
 

 „Historia o starych fotografiach i śnieżnobiałych włosach mojego pradziadka” 

Nagrodzone opowiadanie Natalii Zabłockiej i jej dziadka Stanisława Zabłockiego. 

 

Swojego pradziadka Staszka, o którym jest ta historia, znam tylko z fotografii. Nie mogłam  

z nim porozmawiać, ponieważ umarł jako niezbyt jeszcze stary człowiek na wiele lat przed 

moim urodzeniem. Bardzo żałuję, że nie zaczekał do momentu, aż ja pojawię się na świecie, 

trochę podrosnę i będę mogła zadać mu pytania związane ze szczegółami historii, którą znam 

wyłącznie z opowiadań jego syna, czyli mojego dziadka, który też ma na imię Staszek, tak 

jak jego ojciec i jak jego z kolei dziadek. Może po upływie kolejnych kilkudziesięciu lat 

łatwiej byłoby mu szerzej opowiedzieć tę niezwykle smutną historię o tym, jak jego włosy 

stały się śnieżnobiałe w ciągu kilkunastu zaledwie godzin.  

 

 ٭

Dla mnie początek tej historii rozpoczął się od oglądania starych zdjęć 

spoczywających w pudłach na strychu domu mojej babci i dziadka od strony taty. To z tych 

zdjęć, a są one wszystkie w większości czarno-białe, ponieważ zdjęcia kolorowe pochodzą 

dopiero z końcowego okresu życia mojego pradziadka, znam jego twarz i jego dziwne włosy. 

Na wszystkich tych zdjęciach włosy pradziadka mają śnieżnobiały kolor, co najlepiej widać 

właśnie na fotografiach czarno-białych. Początkowo, gdy byłam mała, nie zwracałam na ten 

szczegół uwagi, zresztą w ogóle nie bardzo zwracałam uwagę na jego osobę, gdyż bardziej 

interesowały mnie te postacie, które znałam z codziennych kontaktów czy też rodzinnych 

uroczystości. W pewnym momencie dostrzegłam jednak właśnie to, że na wszystkich tych 

fotografiach, niezależnie od tego, z jak odległych lat one pochodzą, pradziadek Staszek ma 

śnieżnobiałe włosy. Nie tylko na tych, które pokazują go jako sześćdziesięciolatka, ale także 

na tych, które dokumentują wydarzenia z okresu, gdy miał lat pięćdziesiąt, czterdzieści, 

trzydzieści, a nawet gdy był dwudziestoparoletnim, wysportowanym młodzieńcem. Bardzo 

mnie to zastanowiło, ale myślałam, że może pradziadek Staszek był bardzo jasnym 

blondynem, a technika fotograficzna sprzed lat nie potrafiła dokładnie oddać różnic w 

odcieniu barw. Ale pewnego dnia znalazłam zdjęcie pradziadka Staszka, na którym jego 

twarz wyglądała mniej więcej tak samo młodo, jak na tych zdjęciach, na których był 

blondynem, ale włosy zdecydowanie różniły się barwą, były bowiem ciemne. Wtedy 

postanowiłam wyjaśnić tę tajemnicę i zapytałam swojego dziadka, jaki kolor włosów miał 

jego tata, czyli mój pradziadek.  

Dziadek odpowiedział, że jego tata miał zawsze bielutkie, śnieżnobiałe włosy, że 

tylko takim go pamięta, nawet ze swojego bardzo wczesnego dzieciństwa. Nie powiedział, że 

pradziadek miał włosy siwe czy jasne, ale właśnie, że jego włosy były śnieżnobiałe. Uznałam 

historię za wyjaśnioną i na jakiś czas zapomniałam o bielutkich włosach pradziadka. Nie 

dawało mi jednak spokoju pytanie, czy bardzo młodzi ludzie mogą mieć śnieżnobiałe włosy, 

jak wynikałoby to z przykładu pradziadka. Zapytałam zatem dziadka Staszka, skąd wzięła się 

ta fotografia, na której pradziadek ma ciemne włosy i dlaczego nie powiedział mi prawdy. 

Dziadek odparł, że powiedział mi całą prawdę, że nigdy nie widział i nie mógł widzieć 

swojego taty z ciemnymi włosami, gdyż sam urodził się w kilka lat „po tej historii”, a zdjęcie 

pradziadka o ciemnych włosach musi pochodzić jeszcze sprzed „tej nocy”. Gdy jednak 

spytałam, o jaką historię chodzi i o jakiej nocy mówi, dziadek stwierdził, że to jest tak trudna 



i smutna historia, iż jestem jeszcze za mała na to, aby mi ją opowiedział i że zrobi to dopiero, 

gdy uzna, że będę w stanie ją do końca zrozumieć.  

Upłynęło znowu trochę czasu i zapytałam dziadka, czy nie zechciałby ze mną 

porozmawiać o starych fotografiach i śnieżnobiałych włosach pradziadka Staszka, a może 

nawet opisać ze mną tę „trudną historię”, bowiem w szkole właśnie ogłoszono konkurs na 

historię rodzinną, a ja też już jestem wystarczająco dorosła, aby poznać tajemnicę 

śnieżnobiałych włosów pradziadka. Dziadek zamyślił się i powiedział: „Wiesz, może to już 

jest dobry czas, abyś także ty poznała tę historię, ale będziesz musiała mnie pilnować, abym 

nie popłakał się przy jej opowiadaniu, bo przecież »chłopaki nie płaczą«, a już tym bardziej 

takie stare chłopaki jak ja”. A moja ciekawość jeszcze bardziej wzrosła, dostrzegłam 

bowiem, że dziadek Staszek jest bardzo wzruszony.  

W tym miejscu kończy się historia o starych fotografiach, no, może nie tak do końca, 

bo będzie jeszcze mowa o dwóch innych fotografiach, a rozpoczyna się właściwa historia o 

śnieżnobiałych włosach pradziadka Staszka.  

 

 ٭

Gdy Niemcy napadli we wrześniu 1939 roku na Polskę, pradziadek miał 

dziewiętnaście lat i mieszkał w Częstochowie. W początkowym okresie okupacji poznał 

prababcię Danusię i bardzo się pokochali. Oczywiście o ślubie nie było mowy, bo prababcia 

była za młoda i mogli tylko snuć plany, że pobiorą się już po wojnie. Młodzi ludzie w trakcie 

okupacji nie zaniedbywali nauki i kontynuowali ją na tzw. tajnych kompletach. Nastawiona 

patriotycznie młodzież chciała również walczyć o wolność Ojczyzny, ale ponieważ nie było 

wówczas możliwości prowadzenia otwartej walki, zakładane były tajne organizacje, które 

prowadziły, skrycie przed okupantem, szkolenia wojskowe i w ramach których prowadzone 

były także przygotowania do partyzanckich akcji bojowych i w przyszłości, gdy zaistnieją 

warunki, do otwartej akcji zbrojnej. Najbardziej znaną taką organizacją była podziemna 

Armia Krajowa. Dziś już w szkole podstawowej dzieci uczą się o AK, ale w okresie okupacji 

starano się jej istnienie, a przede wszystkim przynależność do niej utrzymywać  

w największej tajemnicy. Często nawet najbliższa rodzina i przyjaciele nie wiedzieli o tym, 

że ktoś działał w Armii Krajowej. Tak też było z pradziadkiem Staszkiem, który należał do 

jednej z tajnych komórek AK w Częstochowie. Niemcy z całą bezwzględnością zwalczali 

tego rodzaju działalność i za samą przynależność do AK, nawet bez udowodnienia udziału  

w konkretnej akcji wymierzonej przeciwko okupantom, groziła kara śmierci.  

Pewnego dnia, na samym początku grudnia 1943 roku, pradziadek Staszek został 

aresztowany przez Niemców na ulicy i nie wrócił do domu. Osadzono go w częstochowskim 

więzieniu, w którym zatrzymywano wszystkich aresztowanych, także tych, których jedynie 

podejrzewano o działalność patriotyczną, nie mając nawet na to dostatecznych dowodów.  

5 grudnia 1943 roku na ulicach Częstochowy, zresztą nie po raz pierwszy i nie po raz ostatni 

w trakcie okupacji, pojawiły się w dwóch językach, polskim i niemieckim, wielkie płachty 

ogłoszeniowe mające zastraszyć polską ludność i powstrzymać ją od wszelkiej działalności 

patriotycznej. Opowiadając dalej, dziadek Staszek wyciągnął z szuflady, do której nigdy nie 

zaglądałam, dwie fotokopie pochodzące z wydanej już po wojnie książki o historii 

Częstochowy w trakcie okupacji. Na tych fotografiach wielkimi literami, zaopatrzonymi 

dodatkowo w wykrzykniki, figurowało „BEKANNTMACHUNG!”, czyli 

„OBWIESZCZENIE!”, z którego wynikało, że za przestępstwa z rozporządzenia  

o zwalczaniu napadów na niemieckie dzieło odbudowy w Generalnym Gubernatorstwie (tak 

było określane okupowane terytorium Polski) Sąd Doraźny Komandora Policji 



Bezpieczeństwa i SD na Dystrykt Radomski skazał niżej wymienione 37 osób na karę 

śmierci. Pod pozycją 25 na tych obwieszczeniach umieszczony był „Zabłocki Stanisław  

z Częstochowy” i tytuł skazania „za należenie do niedozwolonej organizacji”. Od wyroków 

sądów doraźnych nie przysługiwało żadne odwołanie.  

Zatem mój pradziadek od momentu, gdy zakomunikowano mu treść wyroku, musiał 

być przekonany, że tylko kwestią godzin lub dni jest to, iż w wieku 23 lat, tyle bowiem 

wówczas miał, straci życie. Z taką świadomością przeżył w częstochowskim więzieniu długą 

noc. To była właśnie „ta noc”, o której po kilkudziesięciu latach mówił mi wcześniej jego 

syn, a mój dziadek. Dopiero po pewnym czasie dowiedział się, nadal przebywając w 

więzieniu, o tym, co wynikało z dalszej części obwieszczenia, a mianowicie, że wyrok 

niezwłocznie wykonano na pierwszych dwóch osobach z listy skazanych, pozostali zaś 

zasądzeni są przedstawieni do ewentualnego ułaskawienia, ale jednocześnie zatrzymani w 

charakterze zakładników, gdyż „w razie dokonania w przeciągu 3 miesięcy na terenie miasta 

Częstochowy, względnie w powiecie radomszczańskim (...) napadu na Niemców albo osoby 

narodowości państw sprzymierzonych z Wielką Rzeszą (...) cofnięte zostanie zamierzone 

ułaskawienie”. Takim szantażem okupant zamierzał kupić sobie kilka miesięcy spokoju od 

akcji podziemnych organizacji niepodległościowych.  

Dopiero od tego momentu pradziadek mógł mieć jakiś promyk nadziei na ocalenie.  

W tym czasie jego przerażeni rodzice oraz rodzice jego narzeczonej, prababci Danusi, oraz 

ona sama gorączkowo poszukiwali sposobów ratowania jego życia, gdyż nie wiadomo było, 

czy pod byle pretekstem rzekomego naruszenia warunków albo po prostu w celu dalszego 

zastraszenia ludności Niemcy nie przystąpią do wykonywania wyroku na pozostałych 

osobach z listy. Otrzymali poufnym kanałem informację, że w komendanturze niemieckiej 

policji bezpieczeństwa jest osoba, która za olbrzymią łapówkę jest w stanie spowodować 

zwolnienie zatrzymanego i życie jednego z zakładników już w ten sposób uratowano. Obie 

rodziny, od strony pradziadka i od strony prababci, postanowiły skorzystać z tej szansy, 

spieniężyły wszystkie posiadane kosztowności i tym samym kanałem, nie mając gwarancji, 

czy nie jest to zasadzka oszustów, przekazały zebraną kwotę pieniędzy. O dziwo, Niemiec, 

czy Niemcy, bo nie wiadomo, ile osób było w ten „wykup życia” zaangażowanych, okazali 

się w swoisty sposób słowni. Po kilku kolejnych dniach pradziadek Staszek został zwolniony. 

Gdy przekroczył próg domu, rodzina w pierwszej chwili nie poznała go, miał bowiem tak 

zmienione rysy twarzy, a przede wszystkim śnieżnobiałe włosy. Komuś wyrwała się uwaga, 

że bardzo wiele musiało go tych kilkanaście dni kosztować, skoro tak posiwiał. Pradziadek 

miał na to odpowiedzieć, że wie, jak wygląda, i że to stało się jednej nocy, tej po dniu, w 

którym usłyszał wyrok śmierci. A spostrzegł to przypadkowo, gdy nazajutrz był prowadzony 

korytarzem do innej celi. W drodze zobaczył swoje odbicie w szybie.  

Podobno pradziadek Staszek nie chciał zdradzić bliskim, o czym i o kim myślał tej 

jednej nocy i w ogóle bardzo niechętnie wracał do tej historii. Ja zaś nie będę już mogła go  

o nią zapytać. Może warto dodać, że pradziadek Staszek mimo tych doświadczeń nie 

wystąpił z AK, a w siedem lat po tych wydarzeniach urodził się jego syn, a mój dziadek 

Staszek, który opowiedział mi historię o starych fotografiach i zawsze śnieżnobiałych 

włosach mojego pradziadka. 


