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Od czasów starożytnych pragnieniem 
wielkich wodzów było wieczne trwa-
nie w pamięci potomnych. Stawiali 
oni widzialne znaki swojej obecności – 

pomniki, nowe granice, wpływali na kulturę 
ludów i byli obecni w literaturze.

Poza ludźmi szczególne oddziaływanie 
na historię mają wydarzenia. W zależności 
od wpływu, jaki wywrą na współczesny im 
świat i ludzi, zostaną zapamiętane i zapi-
sane na kartach historii. Takie wydarzenia 
istnieją w świadomości każdego narodu: 
rewolucja francuska i jej pokłosie w przypad-
ku Francji, zjednoczenie Niemiec czy wojna 
secesyjna w świadomości obywateli Stanów 
Zjednoczonych. 

Również Polska szczególnie upamiętnia 
rocznicę dnia, który dla wielu obywateli od 
dziecka jest dniem szczególnym, gdyż to wła-
śnie wtedy spełniły się marzenia i nadzieje 
przeszłych pokoleń – mowa o 11 listopada, 
dniu odzyskania niepodległości. 

Drogi do upragnionej niepodległości 
wyznaczało metodami prób i błędów wiele 
pokoleń Polaków poprzez liczne wystąpienia 
zbrojne, działania polityczne na emigra-
cji, prace społeczne, na rzecz kultury oraz 
sztuki. Były to osoby, których działalność 
obejmowała cały kraj, jak i regionalni bo-
haterowie, którzy – choć często nieobecni 
w szkolnych podręcznikach – mieli ogrom-
ny wpływ na swoje najbliższe otoczenie. 
11 listopada był więc dniem budowanym 
przez lata. 

11.11.1918 r. w Compiègne został podpi-
sany rozejm kończący I wojnę światową. Ska-
pitulowały wówczas Niemcy – główny prze-
ciwnik polityczny polskiej niepodległości. 
Potęga innych zaborców uległa załamaniu 
wcześniej, w związku z czym można stwier-
dzić, że trzy mocarstwa sprawujące kuratelę 
nad ziemiami polskimi przegrały wojnę. Tego 
dnia Rada Regencyjna przekazała przybyłe-
mu dzień wcześniej Józefowi Piłsudskiemu 
zwierzchnią władzę nad wojskiem polskim 
i mianowała naczelnym dowódcą. Na ulicach 
polskich miast miały miejsce przypadki 
rozbrajania wojsk zaborczych. 

Oczywiście państwo polskie nie powsta-
ło natychmiast. Formalnie niepodległość 
ogłoszono wcześniej – 7.10., jednak to 11.11. 

wywołał wśród ludzi euforię i zagrzał do dal-
szych działań, zbiegł się poza tym z zakoń-
czeniem konfliktu wykańczającym Europę. 

17.11. w Warszawie miała miejsce ma-
nifestacja patriotyczna. Jędrzej Moraczew-
ski, późniejszy premier, tak opisał ten czas 
w swojej publikacji pt. Krótki rys przełomu 
w Polsce roku 1917/18:

Tak samo niepodobna oddać tego upojenia, 
tego szału radości, jaki ludność polską w tym 
momencie ogarnął. Po stu dwudziestu latach 
prysły kordony! Nie ma „ich”! Wolność! Nie-
podległość! Zjednoczenie! Własne państwo! Na 
zawsze! Chaos? To nic! Będzie dobrze. Wszystko 
będzie, bo jesteśmy wolni od pijawek, złodziei, 
rabusiów, od czapki z bączkiem, będziemy sami 
sobą rządzili. (…) Cztery pokolenia nadaremno 
na tę chwilę czekało, piąte doczekało. Od rana 
do wieczora gromadziły się tłumy na rynkach 
miast; robotnik, urzędnik porzucał pracę, chłop 
porzucał rolę i leciał do miasta, na rynek dowie-
dzieć się, przekonać się, zobaczyć wojsko polskie, 
polskie napisy, orły na urzędach, rozczulano 
się na widok kolejarzy, ba! na widok polskich 
policjantów i żandarmów. 

Ojcowie niepodległości wychowywali się 
najczęściej w domach, gdzie podtrzymywa-
no pamięć o przeszłych latach, obfitujących 
w wydarzenia tragiczne, ale też chwalebne. 
Opowieści o epizodach polskich dążeń nie-
podległościowych ukształtowały ich główny 
cel życia, jakim była wolna Polska. 

Pierwszym wydarzeniem o szczególnych 
skutkach dla lat późniejszych było powsta-
nie kościuszkowskie, rozpoczęte w 1794 r., 
jeszcze przed ostatnim rozbiorem. Tadeusz 
Kościuszko ze względu na postulat wolności 
dla ludności włościańskiej przez lata był 
postacią-symbolem, nastawiającym pozytyw-
nie do Polski jako idei stojącej ponad podzia-
łami społecznymi. Opowieści o nim były 
żywe w tradycji ustnej, a jego portret wisiał 
w wiejskich chatach obok postaci religijnych. 
Kościuszko rozpoczął proces włączania chło-
pów we wspólnotę narodu, który będzie trwał 
przez cały XIX w.

Po ostatnim rozbiorze Polacy bardzo 
szybko zaczęli szukać możliwości ponownego 
odbudowania państwa – przez walki w sze-

Niepodległość – 
fundament pokoleń
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regach Legionów Polskich, które walczącym 
w nich żołnierzom z warstw wyższych 
pomogły dostrzec brata w chłopskim synu, 
po kampanie napoleońskie i utworzenie 
stanowiącego namiastkę autonomii Księstwa 
Warszawskiego. 

Wydarzeniem szczególnym było powsta-
nie listopadowe. Pomimo swej spontaniczno-
ści i chaotyczności dało na krótki czas miesz-
kańcom Królestwa Polskiego smak wolnej 
ojczyzny. Wówczas ostatni raz, aż do 1918 r., 
funkcjonowały przejściowo niezależne polski 
rząd i administracja. Wolność, której wtedy 
zasmakowano, motywowała do dalszych 
zrywów i walk o niepodległość. Pomimo 
niepowodzenia tego przedsięwzięcia, represji 
i konieczności ucieczki z kraju tysięcy inte-
lektualistów i żołnierzy snuto plany dalszej 
walki o niepodległą Polskę, szukano wsparcia 
dyplomatycznego w krajach zachodnich, 
pielęgnowano polską kulturę i nagłaśniano 
sprawy polskiej niepodległości na arenie 
międzynarodowej – ojcowie niepodległości 
1918 r. będą w późniejszych latach korzystać 
z podstaw zbudowanych przez działaczy 
ugrupowań wchodzących w skład tzw. wiel-
kiej emigracji, jak również z wypracowanych 
przez nich metod. 

Z emigracji przyszły dążenia do organi-
zacji nowych powstań. Nieudane powstanie 
krakowskie z 1846 r. pokazało błędy w po-
strzeganiu społeczeństwa polskiego – brak 
wcześniejszego angażowania chłopów w wal-
ki niepodległościowe naturalnie wymuszał 
pytanie o to, czym jest polskość, i kto może 
być Polakiem. Pamiętając o tych błędach, za-
częły kształtować się grupy ziemian, dążące 
do polepszenia sytuacji chłopskiej. 

Strajk chłopski z 1861 r. i jego stłumie-
nie przez wojsko rosyjskie przyczyniły się 
do chęci uwłaszczenia jednym z głównych 
postulatów powstania styczniowego. Samo 
powstanie, poprzedzane manifestacjami 
patriotycznymi, ożywieniem polskości, roz-
wojem martyrologii, było wydarzeniem, do 
którego wielokrotnie odwoływali się główni 
działacze niepodległościowi. Józef Piłsudski 
stworzył poświęconą mu publikację, a Roman 
Dmowski w pierwszym tomie książki Polityka 
polska i odbudowanie państwa dowodził na 
przykładzie powstania styczniowego, jakich 

kroków nie powinno się popełniać, jeśli dąży 
się do niepodległości.

Wraz z zakończeniem ostatnich walk 
w 1865 r. zakończył się czas powstań.  
Ludność polska odeszła od romantycznych 
idei walki zbrojnej, poświęcając się pracy 
organicznej, mającej przygotować warunki go-
spodarcze, kulturalne i oświatowe. Działano 
na rzecz rozwoju edukacji, świadomości i po-
lepszenia warunków życiowych chłopów oraz 
robotników miejskich. Skutkowało to zaanga-
żowaniem w sprawy wolności Polski większej 
części społeczeństwa. W Galicji w tym czasie, 
korzystając ze sprzyjającej koniunktury poli-
tycznej, za pozwoleniem austro-węgierskiego 
cesarza Franciszka Józefa utworzono auto-
nomię galicyjską, dzięki której mógł rozwijać 
się ruch niepodległościowy oddziałujący na 
inne zabory. 

Walka o niepodległość była procesem 
rozłożonym na cały okres zaborów. Składała 
się z wielu elementów, budowanych przez 
pokolenia żyjące w tym szczególnym dla 
historii naszego kraju czasie. Jak wiadomo 
z historii XX w. – zmagania o wolność nie 
zakończyły się wraz z 11.11.1918 r. Naszą 
ojczyznę czekały kolejne wyzwania, tragicz-
ne chwile i lata mijające pod znakiem braku 
suwerenności. 

Tak jak i wcześniej, po 1918 r. również 
pojawili się bohaterowie, dla których wolna 
Polska była wartością i celem określającym 
ich żywot. Często są to osoby mało znane 
w przestrzeni publicznej, a pamięć o nich jest 
podtrzymywana przez lokalne środowiska, 
z których pochodzili. Naszym obowiązkiem 
jest pielęgnować o nich pamięć.

11 listopada stał się datą wyjątkową. 
Hucznie obchodzony w II Rzeczpospolitej, 
w latach okupacji i komunizmu podtrzymy-
wał patriotycznego ducha i przypominał je-
sienne dni, gdy udało się odzyskać nadzieję. 
Choć na początku funkcjonowania w prze-
strzeni publicznej kojarzył się z obozem sana-
cyjnym, obecnie łączy wszystkich patriotów, 
niezależnie od orientacji politycznej. W cza-
sach, gdy coraz więcej spraw dzieli Polaków, 
ten dzień pozostaje widzialnym znakiem na-
szego wspólnego dziedzictwa i troski, by za-
chować i przekazać potomnym ten wielki dar 
i projekt – Rzeczpospolitą.

Niepodległość – 
fundament pokoleń

Katarzyna Kaliszewska
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Edyta Stein odwagę i umiejęt-
ność radzenia sobie w trudnych 
sytuacjach z pewnością odzie-
dziczyła po matce. Urodziła 

się jako najmłodsze z jedenaściorga 
dzieci we Wrocławiu, w wierzącej, 
żydowskiej rodzinie. Gdy miała dwa 
lata, jej ojciec zmarł, a matka sama 
musiała wychowywać dzieci, prowa-
dzić dom i firmę. Sytuacja wydawa-
łoby się, że jest beznadziejna.

Jednak matka nie tylko sobie 
poradziła, ale wyprowadziła rodzi-
nę i przedsiębiorstwo na wysoki 
poziom. Dzięki temu stać ją było na 
zakup dużej willi i wykształcenie 
dwóch najmłodszych córek.

Edyta w wieku 14 lat porzuciła 
szkołę, pomimo że była wyjątkowo 
zdolną uczennicą. Wyjechała do 
Niemiec i świadomie zrezygnowała 
ze swojej wiary, opowiadając się jako 
ateistka. Po niespełna roku, kiedy 
wróciła do Wrocławia, zdecydowała 
się jednak wznowić naukę. Dzięki 
swojej upartości osiągnęła jasno 
i konkretnie postawiony cel – nadro-
biła materiał, zdała maturę i dostała 
się na studia. 

Studia miały przybliżyć ją do od-
nalezienia prawdy. Nie tracąc czasu 
wyłącznie na naukę, walczyła też 
o reformę edukacji oraz prawa ko-
biet. Te, jak wiadomo, w ówczesnych 
czasach nie były respektowane przez 
władze czy społeczeństwo w ogóle, 
co zdecydowanie komplikowało 
budowanie kariery naukowczyni. 
Utrudniał to też czas wojny i ciągłej 
niepewności. 

Pracując nad doktoratem 

w Niemczech, Stein otrzymała 
informację od Czerwonego Krzyża 
o ogromnym zapotrzebowaniu na 
sanitariuszki w austriackim szpitalu 
na Morawach. Wyruszyła więc na 
półroczną, trudną służbę, przerywa-
jąc na ten czas badania. Z kolei pracę 
nad habilitacją uniemożliwiło prawo, 
które w tym zakresie nie było przy-
chylne dla kobiet. Pomimo to Edyta 
Stein przez wiele lat realizowała się 
jako naukowczyni i nauczycielka. 
Po dojściu do władzy przez Hitlera 
jej pozycja osłabła szczególnie – ze 
względu na żydowskie pochodze-
nie – przez co ostatecznie utraciła 
stanowisko.

Edyta Stein przez wiele lat 
utrzymywała swoje ateistyczne 
poglądy, choć nigdy nie wypierała się 
żydowskiego pochodzenia. W 1921 
r., będąc u swojej koleżanki, natrafiła 
na książkę o św. Teresie z Ávili, którą 
podsumowała tylko prostym stwier-
dzeniem: to jest prawda. 

Lektura tak mocno na nią wpły-
nęła, że postanowiła przyjąć chrzest 
i wiarę chrześcijańską, pomimo 
sprzeciwu matki, która wiernie wy-
znawała judaizm. Edyta od początku 
myślała też o wstąpieniu do zakonu 
karmelitanek, jednak odradzała jej 
to zarówno rodzina, jak i duchowi 
przewodnicy. Jasne dla nich było, że 
zamknięcie w klasztorze tak wybit-
nej i energicznej kobiety będzie ze 
stratą dla niej i całego świata nauki. 

Swój plan zrealizowała, kiedy 
utraciła stanowisko naukowczyni. 
Pomimo braku wsparcia ze strony 
bliskich postawiała na swoim i udała 

się do klasztoru w Kolonii. Tam re-
alizowała nadal swoją karierę, pisząc 
kolejne prace naukowe. Do klasztoru 
trafiła też jej siostra, która przyjęła 
chrześcijaństwo, ale sama nigdy 
zakonnicą nie została. 

Ze względu na wrogie nastawie-
nie niemieckiej władzy do Żydów 
siostry przeniesiono do klasztoru 
w Holandii, w Echt. Tam jednak 
zostały aresztowane przez Gestapo 
i finalnie trafiły do obozu Auschwitz-
-Birkenau, gdzie zamordowano je 
w komorze gazowej. A co powiedzia-
ła ta silna i niezależna kobieta do 
swojej siostry, kiedy szły na pewną 
śmierć? Tylko zwykłe: chodź, idziemy 
za nasz naród. 

Kobieta pełna sprzeczności – Ży-
dówka, katolicka zakonnica, naukow-
czyni, kobieta sukcesu, feministka, 
sanitariuszka, pokojowa wojownicz-
ka, która na końcu ginie za swój naród 
i prawdę, oddając się jakby bez walki, 
przyjmując swój los. 

W obecnych czasach łatwo 
kategoryzuje się ludzi na tych 
postępowych i nowoczesnych oraz 
na konserwatywnych, wierzących 
w katolickie idee. Edyta Stein staje 
zupełnie pośrodku. Działa w imię 
zmian, wolności, rozwoju, ale przy 
tym dba też o pewne wartości, nie 
porzuca swojego pochodzenia, które 
w czasach wojny ją ograniczało. 
Charakter buntowniczki pozwolił jej 
podejmować odważne, samodzielne 
decyzje, wbrew woli innych, a pokora 
pomogła przyjąć wszystkie trudne 
sytuacje; ostatecznie także tę naj-
trudniejszą –  śmierć. 

Z jednej strony kobieta, która przełamuje stereotypy, osiąga sukcesy i wyprzedza swoje 
czasy. Z drugiej wyważona siostra zakonna, potrafiąca walczyć w imię wartości. Te skrajnie 
różne cechy zamknęły się w Edycie Stein, czyli św. Teresie Benedykcie od Krzyża.

Katarzyna Jasińska

Pokorna 
buntowniczka

Edyta Stein
(1891–1942)
Dolnośląskie
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S zczepan Siekierka urodził się 
3.08.1928 r. we wsi Tousto-
baby (dawne województwo 
tarnopolskie). Został wycho-

wany w duchu patriotyzmu w myśl 
dewizy Bóg, Honor i Ojczyzna, 
i być może dlatego poświęcił swe 
dzieciństwo w imię prawa Pola-
ków do życia.

W wieku 13 lat, podobnie jak 
wcześniej jego ojciec Józef Siekierka, 
wstąpił do oddziału Samoobrony 
obwodu Podhajce, mającego na 
celu rozpoznanie działań członków 
Organizacji Ukraińskich Nacjonali-
stów (OUN). Po podporządkowaniu 
Samoobrony Armii Krajowej (1943) 
w styczniu 1944 r. złożył przysięgę 
wojskową, stając się kurierem-łącz-
nikiem kompanii AK we lwow-
skim okręgu. 

Brał udział w przygotowaniu i or-
ganizowaniu stanowisk obronnych 
ludności polskiej przed ukraińskimi 
bandami oraz zdobywaniu broni od 
wojsk niemieckich i węgierskich. 
W 1945 r., po zakończeniu dzia-
łań wojennych, ocalała z pogromu 
rodzina Siekierków została objęta 
przymusowym przesiedleniem na 
ziemie odzyskane. 

Po trwającej niespełna trzy mie-
siące podróży domownicy osiedlili 
się w Piskorzowie (powiat dzierżo-
niowski). Szczepan nadal brał udział 
w nierównej walce o wolność, jednak 
tym razem przeciwnikiem były 
władze komunistyczne dysponujące 
partyjno-państwowym aparatem 
represji zwalczającym opór spo-
łeczeństwa. 

W latach 1949–1952 mężczyzna 
należał do Harcerskiej Organizacji 
Podziemnej, choć groziła za to kara 

więzienia. W 1967 r. wraz z żoną 
i dziećmi przeprowadził się na stałe 
do Wrocławia, gdzie ukończył studia 
na Politechnice Wrocławskiej i Wyż-
szej Szkole Ekonomicznej. 

Przed wyjazdem na zachód Sie-
kierka obiecał ukraińskim sąsiadom 
pomagającym Polakom, że będzie 
o nich pamiętał. Słowa dotrzymał. 
Działalność Stowarzyszenia Rodzin 
Ofiar Ukraińskich Nacjonalistów – 
„Misja Pojednania i Pokuty” roz-
poczęła nieformalną działalność 
w latach 80. XX w. Choć były to czasy 
lekkiej odwilży politycznej, działanie 
organizacji było w pewnym stopniu 
konspiracyjnie – ludobójstwo Pola-
ków na Kresach należało do tema-
tów, o których nie mówiono, a celem 
stowarzyszenia było gromadzenie 
dokumentacji ludobójstwa, którego 
dopuściły się ugrupowania ban-
derowskie. 

W styczniu 1992 r. zarejestrowa-
no Stowarzyszenie Upamiętnienia 
Ofiar Zbrodni Ukraińskich Nacjona-
listów (SUOZUN) z siedzibą we Wro-
cławiu. Szczepan Siekierka pełnił 
funkcję prezesa od początku istnie-
nia Stowarzyszenia aż do 2019 r., gdy 
powierzył tę rolę synowi Andrzejowi. 
Archiwum SUOZUN liczy 25 tys. 
spisanych relacji świadków bestial-
stwa – należy podkreślić, że żadna 
instytucja w kraju nie zebrała tak ob-
szernej dokumentacji – i współpracu-
je z Instytutem Pamięci Narodowej, 
Komisją Ścigania Zbrodni przeciwko 
Narodowi Polskiemu.

Szczepan Siekierka wniósł ol-
brzymi wkład w tworzenie współ-
czesnych miejsc pamięci o ofiarach 
banderowskiego terroru. Aktywizu-
jąc środowisko Kresowe i współpra-

Warto było poświęcić jedną trzecią swojego życia w przeszło 30-letniej działalności społecznej, 
aby doczekać się prawdy – uchwalenia przez Sejm i Senat uchwał uznających dzień 11 lipca  
Narodowym Dniem Pamięci Ofiar Ludobójstwa – tak powiedział Szczepan Siekierka.

cując z organizacjami z całej Polski, 
przyczynił się do powstania 22 
pomników i wmurowania 300 tablic. 

To z jego inicjatywy w stycz-
niu 1999 r. odsłonięto wrocławski 
Pomnik Pomordowanych na Kresach, 
który jest nie tylko symboliczną 
mogiłą zamordowanych na Kresach 
II RP, ale również monumentem 
upamiętniającym Ukraińców, którzy 
ponieśli śmierć, ratując Polaków. 

Współtworzył cztery książki 
dotyczące ludobójstwa w latach 
1939–1946 w województwach: lwow-
skim, stanisławowskim, tarnopol-
skim, a także książkę o męczeństwie 
duchowieństwa obrządku łacińskie-
go i zniszczeniach rzymskokato-
lickich obiektów sakralnych przez 
OUN i UPA. W 1992 r. założył „Na 
Rubieży”, pierwsze czasopismo opi-
sujące martyrologię Polaków, ofiary 
ideologii ukraińskiego nacjonalizmu 
i działalności UPA. Kwartalnik wyda-
wany przez Stowarzyszenie UOZUN 
stał się donośnym głosem Kreso-
wian i miejscem, w którym ocaleli 
z ludobójstwa mogli przedstawić swe 
świadectwa.

Szczepan Siekierka zmarł 
15.01.2021 r. w Kudowie-Zdroju. 
Jego dzieła i poświęcenie zostały nie 
tylko docenione przez mieszkańców 
i potomków Kresów Wschodnich II 
Rzeczypospolitej Polskiej, ale rów-
nież przez szereg instytucji. 

Za swą działalność otrzymał 
ponad 20 odznaczeń i wyróżnień, 
wśród których należy wymienić 
Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia 
Polski, Złoty Krzyż Zasługi, nagrodę 
Kustosz Pamięci Narodowej, złotą 
Odznakę Honorową Zasłużony dla 
Województwa Dolnośląskiego.

Malwina Hopej

Tragedia Kresów 
Wschodnich II RP
Szczepan Siekierka 
(1928–2021)
Dolnośląskie

 7

fo
t.

 P
A

P/
 T

yt
us

 Ż
m

ije
w

sk
i |

 im
ag

e:
 F

re
ep

ik
.c

om



Jego ojciec Józef handlował 
tytoniem, zaś matka na co dzień 
zajmowała się domem oraz sze-
ściorgiem rodzeństwa przyszłego 

kryptologa. Marian wychowywał 
się na terenie zaboru pruskiego, co 
zaowocowało znajomością języka 
niemieckiego. W 1923 r. zdał maturę, 
zaś po przeprowadzce rozpoczął 
studia na wydziale matematycz-
no-przyrodniczym Uniwersytetu 
Poznańskiego.

Punktem zwrotnym w jego życiu 
okazał się organizowany w 1929 
r. tajny kurs kryptologii, którego 
organizatorem był Sztab General-
ny Wojska Polskiego, a dokładniej 
Biuro Szyfrów. Zdzisław Krygow-
ski wykładający nauki ścisłe był 
odpowiedzialny za wyznaczenie 
absolwentów wyróżniających się 
ponadprzeciętnymi zdolnościami. 
W grupie liczącej blisko 20 pre-
tendentów nie mogło zabraknąć 
bydgoszczanina. Wtedy właśnie 
poznała się trójka absolutnych arcy-
mistrzów matematyki – Jerzy Ró-
życki, Henryk Zygalski oraz Marian 
Rejewski. Po zakończeniu szkolenia 
ścisła elita miała trafić do wspo-
mnianego wcześniej Biura Szyfrów. 

Pomimo nienagannej opinii Re-
jewski nie od razu podjął się pracy 
w służbie ojczyźnie. Wynikało to 
m.in. z trudnej sytuacji finansowej 
Polaka, która zmusiła go do wyjazdu 
na roczne praktyki w Getyndze, 
cieszącej się popularnością wśród 
wybitnych matematyków czy fizy-
ków. Była to swego rodzaju Mekka 

dla dwudziestowiecznych przedsta-
wicieli nauk ścisłych. 

Kiedy kurs dobiegł końca, część 
uzdolnionych matematyków, w tym 
Jerzy Różycki i Henryk Zygalski, 
rozpoczęła pracę w poznańskiej 
filii Biura Szyfrów. Po powrocie do 
ojczyzny mężczyzna przez pewien 
czas poszukiwał zatrudnienia, lecz 
ostatecznie został  asystentem na 
dobrze mu znanym Uniwersytecie 
Poznańskim. Niebawem dołączył 
do swoich kolegów, którzy od ponad 
roku zgłębiali tajniki kryptologii. 

Pod koniec 1932 r., na skutek 
reorganizacji, poznański oddział 
zawiesił działalność, w następstwie 
czego trzech przyjaciół przeniesiono 
do warszawskiej centrali Biura Szy-
frów. Wtedy właśnie wysiłki Rejew-
skiego, Różyckiego oraz Zygalskiego 
skupiły się na złamaniu Enigmy. 

Z niepokojem obserwowano 
proces, w wyniku którego handlo-
wa, ogólnodostępna wersja tejże 
maszyny była wycofywana z rynku 
i przekształcana na potrzeby 
niemieckiej armii. Wiele informacji 
dostarczył wgląd do niemieckiej 
paczki dyplomatycznej, która trafiła 
do Polski przypadkowo. Przydatni 
byli również zagraniczni sojusznicy, 
szczególnie francuski wywiad, który 
podzielił się dostępem do materia-
łów dotyczących Enigmy, uzyska-
nych od kupionego hitlerowskiego 
agenta. Enigmę jednak nieustannie 
modyfikowano, co znacząco kompli-
kowało cały proces deszyfracji. 

Pod koniec 1932 r., po wielu 

nieprzespanych nocach, grupa 
kryptologów odczytała pierwszą 
depeszę. Rejewski zauważył duże 
zapotrzebowanie na to urządzenie, 
dlatego też, przechodząc od słów 
do czynów, przy pomocy przyja-
ciół, opracował cyklometr. Dzięki 
temu wynalazkowi ustalenie kodu 
dziennego, który zmieniał się co 
dobę, zajmowało raptem kilkana-
ście minut. 

Jednakże w 1938 r. naziści rady-
kalnie zmienili Enigmę. Na skutek 
tych działań cyklometr przestał być 
aktualny, lecz bydgoski kryptolog tak 
łatwo się nie poddał. W tym samym 
roku skonstruował tzw. bombę Re-
jewskiego, która była pierwowzorem 
późniejszego wynalazku – opraco-
wanego przez Brytyjczyka Alana 
Turinga – służącego do odczytywania 
depesz w okresie II wojny światowej. 
Po wybuchu konfliktu Biuro Szyfrów 
zaczęło zacierać ślady swojej dzia-
łalności, dlatego też przez wiele lat 
zasługi dotyczące złamania Enigmy 
niesłusznie przypisywano Turingowi. 

Finalnie Rejewski udał się na 
emigrację, gdzie do końca wojny 
rozszyfrowywał niemieckie wiado-
mości. Po zakończeniu wojny wrócił 
do Bydgoszczy. Przez pewien czas 
pracował jako urzędnik w jednej 
z fabryk. W 1967 r. ujawnił swój 
udział w złamaniu szyfru Enigmy, 
dzięki czemu świat poznał praw-
dę. Śmiało można powiedzieć, że 
wysiłki Rejewskiego skróciły wojnę 
i ocaliły wiele istnień. Polski boha-
ter zmarł 13.02.1980 r.

Marian Rejewski przyszedł na świat 16.08.1905 r. w Brombergu, czyli ówczesnej Bydgoszczy. 
Od najmłodszych lat cechowała go powaga i nieśmiałość – nic więc nie zapowiadało wybitnej 
kariery pogromcy szyfrów.

Kamil Zając

Pogromca 
tajemnic

Marian Rejewski 
(1905–1980)

Kujawsko-pomorskie
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Urodzona w Toruniu (który 
wówczas należał do pruskiego 
zaborcy) w 1909 r. późniejsza 
dama Orderu Orła Białego 

wykształcenie zdobywała w wolnym 
kraju. Po zdaniu matury w toruń-
skim Miejkim Gimnazjum i Liceum 
Klasyczno-Humanistycznym Żeń-
skim zdecydowała się na rozpoczęcie 
studiów matematycznych na Uni-
wersytecie Poznańskim. Już w ich 
trakcie zdecydowała się na dołącze-
nie do Organizacji Przysposobienia 
Kobiet do Obrony Kraju, której 
instruktorką została w ciągu kilku 
lat. Poza przygotowywaniem kobiet 
do służby wojskowej na wypadek 
wybuchu kolejnej wojny krzewiła 
edukację także na innych polach – 
pracowała bowiem w szkole średniej 
jako nauczycielka matematyki.

Wrzesień 1939 r. okazał się 
początkiem żołnierskiej drogi „Zo”, 
która broniła Lwowa, stając w szere-
gach lwowskiego kobiecego Batalio-
nu Pomocniczej Służby Wojskowej. 
Miesiąc później dołączyła do Służby 
Zwycięstwu Polski, z którą związała 
się na dłużej. To m.in. właśnie dzięki 
jej hartowi ducha i umiejętnościom 
analityczno-organizacyjnym udało 
się zorganizować struktury konspi-
racyjne na Górnym Śląsku. Okazało 
się jednak, że to był dopiero począ-
tek wojennych wyzwań czekających 
na dzielną toruniankę. 

Wkrótce bowiem przeniesiono 
ją do Warszawy, gdzie otrzymała 
kolejną misję – transport tajnej 
korespondencji oraz pomoc kurie-

rom mającym dotrzeć do Londynu 
przez Niemcy. Sama ponad 100 razy, 
posługując się fałszywymi persona-
liami, przenosiła meldunki, krążąc 
pomiędzy hitlerowcami na terenie 
III Rzeszy. Czasy okupacji nie ode-
brały jej edukacyjnej pasji i zapału 
do przekazywania wiedzy innym 
ludziom – w wolnych chwilach 
uczestniczyła w tajnych kompletach, 
będąc zarówno słuchaczką, jak i wy-
kładowczynią. 

1943 r. okazał się dla niej mo-
mentem przełomowym. To właśnie 
wówczas – jako emisariuszka Ste-
fana Roweckiego, czyli ówczesnego 
Komendanta Głównego AK – odbyła 
długą podróż przez Francję, Andorę, 
Hiszpanię, Niemcy i Gibraltar, 
zmierzając do londyńskiego sztabu 
naczelnego wodza (była to najwyż-
sza funkcja wojskowa, powoływana 
tylko na czas wojny). Miała za za-
danie nie tylko poprawić istniejącą 
pomiędzy nimi łączność, ale także 
poruszyć kwestie związane z prze-
pisami regulującymi sytuację kobiet 
należących do Wojska Polskiego. 

W Londynie nie rozumiano 
jednak polskich realiów konspira-
cyjnych, co poskutkowało zigno-
rowaniem przekazanych przez nią 
informacji. Jej powrót nie należał 
do zwyczajnych – została bowiem 
zakwalifikowana do kursu spado-
chroniarskiego, którego celem miało 
być przerzucenie żołnierzy służb 
specjalnych, czyli tzw. cichociem-
nych na terytorium Polski. 

Elżbieta Zawacka była jedy-

Elżbietę Zawacką, określaną mianem jedynej kobiety wśród cichociemnych, śmiało można 
okrzyknąć człowiekiem renesansu – i to pomimo tego, że przyszło jej żyć w czasach, w których 
o być albo nie być decydowały ułamki sekund.

ną kobietą, która wykonała ten 
skok. Widmo aresztowania, które 
pojawiło się nad kurierką w 1944 r., 
doprowadziło do przeniesienia jej 
do dowództwa Wojskowej Służby 
Kobiet, w ramach której walczyła 
w powstaniu warszawskim. Po upad-
ku powstania, do 1945 r., musiała 
działać z ukrycia. 

Koniec wojny nie oznaczał końca 
problemów. Represje ze strony 
Sowietów i władz komunistycznych 
dotknęły także Zawacką. Areszto-
wanie przez Urząd Bezpieczeństwa 
i związane z tym cztery lata od-
siadki jej nie złamały. Po wyjściu na 
wolność wróciła do tego, co było jej 
wielką pasją, czyli pracy naukowej. 

Tym razem zajęła się nauka-
mi pedagogicznymi – zwłaszcza 
andragogiką. Doktorat i habilita-
cja osiągnięte w dziedzinie nauk 
humanistycznych szły u niej w parze 
z działaniami na rzecz zachowania 
pamięci o wydarzeniach minionych. 
Dbałość o to, aby wspomnienia doty-
czące członków Armii Krajowej nie 
zaginęły, doprowadziły do tego, że 
jej kariera akademicka nieustannie 
była blokowana przez komuni-
stów. To jednak nie zniszczyło jej 
uporu i samodyscypliny, z których 
znana była wszędzie tam, gdzie się 
pojawiła. 

Mająca miejsce w 2009 r. śmierć 
kobiety będącej od 2006 r. genera-
łem brygady poruszyła nie tylko 
kręgi kombatanckie, ale wszystkie 
pokolenia tych, dla których ojczyzna 
to jedna z wartości nadrzędnych.

Magdalena Maciejewska

Leonardo da Vinci 
w spódnicy
Elżbieta Zawacka 
(1909–2009)
Kujawsko-pomorskie
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Teresa Jadwiga Grodzińska uro-
dziła się 20.12.1899 r. pod Ra-
domiem w majątku Jaszowice. 
Była córką Feliksa i Bronisławy 

z Arkuszewskich. 
Grodzińscy pochodzili ze szla-

checkiej rodziny herbu Kuszaba. Byli 
starym rodem szlacheckim, który 
wywodził się z Grodna w dawnym 
województwie łęczyckim. Ojciec 
Teresy był absolwentem Wydziału 
Maszynoznawstwa Instytutu Rol-
niczego w Puławach, wobec tego po-
żytkował zdobytą wiedzę w swoim 
gospodarstwie. Stosował nowocze-
sne techniki upraw i hodowli. Matka 
Teresy była natomiast społeczniczką 
i organizatorką tajnej szkoły, gdzie 
uczono dzieci i osoby nieznające 
języka polskiego. 

Teresa wychowywała się w ma-
jątku rodziców w towarzystwie 
starszego rodzeństwa. We dworze 
rozpoczęła naukę pod okiem nauczy-
cielki panny Zajączkowskiej. Bardzo 
lubiła życie na wsi i była niezwykle 
aktywna, chociaż bywała również 
nieśmiała. Była wrażliwa na naturę 
oraz krzywdy innych ludzi. Gdy 
po zniszczeniu Jaszowic jej ojciec 
w 1915 r. razem z rodziną przeniósł 
się do Radomia, Teresa kontynu-
owała tam naukę w prywatnych 
Zakładach Naukowych Żeńskich 
Marii Gajl. Szkoła ta rozpoczęła 
działalność w 1906 r. jako trzyklaso-
wa prywatna szkoła żeńska z progra-
mem trzyletniego gimnazjum. 

Od samego początku pla-
cówka cieszyła się poparciem 
społeczeństwa oraz uważano ją 

za miejsce kształcące młodzież 
w duchu polskości. Wobec tego liczba 
uczęszczających do niej uczennic 
stale wzrastała. Dzięki staraniom 
przełożonej w niedługim czasie 
udało się uzyskać zgodę władz na to, 
aby szkoła została przekształcona 
w siedmioklasową z programem 
gimnazjum. 

Teresa, która do tej pory była 
wychowywana wyłącznie na wsi, nie 
mogła na początku przyzwyczaić się 
do życia, jakie panowało w mieście. 
Jednak aktywna praca, w jaką się za-
angażowała, m.in. w ruchu skauto-
wym i tajnej Organizacji Młodzieży 
Narodowej Szkół Średnich, pozwoli-
ła jej na szybkie przystosowanie się 
do nowego otoczenia. 

Teresa była zdolną, lubianą 
oraz cenioną uczennicą. Edukację 
ukończyła w 1916 r., a następnie po-
wróciła do rodzinnego domu. Z kolei 
w 1918 r. podjęła dalszą naukę 
w szkole ogrodniczej w Warszawie. 
Wychowanie w duchu patriotyzmu 
oraz wedle wzorców wyniesionych 
z domu spowodowały, że w związ-
ku z trudną sytuacją panującą na 
froncie wojny polsko-bolszewickiej 
Teresa wiosną 1920 r. postanowiła 
przerwać naukę. Po ukończeniu 
kursu sanitarnego odbyła praktykę 
pielęgniarską w warszawskim szpi-
talu Ujazdowskim.  To właśnie do 
tego szpitala trafiało z frontu wielu 
rannych. Następnie w lipcu zgłosi-
ła się jako ochotniczka do służby 
sanitarnej. 

W lipcu 1920 r. Teresa razem 
z kuzynką Janiną Zdziarską zgło-

siły się na ochotniczki do wojska. 
Otrzymały przydział do 2 Batalionu 
4 Pułku Piechoty Legionów Polskich 
i skierowano je na front w okolice 
Hrubieszowa. 12.08.1920 r. ba-
talion, w którym działała Teresa, 
został przeniesiony na tyły, dlatego 
dziewczyna mogła odwiedzić rodzi-
nę. Nie wiedziała wtedy, że było to 
jej ostatnie spotkanie z bliskimi. 

Grodzińska wróciła na front pod 
Hrubieszów 18.08.1920 r., gdzie to-
czono zacięte walki z armią bolsze-
wicką. Kobieta wykazała się wtedy 
niezwykłym hartem ducha oraz 
wytrwałością podczas pracy przy 
opatrywaniu rannych oraz niosieniu 
pomocy przy ewakuacji. Szczegól-
nym bohaterstwem wykazała się 
podczas przenoszenia na własnych 
plecach rannych żołnierzy przez 
płonący most na rzece Huczwie. 

1.09.1920 r. wojska polskie 
zostały otoczone przez 1 Armię 
Konną Siemiona Budionnego. Teresa 
opiekowała się wtedy rannymi we 
wsi Stepankowice. Nie zdążyła się 
wycofać i została wzięta do niewoli. 
Tego samego dnia została przenie-
siona przez bolszewików do wsi 
Czortowice, gdzie została brutalnie 
zamordowana. 

Po zaprzestaniu walk bohater-
kę pochowała miejscowa ludność, 
a kilka dni później jej zwłoki ekshu-
mowano i przewieziono do Chełma. 
Rodzinę o jej śmierci zawiadomiono 
7 września, po czym przewieziono 
jej zwłoki do Radomia, gdzie odbył 
się uroczysty pogrzeb poległych pod 
Hrubieszowem.

20-letnia kobieta przenosząca na własnych plecach rannych żołnierzy przez płonący most 
na rzece Huczwie – mowa o Teresie Jadwidze Grodzińskiej, brutalnie zamordowanej za pomoc 
poszkodowanym na froncie. 

Ewelina Makoś

Ciężar na plecach
Teresa Grodzińska 

(1899–1920)
Lubelskie
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Przyszły członek Związku Walki 
Zbrojnej oraz Armii Krajowej 
i dowódca partyzanckiego 
oddziału AK przyszedł na 

świat 6.03.1917 r. we wsi Zalesie 
w województwie lubelskim. Przypo-
mina o tym pomnik, który wiele lat 
później postawiono na jego cześć. Ber-
naciak po ukończeniu Państwowego 
Gimnazjum im. A.J. Czartoryskiego 
w Puławach odbył obowiązkową 
roczną służbę wojskową w Mazowiec-
kiej Szkole Podchorążych Rezerwy 
Artylerii im. gen. Józefa Bema w Za-
mbrowie. Ukończył ją ze stopniem 
podchorążego i otrzymał przydział do 
2. Pułku Artylerii Ciężkiej w Cheł-
mie. Następnie został pracownikiem 
urzędu pocztowego we wsi Sobolew 
w powiecie garwolińskim.

W wieku 22 lat, zamiast cieszyć 
się młodością, podobnie jak wielu 
jego rówieśników, musiał zmierzyć 
się z realiami II wojny światowej. 
Otrzymawszy mobilizację do wojska, 
uczestniczył w wojnie obronnej 
w 1939 r. i jako podporucznik był 
częścią oddziałów armii „Prusy”. Brał 
udział w obronie należącego dziś do 
terytorium Ukrainy Włodzimierza 
Wołyńskiego. Śmierć zajrzała mu 
wtedy w oczy po raz pierwszy. Po nie-
udanej próbie odparcia ataku wroga 
trafił do sowieckiej niewoli. Po kilku 
tygodniach udało mu się szczęśliwie 
wymknąć z jenieckiego transportu 
i powrócić w rodzinne strony. Wielu 
jego kolegów, którym nie udało się 
zbiec, skończyło jako ofiary zbrodni 
katyńskiej.

Po ponownym dotarciu na Lubel-
szczyznę Bernaciak starał się łączyć 
działalność konspiracyjną z normal-
nym życiem. Prowadził drukarnię 

i księgarnię, jednocześnie zasilając 
szeregi ZWZ/AK. Zanim przeszedł 
do historii jako „Orlik”, działał pod 
pseudonimem „Dymek”.

Za wsparcie antyniemieckich 
działań był ścigany przez Gestapo. 
Nie powstrzymało go to jednak przed 
kontynuowaniem walki o niepodle-
głość. Historycy doliczyli się przy-
najmniej dwudziestu akcji bojowych 
przeciwko niemieckiemu agresorowi, 
którym Marian Bernaciak przewod-
niczył, lub w których brał czynny 
udział. Od listopada 1943 r. kierował 
lotnym oddziałem „Kedywu”, który 
w roku następnym dołączono jako 
oddział partyzancki do 15. Pułku 
Piechoty Armii Krajowej.    

„Burza” to jedna z najsłynniej-
szych akcji przeprowadzonych przez 
oddziały AK w trakcie II wojny 
światowej. Trwająca blisko rok ope-
racja wojskowa rozpoczęta na mocy 
rozkazu generała Tadeusza Komorow-
skiego była aktem wzmożonej akcji 
dywersyjnej przeciwko okupantowi 
niemieckiemu. Uczestniczyło w niej 
blisko 100 tys. żołnierzy. Wśród nich 
był także Marian „Orlik” Bernaciak, 
którego starania przyczyniły się 
do wyzwolenia miejscowości Ryki 
i uratowania wielu mieszkańców 
województwa lubelskiego. Sukcesy te 
nie uszły uwadze Rosjan. Na skutek 
zagrożenia ze strony sowieckiej 
oddział „Orlika” został rozwiązany, 
a sam dowódca musiał się ukrywać. 
Nie trwało to jednak długo.

Młody żołnierz z Lubelszczyzny 
nie mógł być obojętny wobec tego, 
co robią Rosjanie po wkroczeniu na 
polskie ziemie. Ponownie zmobili-
zował oddział, najpierw przynależąc 
do Delegatury Sił Zbrojnych na Kraj, 

Dzięki bohaterskiej postawie poprzednich pokoleń możemy dziś cieszyć się wolnością. Wśród 
zasłużonych był żołnierz AK i podziemia antykomunistycznego major Marian „Orlik” Bernaciak. 
Polak stracił życie w wieku zaledwie 29 lat. 

by następnie dołączyć do antyko-
munistycznego Zrzeszenia Wolność 
i Niezawisłość. Dowodził również 
oddziałami puławskich partyzantów, 
które pod jego wodzą odniosły szereg 
sukcesów w walce z komunistami. 
1 maja 1945 r. rozbrojono milicję 
w Kocku w województwie lubelskim 
i po rozpędzeniu pochodu pierw-
szomajowego zorganizowano wiec 
antykomunistyczny. W lipcu uwolnio-
no z transportu pod Bąkowcem blisko 
120 więźniów, w tym wielu żołnierzy 
podziemia niepodległościowego. 

Major Bernaciak był świetnym 
strategiem, który napsuł sporo krwi 
komunistom. Rosjanie chcieli dopaść 
go za wszelką cenę. Aresztowano jego 
najbliższych – rodziców i brata, wy-
słano także posiłki na Lubelszczyznę, 
które miały go odnaleźć. 24.06.1946 
r. podczas powrotu z odprawy inspek-
toratu Zrzeszenia Wolność i Nieza-
wisłość działacze wpadli w zasadzkę. 
O tym, że oddział „Orlika” zatrzymał 
się we wsi Piotrówek, Urząd Bez-
pieczeństwa miał dowiedzieć się 
od miejscowego sołtysa i jego syna. 
Wkrótce liczna armia Ludowego Woj-
ska Polskiego i Korpusu Bezpieczeń-
stwa Wewnętrznego otoczyła majora 
i jego towarzyszy. 

Pewnym jest, że podczas tej 
obławy Marian Bernaciak został dwu-
krotnie postrzelony. Okoliczności jego 
śmierci do dziś nie są jednak do końca 
wyjaśnione. Jedna z wersji mówi, że 
„Orlik” zmarł na skutek odniesionych 
ran, druga zaś, że nie widząc innego 
wyjścia, popełnił samobójstwo. Jego 
zwłoki najprawdopodobniej spoczęły 
na cmentarzu Bródnowskim, jednak 
miejsce faktycznego pochówku nie 
zostało ustalone do dziś.

Kamil Kijanka

Za wszelką cenę
Marian Bernaciak 
(1917–1946)
Lubelskie
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Kazimierz Michalski urodził się 
w 1898 r. w Gnieźnie. W wieku 
19 lat został wcielony do 
niemieckiej armii, a po zakoń-

czeniu I wojny światowej w 1919 r. 
wstąpił do Seminarium Duchownego 
w Poznaniu.

Na swojej kapłańskiej ścieżce 
starał się nie tylko dawać świadec-
two, ale również aktywnie nauczać 
m.in. w Stowarzyszeniu Młodzieży 
Męskiej. Na drodze spotykał liczne 
przeciwności, a wojenna codzien-
ność stała się dla duchownego swego 
rodzaju ścieżką cierpienia. 

W 1939 r. brał udział w bitwie 
nad Bzurą, w której stracił młodsze-
go brata, został aresztowany przez 
Gestapo i kolejno trafił do obozów 
w Mauthausen-Gusen i Dachau. 
Mimo wielu prób, jakim został pod-
dany, nie stracił ducha walki i wiary 
w lepszą przyszłość kraju. 

W 1945 r. objął parafię św. 
Jadwigi w Winnym Grodzie. Tam 
szybko zjednał sobie otaczających go 
ludzi. Dzięki drodze, jaką poko-
nał, stał się dla parafian żywym 
dowodem na to, jak wiara powala 
przetrwać najgorsze chwile. Nie był 
jednym z nieosiągalnych świętych 
stanowiących przykład bohaterów 
książek, abstrakcyjnych dla ludzkiej 
duszy. Był żywym bohaterem, świa-
dectwem lepszego jutra. 

Głoszenie słowa Bożego nie było 
jedynym zadaniem, jakie posta-
wił sobie ks. Michalski. W nowo 

objętej parafii kapłan tworzył m.in. 
przedszkola, Katolickie Stowarzy-
szenie Młodzieży Żeńskiej, ogniska 
parafialne oraz prowadził akcje 
charytatywne. 

W 1946 r. został dziekanem 
dekanatu zielonogórskiego. Wraz 
z upływem czasu coraz częściej 
krytykował władzę. W kolejnych 
latach przysparzało mu to kolejnych 
problemów, np. kilkutygodniowy 
pobyt w więzieniu w 1950 r. oraz 
zatrzymanie przez UB w 1953 r. 
i siłowe usunięcie z parafii. Mimo 
nieustannych konfliktów z ówczesną 
władzą kapłan pozostał wierny swo-
im przekonaniom i z odwagą nauczał 
w zgodzie z własnym sumieniem. 

30.05.1960 r. stał się częścią 
wydarzeń zielonogórskich – starć 
mieszkańców miasta z milicją 
i ZOMO m.in. przeciwko likwidacji 
domu Katolickiego parafii pw. św. 
Jadwigi. W proteście wzięło udział 
około 5 000 osób, z czego większość 
została poszkodowana, aresztowa-
na i skazana na grzywnę lub karę 
więzienia. Jeszcze wiele lat po tych 
wydarzeniach uczestnicy nazywani 
byli chuliganami i zbrodniarzami, 
aby ostatecznie otrzymać miano 
bohaterów broniących praw oby-
watelskich. 

Mimo że ks. Michalski nie brał 
udziału w proteście, a wręcz starał 
się załagodzić konflikt, w mniemaniu 
władzy był inicjatorem zamieszek 
i w 1960 r. został zmuszony do 

opuszczenia parafii. W konsekwencji 
przeniósł się do Poznania, gdzie pra-
cował w parafii św. Wawrzyńca. Tutaj 
też umarł w 1975 r. 

W 2010 r. ks. Kazimierz został 
pośmiertnie odznaczony Krzyżem 
Oficerskim Orderu Odrodzenia 
Polski, natomiast w 2018 r. Krzyżem 
Komandorskim Orderu Odrodze-
nia Polski.

Wydarzenia, które miały miejsce 
zaledwie 60 lat temu, są ważną 
częścią historii Zielonej Góry, a ks. 
Kazimierz Michalski bohaterem jej 
obywateli. Stał się wzorem niezłom-
nej postawy nie tylko dla uczestni-
ków protestów i osób mieszkających 
w prowadzonej przez niego parafii. 

Mimo że doświadczył w swoim 
życiu wiele cierpienia i niesprawie-
dliwości, z odwagą walczył o lepsze 
jutro. Jego postawa pokazuje nam, że 
mimo, iż często nie jest nam łatwo, 
cierpienie nie może przesłonić naj-
ważniejszych wartości – tożsamości, 
wolności, honoru i przede wszyst-
kim wiary. 

Chociaż często ukrywamy swoje 
zdanie na temat obowiązujących 
reguł, szczególnie gdy jest ono 
niepochlebne, musimy mieć świado-
mość, że bez wypowiedzenia czegoś 
na głos nic się nie zmieni. Jeśli jesteś 
świadkiem jawnej niesprawiedliwo-
ści, nie bój się sprzeciwić. Nawet jeśli 
w tej konkretnej chwili zostaniesz 
nazwany chuliganem, ostatecznie 
zasłużysz na miano bohatera.

Bóg, Honor, Ojczyzna. Dziś, choć słowa te są piękne, stanowią często jedynie cień przeszłości, 
okruch historii walki o tożsamość narodową i lepsze jutro. Jak ogromne wsparcie stanowi  
świadomość, że ktoś nad nami czuwa, pokazuje postać ks. Kazimierza Michalskiego. 

Maja Polak

Żywy dowód 
na lepsze jutro

Kazimierz Michalski 
(1898–1975)

Lubuskie
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W czasach walki o tożsamość 
narodową, w czasach 
wielkich bitew i rewolu-
cji doceniamy zarówno 

prostych żołnierzy, jak i generałów. 
Przyglądamy się życiu duchownych 
i polityków, bo to oni walczą na 
pierwszym froncie. W rzeczywi-
stości prawdziwą historię tworzą 
w większości prości ludzie. Ci, któ-
rzy nie otrzymują złotych orderów 
za zasługi, nie walczą w wielkich 
bitwach, ale swoją codziennością 
i drobnymi uczynkami dają świa-
dectwo. Teresa Klimek z pewnością 
należy do cichych bohaterów walki 
o niepodległość.

Zwyczajna z pozoru nauczyciel-
ka matematyki prowadziła niezwy-
kłe życie, wypełnione pracą na rzecz 
dobra innych. Była przede wszyst-
kim działaczką m.in. gorzowskiego 
Klubu Inteligencji Katolickiej (który 
założyła wraz z mężem Włady-
sławem), Okręgowego Komitetu 
Obrony Więzionych za Przekonania, 
Stowarzyszenia Opieki nad Więźnia-
mi „Patronat”, Diecezjalnego Komi-
tetu Pomocy oraz Prymasowskiego 
Komitetu Pomocy Represjonowa-
nym. W latach 80. współtworzyła 
konspiracyjny Biuletyn Informa-
cyjny „Feniks”, podpisując się pod 
swoją twórczością pseudonimami 
„Symeon” oraz „Agnik”.

 Teresa Klimek przede wszyst-
kim kochała i szanowała ludzi. 
Wszystko w swoim życiu podporząd-
kowała pracy na rzecz drugiego czło-

wieka, dlatego też przyczyniła się do 
powstania Komitetu Pamięci Ofiar 
Katynia oraz Koła Towarzystwa 
Pomocy św. Brata Alberta. Dzięki 
swojej wyjątkowej roli w lokalnej 
społeczności otrzymała odznacze-
nia Zasłużony dla Województwa 
Gorzowskiego, Zasłużony dla Wo-
jewództwa Lubuskiego, Krzyż Ka-
walerski Orderu Odrodzenia Polski 
oraz Krzyż Wolności i Solidarności. 

Cała historia może wydawać 
nam się trywialna. Dziś założenie 
stowarzyszenia czy napisanie arty-
kułu jest sprawą prostą i nie wiąże 
się z żadnym ryzykiem. W XXI w. 
możemy mówić, co chcemy i kiedy 
chcemy, zasłaniając się w niewygod-
nych chwilach prawem do wolności 
wypowiedzi. 

Jeszcze nie tak dawno, bo w la-
tach 70., bycie członkiem, a zwłasz-
cza założenie Klubu Inteligencji 
Katolickiej lub udzielanie się w kon-
spiracyjnym biuletynie wiązało się 
z ogromną odwagą. Mimo realnego 
niebezpieczeństwa Teresa zawsze 
podpisywała się obiema rękami pod 
swoimi działaniami, co zgodnie 
z przewidywaniami sprowadziło na 
nią kłopoty. 

W latach 1981–1982 była bo-
wiem przetrzymywana w obozach 
internowania. Mimo to, po powrocie 
do domu, zaangażowała się w dzia-
łalność diecezjalnego komitetu 
pomocy podziemnej „Solidarności” 
oraz pomagała innym internowa-
nym i osobom niesłusznie skaza-

Teresa Klimek urodziła się w 1929 r. w Hrubieszowie. Jest doskonałym przykładem zwykłej 
niezwykłości. 

nym. Swoje wspomnienia z tego 
okresu opublikowała w „Nadwar-
ciańskim Roczniku Historyczno-Ar-
chiwalnym” i zatytułowała Zapiski 
z internowania. 

Oprócz roli działaczki pełniła 
przede wszystkim rolę nauczycielki. 
Przekazała wiedzę licznym poko-
leniom, opierając się na empatii 
i podkreślaniu wyjątkowości i po-
czuciu indywidualizmu jednostki. 
Dzięki niej każdy czuł się wyjątko-
wo, bez względu na to, czy miał 16 
lat i całe życie przed sobą, czy lat 
80 i większość dobrych oraz złych 
chwil za sobą.

Postać Teresy Klimek pokazuje, 
jak dzięki determinacji i empatii 
można uczynić swoje życie niezwy-
kle ważnym. Jak mając tylko własny 
rozum i ludzi, którzy nas wspierają, 
można stać się opoką dla innych. 

Paulo Coelho, współczesny 
autor, napisał: pamiętaj, że wszystko, 
co uczynisz w życiu, zostawi jakiś ślad. 
Dlatego miej świadomość tego, co 
robisz. Każdy z nas może znaleźć 
determinację i siłę do tego, aby 
walczyć o siebie i innych. Teresa 
czerpała radość z pomocy drugie-
mu człowiekowi i nie mając tego 
w intencji, stała się bohaterką. Tacy 
ludzie zostają w naszych sercach na 
zawsze i wbrew pozorom są wspo-
minani dużo częściej niż wielkie 
postaci historyczne. Stają się częścią 
naszej codzienności i wzorem, o któ-
rym chcemy opowiadać znajomym, 
rodzinie i dzieciom.

Maja Polak

Wszystko dla 
drugiego człowieka
Teresa Klimek 
(1929–2013)
Lubuskie
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Aniela Makarewiczówna – 
można powiedzieć, że kobieta 
zapomniana, ale przecież nie 
anonimowa. Postać z regionu 

łódzkiego, która w znaczący sposób 
przyczyniła się do rozwoju mia-
sta Ozorkowa, i o której istnieniu 
coraz mniej mieszkańców pamięta. 
Kobieta żyjąca na przełomie XIX 
i XX w., której odwaga i poświęcenie 
powinny stać się wzorem dla mło-
dych ludzi.

Makarewiczówna to kobieta 
orkiestra – była żołnierzem Ochot-
niczej Legii Kobiet, siostrą sanitarną 
i położną. Urodziła się 1.01.1897 r. 
w Warszawie, zmarła 2.11.1988 r. 
w Ozorkowie. W okresie od 1920 r. do 
12.08.1921 r. pełniła służbę war-
towniczą w Ochotniczej Legii Kobiet 
w Warszawie, w 2 Kompanii na 
Pradze. Chciała działać bez względu 
na przyjęte schematy i walczyć o nie-
podległość Polski na równi z mężczy-
znami. Być może to właśnie doświad-
czenia z tego okresu przeważyły szalę 
wyboru przyszłego zawodu. 

Po zakończeniu służby wojsko-
wej pracowała w Warszawie jako 
pielęgniarka. 9.04.1926 r. ukończyła 
Warszawską Miejską Szkołę Położ-
nych, otrzymując stopień położnej 
akuszerki. Była założycielką war-
szawskiego oddziału Związku Legio-
nistek Polskich. Warto wspomnieć, 
że była pielęgniarką obecną przy 
marszałku Piłsudskim w chwili jego 
śmierci. Należałoby tutaj przybliżyć 
historię Anieli Makarewiczówny 
i drogę, która doprowadziła ją do 

tak zaszczytnej roli, jaką było towa-
rzyszenie „dziadkowi” – jak zwykli 
mówić obywatele o Józefie Piłsud-
skim w jego ostatnich chwilach. 

Na początku lat 30. XX w. za na-
mową ks. Władysława Korniłowicza 
(bliskiego znajomego Józefa Piłsud-
skiego) podjęła pracę w Zakładzie 
dla Niewidomych w Laskach pod 
Warszawą. 15.08.1932 r. złożyła 
roczne śluby zakonne w Stowarzy-
szeniu Sióstr Samarytanek Krzyża 
Chrystusowego, przyjmując imię 
Emilja. Z polecenia ks. Korniłowicza 
wiosną 1935 r. Makarewiczówna 
podjęła w Belwederze obowiązki 
siostry sanitarnej, pełniącej opiekę 
medyczną przy łożu umierającego 
marszałka. O fakcie tym wspomi-
nał w swoim diariuszu adiutant 
Piłsudskiego rotmistrz Aleksan-
der Hrynkiewicz. Kobieta została 
uhonorowana odznaką „Za Trud 
Ofiarny” oraz Medalem Pamiątko-
wym za Wojnę 1918–1921 „Polska 
Swemu Obrońcy”. 

Po śmierci Józefa Piłsudskiego 
Aniela Makarewiczówna powróciła 
do Ozorkowa. To właśnie tutaj do 
swojej emerytury pracowała jako 
położna i pomagała przyjść na świat 
nowym pokoleniom. Przedstawio-
ne informacje rysują w wyobraźni 
obraz Anieli jako kobiety przede 
wszystkim służącej drugiemu czło-
wiekowi, co znajduje potwierdzenie 
we wspomnieniach jej krewnych 
i mieszkańców. Bez względu na po-
godę, porę dnia spieszyła z pomocą 
przyszłym matkom. To dzięki niej 

Listopadowe święto niepodległości stara się wykrzyczeć, że wolność, choć jest wartością  
nadrzędną, nie jest dana raz na zawsze. Często skupiając się na tych, o których napisano wiele  
książek, zapominamy o bohaterach codzienności. Jedną z takich osób była Aniela Makarewiczówna. 

na świat przychodziły nowe pokole-
nia ozorkowian, które pisały kolejne 
karty historii miasta i okolic. 

Została zapamiętana jako kobie-
ta skromna i pobożna. Codziennie 
uczestniczyła we mszy świętej, 
chodziła do kościoła boso. Jej 
charakterystyczną postać z bosymi 
stopami, w ciemnych, sięgających 
ziemi sukniach zapamiętało wielu 
ozorkowian. 

Za każdym razem, gdy wracam 
myślami do jej postaci, zastana-
wiam się, czy etos bohatera kre-
owany w kulturze jako postaci 
ponadprzeciętnej nie powoduje, że 
boimy się myśleć o bohaterstwie 
w kategoriach codzienności. Może 
bycie prekursorem wolności nie 
oznacza bycia kimś wyjątkowym, 
kto wprowadza znaczące zmiany, 
o których będą rozpisywały się 
przyszłe pokolenia, tylko po ludzku 
zwyczajnym, porządnym człowie-
kiem, który pamięta o tym, by daną 
wolność wykorzystać w jak najlep-
szy sposób, czyniąc dobro. Może to 
właśnie dzięki takim postawom nikt 
nie będzie chciał odbierać wolności 
drugiemu, bo każdy jest tak samo 
ważny? Aniela Makarewiczówna 
nie zwracała uwagi na to, komu 
idzie pomóc. Po prostu wiedziała, 
że to, co robi, jest słuszne, i z całym 
poświęceniem pełniła służbę. Może 
tym samym wyprzedziła swoje oto-
czenie, kreując myśl, by zamiast sie-
bie na pierwszym miejscu, stawiać 
drugiego człowieka, i że właśnie to 
jest drogą do wolności?

Natalia Sieradzka

Na pomoc matkom
Aniela Makarewiczówna 

(1897–1988)
Łódzkie
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W ielokrotnie odznaczany, 
m.in. Krzyżem Walecz-
nych (kilkukrotnie), 
Krzyżem Niepodległości 

czy Krzyżem Srebrnym Orderu Wo-
jennego Virtuti Militari, poświęcił 
życie obronie wartości, jakimi są 
honor, tożsamość narodowa oraz 
walka o niepodległość ukocha-
nego kraju.

Wacław Lipiński urodził się 
28.09.1896 r. w Łodzi w rodzinie 
rzemieślniczej. Już od najmłod-
szych lat wiedział, kim jest, i z tą 
świadomością walczył o wolną Pol-
skę. Będąc jeszcze uczniem, został 
współzałożycielem tajnego skau-
tingu oraz brał udział w młodzieżo-
wym szkoleniu walki z zaborcą. 

W trakcie I wojny światowej peł-
nił stanowisko strzelca w 5. Pułku 
Piechoty 1. Brygady oraz uczestni-
czył w największej bitwie kampanii 
wołyńskiej. Na łamach „Kultury 
Polskiej” otwarcie wypowiadał się 
przeciw niesprawiedliwości. Mimo 
niewątpliwie trudnych czasów i cią-
głych przeciwności losu zdał maturę 
i skończył studia prawnicze na 
Uniwersytecie Jagiellońskim oraz 
uzyskał absolutorium z historii. 

Wielokrotnie odznaczał się 
męstwem i niebywałą wytrwałością. 
W 1927 r., już jako major, rozpoczął 
pracę w Wojskowym Biurze Histo-
rycznym w Warszawie, a w 1936 r. 
został dyrektorem w Instytucie Jó-
zefa Piłsudskiego. Zawsze starał się 
szczerze i z pasją dzielić doświad-
czeniem i wspomnieniami własnych 

sukcesów i porażek. Publikował 
m.in. na łamach „Polski Zbrojnej” 
czy „Kwartalnika Historycznego”, 
gdzie najczęściej opisywał historię 
Legionów Polskich. 

Dzięki swojemu pędowi do 
wiedzy i licznym publikacjom uzy-
skał habilitację na Uniwersytecie 
Jana Kazimierza we Lwowie. Rok 
1939 stał się dla Polaków trudnym 
czasem, koncentrującym się na 
obronie Warszawy. Lipiński już jako 
podpułkownik został przydzielo-
ny do Biura Propagandy. Z sercem 
przepełnionym siłą i miłością do 
ojczyzny nawoływał do podjęcia 
nierównej, lecz nieuniknionej walki 
o wolność. 

Sam przystąpił w tym czasie 
do Dowództwa Obrony Warsza-
wy, gdzie w trakcie przemówień 
radiowych starał się podtrzymywać 
ducha walki obrońców stolicy. Jego 
determinację doskonale oddaje 
jedno z pierwszych przemówień: Bi-
jemy się bez względu na to, kto na nas 
naciera i z której strony. Bijemy się, 
bo mamy taki rozkaz, bo każdy dzień 
obrony to siła moralna Polski w kraju 
i na świecie, wzrasta nieskończenie 
i bić się musimy do końca. 

W 1942 r. został redaktorem 
„Myśli Państwowej” wydawanej 
przez Konwent Organizacji Niepod-
ległościowych. Na każdym kroku 
pokazywał swoją ugruntowaną 
wiedzę, determinację i zdolność do 
trafnej analizy sytuacji oraz wycią-
gania trafnych wniosków na temat 
potencjalnych przyszłych losów kra-

Maja Polak

ju. W liście do syna w 1946 r. może-
my przeczytać: Wolimy nie żyć wcale, 
niż żyć w niewoli. W ten sposób jasno 
ukazał postawę, że w życiu najważ-
niejsza jest tożsamość narodowa, 
a wartości człowieka nie określają 
pieniądze czy posada, a niezależ-
ność i wolność, bez względu na to, 
gdzie mieszkamy i kim jesteśmy. 

Po zakończeniu II wojny świa-
towej został aresztowany przez 
komunistyczne Służby Bezpieczeń-
stwa, aby ostatecznie w 1949 r. 
umrzeć w więzieniu we Wronkach 
i zostać pochowanym na cmentarzu 
Powązki Wojskowe w Warszawie.

Wacław Lipiński jest postacią 
wyjątkową. Pokazuje, jak w czasach 
konfliktów zbrojnych i śmiertelnie 
niebezpiecznej gry prowadzonej 
w każdej minucie, z dnia na dzień, 
ważne jest trywialne z pozoru 
słowo. Często zapominamy, że 
jedno zdanie rani bardziej niż kula, 
a niekiedy wręcz przeciwnie, może 
pomóc odnieść zwycięstwo, nawet 
w obliczu z pozoru pewnej porażki. 
„Gwido” każdego dnia życia poka-
zywał, jak ważny jest głos otuchy, 
nawoływanie do walki i odwaga 
w poglądach, które potrafiły zmo-
tywować śmiertelnie wyczerpanych 
walką mieszkańców kraju. W życiu 
zawsze o coś walczymy. Jeśli kiedy-
kolwiek zwątpisz w siebie, w swoje 
zdolności i możliwość osiągniecia 
sukcesu, pomyśl o takich postaciach 
jak „Socha”. Niech zainspiruje Cię 
duch walki i determinacja żołnierzy 
niepodległości.

Słowa mają moc

To, co można stwierdzić z całą pewnością, to to, że w życiu nie próżnował i w każdej  
sekundzie ukazywał postawę proniepodległościową. „Socha”, „Gwido”, „Aleksander”. Wiele imion, 
jeden bohater. Kim tak naprawdę był Wacław Lipiński? 

Wacław Lipiński 
(1896–1949)
Łódzkie
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P oczątkowo Stanisław wydawał 
się zwykłym człowiekiem 
z biednej, góralskiej rodziny, 
w której nie było nic wyjątko-

wego. Już od małego miał do czynie-
nia z liczną aktywnością fizyczną. 
Obserwował skoki, które odbywały 
się wówczas w tatrzańskiej Doli-
nie Jaworzynki – Wielka Krokiew 
była dopiero w budowie. Także to 
przedsięwzięcie śledził z niezwykłą 
starannością.

Pierwsze życiowe sukcesy zaczął 
osiągać jeszcze w Dolinie Jaworzynki 
w 1926 r. Przyczyniło się to do tego, 
że zaczął treningi pod okiem profe-
sjonalnego trenera. Po raz pierwszy 
debiutował w skokach seniorów 
w wieku 14 lat. Zajął wtedy 3 miejsce. 
Później wielokrotnie wygrywał 
mistrzostwa Polski w różnych kom-
binacjach, a ostatecznie dwukrotnie 
reprezentował Polskę na igrzyskach. 
Jednak czas jego najważniejszych 
zawodów dopiero nadchodził…

We wrześniu 1939 r. Tatry wraz 
z Zakopanem stały się „wyjściem ewa-
kuacyjnym” dla polskich patriotów, 
którzy chcieli podjąć próbę ucieczki 
do Węgier, a dalej do Francji – do od-
budowującego się Wojska Polskiego. 
Konieczne było wówczas stworzenie 
specjalnej grupy przewodników – ku-
rierów tatrzańskich – do której zadań 
należało przenoszenie tajnej poczty, 
pieniędzy i materiałów konspiracyj-
nych oraz przeprowadzanie ludzi 

przez góry. Do nich postawił dołączyć 
również nasz skoczek.

Sytuacja pogorszyła się wiosną 
1940 r., kiedy Stanisław został 
dwukrotnie zatrzymany przez 
słowacką straż graniczną współpra-
cującą z Niemcami. Po pierwszym 
aresztowaniu udało mu się uciec, 
jednak za drugim razem nie miał tyle 
szczęścia. Stanisław był świadomy, 
że za chwilę czeka go rozstrzelanie. 
Ucieczka była jedynym wyjściem, 
aby zachować życie. Był on uwięzio-
ny w celi na drugim piętrze, więc 
konieczne było wykonanie skoku 
z okna, którego się podjął, i uratował 
przez to swoje życie. 

Udało mu się uciec do Budapesz-
tu, gdzie znalazł się w licznym gronie 
polskich uchodźców. Tam zaczął 
działać w ramach węgierskiego Czer-
wonego Krzyża, a później w Węgier-
skim Związku Narciarskim – jako 
trener skoczków oraz konsultant 
przy budowie skoczni w Koszycach. 
Kiedy Węgrzy odzyskali terytoria 
wysokogórskie, zdecydowali się na 
budowę nowego kompleksu sportów 
zimowych. Ekspertem został właśnie 
Marusarz, który zastosował swoje 
przemyślenia i doświadczenie z cza-
su budowy Wielkiej Krokwi. Podczas 
inauguracji działalności skoczni 
wykonał on pierwszy skok, którym 
ustanowił rekord – 88 metrów. Po 
wojnie, przy kolejnej zmianie granic, 
kompleks znalazł się znów w gra-

Czasy wojny były niezwykle trudne dla wojskowych, jeszcze trudniejsze dla cywilów, a co 
dopiero dla sportowców! Stanisław Marusarz doskonale łączył pasję do sportu z patriotyczną 
postawą chęci bronienia ukochanej ojczyzny.

nicach Rumunii, przez co Węgry 
znów straciły możliwość organizacji 
zimowych igrzysk. 

Tuż przed zdobyciem Budapesztu 
przez Sowietów życie Marusarza 
znów zawisło na włosku. Żołnierze 
SS złapali go i już prowadzili na 
rozstrzelanie, jednak niespodziewa-
ny wybuch pocisku artyleryjskiego 
spowodował niesamowite zamiesza-
ne, które zostało wykorzystane przez 
Stanisława w celu ucieczki. 

W 1945 r., po licznych perype-
tiach, udało mu się bezpiecznie wrócić 
do ukochanego Zakopanego oraz 
swoich sportów. Jego wyjazd na tzw. 
ziemie odzyskane przyczyniły się do 
problemów ze Służbą Bezpieczeń-
stwa. Pomagał tam ludziom, którzy 
chcieli się udać na zachód. Do 1957 r., 
kiedy postanowił zakończyć karierę, 
reprezentował Polskę w zimowych 
igrzyskach oraz innych zawodach. 
Ostatni w życiu skok wykonał w 1979 
r., mając 66 lat. W 1989 r. nadano jego 
imię Wielkiej Krokwi.

Zmarł na zawał serca w 1993 r. 
na cmentarzu podczas pogrzebu swo-
jego dowódcy z czasów kurierskich. 
Zasłabł podczas wygłaszania mowy 
pożegnalnej. 

Uważam, że dzięki jego dokona-
niom zarówno dla polskich skoków 
narciarskich, jak i działalność 
w czasach wojennych, kiedy ratował 
życie wielu Polaków, śmiało możemy 
nazywać go małopolskim bohaterem.

Piotr Maciejewski

Narciarz kurierem
Stanisław Marusarz 

(1913–1993)
Małopolskie
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P óźniejsza doktor nauk me-
dycznych, urodzona w 1921 r. 
w Lublinie, już jako nasto-
latka uwielbiała działać. 

Pomiędzy zajęciami odbywającymi 
się w szkole sióstr urszulanek znaj-
dowała czas na harcerstwo, które 
niejako przygotowało ją na to, co 
wydarzyło się w kolejnych latach.

W wieku 15 lat została drużyno-
wą i już kilka lat później ramię w ra-
mię ze swoimi koleżankami dzia-
łała w konspiracji jako łączniczka, 
uczestnicząc jednocześnie w tajnych 
kompletach. Gestapo aresztowało 
ją w 1941 r. Tortury, którym była 
poddawana, nie przyniosły jednak 
pożądanych przez nazistów rezulta-
tów. Otrzymała tzw. zaoczny wyrok 
śmierci i trafiła do obozu koncentra-
cyjnego w Ravensbrück. Tam zaczął 
się jej życiowy thriller. 

Była m.in. świadkiem wrzucenia 
noworodka do pieca przez jednego 
z esesmanów – to wówczas posta-
nowiła, że nie pozwoli na śmierć 
żadnego dziecka. Jej postanowienie 
do dzisiaj wybrzmiewa z wypowie-
dzi dotyczących sprzeciwu wo-
bec aborcji. 

W kwietniu 1942 r. polskie więź-
niarki polityczne, wśród których 
znajdowała się Wanda Półtawska 
(wówczas Wojtasik), były przeko-
nane, że czeka je egzekucja. Naziści 
uznali jednak, że kobiety te mogą 
im się jeszcze przydać. W obozo-
wych warunkach przeprowadzano 
na nich pseudomedyczne ekspery-
menty, które miały przysłużyć się 

ratowaniu niemieckich żołnierzy 
przed śmiercią z powodu zakażenia 
rany. W związku z tym to na kobie-
tach dokonywano okaleczających 
operacji nóg, w czasie których zaka-
żano rany różnego rodzaju bakte-
riami. Dla nazistów były wyłącznie 
królikami doświadczalnymi, dla 
więźniarek zaś – opiekującymi się 
sobą nawzajem – królowymi. 

Próby dokonania egzekucji na 
krótko przed wyzwoleniem obozu 
okazały się nieskuteczne. Niewie-
le jednak brakowało, aby Wanda 
Wojtasik nie doczekała tej chwili – 
wyczerpana chorobą głodową trafiła 
do tzw. trupiarni, gdzie zastała ją 
wolność. Leżąc na pryczy ze zmarłą 
więźniarką, postanowiła, że skoń-
czy medycynę.

Pięć lat nie miałam styczności 
z nauką, siedziałam cztery lata w wię-
zieniu i lagrze – chcę być lekarzem – 
takie słowa, pod którymi podpisała 
się Wanda Półtawska, mogły prze-
czytać osoby sprawdzające egzami-
ny wstępne na kierunku medycz-
nym Uniwersytetu Jagiellońskiego. 
To właśnie z tą uczelnią związała się 
wspomniana bohaterka. 

Obroniła doktorat z psychiatrii, 
zajmowała się m.in. badaniami 
osób, które jako dzieci trafiły do 
obozów koncentracyjnych. Intere-
sowała się także medycyną pasto-
ralną, ale tematem najbliższym jej 
sercu było poradnictwo małżeńskie 
i rodzinne, którym zaczęła w sposób 
szczególny zajmować się od 1969 r. 
Jej działania pozostawały jednak 

Magdalena Maciejewska

skoncentrowane na tym, czego 
podczas pseudomedycznych ekspe-
rymentów w obozie koncentracyj-
nych nie było jej dane doświadczyć, 
czyli na podmiotowym traktowaniu 
drugiego człowieka. 

W związku z tym niezwykle 
ceniła personalistyczną wizję osoby 
głoszoną przez Karola Wojtyłę, jej 
serdecznego przyjaciela. Z kore-
spondencją, która przez lata krą-
żyła pomiędzy papieżem-Polakiem 
a Wandą Półtawską można zapoznać 
się, sięgając po Beskidzkie rekolekcje. 
Dzieje przyjaźni księdza Karola Wojty-
ły z rodziną Półtawskich.

Nie jest to jednak jedyna książka 
damy Orderu Orła Białego, która do 
dzisiaj pozostaje związana w sposób 
szczególny z bliskim jej sercu Kra-
kowem. Konsekwencją obozowych 
doświadczeń były w jej przypadku 
trwające przez długie lata problemy 
ze snem. Formą terapii okazało się 
spisanie obozowych wspomnień 
w formie swoistego pamiętnika. Na 
bazie tego powstała książka I boję się 
snów, wydana w 1961 r. 

Bardzo ważną rolę w życiu ko-
biety odgrywa rodzina i religia. Jej 
mężem został będący profesorem 
filozofii Andrzej Półtawski, z któ-
rym wychowała cztery córki. Jest 
członkinią m.in. Papieskiej Rady 
ds. Rodziny, Unii Pisarzy Medyków, 
Katolickiego Stowarzyszenia Dzien-
nikarzy. Jej poświęcenie w walce 
o wolną Polskę zostało wyróżnione 
m.in. Krzyżem Komandorskim 
z Gwiazdą Odrodzenia Polski.

Nie bać się snów

Przyjaciółka Jana Pawła II – to określenie przylgnęło do Wandy Półtawskiej, polskiej lekarki, 
która przeżyła II wojnę światową, podczas której stała się ofiarą okrutnych eksperymentów 
medycznych prowadzonych w obozie koncentracyjnym Ravensbrück.

Wanda Półtawska 
(ur. 1921)
Małopolskie
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Róża Czacka przyszła na świat 
22.10.1876 r. w Białej Cerkwi 
(Ukraina). Wywodziła się 
z rodziny arystokratycznej. 

Była szóstym z siedmiorga dzieci 
Zofii z domu Ledóchowskiej i Feliksa 
Czackiego. Od dzieciństwa miała 
problemy ze wzrokiem, mimo licz-
nych operacji całkowicie straciła go 
w wieku 22 lat. Była młodą, piękną, 
wykształconą kobietą. Chcąc zgłębić 
naukę tyflologii przez 10 lat wiele 
podróżowała po Europie. Kształciła 
się m.in. w Austrii, Belgii, Francji, 
Niemczach, Szwajcarii. Uczyła się 
alfabetu Braille’a.

Doświadczenie życiowe i zdobyta 
w ośrodkach naukowych wiedza 
pozwoliły jej marzyć o nowym 
dziele. Myśli dalekowzrocznie. Jako 
pomysłodawczyni i organizatorka 
już w 1911 r. założyła Towarzy-
stwo Opieki nad Ociemniałymi 
w Warszawie. Dzięki nowej insty-
tucji powstały: ochronka, szkoła 
powszechna, biblioteka brajlowska, 
warsztaty oraz tzw. patronat, dba-
jący o dorosłych niewidomych i ich 
rodziny.    

Nadzedł burzliwy czas I wojny 
światowej. Działania wojenne krzy-
żowały różne plany. Róża Czacka 
planowała pobyt u brata na trzy 
tygodnie, czas wydłużył się do trzech 
lat. Jako wysiedlczyni trafiła do 
Żytomierza, gdzie zaczęła odczuwać 
głęboką tęsknotę za zgłębianiem 
sensu życia. Jak wiemy ze źródeł, to 

wtedy pojawiała się myśl o wybraniu 
życia zakonnego, a także o stworze-
niu nowego zgromadzenia zakon-
nego. W 1917 r. postanawiła przyjąć 
habit franciszkański i zobowiązała 
się do ślubów wieczystych w III Fran-
ciszkańkim Zakonie Świeckich. Jej 
nowe imię to Elżbieta. 

W maju 1918 roku Róża Czacka 
wróciła do Warszawy. Uzyskała 
pozwolenia konieczne do przyjęcia 
kandydatek do nowego zakonu, który 
od 1.12.1918 r. istnieje jako Zgroma-
dzenie Sióstr Franciszkanek Służeb-
nic Krzyża. Charyzmatem domu jest 
służba ludziom niewidomym i za-
dośćuczynienie za duchową ślepotę 
grzeszników.   

W 1922 r. siostry otrzyma-
ły darowiznę – kilka mórg zie-
mi w Laskach, a matka Elżbieta 
z zapałem rozpoczęła budowę 
ośrodka dla niewidomych. Dosto-
sowała alfabet Braille’a do polskiej 
fonetyki.  

Do wybuchu II wojny światowej 
Laski kierowane przez Matkę Czacką 
stały się nowoczesną placówką 
dającą niewidomym wychowan-
kom wykształcenie podstawowe 
i zawodowe, pozwalające na życie 
niezależne finansowo. Laski stały 
się ośrodkiem mistyki franciszkań-
skiej, miejscem, gdzie cierpienie 
spowodowane brakiem wzroku przyj-
mowane było z męstwem i pogodą 
ducha.    

We wrześniu 1939 r. Warszawa 

Prekursorem jest osoba, która zapoczątkowuje wartościowe działania, idee czy metody, 
wyprzedzając w danej dziedzinie ludzi sobie współczesnych. Róża Czacka była kobietą  
posiadającą powyższe cechy.

została zbombardowana. Matka Elż-
bieta Czacka została ranna i straciła 
oko. Po kilku dniach operacji bez 
znieczulenia została wyjęta jej gałka 
oczna. Nie załamała się. Wróciła 
do Lasek i nadzorowała odbudowę 
zakładu. Czynnie angażowała się 
w powstanie, dbała o szpital, ośrodek 
aprowizacyjny, szpital cywilny, 
łączniczki – matka udzieliła wsparcia 
wielu. W Laskach wszyscy otrzymy-
wali pomoc, nawet ranni niemieccy 
żołnierze. 

Od 1950 r. stale pogarszał się 
stan jej zdrowia. Kobieta zde-
cydowała wtedy o przekazaniu 
kierownictwa, ale nadal wspierała 
zgromadzenie wytrwałą modlitwą. 
Matka Elżbieta Róża Czacka odeszła 
w opinii świętości 15.05.1961 r. 
w Laskach.

Beatyfikacja Róży Czackiej 
odbyła się 12.09.2021 r. w świątyni 
Opatrzności Bożej w Warszawie wraz 
z beatyfikacją Czcigodnego Sługi 
Bożego kard. Stefana Wyszyńskiego.

Rozmyślając nad pojęciem 
wolności i nad tym, w jakim stopniu 
Róża Czacka przyczyniła się do sze-
rzenia idei wolności, stwierdzamy, że 
wyposażyła ona swoich podopiecz-
nych w narzędzia niezbędne do 
podejmowania mądrych i twórczych 
decyzji. Zagwarantowała wolność od 
dyskryminacji społecznej i wyklu-
czenia oraz wolność do edukacji. Nie 
zawahała się w chwili próby mężnie 
walczyć o wolną ojczyznę. 

Klaudia Dublańska

Niewidoczne dla oczu
Róża Czacka 

(1876–1961)
Mazowieckie
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Józef Beck to postać nie jednowy-
miarowa i różnie oceniana przez 
historyków. Nazwisko Becka 
jest kojarzone przede wszystkim 

z drugą połową lat 30. XX w.
Pułkownik Beck od 1932 r. sa-

modzielnie kierował Ministerstwem 
Spraw Zagranicznych. Miał kluczo-
wy wpływ na politykę zagraniczną 
i prowadził tzw. politykę równych 
odległości pomiędzy III Rzeszą 
a Związkiem Socjalistycznych 
Republik Radzieckich. Doprowadził 
do zawarcia paktu o nieagresji i de-
klaracji o niestosowaniu przemocy 
z Niemcami, włączenia Zaolzia do 
RP oraz zawarcia sojuszu z Wielką 
Brytanią w 1939 r. W wielu środowi-
skach obarczany jest winą za klęskę 
września 1939 r. Największą chwałę 
Beckowi przynioło słynne wystąpie-
nie z 5.05.1939 r., w którym padła 
fraza: My w Polsce nie znamy pokoju 
za wszelką cenę. Często zapomina-
my o tym, że Beck miał także duży 
wkład w odrodzenie Rzeczypospoli-
tej w 1918 r. 

Beck urodził się w Warszawie. 
Co ciekawe, był synem Józefa Becka, 
który… także był synem Józefa 
Becka. Jego rodzina była związana 
z ruchem robotniczym i pochodziła 
z Limanowej. Według planów ojca 
młody Józef miał uzyskać wykształ-
cenie techniczne we Lwowie, ale ży-
cie szybko zweryfikowało jego plany. 

Przed wybuchem wojny Beck 
angażował się w działalność poli-
tyczną i wojskową. W 1913 r. wstąpił 
do Polkich Drużyn Strzeleckich, 
następnie do Polskiej Organizacji 
Wojskowej. Z kolei po wybuchu woj-

ny dołączył do Legionów Polskich 
w Krakowie, gdzie został przydzielo-
ny do Pułku Artylerii. Już w pierw-
szych latach służby zyskał uznanie. 

Becka zauważył Józef Piłsudski, 
który wybrał go na swego adiutanta. 
Beck brał udział w kryzysie przy-
sięgowym, został ranny w bitwie 
pod Kostiuchnówką i otrzymał 
order Virtuti Militari. Dalej prowa-
dził działalność wywiadowczą na 
Ukrainie i w Rosji. Po wojnie związał 
się z Wojskiem Polskim i wziął 
udział w wojnie polsko-bolszewic-
kiej, w której odznaczył się odwagą 
i sprytem. 

Pierwszy okres działalności 
Józefa Becka na rzecz Polski kończy 
się wraz z podpisaniem traktatu 
ryskiego. Beck daje się poznać jako 
gorący patriota, dobry żołnierz. Co 
ważne, jest oddany sprawie i Józefo-
wi Piłsudskiemu. 

W 1922 r. został attaché wojsko-
wym RP w Paryżu – od tego momen-
tu rozpoczęła się jego polityczna 
kariera. Pomimo tego, że Francuzi 
nie pałali do niego sympatią, 
otrzymał Legię Honorową – jedno 
z najważniejszych francuskich ozna-
czeń. Wraz z wycofaniem się z życia 
publicznego przez Piłsudskiego 
zniknął także Beck. Wrócił w 1926 
r., opowiadając się za Piłsudskim 
podczas przewrotu majowego. 

Faktyczną władzę w państwie 
przejął Piłsudski, który pamiętał 
o zaufanych i błyskotliwych legio-
nistach, w tym o Becku, który nie 
zmienił swoich poglądów i nadal 
bezgraniczne ufał marszałkowi. Ze 
względu na swój talent, umiejętności 

My w Polsce nie znamy pokoju za wszelką cenę. Jest jedna tylko rzecz w życiu ludzi, narodów 
i państw, która jest bezcenna. Tą rzeczą jest honor – wypowiedzenie tych słów przysporzyło ich 
autorowi największą chwałę. Mowa o Józefie Becku.

i oddanie Beck najpierw został wice-
premierem, a następnie wicemini-
strem spraw zagranicznych. W 1932 
r. został ministrem spraw zagranicz-
nych i zaczął prowadzić niezależną 
politykę zagraniczną.

Tutaj rozpoczął się drugi okres 
w jego życiu, w którym także walczył 
o wolność. Była to walka zdecydo-
wanie trudniejsza. Polacy posiadali 
własne państwo, ale musieli włożyć 
wiele wysiłków, aby utrzymać nie-
podległość i ochronić bezcenną wol-
ność. Ma to swoją wymierną cenę. 

Józef Beck niewątpliwie był 
prekursorem wolności, ponieważ 
w jak najszerszym zakresie starał 
się prowadzić suwerenną i niezależ-
ną politykę zagraniczną. Pod jego 
adresem kierowano bezpodstawne 
oskarżenia o wiązanie polskiej po-
lityki z niemiecką racją stanu. Beck 
do końca stawiał na niepodległość 
Polski. Świadczą o tym podejmo-
wane przez niego działania dyplo-
matyczne oraz to, że mimo wielu 
nacisków do końca nie przystawał na 
absurdalne żądania Niemców, które 
godziły w polską niepodległość. 

Józef Beck niewątpliwie był 
wielkim polskim patriotą, co po-
twierdzają jego słynne słowa: Pokój 
jest rzeczą cenną i pożądaną. Nasza 
generacja, skrwawiona w wojnach, na 
pewno na okres pokoju zasługuje. Ale 
pokój, jak prawie wszystkie sprawy 
tego świata, ma swoją cenę, wysoką, 
ale wymierną. My w Polsce nie znamy 
pojęcia pokoju za wszelką cenę. Jest 
jedna tylko rzecz w życiu ludzi, naro-
dów i państw, która jest bezcenna. Tą 
rzeczą jest honor.

Tomasz Bojanowski

Bezcenny honor
Józef Beck 
(1894–1944)
Mazowieckie
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Bohdan Stanisław Sołtys od 
1904 r. mieszkał we Lwowie. 
Ukończył tam też szkołę 
powszechną i gimnazjum oraz 

rozpoczął studia na politechnice. 
Przerwał je jednak w 1914 r. z powo-
du wybuchu I wojny światowej.

Zgłosił się jako ochotnik do Le-
gionów Polskich w 1914 r. Na samym 
początku służył jako patrolowy 
w kawalerii 2 Brygady Legionów, 
następnie w 2 Pułku Ułanów. Został 
wymieniony jako uprawniony do 
otrzymania odznaczenia austriac-
kiego Krzyża Wojskowego Karola. 
Został jednak internowany za to, że 
odmówił złożenia przysięgi wier-
ności monarchii austro-węgierskiej. 
Następnie uznano go za inwalidę 
niezdolnego do służby. 

Po ucieczce w 1918 r. z obozu 
internowania wstąpił kolejny raz 
do Legionów. 9.12.1919 r. został 
wystawiony dekret, w którym otrzy-
mał nominację na podporucznika 
w piechocie. W wojnie polsko-ukra-
ińskiej, polsko-bolszewickiej oraz 
walce o Lwów uczestniczył razem 
z 38 Pułkiem Piechoty. 

Podczas pierwszej wojny został 
ranny koło Lwowa. 21.12. na mocy 
dekretu wodza naczelnego miano-
wano go 1.04.1920 r. na porucznika 
w piechocie. Ostatecznie w 1920 r. 
przeniesiono go do Raciborza. Tam 
uczestniczył w trzecim powstaniu 

śląskim oraz walkach pod Górą 
św. Anny. 

Za walkę i zaangażowanie pod-
czas walk o niepodległość Bohdan 
Stanisław Sołtys został odznaczony 
przez naczelnego wodza w dekrecie 
z 26.02.1921 r. Krzyżem Srebrnym 
Orderu Virtuti Militari. W kolejnym 
dekrecie wydanym 3.05.1922 r. zo-
stał umieszczony w randze kapitana 
ze starszeństwem oraz 1022 lokatą 
w korpusie oficerów piechoty. W tym 
pułku służył przez kolejne lata. 

Na mocy rozporządzenia wyda-
nego przez gen. dyw. Władysława 
Sikorskiego został przeniesiony z 38 
do 40 Pułku Piechoty. Kolejno został 
odznaczony przez Prezydenta Rze-
czypospolitej Ignacego Mościckiego 
18.02.1928 r. do stopnia majora ze 
starszeństwem. 

Następne przeniesienie odby-
ło się 5.11.1928 r. na stanowisko 
rejonowego komendanta przy 12 
Dywizji Piechoty w Tarnopolu. Dalej 
23.12.1929 r. został przeniesiony 
z tej dywizji do 52 Pułku Piechoty, 
objął tam stanowisko dowódcy 
batalionu. Od sierpnia 1931 r. 
dodatkowo został wykładowcą 
w Centrum Wyszkolenia Piechoty 
w Rembertowie.  

W czasie przedwrześniowej 
mobilizacji został dowódcą Ośrodka 
Zapasowego 4 Dywizji Piechoty, 
natomiast od 7.09. dowodził nowo 

Podpułkownik piechoty Wojska Polskiego urodził się 6.05.1894 r. w Kluczborku. Kiedy wybuch 
I WŚ przerwał edukację Bohdana Stanisława Sołtysa, ten zaczął walczyć o swoją ojczyznę.

utworzonemu dwubatalionowemu 
pułkowi Obrony Narodowej. Na cze-
le tego oddziału brał udział w bitwie 
nad Bzurą. 

11.09. z kolei dowodził wrocław-
skim oddziałem 14 Pułku Piechoty. 

Według relacji innych uczestni-
ków Bohdan Stanisław Sołtys został 
postrzelony z bliska przez niemiec-
kiego dywersanta podczas próby 
zawrócenia od coraz większego na-
tarcia w okolicy wsi Sapy. Został on 
pochowany na cmentarzu komunal-
nym w Bielawach oraz awansowany 
pośmiertnie przez władze emigra-
cyjne do stopnia pułkownika służby 
stałej piechoty. 

Sołtys otrzymał wiele orderów 
i odznaczeń. Były to m.in.: Krzyż 
Niepodległości w 1932 r., Krzyż 
Walecznych, Złoty Krzyż Zasługi 
w 1934 r., Krzyż Obrony Lwowa czy 
Śląski Krzyż Powstańczy przyznany 
pośmiertnie. 

Podobnie jak inni regionalni 
bohaterowie ppłk Bohdan Sołtys 
w październiku 2018 r. został 
wybrany bohaterem województwa 
opolskiego w plebiscycie Polregio 
zorganizowanym z okazji 100-lecia 
odzyskania przez Polskę niepod-
ległości. Wobec tego jeden z pocią-
gów opolskiego Polregio otrzymał 
oprawę graficzną z imieniem ppłk. 
Sołtysa i w takich barwach kursował 
po trasie dwa lata.

Ewelina Makoś

Zapał do walk
Bohdan Sołtys 

(1894–1939)
Opolskie
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U rodzona w 1868 r. w Kato-
wicach kobieta problemy 
Ślązaków znała od podszew-
ki. W czasach, w których 

Polski próżno było szukać na mapach 
z powodu znalezienia się pod władzą 
zaborców, Górny Śląsk znajdował 
się w administracyjnych granicach 
Królestwa Pruskiego. Zamieszkujące 
tamte tereny kobiety nie miały ła-
twego życia – od momentu zamąż-
pójścia obejmował je zakaz pracy 
zawodowej.

W 1850 r. postanowiono rów-
nież, że mogą przynależeć wyłącz-
nie do organizacji religijnych, a ich 
obszary zainteresowania miało 
wyznaczać tzw. die drei K: Kinder, Kir-
che, Küche – dzieci, kościół i kuchnia. 
Wśród przeciwniczek takiego podej-
ścia znalazła się m.in. Franciszka. 

Pomimo tego, że w jej rodzinnym 
domu królował język polski, niemiec-
kiego musiała się nauczyć w szkole. 
Można podejrzewać, że to właśnie 
edukację uważała za siłę napędową 
społeczeństwa, skoro nie tylko ukoń-
czyła szkołę ludową, ale także kursy 
robót ręcznych. Pasjonowały ją nauki 
przyrodnicze, ale ze względu na brak 
funduszy nie mogła sobie pozwolić 
na dalsze zdobywanie wykształcenia. 

Jej wydziergane, wyhaftowa-
ne lub wyszydełkowane zapaski 
fascynowały nie tylko najbliższych, 
co przyczyniło się do zakupu przez 
nią opolskiego sklepu, który stał 
się miejscem współdzielenia pasji 

z tłumami klientów. Na jego szyldzie 
znalazło się jej błędnie zapisane 
nazwisko „Czock”, co po raz pierwszy 
zwróciło uwagę jej przyszłego męża 
Bronisława Koraszewskiego. Powia-
domiona o tym Franciszka nie tylko 
postanowiła poprawić błędną wersję, 
zamieniając ją na „Czok”, ale także 
na nowo odkryć własne korzenie. 

Wspomniany Bronisław Kora-
szewski, polski działacz, będący za-
razem wydawcą „Gazety Opolskiej”, 
założycielem opolskiego Banku 
Ludowego i Towarzystwa Polsko-
-Katolickiego, skradł serce zaradnej 
Ślązaczce. Ich ślub był wydarzeniem 
wyjątkowym, w związku z czym nie 
mógł nie odbyć się opolskiej kate-
drze. Podczas niewielkiego – jak 
na tamte czasy – wesela, w którym 
wzięło udział 80 gości, można było 
przekazać finansowe wsparcie na 
rzecz polskich naukowców. Już wte-
dy było widać, że będzie to związek 
szczególny. 

Sprowadzane do Opola polskie 
książki stały się przyczyną proble-
mów nowożeńców. Niegroźne ze 
współczesnego punktu widzenia 
utwory Stanisława Bełzy (Dla drogich 
dzieci) oraz Stanisława Wyspiań-
skiego (Wesele) zostały zniszczone, 
bowiem uznano je za zagrażające 
bezpieczeństwu pruskiego państwa. 
Nie był to jednak koniec działań 
niepokornego małżeństwa. 

W sprawę ksiąg zakazanych 
uwikłany był głównie Bronisław, 

Życie Ślązaków przez wieki rządziło się własnymi prawami. Kobiecy etos, w który wpisuje się 
pracowitość, pobożność i zaradność, od lat owiany jest mgiełką tajemnicy, towarzyszącą także 
życiorysowi Franciszki Koraszewskiej. 

Franciszka zaś w 1907 r. zachęcała 
kobiety do udziału w katowickim 
wiecu, który niósł edukacyjną na-
dzieję związaną z losami kolejnych 
pokoleń. W czasie jego trwania ok. 
1000 kobiet domagało się poprawy 
warunków życia polskich dzieci, ich 
lepszego traktowania przez tamtej-
szych nauczycieli, a także możliwości 
nauczania języka polskiego. Damskie 
zaangażowanie (nie tylko w kwestie 
oświatowe) zaowocowało powoła-
niem w 1914 r. Związku Towarzystw 
Kobiecych, który cztery lata później 
zmienił swą nazwę na Związek To-
warzystw Polek. Jego członkinią była 
również Koraszewska. 

Skomplikowana sytuacja Ślą-
zaków doprowadziła do wybuchu 
powstań i organizacji plebiscytów, 
których wyniki miały zadecydować 
o tym, do kogo finalnie należeć 
będzie Górny Śląsk. Nieco wcześniej 
jednak, dzięki staraniom tymczaso-
wego Komisariatu Narodowej Rady 
Ludowej, udało się zorganizować 
Polski Sejm Dzielnicowy, którego 
członkami byli mieszkający na tere-
nie Niemiec oraz zaboru pruskiego 
delegaci polskiej narodowości. To 
właśnie w jego szeregach znalazła się 
Franciszka Koraszewska. 

W sercu członkini Polskiej Or-
ganizacji Wojskowej, uhonorowanej 
m.in. Krzyżem Niepodległości oraz 
Gwiazdą Górnośląską, aż do śmierci 
w 1947 r. znajdowała się gotowość do 
walki za prawo bycia Polakiem.

Magdalena Maciejewska

Baba potęgą jest
Franciszka Koraszewska 
(1868–1947)
Opolskie
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Stefania Podgórska (po mężu 
Burzmińska). Urodziła się 
2.06.1921 w Lipie (woj. pod-
karpackie). W czasie okupacji 

niemieckiej wraz z młodszą siostrą 
Heleną dała schronienie trzynastu 
Żydom, ryzykując przy tym własnym 
życiem – za jakąkolwiek pomoc 
groziła kara śmierci. Ukrywała ich 
przez piętnaście miesięcy na strychu. 
Co ciekawe, jednym z ocalonych był 
Maks Diamant, który zmienił swoje 
imię i nazwisko na Józef Burzmiński. 
Kilka lat później Stefania i Józef po-
brali się, a następnie razem wyemi-
growali do Stanów Zjednoczonych 
i tam wiedli wspólne życie. Doczekali 
się dwójki dzieci.

Tuż przez wybuchem II wojny 
światowej Stefania wraz matką i sio-
strą przeprowadziła się do Przemy-
śla, gdzie otrzymała pracę jako sprze-
dawczyni w sklepie spożywczym. 
Właścicielem była żydowska rodzina 
Diamantów. To wtedy poznała swoje-
go ukochanego, przyszłego męża. 

22.06.1941 r. wojska niemieckie 
ponownie zajęły Przemyśl. Wtedy 
też matka Stefanii została zesłana 
na przymusowe roboty, a 17-letnia 
dziwczyna musiała wziąć odpowie-
dzialność za swoją siostrę Helenę. 
Niestety w tym czasie rodzina 
Diamantów znalazła się w getcie. 
Stefania wiedziała, że Niemcy chcą 
zabić wszystkich Żydów. Dlatego 
postanowiła uratować jak najwięcej 
osób. Jej mama zawsze powtarzała, 

że wszyscy ludzie pochodzą od jednego 
Boga, dlatego z wielką ufnością pod-
jęła to ryzyko.

Stefania Podgórska wynajęła 
dom przy ul. Tatarskiej 3 w Prze-
myślu. Kryjówka znajdowała się na 
strychu, gdzie nie można było ze 
sobą rozmawiać – każdy szmer mógł 
sprowadzić Niemców, a więc niebez-
pieczeństwo. O ukryciu pisał Janek 
Zimmermann: 
 
Tam na strychu w ogóle ze sobą nie roz-
mawialiśmy. Blaszany dach był gorący 
w ciągu dnia, a w nocy było zimo.

 Ukrywający się nie mogli wycho-
dzić na dwór, ponieważ mogli zostać 
zauważeni i straceni przez Niemców. 
Zdarzało się, że po zmroku pojawiali 
się na chwilę w ogrodzie, aby pood-
dychać świeżym powietrzem. Siostry 
miały swoje obowiązki – Stefania 
pracowała w fabryce jako operatorka 
tokarki i robiła zakupy, natomiast 
Helena przygotowywała posiłki, pra-
ła odzież i przynosiła wodę do mycia. 

Podgórska mierzyła się z nie-
samowitym stresem, wykazując się 
przy tym odwagą i poświęceniem, ale 
również opanowaniem i pomysło-
wością. Gdy Stefania otrzymała od 
Niemców nakaz opuszczenia domu, 
nie spanikowała. Zaczęła się modlić 
razem z ukrywającymi się Żydami do 
Matki Boskiej, a następnie zdecydo-
wała, że zostanie na ul. Tatarskiej; 
czuła, że będzie dobrze. Rzeczy-

Walka o wolność, niesamowita determinacja, odwaga, altruizm i poświęcenie – z pewnością 
takie hasła kojarzą się z prekursorami wolności. Idealnie charakteryzują także Stefanię Podgórską.

wiście, Niemcy pozwolili zostać 
Podgórskim, ale wprowadziły się do 
nich dwie niemieckie pielęgniarki. 
Przez wiele tygodni mieszkały one ze 
Stefanią i Heleną, nie wiedząc, jaką 
tajemnicę skrywa strych tego domu.

W 1944 r. Przemyśl zdobyły od-
działy sowieckie. Po roku przeżytym 
na strychu w trudnych warunkach, 
dzięki ogromnej odwadze i poświę-
ceniu dwóch Polek trzynastu Żydów 
mogło opuścić kryjówkę. Mimo tak 
wielu problemów wszyscy przeżyli. 

W 1996 r. historia ta została 
przedstawiona w amerykańskim 
filmie pt. W kryjówce milczenia 
(ang. Hidden in silence) w reżyserii 
Richarda Colli. W 1979 r. Stefania 
i jej siostra zostały nagrodzone 
medalem Sprawiedliwy wśród Na-
rodów Świata. W 1991 r. Podgórska 
otrzymała nagrodę Courage to Care 
im. Jana Karskiego. Przyznaje ją Liga 
Antydefamacyjna, amerykańska 
organizacja, jedna z najstarszych 
i najważniejszych organizacji żydow-
skich na świecie, której celem jest 
walka z nienawiścią i uprzedzeniami 
wobec Żydów.

Podgórska zmarła 29.09.2018 r. 
w Los Angeles, jednak jej działanie 
jest wysławiane zarówno w Polsce, 
jak i Stanach Zjednoczonych. Turyści 
pochodzenia żydowskiego do dziś 
przyjeżdżają do Przemyśla, aby 
odnaleźć dom przy ul. Tatarskiej 3 
i podziękować za cudowne ocaleniu 
trzynastu istnień.

Marta Dąbrowska

Tajemnica strychu
Stefania Podgórska 

(1921–2018) 
Podkarpackie
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Roman Sitko urodził się 
30.03.1880 r. w Czarnej Sędzi-
szowskiej jako syn Wawrzyńca 
i Marii z domu Borys. Jako 

6-letni chłopiec stracił matkę.
Początkową edukację odbywał 

w szkołach powszechnych. Świadec-
two dojrzałości zdał w męskim Gim-
nazjum im. Stanisława Konarskiego 
w Rzeszowie, otrzymawszy wynik 
w wyróżnieniem. Kolegą Romana 
był Władysław Sikorski – późniejszy 
generał, premier i naczelny wódz. 

Zamiłowanie do ojczyzny oraz 
wolności złączyło tych młodych 
w tajnej organizacji niepodległo-
ściowej. Po zakończeniu edukacji 
w Rzeszowie decyzja o dalszej życio-
wej drodze zaprowadziła 20-letniego 
Romana do Wyższego Seminarium 
Duchownego w Tarnowie. 

Był pilnym studentem oraz 
wiernym uczniem mistrza z Nazare-
tu. Święcenia kapłańskie otrzymał 
29.06.1904 r. Powierzone pierwsze 
obowiązki po święceniach kapłań-
skich sprawował przez trzy lata. 

W 1907 r. rozpoczął pracę 
wychowawczą oraz katechetyczną. 
Odpowiedzialność za wychowanie 
innych oraz obecność to elementy 
kapłańskiej posługi, które pozostały 
z nim do końca dni. Poprzez zapał 
do pracy, umiejętność dostrzegania 
problemów oraz potrzeb uczniów 
placówki, w której był katechetą, 
utworzył bursę dla uczniów spoza 
miasta. Podczas prac organizacyj-
nych oraz budowalnych kapłan 
tarnowskiego seminarium dokładał 
swoje prywatne oszczędności. Pod-
czas pracy w Mielcu oprócz funkcji 
wychowawczych i katechetycznych 
był również przez pewien okres 

dyrektorem gimnazjum, jak również 
opiekunem grupy harcerskiej. 

Kapłan cieszył się wśród swoich 
podopiecznych autorytetem. Posiadał 
ogromną wiedzę, którą na co dzień 
dzielił się ze swoimi uczniami. Był 
osobą dobrze rozumiejącą sprawy za-
angażowania społecznego, ponieważ 
od pierwszych lat kapłaństwa pełnił 
funkcję sekretarza Tarnowskiego 
Koła Teologicznego oraz współre-
daktora i wydawcy pisma „Dobry 
Pasterz”. 

W 1920 r. ks. Sitko powrócił 
do Tarnowa, podejmując naukę 
katechezy. Po dwóch latach pracy 
został mianowany kanclerzem Kurii 
Diecezjalnej. Funkcję tę sprawował 
przez 14 lat, odznaczając się przy 
tym wielkim zaangażowaniem. Jako 
dobry współpracownik dał się poznać 
podczas posługi biskupów tarnow-
skich: Leona Wałęgi oraz Franciszka 
Lisowskiego. 

W dowód wdzięczności za pracę 
na rzecz tarnowskiej diecezji oraz 
kościoła powszechnego ks. Sitko 
został odznaczany coraz to wyższymi 
godnościami kościelnymi. Również 
ze strony władz państwowych został 
odznaczony przez prezydenta Ignace-
go Mościckiego, który to wręczył mu 
Order Odrodzenia Polski. 

W 1936 r. z rąk bpa Franciszka 
Lisowskiego otrzymał nominację 
na rektora Wyższego Seminarium 
Duchownego w Tarnowie. W doku-
mentach seminaryjnego archiwum 
możemy przeczytać o sytuacji, która 
miała miejsca po święceniach kapłań-
skich. Kiedy neoprezbiterzy udzielali 
prymicyjnego błogosławieństwa, ks. 
Sitko uklęknął przed nimi, całując 
każdemu z nich ręce. Gdy ci się bronili 

Przepełniony ideałami, nauczający, był wdeptany w ziemię, aby niczym ziarno wydać plon  
po stokroć obfitszy – tak wyglądało życie ks. Romana Sitki. 

przed tym gestem, on tłumaczył, że 
są to ręce poświęcone Bogu. Z wiel-
kim zaangażowaniem podchodził do 
liturgii oraz przygotowywał reformę 
studiów seminaryjnych. Gromadził 
także historyczne materiały dotyczą-
ce tarnowskiego seminarium. 

Po zrzuceniu bomb na Polskę 
w 1939 r. zgromadził część kleryków 
w Błoniu nad Dunajcem, aby pomimo 
zagarniętego przez Niemców semina-
rium już od 7.09. mogli oni kontynu-
ować naukę oraz przygotowanie do 
kapłaństwa. 

W uroczystość Wniebowstą-
pienia Pańskiego 1941 r. Gestapo 
przeszukało ośrodek, w którym ks. 
Sitko zorganizował tajną naukę dla 
kleryków. W wyniku rewizji aresz-
towano samego ks. Sitkę, ks. Józefa 
Brudza, ks. prof. Juliana Piskorza 
oraz 20 kleryków z I roku. Areszto-
wanych przewieziono do więzienia. 

Pierwsza scena niemieckiej 
agresji wobec polskiego kapłana 
przypomina scenę modlitwy Jezusa 
w ogrodzie Oliwnym. Przyszłego 
błogosławionego oderwano bowiem 
z klęcznika, na którym modlił się 
wraz z alumnami. Do tych, którzy 
przyszli po niego jak po złoczyńcę, 
zwrócił się słowami: sam gotów jestem 
życie oddać, byleby ci byli wolni. Został 
przewieziony do oświęcimskiego 
obozu zagłady 20.08.1942 r.

Był nieludzko traktowany, bity 
oraz poniewierany, ponosząc mę-
czeńską śmierć 12.10.1942 r. Umarł, 
upadwszy na ziemię, w zniewagach 
niemieckiego żołnierza. 

Został ogłoszony błogosławionym 
przez Jana Pawła II 13.06.1999 r., 
zaliczając się w poczet 108 polskich 
męczenników II WŚ.

Michał Gratkowski

Roman Sitko 
(1880–1942)
Podkarpackie

Męczennik wiary

fo
t.

 w
sd

.t
ar

no
w

.p
l |

 im
ag

e:
 F

re
ep

ik
.c

om

 23



Białystok w okresie rozbiorów 
był położony we wschodniej 
części zaboru rosyjskiego, 
jednak w wyniku ofensywy 

niemieckiej z 1915 r. znalazł się 
w obszarze administrowanym przez 
Niemców. Taki stan rzeczy miał 
miejsce do 1919 r., kiedy to Niemcy 
na mocy postanowień pokojowych 
wycofali się z miasta, przekazując 
miasto Polakom.

Wydarzenie to nie zostało 
zaakceptowane przez władze w Mo-
skwie. Białystok obok Lwowa był 
miastem, gdzie aktywnie działał 
ruch komunistyczny, a w trakcie 
ofensywy bolszewickiej na Warsza-
wę stał się tymczasowym ośrodkiem 
władzy komunistycznej na ziemiach 
polskich. Finalnie po zwycięstwie 
ofensywy władze miały przenieść 
się do Warszawy, jednak w wyniku 
wielu wydarzeń wojnę wygrali Pola-
cy i mieli możliwość samodzielnego 
rządzenia.

Bolesław Szymański jeszcze 
przed odzyskaniem niepodległości 
przez Polskę był działaczem spo-
łecznym zaangażowanym w sprawy 
miejskie, niepodległościowe 
i społeczne. Jako społecznik działał 
m.in. w Ognisku, które zajmowało 
się działalnością charytatywną 
na rzecz mieszkańców. Było to 
szczególnie ważne dlatego, że kraj 
był na początku trudnej drogi ku 

utrzymaniu świeżo odzyskanej 
niepodległości. 

Działalność społeczna Szymań-
skiego nie ograniczała się jedynie 
do angażowania się w Ognisko, gdyż 
był aktywny również wśród spo-
łeczności parafialnej przy koście-
le farnym. 

Warto pamiętać, że w samym 
mieście żył znaczny odsetek lud-
ności żydowskiej – który widząc 
dla siebie szansę na autonomię 
– postulował daleko idącą nieza-
leżności. Pomysł ten jednak nie 
zyskał aprobaty władz centralnych 
w osobie samego marszałka Józefa 
Piłsudskiego. 

Szymański podejmował wiele 
działań mających na celu popra-
wę sytuacji w nowo powstałym 
państwie. Ciekawym przykładem 
jest propozycja samoopodatkowania 
się urzędników na rzecz Ślązaków, 
którzy w ogniu trzech powstań wal-
czyli o przynależność tego terenu 
do Polski.

Ważnym wydarzeniem, które 
przypadło na okres rządów pre-
zydenta, a związane było bezpo-
średnio z procesem odzyskiwania 
niepodległości, była wizyta w mie-
ście marszałka Piłsudskiego. Miała 
miejsce 2.08.1921 r. Naczelnika 
państwa powitał przy bramie trium-
falnej właśnie prezydent Bolesław 
Szymański.

Jedną z najbardziej ikonicznych postaci związanych z początkami niepodległości  
w Białymstoku jest Bolesław Szymański. W tak trudnym okresie, jakim był proces  
odzyskania i utrwalania niepodległości, był dwukrotnie wybrany na prezydenta miasta. 

Prezydentura Szymańskiego 
związana była z szeregiem inwestycji 
w mieście, które miały usprawnić 
i zwiększyć standard życia miesz-
kańców. Niech za przykład posłużą 
rozpoczęcie budowy nowoczesnego, 
jak na ówczesne czasy, szpitala przy 
ul. Piwnej czy przebudowa starych 
koszar miejskich na Zakład Opiekuń-
czo-Wychowawczy. Przy tych inwe-
stycjach zatrudnienie znalazło wielu 
bezrobotnych, a jak wiadomo okres 
powojenny był czasem trudnym pod 
względem ekonomicznym, panował 
powszechny problem bezrobocia.

Najprawdopodobniej w połowie 
października 1939 r. Szymański 
został aresztowany przez Sowietów 
i wraz z innymi urzędnikami osa-
dzony w więzieniu w Białymstoku, 
a następnie przeniesiony do Miń-
ska. Okupacyjne władze sowieckie 
w wyniku działań represyjnych 
prześladowały wszystkich, którzy we 
wcześniejszym okresie angażowali 
się w działania na rzecz odzyskania 
i utrwalenia niepodległości. 

Tak też się stało z Bolesławem 
Szymańskim, który w wyniku wy-
roków sowieckich sądów został osa-
dzony w szpitalu pod Smoleńskiem, 
gdzie zmarł. Do dziś nie jest znane 
dokładne miejsce jego pochów-
ku. Na warszawskich Powązkach 
znajduje się poświęcona mu symbo-
liczna mogiła.

Damian Marculewicz 

Burmistrz 
trudnych czasów

Bolesław Szymański 
(1877–1940)

Podlaskie
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O największej zbrodni dokona-
nej na narodzie polskim po 
zakończeniu działań II wojny 
światowej w Europie miał 

nikt nie pamiętać. Mowa tu o obła-
wie augustowskiej z lipca 1945 r. 
Celem tej operacji była brutalna 
pacyfikacja podziemia poakow-
skiego operującego na pograniczu 
polsko-litewskim – w Puszczy 
Augustowskiej i na terenach do niej 
przyległych – przez oddziały Armii 
Czerwonej, wojska NKWD oraz wy-
dzielone oddziały Ludowego Wojska 
Polskiego i UB.

Szacuje się, że w obławie augu-
stowskiej życie straciło blisko 2000 
osób. Bohaterowie tzw. małego 
Katynia to niewątpliwie prekursorzy 
wolności, którzy oddali swoje życie 
za niepodległą, wolną i suwerenną 
Polskę. W większości przypadków 
nie wiemy, jak się nazywali i jaka 
historia kryje się za ich śmiercią. 
Poznajmy historię jednej z nich – 
młodej bohaterki oraz jej rodziny. 

Aniela Wysocka urodziła się 
22.01.1928 r. we wsi Biała Woda nie-
daleko Suwałk. Była młodszą o pięć 
lat siostrą Kazimiery. Obie działały 
w ruchu oporu, zarówno podczas 
okupacji niemieckiej, jak sowieckiej. 

Aniela była brunetką, wyciszoną, 
zamkniętą w sobie i mniej widocz-
ną w towarzystwie niż wiodąca we 
wszystkim prym jej starsza siostra. 
Dom Wysockich w Białej Wodzie 
był otwartym i gościnnym miej-

scem spotkań, nie tylko krewnych, 
ale także młodych z całej okolicy. 
Będąc sercem wsi, stał się też oazą 
konspiracji.

Cała rodzina Wysockich wspie-
rała ruch oporu. Rodzice pomagali 
w aprowizacji podziemia niepod-
ległościowego, a w lipcu 1945 r. 
przyjęli pod dach partyzantów. 
Siostry były łączniczkami, a niemal 
wszystkie młodsze dzieci były 
zaangażowane w walkę z przeciwni-
kami niepodległej Polski. Jako mali 
wywiadowcy obserwowali drogi, 
ostrzegali rodziców i przebywających 
u nich partyzantów, informowali, co 
się wokół dzieje, czy nikt nie podąża 
w stronę domostwa. 

Tragiczny dla rodziny był 
27.07.1945 r. Gospodarz Ludwik 
Wysocki zarządził po południu gra-
bienie siana na pobliskiej łące. Nagle, 
tuż przed zachodem słońca, przy-
jechało NKWD. AK-owcy – a było 
ich kilkunastu – przebywali akurat 
w domu. Dzięki ostrzeżeniom mło-
dego zwiadowcy Romka Wysockiego 
zdążyli jednak w ostatniej chwili 
wydostać się przez stodołę (chłopiec 
został za to brutalnie skopany przez 
Sowietów). 

Z Rosjanami był jeden Polak, 
młody i elegancki. Podszedł on do 
Anieli, uczącej się już wtedy w szkole 
handlowej w Suwałkach i zapytał: Co 
robiłaś w tym mieście na ulicy Gałaja? 
Po tych słowach Aniela zrozumiała, 
że jest zdradzona i zemdlała. 

Zamknięta w sobie, niezbyt widoczna w towarzystwie okazała się łączniczką, która bierze na 
siebie pełną odpowiedzialność. Do dziś nie wiadomo, jak skończyło się jej życie. 

Podczas przesłuchań w punk-
cie filtracyjnym przy ul. Wojska 
Polskiego w Suwałkach (w dawnych 
koszarach carskich) oświadczyła, 
że jest żołnierzem Armii Krajowej 
i łączniczką między komendantami 
oddziałów a komendantem Ob-
wodu Suwałki AK Mieczysławem 
Ostrowskim ps. „Kropidło”. W domu 
rodzinnym Anieli w Białej Wodzie 
znajdowała się bowiem kancelaria 
szefa sztabu Obwodu Suwałki AK. Po 
przesłuchaniach – w czasie transpor-
tu – wzięła na siebie odpowiedzial-
ność, mówiąc do Zofii Gugnowskiej: 
Ty o niczym nic nie wiesz!

Sowieci tego dnia aresztowali 
u Wysockich aż pięć osób: głowę 
rodziny Ludwika, jego dwie córki: 
22-letnią Kazimierę i 17-letnią Anie-
lę, narzeczonego Kazimiery Aleksan-
dra Glinieckiego oraz Zofię Gugnow-
ską, zwolnioną po przesłuchaniach. 

Matka zdążyła dać córkom 
jedynie bochen chleba i wraz 
z pięciorgiem pozostałych dzieci 
żegnała wszystkich wielkim pła-
czem. Enkawudziści zapewniali, że 
zabierają ich tylko do wyjaśnienia 
i niedługo wrócą.

Niestety, ślad po nich zaginął. 
Do dziś nie wiadomo, dokąd zostali 
wywiezieni po przesłuchaniach, jak 
zginęli i gdzie zakopano ich ciała. 
Dokładna data ich śmierci nie jest 
znana, ale w środowisku rodzin ofiar 
obławy augustowskiej zakłada się, że 
bohaterowie zginęli w 1945 r. 

Piotr Rydzewski

Bohaterska 
łączniczka
Aniela Wysocka
(1928–1945?)
Podlaskie
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Anna Anastazja Piasecka 
urodziła się 13.03.1882 r. 
w Feliksowie koło Wąbrzeź-
na w zaborze pruskim. 

Pochodziła z rodziny o tradycjach 
ziemiańskich. Jej rodzice posiadali 
majątek ziemski Feliksowo.

W latach 1910–1918 pracowała 
w tajnej oświacie w Toruniu, pro-
pagując polską prasę i ucząc języka 
polskiego. Niosła kaganek oświaty 
i patriotyzm polskiej społeczności 
mieszkającej w Toruniu. Jej działa-
nia w tym czasie stanowią przykład 
pozytywistycznej pracy u podstaw 
i walki z germanizacją. 

Piasecka zaangażowała się 
również w walkę o polskość na 
Pomorzu. Prowadziła działalność 
społeczną i niepodległościową w So-
pocie, gdzie była członkinią Zarządu 
Towarzystwa Polek oraz działaczką 
Towarzystwa Czytelni Ludowych. 
Była niezwykle zaangażowaną spo-
łecznie kobietą początku XX wieku. 

Pomimo ziemiańskiego pocho-
dzenia była członkinią i aktyw-
ną działaczką Narodowej Partii 
Robotniczej na Pomorzu. Działała 
na rzecz solidaryzmu narodowe-
go i społecznego. W 1919 r. we 
własnym domu założyła pierwsze 
polskojęzyczne przedszkole w Kwi-
dzynie, do którego uczęszczały dzie-
ci robotników. Zaangażowała się 
również w pracę komisji oświatowej 
Warmińskiego Komitetu Plebiscy-
towego w Kwidzynie. Należała do 
grupy przygotowującej plebiscyt na 
Powiślu w lipcu 1920 r. 

Praca w Komitecie Plebiscyto-

wym nie była łatwym zadaniem. 
Komitet prowadził akcję uświada-
miająco-propagandową na Powi-
ślu i Warmii w nieprzychylnych 
warunkach antypolskiej propagan-
dy. Niemcy powołały wiele organi-
zacji, które był dobrze finansowane 
i sprawnie działające. Miały również 
do dyspozycji miejscowy aparat 
urzędniczy i lokalną prasę. 

Anna Piasecka była posłanką 
na Sejm Ustawodawczy obradują-
cy w latach 1919–1922. Mandat 
uzyskała w wyborach uzupełnia-
jących na Pomorzu w maju 1920 r. 
w okręgu wyborczym Kościerzyna.  
Weszła do Sejmu wraz z grupą 
dwudziestu posłów wybranych na 
Pomorzu w wyborach uzupełniają-
cych 2.05.1920 r. Uzyskanie przez 
nią mandatu zbiegło się z pracami 
w Komisji Plebiscytowej. 

Od czerwca 1920 r. działała 
w Warmińskim Komitecie Plebiscy-
towym nielegalnie, a konsul polski 
w Kwidzynie zabronił jej oficjalnego 
agitowania. Pomimo wytężonej 
pracy jej oraz innych działaczy ple-
biscytowych Polacy 11 lipca 1920 r. 
ponieśli klęskę w plebiscycie w okrę-
gu kwidzyńskim i olsztyńskim. 

Trzy dni później w Kwidzynie 
doszło do zamieszek na tle narodo-
wościowym m.in. Niemcy domagały 
się zdjęcia polskiej flagi z domu 
Polskiego. Na zdjęciu z lipca 1920 r. 
w grupie osób pozujących przed do-
mem Polskim widać Annę Piasecką 
i transparent Niech Żyje Polska. 

Pod koniec 1920 r. Piasecka 
opuściła szeregi Narodowej Partii 

Robotniczej i wstąpiła do organi-
zującego się dopiero na Pomorzu 
Polskiego Stronnictwa Ludowego 
„Piast”. Uczestnicy zjazdu wo-
jewódzkiego Narodowej Partii 
Robotniczej w związku ze zmianą 
przynależności partyjnej Anny 
Piaseckiej jednogłośnie podjęli 
uchwałę wzywającą ją do złożenia 
mandatu. Posłanka mandatu nie 
złożyła i dalej brała czynny udział 
w pracach Sejmu Ustawodawczego. 
W 1920 r. działaczka przeniosła się 
do Torunia, w którym mieszkała do 
końca życia. 

Po zakończeniu kadencji Sejmu 
Ustawodawczego startowała ponow-
nie w wyborach parlamentarnych, 
ubiegając się o mandat poselski do 
Sejmu I kadencji, tym razem z listy 
wyborczej PSL „Piast”, jednak bez 
pozytywnego wyniku. Podczas II 
wojny światowej zaangażowała 
się w tajne nauczanie w okupowa-
nym przez Niemców Toruniu. Jej 
walka przeciwko germanizacji była 
prowadzona w zdecydowanie trud-
niejszych warunkach, niż miało to 
miejsce w okresie I WŚ. 

W sierpniu 1960 r. uczestni-
czyła w zjeździe byłych działaczy 
plebiscytowych, a w 1971 r. została 
odznaczona Krzyżem Kawaler-
skim Odrodzenia Polski. Zmarła 
9.08.1980 r. w Toruniu. Postać tej 
wybitnej i odważnej kobiety została 
upamiętniona w Gdańsku 31.01. 
2019 r. Jej imię zostało nadane 
rondu u zbiegu ulic Chałubińskiego, 
Odrzańskiej, Styp-Rekowskiego 
i Worcella.

Anna Piasecka była nauczycielką i działaczką społeczno-oświatową. Była pierwszą posłanką 
w historii polskiego parlamentaryzmu pochodzącą z Pomorza.

Robert Twerd

Pierwsza posłanka 
z Pomorza

Anna Piasecka 
(1882–1980)

Pomorskie
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Urodził się 25.05.1889 r. 
w Barłożnie w powiecie staro-
gardzkim. Już podczas nauki 
w szkole przejawiał przywią-

zanie do tradycji narodowej, uczest-
nicząc w działaniach kół filomatów. 
Uczył się w Collegium Marianum 
w Pelplinie, a następnie rozpoczął 
naukę w gimnazjum w Chełmnie.

W 1910 r. po ukończeniu gim-
nazjum wstąpił do seminarium du-
chownego w Pelplinie, gdzie studio-
wał teologię. Święcenia kapłańskie 
przyjął tuż przed I WŚ 29.03.1914 
r. Następnie w kwietniu 1914 r. roz-
począł posługę duszpasterską jako 
wikariusz w Łęgowie na Pomorzu. Po-
sługa ta nie trwała długo, ponieważ 
wiosną 1915 r. został przeniesiony do 
parafii św. Mikołaja w Gdańsku. 

Był nie tylko oddanym i pełnym 
zaangażowania młodym kapłanem, 
ale również odważnym patriotą, 
który prowadził działalność spo-
łeczno-polityczną wśród polskiej 
ludności mieszkającej w Gdańsku. 
Będąc młodym wikarym, prowadził 
zajęcia dla dzieci z języka polskiego 
i historii. Był to wyraz jego sprzeciwu 
wobec germanizacji. 

Niezłomna postawa księdza 
w tym okresie stanowi przykład 
pozytywistycznej pracy u podstaw. 
Od 1919 r. podczas sprawowania 
mszy ks. Komorowski zaczął głosić 
kazania w języku polskim. Postawa ta 
nie podobała się lokalnym władzom 
niemieckim. 

Ks. Bronisław był założycielem 

Towarzystwa Budowy Kościołów Pol-
skich, które miało być przeciwwagą 
dla miejscowych kościołów katolic-
kich obsadzonych przez niemieckich 
duchownych. Dzięki jego działalności 
w 1924 r. byłej ujeżdżalni wojskowej 
we Wrzeszczu został przyznany 
budynek, który następnie przebudo-
wano na kościół. 

28.07.1924 r. biskup Edward 
O’Rourke powierzył mu obowiązki 
administratora kościoła św. Stani-
sława Biskupa. Kościół ten stał się 
jednym z centrów polskości w Wol-
nym Mieście Gdańsku i centralnym 
obiektem w osiedlu zamieszkanym 
w większości przez Polaków. W ko-
ściele odbywały się liczne koncerty 
i uroczystości patriotyczne. Ks. 
Bronisław był również pierwszym 
duszpasterzem polskich studentów 
Politechniki Gdańskiej. Wielokrotnie 
stawał w ich obronie przed niemiec-
kimi szykanami.  

W latach 1933–1934 ks. Bro-
nisław Komorowski był jedynym 
polskim radnym w Radzie Miasta 
Gdańska, która była całkowicie zdo-
minowana przez Niemców. Dwukrot-
nie startował w wyborach do sejmu 
gdańskiego, ale nie został wybrany. 
Pomimo porażki w wyborach przez 
kilka tygodni zasiadał w sejmie 
gdańskim na miejscu działacza polo-
nijnego Erazma Czarneckiego, który 
wyjechał z Gdańska do Pragi. 

W 1937 r. presja nacjonalistów 
niemieckich była już tak wielka, 
że decyzja biskupa Edwarda O’Ro-

Błogosławiony Kościoła katolickiego, ksiądz oraz działacz polskiego ruchu narodowego 
na Pomorzu. Samorządowiec i jeden z najaktywniejszych przedstawicieli Polonii w Gdańsku. 
Poniósł śmierć męczeńską podczas II wojny światowej. 

urke’a dotycząca mianowania ks. 
Komorowskiego na proboszcza jednej 
z dwóch nowoerygowanych polskich 
parafii personalnych została zawie-
szona. Od 1938 r. władzę w Gdańsku 
przejęło faktycznie NSDAP, nasiliły 
się antypolskie prowokacje i akty 
agresji wobec przedstawicieli Polonii 
w mieście.  

Ks. Bronisław jako przedstawi-
ciel polskiej inteligencji i działacz 
społeczny był uważany za zagroże-
nie dla nazistowskich Niemiec. Już 
1.09.1939 r. został pobity i uwięziony 
w gmachu Victoriaschule. Następnie 
osadzony w obozie koncentracyjnym 
Stutthof, gdzie został poddany tortu-
rom oraz umieszczony w karnej celi 
na trzy dni, aby wymusić na nim ze-
znania o ukrywaniu broni w kościele.  

Został zamordowany w lasach 
otaczających obóz koncentracyj-
ny w Wielki Piątek 22.03.1940 r. 
wraz z przedstawicielami Polonii 
Gdańskiej. Po zakończeniu II WŚ 
dokonano ekshumacji pomordo-
wanych Polaków, wśród nich i ks. 
Komorowskiego. Ksiądz spoczął 
na cmentarzu Ofiar Hitleryzmu na 
gdańskiej Zaspie.

13.06.1999 r. został ogłoszony 
błogosławionym przez papieża Jana 
Pawła II. Upamiętnienie dzielnego 
kapłana odbyło się w miejscu, z któ-
rym był mocno związany. W 2000 
r. nastąpiło odsłonięcie pomnika 
bł. ks. Bronisława Komorowskiego 
w Gdańsku na skwerze nazwanym 
jego imieniem.

Robert Twerd

Radny ksiądz
Bronisław Komorowski 
(1889–1940)
Pomorskie
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Robert Oszek urodził się w ro-
botniczej, śląskiej rodzinie 
30.05.1896 r. w Zabrzu, które 
w tym okresie było częścią 

Cesarstwa Niemieckiego. W wieku 15 
lat uciekł z domu i zaokrętował się 
w Hamburgu na statek wielorybni-
czy „Olaf II”. Po dwóch latach pracy 
jako wielorybnik został powołany 
na służbę do niemieckiej marynarki 
wojennej. Przez kolejne dwa lata 
szkolił się w szkole marynarskiej 
w Mürwiku pod Flensburgiem, by 
następnie zostać zaokrętowanym na 
krążowniku SMS „Bremen”.

Pierwszy poważny rejs Roberta 
Oszka (jako załoganta niemieckiej 
marynarki wojennej) był kierowany 
do Zatoki Meksykańskiej. Męż-
czyzna wraz z innymi kompanami 
miał tłumić strajk miejscowych 
robotników przemysłu naftowego. 
Misja zakończyła się dla Oszka karą 
aresztu, a także degradacją, które 
zostały na niego nałożone z uwagi na 
niewypełnianie rozkazów niemiec-
kiego dowódcy misji porządkowej – 
wypuszczał pojmanych robotników. 
Przez dwa lata kpt. Oszek pływał po 
północnym Atlantyku.

Po powrocie z meksykańskiej 
misji Robert Oszek został zamustro-
wany na kolejne okręty szkoleniowe: 
„Herthę” oraz „Kaiserin Agustę” 
i na nich doczekał wybuchu I wojny 
światowej. W trakcie wielkiej wojny 

służył w załodze niemieckiego krą-
żownika pancernego SMS „Blücher” 
i jako jeden z nielicznych załogan-
tów przeżył katastrofę tego statku 
z 24.01.1915 r. Został wysłany 
na kurs oficerski, po którym stał 
się dowódcą torpedowca „D 8”. Za 
męstwo został odznaczony Krzyżem 
Żelaznym I klasy.

Po zakończeniu I WŚ znalazł się 
w Polsce, w której zdecydował o dołą-
czeniu do nowo powstającej polskiej 
Marynarki Wojennej. Pomiędzy 1919 
a 1920 r. służył w porcie wojen-
nym w Toruniu, a także we Flotylli 
Pińskiej. Brał czynny udział w wojnie 
polsko-bolszewickiej jako zastępca 
dowódcy okrętu opancerzonego 
„Pancerny I” oraz monitora „Mo-
zyrz”. W trakcie bitwy pod Czarnoby-
lem na tyle celnie kierował polskim 
ogniem, że udało mu się zatopić 
jedną z bolszewickich jednostek 
pływających. 

Jednak do naprawdę wyjąt-
kowych wydarzeń doszło w lutym 
1921 r., gdy Robert Oszek został 
skierowany do swojego rodzinnego 
Górnego Śląska. Dobrowolnie zgłosił 
się do Dowództwa Obrony Plebiscy-
tu, aby stworzyć z byłych marynarzy 
specjalny oddział szturmowy, który 
następnie został zmotoryzowany 
oraz wyposażony w budzący popłoch 
u niemieckich oddziałów trupi po-
jazd pancerny. 

Życiorys Roberta Oszka jest pełen zwrotów akcji, a jednocześnie jak w pigułce prezentuje 
złożoność i nieoczywistość bohaterów śląskiej ziemi. 

Jedna z ciężarówek, w które 
zostały wyposażone oddziały kpt. 
Oszka, została wzmocniona w zakła-
dach metalurgicznych pobliskiego 
Sosnowca. Wóz został opancerzony 
stalowymi blachami o grubości do 
10 mm i uzbrojony w kilka ciężkich 
karabinów maszynowych. Ten sze-
ściotonowy pojazd był obsługiwany 
przez dziewięciu marynarzy. Wraz ze 
swoim sześćdziesięciosiedmioosobo-
wym marynarskim oddziałem wysła-
wił się bohaterską walką w słynnej 
bitwie o Górę św. Anny. 

Kpt. Oszek odznaczył się w walce 
pod Krępną, w trakcie której osłaniał 
odwrót oddziałów Franciszka Rataja 
oraz Walentego Fojkisa, równocze-
śnie uniemożliwiając Niemcom atak 
na Rozwade. 

Natomiast 4.06.1921 r. zdusił 
bunt wymierzony w dyktatora po-
wstania, czyli Wojciecha Korfantego. 
Po zakończeniu powstania zajmował 
się ochroną polskich placówek i in-
stytucji aż do momentu, gdy legalnie 
przeszły pod pełną jurysdykcję władz 
polskich. 

Od 1922 do 1924 r. ponownie 
zamustrowany do Marynarki Wojen-
nej, by przez kolejne 14 lat pracować 
jako skromny kierownik w chorzow-
skiej hurtowni tytoniowej. Przez 
Józefa Piłsudskiego odznaczony 
Krzyżem Srebrnym Orderu Wojsko-
wego Virtuti Militari.

Artur J. Tyński

Na pełnym 
morzu

Robert Oszek 
(1896–1938)
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Helena Malczewska uro-
dziła się 28.02.1869 r. we 
wsi Sobaków (obecnie woj. 
łódzkie), nieopodal Piotrkowa 

Trybunalskiego w rodzinie Piotra 
i Władysławy Żabickich.

Z niewiadomych powodów życie 
Heleny sprowadziło ją do Zawiercia, 
miejscowości przemysłowej, która 
pod koniec XIX w. przeżywała swój 
znaczny rozkwit dzięki uruchomio-
nej kolei warszawsko-wiedeńskiej 
oraz zakładom przemysłowym 
zajmującym się produkcją szkła, 
włókiennictwa i metalurgii. 

W tym właśnie mieście  
w 1898 r. Helena założyła czterokla-
sową prywatną pensję dla dziewcząt 
w ówczesnej wsi Zawiercie, co dało 
szansę wielu kobietom na realizację 
swoich marzeń i pasji. Aż do 1905 
r. na obszarze Królestwa Polskiego 
funkcjonowały wyłącznie rządowe 
szkoły średnie oraz tzw. prywatne, 
nieróżniące się jednak w żaden spo-
sób od ich rządowych odpowiedni-
ków. Dopiero od 1905 r. zezwolono 
na zakładanie szkół prywatnych 
z nauczaniem języka polskiego i re-
ligii w języku polskim. Szkoła Mal-
czewskiej musiała być prowadzona 
w sposób wzorowy, gdyż rosyjskie 
władze w kwietniu 1914 r. wyraziły 
zgodę na przekształcenie czterokla-
sowej szkoły na siedmioklasową. 
Nauka w szkole trwała sześć dni 
w tygodniu i obejmowała od 30 do 
34 godzin lekcyjnych.

Absolwentki szkoły wspomina-
ły kobietę jako niezwykle dbającą 

o porządek, wrażliwą na potrzeby 
swoich uczennic. Pomagając innym, 
organizowała lekcje zarobkowe 
dla zdolnych uczennic w domach 
bogatych zawiercian, a dla swoich 
absolwentek szukała pracy. Mimo 
panującej sytuacji oraz problemów 
finansowych starała się stworzyć 
szkołę, która będzie kształcić na 
najwyższym możliwym poziomie. 

W kuratorium w Krakowie 
pełniła rolę doradczyni oraz opinio-
dawczyni. Aby pozyskać pieniądze 
na funkcjonowanie szkoły, orga-
nizowała charytatywne imprezy, 
pobierała czesne, a nawet zbierała 
na tacę w kościele. Pieniądze te 
były konieczne do funkcjonowania 
placówki. 

Ze względu na fakt odzyskania 
niepodległości, doceniając zasłu-
gi Heleny Malczewskiej, w roku 
szkolnym 1918/1919 otworzono 
pierwszą klasę maturalną w historii 
szkoły. Do placówki uczęszczało 
wtedy około 200 uczennic. Uczenni-
ce stanowiły przekrój mieszkańców 
całego Zawiercia: były wśród nich 
córki robotników, inteligencji, kato-
liczki, Żydówki i protestantki. 

W 1926 r. szkoła zmieniła na-
zwę na Gimnazjum Humanistyczne 
Heleny Malczewskiej w Zawierciu. 
Z tego roku zachował się też pewien 
dokument, znajdujący się obecnie 
w Stanach Zjednoczonych. Jest to 
fragment polskiej deklaracji po-
dziwu, przyjaźni i wdzięczności za 
pomoc w odzyskaniu niepodległości 
przez Polskę wydanej na 150-le-

Helena Malczewska niezaprzeczalnie przyczyniła się do edukowania młodych dziewczyn  
na Śląsku. Ślady po swojej działalności zostawiła do dziś. 

cie niepodległości USA. Wśród 
podpisów najważniejszych osób 
w państwie znajdują się tam pod-
pisy 130 uczennic i samej Heleny 
Malczewskiej.

Bohaterka nie jest jednak 
kojarzona wyłącznie z działalności 
oświatowej. Wiadomo, że działała 
m.in. w zarządzie Rady Miejskiej 
Opiekuńczej, która ratowała ludzi 
przed panującym głodem, należała 
do oddziału Polskiego Towarzy-
stwa Krajoznawczego, angażowa-
ła się czynnie w życie publiczne 
miasta, opiekowała się szpitalem 
„Czortków”, była przewodniczą-
cą Polskiego Czerwonego Krzyża 
oraz członkinią Koła Przyjaciół 
Harcerzy. W 1916 r. pozwoliła na 
założenie konspiracyjnej organiza-
cji harcerskiej przez nauczycielkę 
Leokadię Gibkę.

Helena Malczewska zmarła 
16.02.1936 r. Została zapamiętana 
jako osoba wielkiego umysłu i serca, 
pełna tolerancji, lecz także – kiedy 
było trzeba – surowa.

Aby uhonorować jej wkład 
w rozwój miasta, II Liceum Ogólno-
kształcące nosi imię Heleny Mal-
czewskiej. Dodatkowo przyznawane 
jest szczególne wyróżnienie – Laur 
Heleny Malczewskiej. Jest to honoro-
wa nagroda przyznawana indywidu-
alnie przez Radę Pedagogiczną przy 
akceptacji Rady Rodziców i Rady 
Młodzieżowej. Wyróżnieni otrzy-
mują kryształowy dzwonek z logiem 
szkoły i zostają wpisani do Złotej 
Księgi Liceum.

Krzysztof Pałęga

Nieść kaganek 
oświaty
Helena Malczewska 
(1869–1936)
Śląskie
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Jej nazwisko wywodzi się z rodu 
polskiego dowódcy wojskowego, 
hetmana Stefana Czarniec-
kiego, dlatego też kobieta, jak 

cała rodzina, brała czynny udział 
w obronie miasta w czasie wojny.

Choć czasy okupacji okryły 
cieniem wiele aspektów życia, 
w szczególności nie przywiązywano 
wagi do stroju, to z pewnością wi-
dok kobiety w sportowym ubraniu 
z nartami na ramionach wzbudzał 
poruszenie wśród mieszkańców 
Kielc. Anna bowiem jako pierwsza 
wśród przedstawicielek płci pięknej 
ukończyła kurs pilota szybow-
cowego, a także zdobyła dyplom 
poświadczający jej uprawienia (naj-
prawdopodobniej była trzecią osobą 
w 1932 r., której udało się poradzić 
z tym wyzwaniem). 

O wysokiej randze tego wyda-
rzenia świadczył również aspekt 
finansowy. Koszt takiego kursu 
wynosił nawet 40 tys. zł. Dla 
przykładu cena chleba równała się 
wydatkowi rzędu 30 gr. 

Tragicznie przerwaną miłość 
do jedynego mężczyzny, który był 
nawet jej narzeczonym, lecz poniósł 
śmierć na polu bitwy, zastąpiła 
miłością do sportu. Oprócz latania 
i skoków spadochronowych kochała 
też łyżwiarstwo, narciarstwo, 
wyczynowo chodziła po górach oraz 
była drużynową harcerką. Śmiało 
można więc stwierdzić, że zajmowa-
ła się tym, co wówczas uznawano za 
domenę mężczyzn.

Waleczność i patriotyzm nie-
wątpliwie odziedziczyła po swoim 
ojcu Józefie Czarnieckim, początko-
wo kasjerze kieleckiego magistratu, 
któremu w 1915 r. przekazano 
funkcję prezydenta Kielc. Nazywa-
no go cichym bohaterem I wojny 
światowej – nigdy bowiem nie 
walczył z bronią, lecz niósł pomoc 
ludziom, zaopatrując ich w artykuły 
pierwszej potrzeby. W następnej 
kolejności trafił do armii Ander-
sa, pokonując razem z nią trasę 
pełną niebezpieczeństw, na której 
końcu w jego przypadku znalazła 
się Anglia. 

Pozostając na polu bitwy, nie 
miał świadomości dotyczącej tego, 
co dzieje się z osobami najbliższy-
mi jego sercu. Gdy jednak dotarła 
do niego informacja o ich losach 
i pobycie w Zielonej Górze, postano-
wił jak najszybciej do nich wrócić. 
Być może to właśnie jego postawa 
charakteryzująca się zamiłowa-
niem do dwóch wartości – ojczyzny 
i sportu – stała się inspiracją dla 
jednej z jego córek.

Anna pierwotnie – podobnie 
jak jej ojciec – również pracowała 
w Urzędzie Wojewódzkim w Kiel-
cach. Szybko awansowała z sekre-
tarki wojewody na kierowniczkę 
kancelarii. Po wybuchu II wojny 
światowej nie zamierzała jednak 
czekać bezczynnie. 

Wstąpiła do Związku Walki 
Zbrojnej, gdzie została aresztowana 
i osadzona w niemieckich obozach 

koncentracyjnych w Ravensbrüc-
ku i Buchenwaldzie. Gdy wróciła, 
znalazła się w organizacji polskiego 
Frontu Ojczyźnianego. W wyniku 
prowokacji Urzędu Bezpieczeństwa 
ponownie została oskarżona, tym 
razem o próbę obalenia rządu. Pier-
wotnie skazano ją na karę śmierci 
oraz utratę praw publicznych i prze-
padek mienia, które ostatecznie 
złagodzono do ośmiu lat pozbawie-
nia wolności. 

Dopiero po 16 latach od wyjścia 
na wolność wyrok ten został uchylo-
ny w wyniku amnestii dla więźniów 
politycznych. Jednakże od tego 
wydarzenia strach przed kolejną 
prowokacją towarzyszył kobiecie już 
na zawsze. 

Złe doświadczenia nie pozwoliły 
Annie Czarnieckiej dać za wygra-
ną. Wstąpiła do Związku Byłych 
Więźniów Politycznych. Po wojnie 
w dalszym ciągu podejmowała dzia-
łalność społeczną. Nie zapominała 
również o swojej największej pasji, 
biorąc udział w reaktywacji szkoły 
szybowcowej w Polichnie. 

Współwięźniarki wspominają, 
że opiekowała się słabszymi i cho-
rymi, przez co wielokrotnie była 
katowana przez hitlerowców. Sama 
bohaterka nie mówiła jednak wiele 
na temat tamtych czasów – dzieliła 
się wspomnieniami tylko z najbliż-
szymi. Z ostrożności najprawdo-
podobniej zniszczyła też rodzinne 
pamiątki, jednak sportowego hartu 
ducha nigdy nie zatraciła.

Urodzona w Kielcach córka Marii i Józefa Czarnieckich to kobieta o wielu pasjach,  
nietypowych jak na ówczesne czasy.  Pierwsza w mieście szybowniczka, taterniczka,  
narciarka, w czasie II WŚ więziona w obozach koncentracyjnych. Mowa o Annie Czarnieckiej. 

Anita Budkiewicz

Lot po 
zwycięstwo

Anna Czarniecka 
(1901–1972)
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Jan Piwnik do szkoły podsta-
wowej uczęszczał w rodzin-
nej miejscowości, natomiast 
maturę zdawał w Gimnazjum 

im J. Chreptowicza w Ostrowcu 
Świętokrzyskim w 1932 r. Do 1933 
r. służył w Szkole Podchorążych 
Rezerwy Artylerii we Włodzimierzu 
Wołyńskim. Ukończył ją w stopniu 
plutonowego podchorążego rezerwy. 
W 1934 r. został podporucznikiem 
rezerwy.

W policji państwowej służył w la-
tach 1935–1939. Na początku uczył 
się w szkole oficerów policji w Mo-
stach Wielkich, następnie kierował 
posterunkiem w Horochowie na 
Wołyniu. Od 1938 r. służył w Grupie 
Rezerwy Policyjnej w Warszawie. 
5.04.1939 r. został przeniesiony z 1 
do 3 Kompanii na pozycję dowódcy 
plutonu. 1.05.1939 r. mianowano go 
na aspiranta policji państwowej. 

W Mazowieckiej Szkole Podcho-
rążych Rezerwy Artylerii w Zam-
browie odbywał oficerskie ćwiczenia 
wojskowe. Kiedy 19.08. powrócił 
z ćwiczeń, objął funkcję dowódcy 3 
Kompanii Grupy Rezerwy Policyj-
nej. Będąc na tym stanowisku, brał 
udział w kampanii wrześniowej 
i razem ze swoim pododdziałem 
wycofywał się przez Lubelszczyznę 
w kierunku granicy polsko-węgier-
skiej. Granicę przekroczył 3.09. 

W marcu 1940 r. uciekł z obozu 
internowania na Węgrzech i dostał 
się przez Jugosławię i Włochy do 
Francji. Tam wstąpił do 4 Pułku 

Artylerii Ciężkiej i został dowódcą 
baterii artylerii. Po kapitulacji Fran-
cji w czerwcu 1940 r. Jan Piwnik na 
czele oddziału wybranego z różnych 
polskich jednostek na statku 
przedostał się do Wielkiej Brytanii. 
Tam został włączony do Dywizjonu 
Artylerii w 4 Brygadzie Kadrowej 
Strzelców. Po pewnym czasie prze-
niósł się do 1 Samodzielnej Brygady 
Spadochronowej. 

Piwnik chciał służyć ojczyź-
nie, dlatego odbywał szkolenia 
dla cichociemnych od stycznia do 
października 1941 r. pod Londy-
nem. Brał tam udział w kursie walki 
konspiracyjnej oraz uczestniczył 
w kursie spadochronowym koło 
Manchesteru. Na krótki okres został 
instruktorem wstępnego szkolenia 
spadochronowego, a po następnych 
kursach uzyskał pozwolenie na pro-
wadzenie szkoleń dotyczących walki 
konspiracyjnej czy badań psycho-
technicznych. 

Na stopień porucznika zo-
stał mianowany 20.03.1941 r. 
10.10.1941 r. złożył przysięgę, która 
obowiązywała w ZWZ/AK. Nocą 
z 7.11. na 8.11. w operacji lotni-
czej mającej kryptonim „Ruction” 
został zrzucony do Polski z innymi 
cichociemnymi. Został przydzielony 
do komórki Oddziału V Komendy 
Głównej ZWZ/AK, która zajmowa-
ła się zrzutami lotniczymi. Jego 
zadaniem było koordynowanie 
spraw związanych z przyjmowaniem 
kolejnych grup cichociemnych. 

Jan Piwnik o pseudonimie „Donat”, „Ponury”, „Jaś” urodził się 31.08.1912 r. w Janowicach. Był 
kapitanem Wojska Polskiego i aspirantem Policji Państwowej.

Po objęciu dowództwa II 
odcinka „Wachlarza” w Równem 
w 1942 r. został aresztowany przez 
żandarmerię niemiecką. Po czte-
rech miesiącach więzienia uciekł do 
Warszawy, gdzie otrzymał funkcję 
inspektora i prowadził szkolenia 
z dywersji. 

Od generała Stefana Roweckiego 
„Grota” otrzymał zadanie popro-
wadzenia akcji odbicia trzech ludzi 
z więzienia w Pińsku. Akcja odbyła 
się 18.01.1943 r., za jej wykonanie 
został nagrodzony Orderem Virtuti 
Militari. 

Jego akcja została uznana za 
wzorową i na jej podstawie prowa-
dzono kolejne szkolenia z dywersji. 
Kolejnym zadaniem, w jakim brał 
udział, była partyzantka w Górach 
Świętokrzyskich, gdzie pełnił funk-
cję dowódcy Zgrupowań Partyzanc-
kich AK „Ponury”. 

Jan Piwnik objął dowództwo 
Kompanii Szczuczyńskiej Nadnie-
meńskiego Zgrupowania Party-
zanckiego. Planowano uderzenie na 
posterunek żandarmerii w Szczu-
czynie. Piwnik stworzył tam bazę 
żywnościowo-zaopatrzeniową dla 
swojego działu oraz zorganizował 
szpital partyzancki. 

Poległ podczas ataku zdobycia 
niemieckiego uzbrojenia rozpoczę-
tego 8.06.1944 r. Pochowano go na 
cmentarzu w Wawiórce. Pośmiertnie 
31.10.2012 r. Jan Piwnik został 
awansowany do stopnia pułkownika 
Wojska Polskiego.

Ewelina Makoś

Cichociemny 
kapitan
Jan Piwnik 
(1912–1944)
Świętokrzyskie
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Urodzony w 1838 r. w Lecu (bę-
dącym dzisiejszym Giżyckiem) 
Adalbert szybko stracił ojca, 
który był pruskim oficerem 

i miał szlacheckie korzenie. Wydawa-
ło się, że młodzieniec pójdzie w jego 
ślady, bowiem w wieku dziwięciu 
lat znalazł się w Domu Sierot po 
wojskowych w Poczdamie, gdzie 
prawdopodobnie miał kształcić się 
w tym kierunku.

Musiał jednak zmienić zdanie, 
bowiem to w Lecu ukończył kurs 
progimnazjum, co zajęło mu trzy 
lata mniej, niż przewidywał pro-
gram. Kolejnym przystankiem na 
jego edukacyjnej ścieżce okazało się 
gimnazjum w Rastemborku (które 
dzisiaj nazywamy Kętrzynem), zaś 
po zdaniu matury rozpoczął studia 
historyczne w Królewcu. W między-
czasie otrzymał jednak wspomnianą 
wiadomość, która doprowadziła go 
do zmiany personaliów i tego, że – jak 
sam twierdził – wreszcie mógł być 
Polakiem „nie tylko z przekonania, 
ale i nazwiska”. 

Wybuch powstania styczniowego 
był dla świeżo upieczonego Wojciecha 
von Kętrzyńskiego wydarzeniem 
szczególnym. Postanowił się w nie za-
angażować – dostarczał Polakom broń 
i tajne dokumenty, co skończyło się 
jego aresztowaniem. Proces sądowy 
okazał się jednak bardziej złożony, niż 
można było się tego spodziewać. Efek-
tem tego było zwolnienie młodzieńca 
z więzienia – niestety nie na długo. 

Kilka miesięcy później trafił do 
berlińskiego więzienia Moabit. Zo-
stał oskarżony o zdradę stanu w cza-
sie tzw. Polen Protzesu, następnie 
uniewinniony, finalnie zaś pod 
koniec 1864 r. postanowiono skazać 
go na rok twierdzy kłodzkiej. 

Jego mowa obronna nie tylko 
wówczas, ale także dzisiaj mogłaby 
poruszyć niejedno polskie serce, 
bowiem młody patriota wyznał 
wówczas: mój ojciec był Polakiem, 
moja matka jest Niemką (...), mimo to 
zawsze czułem się Polakiem, nawet 
wtedy, kiedy nie rozumiałem żadnego 
słowa po polsku. 

Okazuje się jednak, że nawet 
czas spędzony za kratami można 
potraktować jako okazję do samo-
rozwoju – właśnie w ten sposób 
podszedł do tego osadzony, który 
w więzieniu przetłumaczył swoją 
pracę doktorską na język łaciński. 
Jego starania nie poszły na marne, 
bowiem rok później udało mu się ją 
obronić na dobrze znanym uniwer-
sytecie w Królewcu. 

Pobyt w więzieniu nie ostu-
dził jego patriotycznych zapędów. 
W 1871 r. powołał do istnienia tajną 
organizację – Towarzystwo Inteli-
gencji Mazurskiej (przekształcone 
później w Komitet Niesienia Pomocy 
Mazurom, następnie zaś w Central-
ny Komitet dla Mazur, Śląska i Po-
morza). Jego powstanie zapewne nie 
miałoby miejsca, gdyby dziennikarze 
pracujący dla „Gazety Toruńskiej” 

Spokojne życie 18-letniego Adalberta von Winklera w 1856 r. przerwał list od siostry. Znajdująca 
się w nim wiadomość o polskim pochodzeniu zmieniła życie późniejszego dyrektora Zakładu  
Narodowego im. Ossolińskich we Lwowie o 180 stopni. 

oraz „Dziennika Poznańskiego” nie 
zainteresowali się Mazurami. 

Mazurska tożsamość w tamtym 
czasie była oparta na lojalności 
wobec Prus (później Rzeszy Niemiec-
kiej) przy jednoczesnym wyznaniu 
ewangelickim i posługiwaniu się na 
co dzień językiem polskim. Jednakże 
zaostrzenie polityki germaniza-
cyjnej w latach 70. XIX w. groziło 
zniemczeniem mieszkańców Mazur, 
zaś naciski ze strony polskiej mogły 
doprowadzić do nieufności względem 
intencji Polaków.

 W związku z tym Kętrzyński 
podkreślał odmienność i specyfi-
kę mazurskiej kultury i starał się 
w sposób nienachalny dbać o to, aby 
Mazury tożsamościowo pozostały 
związane ze stroną polską. Wykorzy-
stywał do tego między innymi swoją 
naukową pasję i związane z tym 
predyspozycje – był autorem wielu 
artykułów dotyczących tej kwestii. 

Wojciech Kętrzyński nie dożył 
odzyskania przez Polskę niepod-
ległości, doczekały jej jednakże 
dzieła, które pozostały po wybitnym 
historyku oraz poecie zmarłym 
15.01.1918 r. we Lwowie. Napisane 
przez niego wiersze niszczone były 
przez policję austriacką oraz hitle-
rowców, jednakże utwory współpra-
cującego z Oskarem Kolbergiem mi-
łośnika polskości, dla którego folklor 
nie był tylko kwiatkiem u kożucha 
narodowej kultury, wciąż są obecne – 
i to nie tylko na Mazurach.

Magdalena Maciejewska

Mazury Polsce, 
Polskę Mazurom

Wojciech Kętrzyński 
(1838–1918)
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W spomniana wieś znajdo-
wała się w zaborze pru-
skim, a przyszła poetka 
chodziła do szkoły, w któ-

rej uczono ją języka niemieckiego, 
jednakże jej rodzinny dom można 
uznać za ostoję polskości, w której 
wiara i mowa ojców były najważniej-
szymi wartościami.

Dzięki prowadzącemu tajne 
nauczanie ks. Walentemu Bar-
czewskiemu młoda Maria zdobyła 
wiedzę na temat rodzimej historii, 
geografii i literatury. Czytającej na 
głos polskie książki dziewczynki 
przychodzili posłuchać nie tylko 
domownicy, ale również sąsiedzi. 

Jej wielkim marzeniem było 
zostanie nauczycielką. Ze względu 
na to, że przygotowujące do tego 
zawodu seminaria były drogie, a ani 
dziewczyna, ani jej rodzina nie dys-
ponowali tego rodzaju funduszami, 
postanowiła wziąć udział w kursach 
przygotowujących do pracy jako 
nauczyciel pomocniczy w polskich 
szkołach. 

Niestety, ze względu na skom-
plikowaną sytuację społeczno-po-
lityczną, związaną z przegranym 
przez stronę polską plebiscytem 
decydującym o tym, do kogo będą 
należały tamtejsze ziemie, kurs 
został przerwany. Nie zniszczyło to 
jednak marzeń młodej pasjonatki 
edukacji, ale odroczyło je w cza-
sie. W 1926 r. ukończyła bowiem 
krakowskie seminarium nauczy-
cielskie i wkrótce potem rozpoczęła 
wymarzoną pracę. 

Pełna pasji i oddania, pomimo 
trudności związanych z formalną 

przynależnością do innego pań-
stwa – w taki sposób można opisać 
nauczycielkę, która w czasie swojej 
kariery była związana m.in. z pla-
cówkami w Złotowie, Chabrowie, 
Wielkim Buczku oraz Nowym Kram-
sku. Angażowała się w Związek 
Polskich Towarzystw Szkolnych, 
a jej głównym obszarem zaintere-
sowania była opieka przedszkolna 
i religijna. Miała na uwadze m.in. 
to, aby dzieci przygotowujące się do 
I Komunii Świętej mogły przeżywać 
tę uroczystość w języku polskim, nie 
zaś niemieckim. 

Jej pedagogiczna działalność nie 
ograniczała się wyłącznie do murów 
szkolnych – dbała o integrację lokal-
nej społeczności, w związku z czym 
organizowała wiele wydarzeń zwią-
zanych np. z polskimi świętami. 
Zachęcała również do korzystania 
z lokalnej biblioteki, a w związku 
z brakiem pożądanych przez nią 
materiałów do ćwiczeń języka 
polskiego układała wiersze, których 
brzmienie miało nie tylko rozbu-
dzać w dziecięcych sercach miłość 
do dużej i małej ojczyzny, ale także 
językową wrażliwość związaną 
m.in. z brzmieniem polskich głosek.

Pomimo sugestii dotyczących 
konieczności przerwania pracy 
i wyjazdu w miejsca uznawane za 
bardziej bezpieczne Maria Zienta-
ra-Malewska nie porzuciła swoich 
zajęć wraz z wybuchem II wojny 
światowej. We wrześniu 1939 r. 
została pojmana przez hitlerowców 
i osadzona w obozie koncentracyj-
nym Ravensbrück. Uwolniono ją 
z niego rok później, jednakże obozo-

W sercu urodzonej w 1894 r. w Brąswałdzie – wsi znajdującej się nieopodal Olsztyna –  
Marii Zientary-Malewskiej już od najmłodszych lat zaszczepiano uczucia patriotyczne. 

wa rzeczywistość pozostawiła swój 
ślad w sercu warmińskiej Konopnic-
kiej (jak ją nazywano).

Widziałam ręce, z których krew
Tryskała z pracy ponad siły,
Pokrył je batów siny zlew,
Rany się jeszcze nie zgoiły.
Widziałam ręce, wiele rąk,
Wyciągniętych po kawałek chleba.
Wtenczas powiodłam okiem w krąg
Po oczach jasnych, jak strop nieba.
I wiem, że choć nas więżą, 
psami szczują,
Te ręce kiedyś Polskę odbudują.

Wiersze miłośniczki tamtejszego 
folkloru, zafascynowanej balladami 
Adama Mickiewicza, publikowane 
były w wielu czasopismach. Wśród 
jej tekstów znaleźć można m.in. 
wojenne wspomnienia, baśnie 
i legendy. Istotnym punktem od-
niesienia dla jej poezji była również 
Maria Konopnicka, która w swoich 
dziełach dostrzegała ludzką niedolę, 
ubóstwo i piękno ukryte w wiejskim 
krajobrazie. 

Podobne akcenty można zauwa-
żyć u warmińskiej działaczki, która 
w czynach propagowała pozytywi-
styczne idee pracy u podstaw i pracy 
organicznej, aczkolwiek w wersach 
wolała zwracać uwagę na kwestie 
związane z koniecznością powrotu 
ziemi warmińskiej do Polski. 

Śmierć kierowniczki Zespołu 
Pieśni i Tańca „Olsztyn” w 1984 r. 
przerwała zbieranie przez nią war-
mińskiego folkloru, który znany 
jest po dziś dzień również dzięki jej 
twórczości.

Magdalena Maciejewska

Poezja dobra 
na wszystko
Maria Zientara-Malewska 
(1894–1984)
Warmińsko-mazurskie
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W anda Maria Błeńska, znana 
jako „Dokta”, to jedna 
z prekursorek wolności. 
Urodziła się w 1911 r. 

w Poznaniu. Była specjalistką w dzie-
dzinie leczenia trądu, dlatego też 
nazywano ją „Matką Trędowatych”. 
Swoje życie poświęciła na leczenie 
trądu i niesienie pomocy innym.

Błeńska ukończyła Uniwersytet 
Poznański na Wydziale Lekarskim 
w 1934 r. Już w czasie studiów 
aktywnie działała w Akademickim 
Kole Misyjnym. Była także redak-
torką czasopisma rocznego „Anna-
les Missiologicae” oraz członkinią 
zarządu Związku Akademickich Kół 
Misyjnych w Polsce. 

Po ukończeniu studiów przez 
dwa lata pracowała w szpitalu Miej-
skim w Toruniu, a do końca II wojny 
światowej w Narodowym Instytucie 
Zdrowia Publicznego PZH. Podczas 
wojny wstąpiła do Armii Krajowej 
(działa pod pseudonimami „Sza-
rotka” i „Grażyna”), gdzie uzyskała 
stopień podporucznika. To wtedy 
najbardziej rozwinęła się jej działal-
ność związana z niesieniem pomocy. 
Działalność konspiracyjna czy „Gryf 
Pomorski” przysporzyły Błeńskiej 
problemów – lekarka trafiła do wię-
zienia. Wierzyła, że jej działalność 
ma wyższy cel: to Bóg daje mi siłę. 
Widocznie jestem Mu potrzebna. I to, co 
robię, jest w Jego planie. 

Po wojnie w 1946 r. wyjechała 
do Niemiec, gdzie ukończyła kurs 
medycyny tropikalnej, a dwa lata 
później uzyskała wykształcenie z po-
dyplomowych studiów w Instytucie 
Medycyny Tropikalnej i Higieny na 
Uniwersytecie w Liverpoolu.

Od 1951 r. przez prawie 50 lat 
pracowała w Ugandzie w ośrodku 
leczenia trądu. Była pierwszą lekarką 
biorącą udział w misji Sióstr Fran-
ciszkanek z Irlandii. To sprawiło, że 
musiała wykonywać operacje, które 
czasem wykraczały poza jej umiejęt-
ności. Pod jej kierownictwem udało 
się stworzyć nowoczesny szpital, 
w którym znajdowały się m.in. domy 
dla trędowatych, kościół i oddział 
dziecięcy.

W 1993 r. wróciła do Poznania, 
gdzie działała dla Rady Fundacji 
Pomocy Humanitarnej Redemp-
torismissio. Zmarła 27.11.2014 r. 
w wieku 103 lat.

Za swoje zasługi była licznie 
odznaczana i upamiętniana. Jednym 
z najważniejszych zaszczytów był ty-
tuł honorowy doktora honoris causa 
Akademii Medycznej w Poznaniu. Co 
więcej, dr Błeńska została wybrana 
przez Urząd Miasta Poznania Pozna-
nianką Stulecia w 2018 r. Jest rów-
nież patronką Piątkowskiej Szkoły 
Społecznej i Oddziału Toksykologii 
Szpitala Miejskiego im. Franciszka 
Raszei w Poznaniu. 

Poświęcenie siebie dla innych, stawianie potrzeb obcych ponad swoje – nie było to łatwe 
zadanie ani kiedyś, ani nie jest obecnie. Dlatego w naszej historii tak wyraźnie zapisała się  
Wanda Błeńska. 

Swoje spełnione życie zawdzię-
cza Bogu. Powiadała: głębokie we-
wnętrzne szczęście daje więź z Bogiem. 
Poczucie Jego istnienia, Jego perso-
nalnego udziału w tym, co się dzieje 
z nami. Dzięki swojemu wielkiemu 
sercu, które poświęciła działalności 
misyjnej i pomocy innym ludziom, 
w październiku 2019 r. arcybiskup 
Stanisław Gądecki zwrócił się do 
Konferencji Episkopatu Polski 
w sprawie propozycji jej beatyfika-
cji, a już 14.01.2020 r. Kongregacja 
Spraw Kanonizacyjnych wydała 
nihil obstat (zgodę) na rozpoczęcie 
na poziomie diecezjalnym pro-
cesu beatyfikacyjnego Błeńskiej. 
18.10.2020 r. (w Niedzielę Misyjną 
i wspomnienie św. Łukasza, który 
jest patronem lekarzy) w poznań-
skiej bazylice archikatedralnej 
odbyła się uroczysta msza, na której 
otwarto oficjalnie proces beatyfika-
cyjny. Od tego dnia Błeńskiej przy-
sługuje tytuł Służebnicy Bożej.

Błeńska została zapamiętana 
jako kobieta pełna optymizmu, rado-
ści i serca gotowego do pomocy. Jak 
sama powiadała: najskuteczniejszym 
lekarstwem jest miłość czy sztuką jest 
przebaczać i zapominać to, co złe. Dziś, 
gdy żyjemy w wolnej Polsce, powin-
niśmy kierować się tymi myślami, 
brać wzór z takich osób jak Błeńska. 
Możemy dzielić się dobrem i tworzyć 
lepszy świat.

Marta Dąbrowska

Nieść dobroć
Wanda Błeńska 

(1911–2014)
Wielkopolskie
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Stanisław Taczak urodził się 
8.04.1874 r. w Mieszkowie, 
w Wielkopolsce. W latach 
1880–1884 uczęszczał do 

szkoły ludowej, następnie, mając 
dziewięć lat, został uczniem gimna-
zjum w Ostrowie Wielkopolskim. 

W szkole językiem wykładowym 
był niemiecki. W tym trudnym 
okresie rozwijającego się procesu 
germanizacji młodzi Polacy, którzy 
wywodzili się z katolickich i patrio-
tycznych rodzin, skupiali się wzajem-
nie w grupach samokształceniowych, 
które z czasem przekształciły się 
w konspiracyjne kółka Towarzystwa 
Tomasza Zana i stały się strukturą 
mającą na celu kształcenie młodej 
inteligencji w duchu polskości. Do tej 
organizacji od 1885 r. należał także 
Stanisław Taczak. 

Po zdaniu matury 19-letni Stani-
sław udał się do Freiburga w Sakso-
nii, gdzie podjął studia na Akademii 
Górniczej. W 1897 r. Taczak uzyskał 
dyplom inżyniera hutnika, a rok póź-
niej tytuł inżyniera dyplomowanego. 

W 1898 r. został powołany 
do odbycia rocznej obowiązkowej 
służby wojskowej w armii pruskiej 
w 155 Pułku Piechoty w Ostrowie 
Wielkopolskim. Po przeniesieniu do 
rezerwy awansował na porucznika 
w armii pruskiej. Kariera wojskowa 
nadal pozostawała na drugim planie, 
ponieważ Taczak poświęcał się pracy 
naukowej i otrzymał stanowisko asy-
stenta na Politechnice Berlińskiej. 

Pracował w katedrze zajmującej 
się chemią węgla. Czas spędzony 
w Berlinie zaowocował poznaniem 
przyszłej partnerki Ewy Wichmann. 
Ewa i Stanisław pobrali się w 1904 r. 
Doczekali się dwójki dzieci. 

Wybuch I WŚ spowodował, 
że 40-letni już Stanisław Taczak 
został zmobilizowany. Początkowo 
otrzymał dowództwo kompanii, lecz 
niedługo po tym awansował na sto-
pień kapitana i przejął dowództwo 
batalionu. Jego pułk został wysłany 
na front wschodni. W następstwie 
wydarzeń rozgrywających się na 
niekorzyść państw centralnych 
na froncie wojennym w grudniu 
1916 r. poprosił o wyrażenie zgody 
na przeniesienie w charakterze 
instruktora do Legionów Polskich. 
Kolejnym krokiem było tworzenie 
i organizacja Polskiej Siły Zbrojnej. 
W 1917 r. został oddelegowany do In-
spektoratu Wyszkolenia, a następnie 
został przewodniczącym Komisji 
Regulaminowej. 

Po uzyskaniu przez Polskę 
niepodległości w 1918 r. zajął się 
pracą nad tworzeniem regulami-
nów i instrukcji dla armii w Sztabie 
Generalnym Wojska Polskiego. 
27.12.1918 r. okazał się dla kpt. Sta-
nisława Taczaka jednym z najważ-
niejszych dni w życiu. 

Przebywający wówczas w Pozna-
niu stał się naocznym świadkiem 
rozpoczynającego się zrywu niepod-
ległościowego, który rozpoczął się po 
przemówieniu Jana I Paderewskiego. 
Pojawiła się kwestia, komu powie-
rzyć dowództwo. Wtedy też Wojciech 
Korfanty zaproponował Taczakowi 
stanowisko tymczasowego dowódcy 
powstania wielkopolskiego. 

Stanisław 2.01.1919 r. został 
awansowany do stopnia majora i tym 
samym stał się wodzem naczelnym 
wojsk polskich w zaborze pruskim. 
Spośród grona kandydatów wszyst-
ko przemawiało za uzasadnionym 

Bartosz Antoniewicz

wyborem Taczaka – był patriotą 
i intelektualistą, pochodził z Wiel-
kopolski, posiadał doświadczenie 
wojenne. W krótkim czasie swojego 
dowództwa udało mu się przeformo-
wać oddziały powstańcze w regular-
ne wojsko i stworzyć podwaliny pod 
przyszłą Armię Wielkopolską. 

Po przekazaniu dowództwa 
nadal działał w Sztabie Dowództwa 
Armii Wielkopolskiej, gdzie peł-
nił funkcję zastępcy szefa sztabu. 
W 1919 r. był dowódcą 11 Pułku 
Strzelców Wielkopolskich. Otrzymał 
też awanse na stopień podpułkow-
nika, następnie pułkownika. Taczak 
brał udział także w wojnie polsko–
bolszewickiej w 1920 r. 

Po zakończeniu działań wojen-
nych w 1921 r. został odznaczony 
Krzyżem Srebrnym Orderu Wojen-
nego Virtuti Militari. Jego wojskową 
karierę zwieńczył awans do stopnia 
generała brygady. Po dziewięciu 
latach od przejścia w stan spoczyn-
ku we wrześniu 1939 r. ponownie 
włożył mundur żołnierza i walczył 
w szeregach „Armii Poznań”. Po 
kampanii wrześniowej dostał się do 
niewoli i okres II wojny światowej 
spędził w niemieckich oflagach. 

Po wojnie znalazł się we Francji 
i wstąpił do Polskich Sił Zbrojnych na 
Zachodzie, lecz rok później wrócił do 
kraju. Zmarł 2.03.1960 r. w Malbor-
ku i tam też został pochowany. 

Osoba i czyny gen. Stanisława 
Taczka w okresie PRL były celowo 
deprymowane przez władze komu-
nistyczne. Dopiero w 1988 r. dzięki 
zabiegom rodziny i kombatantów 
odbyło się uroczyste przeniesienie 
prochów na cmentarz Zasłużonych 
Wielkopolan w Poznaniu.

Tylko zwycięstwo 

Niezwykle skuteczny, znał dobrze metody prowadzenia walki, dał się poznać jako dobry  
strateg, dzięki czemu awansował na kolejne stopnie oficerskie. Taki był Stanisław Taczak.

Stanisław Taczak 
(1874–1960)
Wielkopolskie
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Bolesław ukończył Collegium 
Marianum w Peplinie, z kolei 
maturę zdawał w Królewskim 
Katolickim Gimnazjum Mę-

skim w Chełmnie w 1890 r. Kolejno 
swoje kroki skierował do Semina-
rium duchownego w Peplinie, gdzie 
otrzymał święcenia subdiakonatu 
w 1893 r., a w 1895 r. święcenia 
kapłańskie.

Lata 1894–1897 to czas spę-
dzony na studiach w Królewskiej 
Pruskiej Akademii Teologicznej 
i Filozoficznej w Münster. Tam też 
w 1897 r. obronił rozprawę doktor-
ską z filozofii. 

Jego działalność wiąże się 
z rodzinnymi stronami, gdzie 
miała miejsce jego pierwsza posługa 
kapłańska jako wikarego na parafii 
w Lubawie. Od początku roku szkol-
nego 1899 r. rozpoczął działalność 
pedagogiczną w peplińskim semina-
rium duchownym. Kolejno w 1902 r. 
po krótkiej służbie duszpasterskiej 
w Złotowie w 1903 r. został probosz-
czem parafii Zakrzewo. Już w tym 
momencie jego kandydatura nie była 
dobrze postrzegana przez władze 
pruskie z powodu jego antygermani-
zacyjnych poglądów. 

Zanim jednak ks. Domański 
przybył do Zakrzewa, wieś ta była 
znana z tego, że była silnym ośrod-
kiem polskości, przykładem czego 
były np. msze święte odprawiane 
w języku polskim. 

Ks. Domański był dobrym 

kaznodzieją, a katechezę prowadził 
w języku polskim, ucząc dzieci pol-
skości i historii. Był również dosko-
nałym organizatorem życia parafial-
nego. Mimo wielu trudności, jakie 
sprawiała mu władza niemiecka, 
jego działalność była coraz bardziej 
popularna. Ksiądz popierał pracę 
organiczną i namawiał parafian do 
zdobywania nowej wiedzy. 

Był również organizatorem Kó-
łek Rolniczych w tamtym obszarze, 
a jego umiejętności spowodowały, że 
został wybrany na prezesa Rady Nad-
zorczej Banku Ludowego w Złotowie. 
W okresie 1918–1920 razem z grupą 
działaczy zaangażował się w walkę 
o przyłączenie ziemi złotowskiej do 
Rzeczypospolitej. Kiedy akcja się nie 
udała, protestował przeciw masowej 
reemigracji Polaków spoza granic do 
powstałej II Rzeczypospolitej. 

Nie przyjął również otrzymanej 
propozycji awansu na wyższe stano-
wisko kościelne i przeniesienia do 
Torunia. Nie chciał zdradzać narodu, 
opuszczając ojcowiznę. Spotkało 
się to z szerokim odzewem wśród 
polskiej ludności na Pomorzu, Śląsku 
oraz w innych rejonach Rzeszy 
Niemieckiej. 

Udało mu się natomiast wywal-
czyć u władz niemieckich w 1928 r. 
uchwalenie ordynacji, która doty-
czyła uregulowania szkolnictwa dla 
mniejszości polskiej w Prusach. 

W 1929 r. został wybrany na 
patrona Rady Nadzorczej Związku 

Spółdzielni Polskich w Niemczech. 
Od tego czasu był „księdzem Pa-
tronem”. Po czterech latach został 
prezesem berlińskiej spółki akcyjnej 
Bank Słowiański. Uczestnictwo 
w obu tych organizacjach pozwoliło 
mu na stworzenie ekonomicznej nie-
zależności Polaków zamieszkujących 
terytorium Niemiec. 

Jego przydomek zaczynał być 
coraz bardziej popularny, dlatego 
9.02.1933 r. został powołany na 
prezesa Związku Polaków w Niem-
czech. W podziękowaniu za jego 
działalność zorganizowano w Ber-
linie 6.03.1938 r. Kongres Związku 
Polaków. Nie było łatwo zorganizo-
wać to wydarzenie, wszystko przez 
hitlerowskie władze.

Przybyło jednak 5000 uczestni-
ków, którym ks. Domański zapre-
zentował swoje słynne Pięć Prawd 
Polaków. Znalazły się w nich tezy do-
tyczące wiary ojców, która jest wiarą 
kolejnych pokoleń Polaków; służby 
Polaków dla narodu i ojczyzny, która 
jest jak matka. 

Ks. Domański zmarł 21.04.1939 
r. w Berlinie, a pochowany został 
w Zakrzewie. Jego pogrzeb był ostat-
nią manifestacją Polaków w Niem-
czech przed wybuchem II wojny 
światowej. 

Został odznaczony Złotym Waw-
rzynem Akademickim 25.04.1939 r. 
za „szerzenie zamiłowania do litera-
tury polskiej i krzewienie czytelnic-
twa wśród Polactwa w Niemczech”. 

Bolesław Domański urodził się w wielodzietnej rodzinie, w której tradycje patriotyczne były  
na porządku dziennym. Już w wieku dziewięciu lat wiedział, że chce poświęcić się służbie Bogu.

Ewelina Makoś

Niezastąpiony 
wzór polskości

Bolesław Domański 
(1872–1939)

Zachodniopomorskie
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Ewelina Makoś

Sanitariuszka 
z Wołynia
Ewelina Nowak 
(1925–1945)
Zachodniopomorskie

Ojciec Eweliny był właścicie-
lem gospodarstwa rolnego. 
Dziewczynka ukończyła 
szkołę powszechną w rodzin-

nej miejscowości. Podczas agresji 
ZSRR na Polskę pomagała rodzicom 
w obowiązkach w gospodarstwie.

Podczas kolejnego wkroczenia 
Armii Czerwonej na terytorium Kre-
sów Wschodnich II RP latem 1944 
r., podobnie jak inne młode dziew-
czyny, została powołana do 1 Armii 
Wojska Polskiego. Została wstępnie 
przeszkolona na Kresach Wschod-
nich w Kampanii 14 Pułku Piechoty. 
Miała w sobie dużo energii, ochoty 
do walki i zaangażowania, jeśli 
chodzi o chęć nauki i opanowania 
sztuki wojskowej. Kolejnym etapem 
po szkoleniu i przejściu okresu 
rekruckiego było odbycie kursu 
sanitarnego, tym razem w 4 Dywizji 
Piechoty. Po zakończeniu tego kursu 
powróciła do 14 Pułku Piechoty i ra-
zem z innymi wyruszyła na front. 

Brała udział m.in. w ofensywie 
styczniowej w 1945 r. oraz w wal-
kach o Warszawę. Kolejne walki, 
w których brała udział, to przeła-
mywanie wału Pomorskiego oraz 
bitwy w obszarze granicy polsko-
-niemieckiej. 

Podczas każdej z walk wyróż-
niała się spokojem, odwagą i zawsze 
była gotowa do niesienia pomocy 
innym żołnierzom. Za walkę o wał 
Pomorski została odznaczona srebr-
nym medalem „Zasłużonym na 
Polu Chwały”. 

Na początku marca 1945 r. 
razem z 14 Pułkiem znalazła się 
pod Kołobrzegiem, gdzie 10.03. 
miały miejsce walki o Białe Kosza-
ry. Kolejno 13.03. Ewelina na ulicy 
znanej dzisiaj jako Trzebiatkow-
ska pomagała żołnierzom, którzy 
odnieśli rany.  

Pewnego dnia została ostrze-
żona o zwiększonym ostrzale 
i pogorszeniu warunków w tym 
rejonie. W dniu, kiedy zginęła, nie 
była wystarczająco ostrożna, wobec 
tego kiedy zbliżała się do kolejnego 
rannego żołnierza, została śmier-
telnie postrzelona przez niemiec-
kiego strzelca wyborowego. Jej 
współtowarzysze chcieli ściągnąć ją 
z pola walki, ale z powodu silnego 
ataku nie było to możliwe. Udało się 
dopiero w nocy. 

W związku z tym, że była 
lubiana i znana wśród swoich 
towarzyszy, żołnierze postanowili 
pochować ją godnie, z ceremonia-

Ewelina Nowak urodziła się na Wołyniu, w małej wsi Mirosławka. Była sanitariuszką biorącą 
udział w walkach podczas II wojny światowej.

łem wojskowym. Uroczysty pogrzeb 
Eweliny Nowak odbył się dwa dni 
po jej śmierci, 15.03.1945 r., nieda-
leko miejsca, w którym zginęła. Po 
wojnie została wykonana ekshu-
macja zwłok, a jej ciało zostało 
przeniesione na cmentarz Wojenny 
w Kołobrzegu. Tam spoczywa obok 
innych żołnierzy, którzy oddali 
swoje życie za Kołobrzeg.  

13.07.1980 r. Ewelinie Nowak 
poświęcono pomnik Sanitariuszki. 
Pomnik ten ma również oddawać 
hołd wszystkim kobietom, które 
walczyły w oddziałach Wojska Pol-
skiego o wolność ojczyzny podczas 
II WŚ. Dzieło zostało odtworzone 
na podstawie zdjęć przez Adolfa 
Cogela z Wrocławia. Przedstawia 
klęczącą dziewczynę w żołnier-
skim mundurze z torbą na ramie-
niu, która niesie pomoc rannemu 
żołnierzowi. 

Ewelina Nowak została wybrana 
jako bohaterka województwa za-
chodniopomorskiego w plebiscycie 
Polregio z okazji 100-lecia odzy-
skania niepodległości przez Polskę. 
Pierwszy pociąg z jej wizerunkiem 
wyjechał 18.03.2019 r. o 9.53 z Ko-
łobrzegu do Szczecina Głównego. 
Pociąg kursował dwa lata.
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Od początku przygotowań do 
listopadowych obchodów 
wiedzieliśmy, że chcemy 
w sposób wyjątkowy i trwały 

uczcić ten jakże ważny w historii 
naszego kraju 11 dzień miesiąca.

Z racji tego, że Fundacja Inicja-
tyw Młodzieżowych integruje lokal-
nych działaczy, chcieliśmy skupić 
się na miejscach, w których anga-
żują się młodzi aktywiści – małych 
ojczyznach. 

W szkołach uczymy się o wo-
dzach, strategiach i przebiegach 
bitw, czołgach, broniach. Z książko-
wych stronic nie posiądziemy jednak 
wiedzy o tych, którzy działali blisko 
naszych domów, kto wie, może nawet 
w tej samej miejscowości, na tej 
samej ulicy? 

Jako obywatele XXI-wiecznego 
świata nie mamy wręcz prawa zapo-
minać o tych, dzięki którym żyjemy 
w wolnym kraju, mamy dostęp do 
edukacji, kultury, w nieskrępowany 
sposób możemy posługiwać się języ-
kiem, w każdej chwili pójść do sklepu 
i kupić to, na co tylko mamy ochotę. 
To wszystko za niewiarygodną wręcz 
stawkę, jaką były stracone niezliczo-
ne istnienia naszych przodków. 

Czymże byłaby miłość do całego 
kraju, jeśli próbowalibyśmy wypierać 
się korzeni? Dla noworodków całym 
światem są rodzice, z czasem najbliż-
sza rodzina, koledzy i koleżanki ze 
szkoły. Wraz z upływem czasu miej-
sce, do którego należymy, zaczyna się 
w naszej świadomości coraz bardziej 
rozrastać.

Publikacja Prekursorzy wolno-
ści powstała po to, aby pokazać 
nam samym, jak wiele nie wiemy. 

Aby uzmysłowić, ile osób walczyło 
o naszą wolność, na jak rozmaite 
sposoby. Czy mieliśmy problem ze 
znalezieniem niektórych bohaterów? 
Skłamalibyśmy, przecząc. 

Prace nad publikacją uświado-
miły nam, że w każdym wojewódz-
twie są bohaterki i bohaterowie, 
wystarczy się tylko rozejrzeć i dobrze 
poszukać. Ułatwiamy Wam to za-
danie – dzięki wystawie, e-wydaniu 
oraz gazecie macie możliwość za-
poznać się z sylwetkami 32 niezwy-
kłych postaci. 

Mamy głęboką nadzieję, że nasza 
praca będzie dla Was inspiracją 
do dalszego odkrywania historii 
kolejnych osób, a następnie szerze-
nia o nich wiedzy w swoich środo-
wiskach. Nie chcemy dać Wam ryby. 
Potraktujcie to jako wędkę. 

Wnioski po lekturze Prekursorów 
powinien wyciągnąć każdy sam. Jed-
no jest pewne – to, że – o ironio – nic 
nie jest w życiu pewne, a poświęcanie 
swojego życia dla zapewnienia lep-
szego świata potomnym stanowi akt 
zasługujący na największą chwałę. 

Niech zbiór stanowi dla Was 
inspirację w codziennym życiu, 
napawa dumą z bycia obywatelem 
tak walecznego kraju i daje nadzieję, 
kiedy życie rzuca kłody pod nogi.

W imieniu  
Fundacji Inicjatyw Młodzieżowych  

oraz autorów  
Prekursorów wolności

Aleksandra Klimkowska
redaktor prowadząca

Ojczyzny 
równoległe
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