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IANINA ŁSbICKA ps. ”J asika « - «olga« 4 ł" 

działaczka społeczna, instruktorka ZHP

nr. 23 czerwca 1905 r . we >» ładykaukazie /$,$&&/ zmarł a 4 lip ca 197? r. 

córka Hebryka i Barbary Huczny

Nauczycielka na Śląsku od 1927 r. /Moucikisa - &ardawlc«/, Piotrowice Ś3

i . Przed wrMfolMi 1939,. r. była dele&owana przez ZHP Jafco koaeudantka 

harcerskiej grupy obsługującej placówkę ewakuacyjną w Lędzinaeh-

i Szklarce.

2* Od wrze-ania 1939 r* do ko.ica okupacji prowadziła na terenie Piotro

wic 1 okolicy zespoły zachowując również w czasie okupacji funkcją 

hufcowej. Prowadziła tajną starszo-harcerską drużynę w Piotrowicach 

prowadząc v,szystkie prace zalecane Pogotowiu Harcerek i przekazane
«

instrukcjami Tajnej Organizacji Harcerek, a to: przygotowanie apte

czek i zespołów sanitarnych, poatoc je/icoa wojennym, rodzino® areszto 

wanych, samokształcenie i czytelnictwo. »

3* Ou aa ja 1940 r. do stycznia 1945 r, była członkiem kierowniczej 

piątki harcerek śląskich przekazującej w teren dyrektywy kierownic

twa konspiracyjnego harcerstwa i organizujłcej pracę na terenie 

. &l.*ska włączony® do Bzoszy. Zajmowała się i kontaktowała z południo- 

’ wya terenera: Tychy, Cieszyn, Zaolzie.

4. Od października 1939 r. do korfca okupacji należała do PSZ ZfeZ AK 

Od początku organizownia przez J . Korola komendanta SEP /POP PO../ 

zaczęła wraz z Ilosaną Kic-Nowakową aktywnie współpracować z Larole<a 

Kornasea Szefem Sztabu PSZ i dr Bolesławę* fiiechułą szefem sanitar

nym PSZ. Je# mieszkanie służyło na spotkania konspiracyjne w latach 

1939 - 43, częs to była ta*a przechowywana broń. Jeździła jako 

kurierka PSZ ZWZ na *jaolzie.

5. Szczególnie duży wkład pracy włożyła w proi?adtoną przez tajne har

cerstwo akcję posłocy obozoa koncentracyjnym w Oświęcimiu i obozom 

jenieckim, orga isując stole wysyłkę lekarstw, żymości i ciepłej 

odzieży. Ii' latach i943 - 45 wysyłała apteczki i i  lekarstwa do od

działów partyzanckich kpt Hardego i kpt Twardego w rejonie olkuskie

go, dzięki bliskim kontaktoa a dr Presslereta i dr 2.£a żurkiem, drogerii 

Strokosza w Piotrowicach.

0. Była v'Spółorga słzatorką tajnego nauczania i prac oświatowych w sze*e 

gach harcerskich na §ląsku. Od 1939 r. sama uczyła dzieci poiskieh 

rodzin m.in, dr Presslera i dr Mazurka. Od wiosny 1943 r. przenosi

ła w teren dyrektywy Śląskiego Biura Szkolnego w V,arszawie przywożo

ne przez jego przedstawiciela Józefa Korka. Dzięki niej powstał 

w Pietrowicach jeden z aktywniejszych ośrodków tajnego naoozania 

aa Śląsku, znany jako ośrodek piotro^ickl prowadzony przez Jadwigę
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i Walentego Baluchów. Od wiosny 1943 r. prowadziła przygotowanie kadr o* 

oświatowych dla terenów Opolszczyzny.

7, Miao znanej bezkoa^ąr<wisowej postawy Polki umiała przy dużej aktywności 

konspiracyjnej dopilnować bezpieczeństwo pracy swojej 1 ludzi, których o j  

organizowała*

Działalność przedwojenna 1 okupacyjna

Matura Stanisławów 1924 r. >

Szkoła w Mościskach 1^31 /Moaciska—Gardawice B k© od Łazisk/

ilwalifik od 1927 

<Jd 1927 - 1939 "OgniskoM ZNP 

od 1927 - 1939 Zw. Obr. Kres. Zach., sekretarz, przewodu.

1927 - 1939 Tow. fol. - bibliotekarz TCL 

1925 - 1939 ZEP drużynowa, hufcowa

1933 - 1945 Tajna Org. Harc., hufcowa, członek kierów?iesej piątui 

1939 - 1945 łuczniczka Tajnej Organizacji Wojskowej SZP WKB AK 

1939 - 1945 fajne nauczanie na terenie Piotrowic 

1941 - 1945 wysyłka paczek /książek do obozów/

1941 - 1945 organizacja pomocy dla obozów w Oświęciralu, wyj$łka żywności

lekarstw

1943 - 1945 Dostarczanie lekarstw oddziałom partyzancki® w Beskidach 1

nor. Olkuski©

Data im miejsce wstąpienia do konspiracji - październik 1939 r. Piotrom 

wice Śląskie /df% Bolesław kiechuła, Karol Kornas/

>v ' > ?

Po 1945 L

4 II 1945 - 3̂ *1 V III 1955 kierownik szkoły w Piotrowicach śląskich

1 XII 1955 - 31 X 1950 kieroTOiis ośrodka sportowego Zrzeszenia "ZBYW*
szkolnictwa zarodowego w Istebnej-Zaolslu

2 XI 1960 - 31 V 1967 kierownik szkol, zawodowego w rrzeds. Ciężkiego 
* Sprzętu Budowlanego i udowaictwa V^glot-ego

1960 m 1969 Instr. Pow. Zarz. Ogrodów działkowych /współorganizator"
•i

SrebrŁy Krzyż asługi 1946, Złoty Krzyż Zasługi ZHP 1948. Złota Odznaka 

Zasł. w Rozwoju ojev. * 1966 r.
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JT archiw um
•ff JAK1&i LfcSKK* JL JBibieiy ZawackieJ

poz—

t. ar. 23 cMarwaa 490© r. we v łâ yfcaufcasiŁs jjMMteirtwwi..u* 

m. 4 lipoa liTT r. w fyebaeto

2* córka Eearyka i Barbary Btiaaay* ajalac profesor oazyki. isatka 

nic pracowało 2at*odoao

3. UfcOueayła S«aiM rJ«i Kauasyatalftfcia m  Steuietawewia, od 1S»2T fj 

da wybtseLas fcojny auuruddbaa Jako aauc^yciołka na lląska w Mai- 

eiakaob k / Cfirinlc, <potan w Platrewicaeii lx?i®klefcu

4 . Od poaaątku pracy a m t o n j  ©aymie Jaka .ds latawica wg&tmmmm 

w 2NP, fOŁ, fa«* Polak i EftnNi E«ctt«(kieh. je  £12* nała&ała 

JaaMeae w Seisiaariaa Sauaapaialtokia* 1 skutek tei© harcerstwo eb< 

oboli pracy sa^adawaj sta?o się jej pasją &yaioi«| po-cuta&iającą 

caaa i myśli* Pracował© Jako d n u ^ w « «  bar cerek, w M i : z lata 

prsed «fUuriMMi wojay Jako hufcowa w Platrowleseb Si* Wyjątkowa 

aaiaję taelć d&iałaaia i keataktoaaala alf wśród pros ty ols lada i 

po^o«ował»# t© aakała i prc^ndaeaa prmea filą organizacja atu ssa

ły al§ sakołą* ośrodki aa życia apełec&aaga aiłodsaych i a tar szyci

w pracy oiwistowej specjalnie nasilała akcenty wyehewaala 

patrio tyessiiego awiąsaae s nreaeyatedel patriotycz

nych 1 el rsąadt? 1 uóowych ara* gos odaraośal.

$• syliuci; wojny w i$0v r. ans tał ją Jako koaendantkę grapy harcerek 

przydzielonej aa aasknacyjną plaadw$$ dla ludności *  S&klare#

&/ Lęds&a* StaartMtd jud pod obstraałea dostała s ! q do Wab satyna, 

akąd po fcli&aidaffaalu harcerskiego punkta polowe^o aaaitamego 

wrdetts de Piotresie. i  piórem ayeb tygedaiaoh uwala ta alf eedssiai 

ale oaldaaad w policji nlaaleeklaj* Jako anaaa, beakoaprealsosa 

M i *  %yta iovillg««»ut* Stal# używała tylko j . polskiego 1 po

siadał;. Oo końca Jako osobisty tylko palcówką polską* 

a© sil ki* 1 dawania s&kdł polskich *  sosnowca w 1941 r. nesyła9 

pot aa była satradnlena Jako pestce doaoaa a saprayjaiaianych 

fedaias dr Pffasslera 1 dr EBfełeotsaj • łobiła tai clapła f*amqr 

na drutach* jawałe jaj >o dnią av,ebed$ jXMNM*aufts sit dla celów 

koaspIracyjnyeh i pro^ddaeaia tajne o naaaanis*

S. V. pracy popisanej aaalasła sl-s Już a# waaśiłiu 1933 r. eahig 

dyrektyw hartereklcft organizowała tycie swej drużyny. Ptaas całą 

ekapaejt odbywały tlę zajęcia ośv iatowa, kuł tura lii® Joj dalaah* 

czf|t, brały aa© «raa a aią ttdalał w p&msey rodsiaea areaastowaaycfc 

i obosoa, &ZC&& lólnie 'a OśKlęaiiala, tilejacacb r.artowaaia pr»y
u

spo|kaaiacb konspiracyjny ab. Piotrowice były Jedaą s waialajBsycb 

«iejaeow©śei plarwsaoga otapa konspiracji śląskiej /*»££/» daaiaa
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Lewicka. tkwiła w M a tm a  mg&ś&k&ó. wrag s KoaaBu? JCio-Nosakową. Stal 

nię aiesbęda© Ola liEtabn JPSE. Po tragic&nych oasawycti aresatsminiaf

8 XIX 1040 r . ,  które pochłonęły as tak 1->Z i gro a męskisj ntodKla&y 

m Piotrowi©, rómiież % W . dąj praca w M M  ftrpaUsacJack pod^ieonycta 

aaftąsała mią % prasą ksstfrsłt Ztófc »  AK. śląski© karcórki

przejęły mimie odcinków łąesssećel Sb tabu Okr^ga I i .  AEt od 1943 r . 

Biały sl$ rdwaiei orgmiMtorliMi Kajaka**J Słtifcfey KoUiat* Janina 

I*ee£«tai siata się a*0ą *»s*a *SIC na Okręg śląski*

Od aa ja 10-i© r . wasala w skład piątiii instruktora ie j , kierującej 

pracą tarcerek m  iląsteu. Otrayagrsaaa sałsanla kierunków pracy 

1 służb prnanosiła aa taran płd. Śląska i laalsta* stała się jedną 

a głównyca organistatoęok tajnego aaueaania w 1943- r . ssos&egoiaie aki 

Hiaśiia Powracając®.

Za pracę okapaoyjasi sos ta ła odanaomona Modela* Wojska Pa łaniego 

i EraysSasa AK.

T. Od 1945 r« do 1955 r. by ta kiarowaiaaką szkoły podstawawKj i prowadź 

ta datat gospodarczy w Sląsicioj (borągtsl .tareerefc. krata c-ayamy 

ndssiat- w sakalaa iewycft akcjaci* dla kadr tearoerskiok, ssessagdteio 

w crasis wakacji. I  latach 1955 - 1960 było Klaro wnikloa Ośrodka 

Sportowego Sskolaictwa ^e^odowago w Istebnej, ktdry dzięki niej moati 

znoduruim m ny. Od 1900 r. do psaajsoia aa etearytar§ w 1967 r . praco* 

wata Jako kierownik asfeelenia w przedsiębiorstwie Badanaietwa Ifglom 

go dopjrawadaąją* ft'ialu lttdsl do ako-icaaaia askół i soabyaia kwalifi

kacji. zanadto prowadsita ciekawą prac<? jako kiarowaieska ogrodów 

dslałkow^ofe «  powiacie psacsydskla*

Została od^uacsoaa 2 to tym krsyfcasa £asłagi i Siatą Odanaką w Bo swojo 

te oj av-ddstwa Kmtowickisgo.

Ostatnio łata apydslła pod troskliwą opieką córki Olgi 1 jaj rodainy, 

poważnie chorując praes 6 łat.

wadlug posiadanyek otarła  łów 

relacji redliny opracowała
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AK
Śląsk

L E W IC K A  J A N IN A

podharcmistrzyni łiarcerek zajmujących się pracą konspiracyjną na terenie 

Śląska.

Źródło: Zbyszek Bednorz, Lata Krecie i Orlowe, wyd. PAX, W-wa 1987, s. 168

Z.Kotowicz’ 00
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