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Relacja o służbie wojennej Haliny Grabowskiej (z domu Jankowskiej)

Nazywam się Halina Grabowska, moje nazwisko panieńskie -  Jankowska. Urodziłam się 9 
lutego 1923 r. w miasteczku Hancewicze na polskim Polesiu, gdzie zostałam ochrzczona i 
bierzmowana. Pochodzę z wielodzietnej katolickiej rodziny robotniczej. Moja matka, z domu 
Pawłowska, miała na imię Marta, a ojciec miał na imię Antoni. Oboje rodzice zmarli wcześnie, w 
1937 roku -  matka 17 stycznia, a ojciec 31 października, a siostry i bracia zostali. Ojciec był z 
zawodu majstrem huty szkła w prywatnej hucie u Pana Gorzeleńskiego. Matka zajmowała się 
rodziną. Miałam 5 sióstr i 2 braci. Ich imiona: Bronisława, Maria, Jadwiga, Janina, Leonarda, 
Stanisław i Albin.

Do 1939 roku mieszkałam w Hancewiczach. Przed wybuchem wojny ukończyłam gimnazjum 
w Pińsku i uczęszczałam na trzyletnie kursy przysposobienia wojskowego. Przysposobienie 
wojskowe było organizacją wojskową, uczyli nas strzelać i nosić rannych.

Po 1939 roku zaczęła się polityka -  Mołotow i Ribbentrop podzielili Polskę. We wrześniu 
1939 roku złożyłam przysięgę, że w razie potrzeby będę wezwana do pracy jako sanitariuszka. Gdy 
zaczęła się kampania wojskowa, Sowieci dotarli do nas 19 września. Miałam obywatelstwo polskie. 
W marcu 1940 roku zostałam aresztowana jako wróg narodu rosyjskiego przez NKWD i skazana na 
5 lat łagrów. Oni (NKWD) uznali, że przysposobienie wojskowe jest organizacją powstańczą. Cała 
moja rodzina została po niemieckiej stronie. Razem z czterema koleżankami zostałam wywieziona 
do północnego Kazachstanu nad rzekę Iszym. Siedziałam w obozie jako więzień polityczny. Był 
głód, ale nas nie bili. Byłam w obozie żeńskim. Siedziałam w obozie razem z Marią, żoną 
pułkownika Skowrońskiego.

Przebywałam tam do 1942 roku, ponieważ znów weszła polityka, podpisano porozumienie 
między Sikorskim a Stalinem, że wojska pójdą walczyć. We wrześniu 1942 roku dostałam 
amnestię.

Wszystkich zwolnili wcześniej, a ja  zostałam sama. W ciągu paru dni odesłano mnie do 
Aktubińska do NKWD. Podpisałam dokument, że nie mam prawa mówić, gdzie byłam i co 
robiłam. Otrzymałam zaświadczenie i kompensację 250 rubli.

Gdy wypuścili mnie z obozu, w Buzułuku organizowała się armia Andersa i wszyscy Polacy 
pojechali tam, część zdążyła. Przyjechałam dzień po odjeździe ostatniego transportu z rodzinami i 
wojskiem. Wtedy NKWD zabrało wszystkich, którzy nie zdążyli, i wysłało nad rzekę Amu-daria do 
kołchozu. Pracowałam w Azji Środkowiej w kołchozie „Stachanow”. Chodziliśmy w spodniach 
watowych, bo z obozu wypuścili mnie bez żadnych rzeczy. Pracowałam kilka miesięcy, do 
początku 1943 roku.

Wzywali mnie do NKWD, namawiali, że dobrze będą płacić, że dadzą mieszkanie i pracę, i 
żeby pracować miedzy swoimi. Było tam bardzo dużo Polaków z tzw. Zachodniej Ukrainy i 
Białorusi. W więzieniach siedziała młodzież. Z największymi wyrokami siedziała młodzież z 
Grodna i Lwowa. Nie zgodziłam się zostać.

W 1943 roku przyjechał pierwszy polski ambasador, Kot, to on zorganizował konsulaty. 
Konsulat był w mieście Jangiaryk. Tam konsulat zorganizował polski dom dziecka. W tym domu 
było 40 dzieci, których rodzice zginęli w obozie. Konsul skierował mnie tam, żebym pracowała 
jako wychowawczyni do czasu wstąpienia do armii. Było to w chorezmskim obwodzie w Azji 
Środkowej. Nie wiem, co się stało później z tymi dziećmi.

W 1943 roku Wasilewska zaczęła organiozwać wojsko polskie, znowu weszła polityka. 
Wszyscy Polacy z tych kołchozów rzucili się do armii. Do armii wstąpiłam, bo mieszkać nie było 
gdzie, nie było co jeść, i rodzina była w okupowanym kraju. Do konsulatu było 40 km na piechotę. 
Pierwszy raz poszłam tam z prośbą o przyjęcie do wojska, ałe mnie nie przyjęli. Drugi raz również. 
Za trzecim razem powiedziałam, że stamtąd nie pójdę.

Armia ta była organizowana w Diwowie pod Riazaniem: I Dywizja im. T. Kościuszki i II 
Dywizja im. H. Dąbrowskiego. Trafiłam do II Dywizji. I Dywizja wyruszła pod Riazań i szykowała
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się do walki pod Lenino, a druga zaczęła się organizować. Skierowano mnie do II kobiecego 
batalionu II Dywizji H. Dąbrowskiego. Złożyłam przysięgę w Riazaniu pod Moskwą, generałowi Z. 
Berlingowi i Wandzie Wasilewskiej. Do dywizji przyszłam w sierpniu, a przysięgę złożyłam we 
wrześniu, ale nie pamiętam dokładnie. Z tą dywizją doszłam do Berlina.

Na froncie mieliśmy możliwość korzystania z sakramentu spowiedzi. Ja też z tego 
korzystałam. W II Dywizji był ksiądz kapelan, który odprawiał msze połowę, ale bardzo rzadko. 
Mszę odprawiono między innymi pod Riazaniem. Gdy rozpoczęły się walki na froncie, mszy 
praktycznie nie odprawiano, chociaż na froncie było bardzo dużo ludzi wierzących. Osobiście do tej 
pory odmawiam różaniec i koronkę do miłosierdzia Bożego.

Po pół roku z batalionu kobiecego przeniesiono mnie do pracy w sekretariacie prokuratury 
wojskowej II Dywizji. Cała moja działalność to był sekretariat, zajmowałam się dokumentami. W 
styczniu 1945 roku otrzymałam stopień chorążego. Na pierwszej linii frontu nie byłam, ale wojny 
też skosztowałam. Gdy wstąpiliśmy na tereny polskie, zaczęły się mordertswa, dezercje i 
samowolne oddalanie się z jednostek.

Na Kresach nie szliśmy przez Baranowicze, nie przechodziłam koło domu rodzinnego, 
szliśmy bardziej na południe. Forsowaliśmy Wisłę, pamiętam jak staliśmy w Zielonce podczas 
powstania warszawskiego. Dywizja dalej nie poszła, bo Stalin nie puścił, to też była polityka. 
Chciano zniszczyć Warszawę, żeby nie zajęli jej Anglicy. W dywizji rozmawialiśmy o tym między 
sobą. II dywizja kilka razy forsowała Wisłę na przyczółku magnuszewskim, ale nie udało się nam, 
bo Niemcy byli jeszcze silni. Widziałam, jak Warszawa się paliła, paliła się nawet ziemia. Wojsko 
stało bezradnie i nie mogło iść dalej. W wojsku kontrolował nas rosyjski wywiad. W Polsce 
nazywaliśmy go „osobyj oddziel” lub kontrrazwiedka.

Jak tylko Wojsko Polskie wyzwoliło Oświęcim, dowódca dywizji zorganizował wyjazd 
oficerów do obozu. Wrażenie pozostało na całe życie, chociaż byłam tam tylko raz po wojnie. 
Pamiętam kałuże krwi, pamiętam 30-metrowy pokój, zęby, włosy ludzkie i jeszcze niewygaszone 
piece. W 2000 roku byłam na kongresie w Polsce, zawieźli nas do Oświęcimia, ale nie byłam w 
stanie tam pójść.

Po moim wstąpieniu do wojska, 24 grudnia 1943 roku sztab II dywizji zorganizował wigilię 
dla swoich pracowników. Na tej wigilii poznałam swojego przyszłego męża, Piotra Grabowskiego, 
który miał stopień porucznika. Mój mąż urodził się 12 maja 1920 roku, umarł w 1997 roku. 
Pochowany został w Moskwie, na cmentarzu Dołgoprudnym (rząd 46, mogiła 2). W czasie wojny 
był trzykrotnie ranny, po wojnie ciężko chorował. Mój mąż, tak jak wielu żołnierzy Wojska 
Polskiego, mieszkał w Rosji, ale był Polakiem.

Ojciec męża, który też był Polakiem, został aresztowany w 1928 roku, jako były oficer armii 
carskiej, a potem wojsk białych. Mieszkał na Ukrainie, w Białej Cerkwi, gdzie urodził się także 
mój mąż. Ojciec męża naprawdę nazywał się Stanisław Teofilowicz Zgórski. Ojciec męża chciał 
wyjechać za granicę, ale nie mógł. Za granicę wyjechał za to jego kolega, który nazywał się 
Władysław Władysławowicz Grabowski. Żeby NKWD nie znalazło ojca mojego męża, zamienił się 
nazwiskami ze swoim kolegą. Mimo to, NKWD o wszystkim się dowiedziało. Wszystko to jest 
potwierdzone dokumentami. Ojciec męża występował przeciwko organizacji kołchozów. NKWD 
rozpoczęło śledztwo. W ciągu trzech miesięcy śledztwa nie udowodniono jego winy, ale mimo to 
został skazany. NKWD miało siłę. Ojciec męża został zesłany do północnego Kazachstanu, skąd już 
nie wrócił i nikt nie wie, gdzie został pochowany. Wiadomo tylko, że zmarł na gruźlicę. Mąż nie 
ukrywał historii swojego ojca. Do partii wstąpił dopiero w 1958 roku. Wcześniej, w czasie wojny, 
nie był w partii. Ja także nie byłam w partii ani w Komsomole, dzieci również. W czasie 
pierestrojki mąż starał się o rehabilitację swojego ojca, pisał do prokuratury w Kijowie.

Po wojnie spotkaliśmy się znowu. Mąż przyjechał po mnie w końcu roku 1945. Nie byłam już 
potrzebna w wojsku i zostałam zdemobilizowana we wrześniu 1945 roku. Z drugiej dywizji mąż 
przeprowadził się do sztabu okręgu śląskiego, gdzie pracowałam do 1946 roku. Ożeniliśmy się we 
wrześniu 1946 roku. Małżeństwo zarejestrowaliśmy w konsulacie ambasady radzieckiej w Polsce, 
bo mąż miał obywatelstwo radzieckie, a ja  nie miałam przedwojennych dokumentów, które zabrano 
mi podczas aresztowania. Po ślubie przyjęłam obywatelstwo radzieckie.
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Długo po wojnie mąż pracował w Wojsku Polskim w 7. Dywizji, która w swoim okręgu 
(Gliwice-Katowice) zajmowała 1. miejsce, a w całym Wojsku Polskim 2. miejsce. Majorem został 
chyba w 1947 roku, ale dokładnie nie pamiętam. Była możliwość zostania w kraju, co zresztą 
proponowano mężowi. Ciągle baliśmy się jednak, że mąż musi wyjechać do ZSRR. Tam był jego 
brat, siostra i matka i gdyby przyjął obywatelstwo polskie, wszyscy byliby na Syberii. NKWD było 
wszędzie. Szpiegowało go, gdy pracował w Wojsku Polskim. Śledzili nas na każdym kroku, trzeba 
było być ostrożnym. Nawet ja  byłam śledzona. Urodziły nam się dzieci. Nie mogłam ich ochrzcić, 
żeby mąż nie miał nieprzyjemności w wojsku. Aby je ochrzcić, oddaliśmy ich mojej siostrze, 
Leonardzie, która mieszkała w Zawidowie, w niewielkim miasteczku -  pół miasteczka było polskie, 
a pół czeskie. Na granicy między Polską a Czechosłowacją był czeski kościół.

Po wojnie ukończyłam technikum medyczne. Zostałam wybrana na delegatkę na pierwszy 
zjazd Ligi Kobiet. Po wyjeździe Rokossowskiego, który trzymał przy sobie wszystkich oficerów, 
musieliśmy wyjechać do ZSRR. Przyjechaliśmy do Moskwy w 1956 roku. Po przyjeździe 
pracowałam jako pielęgniarka. Mąż ukończył akademię, napisał dysertację i zorganizował katedrę 
cybernetyki i elektroniki w Akademii Wojskowej im. Frunze. Kierował katedrą do emerytury, 
posiadał stopień generała-majora armii radzieckiej. Zawsze gdy miałam możliwość urlopu w 
Polsce, spotykałam się z kombatantami polskimi. W Polsce mieszkała cała moja rodzina. Część 
wyjechała na nowe terorytoria Polski i tam dostała mieszkania. Jeździliśmy do nich co roku. Żeby 
otrzymać zezwolenie na wyjazd, musieliśmy za każdym razem pójść do urzędu. Pozwalano nam na 
wyjazd w celu odwiedzin grobów rodziców.

Do organizacji polonijnej przyszłam z mężem pierwszego dnia po jej utworzeniu. Zostaliśmy 
członkami Domu Polskiego razem z Haliną Romanową, jej mężem Piotrem i Ewą Wasilewską. O 
utworzeniu organizacji polonijnej dowiedziałam się przez ambasadę. Mieliśmy tam kontakty, dzięki 
temu, że do 1956 roku mieszkaliśmy w Polsce. Żeby zarejestrować parafię rzymsko-katolicką, mąż 
chodził do partii. Od początku jestem członkiem parafii i Domu Polskiego, byłam nawet w jego 
zarządzie. Do 2009 roku regularnie płaciłam składki.

W latach 90. pracowałam w kiosku przy kościele na ul. Małej Gruzińskiej, zarobione 
pieniądze oddając parafii. Pracowałam tam przez 10 lat. Kiosk był otwarty od 9.00 rano do 16.00. 
Razem ze mną pracowała moja koleżanka Krystyna Olchowa i jej siostra Ludwika, które 
uczestniczyły w Powstaniu Warszawskim.

Wywiad nie został autoryzowany z powodu śmierci Haliny Grabowskiej (zmarła 19 lipca 2012 r.; 
została pochowana na Cmentarzu Wagańkowskim w Moskwie).
Rozmowę przeprowadził Sergiusz Słoistow.
Opracowanie tekstu: Sergiusz Słoistow, Tomasz Ambroziak, Robert Dyczkowski.
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W załączniku kopie następujących dokumentów:

1. 15.08.1942 Zaświadczenie o oddelegowaniu Piotra Grabowskiego z frontu kałininskiego w 
celu ukończenia Moskiewskiego Instytutu Górniczego [Piotr Grabowski mimo możliwości 
zwolnienia pozostał na froncie]

2. 24.06.44 Wyciąg z rozkazu o awansowaniu Haliny Jankowskiej do stopnia plutonowego
3. 02.11.1944 Wyciąg z rozkazu o naznaczeniu Haliny Jankowskiej na stanowisko sekretarza 

Prokuratury Wojskowej 2 Dywizji Piechoty im. H. Dąbrowskiego
4. 31.12.1944 Wyciąg z rozkazu o podziękowaniu Halinie Jankowskiej za wysoką dyscyplinę 

wojskową
5. 27.01.1945 Wyciąg z rozkazu o awansowaniu Haliny Jankowskiej do stopnia chorążego
6. 19.06.1945 Wyciąg z rozkazu przyznaniu Halinie Jankowskiej nagrody pieniężnej
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7. 1945 (?) Wyciąg z rozkazu o podziękowaniu Halinie Jankowskiej za udział w walkach o 
wyzwolenie Warszawy

8. 15.02.1945 Wyciąg z rozkazu o podziękowaniu Halinie Jankowskiej za udział w wałkach 
zdobycie miast: Zlotów, Jastrów, Rederitz, Frydląd Pomorski i innych miejscowości 
Pomorza Zachodniego

9. 03.1945 Wyciąg z rozkazu o podziękowaniu Halinie Jankowskiej za udział w walkach o 
zdobycie miast Zachodniego Pomorza: Tempelburg, Falkenburg i Dramburg

10. 29.11.1945 Tymczasowe zaświadczenie o odznaczeniu Haliny Jankowskiej brązowym 
medalem „ Zasłużonym na polu chwały ”

11. 23.02.1945 Tymczasowe zaświadczenie o odznaczeniu Haliny Jankowskiej medalem „Za 
Warszawę ”

12. 16.04.1946 Tymczasowe zaświadczenie o odznaczeniu Haliny Jankowskiej medalem „Za 
Odrę, Nissę i Bałtyk”

13. 1945 Podziękowanie Halinie Jankowskiej za udział w sforsowaniu rzeki Odry
14. 23.02.1946 Zaświadczenie o odznaczeniu Haliny Jankowskiej medalem „Za zwycięstwo nad 

Niemcami w Wielkiej Wojnie Ojczyźnianej 1941-1945 r. ”
15. 17.04.1946 Zaświadczenie o odznaczeniu Haliny Jankowskiej medalem „Za wyzwolenie 

Warszawy”
16. 17.04.1946 Zaświadczenie o odznaczeniu Haliny Jankowskiej medalem „Za zdobycie 

Berlina ”
17. 27.06.1946 Zaświadczenie o odznaczeniu Haliny Jankowskiej Odznaką Grunwaldzką
18. 05.09.1946 Dyplom o nadaniu Halinie Jankowskiej „ Medalu zwycięstwa i wolności ”
19. 3-4.03.1951 Mandat Haliny Grabowskiej na Ogólnopolski Kongres Ligi Kobiet
20. 30.10.1968 Wpis w książeczce pracy Haliny Grabowskiej o podziękowaniu za ogromne 

zasługi w dziele polepszenia obsługi medycznej
21. 9.05.1980 Legitymacja Haliny Grabowskiej o nadaniu medalu za udział w walkach o Berlin
22. 11.03.1985 Zaświadczenie o odznaczeniu Haliny Grabowskiej Orderem Wojny Ojczyźnianej

II klasy
23. 18.12.1987 Zaświadczenie o nadaniu Halinie Grabowskiej Złotej Odznaki Honorowej 

Towarzystwa Przyjaźni Polsko-Radzieckiej
24. 12.10.1988 Legitymacja Haliny Grabowksiej o nadaniu Medalu Srebrnego Za Zasługi w 

Umacnianiu Przyjaźni Polska -  ZSRR
25. 19.10.1988 Legitymacja Haliny Grabowskiej o nadaniu „ Odznaki Braterstwa Broni ”
26. 09.1989 Legitymacja członkowska Haliny Grabowskiej w Stowarzyszeniu „Memoriał”
27. 06.06.1990 Pismo Zarządu Komitetu Bezpieczeństwa Państwowego Białoruskiej SRR 

Obwodu Brzeskiego Halinie Grabowskiej o rehabilitacji
28. 23.10.1990 Pismo Prokuratury Obwodu Kijowskiego Piotrowi Grabowskiemu o losach jego  

ojca, Władysława Grabowskiego (Stanisława Zgórskiego) i możliwości rehabilitacji
29. 23.05.1991 Zaświadczenie o rehabilitacji Władysława Grabowskiego
30. 18.12.1991 Pismo Prokuratury Obwodu Brzeskiego Halinie Grabowskiej o braku 

możliwości wskazania obozu, w którym była przetrzymywana
31. 15.04.1992 Zaświadczenie archiwalne o skazaniu Haliny Jankowskiej na 5 lat łagru za 

udział antysowieckiej organizacji powstańczej
32. 02.10.1995 Legitymacja członkowska Haliny Grabowskiej w Stowarzyszeniu „Memoriał”
33. 1995 Zaświadczenie o przyznaniu Halinie Grabowskiej Odznaki Weterana Walk o 

Niepodległość
34. 12.04.2005 Legitymacja o wyróżnieniu Haliny Grabowskiej Medalem „Pro Memoria”
35. 12.04.2005 Dyplom medalu „Pro Memoria”, nadanego Halinie Grabowskiej
36. Zdjęcia rodziny Piotra Grabowskiego Zdjęcie z lewej: dziadek Piotra Grabowskiego; 

zdjęcie środkowe: z  prawej babcia Piotra Grabowskiego; zdjęcie w prawym dolnym rogu: 
ojciec Piotra Grabowskiego

37. 1940 Zdjęcie Haliny Jankowskiej
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38. 1940 Zdjęcia Haliny Jankowskiej
39. Zdjęcie Haliny Jankowskiej (z prawej) i NN.
40. 1945 (?) Zdjęcie Heleny Jankowskiej (drugi rząd, pierwsza z prawej) i Piotra Grabowskiego 

(pierwszy rząd, pierwszy z prawej)
41. 1945 Zdjęcie w czasie walk o Odrę-Baltyk. Od lewej: N N , Anna Gordiejewska, Maria 

Grajworońska, Halina Jankowska
42. 1945, Katowice Zdjęcie Piotra Grabowskiego
43. 1945, Katowice Zdjęcie Haliny Jankowskiej (z lewej) i Anny Gordiejewskiej
44. 05.1945, Berlin Zdjęcie Piotra Grabowskiego i NN.
45. 1947 (?), Katowice Zdjęcie przed wyjazdem do likwidacji oddziałów UPA; Od lewej: Piotr 

Grabowski, Halina Grabowska, NN.
46. Zdjęcie Piotra i Haliny Grabowskich
47. Artykuł W. P. Kowaliowa „Zwycięstwo spotkała w Berlinie” w czasopiśmie „Armiejskij 

Sbornik” (05.2011) o Halinie Grabowskiej
48. Płyta ze skanami dokumentów, wymienionych w pkt. 1-46.
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