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R e_l a_c j_a

spisana na podstawie ustnie podanych informacji o przebiegu służby
9

w AK ob. KASZYŃSKIEJ Biruty ps. "Hanka” "Agnieszka" - przez Kowal

ską Jadwigę ps. "Agnieszka"

Przysięgę odebrała od niej już w 1939 r. Halina Wasilewska.

Nie otrzymała wyraźnego przydziału, wykonywała ściśle otrzymane po

lecenia od Wandy Jamiołkowskiej, o której wiedziała, że pracuje w 

wywiadzie. Przenosiła wiadomości, dyżurowała w lokalach. Jej loka

lem kontaktowym było mieszkanie dr Dobrowolskiej Natalii. Bardzo 

ścisły kontakt utrzymywała z p.Kondratowską zam. Zadwórzańska 117.

Sama miwszkała u dr Dobrowolskiej- pracowała oficjalnie jako 

robotnica w ...............................

Po wojnie niemiecko - radzieckiej otrzymała wyraźny przydział 

VI.41 r. była komórką poczty II. Przełożonym był "Walery". Sama 

używała wtedy ps. "Hanka" współpracowała z Młynarczykową, która 

była kierownikiem poczty w Okręgu./Pod koniec 42 r. przeszła z Ob

szaru na Okręg terenowy WSK na 3 - 4 miesiące/ i Jamiołkowską "We

ronika", która wtedy już była komendantką WSK Obszaru.

Młynarczykowa chyba w roku 1942 przeszła na funkcję Szefa WSK. 

Okręgu, swą funkcję poprzednią przekazała Skulskiej Wandzie. Dwa 

nj-jo-łużej działając* ^woje punkty pamięta - to mieszkanie Romy Iży

ckiej i Wozaczyńskich.

Oprócz: funkcji w II /u "Walerego"/ "Hanka" była wykorzystywa

na przez, "Weronikę" jako instruktorka szkoląca na kursach WSK mię

dzy innymi na kursach organizowanych dla środowiska harcerskiego. 

Stąd miała duże kontakty harcersKie. Przez p.Kondratowską uzyskała 

kontakty na więzienie, Ale strażniczki, z którymi miała przez wy

mienioną kontakty zastrzegły sobie, iż chcą tylko z nią się konta

ktować. Utarła się opinia wśród Oddz. Sztabu Okr. i Obsz. że przez 

nią można wiele spraw załatwić. Zwracano się do niej wielokrotnie. 

Ta sytuacja nadmiernych indywidualnych lecz b. pożytecznych konta

któw zdaniem "Walerego" i "Weroniki" mogła grozić dekonspiracją. 

Postawiono jej rozkazem zerwanie pewnych powiązań. Ale jak zaszła 

potrzeba wykorzystywano jej Kontakty. "Weronika" odcięła ją od kur

sów. Te sprawy zaczęły ją rozżalać, przestała się czuć dobrze w 

swej Komórce.

W tym okresie rok 1942/43 /początek/ Barbara Grabska - Trete- 

rowa ps. "Jasia" zaproponowała jej przeniesienie służbowe do V. 

Otrzymała funkcję kierowniczki poczty Obszaru. Miała w tym czasie 

objąć i prowadzenie siatki służby kurierów - rozmawiała z nią na
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ten temat Maleczyńska - Trębicka. Jednak pozostała przy poczcie. 

Pri,y;ęła w tym okresie ps. "Agnieszka" właśnie narzucony przez 

"Jasię"

W tyra czasie była jedyną łączniczką noszącą pocztę do Pruta - 

uczyła go również szyfrów. Łączniczką Okręgu była Pempusówna - Po

pławska. Jako kierownik poczty Obszaru otrzymywała b. dużą kore

spondencję, którą dzieliła wg kryptonimów, lec& nazw tych zupeł

nie nie pamięta. Najczęstrze kontakty:: "Jasia", "Marta", "Maria", 

p.Kondratowskiej pseudonimu nie zna. Dużo łączniczek z. Oddz.Szta

bu* których nazwisk nie pamięta.

Strażniczka - Marszałek 

"Walery" - Pohoski 

'•'Prut" - Sawicki 

"Marta" - Horodyńska

"Maria" - ? sekretarka Szefa Sztabu Obszaru

"Jasia" - Grabska —  Treterowa 

"Weronika" - Jamiołkowska

Pracowała do wkroczenia wojsk radzieckich, dzięki dużej 

ostrożności została zwolniona.-

Spisała Jadwiga Kowalska

/-/ J.Kowalska

dn.15.III.1975 r.
Warszawa
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lecenia od Wandy Jamiołkowskiej, o której wiedziała, że pracuje w 

wywiadzie. Przenosiła wiadomości, dyżurowała w lokalach. Jej loka

lem kontaktowym było mieszkanie dr Dobrowolskiej Natalii. Bardzo 

ścisły kontakt utrzymywała z p.Kondratowską zam. Zadwórzańska 117.
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Imię i nazwisko: Urszula Biruta KASZYŃSKA 

Imiona rodziców: Józef i Zofia z d.Borkowska 

Miejsce urodzenia: Łódź 

Data urodzenia: 25 XII 1907 

Miejsce zamieszkania: Warszawa ul.1

Miejsce prac/ i stanowisko: emerytka Centralny Zarząd Wydawnictw 

okresowe prace zlecone.

Wykształcenie: niepełne wyższe /absolutorium U.W./

Służba wojskowa: Od l . I X . 3 S  ewakuacja z. Urzędem WFiPW z  Katowic 

jako referentka PWK do Lwowa. Udział w Baonie Lwowskim PSWK, na

stępnie w SZP-ZWZ-AK w K-dzie Obszaru, do 42 r. kontakty na 

więzienia, do 44 r. dział poczty w łączności. Wróciła do W-wy 

w marcu 1946 r. pociągiem repatriacyjnym.

Posiadane ordery, odznaczenia i odznakir Medal K.i S. Zasłużony 

Działacz Kultury, Srebrny Krzyż Zasługi - Leg.1736 z 16.V.65 n.

W czerwcu 1946 po powrocie do Warszawy zgłosiła się do PUWFiPW, 

gdzie została zaangażowana jako referentka w Okr.Urzędzie WFiPW 

w Poznaniu od 15.VII.1946. Od lutego 1948 przechodzi na kierowni 

referatu wyszkolenia w Wydziale Kobiecym Org. "Służba Polsce" 

w Warszawie. Po likwidacji Org. "Służba Polsce" przeszła do pra

cy w ruchu wydawniczym 1.VII.1952.
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Odpis 2 relac.ji

Imię i nazwisko: Urszula Biruta KASZYŃSKA 

Imiona rodziców: Józef i Zofia z d.Borkowska 

Miejsce urodzenia: Łódź 

Lata urodzenia: 25 XII 1907 

Miejsce zamieszkania: Warszawa ul.r

Miejsce pracy i stanowisko: emerytka Centralny Zarząd Wydawnictw, 

okresowe prace zJ_econe.

Wykształcenie: niepełne wyższe /absolutorium U.W./

Służba wojskowa: Od l.IX.3S ewakuacja z Urzędem WFiPW z Katowic 

jako referentka PWK do Lwowa. Udział w Baonie Lwowskim PSWK, na

stępnie w SZP-ZWZ-AK w K-dzie Obszaru, do 42 r. kontakty na 

więzienia, do 44 r. dział poczty w łączności. Wróciła do W-wy 

w marcu 1946 r. pociągiem repatriacyjnym.

Posiadane ordery, odznaczenia i odznaki: Medal K.i S. Zasłużony 

Działacz Kultury, Srebrny Krzyż Zasługi - Leg.1736 z 16.V.65 r.

W czerwcu 1946 po powrocie do Warszawy zgłosiła się do PUWFiPW, 

gdzie została zaangażowana jako referentka w Okr.Urzędzie WFiPW 

w Poznaniu od 15.VII.1946. Od lutego 1948 przechodzi na kierownik 

referatu wyszkolenia w Wydziale Kobiecym Oi'g. "Służba Polsce" 

w Warszawie. Po likwidacji Org. "Służba Polsce" przeszła do pra

cy w ruchu wydawniczym 1.VII.1952.
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Przewodniczka DIHUTA KASZYfiSKA 

ps.Hanka , Agnieszka

Urodzona 2?,XII.1907r»w Łodzi.Świadectwo dojrzałości otrzymała 

w Łodzi w I927r.i w tymże roku podjęła studia humanistyczne na 

Uniwersytecie Warszawskim.W I929r. zapisała się do Hufca Aka

demickiego PWK.W następnych latach po pogłębieniu kwalifikacji 

instruktorskich,przerwała studia i podjęła pracę zawodową w or

ganizacji PKdOK,Pełniła funkcję komendantki Koła Lokalnego P#K 

w Bydgoszczy w latach 1934-37.W 1935 ukończyła wyższy kurs ins

truktorski^ od 1937r.była kierowniczką Referatu WF i PWK w Śląs

kim Rejonowym Urzędzie WF i FV..Ewakuowana we wrześniu 1939r. 

z Katowic do Lwowa.Tam uczestniczyła w obronie Lwowa przed Niem

cami,mając przydział do Batalionu PSWK.Zaprzysiężona w 1940r. 

w ZWZ,została przydzielona najpierw do Wydziału Łączności II Od

działu Sztabu Okręgu Lwowskiego ZWZ.Od 1941r. do wkroczenia wojsl 

radzieckich kierowała komórką Łączności Pocztowej komendy Obsza

ru Lwowskiego AK.Równocześnie,czasowo do roku 1942 organizowała 

szkolenie wojskowe kobiet w Referacie tfSK komendy Obszaru.

Wróciła do Warszawy w I946r.0bjęła stanowisko referentki 

Referatu Kobiecego w Okręgowym Urzędzie WF i FW w Poznaniu, 

a od lutego I948r. objęła Referat Wyszkolenia w Wydziale Kobiecyi 

Powszechnej Organizacji Służby Polsce,pracując tam aż do likwi

dacji tej organizacji.

Cd 1952r.,aż do przejścia na emeryturę pracowała w dziale wy

dawniczym Ministerstwa Kultury i Sztuki.
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Relacja o nieżyjąca.j uczestniczce Ruchu Oporu

K a r a a i u k^o w a W i k t o r i a .

; it
I . _3§ne_oscbi;-ts_:

1. Karasiukowa Wiktoria z d. Wróbel

2. nr. 18 października 19ol r w Przemyślu

1. c. Józefa i Elżbiety z ć. Hiek , ojciec młynarz

4. i. A-lolf- ,kierownika szkoły nr. 1 w %ysskowle povr. Zawiercie

5. wykształcenie średnie, nauczycielka w ^ z k o w i e  pow. Zawiercie

6. dana podaje mąż, Adolf Karasiuk, Myszków , ul. Leśna 1.

II. Przed 1939 r.

1. Zatrudniona jako nauczycielka od 1921 r na Podlasiu, w Łiiysz-

kowie od 1925 r. W 1924 r wyszła zamąż.

2.członek ZNP

III. okres okupacji.

1. ,« czasie okupacji prowadziła tejne nauczanie w Myszkowie, co 

dawało środki utrzymania.

2.Pozostali w Myszkowie nauczyciele pu zlikwidowaniu w czerwcu 

194o istniejących polskich szkół ^klasowych uczyli nadal taj

nie dzieci w grupach, -edług oświadczenia gestapo za to naucza

nie 15/2o listopada 1941 r zostało aresztowanych 7 nauczycieli 

ze szkoły nr I., w tym uąż iCaraslukowej Adolf. 4 Nauczycieli

/ 3Hfcnielnik logdan. Gło*niak Ludwik, Nadworski i Trzą^ ki /zginę

ło w obozach koncentaracyjnych. JCarasiuk Adolf, aresztowany 

dwukrotnie przebywał w czasie okupacji w 4 oboz ch koncentr.

3—4. Wiktoria Karasiukowa^mimo to uczyła dzieci polskie nadal 

konspiracyjnie. Została aresztowana z początkiem 194 3 r, po

czątkowo umieszczona w obozie dla Polaków w Siemianowicach 

śląskich, skąd przesłała tylko 2 kartki do koleżanki w Mysz

kowie. Po wykryciu naterenie obozu tajnej organizacji i kontak

tów z miejscowymi Polakami wywi iziona wrgtz z inymi więźniami 

do obozu 'koncentracyjnego w Oświęcimiu, .gdzie zginęła przy

puszczalnie już w 194 3 r, ponieważ już nie nadeszła od niej 

żadna wiadomość. -
T*

Źródła: relacja męża Adolfa K-arasiuka w posiadaniu A.Kbrczyńskicj,^  

K atowicel9, Warmińska 19/17.

- 2 pocztówki oboze adresowane do koleżanki w Myszkowie 

Aurelii Chojnackiej.

-Roman Hrabar. Polenlager. SIN / śląski Instytut Naukowy/16
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