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Antonina GALSKA -  ^

Urodziła się 14 maja 1896 r. w Grodnie w rodzinie rzymskokatolickiej jako córka 

Jana i Marii z Modzelewskich.

Miała jednego, dużo starszego brata Romana.

Jej rodzice posiadali w Grodnie wytwórnię narzędzi rolniczych. Matka była 

działaczką społeczną i niepodległościową. Wszystkie działania konspiracyjne córki w 

okresie I i II wojny światowej odbywały się za jej wiedza i z jej udziałem.

W latach 1907-1914 Antonina Galska uczęszczała do gimnazjum w Grodnie.

Ignacy Ziemiański w „Pracy kobiet w POW WschódV wymienia ją  jako jedną z 

tych gimnazjalistek grodzieńskich, które około 1908 r. najbardziej angażowały się w tajną 

pracę samokształceniową. We wniosku przedłożonym do Komitetu Krzyża i Medalu 

Niepodległości (niestety odrzuconym na posiedzeniu Komitetu w dniu 25 czerwca 1938 r.) 

napisano o Antoninie Galskiej. „ Za czasów okupacji rosyjskiej brała czynny udział w 

tworzeniu tajnych szkółek polskich. Podczas okupacji niemieckiej współpracowała z 

organizatorem szkolnictwa polskiego w Grodzieńszczyźnie w r. 1918 i 1919, śp. ks. 

Hrynkiewiczem. W r. 1919, kiedy się organizowały oddziały POW udzieliła w swem 

mieszkaniu kwatery dla 5 instruktorów, przysłanych z Warszawy w celu szkolenia 

wojskowego członków organizacji, nie licząc się wcale z tem, iż jednocześnie 

zakwaterowani byli w je j domu żołnierze niemieccy. Narażała się więc dobrowolnie na 

poniesienie konsekwencji za swój czyn.” Natomiast por. Stanisław Zarzycki z 81 pp w 

Grodnie, b. członek POW w tym mieście w latach 1918-1919 pisał w oświadczeniu z 27 

maja 1933 r.: ,yNiniejszym stwierdzam iż Pani Galska zamieszkała przy uł. Jagiellońskiej w 

czasie pracy konspiracyjnej POW w Grodnie w roku 1919 udzielała schronienia w swym
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domu peowiakom nie licząc się z tem iż w domu tym kwaterowali Niemcy. Narażała się z 

tego powodu na bezapelacyjne uwięzienie w razie ewent. zdekonspirowania się 

peowiaków.”

W okresie od 1 września 1921 r. do 26 czerwca 1922 r. uczyła się na 

Państwowych Kursach Nauczycielskich w Krakowie. Na egzaminie dojrzałości otrzymała 

ocenę chwalebną z zachowania, oceny bardzo dobre z nauki religii, pedagogiki i 

dydaktyki, historii pedagogiki, metodyki specjalnej, praktyki pedagogicznej, chemii i 

mineralogii, fizyki i robót ręcznych, oceny dobre z psychologii i logiki, języka polskiego i 

literatury, nauki o Polsce współczesnej, geografii, biologii, higieny, rysunków, śpiewu i 

kaligrafii, oceny dostateczne z historii, matematyki i ćwiczeń cielesnych. Świadectwo to 

uprawniało ją  do „pełnienia obowiązków tymczasowej nauczycielki szkół powszechnych”. 

Podczas nauki w Krakowie nie otrzymywała stypendium. W późniejszym okresie 

ukończyła Wyższe Kursy Nauczycielskie w Warszawie.

W 1924 r. wyjechała z matka do Francji, gdzie przez dwa lata uczyła w Lille 

języka polskiego dzieci górników polskich. Po powrocie do domu pracowała jako 

nauczycielka języka polskiego w Szkole Ćwiczeń przy Państwowym Męskim Seminarium 

Nauczycielskim w Grodnie oraz na kursach dla dorosłych „Polskiej Macierzy Szkolnej”. 

W latach 30-tych pracowała także w Szkole Powszechnej Nr 5 im. Królowej Jadwigi przy 

ul. Północnej w Grodnie. Irena Kucewicz, mieszkanka Grodna, jedna z uczennic tej szkoły, 

na wieść o śmierci Antoniny Galskiej zamieściła na łamach „Głosu znad Niemna” Nr 

48/1994 wspomnienie p.t. ,N ie umiera ten, kto trwa w pamięci żywych’''. Pisała tam: „ 

podczas pobytu w Warszawie latem b.r. zupełnie przypadkowo dowiedziałam się, że 21 

września minęło 14 łat ja k  zmarła moja ukochana nauczycielka Antonina Galska. Była ona 

dla nas drugą matką. Pierwszą była oczywiście moja ukochana ś.p. mamusia, która 

nauczyła mnie pacierzy i wiary w Boga. Druga, która nauczyła nas mowy ojczystej była 

ś.p. A. Galska...”

W dniu 31 stycznia 1939 r. została odznaczona przez kuratora Okręgu Szkolnego 

Wileńskiego „Brązowym Medalem Za Długoletnią Służbę”.

Od 1 stycznia 1939 r. była członkiem rzeczywistym Polskiej Macierzy Szkolnej.

We wrześniu 1939 r., podczas obrony Grodna przed wojskami sowieckimi 

zorganizowała kilka kobiecych patroli sanitarnych i kierowała nimi. Po zajęciu Grodna
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przez wojska sowieckie ukrywała u siebie i przerzucała ocalałych żołnierzy polskich, a w 

1940 r. utworzyła w swoim domu punkt zbiórki paczek dla zesłanych do Kazachstanu.

W 1941 r. została aresztowana przez NKWD i oskarżona o szpiegostwo. 

Osadzono ją w więzieniu w Mińsku, a następnie w Mohylowie, skąd miała być zesłana do 

łagru. Tak jak wielu innych więźniów sowieckich odzyskała wolność wskutek najazdu 

niemieckiego na Rosję Sowiecką. Powróciła do Grodna, gdzie zastała spalony dom 

rodzinny i brata obłąkanego po stracie rodziny i domu.

Jest jedną z bohaterek grodzieńskich upamiętnionych przez Grażynę Lipińską w 

,Jeśli zapomną o nich ...” Autorka tego aktu oskarżenia systemu sowieckiego i 

upamiętnienia męczeństwa narodu polskiego pisze: „ ...Przyjeżdża z Grodna [do Warszawy 

w sierpniu 1941 r.J Galska, towarzysząca ciężko choremu bratu Romanowi. Nieszczęście 

burmistrza z Radoszkowicz nie jest -  niestety -  odosobnionym przypadkiem. Ten sam los 

spotkał Galskiego. Kiedy po ucieczce z więzienia bolszewickiego wrócił do rodzinnego 

domu w Grodnie, powitały go tam tylko zgliszcza i popioły. Jego rodzinę NKWD wysiedlił 

w głąb Azji. Gałski dostał pomieszania zmysłów. Siostra odwozi go teraz do Tworek. 

Antonina Galska, z  twardego kruszcu ciosana, kipi energią i pragnieniem działania. Od 

polskich podziemnych władz szkolnych otrzymuje wskazówki i pieniądze na organizowanie 

w Grodnie tajnych kompletów nauczania, od KG ZWZ na organizowanie ucieczek z 

więzień, od PCK -  za pośrednictwem p. Marii Bortnowskiej -  pieniądze na ratowanie 

dzieci bez rodzin, na opiekę nad ofiarami więzień rosyjskich i niemieckich. Zbiera prasę 

podziemną, aktualne wiersze patriotyczne (między innymi również i wiersze mojej matki) i 

wiezie cały ten ładunek do Grodna ...”.

W okresie okupacji niemieckiej mieszkała w Grodnie i pracowała tam w fabryce 

marmolady.

Pełniła funkcję szefa WSK w Obwodzie Prawy Niemen Grodzieński AK. 

Używała ps. Szarotka. Była przede wszystkim inicjatorką i organizatorką tajnego 

nauczania na poziomie szkoły powszechnej w Grodnie (pieniądze, które przywoziła 

wielokrotnie z Warszawy, przeznaczone na tajne nauczanie , przekazywała w Grodnie 

Annie Kiersnowskiej). Organizowała wieczory literackie dla młodzieży na poziomie 

szkoły średniej. Zajmowała się także podrabianiem dokumentów tożsamości dla Polaków 

pracujących w konspiracji i ukrywających się przed Niemcami. Brała udział w 

przygotowaniu i realizacji ucieczki z więzienia niemieckiego w Brześciu dwóch skazanych 

na śmierć żołnierzy AK. Organizowała kwatery konspiracyjne dla oficerów AK, m in. w
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1942 r. dla Bronisława Trońskiego ze sztabu Obwodu w majątku p. Dunin, krewnej gen. 

Józefa Hallera, koło Skidla, opiekę nad dziećmi, których ojcowie zostali rozstrzelani, kursy 

sanitarne dla młodzieży szkolnej, zaopatrzenie w ciepłe ubrania i bieliznę polskich 

oddziałów partyzanckich, dostarczała żywność do getta grodzieńskiego. Organizowała 

także ucieczki pojedynczych osób z getta do oddziałów leśnych. Uczestniczyła latem 1943 

r. w „przekazaniu” do Warszawy wydobytego z więzienia gestapo w Grodnie Bronisława 

Trońskiego. Później do Warszawy dotarli z Grodna dzięki jej pomocy także Ludosław 

Kozłowski, ps. Ludek, redaktor konspiracyjnego pisma „Dekada” oraz Izabella 

Wilczyńska, ps. Plater. Jej mieszkanie przy ul. Jagiellońskiej, a później przy ul. Marszałka 

Rydza-Śmigłego było punktem kolportażowym „Dekady” wydawanej od końca września 

1942 r. W środowisku konspiracyjnym nazywana była grodzieńską Sempołowską.

W dniu 3 maja 1943 r. została odznaczona przez Komendanta Okręgu 

Białostockiego AK Srebrnym Krzyżem Zasługi z Mieczami (zweryfikowany w Londynie

30 grudnia 1949 r. i w Kraju przez MON 12 lipca 1967 r.) i mianowana na stopień 

podporucznika czasu wojny.

W dniu 15 sierpnia 1944 r. Komendant Okręgu Białostockiego AK na 

podstawie upoważnienia Dowódcy Armii Krajowej za całokształt działalności bojowej 

i męstwo w okresie konspiracji i walk Armii Krajowej na terenie Okręgu 

Białostockiego odznaczył ją Krzyżem Srebrnym Orderu Wojennego Virtuti Militari. 

Nadanie to zostało zweryfikowane w Londynie w dniu 11 listopada 1948 r. z nr. k. 

13204.

Bronisław Troński pisał o Antoninie Galskiej: „ ... Jej mieszkanie w Grodnie przy 

ul. Jagiellońskiej, znane było wielu ludziom potrzebującym pomocy, toteż obawiano się 

prowokacji i dekonspiracji, które na szczęście nie nastąpiły. Miała w pogardzie 

niebezpieczeństwa, jakie niosła je j praca konspiracyjna. Na odprawach swego wąskiego 

sztabu mówiła: „Naszym zadaniem jest wytrwać, zachować młodzież przed zagładą, 

podnosić na duchu społeczeństwo, kochać łudzi w ich codziennych zmartwieniach i 

niepokojach.”

Po ponownym wejściu wojsk sowieckich do Grodna w 1944 r. nie zrezygnowała 

z działalności konspiracyjnej. To w jej mieszkaniu przygotowywane były paczki wysyłane 

(z Porzecza koło Druskiennik, już na Litwie) do więzień sowieckich i do łagrów. Została 

aresztowana przez NKWD w grudniu 1944 r. (lub w styczniu 1945 r.). Podczas rewizji w 

jej domu w Grodnie zabrano wszystkie kosztowności, a meble zostały skonfiskowane
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chociaż należały także do jej bardzo ciężko chorej matki-staruszki. Przeszła ciężkie 

śledztwo połączone z torturami (miała odbite nerki). Irena Krajewska, podkomendna 

Antoniny Galskiej w AK i współtowarzyszka niedoli w więzieniach i łagrach sowieckich 

wspomina: „Kiedy byłam w więzieniu śłedczym w Magistracie do celi w której się 

znajdowałam, pewnego dnia wrzucono ja k  tłumok zbity, nieprzytomna i posiniaczoną p. 

Antoninę Galską, która przez jakiś czas nie odzyskiwała przytomności i nie mogła się 

poruszać. Jak później opowiadała bito ja  w czasie śledztwa, kopano, kiedy traciła 

przytomność oblewano wodą i znowu zadawano pytanie, ponownie bito i w międzyczasie 

zmuszano do picia wody, prawdopodobnie ze środkami odurzającymi

W dniu 19 maja 1945 r. została skazana przez Wojenny Trybunał Wojsk NKWD 

Okręgu Grodzieńskiego na 25 lat ciężkich robót (po dwóch latach wyrok ten zmniejszono 

na 10 lat i utratę praw publicznych na 5 lat). W czerwcu 1945 r. przeniesiona do więzienia 

w Orszy, a następnie do łagru Chocinicze nad Bugiem (k. Witebska). Był to dla niej 

najcięższy obóz (praca w polu bez koni, mężczyźni ciągnęli pługi, kobiety rozbijały skiby 

motykami). Irena Krajewska wspomina, że „w Chociniczach p. A. Galska starała się 

wszystkich podtrzymywać na duchu, bardzo się opiekowała słabszymi, organizowała 

wspólne modlitwy, starała się nam zbliżać historie i literaturę polska.” Przebywała tam do 

czerwca 1946 r. Stamtąd przeniesiona do gospodarstwa rolnego w Nowosadach, a 

następnie do fabryki mebli w Mińsku Litewskim. Z Mińska wywieziona została do łagru 

Poćma w Mordowii. Tam pracowała bardzo krótko w kancelarii, a następnie w fabryce 

ubrań watowanych oraz w gospodarstwie rolnym, w bardzo ciężkich warunkach -  bardzo 

słabe odżywianie, zimno, praca po 12 godzin na dobę. W Poćmie była nieformalną 

przywódczynią Polek. Teresa Pawłowska pisze: „ Miesiąc po miesiącu mijały kolejne lata 

naszej niewoli. Nadzieja, że coś się zmieni stawała się coraz słabsza. Pani Nina Galska 

postanowiła zorganizować lekcje historii. Dzieje Piastów, dynastii Jagiellonów, królów 

elekcyjnych zakodowywałyśmy w głowach ja k  „Ojcze nasz”. Dla nas, młodzieży 

gimnazjalnej to była powtórka, ale były wśród nas kobiety ze wsi, które nawet nie chodziły 

do szkoły. Jak one się cieszyły z odkrycia, że kiedyś była wielka Polska, byli królowie, były 

zwycięstwa, a nie tylko klęski. Dumne były z tego [....] Przed każdym świętem państwowym, 

jak 1 i 9 maja, 6 i 7 listopada, wszystkie, które w obozie uchodziły za „niebłagonadiożne”

-  nieprawomyśłne, były dzień wcześniej zabierane do karceru. Siedziały tam, w 

nieopalanym pomieszczeniu, otrzymując przez kilka dni tylko 100 g  chleba i dwa razy 

dziennie kubek wrzącej wody. Pani Nina była zawsze wśród nich, a ponieważ miała ju ż 65 

lat, siedzenie w chłodzie i wilgoci nie było dla je j zdrowia obojętne. Na ogół to siedzenie w
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karcerze odchorowywała. Pani Nina robiła wszystko, żeby nas ja k  najdłużej titrzymać w 

optymistycznym nastroju, dodać nam ducha ... W oświadczeniu z 5 maja 1994 r. 

napisanym w obronie czci Antoniny Galskiej, oczernionej przez Celinę Omiljanowicz- 

Szokę we wspomnieniach ,M °je grodzieńskie łata 1939-1945” Teresa Pawłowska pisze 

ponadto: „ Pani Nina wprowadziła zwyczaj obchodzenia imienin. Przechowywała z 

paczki coś potrzebnego do urządzenia tej skromnej uroczystości. Paczka wynosiła 8 kg, ja k  

to podzielić na 20-25 Polek ? Nie było uprzywilejowanych, pomagała tym, które były 

najsłabsze [...] Każdy Wielki Post pościła zostawiając sobie tylko 200 g  chleba, który 

popijała wrzątkiem, mówiła, że musi pościć w intencji dzieci, które pozostały bez m atki... ” 

( Antonina Galska otrzymywała paczki od Zofii Prószyńskiej, która zrezygnowała z 

repatriacji do Polski po to by móc pomagać nie posiadającej rodziny przyjaciółce) Według 

słów Marii Bagińskiej, współwięźniarki z Poćmy, zawartych w oświadczeniu z 17 marca 

1994 r. „organizowała też modlitwy w dni świąteczne, majowe nabożeństwa, na które 

chętnie przychodziły Polki.”

Została zwolniona z łagrów 12 marca 1955 r. Po powrocie do Grodna zastała 

swój dom od dawna zajęty przez innych ludzi. Podjęła pracę praczki w pralni. Wraz z 

Marią Bagińską odbyła pielgrzymkę do Ostrej Bramy, „aby podziękować za laskę 

przetrwania na nieludzkiej ziemi” (jak pisze Maria Bagińska).

W dniu 30 grudnia 1955 r., po długich staraniach swojej dalszej rodziny 

zamieszkałej w Milanówku pod Warszawą wyjechała przez Punkt Repatriacyjny w 

Grabanowie do Polski. Zamieszkała przy rodzinie w Milanówku. Przez pewien czas 

pracowała jako katechetka w Piastowie. Następnie otrzymała posadę bibliotekarki w 

Szkole Podstawowej Nr 2 (obecnie im. Armii Krajowej) w Milanówku.

Do końca życia była sercem blisko Grodna. Przez wiele lat przekazywała do 

bliskich w Grodnie odpowiednio ukrytą polską prasę katolicką. W 1973 r. przekazała swój 

życiorys i dokumenty ze swojego życia (m in. legitymacje odznaczeniowe i zaświadczenie

o pobycie w więzieniach i łagrach sowieckich) do Zespołu Badawczego Dziejów Oświaty 

w latach okupacji hitlerowskiej 1939-1945 powołanego w Polskiej Akademii Nauk w 

Krakowie.

W dniu 20 czerwca 1972 r. została odznaczona w Londynie Krzyżem Armii 

Krajowej.
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- r

Zmarła 21 września 1980 r. w Milanówku. Proch jej spoczywają na cmentarzu 

parafialnym w Grodzisku Mazowieckim w jednym, rodzinnym grobie wraz z matką i 

bratem, który po wojnie zginął tragicznie pod kołami pociągu .

W nekrologu zamieszczonym w „Życiu Warszawy” z 29 września 1980 r. 

napisano: „Człowiek wielkiej dobroci. Urodzona w 1896 roku w Grodnie, ppor. AK, 

organizatorka tajnego nauczania na Wileńszczyźnie, b. więzień polityczny. Odznaczona 

Krzyżem Yirtuti M ili tar i, Srebrnym Krzyżem Zasługi z Mieczami...”.

W dniu 9 października (w niedzielę) 1994 r., w 14 rocznicę jej śmierci, została 
odprawiona Msza Święta w kościele Świętego Krzyża, zamówiona przez Koło Grodnian 
im. Elizy Orzeszkowej i rodzinę.

W stulecie urodzin Stowarzyszenie Grodnian im. Elizy Orzeszkowej uczciło 18 
maja 1996 r. jej pamięć Mszą Świętą i wmurowaniem tablicy pamiątkowej w kościele 0 0 . 
Franciszkanów w Warszawie przy ul. Zakroczymskiej 1. Na Mszy Świętej 
koncelebrowanej przez o. Stanisława Cala, gwardiana z Warszawy oraz o. Innocentego 
Szumowskiego, gwardiana z Grodna zgromadziło się wielu grodnian mieszkających w 
Warszawie i innych miastach Polski.
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Antonina GALSKA "" 4

Urodziła się 14 maja 1896 r. w Grodnie w rodzinie rzymskokatolickiej jako córka 

Jana Gralskiego i Marii z Modzelewskich.

Miała jednego, dużo starszego brata Romana. Jej rodzice posiadali w Grodnie

wytwórnię narzędzi rolniczych. Matka była działaczką społeczną i niepodległościową.yS J
Wszystkie działania konspiracyjne córki w okresie I i II wojny światowej odbywały się za

jej wiedzą i z jej udziałem. j  , ^ ■*,.<,V v' !

W latach 1907-1914 uczęszczała do gimnazjum w Grodnie. Ignacy Ziemiański w
J

„Pracy kobiet w POW Wschód” wymienia ją  jako jedną z tych gimnazjalistek 

grodzieńskich, które około 1908 r. najbardziej angażowały się w tajną pracę 

samokształceniową. We wniosku przedłożonym do Komitetu Krzyża i Medalu 

Niepodległości (niestety odrzuconym na posiedzeniu Komitetu w dniu 25 czerwca 1938 r.) 

napisano o Antoninie Galskiej: „ Za czasów okupacji rosyjskiej brała czynny udział w 

tworzeniu tajnych szkółek polskich. Podczas okupacji niemieckiej współpracowała z 

organizatorem szkolnictwa polskiego w Grodzieńszczyźnie w r. 1918 i 1919, śp. ks. 

Hrynkiewiczem. W r. 1919, kiedy się organizowały oddziały POW udzieliła w swem 

mieszkaniu kwatery dla 5 instruktorów, przysłanych z Warszawy w celu szkolenia 

wojskowego członków organizacji, nie licząc się wcale z tem, iż jednocześnie 

zakwaterowani byli w je j domu żołnierze niemieccy. Narażała się więc dobrowolnie na 

poniesienie konsekwencji za swój czyn.” Natomiast por. Stanisław Zarzycki z 81 pp w 

Grodnie, b. członek POW w tym mieście w latach 1918-1919 pisał w oświadczeniu z 27 

maja 1933 r.: Niniejszym  stwierdzam iż Pani Galska zamieszkała przy ul. Jagiellońskiej w 

czasie pracy konspiracyjnej POW w Grodnie w roku 1919 udzielała schronienia w swym 

domu peowiakom nie licząc się z tem iż w domu tym kwaterowali Niemcy. Narażała się z
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tego powodu na bezapelacyjne uwięzienie w razie ewent. zdekonspirowania się 

peowiaków.”

W okresie od 1 września 1921 r. do 26 czerwca 1922 r. uczyła się na 

Państwowych Kursach Nauczycielskich w Krakowie. Na egzaminie dojrzałości otrzymała 

ocenę chwalebną z zachowania, oceny bardzo dobre z nauki religii, pedagogiki i 

dydaktyki, historii pedagogiki, metodyki specjalnej, praktyki pedagogicznej, chemii i 

mineralogii, fizyki i robót ręcznych, oceny dobre z psychologii i logiki, języka polskiego i 

literatury, nauki o Polsce współczesnej, geografii, biologii, higieny, rysunków, śpiewu i 

kaligrafii, oceny dostateczne z historii, matematyki i ćwiczeń cielesnych. Świadectwo to 

uprawniało ją  do „pełnienia obowiązków tymczasowej nauczycielki szkół powszechnych”. 

Podczas nauki w Krakowie nie otrzymywała stypendium. W późniejszym okresie 

ukończyła Wyższe Kursy Nauczycielskie w Warszawie.

W 1924 r. wyjechała z matką do Francji, gdzie przez dwa lata uczyła w Lille 

języka polskiego dzieci górników polskich. Po powrocie do domu pracowała jako 

nauczycielka języka polskiego w Szkole Ćwiczeń przy Państwowym Męskim Seminarium 

Nauczycielskim w Grodnie oraz na kursach dla dorosłych „Polskiej Macierzy Szkolnej”̂  

W latach 30-tych pracowała także w Szkole Powszechnej Nr 5 im. Królowej Jadwigi przy 

ul. Północnej w Grodnie. Irena Kucewicz, mieszkanka Grodna, jedna z uczennic tej szkoły, 

na wieść o śmierci Antoniny Galskiej zamieściła na łamach „Głosu znad Niemna” Nr 

48/1994 wspomnienie p.t. „Nie umiera ten, kto trwa w pamięci żywych”, Pisała tam: „ ... 

podczas pobytu w Warszawie latem b.r. zupełnie przypadkowo dowiedziałam się, że 21 

września minęło 14 łat ja k  zmarła moja ukochana nauczycielka Antonina Galska. Była ona 

dla nas drugą matką. Pierwszą była oczywiście moja ukochana ś.p. mamusia, która 

nauczyła mnie pacierzy i wiary w Boga. Druga, która nauczyła nas mowy ojczystej była 

ś.p. A. Galska...”

31 stycznia 1939 r. została odznaczona przez kuratora Okręgu Szkolnego 

Wileńskiego „Brązowym Medalem Za Długoletnią Służbę”.

Od 1 stycznia 1939 r. była członkiem rzeczywistym Polskiej Macierzy Szkolnej.

We wrześniu 1939 r., podczas obrony Grodna przed wojskami sowieckimi 

zorganizowała kilka kobiecych patroli sanitarnych i kierowała nimi. Po zajęciu Grodna 

przez wojska sowieckie ukrywała u siebie i przerzucała ocalałych żołnierzy polskich, a w 

1940 r. utworzyła w swoim domu punkt zbiórki paczek dla zesłanych do Kazachstanu.
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W 1941 r. została aresztowana przez NKWD i oskarżona o szpiegostwo. 

Osadzono ją w więzieniu w Mińsku, a następnie w Mohylowie, skąd miała być zesłana do 

łagru. Tak jak wielu innych więźniów sowieckich odzyskała wolność wskutek najazdu 

niemieckiego na Rosję Sowiecką. Powróciła do Grodna, gdzie zastała spalony dom 

rodzinny i brata obłąkanego po stracie rodziny i domu.

Jest jedną z bohaterek grodzieńskich upamiętnionych przez Grażynę Lipińską w 

J e ś li zapomną o nich...” Autorka tego aktu oskarżenia systemu sowieckiego i 

upamiętnienia męczeństwa narodu polskiego pisze: „ ...Przyjeżdża z Grodna [do Warszawy 

w sierpniu 1941 r .j Galska, towarzysząca ciężko choremu bratu Romanowi. Nieszczęście 

burmistrza z Radoszkowicz nie jest -  niestety -  odosobnionym przypadkiem. Ten sam los 

spotkał Galskiego. Kiedy po ucieczce z więzienia bolszewickiego wrócił do rodzinnego

domu w Grodnie, powitały go tam tylko zgliszcza i popioły. Jego rodzinę NKWD wysiedlił/
w głąb Azji. Gałski dostał pomieszania zmysłów. Siostra odwozi go teraz do Tworek. 

Antonina Galska, z twardego kruszcu ciosana„ kipi energią i pragnieniem działania. Od/  \  •" -'V . c • •
polskich podziemnych władz szkolnych otrzymuje wskazówki i pieniądze na organizowanie 

w Grodnie tajnych kompletów nauczania, od KG ZWZ na organizowanie ucieczek z 

więzień, od PCK -  za pośrednictwem p. Marii Bortnowskiej -  pieniądze [na ratowanie* V **■
dzieci bez rodzin, na opiekę nad ofiarami więzień rosyjskich i niemieckich. Zbiera prasę 

podziemną, aktualne wiersze patriotyczne (między innymi również i wiersze mojej matki) i 

wiezie cały ten ładunek do Grodna...” .

W okresie okupacji niemieckiej mieszkała w Grodńięfl pracowała tam w fabryce 

marmolady.

rrô --1
Pełniła funkcję szefa ,WSK w Obwodzie Prawy Niemen Grodźieński AK. 

Używała ps. Szarotka. Byk przede wszystkim inicjatorką i organizatorką tajnego 

nauczania na poziomie szkoły powszechnej w Gtodnie (pieniądze, które przywoziła 

wielokrotnie z Warszawy, przeznaczone na tajne nauczanie^, przekazywała w Grodnie 

Annie Kiersnowskiej). Organizowała wieczory literackie dla młodzieży na poziomie 

szkoły średniej. Zajmowała się także podrabianiem dokumentów tożsamości dla Polaków

pracujących w konspiracji i ukrywających się przed Niemcami. Brała udział w•v- ’ \' ’  ̂ *
przygotowaniu i realizacji ucieczki z więzienia niemieckiego w Brześciu dwóch skazanych 

na śmierć żołnierzy AK. Organizowała kwatery konspiracyjne dla oficerów AK, m.in. w 

1942 r. dla Bronisława Trońskiego ze sztabu Obwodu w majątku p. Dunin, krewnej gen 

Józefa Hallera, koło Skidla, opiekę nad dziećmi, których ojcowie zostali rozstrzelani, kursy

13



sanitarne dla młodzieży szkolnej, zaopatrzenie w ciepłe ubrania i bieliznę polskich 

oddziałów partyzanckich, dostarczała żywność do getta grodzieńskiego. Organizowała 

także ucieczki pojedynczych osób z getta do oddziałów leśnych. Uczestniczyła latem 1943 

r. w „przekazaniu” do Warszawy wydobytego z więzienia gestapo w Grodnie Bronisława 

Trońskiego. Później do Warszawy dotarli z Grodna dzięki jej pomocy także Ludosław 

Kozłowski, ps. Ludek, redaktor konspiracyjnego pisma „Dekada” oraz Izabella 

Wilczyńska, ps. Plater. Jej mieszkanikprzy ul. Jagiellońskiej, a później przy ul. Marszałka 

Rydza-Śmigłego było punktem kolportażowym „Dekady” wydawanej od końca września 

1942 r. W środowisku konspiracyjnym nazywana była grodzieńską Sempołowską.

3 maja 1943 r. została odznaczona przez Komendanta Okręgu Białostockiego AK 

Srebrnym Krzyżem Zasługi z Mieczami (zweryfikowany w Londynie 30 grudnia 1949 r. i 

w Kraju przez MON 12 lipca 1967 r.) i-mtanowana na stopień podporucznika czasu wojny.

15 sierpnia 1944 r. Komendant Okręgu Białostockiego AK na podstawie 

upoważnienia Dowódcy Armii Krajowej za całokształt działalności bojowej i męstwo 

w okresie konspiracji i walk Armii Krajowej na terenie Okręgu Białostockiego
\ H v>*odznaczył Ańtoninę Galską Krzyżem Srebrnym Orderu Wojennego Virtuti Militari. 

Nadanie to zostało zweryfikowane w Londynie 1.1 listopada 1948 r. z nr. k. 13204.

Bronisław Troński pisał o Antoninie Galskiej: „ ... Jej mieszkanie w Grodnie przy 

ul. Jagiellońskiej, znane było wielu ludziom potrzebującym pomocy, toteż obawiano się 

prowokacji i dekonspiracji, które na szczęście nie nastąpiły. Miała w pogardzie

niebezpieczeństwa, jakie niosła je j praca konspiracyjna. Na odpraw ach swego wąskiego

sztabu mówiła: „Naszym zadaniem jest wytrwać, zachować młodzież przed zagładą, 

podnosić na dtichu społeczeństwo, kochać ludzi w ich codziennych zmartwieniach i 

niepokojach.”

Po ponownym wejściu wojsk sowieckich do Grodna w 1944. r. nie zrezygnowała

z działalności konspiracyjnej. To w jej mieszkaniu przygotowywane były paczki wysyłane
' . . .  . ----- -

(z Porzecza koło Druskiennik, już na Litwie) do więzień sowieckich i do łagrów. Została

aresztowana przez NKWD w grudniu 1944 r. (lub w styczniu 1945 r.). Podczas rewizji w

jej domu w Grodnie zabrano wszystkie kosztowności, a meble zostały skonfiskowane

chociaż należały także do jej bardzo ciężko chorej matki-staruszki. Przeszła ciężkie

śledztwo połączone z torturami (miała odbite nerki). Irena Krajewska, podkomendna

Antoniny Galskiej w AK i współtowarzyszka niedoli w więzieniach i łagrach sowieckich

wspomina: „Kiedy byłam w więzieniu śledczym w Magistracie do celi w której się
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znajdowałam, pewnego dnia wrzucono ja k  tłumok zbity, nieprzytomna i posiniaczoną p. 

Antoninę Gałską, która przez jakiś czas nie odzyskiwała przytomności i nie mogła się 

poruszać. Jak później opowiadała bito ja  w czasie śledztwa, kopano, kiedy traciła 

przytomność oblewano wodą i znowu zadawano pytanie, ponownie bito i w międzyczasie 

zmuszano do picia wody, prawdopodobnie ze środkami odurzającymi.”

19 maja 1945 r. została skazana przez Wojenny Trybunał Wojsk NKWD Okręgu 

Grodzieńskiego na 25 lat ciężkich robót (po dwóch latach wyrok ten zmniejszono na 10 lat

i utratę praw publicznych na 5 lat). W czerwcu 1945 r. przeniesiona do więzienia w Orszy, 

a następnie do łagru Chocinicze nad Bugiem (k. Witebska). Był to dla niej najcięższy obóz 

(praca w polu bez koni, mężczyźni ciągnęli pługi, kobiety rozbijały skiby motykami). Irena 

Krajewska wspomina, że „w Chociniczach p. A. Galska starała się wszystkich 

podtrzymywać na duchu, bardzo się opiekowała słabszymi, organizowała wspólne 

modlitwy, starała się nam zbliżać historie i literaturę p o l s k a Przebywała tam do czerwca 

1946 r. Stamtąd przeniesiona do gospodarstwa rolnego w Nowosadach, a następnie do 

fabryki mebli w Mińsku Litewskim. Z Mińska wywieziona została do łagru Poćma w 

Mordowii. Tam pracowała bardzo krótko w kancelarii, a następnie w fabryce ubrań 

watowanych oraz w gospodarstwie rolnym, w bardzo ciężkich warunkach -  bardzo słabe 

odżywianie, zimno, praca po 12 godzin na dobę. W Poćmie była nieformalną 

przywódczynią Polek. Teresa Pawłowska pisze: „ Miesiąc po miesiącu mijały kolejne lata 

naszej niewoli. Nadzieja, że coś się zmieni stawała się coraz słabsza. Pani Nina Galska 

postanowiła zorganizować lekcje historii. Dzieje Piastów, dynastii Jagiellonów, królów 

elekcyjnych zakodowywałyśmy w głowach ja k  „ Ojcze nasz ”. Dla nas, młodzieży 

gimnazjalnej to była powtórka, ale były wśród nas kobiety ze wsi, które nawet nie chodziły 

do szkoły. Jak one się cieszyły z odkrycia, że kiedyś była wielka Polska, byli królowie, były 

zwycięstwa, a nie tylko klęski. Dumne były z  tego [....] Przed każdym świętem państwowym, 

ja k  1 i 9 maja, 6 i 7 listopada, wszystkie, które w obozie uchodziły za „niebłagonadiożne”

-  nieprawomyślne, były dzień wcześniej zabierane do karceru. Siedziały’ tam, w 

nieopałanym pomieszczeniu, otrzymując przez kilka dni tylko 100 g  chleba i dwa razy 

dziennie kubek wrzącej wody. Pani Nina była zawsze wśród nich, a ponieważ miała ju ż 65 

lat, siedzenie w chłodzie i wilgoci nie było dla je j zdrowia obojętne. Na ogół to siedzenie w 

karcerze odchorowywała. Pani Nina robiła wszystko, żeby nas ja k  najdłużej utrzymać w 

optymistycznym nastroju, dodać nam ducha ... W oświadczeniu z 5 maja 1994 r. 

napisanym w obronie czci Antoniny Galskiej, oczernionej przez Celinę Omiljanowicz- 

Szokę we wspomnieniach ,JMoje grodzieńskie lata 1939-1945” Teresa Pawłowska pisze
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ponadto:,,... Pani Nina wprowadziła zwyczaj obchodzenia imienin. Przechowywała z 

paczki coś potrzebnego do urządzenia tej skromnej uroczystości. Paczka wynosiła 8 kg, ja k  

to podzielić na 20-25 Polek? Nie było uprzywilejowanych, pomagała tym, które były 

najsłabsze [...] Każdy Wielki Post pościła zostawiając sobie tylko 200 g  chleba, który’ 

popijała wrzątkiem, mówiła, że musi pościć w intencji dzieci, które pozostały bez matki... „ 

( Antonina Galska otrzymywała paczki od Zofii Prószyńskiej, która zrezygnowała z 

repatriacji do Polski po to by móc pomagać nie posiadającej rodziny przyjaciółce) Według 

słów Marii Bagińskiej, współwięźniarki z Poćmy, zawartych w oświadczeniu z 17 marca 

1994 r. „iorganizowała też modlitwy w dni świąteczne, majowe nabożeństwa, na które 

chętnie przychodziły Polki.”

Została zwolniona z łagrów 12 marca 1955 i\ Po powrocie do Grodna zastała 

swój dom od dawna zajęty przez innych ludzi. Podjęła pracę praczki w pralni. Wraz z 

Marią Bagińską odbyła pielgrzymkę do Ostrej Bramy, „aby podziękować za laskę 

przetrwania na nieludzkiej ziemi” (jak pisze Maria Bagińska). 30 grudnia 1955 r., po 

długich staraniach swojej dalszej rodziny zamieszkałej w Milanówku pod Warszawą 

wyjechała przez Punkt Repatriacyjny w Grabanowie do Polski. Zamieszkała przy rodzinie 

w Milanówku. Przez pewien czas pracowała jako katechetka w Piastowie. Następnie 

otrzymała posadę bibliotekarki w Szkole Podstawowej Nr 2 (obecnie im. Armii Krajowej) 

w Milanówku.

Do końca życia była sercem blisko Grodna. Przez wiele lat posyłała do bliskich w 

Grodnie odpowiednio ukrytą polską prasę katolicką. W 1973 r. przekazała swój życiorys i 

dokumenty swojego życia (m.in. legitymacje odznaczeniowe i zaświadczenie o pobycie w 

więzieniach i łagrach sowieckich) do Zespołu Badawczego Dziejów Oświaty w latach 

okupacji hitlerowskiej 1939-1945 powołanego w Polskiej Akademii Nauk w Krakowie.

20 czerwca 1972 r. została odznaczona w Londynie Krzyżem Armii Krajowej.

Zmarła 21 września 1980 r. w Milanówku. Proch jej spoczywają na cmentarzu 

parafialnym w Grodzisku Mazowieckim w jednym, rodzinnym grobie wraz z matką i 

bratem, który po wojnie zginął tragicznie pod kołami pociągu.

W nekrologu zamieszczonym w „Życiu Warszawy” 29 września 1980 r. 

napisano: „Człowiek wielkiej dobroci. Urodzona w 1896 roku w Grodnie, ppor. AK, 

organizatorka tajnego nauczania na Wileńszczyźnie, b. więzień polityczny. Odznaczona 

Krzyżem Yirtuti Militari, Srebrnym Krzyżem Zasługi z Mieczami...”.
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9 października (w niedzielę) 1994 r., w 14 rocznicę jej śmierci, została 
odprawiona Msza Święta w kościele Świętego Krzyża, zamówiona przez Koło Grodnian 
im. Elizy Orzeszkowej i rodzinę.

W stulecie urodzin Stowarzyszenie Grodnian im. Elizy Orzeszkowej uczciło 18 
maja 1996 r. jej pamięć Mszą Świętą i wmurowaniem tablicy pamiątkowej w kościele 0 0  y  
Franciszkanów w Warszawie przy ul. Zakroczymskiej 1. Na Mszy Świętej 
koncelebrowanej przez o. Stanisława Cala, gwardiana z Warszawy oraz o. Innocentego 
Szumowskiego, gwardiana z Grodna zgromadziło się wielu grodnian mieszkających w 
Warszawie i innych miastach Polski.
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przez Wandę Wiśniewską i Stanisława Krycińskiego; Spis VM Londyn, t. 1, s. 48; - 
Krajewski, Łabuszewski, Białostocki..., s. 675; Lipińska, Jeśli..., s. 23, 168, 176; 
Omilijanowicz-Szoka C., Moje grodzieńskie lata 1939-1945, Łódź Astra 1993, s. 79, 123; 
Pawłowska T. Moje powojenne łagry. Czużda, Workuta, Poćma 1945-1956, Gdańsk 1992, s. 
68, 69, 70; Ziemiański, Praca kobiet..., s. 28, 159; Żarski-Zajdler, Ruch oporu ..., t. 3, s. 244, 
278; Holska-Albekier Z., Grabowska Ł., Antonina Grabowska. Wspomnienie. W setną 
rocznicę urodzin, Gazeta Wyborcza 27.VI. 1996; Kucewicz I., Nie umiera ten kto trwa w 
pamięci żywych, Głos znad Niemna nr 48/1994; Troński B., Grodzieńskie patriotki, Życie 
Warszawy nr 26/1991.
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Komendy Obwodu Grodno-Prawy Niemen, wif^ia^NK-WD’, z zawodu nauczycielka /w.**;
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Antonina Galska urodziła się 14 maja 1896 r. w Grodnie jako córka przedsiębiorcy 

Jana i Marii z Modzelewskich. W latach 1907-1914 uczęszczała do gimnazjum w Grodnie i 

jako gimnazjalistka już od 1908 r. zaangażowała się w tajną pracę samokształceniową i 

tworzenie tajnych szkółek polskich.

W 1919 r. w czasie okupacji niemieckiej włączyła się do działalności POW udzielając
(

m.in. schronienia instruktorom przybyłym z Warszawy.

W roku szkolnym 1921/1922 r. była słuchaczką Państwowych Kursów 

Nauczycielskich w Krakowie, które^.ukończyła ł-bardzo.. dobrym wynikiem a w dalszych 

latadT~iikgńe2yła.Jakże . Wyższe Kursy Nauczycielskie w Warszawie. W latach 1924-1926 

przebywała z matką we Francji, gdzie uczyła w Lille języka polskiego. Po powrocie do 

Grodna pracowała jako nauczycielka języka polskiego w Szkole Ćwiczeń przy Państwowym 

Męskim Seminarium Nauczycielskim w Grodnie i na kursach dla dorosłych „Polskiej 

Macierzy Szkolnej”, potem także w Szkole Powszechnej Nr 5 im. Królowej Jadwigi. 1 

stycznia 1939 r. została członkiem rzeczywistym „Polskiej Macierzy Szkolnej” a kurator 

Okręgu Szkolnego Wileńskiego odznaczył ją  „Brązowym Medalem Za Długoletnią Służbę”.

We wrześniu 1939 r., podczas obrony Grodna przed wojskami sowieckimi 

zorganizowała kilka kobiecych patroli sanitarnych i kierowała nimi. Po zajęciu Grodna przez 

Armię Czerwoną weszła do tworzącej się konspiracji SZP-ZWZ pełniąc funkcję łączniczki; 

ukrywała też u siebie i przerzucała na stronę okupacji niemieckiej ocalałych żołnierzy 

polskich a w 1940 r. utworzyła w swoim domu punkt zbiórki paczek dla zesłanych do 

Kazachstanu.

W 1941 r. została aresztowana przez N K W D \oskarżona o szpiegostw o^sadzono y (  

w więzieniu w Mińsku, a następnie pędzona- pieszym transportem do Mohylowa, skąd miała 

być zesłana do łagru. Odzyskała wolność po wejściu Niemców w-4-944 r. do Mohylowa. AJ 

Powróciła do Grodna, gdzie zastała spalony dom rodzinny i obłąkanego na skutek przeżyć 

starszego brata Romana. W sierpniu 1941 r. umieściła brata w Tworkach. Przebywając 

wówczas w Warszawie otrzymała od polskich podziemnych władz szkolnych wskazówki i 

pieniądze na organizowanie w Grodnie tajnych kompletów szkolnych. Jako zaprzysiężona w 

ZWZ „kipiąc energią i pragnieniem działania", jak pisze G. Lipińska, uzyskała także środki 

od KG ZWZ na organizowanie ucieczek z więzień a od PCK, za pośrednictwem Marii
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Bortnowskiej, pieniądze na pomoc społeczną. Zabierając ze sobą prasę podziemną wróciła z 

Warszawy do Grodna, gdzie ponownie zamieszkała. Zatrudniona została w fabryce 

marmolady. Komendant Obwodu ZWZ Grodno-Prawy Niemen powierzył jej funkcję
\A

kierowniczki referatu WSK. Używała p s., Szarotka. Rozwinęła szeroką działalność swojejW
komórki, jednak przede wszystkim była inicjatorką i organizatorką tajnego nauczania na 

poziomie szkoły powszechnej oraz tajnej działalności kulturalnej. Pieniądze, które przywiodła 

kilkakrotnie wtdokretnie z Warszawy, przeznaczone na tajne nauczanie, przekazywała w 

Grodnie Annie Kiersnowskiej. Zajmowała się także pomocą w podrabianiu dokumentów 

tożsamości dla konspiratorów i osób ukrywających się przed Niemcami. Brała udział w 

przygotowaniu i realizacji ucieczki dwóch żołnierzy AK z więzienia niemieckiego w 

Brześciu. Wspomagała zaopatrzenie w ciepłą odzież polskich oddziałów partyzanckich, 

dostarczała żywność do getta grodzieńskiego i zorganizowała ucieczkę pojedynczych Żydów 

do oddziałów leśnych. Latem 1943 współdziałała w przerzucie do Warszawy Bronisława 

Trońskiego wydobytego z grodzieńskiego więzienia gestapowskiego. Troński później tak o 

niej napisał: Miała w pogardzie niebezpieczeństwa, jakie niosła je j praca konspiracyjna. Na 

odprawach swego wąskiego sztabu mówiła: „Naszym zadaniem jest wytrwać, zachować 

młodzież przed zagładą, podnosić na duchu społeczeństwo, kochać łudzi w ich codziennych 

zmartwieniach i niepokojach. ”  ̂̂

Ppor. Antonina Galska została odznaczona 15 sierpnia 1944 przez Komendanta 

Okręgu Białostockiego AK Krzyżem Srebrnym Orderu Wojennego VIRTUTI MILITARI za 

całokształt działalności bojowej i męstwo w okresie konspiracji i walk Armii Krajowej na 

terenie Okręgu Białostockiego. Nadanie to zostało zweryfikowane w Londynie w dniu 11 

listopada 1948 r. z nr Krzyża 13204. Poprzednio 3 maja 1943 r. była odznaczona Srebrnym 

Krzyżem Zasługi z Mieczami (zweryfikowany przez MON w 1967 r.). W 1972 r. została 

odznaczona w Londynie Krzyżem Armii Krajowej.

Po ponownym wejściu w 1944 r. Armii Czerwonej do Grodna nadal zajmowała się 

wysyłaa£gł»~ paczek do więzień sowieckich i do łagrów (już nie z£zbyt niebezpiecznego 

Grodna, lecz z Porzecza koło Druskiennik na Litwie). W zachowanym sprawozdaniu za czasU
od 10.09. do 1.11.1944 r. A. Galska podaje: Członkinie WSK zorganizowały meliny 

noclegowe dla kurierek i przechodzących żołnierzy, kwatery dla spalonych akowców i 

świadczyły pomoc głównie żywnościową ofiarom represji sowieckich.!*galska została

Y  aresztowana przez NKWD w grudniu 1944 r.^ lub  w styczniu 1945 r ,)t Przeszła ciężkiefjAy'
połączone z torturami śledztwo. 19 maja 1945 r. została skazana przez Wojenny Trybunał
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W ojsk NKWD Okręgu Grodzieńskiego na 25 lat ciężkich robót (po dwóch latach wyrok ten 

zmniejszono na 10 lat). W czerwcu 1945 r. przeniesiona do więzienia w Orszy, a potem do
V /\v-T

łagru Chocinicze nad-Bugiem^k. Witebskami dalej do łagru Poćma w Mordowii. Wszędzie w 

najcięższych warunkach podtrzymywała współwięźniów na duchu, opiekując się słabszymi, 

organizując wszystkie modły i gawędy patriotyczne. Po 10 latach gehenny zwolniona z łagrów 

12 marca 1955 r. powróciła do Grodna. Zastała swój dom od dawna zajęty przez innych ludzi. 

Podjęła pracę praczki. Po długich staraniach udało się jej w ramach repatriacji wyjechać do 

Warszawy. Zamieszkała w podwarszawskim Milanówku^gdzi^przebywa?a u r o d z i n y — 

Przez pewien czas pracowała tam jako katechetka w Piastowie. Następnie była bibliotekarką 

w Szkole Podstawowej Nr 2 w Milanówku. Stamtąd posyłała do przyjaciół w Grodnie ukrytą 

polską prasę katolicką. W 1973 r. przekazała swój życiorys i dokumenty osobiste do Polskiej 

Akademii Nauk w Krakowie.

Zmarła 21 września 1980 r. w Milanówku. Pochowana w Grodzisku Mazowieckim w 

rodzinnym grobie wraz z matką i bratem. W stulecie urodzin jej pamięć grodnianie uczcili 18 

maja 1996 r. wmurowaniem tablicy pamiątkowej w kościele 0 0 .  Franciszkanów w 

Warszawie.

APAK, T: 2174/WSK: DW UdsKiOR, Materiały o Antoninie Galskiej przekazane przez 

Wandę Wiśniewską i Stanisława Krycińskiego; Spis VM Londyn, t. 1, s. 48; SPP, kart. (A. 

Galska);

Dziewulska-Łosiowa A, Mówią o Panie, żeś nas upokorzył..., Białystok 1997 s. 39; Gwozdek 

Z., Białostocki Okręg ZWZ-AK, t. I, s. 137, t. II, s. 270, t. III, 328, 337; Holska-Albekier Z., 

Grabowska Ł., Antonina Galska. Wspomnienie. W setną rocznicę urodzin, Gazeta Wyborcza 

27.VI.1996, s. 15 (tamże bibliografia); Krajewski, Łabuszewski, Białostocki..., s. 675, 677, 

678; Kucewicz I., Nie umiera ten kto trwa w pamięci żywych, Głos znad Niemna nr 48/1994; 

Lipińska, Jeśli..., s. 23, 168, 176, 182, 186, 226; Omilijanowicz-Szoka C., Moje grodzieńskie 

lata 1939-1945, Łódź Astra 1993, s. 79, 123; Pawłowska T. Moje powojenne łagry. Czużda, 

Workuta, Poćma 1945-1956, Gdańsk 1992, s. 68, 69, 70; Troński B., Grodzieńskie patriotki, 

Życie Warszawy nr 26/1991; Tygodnik Powszechny, nr 44/1981, s. 6-7 (nekrolog A. 

Galskiej); Wesołowski, Order VM..., s. 552 i 730; Ziemiański, Praca kobiet..., s. 28, 159; 

Żarski-Zajdler, Ruch oporu ..., t. 3, s. 244, 278.
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Londyn, l^marca l$ć6r*

stimsima&ssmmssimt
Podporucznik cz# w# Antonina GALSKA, 
Pseudonim* “Szarotka”
Przydział* Szef Wojsk*5ł.Kobiet Obw.Grodno, 

Gkr*3i&łostocki Armii Krajowe

W szeregach Armii Krajowej

I^at.wi era a; tan a w st.Podprućznika czasu wojny w dn.3#V»19^3r* 
przez Bowoćeę Armii Krajowej na wniosek Kdta Okręgu Biało
stockiego.

l.W, dniu 3#v»19*3?«przez Dowodcę Armii Krajowej za postawę 
wobec wroga i wyróżniające się zasługi organizacyjne

SHBBRHYM KRZYŻEM ZASŁUGI z Mieczami,

2*w dn.l5*YIJI*19^Ar*przez Kdta Gkr#3iałostockiego na podsta
wie upoważnienia Dowódcy Armii Krajowej - za całokształt 
działalności bojowej i męstwo w okresie konspiracji i walk 
Armii Krajowej na terenie Qkr*3iałostockiego

Orderem Wojennym »VIRTUTI MIL1TARP* Kl*V~ej.
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Grodno byfo jedynym polskim miastem 
dzielnie broniącym się we wrześniu 

1939 r. przeciwko agresji sowieckiej. Nadzwy
czaj zacięte walki o to kresowe miasto toczyty 
się od 19 do 21 września 1939 roku.

Grodno liczące wówczas okoto 58 tysięcy 
mieszkańców, byio silnym ośrodkiem polsko
ści o dużej tradycji historycznej. Byto też sie
dzibą Dowództwa Okręgu Korpusu lii, które
mu pod'egaly również jednostki wojskowe 
garnizonu suwalskiego.

We wrześniu 1939 roku wszystkie wojska 
liniowe podporządkowane DOK Ili waiczyly na 
froncie polsko-niemieckim, zaś w obronie 
Grodna w pierwszym dniu działań wzięty 
udziat tylKO dwa niekompletne bataliony pie-

przednio dwa niekompletne bataliony z garni
zonu grodzieńskiego, dowodzone przez kpt. 
Piotra Korzona i mjr. Benedykta Serafina. 
Obok tych pododdziałów występowały luźne 
grupy policjantów, jak też oficerów i podofice
rów różnych rodzajów wojsk, których więk
szość przypadkowo znalazła się w Grodnie.

Jednak najliczniejszy skład obrońców sta
nowili cywilni ochotr icy, głównie harcerze, juna
cy Przysposobienia Wojskowego i chłopcy 
z miejscowych szkól, jak również liczne grupy 
młodzieży uchodzącej przed Niemcami z róż
nych stron Polski, w tym z Suwałk, Augustowa
i innych miast północnej części kraju. W sumie 
liczba obrońców sięgała 1000-1500 ludzi bar
dzo stabo uzbrojonych, głównie w broń ręczną.

tarcze osłaniały ich czołgi. Tak np. zginą) 16-let- 
ni uczeń Janusz Budzanowski i 13-letni Tade
usz Jasiński oraz wielu innych mieszkańców 
Grodna, między innymi harcerze Antoni p s z 
czyński, Władysław Możejko, Edward Rosikoń.

Walka trwata nie tylko z czołgami i piecho
tą, iecz również z licznymi grupami aywersan- 
tów. W większości byli to mieszkańcy Grodna 
niepolskiej narodowości, którzy z ukrycie 
ostrzeliwali obrońców miasta. Z czerwonymi 
opaskami na rękawach pilotowali też sowiec
kie czołgi, wskazując słabe punkty polskiej 
obrony.

Niezwykle krwawy bój trwał do końca 
21 września. A gdy umilkły ostatnie strzały, 
bezkarni najeźdźcy wymordowali na Wysokim

C S F O c H s c B i & i f i i s l c f i e  O i r l ę t c i

choty. Natomiast w nocy z 20 na 21 września 
częścią sil weszły do Grodna 101 i 102 zapa
sowe pułk kawalerii, lecz ich udział w wałkach 
był riewieiki.

Jak wiadomo, nieszczęsny rozkaz marszał
ka Rydza-Smigtego l 19 września "... by z So
wietami nie walczyć", byt bardzo różnie inter
pretowany przez polskich dowódców walczą
cych armii i dywizji. W konsekwencji rozkaz ten 
zniweczył szanse współdziałania obronnego 
większości jednostek polskich, znajdujących 
się w dniu 17 wrześn a na wschód od Wisty.

W~iyen tragicznych dffiacTT dla naszego 
kraju patriotyczne społeczeństwo Grodna nie 
uiegto kapitulanckim nastrojom i podjęto bo
haterską walkę z przeważającymi sitami zabor
cy, By! to sc. wiecki o korpus wspierany czołga
mi za składu konr.o-zmechanizowanej grupy 
z korpusu komkora Połdina. Ze strory polskiej 
dc bezpośredniej obrony Grodna stanęły: co
fające się z kierunku zachodniego luźne grupy 
rozbitych w walce cddzialów, wspomniane po-

Duszą i mózgiem cywilnych obrońców 
Grodna byli wiceprezydent miasta Roman Sa
wicki oraz Antonina Golska, nauczycielka Se- 
minaiii.irr; Pedagogicznego w Grodnie, żas* 

"bezpośrednie dowodzenie obroną przejął 
wspomniany już mjr Benedykt Serafin.

Mglistym rankiem 20 września kilkanaście 
sowieckich czołgów złamało słabą obronę pol
ską na moście nad Niemnem i weszło na ulice 
Grodna. Do boju poszli grodzieńscy uczniowie 
szkół, czuwający w bloku komendy Policji. 
Atakowali oni z bliską czołgi butelkami napet- 
nionymi benzyną. Dwa czołgi stanęły w ogniu. 
W podobny sposób zostały zniszczone czołgi 
na ulicy Dominikańskiej, Hoovera, Mostowej, 
Skidelskiej i na Placu Batorego. W sumie spło
nęło ponad 20 sowieckich czołgów.

W kolejnych dniach dzielnej obrony Grod
na, walki toczyły się o każdy dom i każdą ulicę. 
W tych walkach wojska sowieckie stosowały 
niedopuszczalne metody. Byto wiele przypad
ków, że zmuszali cywilne osoby, by jako żywe

Zamku, Psiej Górce i na Pohulance ponad 
400 obrońców Grodna.

W złe, mocy trwającego dziesiątki lat me
czenia giną w niepamięci imiona i czyry wrze 
śniowych obrońców Grodna. Bili się oni, cier
pieli i ginę.;, jak tamci ich rówieśnicy z tohater- 
skiego Lwowa z przełomu 1918 i 1919 roku, 
krwią pieczętując: “Leonis semper fidel s”.

W 1941 roku, gdy Wódz Naczelny Pol
skich Sit Zbrojnych, generał Władysław Sikor
ski wizytowa) odradzające się Wojsko Polskie 
na terenie 7.SRR i spotkał tam 
łych obrońców Grodna, powiedział: ‘Jestescie 
ncwymi Orlętami, postaram się żeby wasze 
miasto otrzymało Virtuti Militari i tytuł Zawsze 
Wiei nego” I chociaż słowa te zatarł czas, a ich 
spełnienie odeszło wraz z tajemniczą śmiercią 
genorata, to jednak wciąż w nas trwa i trwać 
powinien obowiązek pamięci o czynach wspa
niałych synów1) córek, zawsze wiernych Ob
czyźnie. -s,
Gen. bryg', w st. spocz dr RUDOLF DZIF'ANOV
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W  dniu 22 sie-pnia br. obradował 
Ili Okręgowy Zjazd Delegatów 

ZKRPiBWP w Łomży. W obradach udział 
wzięli: prezes Zarządu Głównego 
ZKRPiBWP gen. dyw. Wacław Szklarski, wi
ceprezes łomżyńskiego zarządu ZBŻZiOR 
WP płk Józef Piotrowski oraz przedstawi
cielka Fundacji “Polsko-Niemieckie Pojed
nanie" Irena Luchowska.

Na wstępie minutą ciszy uczczono pa
mięć tych członków, którzy w minionej ka
dencji odeszli na wieczna, wartę.

Sprawozdanie z działalności Zarządu 
Okręgu ZKRPiBWP w Łomży za okres lat 
1998-2002 zlożyt 
jego prezes Henryk 
Modzelewski.

Jak wynika ze 
sprawozdania, łom
żyńska organizacja 
ZKRPiBWP liczy 
3856 członków, 
w tym 1778 zwy
czajnych. W okre
sie od poprzednie
go Zjazdu odeszło 
na wieczną wartę 
802 członków.

Zarząd Okręgo
wy w Łomży swoim 
zasięgiem obejmu
je 40 kół gminnych
i miejsko-gminnych.
Z tym, że działal
ność kól jest różna, 
w zależności od 
posiadanego akty
wu. Częst:> po
szczególne zarzą
dy są dekom pieto- 
wane wskutek cho
rób i niespodziewa
nych zgonów. Mi
mo występujących

tów i Osób Represjonowanych to konkret
nych wyników w polepszeniu doli komba
tantów się nie widzi.

A spraw wymagających natychmiasto
wego załatwienia jest wiele. Najważniejsze 
z nich to kwestia lecznictwa, dostępu do sa
natoriów oraz poprawa sytuacji materialnej 
osób, które cierpią na choroby związane 
z udziałem w wojnie, a leczenie których nie 
zawsze jest możliwe ze względu na koszty.

W wytworzonej sytuacji postuluje się 
opiekę nad kombatantami przez Ośrodki 
Pomocy Społecznej w poszczególnych 
gminach. Tryb przyznawania zapomóg wi-

W poszukiwaniu 
optymalnych rozwiązań...

wania obywatelskiego, natomiast uczniowie 
szkoły uświetniają kombatanckie uroczysio- 
ści (wręczenie nominacji oficerskich, nada
wanie patentów Weterana itp.).

Równie dobrą współpracę obserwuje 
się w Piątnicy, gdzie koło gminne 
ZKRPiBWP utrzymuje kontakty z Publicz
nym Gimnazjum im. Ofiar Katynia. Jego wy-' 
razem był choćby udział chóru młodzieży 
gimnazjalnej w uroczystości z okazji 57 
rocznicy Dnia Zwycięstwa, podczas której 
wykonano żołnierskie i patriotyczne Dieśni.

Ścisłą współpracę utrzymuje się z Fo- 
racnią Obywatelską (udzielanie ocrad 

prawnych koriba ta r- 
tom), przedstawiciel
stwem Fundacji “Pol
sko-Niemieckie Po
jednanie" w zakresie 
pomocy dla poszko
dowanych, 3olf;kim 
Czerwonym Krzy
żem i Centrum Po
mocy Floczinie 
(w dziedzinie pomo
cy najuboższym 
członkom) oraz miei- 
scową jednostką 
wojskową (udostęp
niającą salę na ze
brania, udz ielającą 
pomocy p rz / prze
prowadzkach itp.;.

/n ie k tó r /ch

Nnwo wybrane władze Okręgu.

mie scGwo- 
ściach, jak na przy
kład: Ciechanowiec, 
Grajewo, Szepieto
wo, Radziłów czy 
Zambrów, bardzo 
dobrze układa się 
twórcza wspótoraca 
z miejscowym' wta- 
dzamii. Urzędy łych
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AK

Galska Antonina

- organizatorka tajnego nauczania na wileńsz

czyźnie, więzień polityczny.

Zmarła w Milanówku 2 1 .IX .1980. w wieku 84 1.

Z r .: Tygodnik Powszechny, 1981, nr. 44 (1710),

z 21 .X I .1981., s. 6-7 
K.Wojt., 2002.
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u
CrRLSbq

nr teczki

AlflJrOkinŁ
nazwisko, imię /hasło/

............................. .....................
nazwisko panieńskie

nazwisko po mężu /z  datą zmiany/

, ^zawito'11....................................
pseudonimy

Jćih , ti&wa z Mocj&leus&ek
imiona rodziców, nazw. pan. matki

obecny  adres

specyfikacja

RUI
organizacja

(Cjrodtio
teren działania

iWP>
stopień

Who
data i miejsce rozpoczęcia służby 

30r

*ień wojskowy

4li 2, CjrodhO
data i miejsce urodzenia

Ą/\ iy W&O MilónÓlsCk.
data i miejsce śmierci

źródła i inne zapisy
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