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Dzień Kobiet - Q marca — daje okazję poświęcania uwagi nie 
tylko sprawom kobiecym dnia dzisiejszego, ale przywodzi na pa
mięć te z przed lat, kiedy to Folki w ciężkim fekresie wojny i 
okupacji w niezliczonych wypadkach czynnie, z bezgranicznym 
poświęceniem, patriotyzmem i bohaterstwem walczyły na różnych 
odcinkach wewnętrznego frontu, począwszy od tajnego nauczania, 
służby pomocniczej dla sił zbrojnych i aż do bezpośredniej walki 
orężnej w której ramię w ramię stawały obok swych mężów i braci. 
Wiele z pośród nich zginęło w więzieniach i obozach, wiele poleg
ło w bojach na ulicach Warszawy i w lasach, wiele wyniosło rany, 
kalectwo i utratę zdrowia* - Piszmy o nich mówmy i wspominajmy, 
by zachowała się pamięć ich postaci i ich czynów i by następnym 
pokoleniom pozostał przykład miłości Ojczyzny i spełnionego obo
wiązku poświęcenia dla Mej.
Była taka jak na załączonej fotografii. Dziewczyna, właściwie 

dziecko jeszcze - 17 lat. Głowa zapalona, nic z przysłowiowego 
kobiecego lęku. Rozbudzony patriotyzm i wyobraźnia żąda czynnego 
działania przeciw wrogowi. Cechuje ją,przytym, nieposkromiona 
fantazja i zgoła męskie koleżeństwo i prostota. Strzelec "Dębczak' 
Hanna Lapis, to druga "Grażyna" z oddziału "Bobota". Tak jak 
"GrażyniS" nie wystarczała funkcja łączniczki, tak i Hance nie 
wystarczała ta forma walki, którą zazwyczaj przydzielano dziew- \czętom w jej wieku. Tak jak "Grażyna" chce walczyć z bronią w 
ręku, chce dzielić z bratem swym Leszkiem - "Maltańskim" - wszyst
kie trudy partyzanckiego życia.
Bozpoczyna wcześnie, już w roku 194-1 organizuje w Częstochowie, 

dokąd rodzina p.Lapisów została wysiedlona z rodzinnej Chodzieży, 
wśród swoioh koleżanek grupy sabotażow#. Irwina Kapuścińska ps. 
"Wichura", Stefania Łagodzińska, Teresa Gratowska ps. "Ramzes",
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Urszula Lapis, siostra Haki, Hanna iJączyńska "Boata", Wiesława 
NN ps. "Pokrzywa", Stefania ^emnicka ps •"Cicha** - to współtoka
rzysaki i jednocześnie podkomendne "Dębeżaka" •
Dziś pani Hanna nie pamięta juś wszystkich* Zatarły się pod 

wpływem czasu i przeżyć i imiona i nazwiska i pseudonimy. O nie
licznych tylko wie ze żyją, z jeszcze nieliczniejsayiai utrzymuje 
od czasu do czasu, kontakt*
Dziewczęca konspiracja i jakże często naiwne wyczyny* musiała 

się wcześniej czy późni ej,wyda£* liodzice zwrócili uwagę na prze
padanie cćrek, na ich późne powroty do domu, aa tajemnicze szep
ty* na liczne koleżanki schodzące się w ich domu* Trzeba był© 
do wjzysstkiego się przyznać, a że państwo Lapisowi© sami po uszyj 
siedzieli w konspiracji - więc i młodzieżowa jednostka znalazła i 
w niej zastosowanie, oczywiście jako ta pornocnioza służba łącz
niczek i kolporterek prasy i togo wszystkiego oo kryło w sobie 
równie niebezpieczne oo ważne elementy ruchu oporu*! Niewiadomo J 
jak długo biegałaby HaWtea i jej dziewczęta z paczkami druków, 
lub meldunkami X rozkazami "sprytnie" ukrywanym we włosaeh, 
gdyby nie wpadka obejmująca dość szeroko częstochowską konspira
cję a zwłaszcza ośrodek w którym pracowała* Eto ją spowodował 
niełatwo jest dociec, choć pani Hanna ma dziś oo do tego swoje I 
zdanie, oparte na pewnych faktach* Ale to inna historia* **
Po wsypie należało zagrożonych gdzieś rozesłać* Spora grupka I 

młodzieży, a z nią "Dębczak" i brat jej "Maltański", a także I 
Henryk Turni Iowie z ps* "Łcmian" oraz Tadeusz Jędrzejczyk-"Zawierul 
cha", Stefan Szłopka- "Grab", Andrzej Janohorek-nHalekiV BN I 
ps* "Kciuk" i Anglik - "Maek" zostali przerzuceni do powiatu I 
włoszczowekiego gdzie przyjęto ich do zgrupowania partyzanckiego! 
utworzonego przez kedyw obwodu Armii Ssajowej* Tutaj nie bardzo I 
wiedziano co z X "Dębczakiem" zrobić* Na melinę iść za nie, bo I 
SBIFffiEai z bratem!*•.Zostawiono więc ją w drużynie* I
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Popłynęły dnief tygodnie i miesiące* Marsa© i poafcoje, zasadz
ki i obronne walki tworzyły tło na którym przewijało się party
zanckie życie* "Bębczak” przestała wyróżniać się z pośród szaro 
i prosto odzianych żołnierzy - stała się iiisodaionną cząstką ich
gromady. Maszerowała jak oni, Jak ori» dźwigała karabin i amunicji 
jak oni śpieszyła do kotła po straw-j 1 jak oni stawała bez lęku,
z uporam i zaciętością do każdej rozprawy z wrogiem* Szanowali 
ją i lubili. Miała moralne oparcie w "Maltańskim", a gdy ten 
poległ 20-X-194-3 reku, otoczyła ją powaga jego Amterci i tym 
większa sympatia i serdeczność kolegów•
W czasie bitwy z żaijularzaerią pod Bicbniowem dnia 27 listopada 

194-3 roku "Dębezak" odnosi naę* Hana nie aaęf&ża życiu, ale 
przestrzelony łokieć grozi kalectwem o ile nie dostanie się 
w ręce doświadczonego §birurga. Sostaje więc odwieziona do Częs
tochowy na leczenie. Po wyzdrowieniu, jednak z tm & ljiti. śladami 
urazu stawu łokciowego, w marcu 1944 roku o&koseMerowano ją 
jako łącznika do fcarez&wy. Arauną i niebezpieczną służbę pełni 
w grupie łączności "Klazy" - Pode saskiej jeżd&ąc do Krakowa i 
Lublina* wyzwolenie zastaje "Dębczaka" na Lubelezczyźnie gdzie 
wstępuje do Wojska Polskiego. W listopadzie 1944 roku, na skute 
złego stanu Mrowia zostaje z wejrkr. zwolniona w stopniu pluton 
wegc. Lziś pani Hanna Kowalska z domu Lapis mieszka w Gorzowie 
Wielkopolskim. Życic nie ułożyło cię jej łatwo, ale przezwycięż 
jego przeciwności jak unie* Hadzi sobie,zawsze em^giczna i bo* 
wa oućana wychowaniu c^ych pięcioro dzieci i wpajaniu im młłofc 
Ojczyzny.
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Oto Jedna z nich.
Hanka Lapis pseudonim "Dębczak* dziś pani Hanna Kowalska 
zamieszkała w Gorzowie tflkp. przy ul* ŁoldLetka 21 »4.
Bok 19*1 - Hanka, wysiedlona wraz z rodzicami i rodzeństwem 

z Chodzieży do Częstochowy, tworzy pośród koleżanek organizac
ję dziewczęcą mającą na oslu walkę a okupantem.
Stówa zapalona,* rozbudzony patriotyzm 1 wyobraźnia żąda 

czynnego działania przecinko wrogowi. Cechuje ją odwaga,brak 
przysłowiowego kobiecego lęku, nieposkromiona fantazja i zgoła 
aęskie koleżeństwo i prostota. Lgną do niej koleżanki i przej
mują jej Ideały - umie im przywodzić. Prowadzą sabotaż i pro
pagandę na jakie je stać. Wreszcie dziewczęca konspiracja 
musiała się wcześniej czy później wydać. Rodzice zwrócili uwa
gę aa przepadanie córek, Hanka ma siostrę Urszulę, na ich póź
ne powroty do domu, na tajemnicze szepty, na liczne koleżanki 
schodzące się w ich domu. frzeba było do wszystkiego się przy
znać, a że państwo Lapisowie sami byli czynnymi członkami kon
spiracji - więc młodzieżowa jednostka znalazła w niej zastoso
wanie. Fani Halina ps. "Maltańska" i pan Mieczysław ps."Hiel- 
bicz” - Lapisowie, w których domu znajdowała się skrzynka 
łączności z Opolszczyzną, szybko porozumieli się z władzami 
konspiracyjnymi i z grupy kilkudziesięciu dziewcząt zwerbowa
nych przez Hankę i Urszulę utworzono dwie sekcje* 1 - łącznoś
ci pod komendą Hanki - "Dębesaka" i Z - sanitarną pod komendą 
Urszuli - "^ymwida”, później "Marjl".
Dziś pani Hanna nie pamięta już wszystkich koleżanek, które 

brały udział w jej organizacji, ale nieliczne wymienia.
Do sekcji łączności która szkoliła się na specjalnych kur

sach w obsłudze sprzętu łączności, należały: Urszula Kocoń 
ps.?,Janka BU ps.?, Kika ffl ps.?, W  ps."Pokrzywa", Wiesława
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Kamlówna pa.*, Krystyna Męclewaka pa.?, Danuta Olejnik pa.?, 
HH Syrorad*&a pa.?, SR Wilczyńska pa. ? , Stefania ŁagodziJk- 
ska pa.?, Teresa Grotowska pa. "Kamzea* vel "Mańka*’t Hasia 
Kowalewska pa. "Halszka”,Stefania Zoamicka pa.''Cicha",Longina | 
Stawarska pa*?, Zofia Cianciara pa.?,Irwina Kapuścińska pa. 
"H&chara", Lucyna ffl pa.?, Sylwia SN pa*?.
W aekcji aanitaraaj szkoliło alt ogółem 66 dziewcząt pod 

kierownictwem doktora Stawarza.*: Oto niektóre z nich* Anna 
Mączyńska pa* "Beata" /obecnie Nowak/,Zofia Lia ps.?,Maria 
Gawrońska pa ."Gertruda" , liaria Włodarska pa. "Berta", Danuta 
Matuszezak pa* "Dejsi" wraz s dwoma sioatrasst z których jedna I 
liczyła 10 lat, Anna Henyczkowska pa*?, SN "Montana”, Kry a ty-1 
aa 2aborowska pa.?, KrystynaTerlecka ps.?, Janina Malinowaka 
pa.?, Maria Komendar pa.?# fo wszyatko co dziś zachowały w 
pamięci pani Hanna i pani Urszula. Nadmienić jeszcze trzeba,
Za w szpitalu przy al.BlEP w Częstochowie prof .dr Stoltzman 
pobierał i oatalał dziewczętom sekcji sanitarnej grupę krwi.
Sie wiadomo jakimi dalej drogami potoczyły by się losy 

Hanki - "Dębezaka", gdyby nie waypa jaka nagle apadła na 
częatochowaką konspirację. Kto ją spowodował nie łatwo jest 
doeieo, choć pani Hanna ma dziś co do tego swoje zdanie, 
oparte ma pewnych faktach. Ale to inna historia*
Bo wsypie należało zagrożonych gdzieś rozesłać. Spora gru

pa młodzieży, a z nią "Dębczak* i brat jej "Maltański"-Le- 
azek Lapis, a także Henryk Turaiłowicz ps. "fcomian" oraz 
Tadeusz Jędrzejczak ps* "Zawierucha", Stefan Szłapka -"Grab" 
Andrzej Jancb.orek - "Salski", ffil ps."Kciuk" i Anglik - "MAclf 
zostali przerzuceni do powiatu włoazczowskiego gdzie przyję
to ich do grupy partyzanckiej utworzonej przez kedjrw obwodu 
Armii Krajowej. Tutaj narazie nie bardzo wiedziano co z 
"Dębesakiem zrobić, ale ostatecznie zostawiono ją przy "Mai-
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tańskim" w drużyn! a strzel acJdLaj.
Popłynęły dnie, tygodnia i suesiące. Marsze i postoje, za

sadzki i obronne walki tworzyły tło na którym przewijało się 
partyzancki# życie. "Bębczak" przestała wyróżniać się z poś
ród szaro i prosto odzianych żołnierzy - stała się nieodmienni 
cząstką ich gromady* Maszerowała jak oni, jak oni dźwigała I 
karabin i amunicję, jak oni śpieszyła do kotła po strawę i 
jak oni stawała bez lęku, z uporam i zaciętością do każdej 
rozprawy z wrogiem. Szanowali ją i lubili. Ulała moralne opar
cie w "Malta&jkim*, a gdy ten poległ 20 października 1942 roki 
otoczyła ją powaga jego śmierci i tym większa sympatia i ser
deczność kolegów.
9 czasie bitwy z żandarmerią pod Bichrdowem dnia 27 listopa

da 1943 roku "Dębczak" odnosi ranę. Bana nie zagraża życiu, 
aleprzestrzelony łokieć grozi kalectwem o ile nie dostanie 
się w ręce doświadczonego chirurga. Zostaje więc odwieziona 
do Częstochowy na Isczonio. Po wyzdrowieniu, jednak z trwały^ 
śladami urazu stawu łokciowego, w marcu 1944 roku odkomendero
wano ją jako łącznika do Warszawy. Trudną i niebezpieczną 
służbę pełni w grupie łączności “Klary” - Podczaskiej, jeżdżąc 
do Krakowa i Lublina. Wyzwolenie zastaje "Dębczaka" na Lubel- 
szezyźnie gdzie wstępuje do Wojska Pilskiego. Vt listopadzie 
1944 roku, na skutek złego stanu zdrowia zostaje a wfcjska swoi 
niona w stopniu* plutonowego.
Dziś pani Hanna mieszka w Gorzowie Wielkopolskim. Życie nie 

ułożyło się jej łatwo, ale przezwycięża jego przeciwności 
jak umie. Eadzi sobie, zawsze energiczna i bojowa oddana wy
chowaniu czterech synów i córki, wszystko się uczy, a Ona 
wpaja im miłość Ojczyzny.
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