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FABIAŃCZYK z d. JAŃCZYK JÓZEFA RITA (1923 - )

Józefa Jańczyk - Fabiańczyk urodziła się 4 lipca 1923 r. (podano również mylnie 1929 r) w 

Wołkowysku w rodzinie chłopskiej jako córka Stefana i Weroniki Jańczyków. W latach 

trzydziestych rodzina przeniosła się do Warszawy, gdzie ojciec był zaangażowany w 

działalność komunistyczną,

Od lutego 1944 r. Józefa jako „Rita” albo „Pepita” była łączniczką 2 kompanii Batalionu 

Szturmowego AL im. Czwartaków, działającej w  dzielnicy Koło, Obwodu Nr I Z początku 

była kolporterką, malowała hasła na murach, przenosiła broń, pełniła także obowiązki 

wartownika i posterunku obserwacyjnego. Przed Powstaniem, kiedy pluton ich zmuszony był 

zniknąć z terenu Warszawy, wyjechały razem z „Kasią”, -H a lin ą  Sipak-Porzycką w lasy 

kampinoskie do partyzantki. Tam uczestniczyły w nocnym napadzie na granatową policję w 

Zaborowie pilnując koni.oddziału.. W lipcu 1944 r. wraz ze sw oją 2 kom panią pod 

dowództwem Tadeusza Pietrzaka wyjechała w lasy lubelskie nad W ieprzem po broń ze 

zrzutów sowieckich. Tam uczestniczyła w akcjach przeciwko wycofującym się Niemcom.

„Za czynny udział w walkach z hitlerowskim okupantem jako żołnierz Batalionu 

Szturmowego AL im. Czwartaków starszy śierżant Józefa Fabiańczyk U chwałą Rady 

Państwa z dnia 18 10 1968 r. otrzymała Krzyż Srebrny Orderu Wojennego Virtuti Militari. 

Była także odznaczona Krzyżem Partyzanckim (1958 r.), Krzyżem W alecznych (1959), 

Medalem Zwycięstwa i Wolności oraz Medalem za Warszawę, a dnia 4 o4 1989 r. Komisja 

do sprawa Weryfikacji Odznaczeń ZG ZBoW iD zweryfikowała jej nadanie Krzyża 

Grunwaldu III klasy.

Po wojnie, od 1945 r. Józefa mieszkała w  Bytomiu, gdzie pracowała w  Zjednoczeniu 

Przemysłu Mebli Stołowych i Galanterii Metalowej. Jednocześnie uczęszczała do szkoły 

wieczorowej. W 1948 r. wyszła za mąż za Stanisława Fabiańczyka i urodziła syna w  1953 r. 

W 1958 r., po powrocie do Warszawy, podjęła pracę urzędniczą na stanowisku starszej 

referentki w Oddziale Obsługi Turystycznej „Orbisu” . Od 1969 r. należy do 

ZBoWiD, potem do ZKRPiBWP.

Ojciec Józefy, Stefan Jańczyk zginął w  1942r. w Warszawie, powieszony w  zbiorowej 

egzekucji 50 komunistów. Mąż Stanisław Fabiańczyk

APAK, T: 3374/WSK; A ZKRPiBWP, syg. W- 11209; BKiO KP RP, Im. spis YM PRL 2,
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s.70, poz. 416; DW Uds.KiOR, Prot. KdsWO ZG ZKRPiBWP z dn. 4.04.1989 r. oraz rei. J. 

Dudy o Józefie Fabiańczyk z 25.07.2001 r.; - - Czwartacy ..., s. 132, 133, 138, 160, 165, 185,

Samodzielnego BałalkmiL^p£xjxdMego-r~WVUy 1964/2, s. 345r -35-3~3-5-9; W esołowski, PRL 

Kaw. s. 24.
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FABIANCZYK vel FABIJANCZYK z d. JANCZYK JOZEFA RITA (1923 - )

Józefa Jańczyk - Fabtańezyk urodziła się 4 lipca 1923 r. (podawano również mylnie ) /^ 5 x y  - 
fi*

1929 r.) w Wołkowyskii w rodzinie chłopskiej jako córka Stefana i Weroniki Jańczyków. W

wieku szkolnym Józefy rodzina przeniosła się do Warszawy, gdzie ojciec był zaangażowany 

w działalność komunistyczną,

Od lutego 1944 r. Józefa jako „Rita” albo „Pepita” była łączniczką II plutonu 1 

kompanii Batalionu Szturmowego AL im. Czwartaków, działającej w dzielnicy Koło, 

Obwodu" Nr I. Z początku była kolporterką, malowała hasła na murach. Potem przenosiła 

broń, pełniła także obowiązki wartownika i posterunku obserwacyjnego, uczestniczyła w 

akcjach bojowych, m.in. w rozbrajaniu żołnierzy niemieckich dla zdobycia broni. W lipcu

1944 r., kiedy pluton ich zmuszony był zniknąć z terenu Warszawy, wyjechały razem z 

„Kasią”, -H aliną  S ipak-Porzycką^ w lasy lubelskie nad Wieprzem do partyzantki dla 

przygotowywania i odbierania zrzutów broni dokonywanychrprzez Polski Sztab Partyzancki 

dla AL. i Bch. Tam uczestniczyła wraz z „grupą wypadową” batalionu pod dowództwem 

Ladeusza Pietrzaka w potyczkach i starciach z wycofującymi się Niemcami. Tam 

nocnym napadzie na granatową policję w Zaborow ie.

„Za czynny udział w walkach z hitlerowskim okupantem jako  żołnierz Batalionu

Szturmowego AL im. Czwartaków starszy sierżant Józefa Fabiańczyk Uchw>ałą Rady Państwa

z dnia 18 10 1968 r. otrzymała Krzyż Srebrny Orderu Wojennego YIRTU TIM ILITARI”. Była

także odznaczona Krzyżem Partyzanckim (1958), Krzyżem Walecznych (1959), Medalem

Zwycięstwa i Wolności oraz Medalem za Warszawę, a dnia 4. 04. 1989 r. Komisja do sprawą v IX
■ f) lWeryfikacji Odznaczeń ZG ZBoWiD zweryfikowała/jej nadanie Krzyża Grunwaldu III klasy. V  v  

Po wojnie, od 1945 r. Józefa mieszkała w Bytomiu, gdzie pracowała w Zjednoczeniu 

Przemysłu Mebli Stołowych i Galanterii Metalowej. Jednocześnie uczęszczała do szkoły 

wieczorowej. W 1948 r. wyszła za mąż za Stanisława Fabiańczyka i urodziła syna w 1953 r.

W 1958 r., po powrocie do Warszawy, podjęła pracę urzędniczą na stanowisku starszej 

referentki w Oddziale Obsługi Lurystycznej „Orbisu”. Od 1969 r. należy do 

ZBoWiD, potem do ZKRPiBWP. Mieszka w Warszawie.

Ojciec Józefy. Stefan Jańczyk zginął w 1942 r. w Warszawie, powieszony w 

zbiorowej egzekucji 50 komunistów.^4ż(StanisławtFabiańczylcit /-n  / i /  J y ffJ  ■

/V W   ̂£■'/ W  U , / 19*1/

^  UL M
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APAK, T: 3374/W SK (tamże relacja J. Dudy z 2003 r.); A ZKRPiBW P, syg. W- 11209; 

BKiO KP RP, Im. spis VM PRL 2, s.70, poz. 416; DW Uds.KiOR, Prot. KdsW O ZG 

ZKRPiBWP z dn. 4.04.1989 r. oraz rei. J. Dudy o Józefie Fabiańczyk z 25.07.2001 r.; 

Czwartacy ..., passim; Wesołowski, PRL Kaw. s. 24.
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FABIAŃCZYK vel FABIJAŃCZYK z d. JAŃCZYK JÓZEFA RITA (1923 - )

Józefa Jańczyk /-Fabiańczyk urodziła się 4 lipca 1923 r. (podawano również mylnie

1929 r.) w  Wołkowysku w rodzinie chłopskiej jako córka Stefana i Weroniki Jańczyków. W 

wieku szkolnym Józefy rodzina przeniosła się do Warszawy, gdzie ojciec był zaangażowany 

w działalność komunistyczną,

Od lutego 1944 r. Józefa jako „Rita” albo „Pepita” była łączniczką II plutonu 1 

kompanii Batalionu Szturmowego AL im. Czwartaków, działającej w dzielnicy Koło, 

Obwodu Nr Iy Ż ^ o czą tk u  była kolporterką, malowała hasła na murach. Potem przenosiła ^  

broń, pełniła także obowiązki wartownika i posterunku obserwacyjnego, uczestniczyła w 

akcjach bojowych, m.in. w rozbrajaniu żołnierzy niemieckich dla zdobycia broni. W lipcu 

1944 r., kiedy pluton ich zmuszony był zniknąć z terenu Warszawy, wyjechały razem z 

„Kasią”, -H aliną  Sipak-Porzycką/^w  lasy lubelskie nad Wieprzem do partyzantki dla W

przygotowywania i odbierania zrzutów broni dokonywanych przez Polski Sztab Partyzancki O
^ ~  0 ' 'n  ___ _________ ____ — —■——̂
dla AL. i Bph. Tam uczestniczyła wraz z „grupą wypadową” batalionu pod dowództwem

Tadeusza Pietrzaka w potyczkach i starciach z wycofującymi się Niemcami. Tam

uczestniczyła także w nocnym napadzie na granatową policję w Zaborowie.

„Za czynny udział w walkach z hitlerowskim okupantem jako  żołnierz Batalionu

Szturmowego AL im. Czwartaków starszy sierżant Józefa Fabiańczyk Uchwałą Rady Państwa

z dnia 18 10 1968 r. otrzymała Krzyż Srebrny Orderu Wojennego YIRTU TIM ILITARI”. Była

także odznaczona Krzyżem Partyzanckim (1958), Krzyżem W alecznych (1959), M edalem

Zwycięstwa i Wolności oraz Medalem za W arszawę, a dnia 4. 04. 1989 r. Komisja do sprawa t"

Weryfikacji Odznaczeń ZG ZBoWiD zw ery fik o w an e j nadanie Krzyża Grunwaldu III klasy, u

Po wojnie, od 1945 r. Józefa mieszkała w Bytomiu, gdzie pracowała w Zjednoczeniu

Przemysłu Mebli Stołowych i Galanterii Metalowej. Jednocześnie uczęszczała do szkoły

wieczorowej. W 1948 r. wyszła za mąż za-Stanistewa-Fabiańczyka-i urodziła syna w 1953 r.

W 1958 r., po powrocie do Warszawy, podjęła pracę urzędniczą na stanowisku starszej

referentki w Oddziale Obsługi Turystycznej „Orbisu”. Od 1969 r. należy do

ZBoWiD, potem do ZKRPiBWP. M ieszka w Warszawie.

Ojciec Józefy, Stefan Jańczyk zginął w 1942 r. w Warszawie, powieszony w
P  *

zbiorowej egzekucji 50 kom unistów /l^żfS tan isław ^abiańczyk^ jfi> /l  L,
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APAK, T: 3374/WSK (tamże relacja J. Dudy z 2003 r.); A ZKRPiBWP, syg. W- 11209; 

BKiO KP RP", Im. spis VM PRL 2, s.70, poz. 416; DW Uds.KiOR, Prot. KdsWO ZG 

ZKRPiBWP z dn. 4.04.1989 r. oraz rei. J. Dudy o Józefie Fabiańczyk z 25.07.2001 r.; 

Czwartacy passim; Wesołowski, PRL Kaw. s. 24.
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Józefa Rita FABIAŃCZYK z d. JAŃCZYK

. .
Urodziła się 4 jlipca 1929r. w  Wołkowysku w  rodzinie chłopskiej jako córka 

Stefana i Weroniki.

. . . .
W  latach trzydziestych rodzina jej przeniosła się do Warszawy. Ojciec, jeszcze 

przed wojną zaangażowany w  działalność komunistyczną, zginął w  1942r. powieszony 

w zbiorowej egzekucji 50 komunistów.

Od lutego 1944rV była pod ps. Pepita, łączniczką w  2 kompanii Batalionu 

Szturmowego AL im. Czwartaków. Brała udział w rozbrajaniu granatowych policjantów 

i Niemców, w  przenoszeniu broni i materiałów wybuchowych, malowaniu haseł na 

murach. Uczestniczyła w rozbiciu posterunku granatowej policji w  Zaborowie. W lipcu 

1944r. wraz ze swoją 2 kompanią pod dowództwem Tadeusza Pietrzaka, ps. Tadek, 

wyjechała w  rejon Pogonwa i Baranowa nad Wieprzem po broń ze zrzutów sowieckich. 

Tam uczestniczyła w  akcjach przeciwko wycofującym się Niemcom.

V v̂ '  *

Od 1945r. mieszkała w Bytomiu, gdzie pracowała w  Zjednoczeniu Przemysłu 

Mebli Stołowych i Galanterii Metalowej. Jednocześnie uczęszczała do szkoły 

wieczorowej. W 1948r. wyszła za mąż za Stanisława Fabiańczyka. Od tego czasu do 

1958r. nie pracowała pozostając na utrzymaniu męża i wychowując syna urodzonego 

w  maju 1953r. W 1958r., po powrocie do Warszawy, podjęła pracę urzędniczą na 

stanowisku starszej referentki w Oddziale Obsługi Turystycznej „Orbisu” . Uą

Od 1969r. należała do ZBoWiD. a obecnie do ZKRPiBWP.
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W 1958r. została odznaczona Krzyżem Partyzanckim, Medalem Zwycięstwa 

i Wolności oraz Medalem za Warszawę, a w 1959r. Krzyżem Walecznych oraz Srebrną 

Odznaką im. Janka Krasickiego.

W dniu 4 kwietnia 1989r. Komisja ds. Weryfikacji Odznaczeń ZG ZBoWiD

Uchwałą Rady Państwa z dnia 18 października 1968r. jaKu „^innien 

batalionu szturmowego AL im. Czwartaków, za czynny udział w walkach z. hitlerowskim 

okupantem” otrzymała Krzyż Srebrny Orderu Wojennego Yirtuti Militari.

FA BIA ŃC ZYK  z d. JA Ń C ZYK  Józefa  Rita
p- r / fK
AZKRPiBWP, W -l 1209; - BKiOKPRP, Im. spis VM PRL 2, s.70, poz.416; DW  U ds.K iO R  
Prot. KdsWO ZG  ZKRPiBW P z dn. 4 .04 .1989r.; relacja J. Dudy o Józefie Fabiańczyk z 
25.07.2001r.; - Czwartacy, s. 624.

pozytywnie zweryfikowała jej nadanie Krzyża Grunwaldu III klasy.

Źródła:

Czwartacy, Warszawa 1963, s.

u i
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/  /FABIJANCZYK JOZEFA z d.Jańczyk ps."RITA" ur.4 07 1929 w
woj.białostockim w rodzinie chłopskiej o dużych tradycjacł 
patriotycznych.ijwieku szkolnym wraz z rodziną zamieszkała 
w WarszawiąNa początku 1944 r. wstąpiła do Armii l»udowej 
jako jedna z najmłodszych uczestniczek ruchu oporu. 
Znalazła się w szeregach batalionu im."Czwartaków" 
w II plutonie I kompanii.Pełniła funkcje łączniczki 
i brała czynny udział w akcjach propagandowych jak:_ 
malowanie napisów i haseł antyniemickich.J5 bronią wjręku 
była uczestniczką akcji bojowych m.inn. wtrozbrajaniu 
żołnierzy, niemieckich.W lipcu 1944 wraz z grupą "wypadową' 
batalionu udała się w lasy lubelskie dla przygotowywania 
i odbierania zrzutów broni dokonywanych przez Polski 
Sztab Partyzancki^ dla Armii ^udowej i Batalionów 
Chłopskich.Brała udział w potyczkach i starciach 
z Niemcami .Wyróżniała się'pdwagą i dużym zmysłem orienta- 
cyjnys^Awansowana do stopnia sierżanta.Odznaczona Krzyżem 
Virtuti Militari.

Bomowy telefon: Warszawa 619-09-56.
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