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CHEŁM ICKA, JAROSZEW ICZOW A M aria Helena (1892-1940)

Uroclziła się 17 listopada 1892 r. w maiatlcu Dziewanowo w nowiecie rvnińskim

późniejszych latach używała, także oficjalnie, imienia Halina. W 1910 r. ukończyła 

Gimnazjum Żeńskie Antoniny Walickiej w Warszawie. Maturę zdała eksternistycznie w 

Rydze w 1911 r. W latach 1912-1914 podjęła studia na Wydziale Filozoficznym UJ. Już jako 

gimnazjalistka aktywnie uczestniczyła w pracach niepodległościowych. W 1910 r. była 

delegatką warszawskich szkół średnich na Zjazd Grunwaldzki w Krakowie. W czasie studiów 

należała do organizacji „Skarb i Wojsko” oraz do Organizacji Młodzieży Postępowo- 

Niepodległościowej „Promień”, w której była członkinią zarządu. Od 1912 r. należała do PPS. 

W listopadzie 1912 r. została jedną z pierwszych członkiń i organizatorek Oddziału Żeńskiego 

Związku Strzeleckiego w Krakowie. Jesienią 1913 r. objęła funkcję komendantki pierwszego 

plutonu tego Oddziału. Przed wybuchem wojny zajmowała się zbieraniem funduszy dla 

Polskiego Skarbu Wojskowego oraz przewoziła przez granicę rosyjską wydawnictwa 

niepodległościowe. W grudniu 1913 r. została aresztowana przy przekraczaniu granicy i 

uwięziona na Pawiaku. Zwolniona za kaucją w lipcu 1914 r. wróciła do domu w 

Dziewanowie, gdzie zastał ją  wybuch wojny.

Przedostawszy się przez front niemiecko-rosyjski do Warszawy, wstąpiła do Oddziału 

Żeńskiego POW. Przyjęła wówczas ps. ^Halina’'. We wrześniu 1914 r. wraz z Kazimierzem 

Bagińskim. Stanisławem Jareckim i Tadeuszem Szturm de Sztrem została oddelegowana do 

rozpoczęcia przygotowań dla podjęcia czynnej walki. Była współorganizatorką Oddziału 

Lotnego Wojsk Polskich, przeznaczonego do prowadzenia akcji dywersyjnych na tyłach armii 

rosyjskiej. Pod koniec listopada 1914 r. została odkomenderowana do Lublina celem 

przeniesienia tam Centralnego Oddziału Lotnego. W Lublinie zawiązała również Oddział 

Żeński POW i została jego pierwszą komendantką. Zagrożona aresztowaniem wyjechała w 

kwietniu 1915 r. do Warszawy, gdzie miała przejść do pracy kurierskiej. Jednak gdy zgłosiła 

się po rozkazy do redakcji „Zarania”, wpadła w zasadzkę policji carskiej. Ponownie znalazła 

się na Pawiaku. W lipcu 1915 r., w związku z wycofywaniem się Rosjan z Królestwa, została 

wraz z innymi więźniami przewieziona do moskiewskich Butyrek. Staraniem rodziny i 

polskich adwokatów została zwolniona za kaucją, pozostała jednak pod nadzorem policji z 

zakazem opuszczania Rosji. W połowie sierpnia 1916 r. podjęła pierwszą nieudaną próbę 

ucieczki z Rosji przez F in landięJ^w rześnia  1916 r. ponownie, tym razem z raportem

jweweTast w zaborze rosyjskim, jako córka
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Komendy POW w Rosji, udała się z Petersburga do Szwecji i stamtąd dotarła przez Niemcy 

do Zakopanego, gdzie złożyła Piłsudskiemu raport o sytuacji wewnętrznej w Rosji i 

nastrojach tamtejszych środowisk polskich. Następnie wróciła do Warszawy i ponownie 

zaangażowała się w pracę konspiracyjną. Otrzymała przydział do Komendy POW. wstąpiła do 

Pogotowia Bojowego PPS (1917-1918), które prowadziło akcję wojskową przeciwko 

okupantom niemieckim. Jesienią 1918 r. udała się do Krakowa, aby z płk. Julianem 

Stachiewiczem przygotować plan ucieczki Piłsudskiego z Magdeburga. Ucieczka nie doszła 

do skutku. W listopadzie 1918 r. brała czynny udział w rozbrajaniu Niemców na ulicach 

Warszawy.

Po zakończeniu wojny, Dekretem NPiNW z 17 maja 1922 r. (Adj.Gen.L. 13388 VM) 

ogłoszonym w Dz.Pers. MS Wojsk. Nr 59 z 30 grudnia 1922 r. została odznaczona Krzyżem 

Srebrnym VIRTUTI MILITARI (nr Krzyża 7553).

Za działalność w POW otrzymała również Krzyż Walecznych (1922) i Krzyż 

Niepodległości z Mieczami (12 V 193 lr.) oraz „Odznakę Pamiątkową Więźniów Ideowych” 

(1929).

Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości prowadziła aktywną działalność społeczno

-  polityczną. W latach 1918-1919 była jedną z organizatorek i członkiń Zarządu Związku 

Robotników Rolnych, a w latach 1919-1921, już jako żona Tadeusza Jaroszewicza, była 

sekretarką generalną Zarządu Stronnictwa Ludowego. W czasie wojny polsko-bolszewickiej 

pracowała jako opiekunka świetlicy żołnierskiej Koła Polek przy I Pułku Szwoleżerów. W 

latach 1922-1925 przebywała w Grudziądzu. Tam należała do założycieli Koła Towarzystwa 

Krajoznawczego i Kursów dla Dorosłych. Działała też w licznych stowarzyszeniach 

kombatanckich, szczególnie wśród byłych uczestniczek walk o niepodległość. W latach 1922- 

1933 była członkinią władz Rodziny Wojskowej, Polskiego Białego Krzyża i Związku 

Strzeleckiego. Współtworzyła ruch społeczno-obywatelski kobiet w Polsce. W 1928 r. 

uczestniczyła w powołaniu do życia ZPOK i została wiceprzewodniczącą tej organizacji. W 

1930 r. została wybrana z listy BBWR posłanką do Sejmu z Lublina. Była 

wiceprzewodniczącą sejmowej Komisji Opieki Społecznej, członkinią Komisji Spraw 

Zagranicznych oraz sekretarzem Prezydium Sejmu i Senatu III kadencji. W latach 1935 -  

1938 była senatorem RP z okręgu lubelskiego. W marcu 1939 r. weszła, jako przedstawicielka 

ZPOK, w skład Głównej Rady Społecznej PWK.

Po wybuchu II wojny światowej, należała od jesieni 1939 r. do SZP.‘ 15 kwietnia 1940 

r. została aresztowana przez Gestapo i uwięziona na Pawiaku. Rozstrzelana 21 czerwca 1940
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r. w wielkiej zbiorowej egzekucji w Palmirach.

Mąż Heleny, Tadeusz Jaroszewicz, był w okresie I wojny działaczem PPS-POW i żołnierzem 

Legionów, następnie oficerem WP i dyplomatą, zmarł w 1934 r. Halina miała dwoje dzieci. 

Syn Jan (ur. 13 III 1920 r.), student Politechniki Warszawskiej poległ w lipcu 1942 r. jako 

żołnierz „Wachlarza”. Córka Ewa (ur. 1923), zamężna Zielińska, z zawodu artysta-plastyk, w 

okresie II wojny światowej pełniła funkcję łączniczki „Wachlarza” i uczestniczyła w 

Powstaniu Warszawskim.

3>

ABIiPPCK, Prot. Nr 496/MS o ekshumacji zwłok Heleny Jaroszewicz w Palmirach; APAK, 

T: 3043/WSK; CA W: KW 17/C-177, OPWI-12/1289, KN 12 V 1931, Dz. Pers. MS Wojsk. 

Nr 59 z 30 XII 1922; ROPWiM, Wykaz osób pochowanych na Cmentarzu-Mauzoleum w 

Palmirach, s. 16; - - Album-Skorowidz Senatu i Sejmu..., s. 193, 213 (i fot.); Baliński W., 

Człowiek w cieniu, Kraków 1994, s. 124; Chełmicka H., Do Polski!, w: Służba ojczyźnie..., s. 

386-393; taże, Fragmenty wspomnień, w: Wierna służba..., s. 264; taże, Oddział Lotny Wojsk 

Polskich, w: Wierna służba..., s. 249-250; Domańska ̂ -Pawiak -  kaźń i heroizm. W-wa 1988, 

s. 150; Dufrat, Kobiety.... passim; Kobieta i świat polityki w niepodległej Polsce 1918-1939, 

W-wa 1996, s. 166, 168-169, 175; Kronika Sejmowa Nr 112 (235). 11 Kadencja (6-12 III 

1996). s. 27; Kto był kim..., s. 98, 517 (i fot.); Nałęcz, POW..., s. 25; Ney-Krwawicz, 

Komenda..., s. 215; Pełczyńska, Kobieta w walce..., w: Dziesięciolecie..., s. 871; Posłowie i 

Senatorowie Rzeczypospolitej Polskiej 1919-1939. Słownik biograficzny, t. II, W-wa 2000, s. 

301-302; Puchalski, Wawrzyński, Krzyż..., s. 86; Sawicka M., Początkowa praca kobiet w 

„Strzelcu" krakowskim, w: Wierna służba..., s. 15-16; SI. uczestniczek..., s. 167 (fot.); Śląski, 

Polska..., s.414; Wesołowski, Order VM..., s. 231 i 508; Zawacka, Szkice..., s.75.
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Chełmicka Maria Helena, zam. Jaroszewiczowa (1882-1940), ps. Halina  ̂w ° ^

Urodziła się 17 listopada 1892 r. w majątku Dziewanowo w powiecie rypińskim w 

zaborze rosyjskim, jako córka Ludwika i Eleonory z Karwowskich. W późniejszych latach 

używała oficjalnie także imienia Halina.

W 1910 r. ukończyła Gimnazjum Żeńskie Antoniny Walickiej w Warszawie. Maturę 

zdała eksternistycznie w Rydze w 1911 r. W latach 1912-1914 podjęła studia na Wydziale 

Filozoficznym UJ. >

Już jako gimnazjalistka aktywnie uczestniczyła w pracach niepodległościowych. W 

1910 r. była delegatką warszawskich szkół średnich na Zjazd Grunwaldzki w Krakowie. W 

czasie studiów należała do organizacji „Skarb i Wojsko” oraz do Organizacji Młodzieży 

Postępowo-Niepodległościowej „Promień”, w której była członkinią zarządu. Od 1912 r. 

należała do PPS. W listopadzie 1912 r. została jedną z pierwszych członkiń i organizatorek 

Oddziału Żeńskiego Związku Strzeleckiego w Krakowie. Jesienią 1913 r. objęła funkcję 

komendantki pierwszego plutonu tego Oddziału. Przed wybuchem wojny zajmowała się 

zbieraniem funduszy dla Polskiego Skarbu Wojskowego oraz przemytem przez granicę 

rosyjską wydawnictw niepodległościowych. W grudniu 1913 r. została aresztowana przy 

przekraczaniu granicy rosyjskiej i uwięziona na Pawiaku. Zwolniona za kaucją w lipcu 1914 

r. wróciła do domu w Dziewanowie.

Po wybuchu I wojny światowej przedostała się przez front niemiecko-rosyjski do 

Warszawy, gdzie wstąpiła do Oddziału Żeńskiego POW, przyjmując ps. „Halina”. We 

wrześniu 1914 r. wraz z Kazimierzem Bagińskim, Stanisławem Jareckim i Tadeuszem Szturm 

de Sztrem została oddelegowana do rozpoczęcia przygotowań do podjęcia czynnej walki. 

Współpracowała przy organizacji Oddziału Lotnego Wojsk Polskich, przeznaczonego do 

prowadzenia akcji dywersyjnych na tyłach armii rosyjskiej. Pod koniec listopada 1914 r. 

została odkomenderowana do Lublina celem przeniesienia tam Centralnego Oddziału 

Lotnego. W Lublinie zawiązała również Oddział Żeński POW i została jego pierwszą 

komendantką. Zagrożona aresztowaniem wyjechała w kwietniu 1915 r. do Warszawy, gdzie 

miała przejść do pracy kurierskiej. Gdy jednak zgłosiła się po rozkazy do redakcji „Zarania”, 

wpadła w zasadzkę policji carskiej. Ponownie znalazła się na Pawiaku. W lipcu 1915 r., w 

związku z wycofywaniem się Rosjan z Królestwa, została wraz z innymi więźniami 

przewieziona do moskiewskich Butyrek. Staraniem rodziny i polskich adwokatów została 

zwolniona za kaucją, pozostała jednak pod nadzorem policji z zakazem opuszczania Rosji. W 

połowie sierpnia 1916 r. podjęła pierwszą nieudaną próbę ucieczki z Rosji przez Finlandię. 1
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września 1916 r. ponownie, tym razem z raportem Komendy POW w Rosji, udała się z 

Petersburga do Szwecji i stamtąd dotarła przez Niemcy do Zakopanego, gdzie złożyła 

Piłsudskiemu raport o sytuacji wewnętrznej w Rosji i nastrojach tamtejszych środowisk 

polskich. Następnie wróciła do Warszawy i ponownie zaangażowała się w pracę 

konspiracyjną. Otrzymała przydział do Komendy POW, wstąpiła do Pogotowia Bojowego 

PPS (1917-1918), które prowadziło akcję wojskową przeciwko okupantom niemieckim. 

Jesienią 1918 r. udała się do Krakowa, aby z płk. Julianem Stachiewiczem przygotować plan 

ucieczki Piłsudskiego z Magdeburga. Ucieczka nie doszła do skutku. W listopadzie 1918 r. 

brała czynny udział w rozbrajaniu Niemców na ulicach Warszawy.

Po zakończeniu wojny, Dekretem NPiNW z 17 maja 1922 r.(Adj.Gen.L. 13388 VM) 

ogłoszonym w Dz.Pers. MSWojsk. Nr 59 z 30 grudnia 1922 r. została odznaczona Krzyżem 

Srebrnym VM (nr Krzyża 7553).

Za działalność w POW otrzymała również Krzyż Walecznych (1922) i Krzyż 

Niepodległości z Mieczami (12 V 193lr.) oraz „Odznakę Pamiątkową Więźniów Ideowych” 

(1929).

Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości prowadziła aktywną działalność społeczno

-  polityczną. W latach 1918-1919 była jedną z organizatorek i członkiń Zarządu Związku 

Robotników Rolnych, a w latach 1919-1921 sekretarką generalną Zarządu Stronnictwa 

Ludowego. W czasie wojny polsko-bolszewickiej pracowała jako opiekunka świetlicy 

żołnierskiej Koła Polek przy I Pułku Szwoleżerów. Należała także do założycieli Koła 

Towarzystwa Krajoznawczego i Kursów dla Dorosłych w Grudziądzu. Działała w licznych 

stowarzyszeniach kombatanckich, szczególnie wśród byłych uczestniczek walk o 

niepodległość. W latach 1922-1933 była członkinią władz Rodziny Wojskowej, Polskiego 

Białego Krzyża i Związku Strzeleckiego. Współtworzyła ruch społeczno-obywatelski kobiet 

w Polsce. W 1928 r. uczestniczyła w powołaniu do życia ZPOK i została wiceprzewodniczącą 

tej organizacji. W 1930 r. została wybrana z listy BBWR posłanką do Sejmu z Lublina. Była 

wiceprzewodniczącą sejmowej Komisji Opieki Społecznej, członkinią Komisji Spraw 

Zagranicznych oraz sekretarzem Prezydium Sejmu i Senatu III kadencji. W latach 1935 -  

1938 była senatorem RP z okręgu lubelskiego. W 1939 r. weszła, jako przedstawicielka 

ZPOK, w skład Głównej Rady Społecznej PWK.

Po wybuchu II wojny światowej, jesienią 1939 r. wstąpiła do SZP-ZWZ. 15 kwietnia 

1940 r. została aresztowana przez Gestapo i uwięziona na Pawiaku. Rozstrzelana 21 czerwca 

1940 r. w wielkiej zbiorowej egzekucji w Palmirach
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W małżeństwie (od 1919 r.) z Tadeuszem Jaroszewiczem, w okresie I wojny 

działaczem POW i żołnierzem Legionów, następnie dyplomatą, miała dwoje dzieci. Syn Jan 

(ur. 13 III 1920 r.) zginął w lipcu 1942 r. jako żołnierz komendy „Wachlarza”. Córka Ewa (ur. 

1924), zamężna Zielińska, w okresie II wojny światowej pełniła funkcję łączniczki 

„Wachlarza” i uczestniczyła w Powstaniu Warszawskim.
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X Chełmicka Maria Helena,'zam. Jaroszewiczowa (1882-1940), psTHalina—  .jj

/\r*yrcSLv>
Urodziła się 17 listopada 1892 r. w majątku Dziewanowo w powiecie rypińskimj/w 

zaborze rosyjskim, jako córka Ludwika i Eleonory z Karwowskich. W późniejszych latach 

używała oficjalnie takżeimienia Halina.

W 1910 r. ukończyła Gimnazjum Żeńskie Antoniny Walickiej w Warszawie. Maturę 

zdała eksternistycznie w Rydze w 1911 r. W latach 1912-1914 podjęła studia na Wydziale 

Filozoficznym UJ.

Już jako gimnazjalistka aktywnie uczestniczyła w pracach niepodległościowych. W 

1910 r. była delegatką warszawskich szkół średnich na Zjazd Grunwaldzki w Krakowie. W 

czasie studiów należała do organizacji „Skarb i Wojsko” oraz do Organizacji Młodzieży 

Postępowo-Niepodległościowej „Promień”, w której była członkinią zarządu. Od 1912 r. 

należała do PPS. W listopadzie 1912 r. została jedną z pierwszych członkiń i organizatorek 

Oddziału Żeńskiego Związku Strzeleckiego w Krakowie. Jesienią 1913 r. objęła funkcję 

komendantki pierwszego plutonu tego Oddziału. Przed wybuchem wojny zajmowała się
, . i G.

zbieraniem funduszy dla Polskiego Skarbu Wojskowego oraz przemytem przez granicę 

rosyjską wydawnictw* niepodległościowych. W grudniu 1913 r. została aresztowana przy 

przekraczaniu granicy rosyjskiej i uwięziona na Pawiaku. Zwolniona za kaucją w lipcu 1914 

r. wróciła do domu w Dziewanowie. ^  t , L» •

PjCLJki^ybuchu^-wejfty—ś-w+atewej przedostała się przez front niemiecko-rosyjski do 

Warszawy,^gdzłe wstąpiła do Oddziału Żeńskiego POWv przyjmując 'ps „Halina” We 

wrześniu 1914 r. wraz z Kazimierzem Bagińskim, Stanisławem Jareckim i Tadeuszem Szturm 

de Sztrem została oddelegowana do rozpoczęcia przygotowań do podjęcia czynnej walki. 

Współpracowała przy organizacji Oddziału Lotnego Wojsk Polskich, przeznaczonego do 

prowadzenia akcji dywersyjnych na tyłach armii rosyjskiej. Pod koniec listopada 1914 r. 

została odkomenderowana do Lublina celem przeniesienia tam Centralnego Oddziału 

Lotnego. W Lublinie zawiązała również Oddział Żeński POW i została jego pierwszą 

komendantką. Zagrożona aresztowaniem wyjechała w kwietniu 1915 r. do Warszawy, gdzie 

miała przejść do pracy kurierskiej. Gdy jednak zgłosiła się po rozkazy do redakcji „Zarania”, 

wpadła w zasadzkę policji carskiej. Ponownie znalazła się na Pawiaku. W lipcu 1915 r., w 

związku z wycofywaniem się Rosjan z Królestwa, została wraz z innymi więźniami 

przewieziona do moskiewskich Butyrek. Staraniem rodziny i polskich adwokatów została 

zwolniona za kaucją, pozostała jednak pod nadzorem policji z zakazem opuszczania Rosji. W 

połowie sierpnia 1916 r. podjęła pierwszą nieudaną próbę ucieczki z Rosji przez Finlandię. 1

10



września 1916 r. ponownie, tym razem z raportem Komendy POW w Rosji, udała się z 

Petersburga do Szwecji i stamtąd dotarła przez Niemcy do Zakopanego, gdzie złożyła 

Piłsudskiemu raport o sytuacji wewnętrznej w Rosji i nastrojach tamtejszych środowisk 

polskich. Następnie wróciła do Warszawy i ponownie zaangażowała się w pracę 

konspiracyjną. Otrzymała przydział do Komendy POW, wstąpiła do Pogotowia Bojowego 

PPS (1917-1918), które prowadziło akcję wojskową przeciwko okupantom niemieckim. 

Jesienią 1918 r. udała się do Krakowa, aby z płk. Julianem Stachiewiczem przygotować plan 

ucieczki Piłsudskiego z Magdeburga. Ucieczka nie doszła do skutku. W listopadzie 1918 r. 

brała czynny udział w rozbrajaniu Niemców na ulicach Warszawy.

Po zakończeniu wojny, Dekretem NPiNW z 17 maja 1922 r.(Adj.Gen.L. 13388 VM)
---- --•---------

ogłoszonym w Dz.Pers. MSWojsk. Nr 59 z 30 grudnia 1922 r. została odznaczona Krzyżem 

Srebrnym VM (nr Krzyża 7553).

Za działalność w POW otrzymała również Krzyż Walecznych (1922) i Krzyż 

Niepodległości z Mieczami (12 V 193 lr.) oraz „Odznakę Pamiątkową Więźniów Ideowych” 

(1929).

Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości prowadziła aktywną działalność społeczno

-  polityczną. W latach 1918-1919 była jedną z organizatorek i członkiń Zarządu Związku 

Robotników Rolnych, a w latach 1919-1921 ,se1cretarlcą generalną Zarządu Stronnictwa 

Ludowego. W czasie wojny polsko-bolszewickiej pracowała jako opiekunka świetlicy 

żołnierskiej Koła Polek przy I Pułku Szwoleżerów. : /należała także do założycieli Koła 

Towarzystwa Krajoznawczego i Kursów dla Dorosłych w -G rnd/ iąifar-  Działała w licznych 

stowarzyszeniach kombatanckich, szczególnie wśród byłych uczestniczek walk o 

niepodległość. W latach 1922-1933 była członkinią władz Rodziny Wojskowej, Polskiego 

Białego Krzyża i Związku Strzeleckiego. Współtworzyła ruch społeczno-obywatelski kobiet 

w Polsce. W 1928 r. uczestniczyła w powołaniu do życia ZPOK i została wiceprzewodniczącą 

tej organizacji. W 1930 r. została wybrana z listy BBWR posłanką do Sejmu z Lublina. Była 

wiceprzewodniczącą sejmowej Komisji Opieki Społecznej, członkinią Komisji Spraw 

Zagranicznych oraz sekretarzem Prezydium Sejmu i Senatu III kadencji. W latach 1935 -
*VV'•"V

1938 była senatorem RP z okręgu lubelskiego. W-^1939 r. weszła, jako przedstawicielka 

ZPOK, w skład Głównej Rady Społecznej)PWK. 0 " $  ą Z‘~ V

Po wybuchu II wojny światowej,^esieni4 1939 r. wstąpiła do SZP-ZW Z. 15 kwietnia 

1940 r. została aresztowana przez Gestapo i uwięziona na Pawiaku. Rozstrzelana 21 czerwca 

1940 r. w wielkiej zbiorowej egzekucji w Palmirach

\y
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W—«jałżeństwie--(tK}-~19ł9 r > z Tadeuszem Jaroszewiczem, w okresie I wojny
v f f  ou/ iV £ rt^

działaczem P 0 W  i żołnierzem Legionów, następnie dyplomatą, rnnała dwoje dzieci. Syn Jan
M  \ ot* ■ V i'ov ■ W I  i

(ur. 13 III 1920 r.) zginął w lipcu 1942r. iako zołnierz komeedy „Wachlarza”. Córka Ewa (ur.
^ r r U r -  TJm -Ź

1924), zamężna Zielińska,yw okresie II wojny' światowej pełniła funkcję łączniczki 

„Wachlarza” i uczestniczyła w Powstaniu Warszawskim.

Bibliografia

^Archiwum Biura Informacji i Poszukiwań PCK: protokół nr 496/MS o ekshumacji zwłok 
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Pers. MSWojsk. Nr 59 z 30 XII 1922; ROPWiM, wykaz osób pochowanych na Cmentarzu- 

Mauzoleum w Palmirach, s.16; Album-Skarowidz Senatu i Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej 

oraz Sejmu Śląskiego. Kadencja 1935-1940, Kraków 1936, s. 193, 213 (i fot.); Chełmicka H., 

Do Polski, [w:] Służba ojczyźnie. Wspomnienia uczestniczek walk o niepodległość 1915- 

1918, Warszawa 1929; Chełmicka H., Fragmenty wspomnień, [w:] Wierna służba. 
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II Kadencja (6-12 III 1996), s. 27; Kto był kim w II RP?, Warszawa 1998, s. 98, 517 (i fot ); 

Nałęcz T., Polska Organizacja Wojskowa 1914-1918, Wrocław 1984; Pełczyńska W., Kobieta 

w walce o niepodległość, [w:] Dziesięciolecie Polski Odrodzonej 1918-1928, Warszawa 

1933; Posłowie i Senatorowie Rzeczypospolitej Polskiej 1919-1939. Słownik biograficzny, 

t.II, Warszawa 2000; Puchalski Z., Wawrzyński T., Krzyż i Medal Niepodległości, Warszawa 

1994; Sawicka M ., Początkowa praca kobiet w „Strzelcu ” krakowskim, [w:] Wierna służba; 

Słownik uczestniczek walk o niepodległość polski 1935-1945.-Poległe i zmarłe w okresie 

okupacji niemieckiej, Warszawa 1988, s. 167 (fot.); Śląski J., Polska Walcząca, Warszawa 

1990, s.414; Zawacka E., Szkice z  dziejów Wojskowej Służby Kobiet, Toruń 2001, s.75.
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Maria Helena Chełmicka, Jaroszewiczowa (1892-1940) — |

(opr. Dufrat)

Urodziła się 17 listopada 1892 r. w majątku Dziewanowo w powiecie rypińskim wówczas w 

zaborze rosyjskim, jako córka Ludwika i Eleonory z Karwowskich. W późniejszych latach 

używała, także oficjalnie, imienia Halina. W 1910 r. ukończyła Gimnazjum Żeńskie Antoniny 

Walickiej w Warszawie. Maturę zdała eksternistycznie w Rydze w 1911 r. W latach 1912- 

1914 podjęła studia na Wydziale Filozoficznym UJ. Już jako gimnazjalistka aktywnie 

uczestniczyła w pracach niepodległościowych. W 1910 r. była delegatką warszawskich szkół 

średnich na Zjazd Grunwaldzki w Krakowie. W czasie studiów należała do organizacji „Skarb 

i Wojsko” oraz do Organizacji Młodzieży Postępowo-Niepodległościowej „Promień”, w 

której była członkinią zarządu. Od 1912 r. należała do PPS. W listopadzie 1912 r. została 

jedną z pierwszych członkiń i organizatorek Oddziału Żeńskiego Związku Strzeleckiego w 

Krakowie. Jesienią 1913 r. objęła funkcję komendantki pierwszego plutonu tego Oddziału. 

Przed wybuchem wojny zajmowała się zbieraniem funduszy dla Polskiego Skarbu 

Wojskowego oraz przewoziła przez granicę rosyjską wydawnictwa niepodległościowe. W 

grudniu 1913 r. została aresztowana przy przekraczaniu granicy i uwięziona na Pawiaku. 

Zwolniona za kaucją w lipcu 1914 r. wróciła do domu w Dziewanowie, gdzie zastał ją  

wybuch woj ny.j Przedostawszy się przez front niemiecko-rosyjski do Warszawy, wstąpiła do 

Oddziału Żeńskiego POW. Przyj mujęła wówczas ps. „Halina”. We wrześniu 1914 r. wraz z 

Kazimierzem Bagińskim, Stanisławem Jareckim i Tadeuszem Szturm de Sztrem została
dUt, , *

oddelegowana do rozpoczęcia przygotowań do podjęcia czynnej walki. Współpracowała przy
. . . .organizacji Oddziału Lotnego Wojsk Polskich, przeznaczonego do prowadzenia akcji 

dywersyjnych na tyłach armii rosyjskiej. Pod koniec listopada 1914 r. została 

odkomenderowana do Lublina celem przeniesienia tam Centralnego Oddziału Lotnego. W 

Lublinie zawiązała również Oddział Żeński POW i została jego pierwszą komendantką. 

Zagrożona aresztowaniem wyjechała w kwietniu 1915 r. do Warszawy, gdzie miała przejść do 

pracy kurierskiej. Gdy jednak -zgłosiła się po rozkazy do redakcji „Zarania”, wpadła w 

zasadzkę policji carskiej. Ponownie znalazła się na Pawiaku. W lipcu 1915 r., w związku z 

wycofywaniem się Rosjan z Królestwa, została wraz z innymi więźniami przewieziona do 

moskiewskich Butyrek. Staraniem rodziny i polskich adwokatów została zwolniona za kaucją 

pozostała jednak pod nadzorem policji z zakazem opuszczania Rosji. W połowie sierpnia 

1916 r. podjęła pierwszą nieudaną próbę ucieczki z Rosji przez Finlandię. 1 września 1916 r. 

ponownie, tym razem z raportem Komendy POW w Rosji, udała się z Petersburga do Szwecji

13



i stamtąd dotarła przez Niemcy do Zakopanego, gdzie złożyła Piłsudskiemu raport o sytuacji 

wewnętrznej w Rosji i nastrojach tamtejszych środowisk polskich. Następnie wróciła do 

Warszawy i ponownie zaangażowała się w pracę konspiracyjną. Otrzymała przydział do 

Komendy POW, wstąpiła do Pogotowia Bojowego PPS (1917-1918), które prowadziło akcję 

wojskową przeciwko okupantom niemieckim. Jesienią 1918 r. udała się do Krakowa, aby z 

płk. Julianem Stachiewiczem przygotować plan ucieczki Piłsudskiego z Magdeburga. 

Ucieczka nie doszła do skutku. W listopadzie 1918 r. brała czynny udział w rozbrajaniu 

Niemców na ulicach Warszawy.

Po zakończeniu wojny, Dekretem NPiNW z 17 maja 1922 r.(Adj.Gen.L.13388 VM) 

ogłoszonym w Dz.Pers. MSWojsk. Nr 59 z 30 grudnia 1922 r. została odznaczona Krzyżem 

Srebrnym VM (nr Krzyża 7553).

Za działalność w POW otrzymała również Krzyż Walecznych (1922) i Krzyż 

Niepodległości z Mieczami (12 V 193lr.) oraz „Odznakę Pamiątkową Więźniów Ideowych” 

(1929).

Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości prowadziła aktywną działalność społeczno

-  polityczną. W latach 1918-1919 była jedną z organizatorek i członkiń Zarządu Związku 

Robotników Rolnych, a w latach 1919-1921, już jako żona Tadeusza Jaroszewicza, była 

sekretarką generalną Zarządu Stronnictwa Ludowego. W czasie wojny polsko-bolszewickiej 

pracowała jako opiekunka świetlicy żołnierskiej Koła Polek przy I Pułku Szwoleżerów. W 

latach 1922-1925 przebywała w Grudziądzu. Tam należała do założycieli Koła Towarzystwa
7\ tc -

Krajoznawczego i Kursów dla Dorosłych i działała w licznych stowarzyszeniach 

kombatanckich, szczególnie wśród byłych uczestniczek walk o niepodległość. W latach 1922- 

1933 była członkinią władz Rodziny Wojskowej, Polskiego Białego Krzyża i Związku 

Strzeleckiego. Współtworzyła ruch społeczno-obywatelski kobiet w Polsce. W 1928 r. 

uczestniczyła w powołaniu do życia ZPOK i została wiceprzewodniczącą tej organizacji. W 

1930 r. została wybrana z listy BBWR posłanką do Sejmu z Lublina. Była 

wiceprzewodniczącą sejmowej Komisji Opieki Społecznej, członkinią Komisji Spraw 

Zagranicznych oraz sekretarzem Prezydium Sejmu i Senatu III kadencji. W latach 1935 -  

1938 była senatorem RP z okręgu lubelskiego. W marcu 1939 r. weszła, jako przedstawicielka 

ZPOK, w skład Głównej Rady Społecznej Organizacji PWK.

Po wybuchu II wojny światowej, należała od jesieni 1939 r. do SZP. 15 kwietnia 1940 

r. została aresztowana przez Gestapo i uwięziona na Pawiaku. Rozstrzelana 21 czerwca 1940 

r. w wielkiej zbiorowej egzekucji w Palmirach.
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Mąż Heleny, Tadeusz Jaroszewicz, był w okresie I wojny działaczem PPS-POW i żołnierzem
!"

Legionów, następnie oficer WP i dyplomata, zmarła w 1934 r. Helena miała dwoje dzieci. Syn 

Jan (ur. 13 III 1920 r.), student Politechniki Warszawskiej poległ w lipcu 1942 r. jako żołnierz 

„Wachlarza”. Córka Ewa (ur. 1923), zamężna Zielińska, z zawodu artysta-plastyk, w okresie

II wojny światowej pełniła funkcję łączniczki „Wachlarza” i uczestniczyła w Powstaniu 

Warszawskim.

ABIiPPCK, Prot. Nr 496/MS o ekshumacji zwłok Heleny Jaroszewicz w Palmirach; 

AiMPAKoWSP (dawniej APAK) T: 3043/WSK; CAW: KW 17/C-177, OPWI-12/1289, KN

12 V 1931, Dz. Pers. MSWojsk. Nr 59 z 30 XII 1922; ROPWiM, Wykaz osób pochowanych 

na Cmentarzu-Mauzoleum w Palmirach, s.16; Album-Skorowidz Senatu i Sejmu..., s. 193, 

213 (i fot.); Chełmicka H., Do Polski!, w: Służba ojczyźnie..., s. 386-393; taże, Fragmenty 

wspomnień, w: Wierna służba..., s. 264; taże, Oddział Lotny Wojsk Polskich, w: Wierna

służba..., s. 249-250; Dufrat J., Kobiety..., s-. ; Kobieta i świat polityki w niepodległej Polsce

1918-1939, Warszawa 1996, s. 166, 168-169, 175; Kronika Sejmowa Nr 112 (235). II

Pełczyńska W., Kobieta w walce..., s. 871; Posłowie i Senatorowie Rzeczypospolitej Polskiej

1919-1939. Słownik biograficzny, t.D, Warszawa 2000, s. 301-302; Puchalski Z., Wawrzyński 

T., Krzyż..., s. 86; Sawicka M., Początkowa praca kobiet w „Strzelcu” krakowskim, w: 

Wierna służba..., s. 15-16; Sł. uczestniczek..., s. 167 (fot.); Śląski, Polska..., s.414; Zawacka, 

Szkice..., s.75.

Kadencja (6-12 III 1996), s. 27; Kto był kim..., s. 98, 517 (i fot.); Nałęcz T., POW..., s. 25;
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Helena CHEŁMICKA zam. JAROSZEWICZ -J* s

Urodziła się 17 listopada 1892r. w majątku Dziewanowo w gminie Brzęczki 

powiatu rypińskiego jako córka Ludwika i Eleonory z Karwowskich. Sama w późniejszych 

latach używała, także oficjalnie, imienia Halina.

Już jako gimnazjalistka brała udział w pracach niepodległościowych. W 191 Or. 

była delegatką szkół średnich warszawskich na Zjazd Grunwaldzki w Krakowie. Po 

ukończeniu gimnazjum przez dwa lata studiowała na UJ. Należała do organizacji „Skarb 

i Wojsko” oraz do organizacji młodzieży postępowo-niepodległościowej „Promień” 

w której była członkiem zarządu. W listopadzie 1912r., gdy w Krakowie i we Lwowie 

powstawały Oddziały Żeńskie Związku Strzeleckiego, została jedną z pierwszych członkiń 

oddziału krakowskiego. Następnie objęła funkcję komendantki 1 plutonu Oddziału 

Żeńskiego Związku Strzeleckiego w Krakowie.

Od 1912r. należała także do PPS. W grudniu 1913r. gdy jako kolporterka 

kwitariuszy „Skarbu i Wojska” przekroczyła granicę rosyjską została aresztowana 

i osadzona na Pawiaku. Zwolniona za kaucją w lipcu 1914r. wróciła do rodzinnego domu 

w Dziewanowie. Tu zastał ją  wybuch Wielkiej Wojny. Przez front niemiecko-rosyjski 

przedostała się do Warszawy, gdzie wstąpiła do tworzonej właśnie POW przyjmując 

pseudonim ,,Halina”. Wraz z Kazimierzem Bagińskim, Stanisławem Jareckim i Tadeuszem 

Szturm de Sztremem rozpoczynała we wrześniu 1914r. przygotowania do podjęcia czynnej 

walki. Wszyscy oni zostali pierwszymi współpracownikami Jana Bielawskiego i Józefa 

Kobiałki -  bojowców z Oddziału Wywiadowczego I Brygady Legionów przysłanych do 

Warszawy z zadaniem zorganizowania pionu dywersyjnego POW czyli Oddziału Lotnego 

Wojsk Polskich. Pod koniec listopada 1914r. odkomenderowana została, wraz
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z Kazimierzem Bagińskim i kilkoma innymi bojowcami do Lublina, celem tworzenia 

Oddziału POW i przygotowań do przeniesienia tam Centralnego Oddziału Lotnego POW. 

W Lubelskiem i w Lublinie, wykorzystując wcześniejsze kontakty oraz oparcie 

w mieszkającej tam swojej rodzinie, tworzyła placówki POW. Zawiązała także Oddział 

Żeński POW i została jego pierwszą komendantką. Działania dywersyjne prowadzone 

przez lubelski Oddział Lotny POW spowodowały, że zagrożona aresztowaniem wyjechała 

w kwietniu 1915r. do Warszawy, gdzie miała przejść do pracy kurierskiej. Tutaj jednak, 

gdy zgłosiła się po rozkazy do redakcji „Zarania” wpadła w zasadzkę przygotowaną przez 

policję carską. Aresztowana wraz z wieloma innymi osobami znajdującymi się natenczas 

w redakcji ponownie znalazła się na Pawiaku. W lipcu 1915r. w związku z wycofywaniem 

się Rosjan z Królestwa i ewakuacją została wraz z wieloma innymi więźniami 

przewieziona do moskiewskich Butyrek. Podczas etapu, w okolicach Lidy podjęła próbę 

ucieczki lecz został schwytana. W Moskwie była sądzona z tytułu pierwszego 

aresztowania w grudniu 1913r. i skazana na pół roku więzienia z zaliczeniem aresztu 

prewencyjnego. Z tytułu drugiego aresztowania nie zdążono jej osądzić. Staraniem rodziny 

i polskich adwokatów została za kaucją zwolniona z więzienia. Pozostała jednak pod 

nadzorem policji z zakazem opuszczania Rosji. Po około dwóch miesiącach pobytu 

w sanatorium wyjechała do Petersburga. W połowie sierpnia 1916r. podjęła pierwszą, 

nieudaną próbę ucieczki z Rosji przez Finlandię. Ponownie, 1 września 1916r., tym razem 

z raportem Komendy POW w Rosji udała się z Petersburga do Helsingforsu, a stamtąd do 

wioski rybackiej nad Bałtykiem. Łódką rybacką a następnie łodzią motorową 

z przemytnikami dostała się do Szwecji. Jeszcze we wrześniu 1916r. dotarła przez Niemcy 

do Zakopanego, gdzie złożyła Józefowi Piłsudskiemu raport o działalności POW w Rosji, 

sytuacji wewnętrznej i nastrojach tamtejszych środowisk polskich. Następnie wróciła do 

Warszawy i ponownie zaangażowała się w pracę konspiracyjną. Otrzymała przydział do 

Komendy POW, a poza tym wstąpiła do Pogotowia Bojowego PPS, które prowadziło akcję 

wojskową przeciwko okupantom niemieckim. Jesienią 1918r. otrzymała polecenie udania 

się do Krakowa, aby tam z płk. Julianem Stachiewiczem omówić plan ułatwienia ucieczki 

Józefowi Piłsudskiemu z Magdeburga. Mimo rozpoczętych przygotowań ucieczka nie 

doszła do skutku. W listopadzie 1918r. brała czynny udział w rozbrajaniu Niemców na 

ulicach Warszawy. W dniu przyjazdu Józefa Piłsudskiego z Magdeburga została przez 

niego przyjęta na audiencji wraz z przedstawicielami Pogotowia Bojowego PPS. 

Wchodziła w skład grupy, która w dniu 13 listopada 1918r. zawiesiła czerwony, 

pepeesowski sztandar na wieży zegarowej Zamku Królewskiego. Należała w tym czasie 

także do Milicji Ludowej PPS.
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Po odzyskaniu niepodległości zaangażowała się w działalność społeczną 

i polityczną. W 1918r. była sekretarką generalną Zarządu Stronnictwa Ludowego, a w 

latach 1918-1919 jedną z organizatorek i sekretarką Zarządu Związku Robotników 

Rolnych. Należała także do organizatorów Kursów dla Dorosłych, na których przez dwa 

lata wykładała „Naukę o Polsce”. W czasie wojny polsko-bolszewickiej 1920r. służyła 

jako opiekunka świetlicy żołnierskiej Koła Polek przy 1 Pułku Szwoleżerów.

Po zakończeniu wojen w obronie Odrodzonej Rzeczypospolitej została 

wyróżniona najwyższymi odznaczeniami wojennymi. Dekretem NP i NW z 17 maja 

1922r. (Adj. Gen. L. 13388 VM) ogłoszonym w dzienniku Personalnym NP i NW Nr 

59 z 30 grudnia 1922r. została odznaczona Krzyżem Srebrnym Virtuti Militari (1. k. 

7553). Kilka miesięcy wcześniej, na wniosek b. komendantki głównej Oddziału Żeńskiego 

POW Jadwigi Barthel de Weydenthal, została odznaczona Krzyżem Walecznych za 

zasługi dla Ojczyzny w szeregach POW. W 1929r. otrzymała „Odznakę Pamiątkową 

Więźniów Ideowych”. W dniu 12 maja 193 lr. została także odznaczona Krzyżem 

Niepodległości z Mieczami.

W 1919r. wyszła za mąż Tadeusza Jaroszewicza. Miał on życiorys bardzo 

podobny do życiorysu swojej żony. Pochodzący z Kijowszczyzny, w latach 1914-1915 

działał w POW. W czerwcu 1915r., podobnie jak Halina, został aresztowany i przesiedział 

kilka miesięcy w więzieniu carskim. Po wydostaniu się z więzienia wstąpił do Legionów. 

Od połowy 1918r. służył w Pogotowiu Bojowym PPS, a jesienią został zastępcą szefa 

sztabu Komendy Głównej Milicji Ludowej PPS. W lipcu 1919r. wstąpił do Wojska 

Polskiego i uczestniczył w wojnie z bolszewikami. W 1920r. został skierowany do 

Wyższej Szkoły Kawalerii w Soumuz we Francji. Po powrocie ze studiów stosunkowo 

szybko doszedł do eksponowanych stanowisk w armii. W latach 1925-1927 był adiutantem 

gen. Gustawa Orlicza-Dreszera, a następnie pracował w GISZ. W 1930r. został 

mianowany podpułkownikiem W następnych latach, aż do przedwczesnej śmierci 

w sierpniu 1934r pełnił funkcje dyplomatyczne w Finlandii, Szwecji i Egipcie. W 193 lr. 

został odznaczony Krzyżem Niepodległości.

Jaroszewiczowie mieli dwójkę dzieci, znanych z okresu II wojny światowej, 

jako żołnierze Komendy „Wachlarza”. Syn Jan, urodzony 13 marca 1920r., student 

trzeciego roku mechaniki Politechniki Warszawskiej uczestniczył w wojnie obronnej 

1939r. jako ochotnik w 84 pp. W czerwcu 1940r. wstąpił do ZWZ. W lipcu 1942r. jako 

kierowca kolumny transportowej Komendy „Wachlarza” wraz z Feliksem Dunin-
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Karwickim i Jerzym Miecznikowskim dostarczyli na Litwę ciężarówką potężny ładunek 

materiałów wybuchowych dla „Wachlarza”. Kiedy po wykonaniu zadania wracali do 

Warszawy na szosie pod Słonimiem zostali ostrzelani pociskami zapalającymi przez 

oddział partyzantki sowieckiej. Jan Jaroszewicz zginął w płonącym samochodzie. Córka 

Jaroszewiczów -  Maria Ewa, urodzona w 1924r. jest znana jako występująca pod 

pseudonimem „Marta” łączniczka członu IV B (kolumny transportowej) „Wachlarza” 

z dowódcą „Wachlarza”, ppłk. Adamem Remigiuszem Grocholskim.

W latach 1922-1925 Halina Chełmicka-Jaroszewicz była założycielką 

i wiceprzewodniczącą Koła Rodziny Wojskowej w Grudziądzu, gdzie mąż jej pełnił służbę 

w Centrum Wyszkolenia Kawalerii jako wykładowca. W Grudziądzu była także jedną 

z założycielek Koła Towarzystwa Krajoznawczego i Kursów dla Dorosłych. Po 

przeniesieniu męża na krótko do Ostrołęki tam z kolei założyła w 1925r. Koło Rodziny 

Wojskowej. Sprawowała także do 1927r. funkcję wiceprzewodniczącej Koła Polskiego 

Białego Krzyża. W latach 1927-1928 była członkiem Zarządów Głównego Rodziny 

Wojskowej i Polskiego Białego Krzyża. W 1928r. uczestniczyła w powołaniu do życia 

Związku Pracy Obywatelskiej Kobiet i została wiceprzewodniczącą tej organizacji. Od 

1928 r. była także członkiem Zarządu Związki Strzeleckiego. Na przełomie lat 

dwudziestych i trzydziestych mieszkała razem z dziećmi i mężem w Helsingforsie, stolicy 

Finlandii. Ppłk Tadeusz Jaroszewicz pełnił tam funkcję attache wojskowego przy 

poselstwie Rzeczypospolitej Polskiej.

W 1930r. jako przedstawicielka Komitetu Wyborczego Organizacji Kobiecych 

została wybrana z listy BBWR posłanką do Sejmu z Lublina. Jako posłanka pracowała 

w Komisji Opieki Społecznej pełniąc funkcję wiceprzewodniczącej. Wchodziła też 

w skład Komisji Spraw Zagranicznych oraz pełniła funkcję sekretarza Prezydium Sejmu. 

W 1935r. została wybrana na senatora z województwa lubelskiego. W Senacie wchodziła 

w skład Komisji Opieki Społecznej i Komisji Spraw Zagranicznych, jako sekretarz tej 

Komisji. Została również wybrana Sekretarzem Prezydium Senatu.

Była także członkiem Rady Głównej PWK. Brała także udział w konferencjach 

międzynarodowych. W 1930r. uczestniczyła w Kongresie Kolonii Letnich w Genewie, 

gdzie została wybrana wiceprzewodniczącą Kongresu i członkiem Międzynarodowej Rady 

do Kolonii Letnich z siedzibą w Paryżu. W 1933r. jako przedstawicielka Parlamentu 

Polskiego brała udział w Konferencji Unii Międzyparlamentarnej w Bukareszcie, na której 

wygłosiła referat z zakresu opieki nad matką i dzieckiem. Poza tym w Finlandii
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i w Egipcie wygłosiła szereg referatów na temat ruchu kobiecego opieki społecznej oraz 

zagadnień ustrojowych w Polsce.

Jesienią 1939r. wstąpiła do SZP-ZWZ. W dniu 15 kwietnia 1940r. została 

aresztowana przez gestapo i uwięziona na Pawiaku. Została rozstrzelana 21 czerwca 1940r 

w wielkiej zbiorowej egzekucji w Palmirach. Razem z nią zginęli wtedy m. in. Maciej 

Rataj, Mieczysław Niedziałkowski, Jan Pohoski -  wiceprezydent Warszawy, Henryk Brun

-  poseł na Sejm oraz olimpijczycy -  Janusz Kusociński i Tomasz Stankiewicz.
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Helena Maria CHEŁMICKA zam. JAROSZEWICZ to

Urodziła się 17 listopada 1892 r. w majątku Dziewanowo w gminie Brzęczki 

powiatu rypińskiego jako córka Ludwika Chełmickiego i Eleonory z Karwowskich. Sama 

w późniejszych latach używała, także oficjalnie, imienia Halina.

W 1910 r. ukończyła Gimnazjum Żeńskie Antoniny Walickiej w Warszawie. 

Maturę zdała eksternistycznie w Rydze w 1911 r. W latach 1912-1914 studiowała na 

Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Już jako gimnazjalistka brała udział w pracach niepodległościowych. W 1910 

r. była delegatką szkół średnich warszawskich na Zjazd Grunwaldzki w Krakowie. W 

czasie studiów należała do organizacji „Skarb i Wojsko” oraz do Organizacji Młodzieży 

Postępowo-Niepodległościowej „Promień”, w której była członkiem zarządu. W 

listopadzie 1912 r., gdy w Krakowie i we Lwowie powstawały Oddziały Żeńskie Związku 

Strzeleckiego, została jedną z pierwszych członkiń oddziału krakowskiego. Następnie 

objęła funkcję komendantki I plutonu Oddziału Żeńskiego Związku Strzeleckiego w 

Krakowie. Od 1912 r. należała także do PPS.

W grudniu 1913 r., gdy jako kolporterka kwitariuszy „Skarbu i Wojska” 

przekraczała granicę rosyjską, została aresztowana i osadzona na Pawiaku. Zwolniona za 

kaucją w lipcu 1914 r. wróciła do rodzinnego domu w Dziewanowie. Tu zastał ją  wybuch i 

wojny światowej. Przez front niemiecko-rosyjski przedostała się do Warszawy, gdzie 

wstąpiła do tworzonej właśnie POW przyjmując pseudonim „Halina”. Wraz z 

Kazimierzem Bagińskim, Stanisławem Jareckim i Tadeuszem Szturm de Sztremem 

rozpoczynała we wrześniu 1914 r. przygotowania do podjęcia czynnej walki. Wszyscy oni
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zostali pierwszymi współpracownikami Jana Bielawskiego i Józefa Kobiałki -  bojowców z 

Oddziału Wywiadowczego I Brygady Legionów przysłanych do Warszawy z zadaniem 

zorganizowania pionu dywersyjnego POW, czyli Oddziału Lotnego Wojsk Polskich. Pod 

koniec listopada 1914 r. odkomenderowana została wraz z Kazimierzem Bagińskim i 

kilkoma innymi bojowcami do Lublina celem tworzenia POW i przygotowań do 

przeniesienia tam Centralnego Oddziału Lotnego POW. W Lubelskiem i w Lublinie, 

wykorzystując wcześniejsze kontakty oraz oparcie w mieszkającej tam swojej rodzinie, 

tworzyła placówki POW. Zawiązała także Oddział Żeński POW i została jego pierwszą 

komendantką. Działania dywersyjne prowadzone przez lubelski Oddział Lotny POW 

spowodowały, że zagrożona aresztowaniem wyjechała w kwietniu 1915 r. do Warszawy, 

gdzie miała przejść do pracy kurierskiej. Tutaj jednak, gdy zgłosiła się po rozkazy do 

redakcji „Zarania”, wpadła w zasadzkę przygotowaną przez policję carską. Aresztowana 

wraz z wieloma innymi osobami znajdującymi się wtedy w redakcji ponownie znalazła się 

na Pawiaku. W lipcu 1915 r. w związku z wycofywaniem się Rosjan z Królestwa i 

ewakuacją została razem z innymi więźniami przewieziona do moskiewskich Butyrek. 

Podczas etapu, w okolicach Lidy podjęła próbę ucieczki, lecz został schwytana. W 

Moskwie była sądzona z tytułu pierwszego aresztowania w grudniu 1913 r. i skazana na 

pół roku więzienia z zaliczeniem aresztu prewencyjnego. Z tytułu drugiego aresztowania 

nie zdążono jej osądzić. Staraniem rodziny i polskich adwokatów została za kaucją 

zwolniona z więzienia. Pozostała jednak pod nadzorem policji z zakazem opuszczania 

Rosji. Po około dwóch miesiącach pobytu w sanatorium wyjechała do Petersburga. W 

połowie sierpnia 1916 r. podjęła pierwszą, nieudaną próbę ucieczki z Rosji przez 

Finlandię. Ponownie, 1 września 1916 r., tym razem z raportem Komendy POW w Rosji 

udała się z Petersburga do Helsingforsu, a stamtąd do wioski rybackiej nad Bałtykiem. 

Łódką rybacką a następnie łodzią motorową z przemytnikami dostała się do Szwecji. 

Jeszcze we wrześniu 1916 r. dotarła przez Niemcy do Zakopanego, gdzie złożyła Józefowi 

Piłsudskiemu raport o działalności POW w Rosji, sytuacji wewnętrznej i nastrojach 

tamtejszych środowisk polskich. Następnie wróciła do Warszawy i ponownie 

zaangażowała się w pracę konspiracyjną. Otrzymała przydział do Komendy POW, a poza 

tym wstąpiła do Pogotowia Bojowego PPS, które prowadziło akcję wojskową przeciwko 

okupantom niemieckim. Jesienią 1918 r. otrzymała polecenie udania się do Krakowa, aby 

tam z płk. Julianem Stachiewiczem omówić plan ułatwienia ucieczki Józefowi 

Piłsudskiemu z Magdeburga. Mimo rozpoczętych przygotowań ucieczka nie doszła do 

skutku. W listopadzie 1918 r. brała czynny udział w rozbrajaniu Niemców na ulicach 

Warszawy. W dniu przyjazdu Józefa Piłsudskiego z Magdeburga została przez niego
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przyjęta na audiencji wraz z przedstawicielami Pogotowia Bojowego PPS. Wchodziła w 

skład grupy, która 13 listopada 1918 r. zawiesiła czerwony, pepeesowski sztandar na wieży 

zegarowej Zamku Królewskiego. Należała w tym czasie także do Milicji Ludowej PPS.

W latach 1918-1919 była jedną z organizatorek i sekretarką Zarządu Związku 

Robotników Rolnych, a w latach 1919-1921 sekretarką generalną Zarządu Stronnictwa 

Ludowego. Należała także do organizatorów Kursów dla Dorosłych, na których przez dwa 

lata wykładała „Naukę o Polsce”. W czasie wojny polsko-bolszewickiej w 1920 r. służyła 

jako opiekunka świetlicy żołnierskiej Koła Polek przy 1 Pułku Szwoleżerów.

Dekretem Naczelnika Państwa i Naczelnego Wodza z 17 maja 1922 r. (Adj. 

Gen. L. 13388 VM) ogłoszonym w dzienniku Personalnym MSWojsk. Nr 59 z 30 

grudnia 1922 r. Helena Maria Chełmicka została odznaczona Krzyżem Srebrnym 

Virtuti Militari (1. k. 7553).

Kilka miesięcy wcześniej, na wniosek b. komendantki głównej Oddziału 

Żeńskiego POW Jadwigi Barthel de Weydenthal, została odznaczona Krzyżem 

Walecznych za zasługi dla Ojczyzny w szeregach POW. W 1929 r. otrzymała „Odznakę 

Pamiątkową Więźniów Ideowych”. W dniu 12 maja 1931 r. została także odznaczona 

Krzyżem Niepodległości z Mieczami.

W 1919 r. wyszła za Tadeusza Jaroszewicza. Jej mąż pochodził z 

Kijowszczyzny. W latach 1914-1915 działał w POW. W czerwcu 1915 r. został 

aresztowany i przesiedział kilka miesięcy w więzieniu carskim. Po wydostaniu się z 

więzienia wstąpił do Legionów. Od połowy 1918 r. służył w Pogotowiu Bojowym PPS, a 

jesienią został zastępcą szefa sztabu Komendy Głównej Milicji Ludowej PPS. W lipcu 

1919 r. wstąpił do Wojska Polskiego i uczestniczył w wojnie z bolszewikami. W 1920 r. 

został skierowany do Wyższej Szkoły Kawalerii w Soumuz we Francji. Po powrocie ze 

studiów stosunkowo szybko doszedł do eksponowanych stanowisk w armii. W latach 

1925-1927 był adiutantem gen. Gustawa Orlicza-Dreszera, a następnie pracował w GISZ. 

W 1930 r. został mianowany podpułkownikiem. W następnych latach, aż do 

przedwczesnej śmierci w sierpniu 1934 r. pełnił funkcje dyplomatyczne w Finlandii, 

Szwecji i Egipcie. W 1931 r. został odznaczony Krzyżem Niepodległości.

Mieli dwójkę dzieci znanych z okresu II wojny światowej jako żołnierze 

Komendy „Wachlarza”. Syn Jan, urodzony 13 marca 1920 r., student trzeciego roku 

mechaniki Politechniki Warszawskiej uczestniczył w kampanii wrześniowej jako ochotnik
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w 84 pp. Został ciężko ranny. W czerwcu 1940 r. wstąpił do ZWZ. W lipcu 1942 r. jako 

kierowca kolumny transportowej Komendy „Wachlarza” wraz z Feliksem Dunin- 

Karwickim i Jerzym Miecznikowskim dostarczyli na Litwę ciężarówką duży ładunek 

materiałów wybuchowych dla „Wachlarza”. Kiedy po wykonaniu zadania wracali do 

Warszawy na szosie pod Słonimiem zostali ostrzelani pociskami zapalającymi przez 

oddział partyzantki sowieckiej. Jan Jaroszewicz zginął w płonącym samochodzie.

Córka Jaroszewiczów -  Maria Ewa, urodzona w 1923 r., (zam. Zielińska), pod 

pseudonimem „Marta” pełniła funkcję łączniczki członu IV B (kolumny transportowej) 

„Wachlarza” z dowódcą „Wachlarza”, ppłk. Adamem Remigiuszem Grocholskim. 

Uczestniczyła w Powstaniu Warszawskim. Z wykształcenia artysta-plastyk pracowała po 

wojnie jako rzeczoznawca Ministerstwa Kultury i Sztuki.

W latach 1922-1925 Halina Chełmicka-Jaroszewicz była założycielką 

i wiceprzewodniczącą Koła Rodziny Wojskowej w Grudziądzu, gdzie mąż jej pełnił służbę 

w Centrum Wyszkolenia Kawalerii jako wykładowca. W Grudziądzu była także jedną 

z założycielek Koła Towarzystwa Krajoznawczego i Kursów dla Dorosłych. Po 

przeniesieniu męża na krótko do Ostrołęki tam z kolei założyła w 1925 r. Koło Rodziny 

Wojskowej. Sprawowała także do 1927 r. funkcję wiceprzewodniczącej Koła Polskiego 

Białego Krzyża. W latach 1922-1933 była członkiem władz Rodziny Wojskowej, 

Polskiego Białego Krzyża, Związku Strzeleckiego i Komitetu Społecznego Rady Szkolnej. 

Od 1928 r. pełniła funkcję kierowniczki Wydziału Opieki nad Matką i Dzieckiem. W tym 

samym 1928 r. uczestniczyła w powołaniu do życia Związku Pracy Obywatelskiej Kobiet i 

została wiceprzewodniczącą tej organizacji. Uczestniczyła w konferencjach 

międzynarodowych poświęconych zagadnieniom opieki nad matką i dzieckiem. M in. w 

1930 r. była wiceprzewodniczącą Kongresu Kolonii Letnich w Genewie. Na kongresie tym 

została wybrana do Międzynarodowej Rady ds. Kolonii Letnich w Paryżu. W 1933 r. jako 

przedstawicielka Parlamentu Polskiego brała udział w Konferencji Unii 

Międzyparlamentarnej w Bukareszcie, na której wygłosiła referat z zakresu opieki nad 

matką i dzieckiem. Poza tym w Finlandii i w Egipcie wygłosiła szereg referatów na temat 

ruchu kobiecego, opieki społecznej oraz zagadnień ustrojowych w Polsce.

Była członkiem Rady Głównej PWK.

Na przełomie lat dwudziestych i trzydziestych mieszkała razem z dziećmi i 

mężem w Helsingforsie, stolicy Finlandii. Ppłk Tadeusz Jaroszewicz pełnił tam funkcję 

attache wojskowego przy poselstwie Rzeczypospolitej Polskiej.

4
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W latach 1928-1930 była zastępcą posła z listy BBWR w Siedlcach. W 

kampanii wyborczej 1930 r. pracowała jako członek sztabu Komitetu Wyborczego 

Organizacji Kobiecych. W 1930 r. jako przedstawicielka Komitetu Wyborczego 

Organizacji Kobiecych została wybrana z listy BBWR posłanką do Sejmu z Lublina. Jako 

posłanka pracowała w Komisji Opieki Społecznej pełniąc funkcję wiceprzewodniczącej. 

Wchodziła też w skład Komisji Spraw Zagranicznych oraz pełniła funkcję sekretarza 

Prezydium Sejmu. W 1935 r. została wybrana na senatora z województwa lubelskiego. W 

Senacie wchodziła w skład Komisji Opieki Społecznej i Komisji Spraw Zagranicznych, 

jako sekretarz tej Komisji. Została również wybrana Sekretarzem Prezydium Senatu.

Jesienią 1939 r. wstąpiła do SZP-ZWZ. Aresztowana 15 kwietnia 1940 r. przez 

gestapo i uwięziona na Pawiaku, a 21 czerwca 1940 r. rozstrzelana w wielkiej zbiorowej 

egzekucji w Palmirach. Razem z nią zginęli wtedy Maciej Rataj, Mieczysław 

Niedziałkowski, Jan Pohoski -  wiceprezydent Warszawy, Henryk Brun -  poseł na Sejm 

oraz olimpijczycy -  Janusz Kusociński i Tomasz Stankiewicz.

5

Źródła:

CHEŁMICKA zam. JAROSZEWICZ Helena Maria

ABIiPPCK, Prot. Nr 469/MS o ekshumacji zwłok Heleny Jaroszewicz wPalmirach, CAW 
KW 17/C-177, OPWI-12/1289, KN 12.05.1931; - Dz. Pers. MSWojsk. Nr 59 z 3°.12.1922r., 
ROPWiM, Wykaz osób pochowanych na Cmentarzu-Mauzoleum w Palmirach, s. , r 
64/1931 Album-Skorowidz Senatu i Sejmu..., s. 193, 213, (fot ); Sł. uczestniczek, s. 1- 
(fo t) P o s t a w i e  i Senatorowie Rzeczypospolitej Polskiej 1919-1939. Slow rakb.yaficzny, t  n, 
E-J s 301-302 - Chełmicka H„ Do Polski!, w: Służba Ojczyźnie..., s. 386-393; Chełmicka 
H Fragmenty wspomnień, w: Wierna służba..., s. 264; Chełmicka H„ Oddział Lotny Wojsk 
Polskich, w: Wierna służba..., s. 249-250; Kobieta i świat polityki '^  niepodłegłlej 
1918-1939 s 166 1 6 8 - 1 6 9 , 1 7 5 ; Kronika Sejmowa Nr 112 (235). II Kadencja (6-12.III. 1996), 
s.27; Kto był kim.’., s. 98, 517 (fot.); Nałęcz, POW..., s. 25; Pełczyńska, Kobieta w walce..., s. 
871; Puchalski, Wawrzyński, Krzyż..., s. 86; Sawicka M , Początkowa praca kobiet w „Strzelcu 
krakowskim, w: Wierna służba..., s. 15-16; Śląski, Polska..., s. 414.

Wiesław Misztal 

Mirosław Sulej
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JAROSZEWICZOWA HELENA (HALINA?) \  
MARIA z d. Chełmicka (16 XI 1892-20 V I 1940), 
ur. w Dziwnowie w pow. rypińskim, c. Ludwika 
i Eleonory z Karwowskich, wdowa po Tadeuszu, 
ppłk. dypl. WP, zam. w Warszawie; od 1912 czł. PPS, 
więzień caratu, w POW wywiadowczym i kurierka 
„Halina", 1917-1918 w Pogotowiu Bojowym PPS.
13 X I 1918 podczas demonstracji wchodziła w skład 
grupy, która zawiesiła czerwony sztandar na wieży 
zegarowej Zamku Królewskiego w Warszawie: za 
udział w walce o niepodległość odznaczona Orderem 
Virtuti Militari i Krzyżem Walecznych; w latach 
1918-1939 działaczka społ. i polityczna, posłanka
i senatorka RP w ostatniej kadencji przed II wojną, 
wiceprezeska Związku Pracy Obywatelskiej Kobiet, 
czł. Rady Głównej PWK; w konsp. od jesieni 1939 
w SZP-ZWZ, aresztowana 15 IV 1940 przez gesta
po, więziona na Pawiaku, sądzona przez Standge- 
richt, rozstrzelana w zbiorowej egzekucji w Palmi
rach; w szeregach „Wachlarza" poległ 15 VII 1942 
pod Słonimem jej syn Jan.
131; 235, s. 86, 93; 278, s. 49, 66; 646; 1438; rei. Ewy Zielińskiej 
(córki); inf. Artura Leinwanda.
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