
1



■i-t
SPIS ZAWARTOŚCI TECZKI — b&O.urfKfr J M o ,

£, 4 - $<Q; L 0. $. k kfóćk......

1/1. Relacja i/

1/2. Dokumenty (sensu sliiclo) dotyczące osoby relatora —

1/3. Inne materiały dokumentacyjne dotyczące osoby relatora —

II. M a te ria ły  u zu p e łn ia ją ce  re lac ję  r—

111/1 -  Materiały dotyczące rodziny relatora —

III/2 -  Materiały dotyczące ogólnie okresu sprzed 1939 r. ~

111/3 -  Materiały dotyczące ogólnie okresu okupacji (1939-1945) 

lli/4 -  Materiały dotyczące ogólnie okresu po 1945 r. 

łłf/5 — inne..'>

IV. Korespondencja —

V. Nazwiskowe kaiiy informacyjne J

VI. Fotografie k- 'r'^

2



3



LMaria BZOWSKA z d.Wołosińska ps."Anna"
ur.1908 - zm.1985

Wspomnienia Marii Sułowsklej-Dmochowskiej "Maryli" opracowane na podstawie noty biograficznej w Kalendarzu Ilustrowanym Warszawskim z 1964 r*/"Stolica**/ informacji kol.Kazimiery Kurowskiej i własnyohwspom- nień z Powstania Warszawskiego
Pani ••Anna" urodziła się w Drohiczynio nnd Bugiem i tam ukończy
ła gimnazjum państwowe* Od 1926 r. mieszkała w Warszawie przy 
ul •Emilii Plater. Rozpoczęła studia na ITnS wersy tecie Werszews- 
kim#gdzle w 1932 r* usysksła stopień magistra filozofii w za
kresie historii* Przed wojną ukończyła także studium pedagogicz
ne*
| W roku 1942 ustąpiła do Z Kon:par.ii "Kc-kctów", dowodzonej 
przez ppor* Romana Sobolewskiego Komana", przekształconej 
v/ 1943 r. v? II Batalion Szturmowy "Odwet”.

"Anna,: została jedną i trascfc drużynowych w kobiecym plutonie 
"Odwetu'’ obok Hanki winiarskiej "Grażyny" i Ireny Żaczek "Ireny*. 
Jako jedyna pośród drużynov7ych nie była dyplomowaną pielęgniarką. 
W czasie konspiracji uzyskała przeszkolenie sanitarao-woj3kowe * 
Jej doświadczenie życiowe i organizacyjne uzdolnienia predyspo
nowały ^ą na to odpowiedzialne stanowisko. Drużynę "Anny* stano
wiły najpóźniej organizowane aekojet S-ta, 10-ta, ,11-ta.
Anna organizowała dla dziewcząt szkolenia sanitarne i szpitalne 
praktyki* V/ czasie pierwszych dni Powstania była komendantką 
punktu sanitarnego przy ul.Wawelskiej 24» opiekując aię poje
dynczymi rannymi powstańcami i przypadkowymi cywilami. Placówka 
px’zy Wawelskiej bezpośrednio graniczyła z Polem Łiokotowskim, wys
tawiona na pierwsze brutalne ataki Kiemcow i band ROKA.Z tej 
właśnie willi przy Wawelskiej 24 żandarmi wywlekli 1 sierpnia 
ośmiu powstańców sekcji "E" po ostrzelaniu przez nich niemieckie
go motocykla. Kobiety nieza-uważone ukryły się i przetrwały aż 
do 9 sierpnia.

Kiedy nocą z 9 na 10 sierpnia przeprowadzałam grupę sanita
riuszek pozostających pod komendą "Anny** na punkt zborny przy 
ul.Filtrowej, po raz pierwszy zetknęłam się z tą ciekawą, mądrą 
kobietą. Tej nocy nastąpiło ostateczne wyjście dużej grupy żoł
nierzy i sanitariusze)!: z Kolonii Staszica przez Pole Mokotowskie 
do Śródmieścia.

Drużynowa"Anna" była wówczas dojrzałą 36-letnią kobietą .
Niewysoka, krępawa, z ciewnymi nieco falistymi włosami wyróżniał 

się wśród innych drużynowych i sekcyjnych, których wiek nie prze
kraczał 22 - 24 lat, Jedynie sekcyjna "Kazimiera** w drużynie "Anny" 
była jej rówieśnicą i zaprzyjaźnioną koleżanką.

Zapamiętałam MAnnę“ jako ciepłą i mądrą osobę, która budziła
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zaufanie promieniej ącym » niej spokojem 1 dobrocią. Choć uś
miechała się nieczęsto, choć jej postatfi nie cechowało nic ze 
aportowej bojowoaoł* która była w takiej cenie - do "Anny" gar
nęłyśmy się wszystkie* W jej dużych orzechowych oozach był zaw
sze spokój i skupienie* jakieczasem cechują matki, nauczycielk 
doświadczonych wychowawców* Jakże nam wtedy było to potrzebne* 
Do •'Anny" można było zwrócić się z każdą biedą, każdym trudnym 
wyborem* Kostki cufcru wyjmowane wówczas z kieszeni wędrowały 
do ręki zwracającej się z prośbą - zawsze miała je przy sobie. 
Ten gest oswajał i "otwierał drogę* do zwierzenia,

W Śródmieściu "Anna" wraz z kilkoma dziewczętami pracowała 
w jednym z polowyoh szpitali.

Pc kapitulacji wyszła z mineta z ludnością cywilną wraz z 
grupką swoich sanitariuszek i sekcyjną "Kazimierą". Zostały 
wywiezione do obozu pracy "Kunegvr.de" pod miastem Suhl, gdzie 
ęsisćciła się fabryka rowerów i amunicji* Tam w bsrdzo ciężkich 
warunkach pracowała po 12 godzin dziennie, przemierzając trzyki 
lometrową trasę z obozu do fpbryki* Po wyzwoleniu, w czerwcu 
l?45it* powróciła do Polaki* i dc Warszawy.

Tu ukończyła kursy bibliotekarskie i od 1947 r. podjęła 
pracę w Bibliotece Publicrrcj m.st.Warszawy na stanowisku star
szego bibliotekarza, petem kustosza - kierownika Działu Infor- 
mscyjno-bibliograficznego /od !®55 r«/« Jako członek Stowarzy
szenia Bibliotekarzy Polskich weezłe ^ ek>sd Narządu Głównego 
Siowr;.̂ 3vssonia* Tr-rsradziłs wykłady ne seminariach organizowa
nych -j?ZQZ biblioteki publiczce w Warszawę.

«Viałn v swym dorobku liczne publikacje w miesięcznikach in— 
a trukta i O'.ty c h, takich jskj "Tiiblieteka" 1 "Cromada" *

Była współautorką bibl!oęrpili p.t. "Materiały do bibliogra
fii dziennikarstwa i prasy w Polsce ^ la t?.ch 1944-1954"*

.? praoy zbiorowej s aziojów książki i bibliotek w Warsza
wie” opraoowiła zarys hietoryczny p.t. "Bibliotaka Publiczna 
1 9 4 4  -  1 9 2 3 " .

Za ewą wieloletnią pracę i dorobek naukowy została odznaczo 
na Złotym Krzyżem Zasługi i honorową odznaką "Za zasługi dla 
Warszawy".

"Anna", mgr Maria Bzowska zmarła w Warszawie w 1985 roku.
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