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-sowieckiej grupy spadochroniarzy przez Jagdkomm ando (oddziały wojskowe
specjalnie wyszkolone do walki z partyzantami) w pobliżu wsi Pokrzydowo.
Podczas rew izji zagród N iem cy natrafili na duży magazyn leków, narzędzi chi
rurgicznych i m ateriałów opatrunkowych, które na okres akćji „B urza” zgrom a
dziła dla szpitala potowego sekcja sanitarna WSK. W wyniku śledztw a areszto
wano przeszło 70 osób z terenu Inspektoratu AK Brodnica, a wcześniej 29
grudnia 1944 r. rozstrzelano 17 mieszkańców Pokrzydowa. O ględziny lekarskie
w czasie ekshum acji 8 m arca 1945 r. wykazały .okrutne okaleczenia.
„D arnina” w prow adziła do konspiracji,,.fakże swoje rodzeństw o. Brat Jan
„Osa” i siostra M arta „Strzecha” w drugiej połowie 1944 r. prowadzili regular
nie dw a razy w tygodniu nasłuch radiowy w mieszkaniu przy ul. K opernika 7,
chociaż obok mieszkali N iem cy z policji kryminalnej. Jan był łącznikiem mię
dzy placów ką AK w Ja b ło n o w ie l sztabem Obwodu Brodnica. M arta działała
w sekcji opieki społecznej WSK i była łączniczką sztabu Inspektoratu AK
Brodnica, dla którego używarfo również kryptonimu „B row ar” .
U chw ałą nr V II/48/89/ż dnia 28 czerwca 1989 r. R ada M iejska w Brodnicy
nadała now o pow stałej/ulicy na Osiedlu M ichałowo imię W ładysław y Zieleniewskiej, składając W ten sposób hołd jej pamięci.
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Elżbieta Skerska
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Zwiejska M aria M irosław a z d. Chadajówna
(1918-1995), „M irka”, organizatorka sieci kon
spiracyjnej oraz łączniczka SL „Roch” i BCh na
Lubelszczyźnie i Kielecczyźnie, działaczka
LZK, inż. rolnik, pedagog.
Kiedy w ybuchła wojna, M aria Chadajówna
ttnała ukończoną szkołę średnią i dwa lata stu
diów w Państw ow ej Wyższej Szkole G ospodar
stwa W iejskiego w Cieszynie. Była wciąż jesz
cze pod urokiem harcerstwa, z którym związała
s>? mocno zw łaszcza w końcowych latach gim
nazjalnych w Chełmie. Pozostaw ała również
P°d znaczącym wpływem środowiska społecznego sw ego ojca, Pawła Chadaja - nauczyciela,
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wychow awcy m łodzieży wiejskiej, wybitnego działacza ruchu ludowego i spół_
dzielczego. O na sama należała do ZM W RP „W ici”.
W 1940 r. rozpoczęła działalność konspiracyjną w Stronnictw ie Ludowym
„Roch” i jeg o zbrojnych oddziałach - Batalionach Chłopskich, a następnje
w Ludowym Zw iązku Kobiet. Przez cały okres okupacji znana była w środowi
sku konspiratorów pod pseudonimem „M irka”.
Urodziła się 9 czerw ca 1918 r. we wsi Sobieszyn, pow. garw oliński. Ojciec
pochodził z sąsiedniej wsi Ułęż, z licznej rodziny chłopskiej, utrzymującej się
z drobnego gospodarstw a rolnego. Kwalifikacje pedagogiczne uzyskał w zna
nym Sem inarium Nauczycielskim w Siennicy. Później pogłębiał je na kursach
nauczycielskich i studiach w WWP. Matka, W iktoria z d. Effenberger, była
córką pow stańca z 1863 r. i długoletniego zesłańca na Sybir, który po powrocie
z zesłania pracow ał jako urzędnik w cukrowni w Józefow ie koło Siedlec. Miała
ukończoną pensję w W arszawie i jako nauczycielka prow adziła ochronkę
w miejscowym majątku ziemskim.
Tradycje społeczno-patriotyczne były w rodzinie Chadajów pielęgnowane
i przekazywane trójce ich dzieci: najstarszej - M arii M irosław ie, młodszej - Annie Bożenie i najmłodszemu Józefowi. Przyjaźnie rodzinne i krewniacze
przetrwały do czasów ostatnich i są nadal kontynuowane.
Troska rodziców M arii o zapewnienie dorastającym dzieciom właściwych
warunków życia i kształcenia, a także ruchliwy tryb życia ojca, zaangażowanego
w prace społeczne, kontynuującego równocześnie własne studia w ośrodkach
w arszaw skich zm uszały do ubiegania się o m iejsca pracy położone bliżej mia
sta, a przynajm niej linii kolejowych, ułatwiających kontakt ze światem. Ciągłe
zmiany m iejsc pracy i zam ieszkania trwały przez wiele lat - aż do okresu po
wojennego. Ciężkim ciosem dla całej rodziny stała się w 1927 r. śm ierć matki
i to wówczas, kiedy ich życie ustabilizowało się pom yślnie w M iętnem koło
Garwolina. O sam otniony ojciec, mający wówczas 31 lat, z trójką małych dzieci
(w wieku od 9 do 2 lat), podjął trud samodzielnego ich wychow ania.
Jak w ynika z krótkich relacji zapisanych przez córkę M arię, ojciec wykazy
wał zawsze w ielką troskę o dzieci, o ich zdrowie, w ykształcenie, etykę postę
powania, a także społeczno-obyw atelską postawę, gdy stawali się dorosłymi.
Przywiązany do wsi i pracy w gospodarstwie starał się zawsze o to, by w każ
dym m iejscu zam ieszkania mieć własny lub w ydzierżaw iony kaw ałek ziemi
i upraw iać go. Do tego samego przyzwyczajał wszystkie swoje dzieci. W latach
trzydziestych ojciec, poseł na sejm z ram ienia PSL „W yzw olenie”, został skie
rowany do pracy na Polesiu. Rozłąkę z rodziną i ciężkie w arunki materialne
przypłacił gruźlicą.
Pow rót ojca do zdrow ia i praca uzyskana w szkole rolniczej koło Chełma
pom yślnie w płynęły na stabilizację życia całej rodziny. M aria w ostatnich latach
nauki w gim nazjum chełmskim działała aktywnie w harcerstw ie jak o instruktor
ka. Brała także żyw y udział w tym, co się działo w środowisku ojca.
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Po uzyskaniu w 1937 r. matury w gimnazjum im. Stefana Czarnieckiego
w Chełmie w yjechała na studia rolnicze do Cieszyna. Ojciec przeniósł się do
Sokołówka w pow. ciechanowskim, gdzie objął kierownictwo Uniwersytetu
Ludowego. W ydarzenia września 1939r.zastały rodzinę Chadajów w Sokołówku. M aria, studentka, odbyw ała na tym terenie wakacyjną praktykę w indywidu
alnym gospodarstw ie rolnym i tu wrazzrodziną przeżywała tragedię kampanii
polskiej 1939 r. W krótce ojciec opuścił Sokołówek ze względu na represje
Niemców skierow ane przede wszystkim przeciw inteligencji polskiej, nasilające
się zw łaszcza po włączeniu terenów ciechanowskich do Rzeszy Niemieckiej.
W listopadzie 1939 r. Maria, jeszcze formalnie nie należąca do organizacji pod
ziemnej, dokonała czynu godnego już wytrawnego konspiratora. Oto znajomy
jej ojca, p. Siw ek, pracownik Oddziału ZSS „Społem ” w Ciechanowie
„uratował” przed niemieckim okupantem przejmującym tę placów kę znaczną
ilość pieniędzy polskich w banknotach, które należało przewieźć przez istnieją
cą ju ż granicę do Centrali „Społem” w Warszawie. Podjęła się tego Maria.
W bardzo trudnych warunkach, trochę pociągiem, trochę pieszo odbyła tę drogę
z dobrze ukrytym i banknotami i dotarła do Warszawy na ul. Grażyny 13 do
Centrali „S połem ” . Ku swej wielkiej radości spotkała pracującego tam ojca.
W powrotnej drodze do Ciechanowa wiozła dla p. Siwka pokw itow anie, podpi
sane przez sam ego prezesa, prof. Mariana Rapackiego. W niedługim czasie cała
rodzina C hadajów opuściła Sokołówek, a Maria w połowie 1940 r. rozpoczęła
nieprzerwaną, w ojenną działalność konspiracyjną.
O
podjęciu przez Stronnictwo Ludowe działalności podziemnej poinform o
wał M arię ojciec, który został przewodnicącym Wojewódzkiego Kierownictwa
„Roch” w Lublinie i jako pracownik „Społem” zamieszkał w tym mieście. Za
proponowała swoje uczestnictwo w pracy, na co ojciec w yraził pełną zgodę.
Pierwszy etap jej działalności w Lublinie to nawiązywanie kontaktów z przed
wojennymi działaczam i ludowymi i wiciowymi - Janem Domańskim, Józefem
Ciotą i czasow o tam przebywającą Marią Szczawińską - ówczesnymi organiza
torami podziem nego ruchu ludowego. Została łączniczką do kontaktów z tw o
rzącą się siecią komórek SL „Roch” i Batalionów Chłopskich. Ponadto współ
pracowała z działaczką konspiracyjną Heleną Brodowską w zorganizowaniu
w Lublinie J a d ło d a jn i”, która miała spełniać funkcję punktu kontaktow ego dla
Wdowców. „Jadłodajnia”, usytuowana przy ul. Piramowicza 3, zarejestrow ana
na nazwisko Marii Chadajówny, otrzymała nazwę „M irosławianka”, od jej dru§lego im ienia, Mirosława, które nie było wpisane do okupacyjnego dowodu
osobistego (kennkarty). Obsługę „Mirosławianki” tworzyły młode w iejskie konsPiratorki i konspiratorzy, m.in. Bronisława Teklakówna, A urelia W ierzchoniówna (później Mioduchowska), StanisławMacieńko.
W iosną 1941 r. zlecono Marii pracę na obszarze powiatu Janów Lubelski.
^ a tym terenie była zarówno organ izatorkąsieci konspiracyjnej, ja k i łączniczką
^zefa Cioty oraz ojca, który organizował Szkołę Spółdzielczą dla Dorosłych
^Zakrzówku koło Kraśnika. Oficjalnie pracowała jako instruktorka Zakładu
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Jajczarskiego „Społem ”, co zabezpieczało przed w yw ózką na roboty do Nie
miec. Z działalnością łączniczki i organizatorki łączyła pasję popularyzac'j
czytelnictw a wśród młodych uczestników tworzącego się ruchu konspiracyjne
go. W pracy na Lubelszczyźnie M aria była niestrudzona i niezawodna, a przy
tym zrów now ażona, działająca bez brawury.
I nagle w dniu 29 w rześnia 1941 r. została aresztowana przez gestapo pod
czas służbow ego pobytu w jednym z terenowych oddziałów „Społem ” . Osadzo
no j ą na Zamku Lubelskim, a następnie przesłuchiwano przy ul. Uniwersytec
kiej „Pod Zegarem ”. Bitej i katowanej starano się wm ówić w spółpracę konspi
racyjną z aresztowanym w tym czasie Stanisławem Ozonem, czemu ona konse
kwentnie zaprzeczała. W śledztwie zorientowała się bowiem, że na jej trop na
prowadził gestapo list świąteczny napisany przez nią do Ozona, znanego jej
ucznia ojca ze Szkoły Rolniczej w Okszanie. Prawdopodobnie jej upór w nieprzyznawaniu się do konspiracji i brak dowodów rzeczowych obciążających ją
w toczącym się śledztwie Ozona (którego niestety zakatow ano) sprawił, że po
trzech m iesiącach śledztw a została pod koniec grudnia 1941 r. nieoczekiwanie
zwolniona. N atychm iast opuściła Lubelszczyznę, przenosząc się na teren woje
w ództwa w arszaw skiego do Szkoły Drobiarskiej w Julinie. Przez kilka miesięcy
pełniła tam funkcję instruktorki i równocześnie prowadziła przyszkolne gospo
darstwo rolne. Pozostaw ała jednak nadal w kontakcie z kierownictwem SL
„Roch” w W arszaw ie, głównie z M arią Szczawińską^ inicjatorką i przewodni
czącą LZK.
Po konsultacji z H anną Chorążyną, w spółorganizatorką LZK, kierownictwo
centralne SL „Roch” skierowało M arię Chadajównę jesie ń ią 1942 r. do pracy
konspiracyjnej na terenie województwa kieleckiego. W okręgu tym funkcjono
wały w tym okresie struktury wszystkich wydziałów SL „R och”, w tym także
LZK. M aria została w łączona do kierownictwa „T rójki” w ojew ódzkiej LZK,
w której ju ż pracow ała W iktoria Kotnis „Jadwiga” (rolnik z wykształcenia,
b. nauczycielka szkół rolniczych dla dziewcząt, działaczka ZM W RP „Wici”)
jako przew odnicząca, oraz M aria Poniecka „Urszula” (działaczka Sekcji Kobiet
Stronnictwa Ludowego). M aria Chadajów na pozostała przy swoim dotychcza
sowym pseudonim ie „M irka” i przejęła z ramienia kierow nictw a pracę LZK
w powiatach: Radom , Opatów, Końskie, Kozienice, Iłża i Sandom ierz.
Do dodatkow ych obowiązków „M irki” należała łączność z centralą LZK,
łączność na zlecenie kierownictwa wojewódzkiego SL „R och” i BCh oraz wo
jew ódzkiej D elegatury Rządu RP na Kraj z właściwym i dla nich centralami
w W arszawie.
Po naw iązaniu w stępnych kontaktów z wojewódzkim kierownictwem SL
„Roch”, BCh i D elegatury Rządu na Kraj wyruszyła do przydzielonych jej pod
opiekę pow iatów , by w spotkaniach z uczestniczkami LZK dokonać własnej
oceny dotychczasow ej pracy i zaplanować najskuteczniejsze działania na czas
najbliższy, a także na dalszy, z m yślą o czasach powojennych, w których LZK,
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zgodnie z założeniami programowymi, miała stanowić sam odzielną i niezależną
organizację kobiet wiejskich.
W krótce okazało się, że Maria, zaprawiona w trudach harcerka, najwytrwalsza „w ędrow niczka” konspiracyjna, stała się znana we w szystkich zakątkach
Kielecczyzny, gdzie toczyło się życie podziemne. Przekonała się też ku swemu
zaskoczeniu i zadowoleniu, że udział kobiet w konspiracji SL „R och” i BCh ju ż
przed pow ołaniem LZK był znaczny. Był to niewątpliwie rezultat przedw ojen
nej szerokiej działalności prowadzonej na wsiach kieleckich przez szkoły, orga
nizacje m łodzieżowe, w tym zwłaszcza ZM W RP „W ici” . W iele tych wybitnych
kobiet i dziew cząt po powstaniu LZK znalazło się w jego strukturach powiato
wych, rejonow ych, gminnych i wiejskich.
„M irka”, wkładająca wiele wysiłku w szkolenie sanitarne członkiń LZK,
stale czuw ała nad prowadzeniem także działalności oświatow ej i w ychow aw 
czej. Szczególnie w yróżnianą przez nią form ą sam okształcenia była „Listowa
Uczelnia K obiet” . Dostarczane przez centralę LZK teksty wykładów , m.in.
z historii Polski, polskiej wsi i ruchu ludowego były zaopatrzone w pytania, na
które należało listownie odpowiedzieć. Okazało się, że ta form a sam okształcenia
przyjm ow ana była z pełną akceptacją.
W realizacji zadań stojących przez LZK M aria Chadajów na była niezastą
piona. W ychow ana w tradycjach niepodległościowych, dzielna, bezinteresowna
i odpow iedzialna, posiadająca liczne przyjaźnie także w pozaw iejskich środowi
skach zaw odowych, zjednyw ała wśród nich współpracow ników , którzy odda
wali konspiracyjnem u ruchowi ludowemu poważne przysługi. Do takich postaci
należała dr H elena W olf („Doktor A nka”), młoda lekarka w arszaw ska, która zmuszona do opuszczenia W arszawy - wyszkoliła na K ielecczyźnie w zakresie
sanitarnym liczne zastępy członkiń LZK. Trwałym oparciem ułatw iającym M a
rii łączność z konspiracyjnym i ośrodkami warszawskim i był dom Zofii Czar
nockiej - siostiy jej rodzonej matki, zamieszkałej wtedy w W arszaw ie, a później
w Kielcach. Prawdziwe odprężenie i w ew nętrzną m obilizację znajdow ała rów
nież w w arszaw skim domu swej koleżanki gim nazjalnej, lekarki, Janiny Zachariasz-Krajewskiej. Tam w gronie ideowych konspiratorów o różnej przynależno
ści organizacyjnej i orientacji społeczno-politycznej odbyw ały się żarliwe dys
kusje, dotyczące głównie powojennych losów Polski i świata. N a Kielecczyźnie
najtrwalsze oparcie stanow ił dla Marii powiat opatowski i sam Opatów. M ieścił
się tam zakład ZSS „Społem ”, który j ą formalnie zatrudniał jak o instruktorkę
terenową. W instytucjach gospodarczych tego miasta, głównie spółdzielczych,
pracowało wielu działaczy Stronnictwa Ludowego „R och”, na których pomoc
zawsze m ogła liczyć. I choć jej mieszkanie w Opatowie przy ul. W iejskiej 7
było punktem kontaktowym, to przetrwała w nim bezpiecznie do końca wojny.
„M irka” zdobyła sobie na terenie Kielecczyzny dwa dodatkow e określenia ^Słoneczna” i „W ędrow niczka” . Odzwierciedlały one cechy je j osobowości:
serdecznej ludzkiej życzliwości i mądrości, dobroci, koleżeństw a, a także dzia
łalności, odwagi i odpowiedzialności. Były wyrazem uznania i akceptacji.
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Działalność konspiracyjną „Mirki” przerwało w lipcu 1944 r. zbliżenie się frontu
sowiecko-niemieckiego, który podzielił powiat opatowski na dwie różne strefy
W chaosie wydarzeń frontowych, uniemożliwiających kontynuację dotych
czasowej działalności konspiracyjnej, M aria pozostała nadal w strefie niemiec
kiej. Zatrzym ała się w Ruszkowie, w rodzinie W ładysława Zwiejskiego
„Jarugi”, kom endanta powiatowego BCh. Dnia 27 grudnia 1944 r. w miejsco
wym kościele parafialnym M aria i W ładysław zawarli zw iązek małżeński
Wcześniej spotkali się z ojcem Marii, który wyraził swoje zadow olenie z doko
nanego przez nich wyboru. W yzwolenie tych ziem spod okupacji niemieckiej
nastąpiło 17 stycznia 1945 r.
Bezpośrednio potem M aria i W ładysław Zwiejscy włączyli się w życie za
wodowe i społeczne; on, przedwojenny absolwent U niw ersytetu Warszawskie
go, jak o prawnik, ona jak o nauczycielka. W 1947 r. mąż M arii został skierowa
ny do pracy w O lsztyńskiem - osiedlili się na stałe w Pasłęku. M aria uzupeł
niała studia rolnicze w Wyższej Szkole G ospodarstw a W iejskiego (1947),
a także zdobyw ała uprawnienia do pracy pedagogicznej w średnich szkołach
ogólnokształcących (wykładała biologię i chemię). Z ziem ią warmińsko-m azurską zw iązało ich nie tylko piękno krajobrazu, ale w szystkie nurtujące ten
teren problem y etniczne i społeczno-kulturowe. Tu wychowali trójkę dzieci:
Bartłom ieja, który został architektem, oraz Annę i Zofię - obie z wyższym wy
kształceniem rolniczym, zawodowo związane ze szkolnictwem.
M aria Zw iejska zm arła nagle 22 kwietnia 1995 r. i została pochowana na
cm entarzu w Pasłęku. W uroczystościach pogrzebowych oprócz rodziny wzięli
udział wychow ankowie, liczni przyjaciele, a także koleżanki i koledzy z Bata
lionów Chłopskich. Za sw ą działalność w okresie okupacji otrzym ała Krzyż
W alecznych i inne odznaczenia. W 1998 r. zmarł także jej m ąż Władysław
Zwiejski i został pochowany na tym samym cmentarzu.
M aria Biernacka
K. Banach, Z dziejów Batalionów Chłopskich. Wspomnienia, rozważania, m ateriały, Warszawa
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