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Marta Antoniuk – 

absolwentka Politechniki Gdańskiej; w WSK od 1961

roku; uczestniczka strajków: lipcowego w roku 1980

i  grudniowego  w 1981 r;  w czasie  stanu wojennego

pracowała w grupie Urszuli Radek, niosła pomoc dla

internowanych,  uwięzionych  i  ich  rodzin;

kolportowała  prasę  i  wydawnictwa  podziemne;

uczestniczyła                 w  pielgrzymkach

solidarnościowych.

Rodzina Marty Antoniuk do mieszkania przy jednej z bocznych uliczek Lubartowskiej w Lublinie

trafiła przymusowo z ulicy Chopina. Niemcy wyrzucili ich z mieszkania i je zajęli. Oczywiście to

na Chopina było dużo lepsze. W drugim domu do dzisiaj zachowały się te same drewniane schody

i poręcze też drewniane, te schody, po których schodzili po raz ostatni lubelscy Żydzi, wyganiani

stamtąd przez Niemców. A w kilka dni później weszła po nich Marta z mamą, obie przymusowo

tam zakwaterowane w roku 1942. Razem z nimi zamieszkała babcia, Paulina Julia Ryczyńska.

Ojciec  Marty,  Piotr  Szeleźniak  był  przed  wojną  wicestarostą  grodzkim  lubelskim,

piłsudczykiem.

Piotr Szeleźniak 1936 rok

„Okupacja sprawiła, że tato poszedł od razu. Wziął udział w zebraniu konspiracyjnym, czyli

zniknął  z  domu.  Dziadek Stanisław Ryczyński,  jako dyrektor  szkoły tak  zwanej  „Budowlanki”

został zakładnikiem i znalazł się na Lubelskim Zamku. W domu zostały kobiety, babcia, mama i
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ja... Urodziłam się w lipcu 1940 roku.” 

Lublin 1914 rok. Na moment przed wybuchem wojny. 

Dziadkowie Paulina i Stanisław Ryczyńscy z mamą Marty, Marią

Wkrótce okazało się, że nie najgorsze było to, że ojciec był nieobecny w domu, ale że jego

„działalność konspiracyjna trwała krótko! Zdążył co prawda złożyć przysięgę w Związku Walki

Zbrojnej,  ale  w  1941  roku,  w  marcu  podczas  jakiejś  wpadki  w  Białej  Podlaskiej  został

aresztowany”. Marta miała osiem miesięcy.  Dalsze losy jej ojca były tragiczne: „Zamek Lubelski,

potem Kraków, więzienie na Montelupich, Auschwitz. I tam zakończył życie we wrześniu 1941

roku”. Marta miała roczek i dwa miesiące. „W związku z tym taty mojego w ogóle nie znałam,

tylko legenda i opowieści rodziny. A także wielu, wielu osób, z którymi się stykałam jako dziecko, a

później jako młoda dziewczyna i kobieta, które zawsze o moim tacie mówiły dobre, piękne rzeczy...

Na pewno był wielkim patriotą”.

Mama Marty pomagała więźniom Majdanka. „Była członkiem Rady Głównej Opiekuńczej.

[RGO, organizacja pomagająca ludności  cywilnej w GG; utworzona za zgodą władz niemieckich w 1940 r.;

pracowało  w niej  społecznie  ok.  15  tys.  osób  w tym Maria Ryczyńska.] I  miała  tam ileś  masła,  jakieś

produkty,  chleb...  Już  tam  nie  pamiętam  szczegółów.  W  każdym  razie  to  było  w  kuchni

porozkładane i mama w kuchni rozważała na drobne porcje i pakowała to”. Ta waga, na której pani

Maria dzieliła produkty dla więźniów, stoi do dzisiaj w kuchni.
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Pewnej okupacyjnej nocy, „to już było po godzinie policyjnej, zajechał samochód niemiecki

pod bramę naszego domu. Po jakimś czasie usłyszałam kroki po schodach... Stukanie do naszych

drzwi! Mama nie otworzyła drzwi, tylko przez łańcuch i tylko taka szpara była.” W tym momencie

oczekiwania na niewiadome i najgorsze „nasz dozorca powiedział: - No, przecież wam mówiłem,

że tu tylko są kobiety i dzieci!” Pani Maria i malutka Marta nie odzywały się, tylko czekały na

zbawienie. „I oni cofnęli się”.

Następnym traumatycznym przeżyciem z czasów okupacji niemieckiej było bombardowanie

Lublina przez lotnictwo sowieckie w maju 1944 roku. Mało znane, a w skutkach, zwłaszcza jeżeli

chodzi o ofiary cywilne, bardzo bolesne. Wspomina także o tym wydarzeniu Elżbieta Wilhelm we

wcześniejszej części blogu. „To już było, jak Rosjanie szli. I bombardowanie było (…), nie powiem

jaka była sytuacja wojenna”. I dalej opowiada ze śmiechem: „W każdym razie moja rodzina była

tak durnowata, że zeszli do tej bramy i myśmy stali w tej bramie!” Brama miała kształt łukowaty i

była niezamykana, prędzej przypominała rodzaj arkady niż typową bramę. „Nas chyba było troje

dzieciaków. To albo mamy, albo ciocie trzymały na rękach, śpiewały „Pod twoją obronę”. No to już

można było w domu zostać, a nie stać w bramie. Przecież tam odłamki! To potem było opowiadane

w rodzinie jako przykład nieprawidłowego zachowania się”.

We wspomnieniach Marty pozostał także obraz prześladowań i cierpienia Polaków po tak

zwanym  „wyzwoleniu”.  W  lecie,  w  latach  czterdziestych  miało  miejsce  tragiczne  zdarzenie,

którego świadkiem była malutka Marta.  „Tam mieszkali znajomi mamy i poszłyśmy do nich w

odwiedziny. Musieliśmy siedzieć na podwórzu, w każdym razie na dworze byłyśmy i on biedak

uciekał”. Ten obraz zapamiętała na zawsze. „Gonili jakiegoś mężczyznę, ja pamiętam uciekającego

człowieka, pokrwawionego!” Przypomina sobie, że to były ulice Konopnicka i Orla. „Za domami i

za nim pościg. Czterdzieste lata, to dawno, ale ja pamiętam też, bo to takie makabryczne...”

A pewnej nocy, w czasie kolejnej okupacji pod dom podjechał samochód. „NKWD poszukiwało

kogoś. I tylko tak zapamiętałam to. W takiej postaci, że ja już spałam na maminym tapczanie i

kazano mnie zabrać, i zaglądano do tapczanu, czy przypadkiem tam ktoś się nie ukrywa”. Zerwana

w nocy kilkuletnia dziewczynka tuląca się do matki, a wokół enkawudziści. Jednak to tej nocy nie

było  największym  złem:  „Jeden  z  tych  mężczyzn  to  był  znajomy  mamy!  On  niby  był  taki

skrępowany, no ale niemniej wykonywał te obowiązki”.

Marta była wychowywana przez dziadka nauczyciela i mamę, która była absolwentką KUL,

nauczycielką dyplomowaną. Słowo dyplomowana przed wojną oznaczało, że ktoś skończył studia

i dotyczyło to nie tylko nauczycieli, ale także wojskowych, gdzie wśród oficerów byli pułkownicy

i pułkownicy dyplomowani, jak np. Stefan „Grot” Rowecki późniejszy komendant Armii Krajowej.

Maria  Ryczyńska,  później  Szeleźniakowa  była  profesorem  jednej  z  najlepszych  szkół

lubelskich, szkoły dla dziewcząt Wacławy Arciszowej. 
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Maria Ryczyńska, lata trzydzieste

„Mama  moja,  ponieważ  była  nauczycielką  dyplomowaną,  mimo  tego,  że  w  domu była

babcia, był zawsze jeszcze ktoś do pomocy”, czyli tak jak przed wojną, bo nauczycielom, zwłaszcza

profesorom, nie  wypadało wykonywać prac domowych,  np.  trzepać  dywanów.  Edukacja  Marty

zaczęła  się  bardzo wcześnie  „już w czterdziestym czwartym zostałam zapisana  do  przedszkola

w wieku  lat  czterech,  to  było  przedszkole  prywatne  pani  Jolanty  Sadowskiej.  To  przedszkole

funkcjonuje po dziś dzień w Rynku Starego Miasta. Dwa lata przedszkola, następnie trzy lata tej

prywatnej  szkoły podstawowej  przy ulicy Królewskiej.  No,  niestety,  przyszedł  rok czterdziesty

dziewiąty, szkolnictwo wszelkie zostało zlikwidowane!” Także prywatne przedszkole i szkoła pani

Jolanty Sadowskiej. Rok 1949, oprócz likwidacji prywatnego szkolnictwa, był rokiem likwidacji

resztek niezależności politycznej, zarówno tej socjalistycznej, jak i ludowej, i najbardziej krwawym

okresem prześladowań podziemia antykomunistycznego. W tym roku także tu w Lublinie niedaleko

domu Marty w Katedrze Lubelskiej płakała Matka Boska. Marta miała dziewięć lat.

W  kilka  lat  później  „rodzina  się  zrobiła  „feministyczna”,  niestety.  Dziadek  umarł

w  pięćdziesiątym  trzecim  i  zostały...  kobitki”.  Marta  miała  trzynaście  lat.  Feminizm

niezaplanowany, a wprowadzony przez historię do wielu polskich rodzin. Naznaczony bólem po

poległych, zaginionych, niepochowanych i bezgraniczną samotnością.

Po  likwidacji  szkoły  pani  Sadowskiej  „mama przeniosła  mnie  do  Unii,  mówiło  się  tak

popularnie do Unii, do podstawówki, bo wtedy jeszcze funkcjonowała, do której to Unii chodziłam

aż do matury, czyli do roku pięćdziesiątego siódmego”. Ze szkolnych wspomnień pamięta, jak na

dziedzińcu tejże  Unii  cała  szkoła  ćwiczyła  okrzyk:  „Stalin!  Bierut!  Rokossowski!”  A potem,  z

owym okrzykiem na ustach, maszerowała w pochodzie pierwszomajowym.

Marta ma siedemnaście lat, kiedy po zdaniu matury, ku zaskoczeniu, a wręcz przerażeniu

mamy, decyduje się na studia inżynierskie. Opuszcza Lublin i rozpoczyna studia na Politechnice
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Gdańskiej. Studiuje na Wydziale Łączności i tam uzyskuje dyplom inżyniera elektronika. Marta ma

wtedy niespełna dwadzieścia jeden lat.

Semestr wcześniej wychodzi za mąż za Aleksandra Antoniuka i razem z mężem wraca na

Lubelszczyznę. „Podpisaliśmy umowę wstępną z WSK Świdnik i po dyplomach przyjechaliśmy już

do  pracy w  WSK Świdnik”.  Mamy już  rok  1961.   Na  początku  przez  rok  pracuje  w  Biurze

Konstrukcyjnym. Ze śmiechem mówi o początkach swojej pracy.  „Ja na pewno jako kobieta to

byłam nieco tak traktowana troszkę gorzej niż mężczyźni! Na przykład po stażu powiedziano mi: -

No, tak staż pani zaliczamy bez przeszeregowania. Wydawało mi się to nie takie istotne. Potem

okazało się istotne. Do emerytury! Ale jeśli chodzi o jakieś tam możliwości awansu, to w tym dziale

kobiet  było  niewiele,  a  szczególnie  kobiet  po  studiach,  w  związku  z  tym  ja  nie  miałam...

Powiedzmy nie byłam dyskryminowana bardzo, ale nikt do mnie nie mówił pani inżynier, tylko

pani  Marto!”  Relacje  z  szefami  też  były  różne  „z  wyższymi  przełożonymi,  jak  kierownicy

wydziałów, to  one były bardziej  oficjalne i  tamci  traktowali  nas  z  góry,  ale  z tymi  z  niższego

szczebla to dobre, dobre, prawie koleżeńskie”. O dyrektorze Janie Czogale, jednym z głównych

aktorów wydarzeń początku lat osiemdziesiątych, mówi, że „myśmy w zasadzie, w tym samym

czasie zaczęli pracować w WSK. On był wtedy porucznikiem wojsk lotniczych i pracował u nas w

kontroli wojskowej”. I po chwili tłumaczy: „Bo było dość silne sito kontroli. Była kontrola cywilna

i kontrola wojskowa. To był przemysł lotniczy i przecież dla wojska. No i głównymi odbiorcami,

jak to się wtedy mówiło byli „Ruscy”.”

Maria Antoniuk, Rajgród 1966 rok


