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CEERPIŃSKA 

.MARIA TERESA

i 1904-1995)
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Córka Adama i Józefy z Miłaszewi- 

czów uradziła się 7 lutego 1904 w ro

dzinnym majątku Anuliszki.

W 1925 kończy Gimnazjum im. 

Elizy Orzeszkowej w W ilnie i roz

poczyna studia wyższe w Studium 

Rolniczym przy Wydziale Matematycz

no-Przyrodniczym USB. Po dwóch 

latach naukę przerywa w wyniku cza

sowego zawieszenia działalności Stu

dium.

W 1928 poślubia -> Stefana Cier- 

piriskiego z maj. Zacharyszki doktora 

medycyny.

Do wybuchu wojny w 1939 miesz

ka w swoim majątku Anuliszki, odzie

dziczonym po rodzicach. Razem z mę

żem kieruje gospodarstwem na oko

ło 600 ha użytków rolnych i leśnych, 

położonych w gminie Małe Soleczni- 

ki (pow. wileńsko-trocki).

Lata wojny i okupacji w jej życiu 

to 6-letni okres pracy społecznej, 

konspiracyjnej, zakończony służ

bą sanitarną w  polo wy m  szpitalu 

partyzanckim, przeplatany ustawicz

ną zmianą zamieszkania w ucieczce 

przed represjami zmieniających się 

okupantów i radzieckimi bandami.

Początek wojny w 1939 zastaje C. w 

Anuliszkach. Jako działaczka Koła Zie

mianek wyszukuje w  swoim rejonie 

kwatery^ila uciekinierów z zachod

nich ziem Polski i dla rannych wojsko

wych. Organizuje zbiórki żywności

dla stołówek i rodzin wojskowych w 

Wilnie. W czasie takiego właśnie trans

portu żywności zastaje ją w Wilnie wej

ście Sowietowi
W czasie picfwszej okupacji sowiec

kiej musi opuśać Anuliszki, które zna

lazły się w pasie granicznym między 

Litwą a Białorusią; dwór w Anuliszkach 

stał się koszarami sowieckich pogranicz

ników.

C. mieszka teraz w Wilnie, okreso

wo w Zacharyszkach, majątku męża. 

Nie ustaje w pracy społecznej: nadal 

dowozi- w miarę możliwości - żyw

ność potrzebującym w mieście, za

bezpiecza biblioteki wędrowne na

leżące do Macierzy Polskiej w Wil

nie, wywożąc je-do polskich i kato

lickich wsi i zaścianków w rejonie 

Zacha ryszek.

Podczas kolejnej okupaq'i sowiec

kiej (po zajęciu Litwy przez ZSRR) Cier- 

pińscy, zagrożeni represjami i możli

wością wywózki przez NKWD, opusz

czają Wilno i przenoszą się do Plotek 

na terenie Litwy Kowieńskiej. Stefan 

pracuje tam jako lekarz gminny i tam 

zastaje ich wejście Niemców w 1941.

W sierpniu 1941 C. powraca do 

Anuliszek i kontynuuje pracę spo

łeczną i na rzecz polskiego pod

ziemia. Nie będąc jeszcze formalnie 

w konspiracji (przysięgę składa do

piero wiosną 1943) dom swój i mają

tek w pierwszych latach okupacji nie

mieckiej i przy jeszcze umiarkowanej 

działalności band sowieckiej party

zantki przekształca w schronienie 

dla młodych ludzijirzed wywóz-
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ką na roboty do Niemiec. Anuliszki 

są także przytuliskiem dla osób 

ukrywających się z innych powo

dów, spalonych, chorych żołnie

rzy AK. Tu m.in. ukrywa się Ludwik 

Sempoliński. Ludzi tychC. żywi, opie

kuje się nimi, przewozi w miarę po

trzeby (np. z Wilna w teren Ada

ma Boiyczkę („Tońko”).

Jak poprzednio transportuje żyw

ność do polskich stołówek w Wilnie, 

a na swoim terenie zaopatruje od

dział partyzancki, jaki pojawił się już 

jesienią 1942, dowodzony przez -> 

Gustawa Dobrowolskiego („Kruk”), 

któiy stał się zalążkiem -> 6. Bryga

dy. Współuczestniczy w organizowa

n iu środków finansowych i mate

riałów osobistego wyposażenia dla 

powstających oddziałów partyzanc

kich. Przewozi i melinuje broń w 

Anuliszkach wobec konieczności 

ewakuaq'i magazynów i skrytek z są

siednich majątków.

Po zaprzysiężeniu wiosną 1943 zo

staje przydzielona do Kedywu 

Okręgu z zadaniem organizacji do

starczania żywności grupom bojowym 

i oddziałom wychodzącym w pole i 

na akcje.

Od jesieni 1943 często zmienia miej

sce pobytu, przenosząc się z Anuliszek 

na okresowe pobyty w sąsiednich ma

jątkach, Dużych i Małych Solecznikach 

- wskutek narastającego zagrożenia ze 

strony czerwonej partyzantki. Równo

cześnie pomaga inężtw i w  groma

dzeniu leków, narzędzi chirurgicz

nych i wyposażenia sanitarnego dla 

potrzeb oddziałów podczas akcji 

„Burza”.

Wiosną 1944 zostaje powołana na 

funkcję siostry gospodarczej w  

czołówce sanitarnej z m.p. w -SPbn- 

żadowie, kierowanej przez jej męża. 

Mobilizuje i przywozi do czołówki z 

Wilna chirurga dr. „Michała”. Prowa

dzi tu stołówkę, żywiąc grono 20-30 

osób, leczonych żołnierzy i personel.

W operacji „Ostra Brama” bie

rze udział przenosząc się wraz z czo

łówką bliżej Wilna do folwarku Czar

na w rozwidleniu szosy oszmiańskiej 

i Czarnego Traktu. Tu zabezpiecza 

wyżywienie dla rannych dowożo

nych z pola walki - musi też chro

nić je przed kradzieżą przez personel 

sąsiedniego polowego szpitala so

wieckiego.

Po rozformowaniu Czołówki na 

skutek zdradzieckich działań sowiec

kich C. wraz z personelem i mężem 

zajmuje się rozmieszczeniem lżej 

rannych w sąsiednich melinach, 

a także ewakuacją ciężej rannych 

do -> szpitala Ak-owskiego w Kolo

nii Wileńskiej. Nawiązuje kontakt z 

działającą jeszcze w Wilnie konspira

cją celem dostarczenia rannym w  

melinach dokumentów.

Trzecią okupację sowiecką w okre

sie wzmożonego terroru spędza w 

Wilnie ustawicznie zagrożona aresz

towaniem i dlatego decyduje się na 

wyjazd jednym z pierwszych tran spor

tów „repatriacyjnych”. Osiedla się na 

stałe w Warszawie. Przez wiele lat 

pracuje w bibliotece Zarządu Głów

nego Towarzystwa Botanicznego, r

Od 1981 czynnie działa w NSZZ 

„Solidarność” przy Uniwersytecie War

szawskim, nadal całym sercem zaan-
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gażowana w niesieniu pomocy Pola

kom wywiezionym w głąb Rosji.

Zmarła 4 maja 1995 w Warszawie, 

pochowana na cmentarzu na Bród

nie.

M. Cywińska, Reportaż z  lat wojny, 1975, 
iaszps

J. Brzozowski - osobiste wspomnienia 
J. Baracłyn-Żyliński, Ojczyźnie i przysiędze 

Hijx)kralesa zawsze wierni, Kielce 1997

Jerzy Brzozowski

7



8



9



10



11



12




