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Anna Krawiecka-Kownacka

Helenka, Halusia, Halina
Helena Krawiecka, z domu Maślanka urodziła się 14 marca 1927 roku w Chromcu, województwo poznańskie, powiat jarociński (zarejestrowana w USC Nowe Miasto nad Wartą nr 51/
1927). Zmarła 24 sierpnia 2019 roku w Kielcach. Przeżyła 92 lata.
W jej dzieciństwo wdarła się wojna. Rodzice Heleny: Kazimiera z domu Koss i Szczepan
Maślanka (syn Julianny Chałupki i Konstantego Maślanki) byli nauczycielami w wiejskiej szkole w
Kraszkowicach. Helena od dziecka towarzysząc im w pracy w wieku pięciu lat umiała tyle, że rozpoczęła naukę w szkole. Widocznie było to za wcześnie, bo zaczęła mieć lęki nocne. Lekarz polecił, aby na rok przerwała naukę. Przeczytała wtedy wszystkie książki ze szkolnej biblioteki. W 1939
roku skończyła 6 klas szkoły podstawowej i zdała egzamin do gimnazjum Sióstr Urszulanek pod
Poznaniem. Mama przygotowała jej całą wyprawkę i 1 września miała ją zawieźć do szkoły. Helena
tak wspominała ten dzień: „1 września 1939 roku o godzinie 5 rano obudził mnie huk. Wszyscy
wybiegliśmy przed dom. Zobaczyliśmy samoloty zrzucające bomby na Wieluń. Wkrótce potem
wjechali do nas Niemcy na motocyklach a za nimi czołgi. Most na rzece Warcie był strategicznym
miejscem. Okupanci chcieli go opanować”.
Kiedy przejechały pierwsze czołgi wszyscy Polacy zaczęli uciekać w stronę Polesia. Moi
rodzice jechali na rowerach. Na siodełku wieźli najmłodszą 2-letnią siostrę Delę, starszą Dankę
i Lidkę wiózł sąsiad na furmance, a ja jechałam na młodzieżowej damce za rodzicami. Kiedy wjechaliśmy na most na Warcie w Krzeczowie nadleciały niemieckie samoloty i zaczęły rzucać na nas
bomby. Wszyscy rozpierzchli się we wszystkie strony. Na moście leżały wozy, konie i zabici ludzie. Ja rzuciłam swój rower i schowałam się w lesie, który znajdował się zaraz przy moście. Nie
widziałam swoich rodziców. Tak się bałam, że ich nie szukałam. Położyłam się pod wielkim drzewem i patrzyłam w niebo na pikujące samoloty. Byłam na wpół przytomna ze strachu. Następnego
dnia wsiadłam na jakąś furmankę i znalazłam swoich rodziców, który też siedzieli na tej furmance
z Delą.

Krawiecka Helena 2 latka w białej czapeczce
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Krawiecka Helena 1938 r.

Po dwóch tygodniach spotkaliśmy siostry i na polecenie Niemców wróciliśmy do domu, do
Kraszkowic. Kiedy przyjechaliśmy do naszego domu i weszliśmy do środka wszystko było splądrowane a w pokoju, w piecu kaflowym tkwił wielki pocisk artyleryjski. Jakiś znajomy ojca z kolegą wyciągnęli ten pocisk nie naruszając ścian, ale następnego dnia weszli Niemcy do naszego domu
i kazali nam się wynosić do maleńkiej chatki, która stała na skraju wsi. Mój ojciec, Szczepan Maślanka uciekł do lasu. Następnego dnia wszyscy uciekliśmy (cała wioska) do lasu, do małej leśniczówki myśląc, że Niemcy opuszczą nasza wieś. Mieszkaliśmy tam przez 2 tygodnie. Wówczas ja
ze starszym kolegą poszliśmy do wsi, żeby sprawdzić co się tam dzieje i przynieść coś do jedzenia.
Szosą jeździły czołgi niemieckie. Spotkaliśmy Niemców, którzy kazali natychmiast wszystkim
wracać do wsi, bo inaczej nas rozstrzelają. Wszyscy oprócz mojego ojca Szczepana Maślanki wrócili na wieś. Zamieszkaliśmy w małej chatce na skraju.
Pierwszą rzeczą, którą zrobili Niemcy, to wyprowadzili Żydów z jedynego we wsi sklepu
żydowskiego. Do furmanki za nogi przywiązali wszystkich członków ich rodziny i po bruku wieźli
10 kilometrów do Wielunia. Widzieliśmy jak ich głowy, także malutkich dzieci, roztrzaskują się
o kamienie. Wszystkich gospodarzy z większych gospodarstw rolnych wysiedlono i wywieziono do
fabryk amunicji. W tych gospodarstwach osiedlono Niemców, których przywieziono z Besarabii.
Wszystkich nauczycieli i księży okupanci wywieźli do Dachau, Mauthausen i innych obozów
śmierci. Pozostał tylko jeden ksiądz w promieniu 50 kilometrów, który miał obywatelstwo włoskie.
Dziewczęta, które miały powyżej 14 lat ciemnowłose i ładne Niemcy powywozili do domów publicznych dla żołnierzy. Moja koleżanka przeznaczona do takiego transportu wyskoczyła na dworcu
z pierwszego piętra i złamała nogę, więc ją pozostawiono na miejscu. Dzieci o jasnych włosach
i niebieskich oczach w wieku powyżej 6 lat wywożono do Niemiec i przysposabiano do życia w rodzinach niemieckich. Część młodzieży w wieku od 14 lat wysłano do fabryk amunicji. Te dzieci,
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które znały choć kilka słów po niemiecku musiały się zameldować w urzędzie pracy i dostały pracę
u Niemców.
W Kraszkowicach był majątek ziemski myśliwski, który należał do przedwojennych fabrykantów niemieckich firmy Kruche&Ender. Właściciele tego majątku przyjeżdżali okresowo. Zarządcą tego majątku był osiadły przed wojną Niemiec o nazwisku Kundel. Zaproponował on mojej
mamie, że przyjmie mnie do pracy w majątku i w ten sposób dostanę kartki żywnościowe i nie wywiozą mnie (byłam niebieskooką blondynką) do Niemiec. Dał mi on podręcznik języka niemieckiego i kazał się uczyć, abym mogła zdobyć lepszą pracę. Pierwsza praca w ogrodzie dworskim to
było wyrywanie ostów i pokrzyw. Kiedy nauczyłam się trochę niemieckiego zatrudniono mnie w
biurze majątku, jako gońca. Dostałam służbowy rower. Ten Kundel kazał wracać do lasu mojemu
ojcu. Nie zawiadomił Niemców, że on jest nauczycielem i zatrudnił go na poczcie, jako listonosza
w 1940 roku. Ojciec był w partyzantce; jako listonosz zdobywał informacje o ruchach miejscowej
żandarmerii i gestapo, którzy stacjonowali w budynku właścicieli (poczta i żandarmeria w jednym
budynku). Przetrwał tak całą wojnę. Moja mama nie pracowała – miała maszynę do szycia, przedwojenną. Żeby zarobić na rodzinę zajmowała się szyciem ubrań dla Niemek. Kartki żywnościowe
mieli tylko ci, co pracowali. Dzieci pracowników dostawały na kartkę 10 deko chleba na tydzień
a pracownicy 90 deko. Ja dostawałam prócz tego deputat ze dworu. To było od czasu do czasu trochę jarzyn, 5 kilogramów mąki ziemniaczanej, ponieważ majątek miał krochmalnię, ponadto 90 deko cukru na tydzień i 10 deko margaryny. Nie było się w co ubrać ponieważ wszystkie nasze rzeczy
zostały skradzione jak uciekliśmy przed nalotami. Z ubrania zostało mi tylko to, co miałam na sobie
w dniu 1 września. Sandałki, skarpetki, sukienkę wiązaną na ramionkach i majtki. Nie miałam nawet koszulki. To samo moje siostry. Mama dostała od koleżanki skrawki włóczki różnokolorowej.
Ponieważ szła zima, szydełkiem zrobiłam sobie sukienkę, skarpety do kolan i kapelusik z rondkiem.
Kiedy był mróz miałam gołe kolana i chodziłam w sandałkach. Potem moja marna zaczęła handlować cukrem. Udało nam się dostać sacharynę do słodzenia a cukier od znajomych kupowałyśmy
lub zamieniałyśmy na coś i ten cukier pakowano w paczkę, plecak i ja woziłam go na granicę polsko-niemiecką do Krupic na stację z Generalną Gubernią. Tam na granicę przyjeżdżała moja kuzynka Bronia. Ja przekazywałam jej cukier, a przywoziłam od niej pieniądze. Żandarmi na mnie nie
zwracali uwagi, ponieważ miałam jasne włosy, niebieskie oczy, nie sądzili, że jestem Polką i tak
zuchwale handluję cukrem, znałam już język niemiecki. Handel się jednak szybko skończył, bo
moją kuzynkę Bronię złapali Niemcy i wywieźli do więzienia na Śląsk.

Krawiecka Helena z Ciocią Delą
Kraszkowice 1939 r.

Krawiecka Helena z ciocią Delą Wierzchosławska
Lwów 1939 r.
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Krawiecka Helena 1943 r.

Krawiecka Helena, Krawiecka Lidia, Danuta, Dela Wierzchosławska

Nasza znajoma nauczycielka, która mieszkała w pobliskiej wsi i miała 2 córeczki a męża jej
zabili w czasie wojny, z głodu i niedostatku zachorowała na gruźlicę. Kiedy zaczęła mieć krwotoki
i lekarz niemiecki stwierdził u niej prątki, dali jej zastrzyk usypiający, po którym umarła i to samo
zrobili jej dzieciom, które były zdrowe, ale miały kontakt z chorobą.
Brata mojego ojca Szczepana Maślanki, Bronka, który był czeladnikiem w cukierni Wedla
w Warszawie, wywieźli do Mauthausen i tam zginął.
Moja mama postanowiła pomóc Bronce, która była w więzieniu. Postarała się o trochę marek, kupiła niemiecką kartkę żywnościową. Zrobiła paczkę. Jedyne buty, które zdobyła dla mnie na
zimę, też kazała zawieźć Broni.
W wieku 14 lat miałam Ausweis, ale Polakom nie wolno było podróżować. Nawet, jeżeli
byli robotnikami i musieli jechać gdzieś do pracy, to przewożono ich pociągami towarowymi. Kupiłam bilet do tej miejscowości, gdzie było więzienie Broni i wsiadałam do pociągu osobowego
udając Niemkę. Serce moje zmartwiało, kiedy za chwilę do tego przedziału wszedł niemiecki oficer. Na szczęście nie rozmawiał ze mną i wkrótce wysiadł. Okazało się, że w Katowicach musiałam
się przesiąść. W nocy znalazłam się na dworcu. Były wydzielone poczekalnie dla Polaków i Niemców. W poczekalni dla Polaków ludzie siedzieli na podłogach, na stołach. Nie było miejsca, żeby
gdzieś usiąść, a ja już byłam bardzo zmęczona. W poczekalni dla Niemców wszystkich legitymowano, więc tam nie mogłam się dostać. Wobec tego chodziłam po peronie, ale byłam skonana.
Ławki były zajęte i się ściemniło. Zauważył mnie starszy o kilka lat chłopak, który zapytał mnie po
niemiecku dlaczego sama chodzę po dworcu i powiedział, że to niebezpieczne. Powiedziałam mu,
że mam przesiadkę i gdzie jadę i że jestem Polką. Powiedział, że jest polskim partyzantem i zaproponował kolację i nocleg u swojej siostry. Poszłam do tej siostry do domu, gdzie mnie nakarmiono.
Spałam z tą siostra w pokoju, a rano ten chłopak zaprowadził mnie na pociąg. Gdy nadjechał mój
pociąg wsiadłam do niego. Zanim skład ruszył wsiadł do mojego przedziału gestapowiec w czarnym mundurze z trupią czaszką. Byłam przerażona a Niemiec postanowił się zaopiekować samotną
dziewczynką i zaczął ze mną rozmawiać. Zapytał mnie gdzie jadę, do kogo. Powiedziałam do kuzynki i wymieniłam miasto. Okazało się, że on jedzie do tego samego miasta i byłam w strachu,
żeby nie zechciał mnie odprowadzić. Na szczęście się zdrzemnął za chwilę. A kiedy pociąg stanął
na właściwej stacji, powiedział swoje hail hitler przepraszając, że bardzo mu się spieszy i nie może
mnie odprowadzić, bo jedzie służbowo. Bardzo się z tego ucieszyłam. Była 5 rano, kiedy doszłam
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do więzienia gdzie przebywała Bronia. Ponieważ mówiłam po niemiecku, to strażniczki, mimo że
to było zakazane, wpuściły mnie do niej do celi i pozwoliły pół godziny posiedzieć, zanim przyjdzie zmiana, dać jej paczkę i porozmawiać. Przy końcu zmiany kazały mi wyjść na zewnątrz i już
bez przygód wróciłam do domu.
Helena zobaczyła okrucieństwo i śmierć, morze śmierci. Zobaczyła jak jej siostry głodują,
jak malutkie muszą harować w polu, jak cierpi mama nie mogąc nakarmić dzieci. Szybko musiała
stać się dorosła.

Krawiecka Helena 1954 r. na koloniach, jako lekarz

W książce traktującej o działalności niepodległościowej na Ziemi 1939-1953 autorstwa
Włodzimierza Jaskulskiego, wspomniano o Helenie Krawieckiej z domu Maślankównej na stronie
128: „Przykładem wspaniale działającej placówki partyzanckiego wywiadu było biuro majątku
Kraszkowice, w którym jednocześnie mieściła się agencja pocztowa i posterunek żandarmerii. Kierownikiem majątku i jednocześnie kierownikiem ajencji pocztowej był Józef Radzicki (doktor prawa
pochodzący z Poznania i zamieszkały z rodziną w Kraszkowicach). Znał on biegle język niemiecki
i cieszył się zaufaniem zarządcy majątku Zundella, a także miejscowej żandarmerii. Był on jednocześnie w służbie Narodowej Organizacji Wojskowej, a następnie Armii Krajowej. Doktor Radzicki
zatrudniał w biurze młodą, inteligentną, bardzo sprytną panienkę Halinkę Maślankównę, której ojciec, nauczyciel z zawodu, Szczepan Maślanka, pseudonim ‘Kraska’ był w czasie wojny listonoszem. Wymieniona trójka miała pełny nadzór nad posterunkiem żandarmerii jak i korespondencją
pocztową dotyczącą tego posterunku i przekazywała informacje partyzantom.”
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Liczyła się praca i rodzina
Helena Krawiecka w dzieciństwie nazywana była Halinką, w dorosłym życiu, rozkochana w
mitologii zmieniła imię na Helena. Miłość do literatury, wpajana jej przez ojca Szczepana Maślankę
przekazała dzieciom. Po wojnie brakowało nauczycieli, więc młodziutka, osiemnastoletnia Helena,
dokształcana na tajnych kompletach, uczyła w szkołach matematyki.
Bez problemów dostała się na wydział fizyki na Politechnice Poznańskiej, ale zaraz zmieniła
uczelnię na Akademię Medyczną. Tam była zafascynowana osiągnięciami profesora chirurga ortopedy Adama Grucy, myślała o specjalizacji pod jego kierunkiem. Jednak wielka miłość radykalnie
pokrzyżowała jej plany. Za mężem Henrykiem Krawieckim, poznanym na studenckim obozie, przeniosła się na Akademię Medyczną w Warszawie, jej narzeczony studiował tam w Szkole Głównej
Planowania i Statystyki.
Po ślubie zawartym w lutym 1952 roku, urodziła im się w grudniu córka Anna, obecnie Anna Krawiecka-Kownacka, kielecka dziennikarka. Gdy młodzi małżonkowie skończyli studia, nakaz
pracy, który wówczas obowiązywał, rzucił ich z małym dzieckiem na mazurskie Ziemie Odzyskane, do Dobrego Miasta. Helena zaczęła pracować w tamtejszym szpitalu rejonowym prowadząc
Izbę Porodową, dyżurując w oddziale wewnętrznym i chirurgii, lecząc dzieci, jeżdżąc z pogotowiem i jako koroner oraz przyjmując chorych w domu. Jej mąż był kierownikiem mleczarni w Dobrym Mieście. Wtedy, w 1956 roku, w Lidzbarku Warmińskim urodziła im się córka Jola, obecnie
Jolanta Konopka, absolwentka bibliotekoznawstwa Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Kielcach,
która później całe zawodowe życie pracowała w bibliotece na Politechnice Świętokrzyskiej.

Krawiecka Helena Akademia Medyczna 1951 r.
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Helena Krawiecka ze świeżo poślubionym mężem, I rok studiów, ona na AM, on na SGPiS

Krawiecka Helena 1946 r.
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Krawiecka Helena. Szpital w Dobrym Mieście
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Krawiecka Helena.
Szpital w Dobrym Mieście 1953 r.

Krawiecka Helena. Szpital w Olsztynie
specjalizacja z interny 1962-67

Krawiecka Helena doktorat 1978

Krawiecka Helena w białej garsonce
1-Maja 1978 r.
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Zanim w 1971 roku rodzina Krawieckich osiedliła się w Kielcach, po drodze mieszkała jeszcze 10 lat w Olsztynie. Wówczas Helena, która poważnie zachorowała i nie mogła pracować na dyżurach ani stać przy stole operacyjnym, zmieniła medyczne plany. Zdobyła kolejne stopnie specjalizacji: internę, choroby zakaźne i epidemiologię. Szybko awansowała, została dyrektorem Powiatowej Stacji Epidemiologicznej w Olsztynie. Później tę samą funkcje pełniła w 1970 roku jako Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tarnobrzegu. W 1971 zaproponowano jej pracę z mieszkaniem w
Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Kielcach, gdzie została kierownikiem działu
epidemiologii. Tu przygotowała i na Akademii Medycznej w Krakowie obroniła pod kierunkiem
profesora Romana Lutyńskiego pracę doktorską traktująca o leczeniu powojennych nosicieli duru
brzusznego, czyli tyfusu. Ciągle się dokształcała, więc powołano ja do medycznych zespołów międzynarodowych, np., gdy w końcu lat sześćdziesiątych ubiegłego wieku zwalczano wielka epidemię
czerwonki we włoskiej Wenecji albo szukano przyczyn masowych zachorowań na żółtaczkę zakaźną w Zakopanym. Nie zdecydowała się ze względu na córki na roczny wyjazd do Mongolii. Specjalizowała się w przeciwdziałaniu zakażeniom wewnątrzszpitalnym, najgroźniejszej pladze nękającej
lecznice na całym świecie, powodującej, że pacjenci wyleczeni z podstawowej choroby, umierają
wskutek kontaktu z zarazkami opornymi na wszelkie antybiotyki.
Helena Krawiecka prowadziła szkolenia pielęgniarek i położnych oraz lekarzy stażystów w
tej dziedzinie, prowadziła też kontrole świętokrzyskich szpitali, podczas których zasłynęła z surowych wymagań dotyczących sanitarnych reżimów.
Wcześnie owdowiała 34 lata temu. Męża zabrał rak trzustki i nękające go skutki ciężkich,
wojennych przeżyć. Dopiero 20 lat po jego śmierci dowiedziała się, dlaczego o swej młodzieńczej
przeszłości milczał jak grób. W czasie wojny młodziutki, trzynastoletni Henryk Krawiecki, w ślad
za bratem Józefem, którego później hitlerowcy zamordowali w Oświęcimiu uciekł do partyzantki.
Miał lekkie pióro, więc pisał teksty do biuletynów i ulotek Biura Informacji Związku Walki Zbrojnej – Armii Krajowej i je rozpowszechniał.
Kiedy wyzwolenie Polski przez Armię Czerwoną przyniosło tragiczne rozczarowanie, bo
mężczyzn z Podlasie, z Drelowa i okolic wkraczające wojska radzieckie zapakowały do bydlęcych
wagonów i zaczęły wywozić na Wschód, Henryk uciekł do lasu, wrócił do partyzantki, zamienił
pióro na zdobyczny karabin. W październiku 1946 roku brał udział w słynnym rozbiciu powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego we Włodawie, w wyniku którego uwolniono kilkudziesięciu przetrzymywanych tam więźniów politycznych.
Ujawnił się dopiero, gdy wydano dekret o amnestii w 1947 roku, ale tragiczne wojenne doświadczenia tkwiły w nim do końca jego dni. Helena nie szukała nowego męża. Kochała Henryka,
chociaż nie miała z nim łatwego życia. Kochała też książki, teatr, muzykę, taniec, pływanie, orzechy i kolor niebieski, to był jej ubraniowy znak firmowy. Przygarniała bezdomne psy i inne chore
zwierzaki, które panoszyły się w domu czekając na wyleczenie. A przede wszystkim kochała ludzi.
A oni tę miłość odwzajemniali.
Olga Stetsiuk, która przyjechała z Ukrainy i pomagała jej w chorobie napisała o Helenie tak:
„Nowy Kraj... Nowy język... Ciężkie początki... Nie ciężko, a bardzo ciężko. Ale kiedy poznałam Panią Helenę Krawiecką, poczułam się bardzo ciepło! Jej uśmiech, dobre słowo, miłe oczy, dużo mi
dały wiary i nadziei, że mogę więcej. Nie żyje już moja Kochana Pani Styl, Pani Doktor, Pani serce
na dłoni... Pani Helena.”
Nie żyje, ale zostaje w pamięci ukochana Mamutka Anny Krawieckiej-Kownackiej i Jolanty
Konopki, opiekuńcza, gotująca tysiące pierogów i piekąca tony drożdżowych ciast i naleśników,
ukochana Babcia i Prababcia. Została w pamięci jedynej żyjącej jeszcze jej siostry Danusi, bo schorowane Lidzia i Dela odeszły lata temu. Córki żegnając Helenę Krawiecką powiedziały: Gabriel
García Márquez w Testamencie napisał: „Jutro nie jest zagwarantowane nikomu, ani młodemu, ani
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staremu. Być może, że dzisiaj patrzysz po raz ostatni na tych, których kochasz. Dlatego nie zwlekaj,
uczyń to dzisiaj, bo jeśli się okaże, że nie doczekasz jutra, będziesz żałował dnia, w którym zabrakło
ci czasu na jeden uśmiech, na jeden pocałunek, że byłeś zbyt zajęty, by przekazać im ostatnie życzenie.”

Krawiecka Helena – lat 85

Krawiecka Helena
pożegnanie emerytów
Sanepid, Kielce 1995

Krawiecka Helena Dyplom
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Krawiecka Helena Krzyż Kawalerski
Orderu Odrodzenia Polski

Nasze gene-historie – część druga

Krawiecka Helena – Praca doktorska

Krawiecka Helena – podziękowania

Mama zawsze była dla nas taka, jakby jutra miało nie być. Dała nam moc miłości. Córki
Ania i Jola, wnuki Ania i Tomek, zięć Mariusz oraz prawnuczki Lila i Sofia ze swym tatą Kalidem.

Krawiecka Anna z 90 letnią mamą
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