
           
             HALINA KRZYMOWSKA 
 
Halina Krzymowska urodziła się w Warszawie 1 lipca 1927 
roku w zamożnej rodzinie Starszego Urzędnika Banku 
Polskiego Jana Kamienobrodzkiego - Orlęcia Lwowskiego.  
 
     
 
 

 
 

 
Dziadkiem Haliny był Adolf Alfred - architekt   
lwowski, a pradziadkiem Alfred Norbert Adolf   
Kamienobrodzki herbu Rogala - architekt 
i akwarelista Lwowa.          

 
          W czerwcu 1939 roku Halinka ukończyła sześć klas powszechnej elitarnej 
prywatnej szkoły Szachtmajerowej, do której uczęszczały również córki Józefa 
Piłsudskiego Jagódka i Wandzia. 
          Pod koniec sierpnia ojciec Jan Kamienobrodzki oficer rezerwy Wojska 
Polskiego dostał kartę mobilizacyjną i opuścił rodzinę. 
 
         1 września 1939r. Halinka przeglądając swoje nowe podręczniki i ciesząc się 
nową tarczą gimnazjalistki Nr 135 usłyszała przeraźliwy dźwięk syren a za chwilę 
odgłosy wybuchających bomb lotniczych. Tak skończyło się beztroskie 
dzieciństwo Halinki. Nastąpiły lata walki o przetrwanie i o życie. 
 
         5 września 1939 roku Halinka rozpoczęła długą drogę w nieznane. 
Dzięki informacji kolegi ojca z Banku, matka Stefania, 7-letni brat Janusz  
i Halinka zostali zabrani z konwojem siedemnastu ciężarówek ewakuujących złoto 
Banku Polskiego i Funduszu Obrony Narodowej (FON) do Anglii.  
Pomimo eskorty oficerów Wojska Polskiego, droga  była niezwykle niebezpieczna. 
W tłoku uciekinierów, pod atakami nalotów bombowych, przedzierano się przez 
Lublin w stronę Rumunii. 



 
          Podczas jazdy w jednej z przeładowanych ciężarówek zawiodły resory. 
Trzeba było jak najszybciej przenieść skrzynie ze złotem na inny samochód. 
Mama Stefania zareagowała natychmiast wzywając zbliżających się mieszkańców 
o pomoc w przetransportowaniu „skrzyń z bronią dla Wojska Polskiego”. 
Pomoc otrzymano. 
 
          W czasie drogi, ze względu na wielkie ryzyko, kilkakrotnie proponowano 
matce Haliny pozostanie w mijanych miasteczkach. Wreszcie przed granicą  
z Rumunią rodzina musiała zatrzymać się w Horodence.  
          Po wkroczeniu wojsk sowieckich do Polski miejscowi Ukraińcy rozpoczęli 
ataki na sąsiadów Polaków.  Matka z Halinką i braciszkiem zmuszeni byli uciekać  
z płonącej Horodenki na wynajętej furce. Niestety agresywni ukraińscy chłopi  
z widłami w rękach zatrzymali woźnicę furki i próbowali ściągnąć rodzinę z wozu. 
Zbiegiem okoliczności w tym momencie nadjechała ciężarówka z radzieckimi 
żołnierzami. Matka Halinki zaczęła machać do żołnierzy. Ich dowódca rzucił na nią 
ze swojego wozu pęk kwiatów. Wcześniej otrzymał je od witającej ludności.  
Gest ten zatrzymał agresywnych chłopów, którzy odstąpili od przerażonej matki 
i dzieci. Korzystając z zamieszania woźnica szybko odjechał, kierując się w stronę 
zamkniętej granicy z Rumunią.  
           Następny szczęśliwy przypadek pomógł uciekinierom. Do granicy 
nadjechała zmotoryzowana ewakuująca się brygada żołnierzy polskich. Pod 
wpływem próśb mamy Haliny dowódca zgłosił na granicy, że przewozi na teren 
Rumunii również żonę z dziećmi.  
 
            Pozostawieni własnemu losowi, dzięki wielkiej odwadze, mądrości  
i zaradności mamy Stefanii oraz dzięki posiadanym zasobom pieniężnym udało 
się im przedostać do Bukaresztu. 

 
 Kolejne miejsca ryzykownej wędrówki  
 to Zagrzeb, a dalej Kaśtele i Crkwenica 
 nad Adriatykiem w Dalmacji.   
Tam zgromadziła się duża, ponad  
 200- osobowa grupa uchodźców polskich. 
 Stanowili zwartą grupę - z polskim  
 księdzem, lekarzem i nauczycielami 
 polskiej szkoły. 
  
 W tym czasie Halina  uczęszczała  
 do gimnazjum. Wspominała ten okres 
 dobrze; wiele radosnych, humorystycznych 
 i słonecznych przygód ślicznej, ogorzałej  
 od słońca nastolatki. Tam też Halina  
 nauczyła się świetnie pływać.  
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           Dalmacja zajęta była przez Włochów, ale w roku 1943 zerwany został 
sojusz niemiecko-włoski i grupa polska ewakuowała się na wyspę Krk do 
Malinskiej. Tam przyłączyła się do nich kobieta podająca się za Polkę stale 
mieszkającą we Fiume. Niestety, była szpiegiem. Rozpracowała całą grupę 
Polaków i wydała Niemcom. 
           11-go stycznia 1944 roku podpłynął statek z żołnierzami SS. Cała grupa 
została aresztowana i przewieziona do Klagenfurtu, gdzie oddzielono kobiety od 
mężczyzn. Mężczyzn odesłano do obozu w Dachau, kobiety do więzienia w 
Klagenfurt, a dzieci do lat 14-tu, w tym braciszka Halinki, wywieziono w nieznanym 
kierunku. Spowodowało to załamanie psychiczne matki i próbę samobójstwa. 
 
           27-go stycznia Halinka z mamą znalazły się w lodowatych wagonach 
towarowych wiozących je wraz z innymi kobietami do obozu koncentracyjnego 

Ravensbrück. Halina przeziębiła się i zaraziła dyfterytem.  

Po dotarciu do obozu i przebraniu w więzienne pasiaki Halina nieprzytomna 
upadła na deski w łaźni. Zrozpaczona matka szukając w desperacji pomocy dla 
córki wybiegła na dziedziniec obozowy i rzuciła się na przechodzącego właśnie 
oficera SS błagając o ratunek. 
 Córkę zabrano na rewir, a matka karnie otrzymała śmiertelną dawkę morfiny.  
Życia nie straciła, gdyż wcześniej chorując na nerki była leczona pantoponem,  
w skład którego wchodzi morfina, uodporniła się na ten specyfik. Leżąc na stosie 
ciał do spalenia została zauważona przez kobiety transportujące umarłych do 
spalarni i została w tajemnicy zabrana na rewir. 
 I tak Halina i matka znalazły się w różnych barakach obozowego szpitala. Halinie 
uratowała życie więźniarka – lekarka czeskiego pochodzenia podając jej surowicę 
wykradzioną z esesmańskiej apteki. 

 
            Pomiędzy matką i córką zrodziła się szczególna więź, będąca wynikiem 
nieludzkiej walki o przetrwanie. Zaczęło się osiemnaście miesięcy obozowego 
piekła. 26487 to numer obozowy Haliny Krzymowskiej. 



Więzienne psy, praca ponad siły, 
sadystyczne znęcanie się nad 
więźniarkami, poddawanie je 
ostatecznym próbom i eksperymentom 
pseudomedycznym (w większości na 
Polkach), głód, choroby i stres były 
codziennością młodziutkiej dziewczyny, 
która z uporem walczyła o przetrwanie 
swoje i matki. 
 
Wszechogarniające zło nie złamało 
Haliny!  
 

           Najcięższą dla obu chorobą był 
dur brzuszny wszczepiony im przez 
Niemców. Cudem ocalały od śmierci. 
Uratowała ich kierownik rewiru, lekarka 
Ślązaczka, która należała do tej samej 
grupy Polaków przybyłych z Jugosławii. 
Swoją pozycję w obozowym szpitalu 
miała dzięki lekarzowi SS, który był jej 
dawnym kolegą ze studiów medycznych 
w Heidelbergu. Lekarka ta, darząc Halinę i jej matkę sympatią, podała im odżywki 
ratujące życie i przeniosła je na rewir pod innymi nazwiskami zgłaszając 
jednocześnie ich śmierć. 
             
            Prawdziwym symbolem tej walki o życie była kara, jaką nastoletnia Halinka 
była zmuszona doświadczyć. Kazano jej załadować po brzegi taczkę ciężkimi 
kamieniami i przepchnąć na drugi brzeg deski przerzuconej przez szeroki  
i głęboki dół z wapnem! Halinka, mając za plecami wrzeszczącą kapo i oddech 
psów na łydkach z wielką determinacją wypełniła polecenie i nie wpadła  
z chyboczącą się taczką do dołu.   

 
           W połowie kwietnia 1945 roku, dzięki negocjacjom hrabiego Bernadotte 
(kuzyna Króla Szwedzkiego) późniejszego Prezesa Czerwonego Krzyża udało  
się uzyskać zgodę od władz obozu na ewakuację Francuzek a następnie Polek. 
Halina i jej matka znalazły się wraz z trzema tysiącami wyczerpanych więźniarek 
w pociągu przedostającym się pod nalotami do Kopenhagi.  
Podróż była ciężka, gdyż Niemcy pod przykrywką transportu Czerwonego Krzyża 
wysyłali pociągi z bronią i swoimi żołnierzami a wagony więźniarek pozostawiali 
na bocznicy. Wreszcie szczęśliwie udało się im dojechać do Kopenhagi, a dalej 

popłynąć statkiem do Szwecji do portu w Malmö.  
 

 
 
 
 
 



 
 
2 maja 1945 roku wreszcie poczuły wolność!  
W Kristianstadt zostały poddane  
miesięcznej kwarantannie i leczeniu. 
Następnie były wybrane i zabrane  
przez szwedzką księżną do pracy w jej  
XVI wiecznym zamku. Halina została  
drugą pokojówką, a jej mama pomocą 
kuchenną. Nareszcie ludzkie warunki  
i dobre wyżywienie! 
 

 
           

          
           Najważniejszym ich celem stał się powrót do kraju i odnalezienie brata 
Janusza i ojca Jana. Czerwony Krzyż, rodzina, krewni i znajomi - wszyscy szukali 
zaginionych. 
Brata Haliny odnaleziono w Krakowie w jednym z domów dziecka! 
Losy ojca Jana zakończyły się tragicznie. Podczas Powstania Warszawskiego 
został aresztowany i wywieziony przez Niemców do obozu koncentracyjnego 
Hamburg- Neugamme. Końcem kwietnia 1945 roku więźniów ewakuowano z tego 
obozu i umieszczono na statkach na redzie portu hamburskiego.  
Statki po wypłynięciu na morze zostały zbombardowane i zatopione. 
Wszyscy zginęli. 
 
            W kwietniu 1946 roku Halina z matką powróciły do Polski i zamieszkały  
w wynajętym pokoiku u krewnych w Krakowie. Dom w Warszawie był zniszczony. 
Rozpoczął się nowy okres życia w jakże trudnych warunkach. Ich pochodzenie 
bardzo utrudniało normalne funkcjonowanie w komunistycznych realiach. 
            Matka podjęła skromną pracę biurową, a Halina zajęła się kontynuacją 
swojej edukacji. Ukończyła skrócone 2-letnie Liceum im. Józefy Joteyki  
na ul. Podwale a następnie - studia wyższe I stopnia Akademii Handlowej 
(obecnie Uniwersytetu Ekonomicznego). 

 
         
 
Poślubiła Jerzego Krzymowskiego  

– Powstańca Warszawskiego  
i Porucznika Armii Krajowej  

o pseudonimie „Jodła”. 
 

Urodziła córkę Annę. 
 

 
 



           
         Oboje z mężem dzielili pasję aktywnego uprawiania sportów i podróży.  
         Pływanie, spływy kajakowe, wycieczki górskie, zjazdy na nartach,  
         rajdy rowerowe i motocyklowe oraz brydż były ich priorytetem w życiu. 

 
       Halina Krzymowska pracowała przez wiele lat w Instytucie Onkologii w 
Krakowie (ul. Garncarska),  jako kierownik Działu Dokumentacji Medycznej i 
Archiwum. W roku 1982 przeszła na emeryturę.  
Ukochany mąż Jerzy zmarł w 2003 roku. 

 
Halina nie zrezygnowała z aktywnego uprawiania sportu a zwłaszcza pływania. 

 
          Od 2008 roku do końca swego życia aktywnie uczestniczyła w zajęciach 
Szkoły @ktywnego Seniora przy Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Krakowie. 
Korzystała z większości organizowanych zajęć dla seniorów: komputerowych, 
artystycznych, tanecznych, literackich i sportowych.  
Brała udział w Olimpiadzie Komputerowej.   
Była współautorką książki S@S „Małopolska w Naszej Pamięci i Fotografii”. 
Napisała rozdział zatytułowany „Rodzina”, do którego dołączyła stare piękne 
fotografie własnej rodziny i dziadków. Jak sama napisała, wspólne tworzenie 
dokumentalnej książki przyniosło jej wiele satysfakcji. 
Aktywnie uczestniczyła w przygotowaniu starych fotografii do nowej strony 
internetowej S@S w ramach programu „Heuritage”. 
Z prawdziwą pasją uczestniczyła w spotkaniach i turniejach brydżowych.  



 
            
 
   Nie zaniedbywała wspólnego 
   i indywidualnego chodzenia  
   „Nordic Walking”. 
 
   „Taniec w Kręgu” przy S@S 
     sprawiał jej wiele radości! 

 
Korzystała z większości wykładów 
i spotkań dla seniorów, oczywiście 
zawsze siedząc w pierwszym rzędzie! 
Nigdy nie opuściła wycieczek bliższych 
ani dalszych organizowanych przez 
S@S. 

             
Halina reprezentowała S@S w ogólnopolskich zawodach sportowych 

seniorów w Łazach w pływaniu i kajakach!  W 2014 i 2015 roku jako Najstarsza 
Seniorka - sportowiec zebrała medale i nagrody.  
Stojąc na podium z przedstawicielami województwa i kraju wśród aplauzów i braw 
była ogromnie dumna i szczęśliwa! 
 
           Halina była wspaniałą Koleżanką. Aktywnie uczestniczyła w życiu 
towarzyskim i kulturalnym Krakowa, we wspólnych spotkaniach przy kawie, 
wyjściach do teatrów, na koncerty , filmy itd. 

 
Halina Krzymowska - jako najstarsza członkini S@S, reprezentowała swoją 

osobą nowy wizerunek seniora. Udowodniła nam wszystkim, że pomimo 
szeregu najstraszliwszych doświadczeń, poprzez aktywne uczestnictwo  
w życiu społecznym i uczenie się przez całe życie można żyć pogodnie,  

z optymizmem i długo! 
Halinka Krzymowska dała nam przykład wielkiej kultury i życzliwości. 

Jej piękny uśmiech na zawsze pozostanie w naszej pamięci! 
 

Halina Krzymowska odeszła od nas dnia 16 stycznia 2017 roku. 
Spoczywa na Cmentarzu w Batowicach  

w Kwaterze Inwalidów Wojennych II Wojny Światowej  
przy swoim ukochanym mężu Jerzym Krzymowskim  

i niedaleko od mogiły swojej matki Stefanii Kamienobrodzkiej  
oraz brata Janusza Kamienobrodzkiego. 

 
W naszych sercach trwać będzie na zawsze!    

 
       

                                                                                                Opracowanie: Halina Bednarska 
(Szkoła @ktywnego Seniora-S@S) 


