
ZAPOMNIANA ROHATERKA 

TERESA GRODZTNSKA 1899-1920 

Przywr6cenie tablicy pamiqtkowej po- 
Swiqconej bohaterskim absolwentkom gimna- 
z-ium zenskiego Marii Gajl, polegiym i zmar- 
iym na siuzbie w latach 1918-1920, staio siq 
okazjq do przypomnienia tych wspaniaiych 
postaci. szczegdlnie Teresy Grodzinskiej. 
Gdyby nie dotkliwe spustoszenia w pamiqci 
zbiorowej spoieczenstwa spowodowane okre- 
sem PRL-u, nazwisko to znaiyby zapewne 
kolejne pokolenia radomskiej miodziezy, a jej 
kr6tki zyciorys podawany byiby jako przykiad 
patriotyzmu najwyzszej prdby, tak jak to byio 
w okresie miqdzywo.jennym. Podqzajqc 5la- 
dami bohaterki, wyiuskiwaiem z archiwalnych 
zbiordw, literatury i prasy strzqpy wspomnien, 
kt6re pozwolilyby odtworzyk ostatnie dni jej 
iycia oraz okolicznoici Smierci, dziqki ktdrym 
przeszia do legendy jako symbol ofiarnosci 
miodziezy w wqjnie z na.jazdem bolszewickim 
w 1920 roku. W tym celu przemierzaiem tez 
kilkukrotnie malownicze tereny powiatu hru- 

c bieszowskiego, odwiedzajqc miejsca walk 

4 puiku piechoty Legiondw, znaczone dziS 
jedynie zapomnianymi mogiiami. Czas i dra- 
matyczne losy tego polsko-ukrainskiego po- 
granicza sprawiiy, ze na pr6ino w pamiqciach 
dzisiejszych mieszkancdw tych stron szukac 
Slad6w wspomnieti sprzed przeszio 80 lat. 

Teresa Grodzinska urodziia siq w rodzi- 
nie ziemianskiej w majqtku Jaszowice pod 
Radomiem w grudniu I899 roku. Byta piqtym 
z szeiciorga dzieci Bronislawy z Arkuszew- 

skich i Feliksa Grodzinskich. Wychowywaia 
siq w rodzinie patriotycznqj i aktywnej spo- 
iecznie. Dziadek i qjciec byli aktywnymi 
czionkami Towarzystwa Kredytowego Ziem- 
skiego. Feliks Grodzinski peinil w nim funk- 
cjq radcy. 

W przekazach rodzinnych utrwalii siq 
obraz Tereni jako dziecka niezwykle pogod- 
nego, o szerokich zainteresowaniach, wraili- 
wego na piqkno i czyjqS niedolq. Ksztaitowaia 
jq atmosfera tradycyjnie katolickiego polskie- 
go dworu z obrazami Matejki i Grottgera na 
scianach oraz Trylogiq Sienkiewicza w pod- 
rqcznej biblioteczce. W latach 19 14-1 91 8 
uczqszczaia do prywatnego gimnazjum zen- 
skiego Marii Gajl w Radomiu. tam rozwinqia 
swoje pac.je i zainteresowania, angazujqc sic 
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w prace spoleczne z niespotykanym odda- 
niem, co podkreSlajq wspomnienie jej rdwie- 
Sniczek. Wychowanie w na wskroS polskiej 
rodzinie kultywujqcej narodowe tradycje oraz 
rdwnie glqboko patriotyczna edukacja w ra- 
domskiej Gajlbwce, uksztaltowaly postawq 
ideowq i system wartoSci mlodej Grodzih- 
skiej. W gronie rdwieSnikdw Teresa byla 
osobowoScia, ktdra zjednywaia sobie innycF 
nie tylko serdecznoSciq i osobistym wdziq 
kiem, ale przede wszystkim ujmujqcq wierno 
Sciq zasadom wyniesionym z domu i nabytym 
w procesie edukacji. To one wyzwalaiy 
w tych mtodych ludziach potrzebe bezintere- 
sownego dzialania na rzecz sprawy narodo- 
wej, wytyczajqc tym samym kierunki ich 
aktywnoSci i decydujqc o 2yciow) o- 
rach. Kiedy wiqc przyszedl rok 192 ~m 
potrzeba dokonania takiego wvbon la- 
ha1 la. 
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I oues  euu~dcji w gininazjum zDlegly siq 
w czasie z wydarzeniami I wojny Swiatowej. 
W nowych realiach politycznych - po opusz- 
czeniu miasta przez rosyjskiego zaborcq 
i zajqciu Radornia przez Austriakdw latem 
1915 r. - znacznemu rozluinieniu ulegly ry- 
gory ograniczajqce do tej pory swobody na- 
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rodowe. W 1916r. w gimnazjum Marii Gajl 
powstala zefiska druiyna harcerska, a znaczq- 
cy udzial w jej zalozeniu miala Teresa Gro- 
dziriska, ktdra ju i  wtedy dzialala w Tajnej 
Organizacji Mlodziezy Narodowej. Z jej in- 
spiracji powstal rdwniez samorzqd szkolny, 
I .aiy uczennice Emiliq 
I zjazm dziewczqt i ich 
7leboka lucuwu vocowaly kolejnymi 
nicjatyu dowaly uznanie kie- 
-0wnictwa ~ L K U I Y ,  GLY I I I ~ C  z gimnazjum zefi- 
skiego Marii Gajl wyrdzniajqcy siq oSrodek 
wychowania patriotycznego i obywatelskiego 
u progu niepodlegloSci. 

W roku 1918 Grodziliska ukoriczyla 
gimnazjum i rozpoczqla naukq w Szkole 
Ogrodniczej w Warszawie. Oddajqc siq swojej 
drugiej wielkiej pasji - ogrodnictwu, nie prze- 
stala by6 czynna spolecznie, gdyz tego wyma- 
gala sytuacja wybijajqcego sie na niepodle- 
gloSC panstwa. Toczqce siq na granicach walki 
trzymaly spo~eczetistwo w stanie wojennego 
napiqcia i rozpalaiy umysly adne j  czynu 
mfodziezy. Od stycznia 1919 roku walczyl we 
Lwowie u boku Orlqt sformowany w caloSci 
na ziemi radomskiej 24 putk piechoty, krwa- 
wiqc w walkach z Ukraincami. Bohaterskq 
Smierciq polegly jego dwie dzielne sanita- 
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SpolecznoSc Radomia zegnajaca idacych na front w 1920 roku 



riuszki - Wanda Niedzielska i Janina Prus- 
-Niewiadomska. Coraz wiecej mlodych do- 
stawalo powolania i zglaszalo siq do wojska, 
ale prawdziwa pr6ba przyszia dla nich w roku 
1920. 

Kiedy latem tego roku ofensywa bolsze- 
wicka w przerakajqco szybkim tempie parla 
w glqb kraju a prasa donosila o dramatycz- 
nych zmaganiach z najeidicg podajqc nazwy 
coraz to mniej odleglych miejscowoSci ogar- 
nietych wojng Grodzinska wraz z koleian- 
kami postanowily wype1niC sw6j patriotyczny 
obowiqzek i jak rzesza r6wieSnik6w ochotni- 
czo wstqpujqcych do armii, wzi$ udzial 

1 )  w walce. Dziewczeta ukoficzyly kurs sanitar- 
ny a nastepnie odbyly praktyke w Szpitalu 
Ujazdowskim w Warszawie, gdzie opieko- 

I waly sig rannymi. 
Widok ran i cierpienia rannych musialy 

by6 dotkliwym przekyciem dla miodych si6str 
a trud pielegniarski czqsto ponad ich sily, 
mivo to usilnie zabiegaly o skierowanie ich 

I na front. DoSwiadczenia szpitalne boleSnie 
zweryfikowaiy dziewczece wyobrakenie 
o ,,wojence i chlopcach malowanych samych 
wybieranych ...", dlatego sqdziC nalezy, t e  
decyzja o pracy na pierwszej linii podjeta 
zostala przez Grodzihskq z pelnq Swiadomo- 
Sciq moiliwych konsekwencji i jest Swiadec- 
twem jej osobistej odwagi. 

Siostry I: ~ rzy  pracy v v Szpitalu L Jjazdowski 
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W lipcu ~ k u ,  wraz z kuzynkq 
Janinq Zdziar! zymala przydzial do 
I1 batalionu 4-go p u ~ ~ u  piechoty Legion6w 
(sformowany w znacznym stopniu z poboro- 
wych z kieleckiego). Pomogla im starsza 
siostra Janiny - Maria Zdziarska, kt6ra 
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w pulku tym pelnila funkcje asystenta lekarza. 
Dziewczqta udaly sig wiqc w rejon Hrubie- 
szowa, gdzie operowala ich jednostka 
i z miejsca podjqly slukbq. Po kilku tygo- 
dniach ciqzkich walk 4 p.p. zostai zluzowany 
i 12 sierpnia przybyi do Kozienic w celu do- 
konania uzupelnien. Korzystajqc z okazji, 
Teresa odwiedzila wdwczas dom rodzinny 
w Jaszowicach, sprawiajqc tym wielkq radoSC 
rodzicom i domownikom. Jej wizyta, choC 
krbtka, byla niemal Swiqtem rodzinnym. 
W parafialnym koSciele w Zakrzewie modlili 
siq wsp6lnie o szczqSliwy powr6t Teresy 
i pomyslne zakonczenie wojny. Nikt nie przy- 
puszczat wtedy, ze to ostatnie ich spotkanie. 
Wydarzenia, kt6re nastqpily pbiniei, wpro- 
wadzily postaC skrol ~y spod 
radomskich Jaszowic hater6w 
zmagan z nawalq b v l a ~ r ; w l ~ ~ ~ ,  wl@qc jej 
tragiczny 10s z wojennym dramatem 
4 p.p. Leg. w dniach chwaly i klqski na polach 
Hrubieszowa. 

16 sierpnia 1920 puik wyruszyl ze stacji 
Deblin na front nad Bugiem, gdzie toczyly siq 
ciezkie walki o utrzymanie linii rzeki przed 
napierajqcq 12 Armiq sowieckq i Konnq Ar- 
miq Siemiona Budionnego. 18 sierpnia pulk 
przybyi do Trawnik, skqd marszem ubezpie- 
czonym, toczqc PO drodze boje z czol6wkami 
wojsk sowieckich, dotari pod Hrubiesz6w 
i 20 sierpnia zdobyl miasto. Intensywne walki 
przysparzaly mn6stwo pracy sanitariuszkom. 
W ciqglym marszu niosly pomoc rannym 
w polowych lazaretach na taborowych wo- 
zach, tu8 za pierwszq linig narazone na nie- 
spodziewany atak bolszewickiej kawalerii. 
Szczeg6lnie trudne chwile przezywal I1 bata- 
lion i jego szpital polowy w dniu 21 sierpnia. 
Bolszewicy przypuScili szturm na Hrubie- 
sz6w, odcinajqc stacjonujqcy w Gr6dku Za- 
b6hym, na drugim brzegu Huczwy, batalion 
Grodzinskiej. Gdy na ulicach miasta rozgorzal 
b6j na bagnety i granaty, okrqkony I1 batalion, 
ponoszqc ciqzkie straty, prbbowai wyrwaC sie 
z matni, przeprawiajqc sic przez rzek~.  
W ferworze walki jako ostatni dotarl do rzeki 
szpital polowy, dla kt6rego jedynq drogq od- 
wrotu by1 ptonqcy jub most na Huczwie. 
Grodzinska w tak dramatycznym momencie, 
kiedy kaidy kolnierz ratowai wlasne tycie, 
z zimnq krwiq wypeiniala sw6j obowiqzek. 



Pod ogniem bolszewik6w ewakuowda ran- 
nych przez most, przenoszqc niekt6rych na 
plecach i ratujqc przed niechybnq Smierciq. 
Ostamim, kt6ry zawdziqcza jej iycie, by1 
kapral Jan Foltyn. Wyczyn odwahej sanita- 
riuszki obok szeregu innych zashg stai siq 
p6iniej podstawq do odznaczenia jej Krzyzem 
Virtuti Militari. 

Kolejne dni na froncie to pasmo nie- 
ustannych z m a g ~  z wrogiem, kt6ry po klqsce 
pod Warszawq podejmowai wysiiki, aby od- 
zyskaC inicjatywq, uderzajqc na ZamoSC 
i Lublin. Operowda w tym rejonie okryta 
ponurq siawq Armia Konna S .  Budionnego, 
kt6rej korespondent wojenny (p6iniej autor 
,,Dziennika 1920") - Izaak Babel utnvalil 
w swych zapiskach poraiajqce obrazy wojny, 
towarzyszqce na co dzien takie naszej boha- 
terce. Los skrzyzowal ich wojenne drogi nad 
Bugiem. 

Zoinierskie szczeScie, kt6re nie opusz- 
czalo dotqd Grodzihskiej i jej pulku, skon- 
czylo siq na skutek nieszczeSliwych decyzji 
sztabu. W nocy z 29 na 30 sierpnia, na rozkaz 
dow6dztwa Dywizji, pufk opuSci1 Hrubie- 
sz6w, kt6ry nastqpnego dnia zn6w opanowali 
bolszewicy. 3 1 sierpnia nowy rozkaz nakazal 
ponownie zajqc miasto. 

1 wrzeSnia 1920 roku, 4 p.p. Legion6w, 
rozwinql lych pag6r- 
kowatych .asta i przy- 
stqpii do ~ L ~ K U  lril ~ U L Y C ; J G  W I U ~ S I .  

Atak rozwijal siq pomySlnie lgle 
spoza wzg6rz na tylach puiku pusuma siq 
bolszewicka jazda. Byly to wycofujqce siq 
spod ZamoScia oddzialy Arrnii Konnej Bu- 
dionnego, ktbre, chcqc utorowaC sobie drwe 
za Bug, runqly na tyraliery zaskoczonej 1 
choty. Czwartacy, mimo zaskoczenia i p~ 
gniatajqcej przewagi wroga, bronili siq bc 
tersko. Szeregowi skupieni wok61 swc 
dow6dc6w desperacko odpierali ataki bag 
tami i granatami, jednak ginqli w masie so- 
wieckiej kawalerii. Maria Zdziarska tak opi- 
sywala obraz tych wydarzeh w liScie do Wik- 
torii Grodzibskiej: ,,... I wtedy zaczql sic 6w 
sqdny dzieri, obrazy byly straszne i bohater- 
skie w najwyiszym stopniu, wprost nie dajqce 
sie opisaC ludzie bronili siq przeciwko stu- 
krotnemu nieprzyjacielowi, kt6ry dziesiqtko- 
wai naszych artyleriq, karabinami maszyno- 
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wymi i szarzami". Na pomoc walczqcym 
przybyi24 p.p., umo2liwiajqc resztkom 4 p.p. 
odwr6t na Czortowice i Ubrodowice (epizod 
ten wart jest szerszego spopularyzowania, 
gdyk stanowi wspaniafy przylclad swoistego 
rodzaju radomsko-kieleckiego ,,braterstwa 
broni"). Na przestrzeni kilku kilometr6w 
miqdzy Hrubieszowem a lasami strzeleckimi 
rozgrywai siq dramatyczny odwr6t polskiej 
piechoty. Panujqca na polu bitwy kawaleria 
bolszewicka Scigala i wycinaia w piet5 male 
grupki i pojedynczych Bolnierzy, Rosjanie 
dobijali rannych i mordowali jencbw. Straty 
4 p.p. przekroczyly 60% stanu. Opisujqc za- 
chowanie krasnoarmiejcdw w chwili triumfu, 
Izaak Babel pisal: ,,...p rzebijali bagnetarni, 
dostrzeliwali, trupy na trupach, jednego 
jeszcze obdzierajq, drugiego dobijajg jeki, 
krzyki, charkot, to nasz szwadron szedl do 
natarcia (...), Apanasenko (dow6dca szwadro- 
nu) nie traci iadunk6w - siostrq zar2n@, PO- 
lak6w zarinq6 (...)". Czy Babel by1 takie 
uczestnikiem tych wydarzefi, trudno jedno- 
znacznie stwierdzit, ale daty i nazwy miej- 
scowoSci w jego ,,Dzienniku9' wskazujg ie 
jego szwadron operowal tego dnia w okolicy. 

Materialy wojskowe rnilczq na temat lo- 
s6w personelu medycznego 4 pulku. Z prze- 
kaz6w i wspornnien wiadomo, ie sanitariusz- 
ki, a wSr6d nich Teresa Grodzihska, byly wraz 
z kolnierzami w samym ogniu walki. Janina 
Zdziarska, kt6ra towarzyszyla Teresie, prze- 
kazaia wiele szczeg616w dostania siq dziew- 
czqt do niewoli. Wynika z nich, i e  zajqte 
O P a W  annych s nadq- 
iyly za j v ~ m  s e wsi 
Stepankow~ce (dziS: S~c~annuwlr;~,  ~ o ~ t a h  
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W dzisiejszych Stefankowicach na pr6ino poszukiwat 
Slad6w wydarzeh z 1920 roku. 
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Teresa, nie majqc juz sil by dalej ucie- 
kaC, schowala siq pod kopkq Inu nieopodal 
stodoly, jednak zostala tam znalezionp ; An-  

prowadzona do grupk 
ktdrych byia tez Zdzia 
zabrali jej pasek i bucik~, ale zwrocil~ l e  
gdyz byly za r 

Ostatnie Teresq 
odtwarzali jej bhscy pyta.jqc mmlejsc~ 
gdyz towarzyszqcej jej dotqd Janinie : 
skiej udalo sig uciec. Wiadomo, i e  Iwbabr 

uprowadzili Grodzitiskq do wsi Czortowice, 
gdzie zamknqli jq na noc w jednej z chahp. 
Jeszcze tej nocy z 1 na 2 wrzeSnia zostaia 
zamordowana. Jak podobno relacjonowali 
mieszkaticy Czortowic, zmuszona do obrony 
swej czci przed pijanymi Kozakami 
,,... modlqc siq gloSno, bronila sig siekiera, 
przez kilka godzin, kladqc trupem dwdch 
bolszewikdw, a2 w koticu sama padta w nie- 
rdwnej walce." Kozacy zmasakrowali jq sza- 
blami do tego stopnia, ze jedynym elementem 
umozliwiajqcym identyfikacjq zwlok Teresy, 
by1 monogram ,,T.G." wyszyty na jej fartuchu. 
Miejscowa ludnoSC pochowata bohaterskq 
dziewczynq nieopodal rniejsca, gdzie zginqia, 
nastqpnie po wyparciu bolszewikdw odkopa- 
no jej zwloki i z honorami wojskowymi po- 
chowano na cmentarzu w Chelmie, umiesz- 
czajqc na krzyzu napis: ,,CzeSC Ci Mqczenni- 
co". 
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15 wrzeSnia rodzina ekshumowala zwlo- 
przewiozla je do Radomia, gdzie 18 wrze- 
odbyl siq uroczysty pogrzeb z udzialem 

16w obywateli. Za trumnq wiezionq na 
~tniej lawecie oprdcz rodziny szli Bolnie- 

rze, ktdrzy ,,siostrzeW Teresie zawdzigczali 
kycie. Teresa Grodzitiska odznaczona zostala 
poSmiertnie KrzyZem Virtuti Militari 5 klasy 

N grobowcu rodzinnym na cmen- 
~alnym przy ul. Limanowskiego 

jczywa 
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G r 6 b  rodziny Grodziriskich na cmentanu prry ul. Lima- 
nowskiego w Radomiu 
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