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Tamara Berdziejew (1897 -  1959) 

lekarka, członek A K  i W SK  Obwodu Nieszawa, 

organizatorka konspiracyjnej samopomocy społecznej

Urodziła się 11 listopada 1897 r. w Artwime w  rejonie Kutaiskim na Kaukazie, 

w rodzinie Sergiusza Berdziejewa . oficera ‘ carskiej armii -  pułkownika Straży 

Granicznej oraz Aleksandry z domu Bielcówny z zawodu nauczycielki.

W  1900 r. rodzina przeniosła się na stałe na ziemie polskie zaboru rosyjskiego. 

Uczyła się w Wilnie i tu również rozpoczęła naukę w  Gimnazjum Żeńskim. W  wyniku 

działań wojennych szkoła z Wilna została ewakuowana w  1915 r. do Moskwy, tamże 

Tamara zdała maturę w  1917 r. Po maturze wstąpiła na Wydział Lekarski 

Uniwersytetu w Moskwie. W  1918 r. wróciła do Wilna i kontynuowała studia na 

Uniwersytecie Stefana Batorego w  tym mieście. Zwieńczyła je  dyplomem i tytułem 

doktora wszechnauk lekarskich 9 lipca 1926 r.

Po odbyciu praktyki w Oszmianie otrzymała skierowanie do pracy w  Toruniu. 

Mieszkała tutaj przy ul. Kopernika 11 i ordynowała jako internista oraz pediatra. 

Jednocześnie kierowała Żłobkiem Pomorskim pod wezwaniem św. Antoniego 

prowadzonym przez siostry elżbietanki przy ul. Bydgoskiej.

Po wkroczeniu 7 września 1939 r. N iemców do Torunia, w  obawie przed 

aresztowaniem i wywiezieniem do obozu, potajemnie opuściła miasto 

(prawdopodobnie nie chciała się wyrzec polskiego obywatelstwa i przyjąć rosyjskie). 

Przez pewien czas ukrywała się w okolicznych wsiach. Na stałe zatrzymała się dopiero 

w Nieszawie, gdzie w tym czasie nie była żadnego lekarza. Tutaj przez cała okupację 

leczyła Polaków (Polenbehandler), a jednocześnie do jej obowiązków należało 

leczenie Niemców z niemieckiej Kasy Chorych. Zajmowane stanowisko od początku 

wykorzystywała do niesienia szerokiej pomoc miejscowej ludności polskiej.

N ie znana jest dokładnie data jej wstąpienia do ZW Z, ani nazwisko osoby która 

ją  zaprzysięgała. Prawdopodobnie był to dr Jan Henryk Kozłowski, ps. „Tadeusz”  

(1905-1987), w  latach 1940-1943 szef służby sanitarnej Obwodu Z W Z M K  Nieszawa, 

wchodzącego w tym okresie w  skład Inspektoratu A K  Włocławek. Już pod koniec 

1940 r., wspólnie z  drm Adamem Marliczem (od końca 1943 r. szef sanitarny
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Obwodu, ale już w  ramach Inspektoratu A K  Toruń) i pielęgniarką Zofią  Kobus, 

przeprowadziła pierwsze szkolenie z zakresu służby sanitarnej. Od 1943 r. należała do 

W SK  Obwodu. Działała w sekcji (plutonie) sanitarnej, której referentką była Z. 

Kobus. Dla poszczególnych drużyn w  1943 r. i początkach 1944 r. ponownie wspólnie 

z drm A. Marliczem prowadziła szkolenia sanitarne.

Obok obowiązków konspiracyjnych (szkolenia, organizacja punktów 

sanitarnych, wydawanie fałszywych zaświadczeń i leczenia członków organizacji, 

itp.), wykonywanych w porozumieniu z kolejnymi szefami Obwodu A K , zasłynęła z 

pomocy udzielanej ludności polskiej. Wystawiała fałszywe zaświadczenia lekarskie, 

ratujące przed wywózką do Niemiec, recepty na leki przeznaczone tylko dla Niemców, 

organizowała pomoc materialną. Ta działalność spowodowała, ze od końca 1941 r. 

była poddawana różnym formom represji przez władze niemieckie i gestapo. Była 

m.in. karana przez okupanta karami pieniężnymi z ostrzeżeniem aresztowania za 

przekraczanie w  swoich receptach limitów lekowych dla Polaków. Gestapo 

przeprowadzało u niej rewizje, czy zatrzymywało w  areszcie domowym na okres 

świąteczny. Przed aresztowaniem i osadzeniem w  więzieniu ratowała ją  nie tylko 

ostrożność w  działalności konspiracyjnej, ale głownie to, ze była jako lekarz potrzebna 

Niemcom.

Kiedy 21 stycznia 1945 r. Nieszawa została wyzwolona, postanowiła przenieść 

się do pobliskiego Ciechocinka, ale nie otrzymała zgody władz powiatowych. 

Ostatecznie uległa prośbom mieszkańców i pozostała w  miasteczku, zamieszkując 

przy ul. Pocztowej 8. Jako lekarz Ubezpieczalni Społecznej kierowała miejscowym 

ośrodkiem zdrowia oraz Punktem Opiekuńczym nad Matka i Dzieckiem. Jednocześnie 

była lekarzem tutejszego Gimnazjum i Liceum Pedagogicznego. Aktywnie działała 

społecznie. Była m.in. prezesem Koła PC K  i przewodniczącą Miejskiego Komitetu 

Pomocy Społecznej.

W  1949 r. z przyczyn zdrowotnych uzyskała zgodę władz wojewódzkich na 

powrót do Torunia. Zamieszkała przy ul. Poznańskiej 65, w  dzielnicy Podgórz. 

Podjęła prace na stanowisku kierownika i pediatry w  Rejonowej Przychodni nr 2, a 

następnie z Pogotowiu Ratunkowym oraz Domu Matki i Dziecka. W  tym okresie
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uzyskała pierwszy stopień specjalizacji w  pediatrii. Nadal starała się działać aktywnie 

w PCK i Lidze Kobiet, ale stopniowo siły odbierała jej choroba nowotworowa. 

Tamara Berdziejew zmarła 1 lipca 1959 r. w Toruniu i pochowana została na 

Cmentarzu Garnizonowym przy ul. Grudziądzkiej. Dopiero pośmiertnie odznaczona 

została Złotym Krzyżem Zasługi.

Źródła:

Archiwum Państwowe Włocławek, Starostwo Powiatowe Aleksandrowskie 1945-1950, sygn. 273, k. 

25-27, 137; sygn. 276, k. 73, 75, 77.

AP AK, Inspektorat Włocławek, t. osob.: T. Berdziejew, B. Zalewska, T. Zalewski.

Konopka S., Rocznik lekarski na 1936 r., Warszawa, s. 1123-1124.

Łysiak M., Szkice biograficzne wojennego pokolenia lekarzy toruńskich 1939-1945, Toruń 2001, s. 

139-141.

Przybyszewski K., Zawsze z pomocą, „Nowości” , 20 listopada 1997, s. 9.

Rejmanowski T., Specyfika konspiracyjnej służby zdrowia i opieki społecznej na przykładzie 

Inspektoratu AK  Włocławek, „Włocławski Tydzień” 19 maj 1999.

c a  Q  c  \ r  • V  a : c i  -n,;
B. Z iółkow ski 

T. Rejm anow ski
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Niezwykli

W numerze 37 „Nowości’ 
z 23 lutego br. ukazał się 
artykuł Pani Kaliny Antono
wicz pt.: „Niezwykli. Konspi
racyjna Służba Sanitarna 
w inspektoracie toruńskim 
w latach 1939-1945", 
przedstawiający sylwetki le
karzy biorących w niej czyn
ny udział. Wśród nich wy
mieniono także dr med. Ta
marę Berdziajew.

W związku z apelem Au
torki do czytelników, aby 
zechcieli podzielić się infor
macjami o losach wymienio
nych lekarzy, chciałbym 
przedstawić kilka szczegó
łów z życia dr Berdziajew.

Tamara Berdziajew (Bier- 
dziaiew. .Berdzieiowna) uro
dziła się 11 listopada 1897 
r. ha Kaukazie, w rodzinie 
pułkownika Sergiusza i A- 
leksandryf?). Po ukończeniu 
w 1926 r. Wydziału Lekars
kiego Uniwersytetu Stefana 
Batorego w Wilnie została 
skierowana do Torunia, 
gdzie przebywała do wybu
chu wojny światowej we 
wrześniu 1939 r. Początko
wo mieszkała przy ul. Ko
pernika 11, a następnie

J J

przy ul. Bydgoskiej 44/46. 
Jako lekarz pediatra praco
wała przeważnie w instytuc
jach społecznej służby zdro
wia, między innymi była kie
rownikiem prowadzonego 
przez Siostry Elżbietanki 
Żłobka Pomorskiego pod 
wezwaniem Św. Antoniego. 
Żłobek ten, mieszczący się 
przy ul. Bydgoskiej (jeszcze 
niedawno - Szpital Dziecię
cy), znajdował się pod patro
natem Pomorskiego Towa
rzystwa Opieki nad Dziećmi 
w Toruniu, a przed dr Ta
marą Berdziajew opiekę le
karską nad nim sprawowali 
dr med. Władysław Trzaska 
i dr med. Wojciech Jedlina- 
Jacobson.

Po wybuchu wojny miesz
kała w Nieszawie, gdzie pra
cowała ciężko jako jedyny le
karz, niosąc ofiarną, pełną 
poświęcenia opiekę lekarską 
mieszkańcom miasta i lud
ności okolicznych wsi. Częs
to także niosła konkretną po
moc materialną i duchową, 
ratując Polaków od prześla
dowań i wywożenia w głąb 
Niemiec - przez ułatwianie u- 
cieczek, wystawianie świa
dectw lekarskich, itp.

Po zakończeniu wojny, 
mimo własnych chęci pow
rotu do Torunia, na prośbę 
społeczeństwa pozostała na

\

dal w Nieszawie, gdzie zajęła 
się organizacją służby zdro
wia i życia społecznego. 
Brała aktywny udział w ut
worzeniu szpitala dla ofiar 
wojny, Polskiego Czerwone
go Krzyża, gimnazjum, itp.

W 1949 r. uzyskała zezwo
lenie władz wojewódzkich 
na powrót do Torunia; jako 
specjalista chorób dziecię
cych, zajmowała stanowisko 
lekarza pediatry i kierowni
ka Ośrodka Zdrowia nr 2 
przy ul. Poznańskiej 63 na 
Podgórzu, lekarza Pogoto
wia Ratunkowego oraz leka
rza pediatry w Żłobku Rejo
nowym i Domu Matki 
i Dziecka.

Dr med. Tamara Berdzia
jew była członkiem Toruńs
kiego Oddziału Polskiego 
Towarzystwa Lekarskiego. 
Zmarła w Toruniu 1 lipca 
1959 r. i pochowana zosta
ła, obok rodzicówf?), na 
Cmentarzu Garnizonowym 
(obecnie Komunalnym) przy 
ul. Grudziądzkiej. Została 
odznaczona pośmiertnie 
Złotym Krzyżem Zasługi.

KAZIMIERZ 
PRZYBYSZEWSKI 

SPROSTOWANIE 
W  mojej relacji ze spot

kania Klubu Historycz
nego na temat konspira-

^ < > c .

cyjnej służby sanitarnej 
w  Toruniu, opublikowa
nej w  „Nowościach” 23 
lutego br. zakradły się 
pewne nieścisłości. 
W  następstwie tego cór
ka śp. dr Zofii Kordylews- 
kiej - a nie „Kordelews- 
kiej” - dr Hanna Ordy- 
niec złożyła następujące 
wyjaśnienia:

„W roku 1942 dr Zofia 
Kordylewska została a- 
resztowana przez Gesta
po w związku z wykry
ciem komórki AK. Przez 3 
miesiące była więziona 
w Toruniu, a następne 3 
miesiące w Bydgoszczy. 
Na skutek reklamacji leka
rzy niemieckich ze szpitala 
w Toruniu, którzy nie 
chcieli pracować na Od
dziale Zakaźnym w pry
mitywnych warunkach, dr 
Zofia Kordylewska została 
zwolniona z więzienia 
i ponownie przyjęta do 
pracy w szpitalu”.

Następne wyjaśnienie 
dotyczy nazwiska farma- 
ceutki, mgr Jadwigi 
Kryszczyńskiej - a nie 
„Kryszyńskłej” .

Autorka reportażu dzię
kuje za udzielone infor
macje i bardzo przeprasza 
za popełnione pomyłki.

KALINA ANTONOWICZ

-
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20 L ISTO PAD A 1997 NOWOŚCI DZIEJE I LUDZIE I
Dr med. Tamara Berdziajew (1897-1959), lekarz pediatra, 
uczestnik Konspiracyjnej Służby Sanitarnej w Inspektoracie 
Toruńskim w latach drugiej wojny światowej

z pomocą
Tydzień temu minęła setna rocznica urodzin dr 

Tamary Berdziajew, lekarki, która niosła pomoc -  
nie tylko medyczną -  wielu ludziom w naszym re
gionie. Warto przypomnieć tę zasłużoną dla spo
łeczności lokalnej postać.

Tamara Berdziajew 
(Bierdziajew, Berdziejów- 
na) urodziła się 11 listo
pada 1897 r. na Kaukazie 
w rodzinie pułkownika 
wojsk rosyjskich Sergiu
sza i Aleksandry. Po 
ukończeniu w 1926 r. 
Wydziału Lekarskiego 
Uniwersytetu Stefana Ba
torego w Wilnie została 
skierowana do Torunia, 
gdzie przebywała do wy
buchu drugiej wojny 
światowej we wrześniu 
1939 r. Początkowo mie
szkała przy ul. Kopernika 
11, a następnie Bydgo
skiej 44/46. Jako lekarz 
pediatra pracowała prze
ważnie w instytucjach 
społecznej służby zdro

wia, będąc m.in. kierow
nikiem prowadzonego 
przez siostry elżbietanki 
Żłobka Pomorskiego pod 
wezwaniem Św. Antonie
go. Żłobek ten mieszczący 
się-przy ul. Bydgoskiej, u 
wylotu ul. Reja (obecnie -  
Toruńskie Centrum Cari
tas), znajdował się pod 
patronatem Pomorskiego 
Towarzystwa Opieki nad 
Dziećmi w Toruniu, a 
przed dr Tamarą Berdzia
jew  opiekę lekarską nad 
nim sprawowali: dr med. 
Władysław Trzaska i dr 
med. Wojciech Jedlina- 
-Jacobson. Następnie 
miała prywatną praktykę 
lekarską, jako specjalista

chorób dziecięcych i we
wnętrznych.

Po agresji Niemiec hitle
rowskich na Polskę dr T. 
Berdziajew mieszkała w 
Nieszawie, gdzie była je 
dynym lekarzem, niosą
cym ofiarną, pełną po
święcenia opiekę lekarską 
mieszkańcom miasta i 
ludności okolicznych wsi. 
Często także niosła kon
kretną pomoc materialną 
i duchową, ratując Pola* 
ków od aresztowań i wy
wożenia w głąb Niemiec -  
przez ułatwianie ucie
czek, wystawianie ; świa
dectw lekarskich itp.

Po zakończeniu wojny, 
mimo własnych chęci po
wrotu do Torunia, na proś
bę społeczeństwa pozostała 
nadal w Nieszawie, gdzie 
zajęła się organizacją służ
by zdrowia i życia społecz
nego. Brała m.in. aktywny 
udział w utworzeniu szpita
la dla ofiar wojny. Polskiego 
Czerwonego Krzyża i gim
nazjum.

W 1949 r. uzyskała ze
zwolenie władz wojewódz
kich na powrót do Torunia. 
Jako specjalista chorób 
dziecięcych, zajmowała sta
nowisko lekarza pediatry i 
kierownika Ośrodka Zdro
wia rir 2 przy ul. Poznań
skiej 63 na Podgórzu, leka
rza Pogotowia Ratunkowe
go oraz lekarza pediatry w 
Żłobku Rejonowym i Domu 
Matki i Dziecka.

Dr med. Tamara Berdzia
jew była członkiem Toruń
skiego Oddziału Polskiego 
Towarzystwa Lekarskiego, 
w którym wygłaszała od
czyty. Zmarła w Toruniu 1 
lipca 1959 r. i pochowana 
została przy grobach rodzi
ców na Cmentarzu Garni
zonowym (obecnie Komu
nalnym), przy ul. Gru
dziądzkiej. Pośmiertnie 
odznaczona została Złotym 
Krzyżem Zasługi.

KAZIMIERZ
PRZYBYSZEWSKI

Dwa zabytki stojące w 
pobliżu siebie śą głównymi 
reprezentantami dwóch 
stylów w architekturze. Go
tycki kościół Św. Jakuba i 
najwyższy w Toruniu neo
gotycki kościół garnizono
wy pod wezwaniem Św. Ka
tarzyny ukazane zostały na 
starej widokówce. Pierwszy

Panorama z drugiej strony

Stary i nowy
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Lekarka, działaczka i żołnierz AK
H tJ fo  (ą  h /w /  4 6̂ . //| i

Tamara Berdziajew (1897-1959 ), dr m edycyny, działaczka Polsk iego C zerw onego  Krzyża

Lesław J. Welker

Wczoraj minęła lin .  rocznica 
urodzin Tamary Berdziajew, któ
ra działała w naszym regionie. 
Warto przypomnieć tę zasłużoną 
postać.

Tamara Berdziajew, córka Alek
sandry i Sergiusza, urodziła się 11 
listopada 1897 roku w Artwinie na 
Kaukazie, gdzie jej matka była na
uczycielką, a ojciec oficerem car
skiej armii. Potem znalazła się w 
Wilnie.

Po wybuchu wojny w 1914 roku 
wraz z rodziną trafiła do Moskwy, 
gdzie w roku 1916 uzyskała maturę 
w jednym z tutejszych gimnazjów i 
rozpoczęła studia medyczne na tu
tejszym uniwersytecie.

Z  Wilna do Torunia

Dwa lata później wróciła do Wil
na. Podjęła pracę w wojskowym 
Szpitalu Załogi Wilna, jako asy
stentka pracowni bakteriologicznej 
na oddziale zakaźnym. Pracowała 
tam do roku 1922, a następnie jako 
asystentka przy Katedrze Chemii 
Lekarskiej Uniwersytetu Stefana 
Batorego, na którym jednocześnie 
kontynuowała studia. Staż odbyła 
w Szpitalu Powiatowym w Oszmia- 
nie.

9 czerwca 1926 r. otrzymała dy
plom i została skierowana do pra
cy w Toruniu. Tu 1 września objęła 
stanowisko lekarza kierownika i 
ordynatora: żłobka i Stacji Opieki 
nad Dzieckiem i Matką Pomorskie
go Towarzystwa Opieki nad Dziec
kiem (przy ul. Bydgoskiej u wylotu 
ul. Reja). Pozostawała na nim do 11 
października 1939 roku. Poza tym 
do 1 grudnia 1927 roku była leka
rzem Seminarium Nauczycielskie
go, a następnie od 1 września 1928 
roku do 1 września 1939 roku pra
cowała w lecznicy dla urzędników 
państwowych i od 1 maja 1932 r. 
do 11 października 1939 r. jako pe
diatra w Ubezpieczalni Społecznej. 
Prowadziła też praktykę prywatną.

W dniach 4-7 lipca 1937 r. była 
uczestniczką XV Zjazdu Lekarzy i 
Przyrodników Polsldch we Lwowie. 
Aktywnie udzielała się w pracy spo
łecznej w Towarzystwie Lekarskim, 
straży pożarnej, Lidze Obrony Po
wietrznej i Przeciwgazowej i od 
roku 1930 w Polskim Czerwonym 
Krzyżu.

Po wybuchu wojny 1939 r., w 
październiku tego roku znalazła się 
w Nieszawie, gdzie pracowała jako 
lekarz wiejski. Od roku 1940 była 
pełnomocnikiem PCK na Nieszawę i 
powiat. Mając możliwości, związane 
z wykonywanym zawodem, niosła 
pomoc okolicznym mieszkańcom 
ratując ich przed aresztowaniami

Dr Tamara Berdziajew pracowała 
w wielu różnych placówkach służby 
zdrowia Torunia i Nieszawy

czy wywózką na roboty. W końcu 
roku 1943 została zaprzysiężona w 
Armii Krajowej -  prowadziła szkole
nia sanitarne.

Znów w Toruniu

Po zakończeniu wojny w roku 
1945 była przewodniczącą Oddzia
łu PCK i prowadziła tu szpital PCK 
dla ofiar wojny, nadal pracując w 
ośrodku zdrowia oraz jako lekarz

Dr Tamara Berdziajew przed wojną pracowała w Toruniu m.in. w Ubezpieczalni Społecznej

i wykładowca w miejscowym Li
ceum Pedagogicznym (1 marca -15 
czerWca 1946 r.).

16 maja 1949 r. uzyskała zgodę 
władz na powrót do Torunia i 15 
czerwca rozpoczęła pracę na sta
nowisku kierownika Rejonowego 
Ośrodka Zdrowia nr 2 (a czasowo i 
Ośrodka Zdrowia nr 5, który miał tu 
swoją siedzibę), jednocześnie pra
cując w Żłobku Rejonowym i Domu 
Matki i Dziecka, Ubezpieczalni Spo
łecznej oraz Pogotowiu Ratunko
wym PCK (do 15 marca 1950 r.).

Na społecznej niwie

Od 15 lutego 1950 r. do 1 stycz
nia 1953 r. była też lekarzem zakła
dowym Państwowego Domu Matki 
i Dziecka, a od 1 listopada 1952 
r. sprawowała opiekę nad przed
szkolami w rejonie. W tym czasie 
15 marca 1950 r. otrzymała z Wy
działu Zdrowia Urzędu Wojewódz
kiego Pomorskiego zaświadczenie
0 uprawnieniu do wykonywania 
praktyki lekarskiej, 16 listopada
1951 r. ukończyła kurs teoretyczny
1 praktyczny przetaczania krwi, a 11 
grudnia 1952 r. uzyskała specjaliza
cję w zakresie pediatrii.

Nadal szeroko angażowała się w 
działalność społeczną. Poza człon
kostwem w PCK była członkiem 
Zarządu Związku Zawodowego 
Pracowników Służby Zdrowia w 
Nieszawie i Toruniu. W roku 1949 
wstąpiła do Ligi Przyjaciół Żołnie
rza, a rok później do Ligi Kobiet. 
W tym roku została wybrana radną 
miejską i w Komisji Zdrowia zasia
dała do 5 grudnia 1954 r.

Pośmiertny Krzyż

Była (krótko) członkiem Stron
nictwa Demokratycznego i w roku
1952 została członkiem Komitetu 
Frontu Narodowego nr 16. Ponad to 
była członkiem Komitetu blokowe
go nr 85 oraz należała do TPP-R.

Zmarła 1 lipca 1959 r. w Toruniu.
Za zasługi w pracy zawodowej i 

społecznej została odznaczona (po
śmiertnie) Złotym Krzyżem Zasługi.
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liBerdziejew Tamara (1897-1959), sekcja sani
tarna WSK Obw. A K  Nieszawa.

Urodzona 11 X I 1897 w Artwinie na Kau
kazie; córka płk. armii carskiej Sergiusza i na
uczycielki Aleksandry z d. Bielcówny. Od 
1900 rodzina zamieszkała na ziemiach polskich 
pod zaborem rosyjskim. Uczyła się w Wilnie 
i tu również rozpoczęła naukę w gimnazjum 
żeńskim. W  wyniku działań wojennych szkoła 
w 1915 została ewakuowana z Wilna do M o
skwy. W  1917 zdała maturę i wstąpiła na wy
dział lekarski uniwersytetu moskiewskiego.
W 1918 wróciła do Wilna i kontynuowała stu
dia na Uniwersytecie im. Stefana Batorego.
Ukończyła je 9 V II 1926 z tytułem doktora wszechnauk lekarskich. Po prakty
ce w Oszmianie otrzymała skierowanie do pracy w Toruniu. Mieszkała przy ul.

Kopernika 11. Była ordynatorem szpitala, także internistą i pediatrą oraz kiero
wała żłobkiem przy ul. Bydgoskiej, prowadzonym przez siostry elżbietanki.

Po wkroczeniu Niemców do Torunia 7 IX  1939, w obawie przed aresztowa
niem, opuściła miasto. Przez pewien czas się ukrywała. Na stałe zamieszkała 
w Nieszawie. Tutaj przez całą okupację leczyła Polaków (Polenbehandler), 
a jednocześnie do jej obowiązków należało leczenie Niemców z niemieckiej ka
sy chorych. Zajmowane stanowisko wykorzystywała do niesienia wszechstron
nej pomocy lekarskiej miejscowej ludności polskiej. Nie jest znana data jej 
wstąpienia do ZW Z ani nazwisko osoby, która ją  zaprzysięgała. Prawdopodob
nie był to dr Jan Kozłowski ps. „Tadeusz” , w latach 1940-1943 szef służby sa
nitarnej Obw. ZW Z-A K  Nieszawa Insp. Włocławek. Pod koniec 1940 wspólnie 
z dr. Adamem Marliczem, od końca 1943 szefem sanitarnym obwodu oraz pie
lęgniarką Zofią Kobus przeprowadziła pierwsze szkolenia sanitarne. Szkolenia 
te prowadziła też od 1943 do końca 1944 już jako członkini sekcji sanitarnej 
WSK, którą kierowała Zofia Kobus. Wystawiała fałszywe świadectwa lekarskie, 
ratujące przed wywózką na roboty przymusowe, a także recepty na leki przezna
czone tylko dla Niemców, organizowała pomoc materialną. Ta działalność spo
wodowała, że od końca 1941 była poddawana przez okupanta różnym formom 
represji. Były to m.in. kary pieniężne z zagrożeniem aresztowania w przypadku 
przekraczania limitu recept przeznaczonych dla Polaków, częste rewizje gestapo 
czy też areszt domowy na okres świąteczny. Przed aresztowaniem ratowało ją  nie 
tylko dobre zakonspirowanie, ale głównie to, że jako lekarz była potrzebna.

Po wojnie mieszkała w Nieszawie przy ul. Pocztowej 8. Kierowała miej
scowym ośrodkiem zdrowia, aktywnie działała w PCK i pomocy społecznej. 
W 1949 z przyczyn zdrowotnych uzyskała zgodę władz wojewódzkich na po
wrót do Torunia, gdzie zamieszkała przy ul. Poznańskiej 65 (dzielnica Podgórz). 
Pracowała m.in. w Rejonowej Przychodni nr 2, pogotowiu ratunkowym i nadal 
działała społecznie w PCK oraz Lidze Kobiet. Zdobyła też stopień specjalizacji 
w pediatrii. Zmarła 1 V II 1959 w Toruniu i spoczywa na cmentarzu przy ul. 
Grudziądzkiej.

Pośmiertnie odznaczona Złotym Krzyżem Zasługi.

APWł., Starostwo Powiatowe Aleksandrowskie 1945-1950, sygn. 273, k. 25-27, 
137; tamże, sygn. 276, k. 73, 75, 77; APAK, T.: Basińska M., Berdziejew T., Ko
złowski J., Zalewska B., Zalewski T.; Konopka S., Rocznik Lekarski na 1936, War
szawa 1937, s. 1123—1124; Ł y s i a k  M., Szkice biograficzne wojennego pokole
nia lekarzy toruńskich 1939-1945, Toruń 2001, s. 139-141; P r z y b y s z e w s k i  
K ,  Zawsze z pomocą, Nowości z 9 XI 1997, s. 9; R e j m a n o w s k i T., Specyfika 
konspiracyjnej służby zdrowia i opieki społecznej na przykładzie Inspektoratu AK  
Włocławek, Włocławski „Tydzień” 19 maj 1999; Z i ó ł k o w s k i  B., Kobiety- 
żołnierze Związku Walki Zbrojnej -  Armii Krajowej Inspektoratu Włocławek, w: 
Służba Polek..., cz. 5, s. 92, 100.

Tadeusz Rejmanowski, Bogdan Ziółkowski
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