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Inspektor pracy

HalIna kraHelska
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W uznaniu zasług Haliny Krahelskiej dla rozwoju inspekcji pracy w Polsce, 

główny inspektor pracy ustanowił w 1989 r. Nagrodę im. Haliny Krahelskiej za 

osiągnięcia w zakresie ochrony pracy i ochrony zdrowia w środowisku pracy.

Nagroda honoruje wybitne dokonania laureatów w dziedzinie 

prewencji zagrożeń zawodowych, nadzoru i kontroli przestrzegania prawa 

pracy, wynalazczości, projektowania i wdrażania bezpiecznych technik 

i technologii w zakresie ochrony pracy, a także popularyzacji prawa pracy 

i ochrony zdrowia oraz bezpieczeństwa pracy.

Jest jednocześnie wyrazem uznania dla niezwykłej osobowości 

Haliny Krahelskiej, która służyła sprawie ochrony pracy w okresie trud-

nym dla inspekcji pracy, trudnym dla państwa polskiego całym swoim 

sercem i umiejętnościami.
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HalIna kraHelska  
(1886–194�)
Halina Krahelska urodziła się w 1886 r. w Odessie. Za nielegalną działalność 

zesłana na Syberię w latach 1912–1917. Po przyjeździe do Polski od roku 1919 

w inspekcji pracy zajmowała się głównie problematyką ochrony zdrowia 

kobiet i pracowników młodocianych. W latach 1927–1931 r. była zastępcą 

głównego inspektora pracy. Podczas II wojny światowej działała w Wojsko-

wym Biurze Komendy Głównej AK. Zmarła w obozie koncentracyjnym Ra-

vensbrück w 1945 r.

„Ochrona zdrowia, bezpieczeństwa przy pracy oraz praw robotnika nale-

ży w pierwszym rzędzie do inspekcji pracy, następnie do sądów, których 

zadaniem jest, w zakresie ustawodawstwa społecznego, utrwalać ustawy 

ochronne przez wymierzanie kar winnym nieprzestrzegania ich. Ażeby jednak 

skutecznie ochraniać robotnika, trzeba przede wszystkim znać warunki jego 

pracy, trzeba się dokładnie orientować w środowisku jego pracy, w roli, jaką 

wykonywa, w charakterze jego pracy”.

H. Krahelska, Praca dzieci i młodocianych w Polsce
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Wstęp
Halina Krahelska – to postać nietuzinkowa. Jej bogate, czasem bardzo 

tragiczne doświadczenia życiowe, jak aresztowania i zesłanie na Syberię, 

ale też działalność niepodległościowa uczyniły z niej osobę bardzo wraż-

liwą na potrzeby i krzywdę drugiego człowieka. Pracy i działalności spo-

łecznej oddawała się bez reszty, zarówno jako pisarz, jak i naukowiec, ale 

przede wszystkim jako inspektor pracy. Poprawa warunków pracy, o którą 

walczyła, to nie tylko sukcesy. Jednak dla Niej to był sens życia… 
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polskI dom  
nad morzem czarnym
Profesor Jan Śleszyński wraz z liczną rodziną mieszkał w niewielkim, 

jednopiętrowym domu w Odessie. Jego żoną była Helena z Augustyno-

wiczów, z którą miał czworo dzieci. Dwóch synów: Wacława (ur. 1888 r.) 

i Józefa (ur. 1884 r.) oraz dwie córki: Janinę (1882 r.) i urodzoną 12 czerw-

ca 1886 r. (trojga imion) Helenę Halinę Marię. Ojciec rodziny z racji swoich 

nieprzeciętnych zdolności matematycznych otrzymał dyplom doktorski 

i w 1893 r. został profesorem zwyczajnym na Uniwersytecie w Odessie. 

Choć w życiu zawodowym, jak i towarzyskim miał kontakt przede wszyst-

kim z Rosjanami, to jednak zawsze czuł się Polakiem. Wraz z żoną pie-

lęgnował rodzinne tradycje. W takich warunkach dorastały ich dzieci, 

m.in. mała Halina. Z czasem zaczęła posługiwać się jednym imieniem. 

Halina, z pierwszego męża Grabiankowa, z drugiego Krahelska – pod 

tym nazwiskiem przeszła do historii.

Carski aparat policyjny, po krwawym stłumieniu Rewolucji 1905 r. 

spowodował, że znacząca część społeczeństwa wielkiego imperium na 

zawsze porzuciła myśl o jakichkolwiek zmianach, a już na pewno ma-

rzenia o wolności. Taka ocena rzeczywistości odnosiła się również do 

większości członków organizacji konspiracyjnych. Jedynie dla niewielu 

młodych Polaków, ocalałych z niedawnych pogromów, walka o odzyskanie 

godności oraz wolności sumienia stanowiła cel i pragnienie najważniej-

sze. Dla tej wiary i nadziei warto było poświęcić wszystko – nawet życie. 

W tej atmosferze najwyższego napięcia, wśród najbardziej postępowej 

warstwy inteligencji, zaczynała swoje studia na Wyższych Kursach Żeń-

skich Uniwersytetu Odeskiego córka profesora Śleszyńskiego – Halina. 

Z wielkim zapałem i entuzjazmem włączyła się młoda studentka w ten 

rwący potok ludzkich pragnień, nadziei i mozolnej pracy w rosyjskim 

środowisku studenckim1. Jej poglądy kształtowała postawa najbliższych 

i rozmowy w domu rodzinnym, środowisko polskiej i rosyjskiej inteligencji 

oraz przyjaciele, a także, w późniejszym okresie, kontakty z członkami 

ugrupowań politycznych.

1	 Z.	Wróblewski,	Wykuć serca muszę,	Warszawa	1983,	s.10.
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W Odessie zamieszkiwała wówczas jedna z większych zbioro-

wości polskich w Cesarstwie Rosyjskim. Już od końca XVIII w. była ona 

miejscem dla niepokornych poddanych, zarówno polskiej, jak i rosyjskiej 

narodowości. Dość wspomnieć, że swoje losy z Odessą związali również, 

na pewien czas, wielcy poeci – Adam Mickiewicz i Aleksander Puszkin. 

Polskie społeczeństwo w tym mieście było zróżnicowane, zarówno pod 

względem klasowym, jak i materialnym. Nasi rodacy żyli przeważnie 

w zamkniętych grupach. Łączyły ich wspólnoty językowe oraz kościół 

katolicki. Dopiero z czasem powstały organizacje, takie jak towarzystwo 

gimnastyczne „Sokół” oraz komitet organizujący tzw. środy towarzyskie. 

Związki z rosyjskimi grupami rewolucyjnymi utrzymywali głównie przed-

stawiciele inteligencji, m.in. studenci. Bogate mieszczaństwo polskie oraz 

ziemiaństwo z Ukrainy wolało nie angażować się w działania przeciw-

ko panującemu porządkowi społecznemu. W domu rodzinnym Haliny 

utrzymywano kontakty z młodymi rewolucjonistami, śledzono ich losy 
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a także, w miarę możliwości, pomagano im. Podczas studiów Halina dość 

szybko ukształtowała własne poglądy na sytuację społeczną i polityczną. 

Od początku swojej działalności konspiracyjnej była bardzo krytyczna 

wobec tzw. elity polskiej. Przeciwstawiała się zachowawczym poglądom 

sfer posiadających. Sprzeciwiała się podziałom społecznym w polskiej 

kolonii. Być może ta niechęć do utrwalonego porządku na zawsze prze-

sądziła o jej dalszej działalności politycznej i społecznej. 

Ostoją dominujących nastrojów w środowisku polskiej emigracji 

była Narodowa Demokracja2. Jej członkowie negowali sens jakiejkolwiek 

walki, a każde powstanie uważali za szkodliwe dla interesów narodowych, 

czego przykładem były wcześniejsze przegrane zrywy narodowe. Tej śle-

pej uległości wobec zaborcy przeciwstawiała się młodziutka Śleszyńska 

poprzez działalność w organizacjach „młodych gniewnych”, z którymi 

po raz pierwszy spotkała się w 1908 r. Z kraju przybył wówczas Michał 

Sulkiewicz i wspólnie z kolegami Marianem Scheitzem, Józefem Śleszyń-

skim – bratem Haliny i Wacławem Snopkiewiczem zorganizowali pierwszą 

„piątkę” Polskiej Partii Socjalistycznej w Odessie3. Do organizacji wszedł 

również Józef Grabianka – późniejszy pierwszy mąż Haliny4. Śleszyńska 

wstąpiła do organizacji w 1908 r. z kilkoma osobami skupionymi wokół in-

stytucji społeczno-oświatowej Dom Polski5. Jak ważną rolę w budowaniu 

świadomości niepodległościowej wśród polskiej emigracji odgrywała ta 

instytucja może świadczyć to, że na tajne rozmowy do biblioteki Domu 

2	 Narodowa	Demokracja	lub	ruch	narodowy	(popularna	nazwa	„endecja”	od	skrótu	ND)	
–	polski	ruch	polityczny	o	ideologii	nacjonalistycznej,	powstał	pod	koniec	XIX	w.	Głównym	
ideologiem	i	współzałożycielem	Narodowej	Demokracji	był	Roman	Dmowski.		
Zob.	R.	Wapiński,	Narodowa Demokracja 1893–1939.	Ze studiów nad dziejami myśli 
nacjonalistycznej,	Wrocław	1980.

3	 PPS	–	Polska	Partia	Socjalistyczna,	organizacja	polityczna	o	charakterze	niepodległościo-
wym,	socjalistycznym	i	pracowniczym,	klasyfikowana	w	grupie	partii	lewicowych.	Założona	
w	listopadzie	1892	r.	podczas	tzw.	zjazdu	paryskiego;	do	1948	r.	jedna	z	najważniejszych	
w	Polsce	sił	politycznych.	Zob.	J.	Tomicki,	Polska Partia Socjalistyczna 1892–1948,	War-
szawa	1983.

4	 Zob.	H.Krahelska,	Wspomnienia rewolucjonistki,	Warszawa	1957,	s.	139.

5	 Dom	Polski	w	Odessie,	założony	najprawdopodobniej	w	pierwszych	latach	XX	w.	przez	
Andrzeja	Kalenkiewicza.	Był	instytucją	o	charakterze	społeczno-kulturalnym.	Prowadziła	
go	młodzież	akademicka,	przedstawiciele	postępowej	inteligencji	oraz	miejscowej	szlachty	
i	ziemiaństwa.	Kierowała	nim	rada	Domu	Polskiego.	Zajmowano	się	kulturą	i	rozrywką,	
prowadzono	również	działania	propagandowe	wymierzone	w	obowiązujący	wówczas	
porządek	prawny.	Organizowano	odczyty	i	krótkie	przedstawienia	teatralne,	prowadzono	
bibliotekę,	w	której	większość	książek	napisano	w	języku	polskim.
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Polskiego w Odessie przybył pewnej nocy Józef Piłsudski, o czym w bar-

dzo sugestywny sposób wspominała w swoich pamiętnikach. 

Młodzieńcza działalność Haliny musiała w sposób znaczący wy-

kraczać poza wyznaczone przez carski aparat reguły, bowiem wiosną 

1911 r. została po raz pierwszy aresztowana. Więzienie było karą za jej 

działalność w ruchu akademickim. Udział w strajkach, wiecach i ma-

nifestacjach wynikał z zaangażowania w odeskiej Radzie Koalicyjnej. 

Organizacja ta kierowała całą społecznością akademicką. Już wtedy, jako 

studentka zetknęła się z uczestnikami Rewolucji 1905 r. oraz przedsta-

wicielami rosyjskich studentów, którzy od wielu lat byli zaangażowani 

w organizacjach o charakterze niepodległościowym. Po dwóch miesią-

cach spędzonych w więzieniu, na mocy nakazu administracyjnego, wraz 

z innymi studentkami, została przewieziona pod nadzorem władz do 

Kiszyniowa, jako miejsca przymusowego pobytu. Wówczas przerwała 

studia i rozstała się z rodziną i przyjaciółmi z Domu Polskiego w Odessie. 

Brakuje szczegółowych informacji na temat pobytu Haliny w tym mieście. 

Nie pisała o tym również ona sama we wspomnieniach. Wiemy jedynie, 

że do Kiszyniowa przybył wraz z nią przyszły mąż – Józef Grabianka oraz 

koleżanka – Maria Czułajewska. 
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6	 Partia	Socjalistów-Rewolucjonistów	(skrót	eserowcy,	eserzy)	rosyjska	partia	polityczna	
wywodząca	się	z	tzw.	narodników	przewidywała	przekształcenie	Rosji	w	republikę	demo-
kratyczną,	w	której	dominowałaby	klasa	chłopska.		
Zob.	R.	Pipes,	Rewolucja Rosyjska,	Warszawa	1994.

7	 H.	Krahelska,	Wspomnienia rewolucjonistki,	Warszawa	1957,	s.	40.

W stronę otcHłanI
Jesienią 1912 r. młodziutka Krahelska osiedla się w Kijowie. Doświad-

czenia związane z aresztowaniem i pobytem w więzieniu w Odessie 

powodują, że jeszcze bardziej angażuje się w działalność patriotyczną. 

Spotyka kolegów z odeskiego uniwersytetu i wstępuje do Partii Socja-

listów-Rewolucjonistów6. Jak sama wspomina, miała poczucie dobrze 

spełnionego obowiązku a przed nią – otwierała się młodość7. Początkowo 

pisała artykuły do lokalnej gazety „Gołos truda”, w której publikowała 

również swoje pierwsze utwory poetyckie. Wszystkie prace ukazywały 

się pod pseudonimem Janek. Jednocześnie uczyła się składania mate-

riałów w małej, konspiracyjnej drukarni. Jej działalność publicystyczna 

wzbudziła duże zainteresowanie wśród kolegów i koleżanek. Już w 1913 r. 

wysunięto jej kandydaturę do egzekutywy komitetu kijowskiego Partii 

Socjalistów-Rewolucjonistów. Sama Halina była tym faktem bardzo za-

skoczona, może nawet nieco wystraszona, tym bardziej, że z pracy od 

razu wycofali się jej dotychczasowi przywódcy, zapewne w obawie przed 

zdekonspirowaniem i aresztowaniem. Program partii adresowany był nie 

tylko do inteligencji, ale także i do robotników. W tym czasie pojawiły się 

pierwsze hasła skrócenia dnia pracy, poprawy jej warunków oraz godzi-

wego wynagrodzenia, a także problem bezpieczeństwa w pracy. Zapewne 

jeszcze wtedy Halina nie przypuszczała, że pomoc innym będzie najważ-

niejsza w jej działalności, często okupiona kosztem własnego szczęścia 

i zdrowia, a walka o wcielenie tych idei stanie się dla niej sensem życia. 

17 lipca 1913 r. młodą rewolucjonistkę aresztowano w mieszkaniu, 

które wynajmowała w Kijowie. Czas spędzony w więzieniu żeńskim w tym 

mieście w tzw. Łukianówce, wpłynął na jej psychikę i zdrowie. Zimno 

i głód, terror psychiczny w stosunku do osadzonych spowodowały wy-

cieńczenie organizmu. Osłabiona dziewczyna zaraziła się gruźlicą. Pobyt 

w więzieniu sprawił, że dojrzała emocjonalnie. Z młodej, nieco naiwnej 

osoby, bezgranicznie ufającej każdemu spotkanemu człowiekowi, Halina 
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Śleszyńska zmieniła się w dojrzałą, silną kobietę, gotową stawić czoła 

nowym wyzwaniom. 

W listopadzie 1914 r. po kilkunastu miesiącach spędzonych w wię-

zieniu, na mocy wyroku sądu, została pozbawiona wszelkich praw obywa-

telskich i skazana na bezterminowe osiedlenie we wschodniej Syberii. 
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na zesłanIu
Sytuacja Haliny po ogłoszeniu wyroku była o tyle trudna, że jako szlach-

cianka, musiała spędzić jeszcze w więzieniu ponad pół roku. W carskiej 

Rosji szlacheckie pochodzenie osób skazanych wiązało się z koniecznością 

zatwierdzenia wyroku, obejmującego pozbawienie praw obywatelskich, 

przez samego cara. Takich wyroków było sporo, dlatego skazańcy przed 

zesłaniem na Syberię musieli czekać często wiele miesięcy w więzieniu 

na ostateczne osądzenie. Ojciec Haliny, profesor Jan Śleszyński nigdy nie 

pogodził się z brutalnością metod policyjnych oraz z aresztowaniem, a na-

stępnie zesłaniem córki. Transport z zesłańcami ruszył dopiero w czerwcu 

1915 r. Odbywał się przeważnie pociągiem, w tzw. etapach i trwał ponad 

dwa miesiące. W drodze na zesłanie towarzyszył jej przyszły mąż Józef 

Grabianka. Świadczyło to o wielkim uczuciu, jakim ją darzył. Podróż była 

bardzo ciężka dla wyniszczonej młodej kobiety. Brud, zimno, głód oraz 

sadyzm konwojentów, to cechy oddające całe zło „pieriesyłki”8. Halina 

tak wspominała ten trudny okres: „Cały wrzątek, jaki otrzymywałyśmy 

na śniadanie, na obiad, wylewaliśmy natychmiast na prycze (miejsca do 

spania ) w nadziei, że sparzymy – i potem łatwiej się sczyści – te kłęby 

robactwa. Nic to nie pomagało. Drewniane prycze bywały zazwyczaj tak 

plugawie zarobaczone, że na miejsca sparzonych wrzątkiem wyłaziło 

z widocznych szpar całe mnóstwo zastępów. W nocy, kiedy następowały 

względne ciemności, a rozgrzane ciała usiłowały na chwilę się uciszyć 

– robactwo pobijało istny rekord zżerania naszych ciał”. Znamienny był 

fakt, że 30 lat wcześniej, w podobnych okolicznościach, podróżował śla-

dami polskich zesłańców Józef Piłsudski9. 

Ostatnim etapem podróży był postój w więzieniu w Krasnojarsku. 

Ostatecznie konwój dotarł do wsi Rybnoje nad Angarą, składającej się 

z dziesięciu chałup. Aby dojść do najbliższej stacji kolejowej, a tym samym 

do większej osady ludzkiej, należało pokonać ponad 300 km. 

Życie na zesłaniu nie było łatwe dla Haliny. Listy od rodziny z Kra-

kowa przychodziły po roku od ich wysłania… Z dala od najbliższych, pozba-

wiona jakichkolwiek informacji o świecie, skazana była na wegetację. 

8	 H.	Krahelska,	op.	cit.,	s.	151.

9	 A.	Garlicki,	Józef Piłsudski 1867–1935,	Kraków	2012,	s.	50.
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tułaczka
Narzeczony Haliny nieustannie próbował uzyskać zgodę na zwolnienie 

jej z zsyłki. Z tego powodu odbył niezmiernie niebezpieczną podróż do 

Irkucka na początku 1916 r. Chciał wystarać się o zezwolenie władz na 

osiedlenie się w większym mieście. Nie uzyskał go, a dalekiej podróży 

o mało nie przypłacił swoim życiem. Nie zraził się jednak. Po wielu stara-

niach zdobył wreszcie zezwolenie na przeniesienie się do wsi Pieriewoz, 

leżącej obok Kańska. Wiosną 1916 r. Józef Grabianka przewiózł swoją 

narzeczoną saniami przez tajgę do Kańska. Latem tego samego roku 

otrzymał etat nauczyciela matematyki w miejscowym liceum żeńskim. 

Prawdopodobnie było to możliwe dzięki temu, że legitymował się dy-

plomem uniwersyteckim. W skupiskach ludzkich rozsianych po całej 

Syberii brakowało wykształconych ludzi. Halina natomiast podjęła pracę 

w miejscowej aptece jako księgowa. 

Niestabilna sytuacja polityczna w Rosji carskiej i coraz częstsze 

zamieszki poprzedzające rewolucję bolszewicką, pozwoliły na opuszczenie 

Kańska przez Halinę i jej narzeczonego. Ostatecznie do wyjazdu doszło 

za jego namową. Józef Grabianka starał się uzyskać zgodę od władz na 

zawarcie związku małżeńskiego w obrządku katolickim. Nie poinfor-

mował o swoim zamiarze narzeczonej, co spowodowało jej opór. Doszło 

między nimi do konfliktu. Ostatecznie zgodziła się jednak na propozycję 

narzeczonego i związek małżeński został pobłogosławiony przez katoli-

ckiego księdza w Smoleńsku, latem 1917 r. We wrześniu tego samego roku 

przyjechali do Domu Polskiego w Odessie. W tym czasie Polacy tułali się 

po terytorium dawnego imperium. Wśród nich ścierały się dwie tendencje. 

Jedna to chęć powrotu do ojczyzny i odbudowa niepodległego państwa, 

a druga to pozostanie w dotychczasowym miejscu.

Halina spotkała w Domu Polskim wielu znajomych. Poznała też 

przyszłych współpracowników, m.in. Zygmunta Bohuszewicza, później-

szego inspektora pracy. Wkrótce po przyjeździe małżonkowie wstąpili do 

Polskiej Organizacji Wojskowej10. Jak pisała w swoich wspomnieniach, 

większość jej znajomych traktowała pobyt w Rosji jako stan przejściowy, 

a przynależność do organizacji niepodległościowej jako swój obowiązek. 

Do nowej członkini należało nawiązywanie współpracy z rewolucjonistami 

na terenie Rosji i Ukrainy oraz ich kontaktowanie się z polskimi oddzia-
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łami stacjonującymi w Odessie. Sporadycznie brała udział w wiecach, na 

których wygłaszała przemówienia, głównie dotyczące konieczności walki 

o niepodległość pod wodzą Józefa Piłsudskiego11. Inny charakter miała 

praca męża Haliny, który pod nieobecność komendanta Polskiej Organi-

zacji Wojskowej w Odessie – Mariana Scheitza, organizował polskie jed-

nostki wojskowe mające stać się zalążkiem przyszłego wojska polskiego po 

ostatecznej klęsce armii niemieckiej i austriackiej na wschodzie. Polakom 

trudno było zaakceptować to, że na frontach I wojny światowej walczą 

przeciwko sobie w obcych mundurach. Utworzone w Odessie i okolicach 

jednostki polskie wyruszyły wkrótce w stronę kraju, a do Domu Polskie-

go dotarła informacja o utworzeniu w Lublinie Tymczasowego Rządu 

Ludowego Republiki Polskiej12. Z początku Halina nie chciała myśleć 

o wyjeździe z ukochanej Odessy. Wiadomości, jakie napływały z kraju, 

były niepokojące. W Rosji trwała rewolucja. Dla jednych szansa na zmianę 

sytuacji społeczno-materialnej, dla innych katastrofa. Wśród Polaków 

w Rosji zaczęły przeważać głosy, że powinni wrócić do odradzającej się 

ojczyzny, tym bardziej, że cały czas ważyły się losy jej powstania jako 

10	 Polska	Organizacja	Wojskowa,	POW,	tajna	organizacja	wojskowa	powstała	w	sierpniu	
1914	r.	w	Warszawie	z	inicjatywy	Józefa	Piłsudskiego	w	wyniku	połączenia	działają-
cych	w	Królestwie	Polskim	konspiracyjnych	grup	Polskich	Drużyn	Strzeleckich	i	Związku	
Walki	Czynnej.	Stworzona	do	walki	z	rosyjskim	zaborcą.	Przez	cały	czas	swego	istnienia	
pozostawała	pod	politycznym	i	wojskowym	zwierzchnictwem	Józefa	Piłsudskiego,	który	był	
komendantem	głównym	POW.	Po	tzw.	kryzysie	przysięgowym	i	aresztowaniu	Piłsudskie-
go,	jesienią	1917	r.	komendantem	głównym	POW	został	płk.	Edward	Śmigły-Rydz.	Na	
początku	POW	działała	tylko	na	terenie	Królestwa	Polskiego,	później	rozszerzyła	swoją	
działalność	na	Ukrainę	i	Rosję,	a	po	internowaniu	Piłsudskiego	przez	Niemców	także	
na	Galicję.	W	lutym	1918	r.	organizacja	powstała	również	w	Wielkopolsce.	Zob.	Mała 
Encyklopedia Wojskowa,	Warszawa	1970,	t.	II,	s.	712.

11	 Legiony	Polskie,	polskie	oddziały	wojskowe,	utworzone	na	bazie	Pierwszej	Kompanii	
Kadrowej	w	sierpniu	1914	r.	z	inicjatywy	Józefa	Piłsudskiego.	Początkowo	stanowiły	
oddzielną	formację	w	armii	austro-węgierskiej,	skupiając	polskie	organizacje	paramilitar-
ne,	takie	jak:	oddziały	Związku	Strzeleckiego,	Armię	Polską	i	Polskie	Drużyny	Strzeleckie.	
Wobec	niepowodzenia	wywołania	antyrosyjskiego	powstania	narodowego	w	Królestwie	
Kongresowym,	Piłsudski	podporządkował	się	Naczelnemu	Komitetowi	Narodowemu.	
Utworzono	Legion	Wschodni	we	Lwowie	oraz	Legion	Zachodni	w	Krakowie	(przeformo-
wane	następnie	w	III	brygady	pod	dowództwem	Józefa	Piłsudskiego,	płk.	Józefa	Hallera	
oraz	płk.	Stanisława	Szeptyckiego).	Żołnierze	legionowi	brali	udział	w	licznych	bitwach	po	
stronie	państw	centralnych.	Od	września	1916	r.	do	lutego	1918	r.	Legiony	Polskie	nosiły	
oficjalną	nazwę	Polski	Korpus	Posiłkowy.	Zob.	W.	Milewska,	J.T.	Nowak,	M.	Zientara,	
Legiony Polskie 1914–1918,	Kraków	1998.

12	 Tymczasowy	Rząd	Ludowy	Republiki	Polskiej,	zwany	również	rządem	lubelskim,	utworzony	
w	nocy	z	6	na	7	listopada	1918	r.,	zrzeszał	przede	wszystkim	przedstawicieli	Polskiej	Partii	
Socjalistycznej	oraz	ugrupowań	ludowych.	Jego	premierem	został	Ignacy	Daszyński.		
Zob.	J.	Holzer,	Polska Partia Socjalistyczna w latach 1917–1919,	Warszawa	1962.
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suwerennego państwa13. Wówczas mąż Haliny podjął decyzję o wyjeździe. 

Wyruszyli 21 grudnia, aby w noc sylwestrową 1918 r. stanąć na progu 

mieszkania rodziców Haliny, w Krakowie. Małżonków przywitał jako 

pierwszy brat Haliny – Józef. 

13	 Odzyskanie	przez	Polskę	niepodległości	było	zjawiskiem	stopniowym,	niemniej	jednak,	
w	listopadzie	1918	r.	proces	ten	uległ	znacznemu	przyśpieszeniu.	W	nocy	z	6	na	7	listopada	
powstał	w	Lublinie	Tymczasowy	Rząd	Ludowy	Republiki	Polskiej	z	Ignacym	Daszyńskim	na	
czele.	10	listopada	przyjechał	do	Warszawy	Józef	Piłsudski,	któremu	dzień	później	Rada	
Regencyjna	przekazała	władzę	wojskową,	będącą	częścią	władzy	państwowej.	Piłsudski	
został	Naczelnym	Dowódcą	Wojsk	Polskich.	Jednocześnie	rozbrojono	niemiecki	garnizon	
stacjonujący	w	Warszawie.	12	listopada	Rada	Regencyjna	powierzyła	Józefowi	Piłsudskiemu	
misję	tworzenia	Rządu	Narodowego,	a	sama	uległa	rozwiązaniu	dwa	dni	później.	Piłsudski	
został	nieformalnie	głową	państwa	aż	do	czasu	ukonstytuowania	się	organów	państwa.	
17	listopada	Józef	Piłsudski	mianował	Jędrzeja	Moraczewskiego	prezydentem	ministrów	
Tymczasowego	Rządu	Ludowego	Republiki	Polskiej.	Marzenia	kilku	pokoleń	Polaków	żyją-
cych	w	niewoli	stały	się	faktem.	Zaczynała	się	walka	o	granice	nowo	powstałej	ojczyzny.
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sen o WarszaWIe
Pod koniec wojny w Rosji carskiej doszło do wzrostu niepokojów spo-

łecznych, które przerodziły się w rewolucję. Na zachodzie Europy także 

wzmogły się protesty przeciwko nierówności społecznej. Coraz bardziej 

świadomi ludzie manifestowali, żądając zadośćuczynienia za wojenne 

lata strachu i niepewności. 

Sytuacja społeczno-polityczna w pierwszych latach II Rzeczypo-

spolitej również nie była stabilna. Polska w momencie odzyskania niepod-

ległości nie stanowiła jednolitego organizmu państwowego. Istniały luźne 

więzy łączące poszczególne zabory. Problemem był brak wykształconej 

kadry urzędniczej, a co za tym idzie, administracji państwowej. Okupanci 

pozostawili chaos, który trudno było opanować. Ludzie oczekiwali na od-

budowę niepodległego państwa. Towarzyszył im patriotyczny entuzjazm. 

Radykalna zmiana ustroju społeczno-politycznego stawała się koniecz-

nością. Przyspieszenie procesu zrastania się trzech dawnych zaborów, 

wyrównania różnic między nimi stało się jednym z najważniejszych zadań 

nowej władzy. Najważniejszym celem była przebudowa prawodawstwa 

i usunięcie unormowań państw zaborczych. 

Fundamentalną rolę w rozwoju prawa pracy w uzyskiwaniu przez 

robotników bezpieczeństwa prawnego, ekonomicznego i socjalnego ode-

grało Ministerstwo Pracy i Opieki Społecznej oraz funkcjonująca w jego 

strukturze Inspekcja Pracy. 

W czasie, gdy młodzi małżonkowie przybyli do Krakowa, w kraju 

następowały wypadki, które zdecydować miały o przyszłości społeczeń-

stwa i państwa na wiele lat. Halina przybyła do ojczyzny z ogromnym 

bagażem doświadczeń życiowych, z ugruntowaną oceną zachowań ludzi 

uwikłanych w historię, z mocnym postanowieniem pracy nad poprawą 

dramatycznej sytuacji wielu ludzi, której sama również doświadczyła. 

Od tej pory w centrum jej zainteresowań miał stanąć zwykły człowiek 

– robotnik. W trzy miesiące po przybyciu do Krakowa przyjaciele zaprosili 

ją do stolicy. W tym czasie pracowali już w Warszawie jej dobrzy znajomi. 

Warszawskim inspektoratem pracy kierował znany z Odessy Zygmunt 

Bohuszewicz, a jego sekretarką została przyjaciółka Haliny z Domu 

Polskiego w Odessie, Maria Kirstowa. W wydziale prawnym Minister-

stwa Opieki Społecznej i Ochrony Pracy urzędował przyszły mąż Haliny  
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– Adam Krahelski14. Nowo powstałe ministerstwo stanęło przed ogromem 

zadań, które dziś trudno sobie wyobrazić. Dla zubożałego i biednego spo-

łeczeństwa pozbawionego często środków do życia trzeba było stworzyć 

podstawy współdziałania pomiędzy nowym rządem a pracownikami 

zatrudnianymi w odgruzowywanych zakładach pracy. Temu miało służyć 

przede wszystkim powołanie do życia Inspekcji Pracy15. 

14	 Genezy	Ministerstwa	Pracy	i	Opieki	Społecznej	należy	szukać	na	początku	1918	r.,	
kiedy	to	na	mocy	artykułu	29	dekretu	Rady	Regencyjnej	z	3	stycznia	1918	r.	utworzono	
Ministerstwo	Opieki	Społecznej	i	Ochrony	Pracy.	Nowo	powstałej	instytucji	powierzono	
sprawy	dotyczące:	dobroczynności	publicznej,	opieki	państwowej	nad	ofiarami	wojny,	
stosunków	robotniczych,	opieki	nad	emigracją	robotniczą,	inspekcji	fabrycznej	oraz	przy-
gotowanie	prawodawstwa	ochrony	pracy	i	ubezpieczeń	społecznych.	Na	mocy	dekretu	
z	dnia	4	kwietnia	1918	r.	rozszerzono	kompetencje	ministerstwa	poprzez	przekazanie	
mu	wydzielonych	z	zakresu	działania	Ministerstwa	Spraw	Wewnętrznych	spraw	publicznej	
służby	zdrowia.	Jednocześnie	zmieniono	jego	nazwę	na	Ministerstwo	Zdrowia	Publiczne-
go,	Opieki	Społecznej	i	Ochrony	Pracy.	30	października	1918	r.,	na	mocy	dekretu	Rady	
Regencyjnej	rozdzielono	je	na	dwa	odrębne	ministerstwa,	przekazując,	jak	się	wyraził	
ustawodawca	„sprawy	do	odnośnych	dziedzin	należące”.	W	ten	sposób	przywrócono	
częściowo	dawny	zakres	działania	Ministerstwa	Ochrony	Pracy,	a	ponadto	utworzono	
Ministerstwo	Zdrowia	Publicznego	i	Opieki	Społecznej.	Następnie	jednak	w	dekrecie	
nominacji	gabinetu	I.J.	Paderewskiego	z	16	stycznia	1919	r.	wprowadzono	tytuł	„Ministra	
Pracy	i	Opieki	Społecznej”	oraz	„Ministra	Zdrowia	Publicznego”.

15	 Początek	funkcjonowania	Inspekcji	Pracy	w	II	Rzeczypospolitej	związany	jest	z	przyjęciem	
i	wejściem	w	życie	3	stycznia	1919	r.	dekretu	tymczasowego	„O	urządzeniu	i	działalności	
inspekcji	pracy”,	który	ukazał	się	w	Dzienniku	Praw	Państwa	Polskiego	z	13	stycznia	
1919	r. Dokument	powołujący	nowy	organ	w	administracji	państwowej	podpisali:	Na-
czelnik	Państwa	Józef	Piłsudski,	premier	Jędrzej	Moraczewski	oraz	Minister	Pracy	i	Opieki	
Społecznej	Bronisław	Ziemięcki.
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na barykadzIe
Halina została zatrudniona na stanowisku sekretarki jednego z obwodów 

I Okręgu w Warszawie. Do jej obowiązków należało, oprócz typowych 

czynności kancelaryjnych, protokołowanie bardzo licznych konferencji 

rozjemczych w Inspekcji Pracy16. Nowe zadania nie odpowiadały jej ocze-

kiwaniom, nie pozwalały na samodzielność i rozwiązywanie problemów 

na podstawie wiedzy i doświadczenia. Pewnym zadośćuczynieniem było 

to, że w kwestiach ważnych dla funkcjonowania okręgu decyzje zapada-

ły po naradzie i dyskusji z udziałem wszystkich pracowników. Sytuacja 

zmieniła się, gdy wrócił z podróży zagranicznej Franciszek Sokal – Główny 

Inspektor Pracy. Był on zwolennikiem centralizacji urzędu i jednolitych 

form urzędowania. Rola „urzędnika – automatu” coraz bardziej krępo-

wała ambitną pracownicę, która potrafiła występować przed audytorium 

i przekonywać do swoich racji. Kariera sekretarki zakończyła się więc 

stosunkowo szybko. Skargę na brak bezstronności urzędniczki skierowali 

do Ministra Pracy przemysłowcy biorący udział w jednej z konferencji. 

Skutkiem tego zdarzenia, na wniosek przełożonego – Zygmunta Bo-

huszewicza, oddelegowano Halinę do pełnienia roli rozjemcy w czasie 

zatargów pomiędzy robotnikami, a zarządami fabryk. 

Trudności ekonomiczne, z jakimi borykali się przemysłowcy, któ-

rzy uruchamiali swoje fabryki, wpływały w oczywisty sposób na sytuację 

materialną pracowników. Jednak walka o godziwą płacę nie przesłaniała 

organizacjom robotniczym celów wykraczających poza minimalne stan-

dardy, takie jak zakaz zwalniania za udział w strajku, zapłatę za czas 

strajku, zniesienie pracy akordowej i wiele innych. W swych dążeniach 

znajdowali pracownicy oparcie wśród urzędników Ministerstwa Pracy 

16	 W	punkcie	5	art.	11	dekretu	o	inspekcji	znalazło	się	sformułowanie	przewidujące,	iż	
inspektorzy	pracy	„przedsiębiorą	środki	dla	zapobiegania	zatargom	pomiędzy	przed-
siębiorcami	a	robotnikami,	badając	na	miejscu	wynikłe	niezadowolenia	i	dążąc	do	
polubownego	załatwienia	sporów”.	Przepis	ten	nakładał	na	inspektorów	pracy	obowiązek	
podejmowania	działań	pojednawczych	w	sporach	między	stronami,	wynikający	z	pracy	
najemnej.	To	zadanie	łączyło	się	w	sposób	naturalny	z	nadzorem	Inspekcji	Pracy	nad	
warunkami	pracy,	a	więc	i	nad	stosunkami	panującymi	w	zakładach	pracy.	Zasadniczą	
czynnością	inspektora	pracy	jest	jego	działalność	wizytacyjna,	zmierzająca	do	ochrony	
zdrowia	i	życia	pracowników.	Praca	pierwszych	polskich	inspektorów	była	jednak	zupełnie	
inna.	Akcja	wizytacyjna	mogła	być	prowadzona	tylko	dorywczo,	z	uwagi	na	konieczność	
rozstrzygania	dużej	liczby	sporów	zbiorowych	i	indywidualnych,	jakie	wówczas	miały	
miejsce.	Zob.	„Inspektor	Pracy”	z	1929	r.,	zeszyt	1,	s.	7.
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a zwłaszcza u przedstawicieli Inspekcji Pracy. Halina Grabiankowa nie 

była wyjątkiem. Jako pomocnik inspektora pracy w swoim okręgu, oprócz 

przyjmowania interesantów, brała również udział w akcjach rozjemczych. 

W wyniku długotrwałych negocjacji z przedstawicielami przemysłu udało 

się ustalić, w trzydziestu trzech umowach zbiorowych, zasady zatrud-

niania i zwalniania pracowników za pośrednictwem związków zawo-

dowych. Był to ogromny sukces całego zespołu pracowników okręgu 
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warszawskiego, w tym również jej, która bardzo zaangażowała się w ła-

godzenie, a następnie rozwiązywanie zbiorowych konfliktów pomiędzy 

pracodawcą a pracownikiem. Sukces tym bardziej znaczący, iż wobec 

wielkiego bezrobocia wśród robotników panowała ogromna konkurencja, 

z czego pracodawcy korzystali. Sami inspektorzy niejednokrotnie musieli 

wstrzymywać się z dalszymi żądaniami wobec spełnienia minimalnych 

standardów. Walka o poprawę warunków technicznego bezpieczeństwa 

pracy, w pierwszych miesiącach odbudowy zakładów, musiała zostać 

ograniczona do niezbędnego minimum. 

Z jak wielkim uporem walczyła o poprawę warunków pracy, może 

świadczyć to, że wkrótce po rozpoczęciu negocjacji z przedsiębiorcami 

w fabrykach tytoniowych jeden z posłów złożył w Sejmie interpelację 

dotyczącą urzędników ministerstwa w rozwiązywaniu sporów z pra-

cownikami. Chodziło oczywiście o zachowanie Haliny Grabiankowej, 

a wyjaśnień w tej sprawie musiał udzielać sam minister. W postępowaniu 

urzędniczki jednak nie dopatrzono się żadnych uchybień, a ona sama 

zdobywała coraz większy autorytet zarówno wśród robotników, jak 

i współpracowników. 

Sukcesy zawodowe przeplatały się jednak z dramatami osobi-

stymi. Mąż Haliny – Józef Grabianka, powrócił w 1919 r. z podróży do 

Odessy bardzo chory. Zmarł w Krakowie na tyfus w dwa tygodnie po 

przyjeździe. 

Na przełomie lat 1919 i 1920 sytuacja ekonomiczna Polski, zmu-

szonej do prowadzenia wojny z sąsiadami o przyszły kształt granic, była 

bardzo ciężka. Niepokoje społeczne przenosiły się również na teren za-

kładów pracy. Wielki wysiłek i determinacja pracowników Inspekcji Pra-

cy w rozwiązywaniu sporów zbiorowych pozwalały utrzymać sytuację 

w fabrykach na akceptowalnym poziomie. Halina cały czas brała udział 

w rozwiązywaniu konfliktów. Jej szczególnej opiece powierzono żołnierzy. 

Przyczyniła się do uchwalenia obowiązku przyjęcia weteranów walk do za-

kładów pracy, w których pracowali, zanim poszli na wojnę. Nie tolerowała 

też kompromisów i opóźnień w realizacji obowiązków. Wiedzieli o tym 

doskonale pracodawcy, którzy pomimo stosowania różnorodnych wy-

biegów, ulegali jej argumentom. Te niewątpliwe sukcesy Haliny nie uszły 

uwadze przełożonych. Pomimo nawału obowiązków związanych z akcją 

rozjemczą, zaczęła wizytować zakłady pracy na terenie Warszawy. 
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Pod koniec 1920 r. zaszły w Ministerstwie Pracy dwie poważne 

zmiany. Z urzędu odszedł Franciszek Sokal17, któremu powierzono sta-

nowisko w Międzynarodowej Organizacji Pracy w Genewie, a Głównym 

Inspektorem Pracy został Marian Klott. W pracy inspektoratu także 

nastąpiły zmiany. Entuzjazm i bezkompromisowość w realizacji obo-

wiązków zastępować zaczęły centralizacja i podporządkowanie przeło-

żonym w ściśle zhierarchizowanym urzędzie. Ten niewidoczny „mundur 

urzędnika” dość mocno krępował działalność pracownicy, która gotowa 

była do dużych poświęceń kosztem własnego zdrowia, ale nie umiała 

zrozumieć potrzeby podpisywania listy obecności, gdy przychodziła do 

urzędu prosto z nocnych negocjacji w zakładzie pracy objętym sporem 

zbiorowym. W takiej atmosferze dobrze zapowiadająca się kandydatka 

na inspektora pracy podjęła decyzję o odejściu z urzędu. Wpływ na de-

cyzję miała również jej sytuacja osobista. Jako wdowa zawarła związek 

małżeński z Adamem Krahelskim – pracownikiem najpierw resortu pracy, 

a potem Ministerstwa Skarbu – a pod koniec 1920 r. urodziła bliźnięta. 

Dzieci dostały imiona Halina i Marian Witold. W 1923 r. Krahelska uro-

dziła jeszcze jednego syna, któremu nadano imię Lech.

17	 Franciszek	Sokal	–	pomysłodawca	inspekcji	pracy	i	organizator	jej	działalności,	który	
w	listopadzie	1915	r.,	został	inspektorem	fabrycznym	IV	okręgu	m.	Warszawy	a	od	1	
grudnia	1916	r.	kierownikiem	Wydziału	ds.	Przemysłu	i	Ochrony	Pracy	w	magistracie	
warszawskim	oraz	głównym	inspektorem	fabrycznym.	W	styczniu	1918	r.,	gdy	powstaje	
Ministerstwo	Opieki	Społecznej	i	Ochrony	F.	Sokal	został	szefem	Sekcji	Ochrony	Pracy	
i	Głównym	Inspektorem	Pracy.	Funkcję	tę	pełni	do	1920	r.	Za	sprawą	F.	Sokala	tytuł	„in-
spektora	fabrycznego”	zastąpiono	tytułem	„inspektora	pracy”.	Z	chwilą	wyboru	Polski	do	
Rady	Administracyjnej	MOP,	F.Sokala	16	grudnia	1920	r.	mianowano	delegatem	Polski	
do	tejże	Rady	w	Genewie.	Polska	pięciokrotnie	była	wybierana	do	Rady	Administracyjnej.	
F.	Sokal	pełnił	funkcje	delegata	Polski	do	Rady	aż	do	śmierci.	19	listopada	1924	r.	w	ra-
mach	rekonstrukcji	gabinetu	W.	Grabskiego	F.	Sokala	wybrano	na	Ministra	Pracy	i	Opieki	
Społecznej.	Jako	minister,	nadzorując	urząd	Głównego	Inspektora	Pracy	–	F.	Sokal	dalej	
rozwija	i	prowadzi	politykę	scaleniową	struktur	inspekcyjnych.	Obszerny	artykuł	o	sylwetce	
F.	Sokala	autorstwa		E.	Zająca	zamieszczony	został	w	czasopiśmie	ATEST	nr	4/2001	s.47.
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W obronIe najsłabszycH
Życie rodzinne nie zajmowało Krahelskiej do tego stopnia, aby zapomniała 

o pracy. W ciągu czterech lat spędzonych w domu, z dziećmi, podejmowała 

rozliczne próby literackie. Pisała wspomnienia, wiersze, tłumaczyła dzieła 

literatury rosyjskiej na język polski. Jednocześnie bardzo interesowała 

się sytuacją społeczną w kraju. Mieszkanie Krahelskich było miejscem 

spotkań przyjaciół z grona postępowej inteligencji. 

Trudna sytuacja społeczno-gospodarcza kraju oznaczała nie-

ustające pogarszanie się warunków życia robotników. Wybuchały ko-

lejne strajki, a jednym z nielicznych posunięć rządu była militaryzacja 

poszczególnych zakładów oraz zakaz protestów. Mimo to coraz częściej 

dochodziło do starć policji z manifestującymi. 

Młoda matka coraz bardziej odczuwała potrzebę powrotu do pra-

cy. Przyjaciele domu nie pozwolili jej na bezczynność. Praca wśród ludzi 

i dla ludzi bardzo odpowiadała jej temperamentowi i doświadczeniu życio-

wemu. W listopadzie 1925 r. została ponownie przyjęta do Inspekcji Pracy, 

tym razem na stanowisko podinspektora I Okręgu. W tym samym czasie 

bezpośrednim przełożonym Haliny został inspektor Wacław Orgelbrand, 

który pamiętał, z jakim zaangażowaniem wypełniała swoje obowiązki na 

poprzednio zajmowanym stanowisku. Ponieważ znał jej bezkompromiso-

wość, powierzył jej bardzo trudne zadanie. W lipcu 1924 r. weszła w życie 

ustawa o ochronie pracy kobiet i młodocianych, z wyjątkiem art. 15, który 

nakładał na właścicieli przedsiębiorstw zatrudniających ponad 100 kobiet 

obowiązek zorganizowania i utrzymywania pomieszczeń higieniczno-

sanitarnych dla kobiet oraz żłobków dla niemowląt18. Wprowadzenie 

tego przepisu w życie napotykało na silny opór przedsiębiorców. Uważali 

go za szkodliwy i niemający precedensu w Europie. Tymczasem polskie 

ustawodawstwo należało do awangardy w zakresie wyznaczania nowo-

czesnych standardów w dziedzinie ochrony pracy. Rzeczywistość jednak 

nie sprzyjała postępowi. Na przeszkodzie stawał ciągły brak środków 

18	 Art.	15	ustawy	z	4	lipca	1924	r.	w	przedmiocie pracy kobiet i młodocianych	wszedł	w	życie	
dopiero	1	sierpnia	1926	r.	a	brzmiał	on:	W zakładach, gdzie pracuje ponad 100 kobiet, 
winien przedsiębiorca utrzymywać dla nich urządzenie kąpielowe oraz żłobek dla nie-
mowląt. Matkom karmiącym przysługuje prawo korzystania w ciągu godzin pracy z dwóch 
półgodzinnych przerw w pracy, które wlicza się do godzin pracy.
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finansowych i słabość polskiego kapitału. Większość przedsiębiorstw 

była w obcych rękach. Krahelska uważała, że wprowadzanie w życie po-

stępowego ustawodawstwa musi odbywać się konsekwentnie. Najpierw 

należało wdrażać je w firmach państwowych, w których powinno być 

bezwzględnie przestrzegane. Postawiła sobie w związku z tym bardzo 

ambitny cel – wprowadzenie w życie przepisów dotyczących urządzenia 

żłobków w zakładach pracy, zanim zaczną obowiązywać ustawowo. 

Na polecenie centrali udała się we wrześniu 1926 r. z wizytacją do 

zakładów pracy w okręgu łódzkim, aby lepiej zorientować się, gdzie należy 

utworzyć żłobki. Spotkała się z wrogością środowiska przemysłowców, 

ale również z nieufnością inspektorów. Kobieta – podinspektor, ciesząca 

się zaufaniem Głównego Inspektora Pracy wzbudzała niemały zamęt 

w swoim środowisku. O ile jednak koledzy nie stwarzali problemów, o tyle 

kontrolowani pracodawcy – mnóstwo. Począwszy od wrogiej obojętno-

ści, poprzez wyłączanie prądu w trakcie nocnych kontroli, aż po celowe 

wywoływanie fałszywych alarmów przeciwpożarowych skutkujących 

dezorganizacją pracy. Zagrożenie ze strony poirytowanych fabrykantów 

było spore, bowiem inspektor Krahelska we wszystkich kontrolowanych 

zakładach, zwłaszcza w porze nocnej, poruszała się w asyście policji. 

W przeprowadzanych przez nią kontrolach, mających na celu ustalenie 

faktycznych warunków pracy kobiet, uczestniczyli często sami robotnicy, 

wskazując nieprawidłowości. Ich los po zakończeniu kontroli był łatwy 

do przewidzenia. Wyniki swoich obserwacji i badań w fabrykach łódz-

kich zamieściła Krahelska w broszurze „Łódzki przemysł włókienniczy 

a ustawodawstwo pracy” (1927)19. W gronie przemysłowców byli jednak 

i tacy, którzy rozumieli, że bez postępu w ochronie pracy rozwój kapitału 

będzie utrudniony. Po powrocie do Warszawy weszła w porozumienie 

z dyrektorem Państwowego Monopolu Tytoniowego, który bardzo przy-

chylnie odniósł się do jej pomysłu uruchomienia systemu opieki nad 

matką i dzieckiem. Sukces był znaczący, bo już w listopadzie 1927 r., a więc 

blisko rok przed wejściem w życie ustawy, otwarto pierwszy żłobek na 

terenie fabryki tytoniowej. Wskutek zaangażowania wielu osób akcja 

otwierania żłobków rozwijała się bardzo szybko, gdyż już w lipcu 1928 r. 

było ich w Polsce 14. Za tę inicjatywę doceniono Krahelską. Ze stanowi-

19	 H.	Krahelska,	Łódzki przemysł włókienniczy a ustawodawstwo pracy, Warszawa	1927.
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ska podinspektora pracy w I Okręgu awansowała na inspektora pracy, 

otrzymując pracę w Głównym Inspektoracie Pracy. Od tej pory miała 

zwierzchni nadzór nad wykonywaniem ustawy o ochronie pracy kobiet 

i młodocianych w całej Polsce. Dobry czas w życiu zawodowym przesła-

nia śmierć inspektora Wacława Orgelbranda, przełożonego i przyjaciela 

Haliny Krahelskiej, w październiku 1927 r. Mimo tego, nie ustaje ona 

w realizacji wytyczonego celu i korzysta z możliwości, jakie daje jej sta-

nowisko przy szefie Inspekcji Pracy. Bezpośrednio wpływa na zarządy 

poszczególnych koncernów państwowych w kwestiach ochrony pracy. 

Niestety, poza okręgiem warszawskim zakładanie żłobków było znacz-

nie trudniejsze. Przedsiębiorcy w obawie przed koniecznością realizacji 

postanowień ustawy wypowiadali młodym matkom umowy o pracę. 
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Wielu pracownicom znaczna odległość miejsca zamieszkania od fabryki 

i trudności komunikacyjne uniemożliwiały skorzystanie ze żłobka. 

Z myślą o ich trudnej sytuacji Krahelska zainicjowała a następnie 

zaczęła z powodzeniem wprowadzać w życie instytucje tzw. stacji lotnych 

nad matką i dzieckiem przy fabryce. Były one wprowadzane tam, gdzie 

nie dysponowano jeszcze odpowiednim zapleczem dla urządzenia żłobka 

i obligowały dyrekcję do zapewnienia na koszt zakładu opieki lekarskiej 

i pielęgniarskiej dla matki i dziecka w miejscu zamieszkania. 

Z czasem inspektor uznała, że do pełnego sukcesu systemu opieki 

nad matką i dzieckiem potrzebny jest jeszcze wykwalifikowany personel 

medyczny, który oprócz wiedzy i wykształcenia posiadałby dużą odpor-

ność na trudności organizacyjne. Z pomocą zaufanych współpracowni-

ków – lekarzy i pielęgniarek - znalazła i wprowadziła w życie skuteczne 

rozwiązania. Wspólnie z zespołem opracowała podręcznik metodologii 

przyfabrycznej opieki nad dzieckiem, by następnie wcielić jego główne 

założenia w życie na kursach dla pielęgniarek. Pierwsze kursy zorgani-

zowane zostały przez Robotnicze Towarzystwo Przyjaciół Dzieci oraz 

Chrześcijańskie Związki Zawodowe, a jednym z wykładowców była ich 

pomysłodawczyni. O zaangażowaniu i dobrym przygotowaniu kursantek 

niech świadczy fakt, iż większość z nich wykonywała ofiarnie swą pracę 

najpierw w żłobkach przyfabrycznych, a we wrześniu 1939 r. w szpitalach, 

w bombardowanej Warszawie20. 

Krahelska po doświadczeniach z wizytacji fabryk w okręgu łódz-

kim zrozumiała również, że oprócz nakazów natury administracyjnej, 

należy zmienić mentalność pracowników. Służyła temu akcja na łamach 

zarówno prasy codziennej, jak i fachowej. Przekonała do swych racji wielu 

dziennikarzy, którzy nierzadko pod jej dyktando publikowali obszerne 

artykuły, w których opisywali zalety nowych instytucji dla matki i dziecka. 

Często udostępniali łamy swoich dzienników jej samej i współpracowni-

kom. Dzięki temu udało się jej rozpropagować ideę poszanowania praw 

pracownic.

20	 W	1983	r.	ukazała	się	nakładem	wydawnictwa	Książka	i	Wiedza	książka	córki	Haliny	Kra-
helskiej,	zatytułowana	Dwa wrześnie.	Publikacja	zawiera	wspomnienia	z	września	1939	r.	
i	września	1944	r.	Prawdziwymi	autorkami	tej	pozycji	były	kobiety	–	głównie	sanitariuszki	
i	lekarki,	którym	przyszło	pracować	i	walczyć	w	przełomowych	dla	stolicy	momentach.	Ich	
poświęcenie	i	ofiarność	robią	ogromne	wrażenie	na	czytelniku.	W	takich	realiach	praco-
wała	w	konspiracji	nasza	główna	bohaterka	Halina	Krahelska,	matka.
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Ofiarna praca wielu ludzi ze środowiska inspektorskiego i lekar-

skiego dała dobre rezultaty. Na początku 1930 r. było w Polsce 81 żłob-

ków i stacji przyfabrycznych, gdzie opieką objęto ponad 3 tysiące dzieci. 

Dla porównania w znacznie ludniejszej i bogatszej Francji w ciągu 30 lat 

obowiązywania podobnej ustawy powstało ich 30. Dalszy, szybki rozwój 

żłobków i stacji opieki nad matką i dzieckiem został zahamowany przez 

nadciągający kryzys.
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W trosce o człoWIeka
Krahelska, pracując w Głównym Inspektoracie Pracy jako inspektor, nie 

tylko angażowała się w ochronę i bezpieczeństwo pracy kobiet i młodocia-

nych. Na polecenie przełożonego, wspólnie z inspektorami pracy z okręgu 

łódzkiego, badała problem zatruć pracowników w fabrykach chemicznych. 

Wnikliwa analiza sytuacji, poparta informacjami z literatury fachowej, 

pozwoliła ustalić przyczynę. Dzięki temu udało się wyeliminować tego 

typu przypadki nie tylko w tych zakładach, lecz także w podobnych. 

Znamienne było, że Krahelska nie wahała się korzystać ze wszystkich 

dostępnych środków administracyjnych, wywołując często oburzenie 

wśród pracodawców i obawy przełożonych. 

W Głównym Inspektoracie Pracy, wspólnie z zespołem, badała, 

czy praca w warunkach nadmiernego obciążenia, ma wpływ na zdrowie 

fizyczne i psychiczne kobiet. Inspektor piętnowała nadmierne dźwiganie 

ciężarów. Podległe jej pracownice bardzo sumiennie traktowały swoją 

pracę i sporządzały z wizytacji obszerne notatki. Krahelska, wykorzy-

stując zgromadzone dane oraz własne informacje, mogła przedstawić 

je w ogólnodostępnej publikacji, angażując w ten sposób opinię publicz-

ną21. Niezwykła pracowitość młodej inspektor, bezkompromisowość 

oraz zaangażowanie w kwestie społeczne nie mogły przejść bez echa 

wśród przedstawicieli postępowej inteligencji i świata nauki. W 1928 r. 

otrzymała propozycję udziału w Międzynarodowym Kongresie Służby 

Społecznej w Paryżu, a w 1929 r. wyjechała na roczne stypendium Fundacji 

Rockefellera do Szwajcarii, Francji, Austrii i Niemiec, żeby poznać systemy 

ochrony pracy i opieki społecznej w Europie Zachodniej22. 

Sukcesy w pracy zawodowej przeplatały się z dramatami rodzin-

nymi. Podróż po Europie musiała przerwać z powodu ciężkiej choroby 

i śmierci matki, a wkrótce także ojca. Śmierć rodziców miała zapewne 

21	 Wspólnie	z	Władysławem	Landauem	napisała	Halina	Krahelska	książkę	zatytułowaną	
Ochrona pracy w Polsce	wydaną	w	1928	r.	przez	Księgarnię	Robotniczą.

22	 Fundacja	Rockefellera	to	mieszcząca	się	w	Nowym	Jorku	założona	przez	Johna	D.	Ro-
ckefellera	organizacja	dobroczynna.	Jej	celem	jest	m.in.	wspieranie	wzrostu	produkcji	
żywności,	kultury,	sztuki,	nauk	społecznych	i	wiele	innych.

23	 M.	Kirstowa,	S.	Wolski,	H.	Krahelska,	Ze wspomnień inspektora pracy,		
Warszawa	1936,	s.	146.
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wpływ na decyzję o odejściu z Inspekcji Pracy w 1931 r. We wspomnieniach 

napisała, że „wyjście z ministerstwa uniemożliwiło mi wgląd w pewne 

sprawy”23.
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noWy rozdzIał
Od momentu przyjazdu do Polski pod koniec 1918 r. Halina Krahelska 

podjęła się obrony praw pracowniczych najsłabszych: robotników, kobiet 

i młodocianych. Cel realizowała nie tylko w trakcie kontroli – wizytacji 

zakładów pracy, lecz także za pośrednictwem działalności publicystycznej 

i społecznej, a także literackiej, wykorzystując często nowatorskie badania 

warunków pracy. Publikacje wzbudzały często falę krytyki i konsekwencje 

w postaci odpowiedzialności cywilnej i karnej wobec autorki. Paradoksal-

nie te przeciwności tylko jeszcze bardziej dopingowały Krahelską w pracy 

nad efektywnością badań warunków zatrudnienia. Jej celem było wpro-

wadzenie postępu w sferze polityki społecznej. Temu poświęciła się bez 

reszty, nie bacząc na konsekwencje osobiste i zawodowe.

Po odejściu z Inspekcji Pracy Krahelska prowadziła w dalszym cią-

gu wykłady w Studium Pracy Społeczno-Oświatowej Wolnej Wszechnicy 

Polskiej. Jak wiemy ze wspomnień kolegów – często bezinteresownie24. 

Oprócz działalności wykładowej podjęła się opracowania, na podstawie 

blisko dwóch tysięcy ankiet pracowników Monopolu Spirytusowego, 

publikacji dotyczącej ich warunków pracy i życia. Książka zyskała duże 

uznanie wśród czytelników25. W 1932 r. ukazała się wydana nakładem In-

stytutu Gospodarstwa Społecznego kolejna książka, zatytułowana „Praca 

kobiet w przemyśle włókienniczym”. Niemal równocześnie przeprowadzi-

ła wstępną selekcję rękopisów nadesłanych do instytutu na konkurs za-

tytułowany „Pamiętniki bezrobotnych”. W komisji konkursowej zasiedli, 

m.in. Tadeusz Boy-Żeleński i Bronisław Ziemięcki. Na temat tej publikacji 

w prasie ukazało się ponad 200 recenzji, w tym 21 w zagranicznych26. 

W 1933 r. we Lwowie wydano kolejną jej publikację pt. „Przeobrażenia 

w rodzinie współczesnej i w roli kobiety”. W tym samym czasie Krahelska 

razem z dwoma pisarzami: Leonem Kruczkowskim i Andrzejem Strugiem 

24	 Tadeusz	Szturm	de	Sztrem	wspomina	w	książce	zatytułowanej Instytut Gospodarstwa 
Społecznego 1920-1944. Przyczynek do historii instytucji naukowo-społecznych w Polsce,	
iż	w	1931	r.	IGS	zyskał	nowych	pracowników,	którzy	gotowi	są	pracować	bezinteresownie,	
w	normalnych	godzinach	pracy	i	rozporządzający	wolnym	czasem,	mając	na	myśli	Janinę	
Ettingerównę	i	Halinę	Krahelską.

25	 S.	Pruss,	H.	Krahelska,	Życie bezrobotnych, badania ankietowe,	Warszawa	1933.

26	 Z.	Wróblewski,	op.	cit.,	s.	215.
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podjęła się oceny bardzo obszernego materiału. Recenzowana praca wzięła 

udział w konkursie zatytułowanym „Pamiętniki chłopów”, którego orga-

nizatorem był Instytut Gospodarstwa Społecznego.

W kolejnym roku wydano dwie nowe publikacje. W miesięczniku 

„Praca i Opieka Społeczna” ukazało się studium pt. „Odpłatność pracy 

jako jedyna racjonalna podstawa zatrudnienia młodzieży”, a we Lwowie 

„Prawda o stosunkach pracy”. W 1934 r. rozpoczęła pracę nad najbardziej 

znaną pozycją w swoim dorobku zatytułowaną „Ze wspomnień inspektora 

pracy”. Jednocześnie pisała o rozgoryczeniu z powodu sytuacji społecznej 

i politycznej w kraju. Jej zdaniem zaprzepaszczone zostały możliwości 

równomiernego rozwoju wszystkich grup społecznych. Byłby on możliwy 

dzięki sprawiedliwemu podziałowi wytworzonych dóbr. Nie tylko potę-

piała ciężką sytuację materialną robotników, ale krytykowała również 

wady systemu politycznego. Niedopuszczalne było dla niej, że przeciwko 

strajkującym robotnikom wysyłano uzbrojone oddziały policji i wojska. 

Protestowała już nie jako inspektor pracy, ale jako pisarz. Przemyślenia za-

warła w książce pt. „Polski strajk” (1937). Jest to reportaż charakteryzujący 

stosunki międzyludzkie. Zawiera wymowny opis likwidacji przez wojsko 

i policję akcji strajkowej w fikcyjnej fabryce „Szpilka”. Cenzura przez długi 

czas nie dopuszczała do wydania tej książki, chociaż z pierwotnego tekstu 

wykreślono znaczne fragmenty. Po publikacji wytoczono jej proces karny 

za obrazę policji i władzy, ukarano grzywną w wysokości 1000 złotych.

W 1935 r. ukazało się jej opowiadanie zatytułowane „Życie Te-

reski”, drukowane w czasopiśmie „Nowa Wieś”. Tego samego roku mąż 

Krahelskiej został oddelegowany przez macierzysty zakład pracy (Zarząd 

Wspólnoty Interesów Górniczo-Hutniczych w Warszawie) do Katowic. 

Halina wyjeżdża razem z nim27 . Dwuletni pobyt na Górnym Śląsku umoż-

liwił jej poznanie środowiska robotniczego. Efektem tego była powieść 

pt. „Zdrada Heńka Kubisza”, którą opublikowano w 1938 r.

Po powrocie do Warszawy podjęła Krahelska współpracę z pismem 

„Lewy Tor”, w którym pisała artykuły i recenzje książek. Rozpoczęła też 

pracę nad wyborem materiałów do dużego dzieła zatytułowanego „Pamięt-

niki emigrantów”, sygnowanego przez Instytut Gospodarstwa Społecznego.  

27	 Krahelska	przerwała	na	czas	pobytu	współpracę	z	Instytutem	Gospodarstwa	Społecznego,	
po	czym	podjęła	ją	na	nowo,	po	powrocie	do	Warszawy.
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Miał to być dokument przedstawiający losy Polaków na emigracji. Do 

jury konkursowego zaproszono pisarkę Marię Dąbrowską. Tuż przed wy-

buchem wojny ukazały się dwa pierwsze tomy: „Pamiętniki emigrantów 

– Francja” oraz „Pamiętniki emigrantów – Ameryka Południowa”. Reszta 

materiałów zaginęła podczas wrześniowego oblężenia stolicy. 

We wrześniu 1937 r. w lokalu Towarzystwa Miłośników Historii 

przy Rynku Starego Miasta w Warszawie odbyło się pierwsze posiedzenie 

komitetu organizacyjnego Klubu Demokratycznego, w którym uczest-

niczyła również Halina Krahelska. Kolejne spotkania, dyskusje i spory 

rodzącej się polskiej demokracji ukazały, że jej rola ma polegać przede 

wszystkim na kontynuacji nieustępliwej walki o poszanowanie godności 

i interesów polskiego robotnika. W dalszym ciągu pisała i publikowała 

liczne artykuły, głównie dotyczące wspomnianej tematyki, na łamach 

prasy oraz w publikacjach Instytutu Gospodarstwa Społecznego28. 

28	 Z.	Wróblewski,	op.	cit.,	s.	243.
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W mroku
Tuż przed wybuchem II wojny światowej Krahelska została wybrana 

na stanowisko obwodowego komendanta Obrony Przeciwlotniczej na 

Mokotowie. W czasie oblężenia Warszawy we wrześniu 1939 r. jej praca 

polegała na koordynowaniu działań zmierzających do gaszenia pożarów, 

ratowania ludzi spod gruzów zburzonych kamienic, opieki nad miesz-

kańcami i organizowania posiłków. Kapitulacja Warszawy rozpoczęła 

6 lat niemieckiej okupacji, w trakcie których Halina, tak jak większość 

przedstawicieli polskiej inteligencji, musiała ukrywać się, zmieniać adresy 

zamieszkania i żyć w ciągłym napięciu w obawie o swoje bezpieczeństwo. 

Utrzymywała jednak stały kontakt z tajnym Stronnictwem Demokratycz-

nym „Prostokąt”. Poza tym w pierwszych miesiącach okupacji skończyła 

pisać powieść pt. „Kocioł śmierci”. 

Od stycznia 1940 r. rozpoczęła pisać kronikę – codzienne zapiski 

o życiu Polaków w okupowanej stolicy. Początkowo notatki sporządzała 

odręcznie w zeszytach, a z czasem na maszynie. Były to bezcenne informacje 

o codziennej udręce zwykłych ludzi. Na szczęście większość tych notatek, 

nazwanych przez autorkę „Kroniką z lat okupacji Agaty i Sabiny”, przetrwa-

ła do dziś. Trudno stwierdzić, czy pracę nad kronikami podjęła z własnej 

potrzeby, czy też dla Wojskowego Biura Historycznego, w którego prace zo-

stała zaangażowana29. Ich zakres tematyczny systematycznie się poszerzał. 

Oprócz opisów dnia codziennego pojawiał się przegląd prasy wroga, odezwy 

niemieckich notabli czy też komentarze do wydarzeń i informacji z frontu 

na terenie całej Europy. Autorka miała swoich informatorów. Otrzymywała 

meldunki nie tylko z Warszawy, lecz także z Łodzi. Niezwykle sugestywna 

i przerażająca była część kroniki poświęcona gettu warszawskiemu. Stamtąd 

także dostawała informacje, dlatego jej opisy można uznać za wiarygodną 

relację ówczesnej codzienności. Z czasem notatki przybrały postać mel-

dunków, głównie dotyczących zbiorowych pochówków Żydów zmarłych 

z wycieńczenia. Z kronik możemy również wyczytać wiele o kolejach losu 

samej autorki. Przerwy w pisaniu uzasadniała w tekście np. przeprowadzką, 

koniecznością ukrywania się, chorobą, wypadkiem. 

29	 Wojskowe	Biuro	Historyczne	było	komórką	działającą	w	strukturze	Biura	Informacji	
i	Propagandy	Komendy	Głównej	AK.	Halina	Krahelska	pracowała	pod	kierunkiem		
dr.	S.	Płoskiego,	ps.	Sławski.
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W styczniu 1942 r. na dwa tygodnie zaprzestała pisania kroniki. 

Przyczyną była intensywna praca nad wydaniem „Pamiętników więźnia” 

techniką powielaczową. Ta pierwsza na terenie okupowanej Europy kon-

spiracyjna publikacja zawierała opis obozowego piekła widzianego ocza-

mi więźnia KL Auschwitz. Dopiero w 1969 r. okazało się, że pamiętniki 

powstały na podstawie relacji Władysława Bartoszewskiego – więźnia 

obozu. Po latach ustalono też, że autorem publikacji była Halina Krahel-

ska. Dzięki tej książce do opinii publicznej zaczęły docierać informacje 

o holokauście, upadku człowieczeństwa oraz o zbrodniach na terenie oku-

powanej Polski. Wcześniej uważano, że są niewiarygodne, a dramatyczne 

zdarzenia wręcz niemożliwe. 

Na przełomie marca i kwietnia 1942 r. Halina Krahelska uległa 

poważnemu wypadkowi na rondzie Waszyngtona w Warszawie. Została 
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potrącona przez niemiecki samochód. Po wypadku amputowano jej nogę. 

Zanim została zabrana do szpitala, zdążyła przekazać konspiracyjne no-

tatki zaufanej osobie, którą wzrokiem wyłowiła z tłumu gapiów. Za ten 

heroiczny czyn otrzymała Krzyż Walecznych. Pod fałszywym nazwiskiem 

została umieszczona przez przyjaciół w szpitalu Św. Rocha na Krakowskim 

Przedmieściu. Okres rekonwalescencji po opuszczeniu szpitala spędziła 

w wynajętym mieszkaniu pod opieką przyjaciółki Czesławy Wojeńskiej30. 

Mimo kalectwa, źle dobranej protezy, nie załamała się. Powróciła do pi-

sania kroniki. Odtąd jednak jej wiedza o świecie ograniczyła się do infor-

macji od jej byłych współpracowników. Cierpiała z powodu utrudnionych 

możliwości działania. Ze względów bezpieczeństwa odwiedzali Halinę 

tylko nieliczni przyjaciele. Niewiele wiadomo o jej losach między 1943 r. 

a czerwcem 1944 r. Przypuszczalnie spędziła ten czas prawie samotnie, 

w jednym z wynajętych mieszkań. 

Ostatnią jej pracą przed aresztowaniem był materiał opracowany 

dla Biura Informacji i Propagandy Komendy Głównej AK pt. „Postawa spo-

łeczeństwa polskiego pod okupacją niemiecką”. W pierwszej części autorka 

scharakteryzowała siebie, swoją działalność i poglądy. Bez wątpienia była 

kobietą nietuzinkową, zaangażowaną w sprawy kraju i społeczeństwa, 

w obronę warstw najuboższych i najbardziej bezbronnych. 

30	 Czesława	Wojeńska	opublikowała	swoje	wspomnienia	w	czasopiśmie	„Lewy	tor”	w	nume-
rze	nr	1-2	ze	stycznia	1946	r.	w	artykule	zatytułowanym	Halina Krahelska (Z teki Instytutu 
Pamięci Narodowej).
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nad przepaścIą
Latem 1944 r. mieszkała w Milanówku, kolejnym miejscu, w którym 

próbowała prowadzić w miarę spokojne życie. Niestety, również tam 

nie była bezpieczna. 13 lipca 1944 r. do mieszkania wkroczyli funkcjona-

riusze Gestapo31. Razem z Haliną aresztowany został znany historyk, 

profesor UW – Marceli Handelsman. Pierwszym etapem podróży aresz-

tantów było więzienie w Radomiu. Tam poddana została wielokrotnie 

długim przesłuchaniom, z których wracała do celi bardzo wycieńczona. 

Śledczych interesowała głównie jej działalność przed okupacją niemie-

cką. Prawdopodobnie nie wiedzieli o konspiracyjnej pracy Krahelskiej 

w okupowanej Warszawie. Z radomskiego więzienia przewieziono ją do 

gmachu policji w Berlinie, a stamtąd na mocy decyzji władz niemieckich, 

do obozu w Ravensbrück. Zapewne nigdy nie dowiedziała się o śmierci 

syna. Kiedy trafiła do obozu, Marian Witold Krahelski, dowódca czołgu 

zginął podczas wyzwalania Asyżu. 

Od przyjazdu do Ravensbrück pobyt tam, głównie z racji kale-

ctwa, był dla niej prawdziwym piekłem. W obozie przebywały już w tym 

czasie dwie inne kobiety będące inspektorami pracy: Wanda Kiedrzyńska 

oraz Eugenia Kluskówna. Dzięki ich relacjom znamy wiele szczegółów 

dotyczących pobytu Krahelskiej w obozie. 

Przerażające warunki sanitarne, ciasnota, głód, a przede wszyst-

ko tortury psychiczne i fizyczne powodowały, że ta odważna, pełna energii 

kobieta gasła z każdym dniem. Pomimo codziennej walki o przetrwanie, 

cały czas brała udział w życiu obozowym, bardzo przeżywała każdą śmierć. 

Najbardziej dotknęła ją egzekucja grupy Polek 5 stycznia 1945 r. Wśród 

rozstrzelanych koleżanek była Zofia Lipińska, która pełniła w obozie funk-

cję sztabowej bloku. To właśnie dzięki jej zabiegom i pomocy Krahelska 

pomimo osłabienia i kalectwa przeżyła w obozie tak długo. 

Trudno to sobie wyobrazić, ale w takich warunkach, przy skraj-

nym niedożywieniu, zdobyła się na niemały wysiłek intelektualny i za 

namową koleżanki napisała „Wytyczne w sprawie organizacji Inspekcji 

31	 G.	Mazur,	Biuro Informacji i Propagandy SZP – ZWZ – AK 1939 – 1945,	Warszawa	1987,	
s.	289.	Autor	w	dość	szczegółowy	sposób	omawia	kulisy	i	okoliczności	aresztowań	dzia-
łaczy	podziemia	wiosną	i	latem	1944	r.,	oparte	na	wnikliwej	wiedzy	historycznej.	Jest	to	
pozycja,	która	w	najbardziej	obiektywny	sposób	omawia	interesujące	nas	zagadnienie.
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Pracy w Polsce Niepodległej po II Wojnie Światowej”. Rękopis, sporzą-

dzony ołówkiem na szarym papierze, przechowywała z narażeniem 

życia Zuzanna Ćwiklińska. Po wojnie przekazała go Muzeum Pamięci 

i Pamiętnikarstwa. Dziś możemy stwierdzić, że był to swego rodzaju 

testament. Zawarła w nim cenne uwagi dotyczące organizacji i zakresu 

działania urzędu i inspektorów pracy w odrodzonej ojczyźnie. Skupiła 

się jak zawsze, na najsłabszych – kobietach i młodocianych. Człowiek 

pracy na zawsze pozostał dla niej podmiotem działania. Tuż przed 
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śmiercią Krahelska próbowała jeszcze napisać, na prośbę współwięź-

niów z obozu męskiego szkic o sytuacji politycznej w kraju. Zabrakło 

jednak sił. Zmarła z wycieńczenia 19 kwietnia 1945 r. Spoczęła na te-

renie obozu, który wyzwolono 11 dni później. Tak pożegnanie Haliny 

Krahelskiej wspominała Eugenia Kluskówna: „Nigdy nie zapomnę Jej 

niespożytej energii, woli przeżycia okrutnych czasów i wyjątkowego 

hartu ducha, no i – przepięknej głowy z rozsypanymi włosami, spoczy-

wającej na noszach, które zapobiegliwe a życzliwe koleżanki ustawiły na 

parę chwil w bocznej uliczce łagrowej, byśmy – najbliższe Jej – mogły 

pożegnać Ją z bólem”32. 

32	 Eugenia	Kluskówna,	Wspomnienie o Halinie Krahelskiej,	Biblioteka	Narodowa,	Zakład	
Rękopisów.	
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