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Krystyna Rudnicka to rodowita siedlczanka, która całe swoje 

życie związała z Podlasiem i miastem Siedlce1. Należy do Towarzystwa 
Literackiego im. Adama Mickiewicza (Oddział w Siedlcach) oraz jest 
też członkinią Fundacji Sztuki na rzecz „Integracji” w Warszawie. W 
1994 roku debiutowała tomikiem poetyckim Księżycową ścieżką, w 
1999 roku wydała zbiór Ku najdalszej z gwiazd. Jest także autorką 
prozy wspomnieniowej (cykl Szeherezady) oraz licznych tomików 
poetyckich, m.in.: „Tam, gdzie wiatr wodzi poloneza…” (Siedlce 
2009), W pajęczych strunach (Siedlce 2010). Jest też autorką poezji 
dziecięcej.  

W książce W pogoni za utraconym czasem pisarka opisuje lata 
na krótko przed wojną, okres wojny, okupacji i czas po jej zakończe-
niu. Książka zaczyna się w roku 1932, kiedy to w szpitalu na ulicy Sta-
rowiejskiej przyszła na świat, a kończy zakończeniem karnawału  
w 1953 roku. Od strony genologicznej całość jawi się jako ilustrowany 
pamiętnik, który dopełniają nieliczne wiersze. Jest to znamienna 
zresztą cecha twórczości Rudnickiej, która dąży w swych dziełach do 
swoistej „sylwiczności”2. Autorka opisuje zarówno te dobre, jak i te 
tragiczne chwile, których doświadczyła, będąc naocznym świadkiem 
zawieruchy wojennej. Bardzo miło wspomina całe swoje dzieciństwo, 
osoby, które mieszkały z jej rodziną w domu – Katarzynę, a także Sta-
się swoją najlepszą przyjaciółkę. Jej rodzice prowadzili piekarnię. 
Kiedy piekarnia już zdobyła renomę, ojciec Krystyny mógł przyjmo-
wać uczniów i szkolić ich na czeladników. Obok piekarni znajdował się 

                                                           

1 Najnowsze badania na temat kultury, a także literatury w Siedlcach, w tym 
szkice poświęcone twórczości Krystyny Rudnickiej, zawiera tom: Życie literackie  
i kulturalne Siedlec. Tradycja i współczesność. Red. Klaudia Jastrzębska przy udziale 
Jolanty Sawickiej-Jurek i Ewy Borkowskiej. Posłowie Andrzej Borkowski. Siedlce 
2013.  Por. Monika Małczuk: O narracji i stylu prozy wspomnieniowej Krystyny 
Rudnickiej, s. 167-183; Andrzej Borkowski: Historia w twórczości poetów siedlec-
kich, s. 107-120.  

2 Twórczość prozatorska Rudnickiej nasycona jest wątkami autobiograficz-
nymi i odniesieniami do historii małej ojczyzny. Autorka wpisuje się w pewną ważną i 
wyrazistą grupę współczesnych polskich „pisarzy regionalnych”, jak chociażby Erwin 
Kruk, piewca Mazur.  
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sklep, w którym sprzedawała jej mama. Rudnicka opisuje kamienicę, 
gdzie mieszkała przed wybuchem wojny na skrzyżowaniu ulic Piłsud-
skiego i Sportowej. Pisarka szkicuje słowem Siedlce, jakie pamiętała z 
okresu przedwojennego, jak i w czasie wojny i okupacji. Można po-
wiedzieć, że całe to dzieciństwo autorki to istna sielanka. Jednak 
wszystko co dobre, w końcu się kończy. 
 Opis napadu hitlerowskich Niemiec na Polskę 1. września 1939 
r. rozpoczyna walka powietrzna dwóch samolotów; wygrywa polski – 
pisze Rudnicka. Po jakimś czasie nad miasto nadleciały liczne eskadry 
niemieckich maszyn, które zaczęły bombardować Siedlce. Krysia wraz 
z matką uciekały z miasta bocznymi drogami do Wielgorza. Towarzy-
szył im tłum ludzi uciekający wraz z nimi.  

Pisarka niejednokrotnie przez cały okres wojny patrzyła 
„śmierci w oczy”. Kilka razy dosłownie otarła się o śmierć. Była świad-
kiem licznych egzekucji. Obrazem, jaki na zawsze pozostał w jej pa-
mięci, jest krzyk małej dziewczynki, która była wieziona na stercie 
ludzkich zwłok. Malutkie dziecko wołało swoją mamę. Żołnierz jedną 
kulą uciszył jej szloch. Rudnicka zaznaczyła, że nie wszyscy niemieccy 
żołnierze byli źli. Jeden z nich uratował jej życie przed tratującymi 
ludźmi w pociągu, a inny pomógł wydostać się jej spod zawalonego 
domu. W książce znajdują się też opisy getta i wysiedlenia Żydów z 
mieszkań. Za ich ukrywanie groziła Polakom kara śmierci3. Jej matka 
potajemnie przygotowywała paczki dla ludzi „z tamtej strony”, a także 
do więzienia. 

Powoli wojna zabierała pisarce wszystkich i wszystko, co ko-
chała. Największy ból odczuła po utracie Piotra (Gruzina, sowieckiego 
żołnierza), z którym w tajemnicy wzięła ślub. Piotr został powołany na 
front i potem nie dawał znaku życia. Po jego stracie zupełnie się zała-
mała. W magiczny sposób „spotykali” się ze sobą o umówionej godzi-
nie; do pewnego czasu, kiedy to już nie czuła jego obecności. Wtedy 
zaczęła się jej przygoda z harcerstwem. To dzięki harcerstwu wyjecha-
ła w góry, gdzie poznała pewną rodzinę, u której spędzała święta, 
urlopy i wakacje. Piotr zawsze żył w jej pamięci i ciągle myślami była z 
nim, co niezbyt dobrze wpływało na jej ogólny stan zdrowia oraz sa-
mopoczucie. Postanowiła złożyć dokumenty na studia, zaczęła pracę w 
telekomunikacji. W jej domu pojawiła się siostrzyczka Bożenka.  

Na męża czekała pięć lat. O jej względy zaczął zabiegać pewien 
mężczyzna, któremu w święta wielkanocne powiedziała „tak”. Mimo 
to – podświadomie – nie chciała dopuścić do ślubu, wymyślając prze-

                                                           

3 Z nowszych prac na temat historii i kultury Żydów na Podlasiu i w Siedl-
cach por. Edward Kopówka: Żydzi w Siedlcach 1850-1945. Siedlce 2009; Żydzi na 
Podlasiu. Red. Zofia Chyra-Rolicz, Renata Tarasiuk. Edward Kopówka. Siedlce 2010.  
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różne scenariusze, jakie mogłyby unieważnić zaręczyny i odwołanie 
zbliżającego się małżeństwa. Niepotrzebnie, bo życie samo ułożyło 
scenariusz – mężczyzna zginął tragicznie. Doszło do tego, że wyrzuty 
sumienia nie pozwoliły jej na pracę. Dostała urlop i wyjechała, aby 
odpocząć. Po powrocie ktoś się nią zajął, zapraszał na spotkania, do 
kina w zamian niczego nie oczekując, co ją bardzo satysfakcjonowało. 

Warto dodać, że w książce znajduje się wiele fotografii, które 
ukazują wygląd miasta sprzed kilkudziesięciu lat. Wielu budynków  
i pomników już nie ma. Zdjęcia w większości należą do Krystyny Rud-
nickiej, która zrobiła je aparatem fotograficznym, dostawszy go 
uprzednio od dziadka na urodziny. 

Krystyna Rudnicka w książce W pogoni za utraconym czasem 
w sposób interesujący, dobrym stylem opisała momenty antynomicz-
ne: piękne i złe. Jak wskazuje sam tytuł, wraca ona do chwil, które 
minęły już bezpowrotnie, jednak na przekór upływającemu czasowi, 
pisarka chce je uwiecznić. Swoje wspomnienia zatrzymała na 1953 
roku, pytając, czy kiedykolwiek wróci do swojego ukochanego miasta? 
Myśli tylko o jednym, aby wojna, którą przeżyła, była tylko słowem, 
które będzie odbijać się echem – by pożoga wojenna nie wróciła i nie 
zabijano więcej bezbronnych ludzi, żeby nie niszczono ludzkich ma-
rzeń. Prezentowana książka Krystyny Rudnickiej jest całością szcze-
gólną i przykuwającą uwagę odbiorcy oraz zasługuje na szersze zainte-
resowanie czytelników. Autorka opisała w sposób przystępny i wielo-
barwny historię własną oraz małej ojczyzny – Podlasia.  

 
 

  


