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I. Materiały dokumentacyjne

1/1 -  relacja właściwa '"M

I/2 -  dokumenty (sensu stricto) dot. osoby relatora

I/3 -  inne materiały dokumentacyjne dot. osoby relatora

II. Materiały uzupełniające relację —

III. Inne materiały (zebrane przez „relatora”):

111/1- dot. rodziny relatora —

III/2 -  dot. ogólnie okresu sprzed 1939 r. —

III/3 -  dot. ogólnie okresu okupacji (1939 -1945) -—

III/4 -  dot. ogólnie okresu po 1945 r. —

III/5 -  inne...

IV. Korespondencja

V. Wypisy ze źródeł [tzw.: „nazwiskowe karty informacyjne”] \/
VI. Fotografie
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Przebieg pracy w PWK

§1.Nazwisko j,w.,pseudonimu nie używałam
2.Urodzona 2b listopada 19*3 r w Sosnowcu,matka z d.Skora.
a/ukończyłam Państwowe Seminarium NauczycieisKie Żeńskie w Sosnowcu,
Instruktorski ivurs I Kat .Ratownictwa Sanitarnego do celów obrony
P-lotn. w Warszawie w 1936 r.
Instruktorski Kurs PWK w Spalę -rok 1934*
Instruktorski Kurs Obrony P-lotn, w Sosnowcu w 193ór,
Kurs wychowania fizycznego chyba w 1935 r.
b/mąż ¥itold Wołoszyński-ekonomista i ekspert w zakresie pierzo- 
znawstwa.
o/Pracowałam jako nauczycielka wyohowania fizycznego i przysposo
bienia wojskowego w Szkole Gospodarczej w Sosnowcu od 1 934— 193<>r. 
Od 1937do marca 1939 r. referentka ratownictwa sanitarnego 
do celów obrony p-lotn, w Wydziale Spraw Wojsk.Dział ©brony F-lot, 
w Zarządzie Miejskim w Sosnowcu.
Od marca 1939 do sierpnia 1939 nauczycielka szkoły podst.w Różanie 
Wielkim, pow.Łuniniec, woj .poleskie .Otrzymałam wezwanie na posadę 
nauczycielską,zrezygnowałam z pracy w Zarządzie Miejskim i wró
ciłam do nauczycielstwa,

3.Do PWK należałam od 1933-1939/Właśoiwie nie przestałam należeć, 
tylko od 1939 r Organizacja nie działała/oraz do LOPB i PCK przed 
wojną i teraz.

4.Przed wojną prowadziłam Hufce PWK tzw. z oenzusem i zwykłe oraz 
szkolne na terenie Sosnowca .Wyjeżdżałam na obozy PWK jako instru
ktorka wychowania fizycznego /lstebna,Redłowo,Borowo k/Kartuz, 
obozy instruktorskie Spała,Okradzionów,
Wykładałam od roku 1937do 1939 na Kursach ObronyPTlotn, ratow
nictwo sanitarne .Kursy między innymi organizowane były dla praco
wników Sądownie twa, Banku PolSKiego .Również miałam wykłady z tego 
zakresu dla szKół średnich z ramienia PWK na ternie Sosnowca, 
w 1939 r we wrześniu pełniłam dyżury nocne w lokalu LOPP przy 
ul.221ipca/obecnie/ w Sosnowcu.
W mieszkaniu moim przy ul. Wileńskiej w Sosnowcu drukowaliśmy i 

na powielaczu gazetki tajne oraz był punkt łącznikowy /byłam j 
łączniczką/ dla cexów wywiadu wojskowego. I
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Dane dotyozące rozmieszczenia przeraysiu zbrojeniowego.Szefem był 
ob,Stanisław StrzałkowsKl/zawodowy orleer/,Po wsypie/na skutek 
której zginęły Bronisława 1 Zofia 13iukowne,Anna Dublówna otrzy
małam od Organizacji fałszywe dokumenty i wyjechałam do Kielc 
/1941 r/ gdzie przebywałam do końca wijny nie biorąo już udziału 
w pracach konspiracyjnych.W roku mąż mój został wywieziony
na roboty .

3, ¥ ozasie okupacji utrzymywałam się z rooót na drutach.w Jlieicach 
pracowałam w Przedsiębiorstwie "Uentroohemia" właściciel J.Sprin
ger i Ska jako sekretarka.Posiadałam język niemiecki w słowie 
i w piśmie.Właściciele przedsiębiorstwa byli Polakami, 

o. Maż mój wrócił z obozu w końcu października ly^r.Uy skutek głodu, 
ciężkiej nad siły pracy zachorował,nie mógł w ogóle chodzió,dlateg< 
nie wrócił zaraz po skończeniu wojny.

7. Po wojnie pracowałam od r do końca tegoż jaiso Kierowniozka
Działu w Tymczasowym zarządzie Państwowym.Od 1 9*ł6-1 9&3 w S-pni 
Mleczarskiej jako KierowniczKa Działów: Transportowego,zaopatrze
nia ,Planowania i Organizacji oraz Handlowego. Od 1963-1 9?ii w 
"Oentrokablu" P.S.JL.i P w Bytomiu jako kierowniczka Działu upłyn
niania Kemanenców.Oa 1 973 na rencie inwaiiazKiej .ooecnie na eme
ryturze.
w r lyo^ owaowiałam.Dwie córki powyższycn studiach.
Pracowałam w liidze Kobiet,P6K.Byłam 6 lat /i 9?1-197b/ jako ławnicz- 
ka w Kolegium Orzeka jąjrym przy Urzędzie Miejskim w łJytomiu.

Jestem bezpartyjna i miałam zwyczaj mówić to,co myślę w związku 
z czym nie mam żadnych odznaczeń.
PS.Przed wojną byłam przedstawiona do brązowego Krzyża Zasługi 1939.
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