań, 
śledzenia, można było odczuć więcej swobody, wolności. 
Oczywiście porównując to z latami minionymi. Częstsze były 
spotkania współtowarzyszy broni, tych z AK, chociaż siłą rzeczy 
sugerowały jedynie powiązania towarzyskie, bowiem ostrożność, 
zachowania konspiracyjne pozostawały we krwi. Niemniej 
można było dokonywać jakichś podsumowań, rachunków 
z przeszłością. Należało pozostawić jak najwięcej dokumentów, 
relacji, sprawozdań, zebrać maksimum wiedzy o minionym czasie. 
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Wiedzy prawdziwej, nie historii tworzonej przez politruków 
kierowanych wytycznymi jedynie słusznej władzy. Tak też 
wówczas rodzicom zredagowano pewne dokumenty, można 
powiedzieć - ostrożne dokumenty, bowiem nie ma tam ani słowa 
o czasie po „wyzwoleniu” przez Armię Czerwoną.
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Zgodność podpisu płk Mścisława - Liniarskiego, poświadczono 
w Zarządzie Głównym ówczesnego ZBOWID - było to w owym 
czasie chyba jeszcze miejsce najodpowiedniejsze i zaufane dla 
spełnienia takiej sprawy. Dokumenty, jak widać przetrwały, teraz 
będą je dziedziczyć wnuki i prawnuki, pokolenia...

Umieszczę tutaj także akt nominacji Eugenii Marty na stopień 
oficerski. Awans otrzymała już pośmiertnie, w 2001 roku...
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Po zmianach, które zainicjowane w 1989 roku zaistniały 
w Polsce, można było już oficjalnie mówić o czasach, gdy cenzura, 
polityka historyczna, „racja stanu„ PRL zabraniały prawdy, gdy 
pisano historię na zlecenie polityczne. Powstało wiele publikacji, 
ujawniono wiele dokumentów, wspomnień uczestników tamtych 
walk i zmagań z sowieckim okupantem. Wydano także zbiorową 
pracę IPN, zawierającą obfitą dokumentację - „Atlas polskiego 
podziemia niepodległościowego 1944–1956„. Na jej stronach 
znalazł swe miejsce Jan Grądzki „Lis”. Wśród wielu innych 
publikacji, zawierających dokumenty, relacje, wspomnienia, 
możemy odnaleźć ślady, pamięć o Janie Grądzkim, o jego oddziale 
partyzanckim. Między innymi w cytowanej w treści wspomnień  
pracy, obejmującej historyczne ujęcie działalności podziemia 
na ziemi ostrowskiej. Stosunkowo niedawno został odsłonięty 
w Ostrowi Mazowieckiej pomnik poległych w walkach z reżimem 
komunistycznym w latach 1944–1953. Tutaj także został 
przedstawiony Jan Grądzki „ Lis”.
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* * * * *    

Najbliżsi, młodsze rodzeństwo - siostra Anna, także bracia - 
Jerzy i Zbigniew odeszli z tego świata przed zejściem Eugenii. Syn 
Wojciech, mój starszy brat zmarł półtora roku przed Jej śmiercią.
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Eugenia, moja Mama zmarła 3 listopada 1998 roku. Przeżyła 
86 lat. Rodzice spoczywają we wspólnej mogile, na cmentarzu 
w Bobolicach. W miasteczku, gdzie spędzili tę drugą, powojenną 
część swego życia.
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Obecnie, w jubileuszowym roku stulecia odzyskania 
niepodległości, dość popularnym i miłym zjawiskiem stało się 
składanie Jubilatce Ojczyźnie wszelkich dobrych życzeń. Myślę, 
wiem zdecydowanie, iż Oni oboje, Eugenia, także Mieczysław 
podpisaliby się pod takimi:

„Aby już nikt i nigdy nie chciał i nie musiał cierpieć i umierać 
dla Ciebie Polsko, ale żeby każdy mógł pod Twoją opieką 

dla Ciebie istnieć”. 

Ja także się dołączam do takich życzeń... 
Bogdan Nagórka

Bobolice, w 2018 roku

 

Wszelkie przytoczone w tekście imiona, nazwiska, nazwy 
miejscowości są autentyczne. Pewne nieścisłości mogą być 
skutkiem zacierania w pamięci faktów, zdarzeń, przecież upłynęło 
tak wiele czasu...



Indeks osób

Anna Nagórka (z domu Bodak)
Eugenia Bodak (p.v. Grądzka, s.v. Nagórka)

Grzegorz Bodak
Janina Bodak (z domu Taday)

Jerzy Bodak
Zbigniew Bodak

Igor Bołchowitinow
Ludmiła Bołchowitinowa

Wieńczesław Bołchowitinow 
Feliks Burdecki

Cyla Chodorowska
Jadwiga Ciężka (z domu Perlitz)

Józef Cudnoch
Pan Czernikow

Andrzej Dąbrowski
Aleksander August Dzieduszycki

Pani Gierwatowska
Profesor Ginzburg
Jadwiga Grabińska
Stanisława Grądzka

Jan Grądzki „Lis”
Kazimierz Grądzki

Paweł Grądzki
Piotr Grądzki

Wojciech Grądzki
Benedykt Grundland
Wacław von Horoch
Witold von Horoch

Joanna Janitz (z domu Skarżyńska)
Stanisław Janusz

Pan Kamiński
August Kaufmann

Zofia Kolińska
Marian Krajewski (syn Adeli z Nagórków)

Gala Kułakowska (siostra Ludmiły Bołchowitinowej)
Kułakowski (ojciec Ludmiły Bołchowitinowej)



Zofia Lewandowska
Władysław Liniarski „Mścisław”

Stanisław Lubicz – Majewski
Tadeusz Łada

Wiesław Majewski
Kazimierz Malinowski „Kalina”

Józef Marzec
Barbara Michałowska „Basia”

Pan Modzelewski
Mieczysław Nagórka „Belzacki”

Bogdan Nagórka
Daniel Nagórka

Grzegorz Nagórka
Kamil Nagórka

Tadeusz Nagórka
Wanda Nagórka

Jan Nawrot
Helena Pacewicz

Pan Paczuski
Bolesław Piasecki

Doktor Pruszyński (Prosiński?)
Stanisław Rotberg
Stanisław Rybiński

Maria Siwińska
Franciszek Staniewicz

Hipolit Stokowski
Zofia Szotyńska

Feliks Taday
Seweryn Taday
Teofila Taday
Józef Trzeciak
Róża Wałłach

Józef Wiśniewski
Adela Woźniak (z domu Perlitz)

Aleksander Woźniak
Pan Zielke










