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pełniła funkcję rewizora ^Stowarzyszeniu „Most S/rc do Polski” (Herzbruecke nach Polen).
\
/
Szczególną troską otaczała dzieci i starszych wymagających opieki
- i tych z Polski, i tych zostawionych we Lwowie. Pomagała odradza
jącemu się „prawdziwemu” harcerstwu w Koninie, finansowała kolonie
w Polsce dla dzieci z okolic Lwowa, fundowała stypendia dla młodzieży,
aby mogła kształcić się w Polsce. Nię mając własnej rodziny, ogromnym
uczuciem darzyła swoją siostrę Almę (nazywała ją pieszczotliwie „Ninuś”) i jej dwie wnuczki. Nie była jedhak samotna. Miała wielu przyja
ciół na całym świecie, których-lcochałaYktórzy ją kochali.
Przed operacją serca, którą przeszła ^czerw cu 2005 r. we Francji,
napisała ostatni list, który/ak zakończyła:„Wszystkim moim przyjaciołom:
W iwie Tmcianko, Ja d z i Jreszkow ej z LondynuSZuli Modelskiej z Konina,
Anusi Wigierskiej, Małgosi Grochowalskiej z Lortdynu, Stachowi Kozaneckiemu, Franęoise Lerrifer, Danusi Książek, Karin, Łuckim, rodzinie B erner
i Kowalczyków i wielu innym przesyłam serdeczne m yśli”.
'
M aria i Jerzy Grębscy
Wspomnienie o Ewie przedrukowujemy z „Naszej Gazetki” nr 1 w 2006 r., wy
chodzącej w Russikon w Szwajcarii.
*) ■

Ś.+P. EWA ZOŁOTEŃKĄ jako jedyna
z czwórki rodzeństwa przyszła na świat na Pomorzu,
w Grudziądzu w 1921 roku. Urodziła się w szczęśli
wej, kochającej rodzinie, która była jej najdroższym
wspomnieniem do końca życia. Rodzice stanowili
dla niej wzór i oparcie. Często z miłością mówiła
o swoim Ojcu, Józefie Zołoteńkim, oficerze Wojska
Polskiego, człowieku głęboko wierzącym, znako
mitym prawniku, który nawet przez przestępców
nazywany był „sprawiedliwym sędzią”. Z czułością
wspominała swą mądrze kochającą Matkę, JadwiEwa Zołoteńką
gę z Zyborskich Zołoteńką. Przez Zyborskich była
krewną siostry Ireny Jost, Niepokalanki.
Po przeprowadzce do Warszawy rodzina zamieszkała najpierw na
Żoliborzu, a potem na Mokotowie, nieopodal kolegium Jezuitów na Ra
kowieckiej. S. p. Ewa rozpoczęła naukę w Liceum im. Zmichowskiej.
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Tuż przed wojną trafiła do Jazłowca, do Sióstr Niepokalanek, z którymi
utrzym ywała kontakty do ostatnich dni. Wojna odebrała Jej ukochanych
braci. W itold, po dwóch latach spędzonych w Auschwitz, wyrwany sta
raniam i rodziny z Pawiaka, zginął w Powstaniu Warszawskim. Zbigniew
dostał się do niewoli, a po latach spędzonych w niemieckich obozach
koncentracyjnych wyemigrował do Australii. Sama Zmarła również wzięła
udział w Powstaniu jako sanitariuszka (medycyny uczyła się na tajnych
kompletach), pracując w punkcie opatrunkowym w budynku Państwo
wego Zakładu Higieny. Każdy, kto znał jej delikatny charakter wie, jakie
było to bohaterstwo.

Po wojnie ukończyła Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego przy
ul. Rakowieckiej. Akademia Medyczna była zbyt odległa, wędrówki przez
morze ruin zbyt niebezpieczne, tym bardziej, że nie było łatwo o buty. Kolej
ne lata wypełniły praca i rodzina. Wiele lat przepracowała m.in. w Minister
stwie Zdrowia. Opiekowała się kolejno odchodzącymi Rodzicami, szwagrem
Jerzym Wolskim i siostrą Marią. Kochała podróże —a zwłaszcza wędrówki
po Tatrach, w czasie których spotykała późniejszego papieża. Podróże jej
życia to wyprawy do Australii, gdzie odwiedziła brata, do Włoch oraz do
azjatyckich republik byłego ZSRR.
Starość była dla niej trudnym przeżyciem. Zmuszała się do w ysił
ku, by pokonać słabość, która jednak powoli brała górę. Nie sposób
nie wspomnieć o pomocy i wsparciu w ostatnich latach ze strony Jej
starszego brata, przyjaciółek i sąsiadów, którzy nie zaniechali tej pracy
nawet wtedy, gdy choroba powodowała międzyludzkie trudności. Ostat
ni miesiąc życia spędziła u Sióstr Loretanek w Loretto koło W yszkowa
—domu wypełnionym cierpieniem, ale również miłością i ofiarnym tru
dem pracujących tam osób. Odeszła w chwili, gdy już nie starczało Jej
sił do życia, a Jej największym pragnieniem było spotkać tych, którzy
odeszli przed Nią. Odeszła otoczona troską i modlitwą sióstr, przyja
ciół i rodziny. Był to dzień piąty stycznia - rocznica śmierci Bł. M atki
M arceliny Darowskiej, założycielki Zgromadzenia Sióstr Niepokalanek.
Odeszła do Domu Ojca.
Opracował Paweł Zołoteńki
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Dnia 5 stycznia 2007 r.
zmarła
w wieku 85 lat

EWA ZOŁOTEŃKĄ
wychowanka Sióstr Niepokalanek,
uczestniczka Powstania Warszawskiego,
człowiek prawy i kochający ojczyznę.

Nabożeństwo żałobne odbędzie się
w kościele św. Andrzeja Boboli,
ul. Rakowiecka 61,
dnia 12 stycznia 2007 r. o godz. 13.00,
;

po czym nastąpi odprowadzenie
do grobu rodzinnego
na Cmentarz Bródnowski.

O czym zawiadamia
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