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Sędzia dochodzeniowy

Odpis ( tłumaczenie z j. niemieckiego )

Zwickau (Saks) 8 grudnia 1941 r.

Nakaz Aresztowania

Nr akt
556 e 4/41

Urodzona 22.10.1919 r. w Łodzi, pracownik biurowy Janina LECH z Włocławka 

podlega aresztowi śledczemu.

Jest ona mocno podejrzana, że od marca do początku września 1940 r. 

zajmowała się we Włocławku działalnością szpiegowską przeciwko Rzeszy. Dążyła 

bowiem do bezwzględnego oderwania okręgu Wartegau od macierzystych niemieckich 

terenów. Wstąpiła bowiem do nielegalnej, antyniemieckiej, konspiracyjnej, polskiej, 

Kujawskiej Organizacji polityczno-literackiej, w której pełniła funkcję sekretarki do 

dowódcy grupy. Drukowała odezwy (ulotki), rozpowszechniała je, komponowała listy 

do polskich kobiet i żołnierzy, werbowała członków do organizacji, inkasowała kwoty 

składkowe- tym samym stworzyła podstawy do osiągania przez nielegalną organizację 

jej zdradliwych celów.

Według §§10. Rozdz. 1, ustęp 83, litera 2 i 3 -  jest zbrodnią.

Dochodzenie i areszt śledczy nie podlega zawieszeniu, ponieważ podmiotem badań jest 

zbrodnia, także istnieje podstawa do obawy ucieczki aresztowanej.

W stosunku do nakazu aresztowania są dozwolone środki prawne w sensie 

zastosowania zażalenia.

Radca Sądu Krajowego 

Dr. Roland
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Bekantmachung

Der Strafsenat des Oberlandesgericht in Posen hat am 13 Oktober 1942:

Stanislaus Mazurek }
> beide aus Leslau 

Janina Lech V

am 27 Oktober 1942

Wanda Daszkowska aus Leslau

Henryka Wojdyllo aus Wolne Kreis Hermannsbad

wegen Auflehnunng gegen das Reich zum Tode verurteilt.

Die Urteile sind vollstreckt worden.

Posen, den 28 November 1942.

Der Reichsstatthalter (Generalstaatsanwalt) im Reichsgau Wartenland.

Tłumaczenie 

Obwieszczenie

Strafsenat des Oberlandesgericht in Posen skazał na śmierć za zbuntowanie się przeciwko HI Rzeszy 

dnia 13 października 1942 roku:

Stanisława Mazurek )
> oboje z Włocławka 

Janinę Lech \

dnia 27 października 1942 roku

Wandę Daszkowską z Włocławka

Henryka Wojdyllo z Wolne pow. Hermannsbad

Wyroki zostały wykonane.

Posen, den 28 November 1942.

Der Reichsstatthalter (Generalstaatsanwalt) im Reichsgau Wartenland.

( adres drukami: NS-Druck Wartheland, Posen)
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POLSKI C Z E R W O N Y  KRZYZ
ZARZĄD GŁÓWNY

BIURO INFORMACJI I POSZUKIWAŃ

Nr E . ■ I-nf .• 302 89/P
K onto w  NBP IV O d d z ia !  M ieiski 

Nr 1551-9-13943

Warszawa, dnia................. 197.
M okotow ska 14 Tel. 28-52-01 
A d res pocztow y: W a rsz a w a  10, s k r y tk a  p oczt. Nr 47rJ<17 '-J

Pan
Ryszard SZ^EMBOROWSKI

ul.Wieni/cka 34-d m .73 

57-800 S ł o t / ł a w e k

W odpowiedzi na list z dnia 25*IX.1.972r - uprzejmie zawiadamiamy 
że w ewidencji strat wojennych, prowadzonej przez Polski Czerwony 
Krzyż figurują:

1. WOŻNICKI Teofil ur.20.XII.1898r - Janiszewek, urzędnik, /ostatni,, 
adres: Włocławek, Amsełweg Nr. 4a/, który w dniu §.V.1940 r. 
przybył do obozu koncentracyjnego Dachau, Nr.w.9739 i zmarł
w tym obozie w dniu 4.III.1941 r.

2. ŚLIWIŃSKI Eugeniusz u r . 9,XI.1918r we Włocławku, syn Jana i Sofii, 
zawód: ślusarz maszynowy /adres matki - Solingen/, który zmarł
w dniu 8.VIII. 19/45 r. w Leichłingen, pow. Rhein Wupper - Niemcy. 
Pochowany na cmentarzu w Leichłingen, pole A, rząd 6 , grób 26.

3. SZYMAŃSKI Kazimierz ur. 4.IV.1921 r - Włocławek, urzędnik, który 
w dniu 11 .III.I943 r przybył do obozu konc. w M aut;haueen

- Nr.w. 24991.

4. TURCZYNOWICZ Danuta /bliższych danych personalnych brak/, która 
przebywała w obozie konc. Oświęcim, Nr.w. 34671 i zmarła w bym 
obozie w dniu 14.III.1943 r .

5. LECH Magdalena /bliższych danych personalnych brak/, która prze
bywała w obozie Koncentracyjnym w Oświęcimiu Nr.w. 34670, z / i cis 
zmarła.

6. WAJC0WICZ inna ur. 25.VII.1926 r. w Warszawie, uczennica, zamiesz
kała ostatnio w Warszawie ul. Krochmalna 62, która zginęła
w okresie VIII-Z.1944 r. w Warszawie

Jednocześnie informujemy, że w 1946 roku Oddział 
Polskiego Czerwonego Krzyża we Włocławku nadesłał nam informacje, 
pochodzące z rozplakatowanych w czasie wojny wyroków.dotyczący©h- 
LECH Janiny i WOJDYLLO Henrykis

Poniżej przekazujemy otrzymane imienne meldunki:

/  'I
V LECH Janina ur. 22.X.1919 r. w Lodzi, c.Jana i Marii, ekspedientka 

zmarła w listopadzie 1943' r. w Dreźnie.

WOJDYLLO Henryka ur. w marcu 1920 r, w m. Wolne, c. Władysława 
i Małgorzaty; pracownik pralni chemicznej, zmarła w dniu 27.X.1942: 
we Wrocławiu.

0 pozostałych osobach1 wiadomości nie posiadamy.
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Konspiracyjne gazety w niemieckim plecaku

Najstarsza była Janina, następnie syn Benedykt, po
tem Maria, Elżbieta, Roman i Teodor. Sześcioro dzieci 
Marii i lana Lechów z ulicy Ceglanej. Oprócz najmłod
szego Teodora wojna nie oszczędziła nikogo. Janina 
i Maria za działalność konspiracyjną zostały przez 
Niemców* zamordowane. Benedykta wyzwoliły woj
ska amerykańskie z obozu koncentracyjnego Maut
hausen, Elżbiecie udało się przeżyć naloty aliantów na 
niemieckie zakłady zbrojeniowe, gdzie była na robo
tach przymusowych. Roman, kilkunastoletni chłopak, 
musiał ciężko pracować w jednym z niemieckich zak
ładów we Włocławku.

Janina, jako najstarsza w iek iem , m a najbar
dziej bujny, a jednocześn ie tragiczny życiorys.

Urodziła się w 1919 roku w Łodzi. Uczęszczała do 
Szkoły Podstawowej nr 6 we Włocławku. Następnie do 
„8-klasowego Gimnazjum Żeńskiego Janiny Steinbo- 
kówny“, które mieściło się początkowo przy ul. Cygan
ka 28-30, a potem w lokalu przy ul. Przejazd 5, póź
niejszej ulicy Kopernika. W 1928 roku szkołę przenie
siono do gmachu przy pl. Kopernika 2, gdzie obok 
Gimnazjum znalazło się również Seminarium wraz 
z internatem. Było to prywatne gimnazjum, które 
z chwilą odejścia J. Steinbokówny w 1931 roku przeję
ło Zgromadzenie SS Urszulanek.

Rodzice Janiny nie byli zamożni, stąd też córka pie
niądze na naukę starała się pozyskać własną pracą. 
Z racji swoich nieprzeciętnych zdolności udzielała ko
repetycji, żeby za nie opłacać czesne w gimnazjum. 
Pomimo tego znalazła również czas na nadobowiązko
we zajęcia związane z uczestnictwem w różnych orga
nizacjach. Wstąpiła do harcerstwa, gdzie była drużyno
wą oraz jedną z instruktorek Chorągwi Pomorskiej.

Zajęcie w dniu 14 września miasta przez Niemców 
spowodowało zejście całego harcerstwa do podzie
mia. Janina, wraz z siostrą Marią, była współorganiza
torką włocławskiego tajnego harcerstwa, które otrzy
mało kryptonim Szare Szeregi. Posługiwała się pseu
donimami Janina", „Cytra", „Lena“. JednocześNie jej 
ambicją było utwprzenie regionalnej organizacji ruchu 
oporu. Była przekonana, że im więcej ich powstaje, 
tym bardziej będą szkodziły wrogowi. W ten sposób 
dwie siostry stały się konspiratorkami dwóch organiza
cji: Szarych Szeregów i Kujawskiego Związku Politycz- 
no-Literackiego.

Założycielami K. Z. P.-L. byli -  obok Janiny Lech -  
m. in. Eugeniusz Kłosowski i Henryk Promis. Powstał 
on w 1940 roku i obejmował swym zasięgiem miasto 
i powiat Włocławek. Wzorował się na strukturze cy
wilnej, a nie wojskowej.

Sekretarzem organizacji była Janina Lech. To ona 
redagowała większość konspiracyjnych gazetek, 
w których, obok wiadomości z nasłuchu, znajdowały 
się jej patriotyczne wiersze. Wydawnictwa te były kol
portowane pod następującymi tytułami: „Głos Ojczyz
ny", „Kuźnica", „Ogniwo", „Orkan", „Placówka", 
„Świt", „Zew". Docierały one poza Kujawy, również na 
teren Rzeszy. Były m. in. podrzucane niemieckim żoł
nierzom do plecaków, stąd najwyższe władze hitle
rowskie starały się za wszelką cenę wytropić podziem
ną organizację.

Aresztowania spadły na Kujawski Związek Politycz- 
no-Literacki w lutym 1941 roku i trwały do końca lip- 
ca. Wydarzenia tamtych dni tak wspomina brat Janiny 
— Benedykt: „... 2 luty 1941 rok, godzina 20.20, matka 
przygotowuje kolację. Nagle, niespodziewanie otwie-

Janina z Włocławka 
-  niebezpieczna 
dla Rzeszy
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■Wjpolnc złoty, biwaki 1 lćifcci.łkii: wykształciły w niej 
talent organizacyjny. Była bardzo łubianą i towarzyską 
osobą. To zaowocowało później podczas kampanii 
wrześniowej w 1939 roku.

Wstąpiła również do Katolickiego Stowarzyszenia 
Młodzieży Żeńskiej, w którym aktywnie działała. Orga
nizowała różne wspólne spotkania K. S. M. Z., zbiórki 
pieniężne, wystąpienia teatralne dla włocławskiej wi
downi itp. W jednym z nich, tuż przed wojną, w przed
stawieniu pt. „Wanda, co nie chciała Niemca" grała 
główną rolę. Nie pomyślała wówczas, że zdjęcie zro
bione jej przez jednego z widzów posłuży później pro
kuratorowi hitlerowskiemu za dowód antyniemieckos'- 
ci.

Wielkim wydarzeniem w historii przedwojennego 
Wocławka było oddanie do eksploatacji nowego mo
stu w dniu 25 września 1937 roku. Przybyłego na 
otwarcie mostu Edwarda Rydza—Śmigłego witała m. in. 
Janina Lech, a do nuncjusza Stolicy Apostolskiej wy
głosiła długie przemówienie w języku włoskim.

Swoich zdolności próbowała w pisaniu sztuk sce
nicznych oraz wierszy. Napisała m. in. scenariusz do 
„Tajemnicy' Wiejskiej Chaty“ Wandy Grochowskiej. 
Spośród zachowanego zbioru poezji na przytoczenie 
zasługuje, w związku z niedawną rocznicą odzyskania 
niepodległości, napisany w 1933 roku fragment utwo
ru pt.: „Przeminęły ciężkie lata (na 11-go listopada)" 

Przeminęły ciężkie lata 
M inął kres niewoli 
Pieśń dziękczynna tu niebo wzlata 
Za zm ianę doli!
Boże nasz Ojcze, dzięki Ci składamy 
Że Polskę nasza znow u wolną m am y  
Żeś nas wyzwolił z  pod  jarzm a srogiego 
Co gniotło duszę narodu polskiego.
Na dwa lata przed rozpoczęciem wojny zaczęła pra

cę w „Magazynie obuwia A. Koczorowskiego". Była to 
firma założona w 1880 roku w Gnieźnie, a jej oddział 
znajdował się we Włocławku przy ulicy 3 Maja 9- Tam 
prowadziła korespondencję,, księgowość, kartotekę 
całego sklepu. Właściciel, A. Koczorowski, miał o niej 
bardzo dobrą opinię. Była sumienną i uczciwą osobą.

Pracując zawodowo nadal działała w harcerstwie, 
z którego w związku ze zbliżającą się wojną, w ostat
nim miesiącu pokoju, powstało Pogotowie Harcerskie. 
Z chwilą wybuchu wojny P. H. na czele z hm. Teofilem 
Woźnickim rozpoczęło swoją wojenną epopeję. Wło
cławek nie znalazł się w centrum walk, jednak harce
rze pomagali wojsku i ludności w różny sposób: uła
twiali przemarsz jednostkom wojskowym, utrzymywa
li łączność w mieście, włączali się do służby sanitarnej 
oraz dbali o ład i porządek. Wśród nich zawsze była 
widoczna Janina.

_____________O s t

tają się drzwi i wpadają gestapowcy z uuinsczem.TO 
pobieżnej rewizji (siostra poprzednio spaliła ważne 
dokumenty, coś przeczuwała) zostałem wraz z Janiną 
wyprowadzony z mieszkania. Od II piętra, ńa którym 
mieszkaliśmy, do samochodu, był ustawiony gęsty 
szpaler policjantów, trzymających broń gotową do 
strzału...".

Janina została przewieziona na komendę policji, po
tem na gestapo i wreszcie do więzienia (mieściło się 
w pobliżu obecnego gmachu sądów, przy ul. Kiliń
skiego). Była poddawana najcięższym przesłucha
niom, torturom, szczególnie w budynku gestapo 
(obecna ul. Kościuszki).

Z 'Włocławka wywieziono ją do więzienia w Zwic- 
kau w Saksonii. Spotkała tam na rozprawie siostrę 
Magdalenę i brata Benedykta. Główny sędzia brutalnie 
żądał, aby wraz z rodzeństwem odpowiadała po nie
miecku (Janina znała język niemiecki). Jednak musia
no powołać tłumacza. Janina, Maria, Benedykt oraz 
pozostali członkowie organizacji zostali oskarżeni
0 „przygotowanie zdrady stanu" (Vorbereitung zum 
Hochverrat). Jako dowód winy wobec Janiny posłuży
ła m. in. jej antyniemiecka postawa przed wojną (rola 
Wandy w sztuce). W ogóle cała rozprawa była wielką 
fikcją.

Tanina I.ech. jako „najbardziej niebezpieczna dla 
Rzeszy", otrzymała najwyższy wyrok, który hitlerowcy 
wykonali przez zgilotynowanie. To tragiczne wydarze
nie widziałTETwłasnego oczy jej brat Benedykt, które
go okna więzienne wychodziły na dziedziniec, gdzie 
była ustawiono gilotyna. Od współwięźniów, także od 
strażników usłyszał, że w przeddzień wykonania wy
roku została przez pilnujących dodatkowo pobita, 
zmaltretowana. Taki był „zwyczaj" oprawców. O jej 
niezłomności i bohaterskiej postawie niech świadczy 
nadany jej przez nich samych przydomek „świętej Pol- 
ki“. ^

Wyroki hitlerowskie wobec tej regionalnej, stosun- *5 
kowo małej, bo liczącej 170 członków organizacji, były 
okrutne. Zwłaszcza że nie stawiała ona sobie celów 
ofensywnych, wojskowych, a jedynie propagandowe. ' ^  
Niemcom chodziło wyłącznie o wytępienie w tez- 
względny sposób polskości wśród młodych dziewcząt §
1 chłopców, którzy odważyli się walczyć z wrogiem. §

W ten sposób Janina Lech, członek-żołnierz Kujaw-__5
skiego Związku Polityczno-Literackiego, Szarych Sze- 
regów, Związku Walki Zbrojnej (o tym fragmencie jej , ^  
życia wiemy niewiele), niedoszła poetka, rozstała się 
z życiem, które nie zawahała się poświęcić dla tego, co 
najbardziej ukochała -  wolnej Ojczyzny. -

Vnt|r, WITOLD STANKOWSKI
Autor dziękuje Państwu Stefanii i Romanowi Le

chom za udostępnienie prywatnych .z b io r ó w . .

csAłi^k.yA. K> 'l Ja \l\ , H1
_

y\ 1 /
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o< Lech Janina ps. ,Janina, „Cytra”, „Lena”, 
„Eni” (1919-1942), współorganizatorka Kujaw
skiego Związku Polityczno-Literackiego, człon
kini Szarych Szeregów i ZWZ we Włocławku.

Urodzona 22 października 1919 r. w Łodzi, 
najstarsza z sześciorga dzieci Jana i Marii z d. 
Lewandowskiej. Ojciec z zawodu kowal po
czątkowo pracował w Fabryce Superfosfatów 
dr. R. Maya, a po jej upadłości prowadził nie
wielki warsztat prywatny, matka była krawco
wą. Lechowie przed wojną i w czasie okupacji 
mieszkali we Włocławku przy ul. Ceglanej 1. 
Ukończyła szkołę powszechną, a następnie 8- 
-klasowe Gimnazjum Żeńskie SS Urszulanek. 

Pochodząc z niezamożnej rodziny, pieniądze na naukę zdobywała udzielając 
korepetycji. Gimnazjum ukończyła w 1937 r. i podjęła pracę zawodową 
w „Magazynie Obuwia A. Kaczorowskiego”, który mieścił się we Włocławku 
przy ul. 3 Maja 9. Prowadziła tam księgowość, korektę sklepu, korespondencję.

W okresie nauki wstąpiła do harcerstwa, została drużynową i instruktorką 
Chorągwi Pomorskiej, oraz do Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Żeńskiej
i Męskiej (KSMŻiM). Na miesiąc przed wybuchem wojny wraz z siostrą Marią 
Magdaleną i bratem Benedyktem rozpoczęła działalność w Wojennym Pogoto
wiu Harcerek, które na czele z hm Teofilem Woźnickim aktywnie włączyło się 
w pomoc wojsku i ludności cywilnej. Zajęcie Włocławka przez Niemców 14 IX 
1939 r. tylko na krótko przerwało jej działalność. Już w listopadzie została 
członkinią konspiracyjnego harcerstwa -  hufca im. Romualda Traugutta. Była 
m.in. inicjatorką akcji pomocy dla jeńców wojennych i rodzin osób aresztowa
nych przez gestapo, co w późniejszym okresie spowodowało nawiązanie kon
taktów konspiracyjnych z Wacławem Guzowskim ps. „Smuga”, „Mietek”, 
współtwórcą włocławskiego ZWZ-AK.

Przedwojenna znajomość z działalności w Akcji Katolickiej z Eugeniuszem 
Kłosowskim zaowocowała utworzeniem w marcu 1940 r. regionalnej konspira
cyjnej organizacji Katolickiego Związku Polityczno-Literackiego (KZPL), sku-

17



h

<5
piającego głównie młodzież z organizacji katolickich i harcerską z Włocławka 
oraz powiatu włocławskiego, Inowrocławia, Torunia i Bydgoszczy.

Janina Lech odgrywała w nim, zwłaszcza początkowo, do czerwca 1940 r., 
kluczową rolę. Obok wyżej wymienionych funkcji prowadziła z ramienia Wy
sokiej Rady kasę organizacji. W nakazie aresztowania wystawionym w Zwickau 
8 XII 1941 r. tak oceniono jej działalność: „Drukowała odezwy (ulotki), rozpo
wszechniała je, komponowała listy do polskich kobiet i żołnierzy, werbowała 
członków do organizacji, inkasowała kwoty składkowe -  tym samym stworzyła 
podstawy do osiągania przez nielegalną organizację jej zdradliwych celów”. 
Poróżniona -  na tle sposobu prowadzenia działalności konspiracyjnej i redak
cyjnej z E. Kłosowskim -  została przez niego odsunięta od współdecydowania 
o kierunkach działalności. Na tym samym tle doszło do rozłamu w KZPL, 
z którego odeszła część konspiratorów na czele z Adrianem Turczynowiczem, 
tworząc 15 VIII 1940 r. Kujawskie Stowarzyszenie Społeczno-Literackie 
(KSSL), o podobnym profilu jak KZPL, wydające pismo „Piorun”. Wraz 
z J. Lech przeszła ;do niego grupa harcerek, którą sama zwerbowała. Były wśród 
nich: Henryka Wojdyłło, Jadwiga Nowacka, Wanda Daczkowska, Antonina C h y -r 
bińska, a także Maria Magdalena Lech.

Aresztowana 2 II 1941 r. i uwięziona najpierw we Włocławku, gdzie podda
na została brutalnemu śledztwu w siedzibie gestapo przy ul. Kościuszki (ówcze
sna Herman Góringstrasse), została przewieziona do więzienia w Zwickau w Sak
sonii. Dn. 13 X 1942 r. skazana została na podstawie oskarżenia
o „przygotowanie zdrady stanu” przez Wyższy Sąd Krajowy w Poznaniu na 
sesji wyjazdowej w Dreźnie na karę śmierci. Jednym z dowodów jej szczególnie 
antyniemieckiej postawy było zdjęcie z amatorskiego przedstawienia z 1937 r. 
pt. „Wanda co nie chciała Niemca”, w którym Janina grała główną rolę. Do 
końca zachowała niezłomną postawę. Została zgilotynowana w X 1942 r. na 
dziedzińcu więzienia w Dreźnie. Świadkiem jej ostatniej drogi był z okna wię
ziennej celi brat Benedykt.

Pośmiertnie odznaczona Krzyżem AK.

IPN-KŚZpNP, 399 RJM sygn. 444, k. 100-106; kopie odpisów: Nakaz aresztowa
nia z 8 grudnia 1941 r. i Obwieszczenie o wykonaniu wyroku z 28 X I 1942 r. 
(w zbiorach autora); APAK T.: Lech B., Lech R., Tuczynowicz A., Wyględowska 
J.; Jaszowsk i  T., Kujawski Związek Polityczno-Literacki we Włocławku, w: 
Pom. org. konsp. poza AK..., passim; K r a j  e w s k i M., W cieniu wojny i okupacji, 
Rypin 1995.

A - 5~ Bogdan Ziółkowski
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LECH JANINA 
pseud.: Janina, Cytra, Lena, Eni
(1919-1942), współorganizatorka Kujawskie
go Związku Polityczno-Literackiego, członki
ni Szarych Szeregów i Związku Walki Zbrojnej 
we Włocławku.

Urodziła się 22 X 1919 r. 
w Łodzi, była najstarszą 
z sześciorga dzieci Jana 
i Marii z d. Lewandow
skiej. Ojciec, z zawodu 
kowal, początkowo pra
cował w Fabryce Super- 
fosfatów dr. R. Maya, 
a po jej upadłości (1930) 
prowadził niewielki war
sztat prywatny; matka 
była krawcową. Lecho
wie przed II wojną świa

tową i w czasie okupacji mieszkali we Włocławku 
przy ul. Ceglanej 1. Janina Lech ukończyła szkołę 
powszechną nr 6, a następnie Gimnazjum Żeńskie SS 
Urszulanek. Pochodziła z niezamożnej rodziny i o pie
niądze na naukę starała się własną pracą, udzielając 
korepetycji. Gimnazjum ukończyła w 1937 r. i podję
ła pracę zawodową w „Magazynie obuwia A. Kaczo-
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rowski”, który mieścił się we Włocławku przy ul. 3 Ma
ja 9. Początkowo była ekspedientką, a następnie pro
wadziła księgowość i korespondencję.

W okresie nauki wstąpiła do harcerstwa, została 
drużynową i instruktorką Chorągwi Pomorskiej, oraz 
do Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Żeńskiej, 
jednej z czterech kolumn Akcji Katolickiej i była pre
zeską jednego z kół. To w KSMŻ ukształtowała się 
jej postawa ideowa. Zawsze podkreślała, że najważ
niejsze jest podporządkowanie własnych celów naj
wyższemu dobru — Bogu i Ojczyźnie. Dała się po
znać w tym okresie jako doskonała organizatorka, 
osoba sumienna i opanowana, a jednocześnie towa
rzyska, łatwo nawiązująca kontakty. Pisała również 
utwory poetyckie i grała w amatorskich przedsta
wieniach teatralnych, m.in. tytułową rolę Janki 
w sztuce Adriana Turczynowicza „Na progu” i tytu
łową rolę w sztuce „Wanda co nie chciała Niemca” 
w jego reżyserii. W opinii miejscowych krytyków 
posiadała duże zdolności sceniczne.

27 VIII 1939 r., wraz z siostrą Marią Magdaleną 
i bratem Benedyktem, rozpoczęła działalność w Har
cerskim Pogotowiu Wojennym, ktorego komendan
tem był hm. Teofil Woźnicki. Po wybuchu wojny, 
pod dowództwem Marii Woźnickiej, komendantki 
Pogotowia Harcerek, jako samarytanka pełniła służ
bę sanitarną, głównie w szpitalach polowych i punk
tach pomocy dla ludności cywilnej.

Zajęcie Włocławka przez Niemców 14IX 1939r. 
tylko na krótko przerwało jej działalność. Zaangażo
wała się, pod kierownictwem phm. Anny Lauer (z mę
ża Oleradzkiej), wraz z innymi harcerkami w działal
ność charytatywną, opiekę nad kobietami i dziećmi. 

r Od 11 XI 1939 r. została członkinią I Drużyny Kon
spiracyjnej Harcerek, należącej do konspiracyjnego 
Harcerskiego Pogotowia Wojennego im. Romualda 
Traugutta (Szarych Szeregów). Była m.in. inicjatorką 
akcji pomocy dla jeńców wojennych i rodzin osób 
aresztowanych przez gestapo, co w późniejszym 
okresie spowodowało nawiązanie, za pośrednictwem 
Henryka Promisa, kontaktów konspiracyjnych z Wa
cławem Guzowskimpseud.: Smuga, Mietek, Bartosz, 
współtwórcą włocławskiego ZWZ-AK, oraz z sio
strami zakonnymi ze Zgromadzenia Sióstr Wspólnej 
Pracy od Niepokalanej Maryi. J. Lech m.in. pomaga
ła siostrom w zajęciach przy prowadzeniu pensjona
tu dla urzędników niemieckich przy ul. Seminaryj

nej 7 (b. dom diecezjalny), siostry zaś odwzajemnia
ły się nie tylko pomocą duchową, ale i materialną, 
która była przeznaczana na cele samopomocowe.

W lutym 1940 r., wraz ze znanym jej z działal
ności w Akcji Katolickiej Eugeniuszem Karolem Kło
sowskim pseud.: Zew, Zawisza, Ziemowit, Rym- 
wid, założyła największą regionalną młodzieżową 
organizację konspiracyjną— Kujawski Związek Po- 
lityczno-Literacki. Jej nazwę wymyśliła J. Lech. 
Uzupełnienie nazwy w początkowym okresie
0 pseudonim Zew E.K. Kłosowskiego nawiązywa
ło do roli, jaką miał on w nim odegrać. J. Lech przy
jęła wówczas, obok pseudonimu Janina, pseudoni
my: Eni, Lena, Cytra. 24 III 1940 r. w mieszkaniu 
E.K. Kłosowskiego zaprzysięgła wspólnie z nim
1 Wandą Daszkowską pseud. Wan statut organiza
cji. W głównym organie KZPL —  Wysokiej Radzie 
pełniła funkcję zastępczyni prezesa i sekretarki. Do 
maja 1940 r., tj. do wstąpienia A. Turczynowicza 
pseud. Andrzej do organizacji, była również (we współ
pracy z E.K. Kłosowskim) redaktorem gazetki „Og
niwo”. Nie pracowała, posługiwała się fałszywym 
świadectwem pracy podrobionym przez brata Be
nedykta, zecera w przejętej przez Niemców dru
kami diecezjalnej. Oddała się całkowicie pracy kon
spiracyjnej. W początkowym okresie działalności, 
kiedy KZPL nie dysponował jeszcze bazą poligra
ficzną, przepisywała mozolnie nocami gazetki, nie
raz w kilkudziesięciu egzemplarzach. Obok wymie
nionych funkcji, w pierw szych miesiącach 
prowadziła również kasę organizacji (przejęta od 
V I1940 r. przez Władysława Magielskiego, pseud.: 
Rus, Miś,' Zbigniew), kierowała grupą działania (kol
portażu): oznaczoną literą „C”. Szczególnie aktyw
na była na polu werbowania nowych członków 
(zwerbowała ok. 20 osób, m.in. brata Benedykta, 
pseud. Sławek, i siostrę Marię Magdalenę, pseud. 
Szarotka) i w organizowaniu pomocy dla rodzin 
osób aresztowanych i zabitych oraz przy redago
waniu gazetek i odezw. Kierowała również działem 
literackim „Ogniwa” . W gazetkach były zamiesz
czane nie tylko jej komentarze (często współreda
gowane z bratem Benedyktem), ale i wiersze. Wie
lokrotnie wyjeżdżała w teren, gdzie osobiście 
przyjmowała przysięgę nowych członków, np. gru
py z Wolnego (k. Nieszawy) czy z Ciechocinka. 
Miała znacznie szersze spojrzenie na sprawy kon-
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cji niż pozostali członkowie kierownictwa, jed- 
ona z braku doświadczenia popełniała poważ- 
łędy, zwłaszcza w organizacji kolportażu. 
;erwcu 1940 r., poróżniona z E.K. Kłosowskim 
mat prowadzenia działalności konspiracyjnej 
akcyjnej, została przez niego odsunięta od 
Zdecydowania o kierunkach działalności. Po- 
niezgody były również organizowane przez 
Kłosowskiego w tym okresie prawie półjawne 
kania członków ugrupowania na plaży nad 
ą. Uważała, że stawia to dziewczęta z KZPL 
vuznacznej sytuacji. Na tym samym tle doszło 
jzłamu w KZPL, z którego odeszła część kon- 
itorów na czele z A. Turczynowiczem, tworząc 
III 1940 r. Kujawskie Stowarzyszenie Społecz- 
.iterackie, o podobnym profilu jak KZPL, wy
ce pismo „Piorun”. Wraz z J. Lech przeszła do 
o grupa harcerek, które sama zwerbowała. Była 
SSL do września 1940 r. odpowiedzialna za jego 
'Ortaż. Następnie została zastępczynią Danuty 
;zynowicz, pseud. Zryw. W tym przypadku 
vnym powodem zmiany było dążenie do skon- 
rowania całości działań w ręku A. Turczynowi- 
który kierował ugrupowaniem i redagował przy 
ółpracy Aleksego Lesińskiego gazetkę „Piorun”, 
lakże we wrześniu i w październiku 1940 r. prze- 
ała okres załamania psychicznego, często po- 
rzając: „Zawsze mi się zdaje, że nie umrę śmier- 
laturalną”.
’o rozszyfrowaniu przez gestapo KZPL została 
z z bratem Benedyktem aresztowana 2 I I 1941 r. 
ięziona najpierw we Włocławku, w celi nr 40 wię- 
tia przy ul. Kamkowskiego, poddana została bru- 
emu śledztwu w siedzibie gestapo przy ul. Ko- 
iszki (ówczesna Góringstrasse). Stąd została 
wieziona do obozu Błonie w Inowrocławiu, a stam- 
po 5 IX tr., przez etapowe więzienia w Poznaniu 

s Wrocławiu do więzienia sądowego w Zwickau 
•aksonii. Ponad rok oczekiwała na rozprawę są- 
vą, ściśle izolowana od pozostałych współoskar- 
iych. Sądzona była wraz z S. Mazurkiem, 
Daszkowską i B. Lechem, na podstawie aktu 
arżenia wystawionego 3 VIII 1942 r. przez Wy- 
y Sąd Krajowy w Poznaniu na sesji wyjazdowej 
Dreźnie w dniu 13 X 1942 r. Została skazana na 
? śmierci bez prawa apelacji. Do końca zachowała 
złomną postawę, starając się podtrzymać na du

chu innych sądzonych, którzy — w przeciwieństwie 
do niej — zostali skazani na długoletnie pobyty 
w więzieniach i obozach koncentracyjnych.

Janina Lech została zgilotynowana prawdopodob
nie 13 X I1 942 r. na dziedzińcu więzienia w Dreźnie. 
Świadkiem jej ostatniej drogi z okna więziennej celi 
był brat Benedykt.

Janina Lech rozkazem Komendy Szarych Szere
gów z dnia 1 VTII 1944 r. została mianowana (po
śmiertnie) podharcmistrzem, a po wojnie rodzina 
otrzymała przyznane jej odznaczenie — Krzyż Armii 
Krajowej.

IPN-AGKŚZpNP, Akta Reichsjustizministerium, sygn. CAMSW 
395 RJM 444, k. 60-61, 81,106; tamże, sygn. 11-740, k. 10,52-54; 
APAK, Inspektorat Włocławek, t. osob.: Lech Benedykt, Lech 
Janina, Lech Maria Magdalena, Wyględowska-Nowacka Jadwiga, 
Turczynowicz Adrian, Turczynowicz Danuta —  relacje; tamże, 
Spuścizna Ireny Monsiorskiej, W łocławek, sygn. 66/11; Nakaz 
aresztowania z 8 grudnia 1941 r. i Obwieszczenie o wykonaniu 
wyroku śmierci z 28 XI 1942 r. (w zbiorach autora); Lech B., Lech 
Roman, Chyżewska Aniela, Komorowska Antonina —  relacje 
(w zbiorach autora); —  Jaszowski T., Kujawski Związek Politycz- 
no-Literacki we Włocławku, [w:] Pomorskie organizacje konspi
racyjne (poza AK) 1939-1945. Materiały sesji naukowej w Toru
niu w dniach 6 -7X 11993 , pod red. S. Salmonowicza i J. Szilinga, 
Toruń 1994. passim; Jędrzejczak M.L., Zgromadzenie Sióstr Wspól
nej Pracy od Niepokalanej Maryi w latach wojny 1939-1945, 
Lublin 1982, s. 110; Turczynowicz A., Dziennik z lat wojny, t. 3, 
Włocławek [b.r.w.], s. 306-307, maszyn, w zbiorach autora; Ziół
kowski B., Lech Janina, [w;] SBKP, s. 86-87; tenże, Lech Maria 
Magdalena, tamże, s. 88; tenże, Młodzież Kujaw wschodnich w wal
ce z  okupantem, „Biuletyn Fundacji Archiwum i Muzeum Pomor
skie Armii Krajowej oraz W ojskowej Służby Polek” , 2003, 
nr 2(45), s. 4-6 , 9-11, 15-16, 19; tenże, Udział kobiet w działal
ności Kujawskiego Związku Połityczno-Literackiego, [w:] Wojen
na służba Polek w U wojnie światowej, pod red. W. Rezmera, Toruń 
2003, s. 221-232.

Bogdan Ziółkowski
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Włocławek j-

sz.sz., tru.i«7w'.
"Perl . T i  t .  ’"7ew>f

Tech J a n in a

drużynowa we Włocławku, członkini .iawskieg-o 

Związku "Polityczno-L iterackiego "^ew" , areszt© 

wana 3 lutego 1941 r., skaza 13 października 

1942 r. na ^mierr', <^sieta w Cytadeli Poznań

skiej 28 października 1P42 r.

Jankowski, TTarcerstwo ... str. 288
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Lechówna Janina

Harcerki 1939 - 45» 

K .W o j t ., 95.

Włocławek 

Z PT "Zew"

str. 413, 54ą 5iL  5 19, 
524, 548
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Wysocka Janina
i^ it |  Zw P^-L1

13
"Była jedną z wielu ..."

"Życie Włocławka" 1968, nr. 14, s. 7

C Janinie Lechćwnie, instruktorek harcerskiej 
z Włocławka

Harcerki 1939 ~ 45’ str. 548

K.Wojt.95.
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Urodzona 22.10.1919 roku w Łodzi 

Samarytanka, od 11.11.1939r.Pogotowie 

Harcerskie,Tajne Harcerstwo,Eujawskie 

Stowarzyszenie Społeczno Literackie 

we Włocławku, wydawnictwo prasy podziem

nej, łączniczka, aresztowana 3.02.194-1 r. 

skazana na śmierć, ścięta gilotyną 

w Dreźnie.
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