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Hanna Downarowicz-Żurkowska 

01-205 Warszawa,

Fuiidac j a 

Archiwum Pomorskie Armii Krajowej

Szanowni Państwo

Serdecznie dziękuję za szybką odpowiedź na mój list do Fun

dacji. Poniżej podaję dane na temat mojej działalności według załą

czonego "Schematu Relacji WSK".

Io 1 - Dane osobowe:

Nazwisko - jak podałam w nagłówku. Nazwisko panieńskie - 

Lipińska. Pseudonim w czasie okupacji - "Halszka".

2 - Urodziłam się w dniu 23 września 1919 roku w Zamościu.
1

Imię ojca - .Bolesław, matka - Zofia z domu - Koneczyńska.

3 - Adres - jak podałam w nagłówku* Telefon - 632-04-75.

II . Dane środowiskowe

1 - Studia wyższe ukończyłam w 1948 roku na Wydziale Architek

tury Politechniki Gdańskiej. Przed wojną rozpoczęłam studia 

na Politechnice Warszawskiej, a w czasie okupacji - na taj 

nych kompletach, prowadzonych przez profesorów Politechniki

2 - Po ukończeniu studiów pracowałam w biurach projektowych,

od stycznia 1949 roku* do czasu przejścia na emeryturę 

w roku 1979. Od roku 1952-go należałam do Stowarzyszenia 

Architektów Polskich* Przez szereg ;lat byłai przewodni

czącą koła SARP przy oddziale warsząwskim .

3 - Do Przysposobienia Wojskowego Kobiet należałam od 1934

do 1937 roku, do ukończenia gimnaz^um.Byłam na dwóch obo

zach - w Koszewnikach pod Grodnem 1  na Polance Redłowskiej. 

I I I 0 Udziału czynnego w kampanii wrześniowej - nie brałam.

IV* Życiorys cywilny w okresie 1939 - 1947.

Do wybuchu wojny mieszkałam w Warszawie. Po upadku Powsta

nia Warszawskiego i  przejściu przez obóz w Pruszkowie - miesz

kałam do czasu wkroczenia armii radzieckiej w Murzasichlu, 

a po wojnie w Sopocie.

V. 1- Zawdzięczając spotkanym przypadkowo instruktorkom PWK

KMarii Szczurowskiej i Halinie Piwońskiej/ - już w począt

kach października zostałai przyjęta do SZP, późniejszego 

ZWZ, przekształconego w 1942 roku w Armię Krajową.

2 - Przysięgę składałam w prywatnym mieszkaniu -"Katarzynie" 

Marii Szczurowskiej.
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3 - Zostałam przydzielona do poczty "Begonia" - prowadzonej

przez Janinę Sipko, pseudonim - “Berta". Poczta ta była jeet 

dną z trzech central pocztowych obsługujących Komendę Głów

ną. były to poczty : ^Astry^ - "Begonia" i "Cykoria" - pod

ległe bezpośrednio Janinie Karasięw nie - ps."Bronka", go 

dwuch latach zostałam przeniesiona do Biura Informacji i $ 

Propagandy - BIP, gdzie powierzono mi prowadzenie poczty 

podległej bezpośrednio "Elżbiecie" - Irenie Piaseckiej - 

szefowej sekretariatu BIP-u, oraz Janowi Rzepeckiemu - "Pre 

zesowi". Zadaniem mojej poczty, oprócz łączności z komóR- 

kami BIP-u, była łączność z Komendą Główną.Liczebność ko

mórki, tak jak wielu innych - wynosiła 5 osób.

4 - Moje funkcje - łączniczka, kierowniczka poczty. Posiadam

następujące odznaczenia: "Złoty Krzyż Zasługi z Mieczami",

'* Krzyż 'Walecznych, "Krzyż Armii Krajowej oraz akcji "Burza".

6 - W konspiracji brał udział mfij mąż - Stefan Downarowicz ps. 

"Mech". Pracował w "Kedywie i "Czacie 49"o Z pośród przy

jaciół mogę wymienić Stanisława Sosabowskiego jr.ps."Sta- 

sinek"oraz Ewę Pohoską - ps."Izolda".

VI, VII i VIII - nie dotyczą mojej pracy.

IX. Życiorys powojenny.

W 1948 roku ukończyłam studia wyższe. W 1943 roku wyszłam za 

j mąż za Stefana Downarowicza. W 1945 roku urodziłam dziecko - 

córkę Barbarę.

Cd stycznia 1949 roku pracowałam w biurach projektowych, naj

pierw w Gdańsku, a następnie w Warszawie. Przynależność do PWK 

ani moja działalność konspiracyjna i udział w powstaniu nie mia

ły wpływu na moją pracę zawodową. Nikomu oprócz ankiet perso

nalnych i znaj ornych nie ujawniałam mojej wojennej przeszłości.

Na emeryturę przeszłam we wrześniu 1979 roku.

Z pośród organizacji społecznych - to oprócz SARP-u brałam czyn

ny udział w życiu sportowym. Należałam do Polskiego Klubu Mors

kiego w Gdańsku, a następnie do AZS-u w Warszawie. Posiadam sto

pień "Jachtowego Kapitana Żeglugi Wielkiej",, Prowadziłam szereg 

rejsów po Bałtyku, Morzu Północnym i Oceanie Atlantyckim.

Dokumentacji z okresu 1939-1947 *• nie posiadam.

Ad.pkt.V.-7- Brałam udział w Powstaniu Warszawskim od 1 sierpnia do

4 -go października. Wyszłam wraz z ludnością cywilną 

zgodnie z poleceniem "Prezesa" - z uwagi na to, że by

łam w początkowym ol

Warszawa 30 czerwca 1999
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F U N D A C J A  
'Archiwum i Muzeum Pomorskie 

Armii Krajowej oraz Wojskowej Służby Polek'
w Toruniu

Wpłynęło dni j;

L * ........ K *  i  & Ł '& a M

Załącznik 

Rf f^rent:.

F R A ii P O L P O C 2 A U K

%

iT I /

n A r T i i  ik u  u 1

wrzesień 1939 r . wspomina 

Hamia Downarowicz - łącznicalca AK
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F R A M P O L  P O C Z Ą T E K  D R O G I

Frampol - to małe miasteczko zagubione w lasach Zamojszczy- 

zny - głęboko wryło się w moj% pamięć. Wprawdzie dla mnie nie był to 

początek drogi, ale jaj zakończenie. Zakończenie wrześniowej włócsęgi. 

Ale dla innych, dla wielu innych byłto początek drogi tragicznej. Za

mojskie lasy, cała Lubelszczyzna i wschodnie tereny Rzecsypospolitej, 

tego pamiętnego września były terenem ogromnych ruchów wojsk 1 nlezs- 

tannych walk z nacierającym wrogiem. Ody jut nie było nadzieli na utwo 

worzenie drugiego frontu rozpoczęło się dramatyczne lawirowanie pomię

dzy dwoma nieprzyjacielskimi armiami. Rozkaz Naczelnego Wodza mówił 

wyraźnie, że z Rosjanami walczyć nie należy, chyba,te chcieliby nas 

rozbrajać. Wiele oddziałów gubiło swe macierzyste jednostki, wiele nie 

zdołało się wogóle utworzyć. Wiele transportów kolejowych utykało 

Sdzioś po drodze, a brak łączności jeszcze bardziej pogłębiał ten chaps 

Tabory gubiły się w ogniu i oddzielały od s«ych jednostek. I taki właś

nie zagubiony tabor napotkałam na swej drodze. Przygarnęli mnie.Było 

tam kilkanaście furmanek, kuchnia połowa 1 jakieś taczanki. Kilku ofi

cerów, podchorążych, kawałerzystów. Całości pilnował sierżant. On wyda

wał rozkazy, szukał bezpiecznych dróg i miejsc postoju. 1 tak wędrowa

liśmy po leśnych bezdrożach, kierując się stale na południe, aby prze

dostać się na podkarpacie. Byle dalej od terenów walk, byle bliżej kre

sów. I tak unikając potyczek, pożarów i samolotów dotarliimy dp lasów 

nad Sanem, gdzie napotkaliśmy duże zgrupowanie wojska, blasze obozowis

ko rozłożyliśmy na skraju wielkiej polany. Kilku oficerów poszło zasię

gnąć języka, aby dowiedzieć się co to za formacja i jakie aają dalsze 

zamiary.W skład tej grupy wchodziły jednostki z kilku pułków, które po

łączyły się po stoczeniu walk z Niemcami w różnych pobliskich aiejsco- 

wośclach. W dniu 27 września, na odprawie dowódców pułków, pułkownik 

fadeusz Zieleniewski objął dowodzenie nad całością oddziałów. Według 

jego późniejszych relacjibyły to czery małe pułki piechoty, dwa dywi

zjony artylerii, batalion saperów i pułk kawalerii. Było to więc ogó

łem - parę tysięcy żołnierzy. Zamierzano manewrować pomiędzy Niemcami 

i Rosjanami pokonując mniejsze opory i|f osiągnąć pogórze Karpat, a maże 

nawet przedostać się do Rumunii lub na Węgry. Radość nasza ze spotkania 

tak dużej grupy wojska była ogromna. Poczuliśmy się bezpieczni?, w 

przededniu podjęcia przez dowództwo ważnych decyzji.

Następnego dnia, w niedzielę 1-go października, odbyła się 

na polanie msza połowa, odprawiona pprzez kapelana wojskowego. Daleń 

był piękny, słoneczny, jakby to było pożegnanie lata. Nie tylko sress- 

tą lata. Po mszy odbyła się odprawa dowódców, a potem przemówienie do
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zwołanych na polanę żołnierzy. Byłam tam oczywiście i  ja* Przemawiał 

pułkownik Zieleniewski. Sytuacja była beznadziejna* Z przodu - San 

i  Miemcy, za ttisłą takie Hiemcy a od wschodu Rosjanie •Zjawili się 

p&rlamentarlusze. Ma odprawie dowódców zdecydowano zł otyć broń i od

dać się w ręce Rosjan, z dniem 1 -go października. Przez całą noc, 

wbrew poleceniom dowódców, żołnierze wystrzeliwali całą broń nie 

chcąc oddawać jej w ręce wroga. W tę ostatnią jot noe jasno było od 

ognia jak w dzień, kanonada była głośna, strzelano z broni maszyno

wej, w armat z czego się tylko dało. Saka to byąa nasza ostatnia 

salwa. Następnego dnia, 2-go października rano, zjawili się pierwsi 

Rosjanie. Szaro bure długie płaszcze, nieobrębnione, przewiązane 

fezimrkiefi*. ‘laka to była ta zwycięska armia, której myśmy się poddalit 

Jiasi żołnierze© po miesięcznej tułaczce i po ciężkich walkach prezen

towali się wspaniale.Starannie ubrani, porządne mundury, płaszcze, zt 

chowanie - godne. Całe to nasze świetnie prezentujące się wojsko * 

siało się poddać tym oberwańcom! Straselicie zakpił sobie los w tych 

nas tych. besnadzlejnych poczynaniach.

Tymczasem Ruecy zachowywali się spokojnie, uśmiechali się do 

nas i tylko nie poewal&li się rozpraszać, na pobliskich terenach lej

nych. żołnierze nasi ziljali namioty i  ustawiali w kopce broń, tak 

jgjfc polecił n a dowódca. Medługo potem przyjechały 8Kaaaadlry" ja

kimś zdezelowanym łazikiem* jró&zil nna rozmowy ze sztabem. Czekaliśmy 

cd aa& każą robić. Wszystko wyglądało bardzo optymiatycznie Horny się 

wszyscy razem udać na punkt zborny, na ktćry oni nas poprowadzą. Tc 

wialnie Frampol był tym wyznaćsonyin punktem zbornym. Tam - każdy kto 

z®chce iLCże wacać do l&rszawy, czy do innego miasta zajętego prze* 

liemców. Dostanie przepustkę, a nawet bilet kolejowy dla żołnierzy.

Ci co wolą zostać po wschodniej stronie - poprośtu rozejdą się do 

d&iićw. Oficerowie mają być zwolnieni po dokonaniu spisów. Tymczasem 

ofiaerćw zobowiązano do przestrzegania ustalonych reguł i ogólnego 

porządku. tfo i wyruszyliśmy. Pieszo, psiego* furmanki i taesanki 

jechały za nami, ale siadać na nich nie było wolno. Ja razem ze swoimi 

sałata przy naszych wozach pilnującswego roweru, ktćry wydawał mi się 

4&jwiększjf<& skarbem. *-o obu stronachnaszego, długiego pojedyńczego 

ciągu, szli z rzadka pojedynczy Rosjania. Wydawało się, te panuje cał

kowita awobody.ily tymczasem naradzaliśmy się co robić dalej. Wszak 

był apel przez radio, że mamy iść przez Rumunię na zacnćd. Kogo słu

chać! lyła całkowita dezorientacja i  każdy robił to «o uważał f **3 
sytuacji za najlepsza. Pojedyńczy żołnierze, korzystając z nieuwagi 

Rusków, przesuwali się w takie miejsca w szeregu, vr któryn była więk

sza luka i  pewna szansa na ucieczkę,S*ereg± nasse raodły. Co jakiś 

czas ktoś uciekał, chowając si* w głąb lasu. Buscy czasami zawracali 

kogoś niówcześnie zauważonego, im dalej - tym gęstsze stawały się te9



ruskie straż*. Niewiadomo skąd przybywali. Zjawiali'się jak cienie.

Ja trzymałam się swojej grupy, wierząo, z jednej strony w ich ros- 

sąuek, a z drugioj mając nadzieję na te przepustki. Za wsselką cenę

ch.oiałc<a si« dostać do domu, do Warszaw .Wielu żołnierzy i podcho

rąży eh, wiedząc oia mych. zamiarach, prosiło mnie oprzekasania «woi* 

rodsinccŁ wi&Cooiolci, ź.e żyją i  że chcą się udać dalej do Rumunii i 

na zachód, jeśli to tylko be&zir Możliwe. Oficerowie uważali za »m6j 

puniet honoru iść fCalej , tak: jak polecił nasz dow^^na. Szliśmy tak 

kilometrami, tez odpoczynku, żywiąc sisrssztkani zabranymi s obozu. 

JTasr. sierżant o nas dbał. Po całym dniu marszu, wieczorem, Już po 

ciemku dotarliAn*' do Frampola. Miasteczko to stało się obiektem doś

wiadczalnym dla lotników niemieckich, o czyn wyczytałam później w bi* 

iiotekaoh. Założono regularnie na kwadracie, a ogroranym rynkiem po 

środka i wysoką wiadą ratuszową * starczącą jako idealny punkt obser

wacyjny nadawało sio idealnie do sprawdzenia celności bombardowania. 

2#n masowany nalot odbył s!q 12 września. JJiency perfakoyjnie wy* 

konali swoje zadanie, i skuteczność bombardowania. Widziałam w książ

kach /wg niemieofcioh ĄiróteZ/ plan tego miasteczka przeć) zbombardowani 

nian i drugie zdjęcie już po nalocie. I rzeczywiście zostały tylko 

ruiny. Ific sij już nawet nie paliło. Ulice puste. .Żywego ducha w ca

łym miasteczku, f niewielkim oddaleniu od rynku - sgroany pusty plao, 

ogrodseny murkiem, z kościołem po środku. Jedyna ocalała budowla pod 

dachem, całkowicie wyszabrowane we średku. fam nas wszystkich napę

dzono na noc. Wozy konne i t&czankl kazali wyyrowadzió na dziedninlej 

kościelny, wszystko to cc tylko isn^o sir* zmieście. Niestety nie uda

ło mi si^ zobaczyć o© ciemku gdzia są nasze wozy i nasz opiekun sier- 

*8iit.. W kościele trzymaliśmy się razem z moją gru$ą oficerów, bo żoł

nierze byli skupieni gdzie indziej. Pokładliśmy aię pokotem na drew

nianym podwyższeniu pod Jafcimś bocznym ołtarzem i zasnęliśmy kamien

nym snem, po trudach i przeżyciach oałegc dnia.

Obudziłam się wossśnie ranił, całkowicie popasana z niewygody 

i twardego, mimo, £e <ir9wrj.aian.C6O podłoża. Inni mieli gorzej, bo spa

li na twardej kamiennej posadzce kościoła. Rozejrzałam się w koło. Zc 

baczyłot jednego z naszych żołnierzy, który dawał mi jakieś znaki. 

Poszłao w jego strony v^rmijając starannie skurczone, śpiące ciała.

Dał ni znale, żebym poszła z a nira. '-'Jy szłam na zewnątrz kościoła. Był 
chłodny ale pogodny tf.uaek* Cały dziedziniec dokoła kościoła zapeł

niany był podwodami. Za nurki cm kościelnym ciasny kordon Rusków. Mój 
żoł.niers zbliżył się fmiał*o do Jednego z .oioh i coś mu tam powiedział 

Rusek - odwrócił się, a ja sos.t&łaa dosłownie przsrzuoóna przss ten 

kościelny raurek* Od razu dałam nura poraięday wozy, których tutaj było

pełno. Zdaleka zobaczyłam ftojego sierżanta, który wyrodnie czekał na
mnie.
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Okazało się, t« za resztki wódki z pozostałych zapasów kompanii orax 

za mój towar - pozwolili b u  zabrać jeden z wozów z naszych taborów. 

Szybko wsiadłam a sierżant pogonił konia. Po chwili napotkallśly 

pięcia oflcarów z naszej grapy, którzy wyrwali się wcześniej i  właś

nie na «*■ czekali* Rozpoczął się nosy etap naszej wędrówki. Przepus

tek oczywiście ładnych nie mieliśmy ale szybko posuwaliśmy się dalej 

1 nikt nas jakoś nie zatrzymywał. Późnym wieczorem okrężnymi drogami 

dotarliśmy do Zamościa.Dziwny to był widok. Miasto zupełnie nie znisz 

et one, ale na ulicach - pustki. Grasowała tylko "mil lej a ". Sowieci 

szybkom ją utworzyli* Składała się B ochotników. Włączyli się do nie 

Ukraińcy, marzący o wolnej "Ukrainie,Białoruscy chłopi i  Żydzi sprag

nieni żyda w komunistycznym państwie no i  oczywiście rozmaite męty 

zpołeczne. Wszyscy "milicjanci* w czerwonych opaakaeh, z bronią i  gu 

iaowymi pałkami przy pasie. Unikaliśmy wszelkich z nimi kontaktów co 

nie było woale łatwe. Kasz sierżant szukał kwatery dla koni 1 schro

nienia dla kadzi. Spotykaliśmy się codziennie naradzając się co robió 

dalej* V Zamościu nie było bezpiecznie, a jechać bez przepustek nie 

mieliśmy odwagi. Sytuacja wkrótce wyjaśniła się sama. Skazało się, t 

Sowieci w swoim marszu na zachów posunęli się sa daleko poza ustaloną 

linię demarkacyjną. Doszli aż do U sły  a mieli zająć tereny tylko do 

Bugu* Musieli się więc wycofać. Waatąpiło bezkrólewie, poprzedzone 

gwałtowną ewakuacją Rosjan a z nimi Żydów 1 Ukraińców* fa gwałtowna 

przepychanka trwała kilka dni* Potem już ludzie zaczęli ostrośnle wy 

wychodzić na olice* Mikt już nie rządził, bo Rosjanie wyszli, a Niem

ców jeszcze nie było. A więc 1 my skorzystaliśmy z tego bezkrólewia 

i  zzybke wyruszyliśmy w drogę. Po dwftch dniach dotarliśmy do Otwocka 

1 tam rozstaliśmy się z naazym sierżantem 1 oficerami. Do domu - do 

Warszawy - było już blisko. Tak więc zakodczyły się ta moja wrześnio

wa włóczęga, od której rozpoczęłam moje wspomnienia.Jak już trochę 

okrzepłam po przeżyciach całego miesiąca zaczęłam roznosić listy, któ

re dano mi po drodze do Prsmpola. niestety nie umiałam nie powiedzieć 

rodzinom o dalszym losie żołnierzy a zwłaszcza internowanych oficerów. 

Miałam nadzieję, że być może przedostali się jednak na południe, w 

czasie zawieruchy jaka powstała przy wycofywaniu się Sowietów za Buk, 

być może niektórym udało się ucieo z konwoju i  loe leh potoczył się 

pomyśłnie. Żałuję ogromnie, że nie zapamiętałam nazwisk towarzyssąoyoł 

mi oficerów, a najbardziej mojego przewodnika 1 opiekuna - SIRRŹAlfTA. • 

Jemu te zawdzięczam, że nic ml sięm nie stało 1 że mogłam pod jego 

opieką spokojnie powróclś do Warszawy.

Po jakimś czaale zaczęłam ezperać w bibliotekach aby dowie

dzieć się więcej szczegółów o tym gdzie się to działo. Muszę przyznać, 

że literatura na ten temat byłp do niedawna bardzo uboga, w porównanlt
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z obronną ilością iród łowych opisów działań wojennych 1 walk % Hien 

nami - Widać wyraźnie jaki to oyi wstydliwy temat. Znalazłam jednak k: 

ka książek, s którycn najobszerniejsza była książka lecha Głowackiej 

p^t.** i>*iał*nia wojenne na itubelszczyinie” . Znalazłam tam pewne dane

o grup i a płk. Zieleniewskiego, o kapitulacji 1 -go października, no 1

o iTrampolu, jako Miejsca pierwszego postoju jus w sowieckiej niewoli. 

£*isiaj gdy to pisnę dostępne są już matmriały historyczne, róine 

wapoi»Luieaia, a nawet dokumenty. Zagłębiłam się więc w bibliotekach 

w postukiwaniu wieści o naszycn poczynaniach na wschodnich terenach 

począwszy od informacji o grupie t. z*. “Czterech pułkowników” . W skłać 

jej wchodziły oddziały pik.koca, płk.Filipkowskiego, płk.P±onki no 1 

płk.Zieleniewakiego. aby wiernie oddać opis wydarzeń podaję fragaentj 

wapoanień płk.Zieleniewskiego według książki Czesława Grzelaka p .t .

" 'iirzesiań 1952 r . aa Kresach".

";>C września. Położenia następujące na linii A*nn pod Roe- 

w*dowmu A 'Młakami. - okopane oddziały ai walec kie i  artyleria, hzeka 

płytka i  posiada szereg brodów. Sforsowanie wydaje się Możliwe, acz

kolwiek . . .  wymagała sporoczasu* .« •  "T/ifiosasea sytuacja od tyłu po* 

garszała się szybko. Wojska sowieckie doezcsły do półmoeno-wwhhodnle- 

go skraju lasów. Zjawili się porlameutariusze. Sytuacja stała się bet 

nadziejna. Wokoło żadayoh oddziałów, nigdzie żadnego dowództwa prze- 

łożonego, z przodu San 1 Niemcy, a boku 'wiała i  ifiemcy, z tyłu Ros- 

jaaie.iiawat po sforsowaniu Sanu los byłby przypieczętowany* rozbicie

i. aletiela niemiecka* Postanowiłem więc pertraktować 1 wstrzymałem 

opracowana juA rozkazy nataroia.ua San. Warunki Hoajan były naogoł 

dobru; rozpuszczenie żalaiwragi szeregowycn 1 zwolnienie oficerów po 

dokonaniu ich spisu. logo ostatniego war&nkn dowództwo sowieckie jed- 

aak nie Actrzyuało." 1-go października. Kapisałem ostatni żozkaz żeg

nający ż*łHjkarzyjc oddziały i  podający przyczyny poddania i odłożenia 

walki do lepszych czasów” . . .  " Oddziały grupy przeszły do wsi Marnoty, 

gdzie złośyły broń, przynajmniej tę, której nie ukryły" rt2paj£dzier- 

nika. Udałcrc. się a oficerem sowiecki® do Lwowa dla rozmów z wyćczym 

dcwódstp/em. Przebywałeś. szeżeg dni we L*ovie. Wreszcie 15 paśdziernl- 

ka wyruszyłem na kołaty kolt* ją, a z taintąd piechotą przez Gorgany ku 

graalcy węgierskiej, którą przekroczyłem 1ó października 1539 r ."

Podałam tutaj obszerny fragment mapemaień płk.Zieleniewski* 

go, aby pokazać przed jakimi dylematami stawali dowódcy wojsk znajdu

jących się w tym czpsie, na tych terenach. Decyzja była nis łatwa.

Ale nikt wtefiy nie zdawał sobie sprawy z konsekwencji jaką za sobą 

niesie* Kikt nie ńfgł przewidzieć jaką perfidią były sowieckie obiet

nice. J&ył wybór - poddać się Siemcora czy Rosjanow. Siewcy znani już 

oyli ze swego okrucieństwa 1 wybór wydawał się słaezny. Taką decyzję 

podejmowały różne rozproszone w terenie oddziały i ci wszyscy, którzy

12
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którzy nie zdołali przedrzeć się na południe, do granicy węgierskiej.

powracając do początkowego wątku moich wspomnieć - wiem, te 

nie można już rnieó żadnych wątpliwości co do dalszego losu moich to* 

warzyszy, którzy pozostali we Frampolu. Dalsza ich droga to była właśni 

nie ta droga tragiczna. Dzisiaj, gdy są Jut dostępne materiały archi

walne i dokumenty ujawnione w 1992 roku znany jest roskas Berii u 
3-go października 1939 roKu w sprawie internowanyh oficerów, generałów, 

oraz wysokiej rangi urzędników państwowych. Wszyscy oi iieli byó skie

rowani do {Starobielska.I tak się zapewne stało. fyl4 światłych umysłów, 

tylu wspaniałych dowódców a nikt nie był w stanie przewidzieć, te 

międzynarodowe prawo wojenne - to fikcja. Dziś już nawet nie można wi

nić nikogo za te tragiczne decyzje. Pochylić tylko należy głowy przed 

historią, która tak tragicznie przewaliła się przez nasz Kraj.

wspomina Hanna Downa rowie:* 

b.żołnierz Armii Krajowej

Bibliografia

X»ech Głowacki 

Czesław Grzelak 

Głowacki Albin

Kozłowski

- Dzialamia wojenne na Lubelszcżytnie.

- Wrzesień 1939 na Kresach

- Sowieci wobec Polaków na wschodnich 

terenach Rzeczypospolitej

- Agresja Sowiecka na Polskę 

w świetle dokumentów

f
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Z a p i s k i  z p a m i ę c i

Od października io października 

1939 - 1944

»
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OD F A Z D Z I E H S I K A  DO P A 2 D Z I E R H I K A  !! f

NO i  dobrnęłam wkońcu do tych czasów, które Cię najbardziej 

interesują. Opiszę więc co w tych latach wojny i okupacji robiliśmy, 

jak żyliśmy, jakie były zagrożenia a jakie zwykłe wydarzenia. To, że 

cała Warszawa, cała ówczesna młodzież zaangażowana była gdzieś w kon

spiracji - to było zupełnie naturalne. Każdy szukał dojścia i  jakichś 

organizacyjnych kontaktów, szkolnych, uniwersyteckich, harcerskich.

Nie było w tym żadnego poszukiwania przygód, czy prób *bohaterstwa*. 

Robiliśmy wszyscy to co było naszą potrzebą, to co uważaliśmy za ab

solutną konieczność. Innej drogi - nie było. Nie można było nie robić 

NIC. Będąc Polakami, wychowanymi w patriotyzmie, musieliśmy się włą

czyć do ruchu oporu przeciw okup suit owi, do walki o przetrwanie. Nikt 

z nas przecież nie wierzył, że wojna potrwa tak długo i  że tak pozos

tanie już na zawsze. Niemcy muszą zostać pokonani, a o Rosjanach jesz

cze nie myśleliśmy.

który właśnie uciekł z niewoliniemieckiej, po ostatnich walkach w gru

pie gen.Kleberga pod Kockiem. Razem z jego powrotem pojawiło się nie

bezpieczeństwo, grożącemu zdemaskowaniem, lub wywozem na roboty do 

Niemiec, o czym już zaczęły chodzić słuchy. Narazie, do pierwszej "ła

panki*, zastanawialiśmy się co może się wyferzyć i  jak unikać niebez

pieczeństwa. Nie czekaliśmy długo. Już w pierłszych dniach paździer

nika przeżyliśmy pierwszy nalot. Wcześnie rano, około 6-ej obudziło na 

łomonatanie kolbami do drzwi. Na szczęście nasze mieszkanie przy ulicy 

Towlańskiego miało torzy wejścia: to od ulicy, do którego się właśnie 

dobijano, drugie z kuchennego korytarzyka do ogrodu i  stale zamknię

tej* furtki prowadzącej na ul.Wojska Polskiego, i  trzecie - z salonu 

wprost do ogrodu. Ja spałam na parterze, obok tych drzwi ud ulicy, a 

Jurek na pierwszym piętrze. Jak Ojciec zeszedł otworzyć im drzwi, ja 

wyskoczyłam z łóżka i  zazzęłam się z nimi szamotać. Jurek_tymczasem 

słysząc co się święci wyskoczył przez okno na stromy dach, zsunął się 

po nim do ogrodu i - w krzaki. Pomiędzy drzewami przekradł się do małe 

uliczki wzdłuż ogrodów i gdzieś się zamelinował. Tak więc zakończyła 

się ta pierwsza łapanka. Bez sukcesów dla napastników. Było to nasze 

pierwsze doświadczenie i  pierwszy tryumf, który pokazał nam jak, przy 

całej swej brutalności, Niemcy potrafią być głupi 1 jak łatwo można 

ich oszukać. Często tak właśnie o nich myśleliśmy, 1 to właśnie w wie 

lu wypadkach dodawało nam odwagi i animuszu.

uciekł z niewoli. Śmiesznie wyglądał *w cywilu*. Poszliśmy razem na 

długi spacer opowiadając sobie wzajemnie swoje przygody i  zastanawia

jąc się - co robić dalej. Staszek namówił mnie abym się tymczasem

A  939 - 1944/

A więc jesteśmy już wszyscy w domu. Rodzice, ja no 1 Jurek,

Minęło jeszcze kilka dni 1 zjawił się Staszek. On także
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zgłosiła jako t.zw."ochotniczka” do Szpitala Ujazdowskiego, który mieś

cił się w dawnej Szkole Podchorążych w parku,obok dzisiejszej Ambasady 

Francuskiej. Oczywiście - zgłosiłam się. MOchotniczka* - to trochę 

więcej niż salpwa, a trochę mniej niż pielęgniarka. Staszek przyprowa

dził do mnie rower swego nieżyjącego brata i odtąd zaczęłam codzien- 

nie jeździć do pracy do szpitala. Było tam mnóstwo rannych żołnierzy. 

Przydzielono mnie do do sali chirurgicznej, dwunastoosobowej. Wszyst

kim chorym trzeba było codziennie zmieniać opatrunki, moczyć ropieją

ce rany w wodzie z szyrym mydłem, zakładać sączki i wiele innych prac. 

Sam widok tych ropiejących ran był dla mnie wstrząsający. Nauczyłam 

się wtedy perfekcyjnie bandażować, najczęściej ręce i nogi, ale także 

i głowy, co było nie lada sztuką. Wszyscy chorzy bali dla nas "ochot

niczek* bardzo mili. Uśmiechali się do nas, a wiedząc, że są to nao- 

gćł •panienki* z dobrego domu - nie prosili nas nigdy o kaczki, czy 

baseny. Przepracowałam tam pewien okres czasu, aż do nawiązania kon

taktu z moimi dawnymi instruktorkami z PWK i rozpoczęcia pracy w kon

spiracji. Przestałam więc jeździć doia szpitala i szybko włączyłam się 

w moje nowe obowiązki. Zaczęło się to od przypadkowego spotkania z 

instruktorką PWK - Katarzyną Szczurowską.

Na moim pierwszym z nią spotkaniu zostałam zaprzysiężona.

Taka przysięga to wielkie przeżycie. Zrobiła też na mnie wielkie wra

żenie. A słowa tej przysięgi o miłości i wierności ojczyźnie to na

prawdę wielka rzecz. Gdy powtarzałam za Katarzyną słowa * . . . .  i  kładę 

rękę na ten święty krzyż* - to głos mi się załamał. Nikt nigdy nie 

zwolnił nas z tej przysięgi A "Niediwiadek* - ostatni komendant Armii 

Krajowej po Powstaniu Warszawskim, Generał Okulicki, jeden ze zdradzie

cko wywiezionej do Moskwy *szesnastki*, poleoił nam wszystkim w swoim 

ostatnim rozkazie abyśmy do kozica byli tej przysiędze wierni.

Zaczęło się powolne wciąganie nnie do nowych, początkowo 

sporadycznych obowiązków. Zanosiłam krótkie liściki fiasane na bibuł

kach do różnych nie zńanywh mi osób.Adresy trzeba było zapamiętywać.

Ze względu na bezpieczeństwo - nic nie wolno było notować. Nauczono mni, 

że nie wolno się rozglądać szukając adresu i  że nie wolno nikogo o nic 

pytać. Trzeba byłom jednak pilnie obserwować czyktoś za mną nie idzie. 

Lokale miały swoje kryptonimy. "Baletniozki* - bo była tam w pobliżu 

szkoła baletowa, "pluskwy* - bo rzeczywiście były tam pluskwy, "doktór*

- bo piętro niżej jakiś doktór wywiesił swoją tabliczkę. 3yły także 

dla różnych lokali różne, dość naiwne, środki ostrzegawcze. Czasem jed

nak i  one skutkowały. Doniczka postawiona na oknie może być w każdej 

chwili przesunięta. Firankę w oknie mażna zasłonić, gdyby była rewizja, 

lub "kocioł*. le proste napozór środki wielokrotnie poskutkowały i 

uchroniły nas od wejścia do mieszkania, w którym już byli Niemcy. W 

takim ^otle* potrafili siedzeieć po kilka dni, aby jeszcze kogotf 

złapać. 16



Moja praca w konspiracji zaczęła się powoli rozwijać. 'Po 

tym piorwszym okresie sporadycznego roznoszenia listów skierowano 

mnie do działu łączności kurierskiej. Prowadziła go Irena Stankiewic: 

Wyrębowska - pseudonim "Patrycja". Poszłam pod wskazany adres, przy 

ulicy Wilczej 9. Otworzyła mi niewysokiego wzrostu starsza pani w 

okularach. Była brzydka, miała jakieś skrzywienie w twarzy, ale mia

ła tak ujmujący i  życzliw uśmiech, że odrazu zdobyła moją sympatię. 

Wciągnęła mnie szybko do przedpokoju i zamknęła za mną drzwi. W po

koju wypytała mnie o moją dotychczasową pracę i powoli zaczęła mnie 

wtajemniczać w moje nowe zadania. Mam być kurierką. Na początek mara 

pojechać do Kielc, oddać pocztę pod wskazany adres i szybko wracać 

do Warszawy. Powiedziała mi jak się mam w drodze zachowywać, jak uni

kać "łapanek", no i , że od tej chwili mogę już liczyć tylko na siebie 

samą, i własną prientację, w sytuacjach jakie się mogą zdarzyć. W 

żadnym wypadku "poczta" nie może wpaść w obce ręce.

Ta pierwsza podróż minęłe bez przygód. Do Q elc  dotarłam

późnym wieczorem i tuż przed godziną policyjną udało mi się dotrzeć 

pod wskazany adres, na Biskupiej górze. Moi adresaci byli to przemi

li ludzie. Przyjęli mnie jak dawno oczekiwanągo gościa, członka ro

dziny. Zatrzymali mnie oczywiście na noc. Do Kielc wyjeżdżałam jesz

cze kilka razy ale już nie do tego miłego domu. Jeździłam także do 

Krakowa i do Łodzi, która była na terenie wcielonym do Heiehu. Jadąc 

do Łodzi wsiadłam, jak mi poradzonoydo niemieckiego wagonu. Tak podob

no było bezpieczniej, chociaż papierów żadnych - nie miałam, to zna

czy, że nie miałam żadnych niemieckich dokumentów. Jechali ze mną 

trzej oficerowie, którzy zabawiali mnie rozmową, głośno rechocąc, 

opowiadając jakieś tłuste dowcipy, których oczywiście - nie rozumia- 

łsmo Uczyłam się przez jakiś czas niemieckiego tak że umożliwiało 

mi to jaką taką rozmowę. Hatej linii były systematyczne "łapanki", 

nastawione głównie na szmuglerów, ale i kurier mógł się w to przy

padkiem zaplątać. Byłam świadkiem takiej "łapanki*. Zatrzymali po

ciąg dłużej na stacji i najpierw rewidowali wszystkich, przedział po 

przedziale* a potem kazali wysiąść szeregu osobom, tym których przy

łapali na na szmuglu i być może podejrzanym także o co innego. Ja 

przyglądałam się niby obojętnie, ale wszystko we mnie wrzało** Swo

ją pocztę miałam ukrytą w pudełku czekoladek, które ostentacyjnie pos 

tawiłam na stoliku, pod oknem.Hic mi zresztą nie groziło, bo w niem 

mieckich wagonach rewizji przecież nie robiono. Tego sposobu z cze

koladkami już więcej nie stosowałam. A to siedzenie w jednym przedzie 

le ze Szkopami, było dla mnie szczególnie obrzydliwe, no i myślę, że 

przecież także niebezpieczne.
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Ostatnia moja wyprawa była szczególnie niebezpieczna, bo 

do Lwowa, który był pod okupacją sowiecką, jeszcze przed wybuchem wojny 

z Niemcami. Ostrzeżono mnie, że we Lwowie muszę być szczególnie ostroż

na. Sowieci byli wszak mistfzjcmi wszelkiego kamuflażu i skłócania wszys 

tkich. ze wszydtkimi. Były tam trzy organizacje konspiracyjne. Jedna 

prawdziwa - nasza, druga robiona przez Rusków, a trzecia - przez Ukra

ińców. Te dwi ostatnie szczególnie groźne i podstępne. Bałtu?! się więc 

od samego początku, chociaż miałam lipne papiery i przepustkę,, ale ro

syjskiego - nie znałam, a i "bukwów" czytać nie potrafiłam.Zdana byłam 

na własne siły i własną pomysłowość i intuicję. Jedyną moją pociechą 

było, że ktoś ma na mnie czekać. Z kwiatkiem. Bo na dziewczynę zawsze 

można na dworcu - czekać z kwiatkiem. Ja miałam oczywiście jakieś has

ło w odpowiedzi na zapytanie* ale już nie pamiętam jakiee Nikogo jed

nak z kwiatkiem nie widziałam. Rozglądałam się dyskretnie czas jakiś.

A tu sporo Rusków a jeszcze więcej zastraszonych ludzi siedzących po 

kątach, czekających na nie wiadomo jaki pociąg. Nie wiedziałam co mam 

robić. Nikogo o nic pytać nie mogłam. Rozglądać się zbat długo także 

nie było® bezpiecznie. Po dłuższym czasie namyślając się - wyszłam z 

dworca, bez żadnego planu, co mam robić dalej. Było wczesne popołud

nie. Miałam sporo czasu, bo pociąg do Warszawy, którym zamierzałam 

wracać, odchodził dopiero następnego dnia rano. Przypomniałam sobie, 

że mam tu znajomą z żeglarskiego obozu w Jastarni, Lesię Brzuchowaką. 

Byłam u niej rok temu, we Lwowie. Mieszkała przy ulicy Kleparowskiej 

nr.20, ale zupełnie nie pamiętałam jak 3ię do niej idzie. Nie wiedzia

łam jak do niej trafić. Lwowa - nie znałam. Kupno planu nie siało 

sensu, bo napewno byłby w "bukwach", jeśli wogóle coś takiego było. 

Chcąc nie chcąc - musiałam, pytać ludzi, chociaż mówienie po polsku 

było już wtedy niebezpieczne. W końcu jakoś się dopytała i dotarłam 

pieszo do Lesi. Powiedziałam jej jakieś zmyślone kłamstwo na temat 

mojego przyjazdu do Lwowa, przenocowałam u niej i następnego dnia wy

jechałam już bez przeszkód do Warszawy. Sprawy - nie załatwiła* Okrop

nie byłam tym przejęta i zmartwiona, ale przecież nie mogłam postąpić 

inaczej. Okazało się, że nie mogłam zrobić niż* rozsądniejszego, niż 

natychmiastowy powrót do Warszawy. Tam właśnie była wsypa, o której 

nie można było mnie zawiadomić. Mogłam więc wpaść w ręce Rusków razem 

z tajnymi materiałami. Za moje nie wywiązanie się z powierzonego zada

nia - pochwalono mnie zamiast - zganić. Katarzyna powiedziała mi, że 

lepiej wrócić z niczym niż nie wrócić wcale, albo naprowadzić na swój 

ślad •cienia*. Ten wyjazd do Lwowa - to była moja ostatnia kurierska 

wyprawa. Potem przeniesiono mnie już do "Berty*, Jeszcze wtedy nie 

wiedziałam jaka to jest komórka
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Co się w międzyczasie działo w moim domu i z moimi 

ciółmi - muszę potrochu opisać, jako taki "przerywnik". Trudno 

chować jakąś rozsądną chronologię wydarzeń będą się więc w dalszym 

ciągu przeplatać rdźne wątki i w różnym czasie. Tak jak mi się powo

li w pamięci odkrywają.

Jurek, mój brat, jeździ^ w tych czasach do Łodzi, tak jak

wiele ówczesnej młodzieży. Trochę w celach handlowych, a trochę roz

poznawczych. Przywożono wtedy z łódzkich fabryk pończochy. Zaowocowa

ło to niespodziewanie nową znajpmpścią, więcej nawet - sympatią i nie

omal zaręczynami. Poznał tam prześliczną dziewczynę - Irenkę Sawicką. 

Naprawdę była bardzo ładna i  miała masę wdzięku. Te zaręczyny były 

rzeczywiście blisko. Ale Jurek miał jeden główny cel przed sobą. Wy

jechać na zachód i  przyłączyć się do polskich oddziałów, formujących 

się we Francji. Jedną nieudaną próbę zrobił już w listopadzie. Nas

tępna w styczniu 1940 roku zakończyła się sukcesem. Przedostał się 

na Węgry, potem do fagŁti Francji a w końcu do Anglii. Tam wstąpił 

do Marynarki Wojennej i  potem, przez całą wojnę pływał na O.R.P. - 

“'Garlandzie'’ .

Tymczasem całą rodzinę państwa Sawickich wysiaedlono z 

ŁodzS, przenirśli się więc do Warszawy i  zamieszkali blisko nas przy 

Aleii Wojska Polskiego. Irenka miała brata, Władka. W przeciwieństwie 

do niej - był śmiertelnie brzydki. Natura wyraźnie wysiliła się na 

jedno tylko dziecko. Władek za to był ogromnie muzykalny. Grał wspa

niale na fortepianie i  akordeonie. Częstoprzychodzili do na3 oboje 

a Władek podbił swoją muzyką serce mojej Matki. W domu ich odbywały 

się częste i głośne spotkania z muzyką. To go właśnie zgubiło. W dx± 

dzień imienin Władka, w dniu 27 czerwca 1940 roku wygarnęli z domu ca

łą męską młodzież. Władek został wywieziony do Oświęcimia. Uleliśmy 

wszyscy nadzieję, że ta jego muzyka uchroni go jakoś od najgorszego. 

Przecież Niemcy podobno kochają tak bardzo muzykę. Niestety w pół ro

ku później przyszło zawiadomienie o jego śmierci.

Staszek był już głęboko zaawansowany w pracy ale wszystkie 

wolne chwile spędzał ze mną. Jeździliśmy razem do pobliskich wiosek 

na rowerach, poróżne wiktuały, aby uzupełniać skromne domowe zapasy. 

Przywoziliśmy wielkie wory z różnymi produktami, przewieszone przez 

ramy rowerów. Były to zwykle kartofle i  owoce, których brak było zu

pełnie w Warszawie. Jeździliśmy także na długie spacery do lasku bie

lańskiego i do Młocin. Piękne to były spacery i ,  mimo wojny, bezttros- 

kle i radosne. Byłjc wszak nadzieja, że to musi się szybko skończyć, 

a wtedy - to - ho, ho - jak to będzie wspaniale. Nigdy nie mówiliśmy

o miłości ani o małżeństwie. Nie był to czas na to. Poprostu kochali ś* 

my się i  stąd czerpaliśmy także naszą otuchę. Ale wracam do moich 

spraw konspiracyjnych. Jak pisałam - przeniesiono mnie do Berty.
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Nie odrazu dowiedziałam się co to za komórka, M kt nikogo nie 

wtajemniczał w arkana całej organizacji. Nie odrazu dowiedziałam się 

jakie będą moje zadania. Panowała zasada: im mniej będziesz wiedzieć? 

tym lepiej, tym raniej będziesz narażona ty sama i twoja wiedza na nie

bezpieczeństwo. Nigdy zresztą nie usiłowałam się dowiedzied więcej 

niż to co mi sama szefowa powiedziała. Stopniowo jadnyk, przez codzien 

ne kontakty i rozmowy zaczęłam się lepiej orientować w strukturze ca

łości. Resztę wiedzy uzupełniłam już po wojnie, a zwłaszcza z doskona

łej książki Ney-fi»wawicza pt.Komenda Główna Armii Krajowej./komórka 

Berty była jedną z głównach ogniw łączności Komendy Głównej/. Werto

wałam tę księgę nie tylko poto aby pamięć wzbogacić i  odświerzyć, ale 

aby iobie lepiej wytłomaczyć na czym ta nasza "konspira" polegała* H e  

przecież, że Ty nigdy do takich opracowań nie zajrzysz. Postaram się 

więc wytłumaczyć jak najlepiej jak ta nasza organizacja wyglądała.

Jednym z pierwszych zarządzeń okupanta był nakaz oddania 

wszystkich, radiodbiorników. Nie wolno było słudhpć radja. Nikt nie po

winien wiedzieć co się naprawdę w świecie dzieje, Na większych placach 

Warszawy zainstalowano głośniki, t. sw. !,szczekaczki". Z nich właśnie 

mieliśmy czerpać informacje o wspaniałych zwycięstwach niemieckiego 

wojska, itadia oczywiście, w długiej kolejce, oddaliśmy. Staszek zacho

wał jednak swoje malutkie amerykańskie radyjko. No i zaczęło się po

tajemne słuchanie, w jego pokoiku na poddaszu. Spisywaliśmy te wiado

mości i  wielokrotnie przepisywaliśmy, roznosząc je potem do różnych kc 

komórek i  zaufanych osób. Ja zabioralam oczywiście cały plik na aoją 

pocztę, do Berty. Audycje nadawane były z Londynu w określonych go

dzinach. Zapowiadane były charakterystycznym sygnałem:npuk puk puk

- puuuuuk" i słowami wtu mówi Londyn". Było to bardzo podniecające, 

budzące wiarę i nadzieję, że nie jesteśmy samotni. Z takich nasłuchów 

powstawały pierwsze konspiracyjne gazetki.

Wracam jednak do przerwanego wątku, do naszej organizacji. 

Już w październiku 1929 roku została utworzona Służba Zwycięstwu Pols 

ce. Inicjatorem powołania jej był gen.bryg.Michał KaraszewiczrToka- 

rzewski.Naczelnym wodzem w tym memencie był mianowany przez Rydza- 

Smigłego, który został internowany w Rumunii, - gen.Soohkowski, prze

bywający w tym czasie we Francji. Ustalił on, że w tym czasie koniecz

ne jest utworzenie dwuch komend w krajA: dla okupacji niemieckiej w 

Warszawie, z gen.Roweckim na czele i drugi dla obszaru lwowskiego, 

który miał objąć gen.Tokarzewski Niestety w marcu 194C roku, przy 

przekraczaniu granicy, zotał aresztowani.'. Na przełomie 1939 i  1940 

roku SZP została przekształcona w Związek Walki Zbrojnej, a następnie 

w lutym 1942 roku - w Armię Krajową. Dołączyło do niej wiele oddzia

łów bojowych, różnych organizacji politycznych. Ja cał y czas praco

wałam w tych przekształcyjących się kolejno organizacjach s SZP,

ZWZ i w końcu w AK. 20
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Organizacje te ogarniały wszystkie dziedziny państwowego ży

cia. To "było całe podziemne państwo, ze wszystkimi swymi agendami. Był 

rząd - delegatura polskiego rządu w Londynie. Były partie polityczne, o 

powiedniki przedwojennych paartii politycznych, no i oczywiście - armia. 

Aby ta wszystkie organa mogły działać i porozumiewać się ze sobą - pot

rzebna była rozległa sioś łączności. Sioć - rozległa jak pajęczyna. Pot

rzebne były rzesze łączniczek, kurierek, potrzebne były lokale na spot

kania, drukarnie, wywiad, ochrona. Trudno nawet wyliczyć to wszystko.A 

wszystko tonusiało działać w porozumieniu i stałym kontakoie s odpowied

nimi agendami w Londynie. Z dyrektywami z jednej strony i szczegółowy*- 

ni informacjami o tym co dzieje się w kraju - z drugiej. Bez ogromnej 

ilości ludr.i współpracujących lub tylko służących swoimi lokalami, bez 

tej rseszy łączniczek i kurierek, byłoby to poprostu niemożliwa. Ta sieć 

łączności składała się z małych, przeważnie pięcioosobowych komórek, 

które łączyły się następnie z innymi komórkami, ogarniając w końcu ca

ły kraj. Sajpotężniej sza i największą bała oczywiście - AfiMIA. Skupia

ła przedewszystŁi.a oficerów Wojska Polskiego, członków różnych organi

zacji paramilitarnych jak przysposobienie wojskowe /? W/, przysposobie

nie wojskowe kobiet /pftK/, harcerstwo i inne.Cała struktura jaka się 

ostatecznie ukształtowała opierała się na układzie sił zbrojnych w prsed 

wojennej Polsce:

I-szy Oddział Sztabu - organizacyjny, kierov;any aż do końca wojny przez 

płk.Antoniego Sanojcę, pseudonimy kolejno - Knapik i Kortuau Oddział ten 

prowadził sprawy personalne, kontakty z różnymi organizacjami, kontakty 

z więźniami itp. Jednym z ogromnie ważnych działów był dział legalizacji 

Wyrabiano tam wszelkie dokumenty, różne " fałszywki'', Arbeitzkarty itp.

II-gi Oddział Sztabu - wywiadowczy i ochronny, oraz kontrwywiad. Stefa

mi byli kolejno płk.Wacław Berk - pa.Brodzicz, oraz płk.Marian Drobik 

ps. Dzięcioł.

III-ci Oddział Sztabu - jeden z najważniejszych - operacyjny. Kierowa

ny początkowo przezpłk.Jana Albrechta, a po jego aresztowaniu przez płk. 

Tadeusza Pełczyńskiego, ps. Grzegorz.

IV-ty Oddział Sztabu - kwaterrcistrzowski. Kierowany przez płk. Adama 

Switalskiego, a od wiosny 1943 - przez płk.Zygmunta Miłkowskiego - pseu

donim - Dąbrowa.

Y-ty Oddział Sztabu - Komenda Główna. Opiszę ją dokładnie w dalszym cią

gu "zapisków* - bo tam właśnie ja pracowałam.

VI-ty Oddział Sztabu - polityczno propagandowy pod nazwą "BI?” - Biuro 

Informacji i Propagandy. Dom tego działu zostałam przeniesiona z Komen

dy Głównej - opiszę go więc również dokładnie w dalszym ciąga.

VII-my Oddział Sztabu - biuro finansów i kontroli, kierowana przez cały 

csęiG przez płk. Stanisława Thuna, pseudonimy kolejno : Leszcz i Malcz.

doznałam go prywatnie w domu państwa Sosabowskich, jeszcze przed
. dem21
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ojca Staszka do Londynu. Jemu właśnie zawdzięczam chyba to, że zosta

łam skierowaha do pracy właśnie w Komendzie Głównej, jako osoba zaąłu- 

gująca w pełni na zaufanie. Oddział ten prowadził całą księgowość; or

ganizacji zarówno złotówkową jak i dolarową. Prowadził także podziem

ną produkcję banknotów, oraz dział produkcji różnego rodzaju skrytek 

stałych i przenośnych. Ja miałam w domu taką właśnie skrytką w pos

taci wysokiego stołka pod kwiaty. W Oddziale tyra została zorganizo

wany i  wykonana błyskotliwa akcja napadu na niemiecki konwój przewo

żący pieniądze. Jeden milion złotych. Płk.Krzysztof Kumor opisał tę 

akcję w swojej książce p .t .nWycinek z historii jednego życia*. Czyta 

się to jak najlepszy kryminał z sercem napełnionym radością, że ta 

hi3toria jeat prawdziwa.

Jeszcze jednym działem pracy była Komenda Dywersji - Kedyw 

Odpowiednika w przedwojennej strukturze armii oczywiście - nie miała. 

Funkcję komendanta Kedywu - pełnił od 1942 roku płk. August Emil 

Fieldorf - pseudonim -**HILW. To właśnie dla uczczenia jego pamięci 

została utworzona fundacja jego imienia, którą ja przez parę lat 

kierowałam. Szefem Kedywu okręgu warszawskiego był z kolei dr. Józef 

Rybicki ps.Andrzej. Był to bezpośredni azef Staszka. Znałam go dobrze 

i częato, po wojnie, po jego wyjściu z więzienia, odwiedzała.

Wreszcie przecgodzę do bardziej szczegółowego opisu Komen

dy Głównej. Była w niej dwa odrębne piony: wyd3iai łączności konspi

racyjnej, której szefem była Janina Karasiówna pseudonimy kolejne - 

Bronka, Henryk Kościesza, HK, a drugim pionem był wydział łączności 

operacyjnej, której szefem był Kazimierz Pluta Czachowski, ps.Kuczaba 

Obydwa te działgc ściśle ze sobą współpracowały. Ja prac osrałam w tym 

pierwszym pionie, który organizacyjnie podlegał "Bronce"* Wydział 

ten był ogromny i dzielił się na następujące ajc4xfcs pododdziały* 

Kancelarię Główną, Dział łączności wewnętrznej, Dział łączności Za

granicznej, Dział łączności Kurierskiej, biura szyfrów krajowych i za 

granicznych, dział legalizacji, dział iiinantów i inne, jak opieka 

socjalna, werbunek, szkolenie. Z samego tego wyliczania widać jaka 

to była ogromna organizacja samej tylko Komendy Głównej. Cóż dopiero 

mówić o strukturze całej podziemnej armii i podziemnego państwa.

Ja pracowałam w dziale łączności wewnętrznej. Z czasem 

wykształciły się w niej trzy diiałysCentrala pocztowa Komendanta Głćw 

nego o ^olejnych kryptonimach - "Astry” , potem “Pudle" a w końcu *Si- 

"Raszki'*, druga centrala - to Poczta Główna o kolejnych kryj£5 

toiiimach - "Begonia**, wKundle" i “Bekasy11. Trzdc±a centrala - to 

poczta Szefa Sztaou - o kryptonimach kolejnych - "Cykoria'1, "Ogary" i 

w końcu ''Kody" .Ponieważ cały obieg poczty szedł przes pocz

tę głć?/ną - ukształtował aięzeapół kryptonimów łatwych do zapamięta

nia - A.B.C ., później Ps-Ka- 0, a pod koniec maja 1944-go roku - 

3.3-.aQ_£a# pierwazy symbol oznaczał zawsze pocztę Komendanta Głó^113̂22
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którą przez cały czas okupacji kierowała Jadwiga Piekarska - pseu

donim - "Basia.Drugą literą oznaczona była poczta główna,którą także 

przez cały czas kierowała Janina Sipko - pseudonim - rt3erta’‘ . Trzecia 

litera oznaczała poczty Szefa Sztabu, którą kolejno kierowały -nWanda" 

"iiaryla" i pod koniec - a£la“ . bliższych danych, nie podaję, bo mia

łam z tą pocztą najmniej do czynienia, ifaogół do nas właśnie przycho

dziła łączniczka tej poczty - ł,Renia'< /nazvo.3ka jej nie poznałam/.

Ja pracowały w ‘'Begonii", u "Berty". Z tą pocztą i jej 

łączniczkami miałam najwięcej do czynienia, i najbardziej się z nimi 

zaprzyjaźniłam. Było nas pięć: "Monika” - Alinka Cbrąckiewiez/Wika*- 

Maryehna Krumcholtz, "Olga" /nazwiska jej nigdy nie poznałam/ no i na

sza szefowa - ''Berta" - Janina Sipkc. "Berta ohodziała rano na pocztę 

Komendanta Głównego, konika - do sekretariatu. Komendy Głównej,ćo Bron

ki, a my pozostałe łączniczki przychodziłyśmy na naszą Begonijną pocz

tę po codzienne polecenia i na roznoszenie dalej poczty przyniesionej 

przez Bertę i Monikę. Do nas , jak już pisałam przychodziła regular

nie łączniczka Szefa Sztabu, z pocsty “Cykoria**. Przynosiła pocztę 

cd Szefa Sztabu do 'wszystkich innych komórek i zabierała to co było 

od nas - do Szefa Sztabu, od Komendanta Głównego. Poczta nasza stano

wiła zasadnicze ogniwo łączności pomiędzy głównymi ośrodkami konspi

racji. Po rozdzieleniu "poczty” - biegałyśmy po całej Warszawie, roz

nosząc listy, a potem ponownie spotykałyśmy się z 3ertą pod koniec 

ania, przynosząc jej listy z innych działów pracy do Komendanta Głów

nego, Szefa Sztabu i do Bronki, tak właśnie działały nasze kryptoni

mowi “poczty" - ABC, PKO i w końcu Be-Be-Ka. Taki był nasz każdy dzień 

podobny jeden dc drugiego, itfiektóre tylko wydarzenia odróżniały je 

od siebie, no i lokale w których spotykałyśmy się zmieniały się oczy

wiście - codziennie.

Opiszę Ci teraz dokąd zazwyczaj chodziłam no i co przenosi

łam. Co to była t.zw. - "poczta". Sie były to listy w kopertach - ale 

małe , pisane na bibułkach, krótkie, lakoniczne informacje. Czasami 

były pojedyncze gazetki lub komunikaty dla innych komórek, ilaogół nie 

było' togo dużo, ale oczywiście wszystko było bardzo ważne i tajne. By

ła zresztą szczegółowa instrukcja jaka powi ima być ta korespondencja. 

Nosiłyśmy to w torebkach, portfelach z podwójnymi podszewkami it . Były 

takrże te "skrytki* - o których pisałam. Pozornie były prymitywne, ale 

w wi^Iu. wypadkach skuteczne. Jedną z takich skrytek była rozkręcana 

szczotka dom ubrania, inną - kuchenka elektryczna z odkręcanymi nóż

kami. Powstawała w ten sposób duża przestrzeń na schowanie poczty.

Je. wła właśnie skrytka weszła dc historii i jest w wialu książkach 

opijana. Łączniczka "JDagna" - wpadła w t.zw."kocioł". Był to zwykły 

gaoinet dentystyczny, dc którego mógł przyjść kaź3y. Kiemcy siedTzieli 

tam już od kilku dni, trzymając ped bronią wszystkich pacjentów. Dagnz
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została oczywiście zatrzymana, a kuchenka którą niosła niby do repe

racji została przekazana do rekwizytów więziennych. Dzięki naszym kon

taktów w więziennictwie, którymi zajmowała się specjalna komórka, ku

chenka została podmieniona na zwykłą, a Dagna, której nie można było 

nic zarzucić, po jakimś czasie została zwolniona z Pawiaka.

Teraz opiszę dokąd chodziłam, jakie były moje stałe punkty 

kontaktowe. Jednym z pierwszych - były "Fiołki*. Kontakt z nasłuchem 

radiowym, który owocował m.in. codziennymi komunikatami. Drugi, dla 

mnie najważniejszy, to komórka poczty zagranicznej ii  obsługi kuriers

kiej. Prowadziła tę pocztę "Marcysia* /Kamila, Miłasza, Zenobia/. Ona 

bardzo mnie lubiła i chołubiła. Bardzo ml to pochlebiało, bo była to 

jedna z najważniejszych komórek Komendy Głównej. Często miałam także 

kontakty z podległym jej bezpośrednio "Kotwiczem*, który zajmował się 

bezpośrednią ekspedycją kurierów. Dzięki tym kontaktom wciągnęłam w

późniejszym czasie Hankę K«, która znała bardzo dobrze język niemiec

ki i  francuski a uczyły się właśnie angielskiego. Często także chodzi

łam do "Malcza* /płk.Thun/nosząc w obie strony pieniądze i walutę, 

głównie dolary. Dzięki temu w przypadkowy sposób poznałam Twego Tatę, 

ale o tym napiszę później bardziej szczegółowo. Chodziłam także na 

pocztę BIP-u do "fiysi*. Ten kontakt także zaowocował dalszymi wydarze

niami, bo zostałam później właśnie do BIP-u przeniesiona. Utworzono 

specjalną komórkę, którą ja właśnie prowadziłam, komórkę podległą bez

pośrednio sekretaiatowi BIl-u - Elżbiecie i samemu Prezesowi. Ta nowa 

poczta obsługiwała T1Z1 - czyli Tajne Wojskowe Zakłady Wydawnicze, 

drukarnie, kolportarz, akcjęa *1* /dywersja na tyłach wroga/ no i  moją 

Komendę Główną. Oprócz tych stałych kontaktów miałam oczywiście róż

ne doraźne polecenia, zwłaszcza te bardzo pilne, bo ja, jeżdżąc na ro

werze, mogłam je najszybciej załatwiać.

Ha naszą pocztę do "Begonii* - przychodzili także adiutanci 

Komendanta Głównego. Jego ochrona. Byli to "Adam Gruda* i*Szymon".

Adam został aresztowany i zginął tragicznie w nieznanych okolicznoś

ciach w 1941 roku. Z Szymonem miałam częste kontakty aż do wybuchu pow

stania. Był to oficer żandarmerii, osobista ochrona Komendanta. On 
właśnie narażnony bywał na największe niebezpieczeństwa. Każde jego 

przyjście dom nas zapowiadało jakieś pilne i  ważne zadania. Po aresz

towaniu Grudy, przychodził do nas razem z Szymonem jego współpracow

nik, również oficer żandarmerti - *Kazik*. Dla bezpieczeństwa chodzili 

zawsze we dwuch. W czasie ewakuacji Starego Miasta w czasie Powstania 

właśnie dzięki Kazikowi udało mi się wyprowadzić Tatę kanałami, razem 

z grupą Komendy Głównej, do której ja miałam przepustkę. właśnie

pilnował ewakuacji wypuszczając pojedyńczo do wyjścia do kanału na 

placu Krasińskich. Ale o tym napiszę w następnym rozdziale.
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W czasie moich, codziennych wędrówek po mieście miałam oczy 

wiście rozmaite przygody.mniej lub bardziej niebezpieczne, a czasami 

nawet- humorystyczne, jak ta, o której tak często ze śmiechem opowia

dałam. Pamięć ludzka jest wybiórcza. Jest jakoś tak, że mamy zdolność 

zapominania o wydarzeniach tragicznych, a te - humorystyczne pozos

tają na długo w pamięci. Do dziś uśmiecham się sama do siebie jak myś

lę o tamtej przygodzie. Było gorące lato. Szłam,z grubą paką poczty 

pod pachą, - ul. piękną w stronę ulicy Marszałkowskiej, od Aleil Ujaz

dowskich. Dzień był piękny i wydawało sii - spokojny. Doszłam do Mars- 

szałkowskiej. ffa ulicy dziwnie pusto. Spojrzałam w prawo - buda, a do 

niej pakują ludzi, przechodniów. To dlatego wydawało mi się, że jest 

tak pusto. Jedni, widząc co się święci, zdążyli uciec, a inni byli już 

niestety w tej budzie* Zorientowawszy się co się dzieje skręciłam w 

najbliższą bramę, do pasażu kina "Polonia", który tak jak dziś miał 

wyjście na ulicę Piękną. W bramie, przy stoliku, siedziało trzech ges

tapowców* Zaczerpnęłam głęboki oddech, czekając na najgorsze.. . .  1 

pękła mi gumka w majtkach, które opadły na posadzkę. Głęboki rechot 

żandarmów speszył mnie. Ale co miałam robić ? Schyliłam się, podnios

łam majtki, zwinęłam je w ręku i  wyszłam z duszą na ramieniu, nie za

trzymywana przez nikogo. Rechoczący śmiech żandarmów długo jeszcze 

miałam w uszach, a nogi drżały mi jeszcze długi czas potey.

Cbi urządzali nam krwawe łapanki 1 wywózki do obozów, ale 

i  my starafcLśmy się jakoś im zrewanżować* Ale czym ? Dowcipem, zamie

szaniem, prowokacją trudną do wykrycia, a nas napawającą pustym śmie

chem i radością. Niezależnie od komórki "H ", której zadaniem było sze

rzenie rozkładu psychicznego w armii niemieckiej. Osłabianie "morale* 

żołnierzy, skłócanie wojska z policją i  Gestapo* Urządzano także lo

kalne akcje, które w niektórych miastach spowodowały spore zamiesza

nie i bezsilną wściekłość liemców. Ha jedną z takich akcji natknęłam 

się sama idąc rano na pocztę do Bertyn na ulicę flejską. A tu właśnie 

około 9-ej, ogromne zbiegowisko koło gimnazjum Królowej Jadwigi, na 

placu trzech Krzyży. Granada Hiemców w cywilu, m walizami, gromadą 

odprowadzających, płaczących kobiet. Był to sfingowany przez "kon-

Epirę" - pobór folksdojczów do wojska, na front wschodni*

o •powiastki*, koperty opieczętowane "gapą", zdobyto adresy*

i rozesłano te listy podając datę i godzimę werbunku. Można sobie iqr- 

obrazić jakie to zrobiło zamieszamle wśajód urzędników, dok których 

zgłaszali się rzekomi "poborowi". Drugą taką głośną akcją było podłą

czenie się do megafonów na placu Hlsona, do t.zw«*szczekaczkl*y 0 

zwykłej porzenadawanego w południe komunikatu z frontu wschodniego. 

Zebrał się tłum ludzi, którzy zorientowali się, że to nei może być 

naprawdę niemiecki komunikat. Radość były ogromna. Takie akcję podno

siły na duchu, dawały całemu społeczeństwo odrobinę wesela 1 wiary, 

że jednak coś się i u nas dzieje. 25
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W nieco późniejszym czasie miałam następną, nieco groźniej

szą orzygodę, która mogła mieć nieoczekiwane konsekwencje, skończyła 

się jednak tylko tym, że musiałam się wyprowadzić z domu, na dłuższy 

okres czasu. Moi Rodzice i ja najedliśmy się strachu co niemiara. $eby 

opowiedzieć tę historię - to muszę się wrócić do moich osobistych kon

taktów tpwarzyskich, nie wiążących się z moją pracą.

Moje codzienne bieganie kończyło się naogół w godzinach po

południowych. Potem zazwyczaj spotykałam się ze Staszkiem, oczywiście 

tylko wtedy, gdy nie miał jakichś zaplanowanych akcji. W początkowym 

okresie pomagałam mu często w robieniu jakichś rekwizytów jak na przy

kład opaski ze swastyką, lub legitymacje z napisem dużymi gotyckimi li

terami "POLIŻE!". Staszek udawał często niemieckiego żandarma, ale do 

czego, tak naprawdę, było mu to potrzebne - to nie wiedziałam. Nie py

tałam o to nigdy. 0 nic wzajemnie nie pytaliśmy się. Zawsze w myśł tej 

samej zasady - im mniej wiesz - tym lepiej dla ciebie i dla innych.

W późniejszym czasie załatwiałam dla Staszka różne potrzebne dokumenty 

mając do tego łatwiejszy dostęp i przyzwolenie. Hiedziele spędzaliśmy 

zwykle razem na dalekich spacerach nad Wisłą z psem /  staszek miał 

olbrzymiego angielskiego doga/, a popołudniu często na grze w bridża 

u niego w demu lub u Krystyny Jakubowskiej. Mieszkała w willi na rogu 

Felińskiego i Mierosławskiego z bratem Krzysztofem i ciotką, młodą 

śliczną - Zośką. Rodzice wyjechali do Rumunii, dom był pusty i służył 

za melinę dywersyjnej grupy żollborsklej dowodzonej przez Staszka, no

szącego pseudonim "Stasinek". Do wydarzeń związanych % tym domrm jesz

cze wrócę. Jestem z nimi, bez mego udziału silnie związana ale przez 

długie lata nie mogłam nikomu o tym opowiedzieć.

Prócz kontaktów ze Staszkiem spotykałam się z grupą żegla

rzy. Ha Żoliborzu, przy al.Wojska Polskiego 19 mieszkało trzech AZM- 

miakówz StofpnZagórski /brat poety Jerzego Zagórskiego/, t.zw ."Słoń", 

rzeczywiście wielki jak słoń, ale przy tej swojej olbrzymi ości - ogrom

nie nieśmiały i  gołębiego serca. Srugl - to Adam Gruszecki, kolega 

Twego Taty ze Lwowa, a trzeci Zienkiewicz, którego przedtem nie znałam. 

"Słoń" zajmował się szkleniem okien w kościołach, a el dwaj pozostali 

pracowali w niemieckiej firmie "Bacuki-Ostrówek". W Ostrówku była właś

ciwa fabryka żelaza, czyteż broni, w w Warszawie - biura. Mieszkanko 

mieli maleńkie, pokój z kuchenką i  łazienką, w suterynie. Zbierało się 

u nich zawsze dużo żeglarzy i była wspaniała beztroska atmosfera, częs

to zakrapiana alkoholem. Żeglarze z "pod 19-ki" stanowili rodzaj opiek-* 

kuńczej mafii, nie tylko dla swojego grona, lecz także dla wszelkich 

osób " spalonych". Zawsze udawało się im znaleźć pracę w Warszawie lub 

na prowihcji, a często także i  bezpieczne lokum. Było to niesłychanie 

cenne. Ja chodziłam do nich czysto, zwłaszcza wtedy gdy później wraca

łam do domu. Mieszkałam wszak początkowo na tej samej ulicy i było ml 

po drodze. Wystarczyło wysiąść o przystanek wcześnUej. 26



Pewnego wieczoru - zasieduiałam się,Wyszłam parę miirut po gc 

dziale policyjnej. Wtedy w pełni lata, była to godziny 10-ta.Mieszka- 

łam już w tym czasie na Podstarościch a więc miałam dość, daleko do 

domu. Byle szybko przejść przez szeroką Aleję Woj3ka, to dalej na ma

łych uliczkach będę się czuła bezpieczniej. Zaw3ze mogę wpaść do ja

kiegoś ogródka, niby to do własnego domu. Na ulicy było pusto. Szłam 

szybko i pewnie, aby jak najszybciej ominąć niebezpieczną strefę. Aby 

jak najszybciej dojść do ulicy Felińskiego. Niestety. Gdy już mijałam 

drugą jezdnię Aleii Wojska - zobaczyłym dalekie światła samochodu, ja

dącego w moim Kierunku. Niemcy. Przyspieszyłam kroku i  sądząc, że mnie 

nie zauważyli, wpadłam w ulicę Felińskiego, puściutką i ciemną zupeł

nie. Samochćd skręcił za mną, minął mnie, zatrzymał 3ię przy chodniku. 

Wyskoczył z niego czarno ubrany oficer, zapewne gestapowiec, stanął ygy 

prsedeaiiią na rozkraczonych nogach i wymownie pokazał na zegarek. Nie 

wiedziałam co robić. Byłam lekko ubrana a pod pachą - bibuła. Nie mam 

gdzie jej schować. Zaczęłam robić niewinne niewinne minki głupiej id- 

jotki. Powiedziałam, że idę właśnie do domu i , że to jest tuż tui, bar

dzo blisko. Złapał mnie za rękę i powiedział, że to on zawiezie mnie 

do domu. Zgłupiałam. Ale on szybko złapał mnie za rękę i wciągnął do 

samochodu. Opierałam się Jak mogłam, ale nie miałam innego wyjścia. 

Przygotowałam się na najgorsze. Bałam się o bibułę, ale być może jeszez 

cze bardziej, że wywiezie mnie gdzieś do lasu, co się podobno często 

zdarzało. Samochód ruszył. Dojechaliśmy do Niegolewskiego. Spytał jak 

jechać. Odetchnęłam z ulgą. Być może to jakiś "porządny” Niemiec. W 

lewo - links. Dojechaliśmy do Kochowskiego. W prawo - rechts. Podsta- 

rościch. Znowu w lewo. Ulica była jeszcze nie wybrukowana a po niedaw

nych deszczach pełna była błotnistej, głębokiej mazi. Samochćd się za- 

trzymał. Chciałam wysiąść. Powiedziałam - * dankeschein" i chwyciłam 

za klamkę. Nic z tego* Niemiec złapał ranie w pół i  zaciął się do mnie 

dobierać. Wyrywałam się jak mogłaa, trzymając kurczowo "bibułę* pod, 

pachą. W końcu chyba go pogryzłam, bo nagle mnie puścił a ja pognałam 

do drzwi, głośno się dobijając. Ojciec otworzył mi po chwili a ja po

biegłam szybko na górę. Samochód stał. Latarnie świeciły ostro w ciem

ności, jak potężna reflektory. Nic się jednak nie wydarzyło. Zawrócił 

i odjechał. Ale strach - pozostał. Nazajutrz wyszłam z domu wcześnie 

rano, zabrałam trochę rzeczy i  , jak postanowiliśmy z rodziacami, prze

niosłam się na jakiś czas do Hanki Koźmińskiej, która także mieszkała 

na Żoliborzu. Opowiedziałam wszystko JSlźbiecie, która była już wtedy 

moją szefową. Postanowiono wtedy, że muszę na jakiś czas zamelinować 

się , a potem musiałam zamieszkać na naszym "punkcie", na Mokotowskiej 

52 m.52. No i dobrze się stało. Następnego dnia Niemiec przyjechał na 

Podstarościch i wypytywał Ojca 1 sąsiadów . Nikt nic niex powiedział 

ale wssyscy wokół, widząc głębokie ślady samochodowe w błocie, prze

konani byli, że panna Lipińska zadaje się z Niemcami. 27
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Berta, korzystając ł moich kontaktu a działem aagranicz-

nyra, załatwiła mi delegacją kurierską do 2akopanego, z pocztą do

przrzutu przez granicy* Pojechał se mną także Staszek, który zrobił

3°bie małą przerwy w swoich działaniach. Tak, że mieliśmy oboje wspa

niały, tygodniowy urlop w górach. Ja pojechałam sama, wcześniej. Zgłc 

siłam się do Kaleszyny-Paryskiej, znanej taterniczki i przewodniczki 

po górach. Mieszkała na drodtze ku Olczy. Przekazałam jej “pocztę*,

a ona załatwiła mi nocleg w sąsiedniej chałupie. Tam zaczekałam na 

Staszka 1 potem poszliśmy już razem przez Brzeziny, na Halę Gęsie- 

niccwąo Po drodze nie spotkaliśmy nikogo, Niemcy bali się zapuszczać 

głęboko w góry» Ha Hali także było pusto. Schronisko prowadziła Bar

bara Woyżbunówna. Prócz niej były jeszcze kucharka, Marynowska, i  je

dyny męzczyzna - Karol Pollaczek. 2 gości, a właściwie jako przeby

wający tam rezydent, był malarz - Kulisiewicz. Tak, że w sumie było 

ich czworo i nas dwoje. Jadaliśmy wszyscy razem w kuchni. A ray dwoje 

chodziliśmy codziennie na spacery w pobliskie lasy i doliny, nie za

puszczając się zbyt głęboko w góry. Najczęściej chodziliśmy w dół, 

Brzezinami, na wielką polanę porośniętą gęsto malinami. To był już 

wrzesień, pora dojrzewających właśnie w górach malin. Higdy nigdzie 

nie widziałam tak olbrzymich owoców. Maliny były jak duże czereśnie. 

Zbieraliśmy je do ogromnego dzbana, a potem, razem s całym naszym 

towarzystwem, zjadaliśmy ogromne porcje, suto polewane śmietaną. Był 

to wspaniały tydzień* Wracaliśmy znoważ każde z osobna, dla większe

go bezpieczeństwa. Ja, po powrooie, zamieszkałam w tym lokalu, na 

Mokotowskiej, w percu dzielnicy niemieckiej. Ale o tym okresie opo

wiem dalej o

Jak żyliśmy wszyscy w tym okresie? jak i za co. Różne był: 

sposoby zarabiania pieniodzy. Naogół był to drobny handelek, różnymi 

rzeczami wytwarzanymi domowym sposobem. Wszystkiego było brak. Były 

mydełka glicerynowe, materiały ręcznie tkane, samodziały, pantofle 

na sznurkowej podeszwie lub drewniaki. To wszystko ezego nie można 

było kupić, - ludzie natychmiast zaczęli wytwarzać sami. Twój Ojciecr 

wiem to tylko z opowieści, rpbił właśnie różne buty do spółki s Ka

weckim, którego poznałaś w dzieciństwie, w Sopocie. Póśniej razem 

z Witkiem Popławskim otworzyli wytwórnię garnków. Mieli gdzieś sklep 

na Bagnie. Była to zresztą świetna przykrywka dla zupełnie innej, 

konspiracyjnej działalności. Wszystkie te *handelki* były doskonałym 

kamuflarzea naszego domokrążnego stylu pracy. Od lokalu - do lokalu 

z różnymi rzeczami do sprzedaży. My - u Berty - nie miałyśmy na to 

czasu- Każda z naa miała jakieś fałszywe dokumenty, a ja miałam na we 

prawdziwą legitymację agenta ubezpieczeniowego, którą wyrobił mi 

mój Ojciec w Państwowym Zakładzie Ubezpieczeń.To było świetne alibi.
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Pewnego dnia wpadłam do domu i dowiedziałam się, że mój Tata 

zaraził się tyfusem i  został przewieziony w ciężkim stanie do szpitala 

'zaicainego przy ulicy Wolskiej, To ta wszy z Ghetta! Ojcioo chodził tam 

Codziennie jako pracownik Izby Skarbowej Grodzkiej w Warszawie* To się 

'musiało stać. Przeraziłam się nie na żarty. Koniecznie chciałam Ojtra 

'zobaczyć, a może także co ś mu dopomóc. W Komendzie Głównej była komórka 

i więziennie za, która miała auin. ścisły kontakt ze szpitalem zakaźnym.

ICzęsto zdarzało się, że więźniom zaszczepiało się jakąś chorobę zakaź- 

(ną, aby po tam różnymi sposobami wyrwać go se szpitala i uwolmić. Znana 

(jest historia takiego uwolnienia Stanisława Mledzy-Tomaszewskiego poka

zana kiedyś w wersjii filmowej według jego opowiadania “Umarłem aby żyć” 

(Sarta skierowała mnie do doktora Rydygiera pracującego w tym szpitalu 

na Wolskiej r a on umożliwił mi nie tylko widzenie się z Ojcem ale także 

1 aoźllwość pracy przy nim jako nocna pielęgniarka. No i  zaczęłam przy

chodzić na nocne dyżury po całodziennej pracy w organizacji. Najgorsze 

'było moje pierwsze spotkanie.Uprzedzono mnie, że Ojciec jest w bardzo 

1 ciężkifc, krytycznym stawie. Miał bardzo wysoką gorączkę ale* w przeb- 

i łysku świadomości, poznał mnie i  błagał abym odeszła, uciekła z tego 

(szpitala. Nie poto ta przyszłam. Czuwałam przy nieprzytomnym Ojcu przez 

, szereg nocy. Pomagałam także innym pielęgniarkom, bo przecież było ich 

, bardzo mało. dostawałam od nich lidtę poleceń na daną noc i robiłam 

zastrzyki przepisane przez lekarzy, podawałam leki no i inne konieczne 

j usługi. Pracaowałam tak około dwuch tygodni, aż do chwili* że Ojcu zro

biło się wyraźnie lepiej 1 że się z tego już na pewno wygrzebie.

W czasie tego mojego pobytu w szpitalu miała* jeszcze jedno 

' niezwykłe spotkanie. ¥ hallu przy stoliku siedział zawsze granatowy 

1 policjant pilnujący wejścia na sąsiedni korytarz. Zainteresowała* się 

'kogo on tak pilnuje. Jako •pielęgniarka* miałam w zasadzie dostęp do Im  

njrch pomieszczeń, a nie tylko do tej sali, na której leżał Ojciec. Posz- 

łaa więc do tego pokoju* który był tak pil±e*wqqc strzeżony. Zaskocze

nie moje było ogromna. I  pokoju tym była •Zosia*. Nie pisałam wcześniej 

, o niej* bo .tylko zrzadka chodziłam do niej z pocztą. Była naszą *rezy- 

 ̂dentką* w Berlinie. Jako Niemka. Wpadła niestety i została aresztowana. 

k potem w opisany powyżej sposób - przeniesiona do tego szpitala* pod 

strażą. Poznała mnie, ucieszyła się i zaczęła opowiadać swoje przygody. 

Wyglądało na to, że mi ufa. Ale po jakimś czasie zorientowałam się* że 

aówi od rzeczy. £e ją wciąż siedzą. Źe w pokoju siedzi po kątach trzech 

strażników, że przebrali się za koty, źe wciąż patrzą badawczo w jej 

oczy. Chwilami mówiła rozsądnie i  przytomnie* a chwilami wyrzucała mnie 

z pokoju* mówiąc* że i mnie grozi niebezpieczeństwo. H e  wiem jak było 

naprawdę, czy ona genialnie udawała* czy też była psychicznie chora,

Sie dowiedziałam się tego nigdy, gdyż moje szpitalne dyżury się skończy 

ły i powróciłam do swojej codziennej pracy. Tata mój wkrótce wyzdrowiał 

i także opuścił szpital, ale do swojej dawnej praoy już nie wrócł.

/
2>
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W międzyczasie zostałam przeniesiona z mojej "begonii® - poc 

ty Komendy Głównej - do BIP-u czyli do Biura Informacji i Propaganyv H ufa 
\ VI-go Oddziału Sztabu, Przychodziła do naa częato szefowe sekretariatu 

BIP-u Elżbieta /Irena Piasecka/ i ponidważ przypadła® jej widocznie do 

' gustu, uzgodniła z Berżą moje przeniesienie. Zostałam kierowniczką 

I poczty BIP-u, podległej bezpośrednio Elżbiecie i  Prezesowi /Jan flzepeck: 

l Miałam za zadanie łącznośó ze wszystkimi komórkami BIP-u oraz z Komendą 

i Główną, w której znałam przecież prawie wszystkie komórki i kontakty.

( Jak jak dotychczas zaczynałam swój dzień od przyjścia do Berty a potem 

j szłam na zasadniczą dożą poczty BIP-u, do*8ysi* /Jadwiga Prze^dziecka/, 

do której schodzimy się prawie wszystkie agendy BIP-u* Potem szłam jut 

j na swoją pocztę, która przez cały czas, afc do Powstania-, mieściła się 

w loklu mojej znajomej Ireny Minkiewicz - przy ulicy 6-go Sierpnia 11 

m.5« Bo mnie przychodziło 5 łączniczek? "Janeczka* - s pocztą z drukarń 

i do drukarni, "Sreta* - * pocztą do i  od komórki*#*, JShea" *  przynoszą 

i ca różne materiały i rysunki do gazetek i akcji *H*, oraz “Mirka* - łę- 

' czniczka działu kolportażu prasy podziemnej,prowadźoneg© przez “Lenę",

\ /Kraszewska Wanda/, która także czasami do nas przychodziła. C zassał 

I także przychodził do nas "Miedza* /Stanisław Miedza Tomaszewski/artysta 

, plastyk, antpr większości satyrycznych rysunków do gazetek akcji*H*. 

i Po załatwieniu wszystkich spraw, przekazaniu poczty według jej przezna

czenia, szłam z całym balastem pism, pisemek i rysunków do Elżbiety do 

jej mieszkania przy ulicy Kaliskiej. Tam była jul całkowicie rodzinna 

atmosfera* opowiadania wydarzeń, minionego dnia 1 wymiana poglądów na 

bieżące wiadoici z frontu. Przychodzili do niej w tym sswym czysie trze 

ałodzln chłopcy : dwóch Jurków, jeden z nich to siostrzeniecEltbiety 1 

] &omek, a czasami 1 czwarty - Tamek. Było więc miło,, młodzieżowo 1  ser

decznie* Czasami szłam jeszcze potem de "Michasi" Arena Prenaszkows/,

; do której zanosiłam fotografie depesz od " Prezesa* do central i  w Len* 

i dynie* "Kichanie" wraz z mężem Andrzejem Pronaszko zajmowali się "wy-

- cleni ani em filmów*, aby po pozbyciu aię emulsji zajmowały jak najmniej 

j miejsca, w przesyłkach kurierskich. Sak oto wyglądał mój nowy iorsądelc 

dnia w mojej nowej samodzielnej i  odpowiedzialnej placówce.

Po południu ad ar ara czas wolny, co rr czasie pracy u Uer^r ra

czej rzadko &1 się zdarzało. Postanowiłam kontynuować studia, cm tajnyc 

kompletach* które były organizowane pod płaszczykles szkoły Jagodzińs

kiego, w budynku na Koszykowej, naprzeciwko Wydziału Architektury* Była 

to g»łr«nm-n mtana szkoła dla techników, a w rzeczywistości zastępująca 

pliurwszy rok architektury. Zapisałam się - aby mieć alibi. Chodziło żarn

1 sporo kolegów z mojego /'drugiego/ roku, ale przeważnie tylko na rysunek 

odroczmy, który prowadził Zygmunt Stępińskim Pczatya wielu z naa chodzi 

■ ło na tajne wykłady w gmachu naszego Wydziału - na Architekturę Polską,

I którą prowadził prof.Zachwatowicz, i na Architekturę Nowożytną prowa

dzoną przez ftiegańsfci^ * P00*ątkającego wtedy młodego wykładowBę,30



il te
ślicznego, “czarnego Piotrusia11. Jego wykłady była urzekające* Chodź: 

ław także na wykłady z Iii-go budownictwa, prowadzone w 14Technikum*, 

na Politechnice, przez prof. Stdfana Bryłę. Egzamin u niego zdałam 

jeszcze w czasie wcjny, a pozostałe dwa już po wojnie, wyjeżdżając m 

egzaminy do Warszawy. Na te wykłady ohodsiły także dwie moje koleżan! 

znane Ci z Twojego okresu studiów - Hanka Adamczewska i Hanna Czapek*

Z Hanką C zapdką mieszkałyśmy w jednym domu na Joteyki 8 , niedaleko p3 

cu Narutowicza. Hobiłyśmy razem inwentaryzację kaplicy Baryczków w 

Katedrze warszawskiej, łażąc po zakurzonych barokowych gzymsach. Za

przyjaźniłyśmy się bardzo. Profesor Zachwatowicz był niepociesziny, 

że ta nasza inwentaryzacja spaliła się w czasie Powstania.

Jak już pisałam, po mojej wieczornej przygodzie, zassiesz 

kałam na Mokotowskiej, w dzielnicy niemieckiej* Od frontu mieszkali 

Niemcy, w nowym budynku, a wbocznych, starych oficynach - Polacy.

Ja mieszkałam w oficynie na piątym piętrze# na które trzeba się było 

drapać po stromych wydeptanych, drewnianych schodach. W mieszkaniu 

tyły dwa pokoje. Jeden - mój, a drugi właścicielki mieszkania, która 

mieszkała na wsi, a ten jej pokój był stale zamknięty. Była maleńka 

kuchenka, z której wygrodzono jeszcze mniejsze pomieszczenie na łasie: 

kę. W moim pokoju oprócz tapczanu i stolika nie było żadnydnych innyc] 

mebli. Światła górnego właściwie nie było, bo nie miała® żarówki. Je

dyne moje oświetlenie to była mała lampka, t.zw.•małpka*, przypinana 

do firanki przy oknie Zapytasz czemu tak dokładnie to wszystko opisu

ję? Wiąże się to z moją następną przygodą, która mogła się naprawdę 

źle skończyć, chociaż była wynikiem wyłącznie mojej głupoty.

Pewnego dnia, a raczej pewnej nooy - był nalot aa Warszawę 

Ja.miałam w dama ogromny 3tos gazetek różnych wydawnictw konspiracyj

nych - t.3w . "śmietnik*, który każdej środy dostawałam do przekazania 

•Prezesowi” . Była to bardzo ciekawa lektura i  tajałam właśnie wszyst

kie gazetki porozrzucane na podłodze w chwili Jak zaczął się nalot. 

Samaloty były chyba angielskie, a więc "nasze*. Było jasno jak w dzie: 

bo samoloty osY^ietlały jakimiś reflektorami na spadochronach cały nas 

kwartał. Ogarnęła mnie euforia. Zgasiłam światło, zbiegłam szybko na 

dół i wyszłam spokojnie na ulicę. W bramie niemieckiego domu tłoczy

li się Siemcy, pędząc z walizatii do schronu. Panika zupełna. A ja  - 

jakgdyby nigdy nic wyszłam na ulicę i  spacerowałam patrząc wokoło cc 

się dzieje. Miałam raczej uczucie radości niż strachu, mimo, źo w pc 

liżu padały bomby. Przecież to nie nas bombardowana - tylko Sfiemećw! 

Głupota moja nie miała granic* ITagle usłyszałam wrzask jakiegoś Ulen 

ca: * das lieht uia funfte 3tock*. Odwróciłam się aby spojrzeć kto to 

jest taki głupi, bo przecież obowiązywało ścisłe zaciemnianie. Tc by! 

moje okno! Moja "małpka" zapaliła się od 7«®trsąsu padającej w pebliżr 

bomby. Wbiegłam na podwórze, co także było głupotą,! nie myśląc o kor 

sekwencjach wbiegłam na schody. Po schodach - fruwałam. A za mną bie,31



z karabinem gotowym do strzału. Widocznie jednak staczał się po wydepta

nych schodach i w końcu zrezygnował z pogoni. Zaczął strzelać najpierw 

po klatce schodowej a potem wybiegł na podwórze i  zaczął strzelać w moje 

oknoo Ja wpadłam dp mieszkania, runęłam na podłogę i  czołgając się dobr

nęłam do mojej wciąż jeszcze palącej się "małpki*. Uff! Kilka kul utkwi

ło w ćcianie, kilka wpadło do pokoju. Alarm się skończył, wszystko wró

ciło do normy, strzały ustały a Niemcy wrócili ze schronów do domu, tasz 

cząc swoje ciężkie walizy. Obserwowałam to z niemałą satysfakcją. Uspo

koiłam się. Konsekwencji żadnych - nie było. Poszło w zapomnienie. Na 

wszelki wypadek parę nocy spędziłam u Hanki. Szefom moim nie powiedzia

łam o tym wydarzeniu, bo wstydziłam się poprostu swojej głupoty.

Atmosfera pracy w BIP-ie była bardzo serdeczna. Oprócz opowie

dzianych już zadań miałam także liczne kontakty zn*Panią Marią* /Maria 

Helhorska-Sz^ręglewska/. Była ona kierowniczką kancelarii, księgowości

i archiwum. Była to urocza starsza pani, nauczycielka z zawodu. Mieszkał 

przy ul.Pięknej, w pobliżu Lwowskiej. Sprawy finansowe załatwiane były 

w lokalu przy ulicy Śniadeckich, u mojej koleżanki z Wydziału - Jadwigi 

Bieleckiej o Był to zupełnie nietypowy lokal. Jadwiga mieszkała w jednym 

pokoju, w drugim - jakieś podejrzane małżeństwo, a w trzecim - młody 

chłopak, który uciekł przed pogromem młodzieży męskiej z Bydgoszczy.

Miał na Imię Jurek. Nazwiska - nie znałam. Ze swoimi bujnymi, kręconymi 

włosami i  dziecinną buzi% - chłopak budził powszechną sympatię. W jego 

pokoju odbywały się często t.zw.*bumsy* - dzisiejsze "party*. Było peł

no muzyki, śpiewu no 1 alkoholu. Było tam zawsze bardzo wesoło, a takie 

odprężenie było nam wszystkim bardzo potrzebne. Bywałam 1 ja czasami na 

tych "bumsach*, było to zupełnie naturalne, bo przecież z Jadwigą zna

łyśmy się z Wydziału. , .

Pewnego dnia, a raczej pewnego wieczoru, po zajęciach na Wy

dziale, wlałam iśó na Śniadeckich, do Jadwigi, po pieniądze na wypłatę 

na dzień następny. Powinnam była pójść tam przed zajęciami, ale byłam 

już spóźniona 1 zdecydowałam się, że pójdę później* To mnie uratowało. 

Znowu miałam niebywałe szczęście.Na rogu Lwowskiej czekał na mnie Jurek. 

Chciał mnie ostrz we przed niebezpieczeństwem. W mieszkaniu u Jadwigi był 

•kocioł". Niemcy.On cudem uniknął wsypy. Właśnie wychodził z budynku, 

jak zajechał niemiecki samochód. Zawróciliśmy powoli Lwowską 1 ja posz

łam zawiadomić o tym Marlę. Jurek czekał na mnie. Pozbawiony całego swe

go niewielkiego kantywkw dobytku i  mieszkania, zile wiedział co robić da

lej i  poprostu gdzie się podziać. Godzina policyjna była tuż, tuż. Ja mi 

mieszkałam na Mokotowskiej, a więc nie tak daleko. Zabrałam go więc do 

siebie do domu. Przespał noc w maleńkiej kuchence, przykryty marynarką. 

Bano poszedł szukać innego schronienia u swoich kolegów z NSZ-tu /Naro

dowe Siły Zbrojne/, do którego należał. Tymczasem później sprawa się wy

jaśniła. To nie chodziło o Jadwigę, ale o to podejrzane małżeństwo, któ- 

fe u niej mieszkało. Ale lokal był oczywiście - spalony. 32



----- »l | X*
Ze Staszkiem / "  Stasinkiem"/ widywałam 3ię niestety bardzo

rzadko. Oboje byliśmy głęboko zaangażowani i bardzo zajęci. Nie dyspono

waliśmy w pełni naszym czasem. Zwłaszcza Staszek. Pracował w Kedywie - 

/Komenda Dywersji/. Dowodził t.zw. "grupą żoliborską", podległą bespoś- 

rednio komendantowi Okręgu Warszawskiego - "Andrzejowi" /dr.Józef Ry

bicki/. W jego grupie operacyjnej była grupa chłopaków i trzy dziewcsjpiy 

Krystynę Czachowską, Danutę Mancewicz i  Zosię, której nazwiska nie parnię 

tam. Cała ta "ferajna" miała wspaniałą melinę na Żoliborzu, w mieszka

niu Krystyny Jakubowskiej w willi na rogu ul.Mierosławskiego i Felińskie 

go. Grupa ta wykonywała pod komendą Staszka szereg błyskotliwych i  niebe 

piecznych akcji dywersyjnych, z których najgłośniejsza była t.zw."akcja 

panienka". Była to akcja zlikwidowania dowódcy wartowni Bahnschuzm na 

Dworcu Zachodnim, feldfebla Karla Schmaltza "Panienka"/. Akcję praepro- 

wadzono w biały dzień, o godzinie 11-ej 4-go marca 1944 roku. Szczegóły 

tej akcji opisane są w wielu publikacjach* a m.in. w książce Tadesza 

Strzembosza - "Akcje Zbrojne Podziemnej Warszawy 1939 - 1944. Ja oczy

wiście nic o tym wtedy nie wiedziałam, a o wszystkim dowiedziałam się 

trochę z książek po wojnie, no i  trochę od samego Staszka, z którym spo

tkałam się będąc u Ciebie w Londynie. Przeczytałam wtedy fragmenty jego 

wspomnień, które właśnie pisał. Wspominaliśmy oczywiśoie nasze chwile 

razem spędzone w czasie okupacji. Kasze spotkani, nasze rozmowy, nasze 

spacery z psem nad Wisłą. To były wtsdy dla nas obojga najwspanialsze 

przerywniki w codziennej konspiracyjnej pracy. Grywaliśmy wtedy w Bridgt 

najczęściej u Krystyny Jakubowskiej, gdzie oprócz tej "grupy żollfeorskie 

zbierała się cała gromada złotej młodzieży. Taki lokal był doskonałą prr 

krywfcą dla właściwej działalności grupy Staszka. Ifo i tak właśnie toczyi 

się każdy mój powszedni dzień - między pracą, Wydziałem i spotkaniami 

ze Staszkiem, i  jego ferajną. Trochę czasu zajmował mi także Jurek, któ

ry od dawny "łaził" za mną. 3Tie dawał mi spokoju, usiłował robić sceny 

zazdrości, do czego nigdy go niczym nie upoważniłam. Przeszkadzał ml po* 

prosto, w pracy. Czasami w niedziele pływaliśmy po Wiśle żaglówką, którą 

zdobył nie wiadomo skąd, wiedząc, że to mój ulubiony, jedyny sport*

Często chodziłam służbowo do małej knajpki na uliey Szpital

na j , do "Kącika pod jemiołą". Knajpka była przednia i było tam świetne 

jedzenie. Zawsze było tłoczno. Małych stolików było niewiele, a jeden 

duży także często był okupowany. Kelnerowała tam Halinka Walewska, hra

bianka, z którą właśnie miałam swoje konspiracyjne kontakty. Za jej poś 

rednictwem wymieniałam złotówki na dolary, lub odwrotnie. Plac Hapole- 

ona /dzisiejszy Plac Powstańców Warszawy/ był siedliskiem waluciarzy, 

tak, że lokal był i pod tym względem wygodny. Te właśnie kontakty zaowo 

cowały niespodziewanie i wpłynęły na moje dalsze życie w sposób nieocze 

kiwany, zasadniczy.pewnego dnia poszłam jak zwykle do "Kącika pod Jemioi 

Zamówiłam jakieś, danie i  usiadłam przy dużym stole, bo nie było innego 

miejsca. Po pewnym czasie przysiedli się do mnie, co było tu przyjęte,33



jacy4 dwaj ponowie. Iii-llnka powiedziała ni, że cbaj - to żeglarze z 

AZM-u/Akadesiicki Związek Morski/ do którego ja także należałam* Było 

więc o czym rozmawiać. 0 znajomych kolegach - żeglarzach, o ostatnim 

rejsie na "Szkwale*, na którym miałam właśnie płyroć po wakacjach, o 

jego kapitanie Staszku Jak a i e -Byk owskiBi, który skinął od kuli w cza

sie oblężenia Gdyni. W czasie toj rozmowy obaj panowie przedstawili 

iui się. Andrzej Zboiriski i S t efan„5oygrar owicz . "o i tu władnie, w tym 

"Kącilu pod jemiołą* zaczęła się historia mojego dalssego tycia.

Hantępnym razem* gdy zajrzałam do "Kącika" - Halinka zapy

tała mnie kiedy będę następnym razaa. Zdziwiło nnie tc. Okazało się, 

że pan Dowuarowicz pragnąłby spotkać amie raz jeszcze. Hie miałam na 

to wielkiej chęsi - no bo poco? I tak brako"*ało mi czasu na czystko.

'5 jakiś czas potom byłam służbowo u *2atara5:^ "Krasna" /Stanisław 

Tatar - szaf III Oddz.Stabu/. Jego łączniczką była I  cl a Klerk orska, 

Którą Ty znasz bardzo dobrae, a ja w tych czasach widywałam ją spo

radycznie, ale bardzo lubiłam. Zapytała .unie wprost czemu nie chmę 

spotkaó się ze Stefanem . "To wspaniały facet. Jest w Tobie aakocha- 

ay. To "cOap de fcudre*. musisz 3ię z nim spotkaó." Lola miała z 

często do czynienia służbowo. H jakich sprawach oczywiście nie wieą 

działam. Tak więc 3a jej namową spotkaliśmy się oczywiście w "Kąci

ku". Usiedliśmy tym razam przy małym dwuosobowym stoliku i zaczęła *x 

się rozmowa. Przeprosił mnie za sw% natarczywość i zaczął nieśmiało 

opowiadać o sobis* Powiedział mi, źe jsat rozwiedziony, pytając ©zy 

mi to nie przeszkadEa. JTie interesowało mnie te. Chciał się ze 

częście# spotykać, ale odnó^iłara, bo przecież naprawdę miałam mało 

czasu. Powiedziałam, źe jestem "zajęta* i  nie powinnam się z nim spo

tykać. Było to u progu 1943-go roku.

Czas i historia nie dają się jednak zatrzymać* Stefan nie 

dawał sa wygraną. Co się mlałp 3tać - to się stać musiał c. Stefan był 

kilkakrotnie u moich rodziców, przynosząc zawsze jakieś kwiaty. Rodzi

ce byli nim pczarowani. Pewnego dnia, w moje imieniny, 26-go lipca 

1943-go reku - spotkaliśmy się, po długiej przerwie, właśnie u rodzi- 

cór. Stefan przyszedł oczywiście z kwiatami, msjąo nadzieję, źe tego 

dnia może inni© tam apotkać. Stefan co raz bardziej mi się podobał, no 

bo przecież nid mógł się nie podobać. Jego adoracja pochlebiała mi. 

Zaczęliśmy się csęicicj spotykać, a ja tych spotkań pragnęłam co raz 

bardziej. Bywaliśmy *r małych kawiarenkach, czasami u matki Stefana, na 

3oduona 3, a czasami w "Kąciku pod jemiołą*. Było rai z nim dobrze* 

Czułam się przy nim bezpieczna i jakaś radosna* Ho i właśnie w ty* 

"Kąciku" - postanowiliśmy się pobrać. Halinka Walawska była pierwszym 

świadkiem naszych zaręczyn i  to ona właśnie wypiła pierwszy t$ast za 

naszą miłość, życząc nan szczęścia i wszelkiej pomyślności* Co na to 

moi przyjaciale ? Jurek rozpłakał się ^  * s^ a e k  powie -

34



dział "wolna wcla" i obrócił się na piacie i odszedł. £ył© ui głupio. 

Ale wkrótce po moim klubie on sam także się ożenił.

Do tego tego ślubu było jednak jessesse daleko. Ślubu koa- 

cielnego nie mogliśmy brać, nad czym ogromnie boleli moi rodzice. Ste 

fan musiał zmienić wiarę i przystąpił dc kościoła Ewangelicko-Refor

mowanego. Chodził przez miesiąc na *nauk±*, a potem został ochrzczo

ny. Ja byłam chrzestną matką., a Jarek /jago brat/ - ohiseetnym ojcem. 

To, że oboje byliśmy wyznania rzymsko-katolickicgo nie niało żadnego 

znaczenia. Ślub wzięliśmy w kościele na łaźnia  /dawniej Świerczews

kiego, /oSlub był cichy, trzeba było być ostrożnym, tya bardziej, że 

niedawno Niemcy wygarnęli cały konspiracyjny orszak ślubny z kościo

ła na placu TrzechKrzyży, Świadkami ślubu byli •• Jurek i  Izolda, moja 

najlepsza przyjaciółka. Od niej to właśnie dostałam jako prezent ślub 

ny ten pamiętny świecznik, który potem Stafan wygrsebpł z popiołów 

nańzego spalonego mieszkania. Jednym goscieu w kościele był Staszek 

co było dla mnie wielką radością. Wesele odbyło się u rcdziców i  było 

szumnie, bogato i uroczyście.

Zamieszkaliśmy początkowo w donu rodziców, na Podataroś- 

cich, w moim malutkie pokoiku na drugim piętrze. Pokoik był śliczny, 

ale nie było nan tam Tygodnie, bo nie było łazienki, a tylko umywalka 

z zimną wodą. Po jakimi czasie przeprowadziliśmy się na Ochotę, na 

ulisę Joteyłd. Nr.8. Było to mieszkanie trzypokojo?.e. Jeden pokój zaj

mował ivłaściciel, który stale przebywał poza Warszawą, a pozostałe 

dwa - były nasze. Złożyliśmy obowiązkowe w tych czyeach wizyty. Byliś' 

my u Dzidzi i Ali /Komamickiej/, obie Dewnarowiczówny s aoaiu, ora* 

u Popławskich v ich pięknej Tilli na Bielanych. Zrobiłam także poraź 

pierwszy przyjęcie w naszym domu, przsd czym miałam ogromną tremę. Ko

i  zaczęło się nasze zwykłe życie. Oboje pracowaliśmy * konspiracji, 

ale każde z osobna, w innym dziale i z zupełnie innymi zadaniami. Nie 

rozmawialiśmy o tym między sobą - w myśl zasady - im mniej wiesz - tyt 

lepiej i bezpieczniej. Wiedziałam tylko, że Stefan pracuje z Witkiem 

Popławskim, 1, że mają *melino2 na placu Grzybowskim. Sklep z garnka

mi* Doskonałe alibi.

0 tym co naprawdę robił Stefan - do?d.ed3iałam się trochę 

później. Miał niebezpieczną przygodę, która na szczęście dobrze się 

skończyła* Tak się jednak tym zdenerwował, że po raz pierwszy opowie

dział mi wszystko. Okazało się, że twój Ojciec zajmował ai4 bronią, a 

przedewszystkim - transportem tej broni, która była# wysyłana s Warsz: 

ny do partyzantki do województwa Nowogródzkiego. Jechał właśnie taką 

ciężarówką naładowaną amunicją, ukrytą w beor,kach, przysypaną gwoź

dziami. Miał to dostarczyć do pociągu na Dworcu ^schodnia. Zajechał 

na dworzec - a tam Niemcy. Kontrola ładunku. Kazali Ojou wysiąść z sa 

mochodA i odejść. Siedział na łarree przekonany, że to już koniec ca

łej zabawy. Najważniejsze - to zachować spokój i  mieć minę jak gdyby35



nigdy nic. j&Le jest to łatwe w takiej sytuacji* Tymczasem IJiamoy zdję

li  plandekę i  wleźli na platioraitj załadowaną becskami. Co w nich jest

- zapytali* Gwoździe* Otworzyli pierwszą beczką - aa wierzchu - gwoź

dzie* Przesypali rakami wierzchnia warstwy - gwoździa, Otworzyli dru

gą beczicę - to samo* Gwoździe* Machnęli ręką i  nie szukając dalej poz

wolili Ojcu załadować to wszystko do pociągu* Uczesz aoola wyobrazić 

co Steianprzażywał siedząc na tej ławce* Do d*xau przyszedł tak zde- 

nerwowatiy, że nie umiał się opanować. Opowiedział ml całą kistorrię. 

jjowiedziałam się przy tym trocnę szczegółów o jego pracy* iialaź&ł 

do "Czaty 49%  która między innymi zajmowała ai^ dostarczaniem broni

i  zaopatrzenia do partyzantki w Jowogródzkiem. Było to ale tylko trud

ne ale przede wszystkim niebezpieczne* Moja praca wydawała mi się przy 

tym - dziecinnie łatwa* Jsie miałam nawet o czym opowiadać, bo prze

cie! nie mogłam zdradzać jaidLe miałam kontakty* £e byłoby za nadto 

niebezpieczne dle nas obojga w razie wpaoki*

lak było aż do Powstania* Ka.9da z nas robiło swoje,, niep 

kojąc się wzajemnie o siebie* Prawdziwe odprężenie następowało dopie

ro na spotkaniu w domu* JLuazą się teraz ooinąć nieco s czasie i  opo

wiedzieć historię, która olisko sxę p mnie otarła, ale mogła się na

prawię ile skończyć.

V październiku moja przyjaciółka - flanka - wzięła ślub. 

Jej męża - Janusza - nikt z nas nie lubił, chociaż to był kolega Sta

szka z Podchorążówki* urywaliśmy z nim czasami w bridżA u Krystyny 

Jakubowskiej, na Celińskiego, ale tak naprawdę tc uszyecy trochę się 

od nxch odsunęli* Parę miesięcy wcześniej wciągnęłam Hankę na listę 

zagranicznych kurierów* £nała dobrze języki, byłam spokojna i opano

wana i nadawała się świetnie do takiej roli* Ha tę samą listę woląg- 

nęłam także Jurka, który świetnie znał niemiecki., a po moim ślubie 

chciał koniecznie wyjechać z Kraju* Jurek został wysłany na punkt kos 

■taktowy, prawdopodobnie do Inabruku* Hanka - pseudonim Biiaja'r - wyje

chała w swą pierwszą podróż, okrężną drogą do ^ondynu, 9-gC marca 44-g 

roku* Już na dworcu w Krakowie została zatrzymana przez Gestapo* Tego 

samego unia wpadła cała “siatka" punktów kontaktowych 1 wsayscy kurie

rzy, którzy akurat byli w drodze* 0 tej wsypie tak pisze Jan Hcwafc 

Jeziorański w swojej książce '•*Kurier z Warszawy* ; " Był prowokator 7 

"Załodze'* /biuro łączności z zagranicą, którym kierowała r,MarcyslsB/* 

uestapo podobno dało mu 9 miesięcy na rozszyfrowanie kierownictwa i  

całej sieci łączności* Uderzenie nastąpiło nagle i  wsaędzie jedno - 

cześnie* W tym samym dniu w samej centrali aresztowano dwadzieścia - 

dwie osoby z rodzinami* Ja Szucha nie bawiono się w żadne śledztwa* 

Aresztowanych tracono z miejsca, aby ktoś grypsem nie adradslł prowo

katora. Gd niego wiedzieli wszystko*" Kia był ten prowokator ale wia

domo do dziś uapewno* Jeziorański podejrzewał kogoś a komórki "3** 

iiiLta się to inaczej wydawało. Gałą siatkę organiaowtał od nowa niejsk-36



•Seweryn", ktćry także został aresztowany, ale po tygodniu wypuaaczono 

,c;c. "H&rc/tfia jego właśnie podejrzewała, ale jak było naprawdę tegc dc 

dziś nie wiadomo* Możesz sobie jednak wyobrazić jaka byłam tą wsypą 

przejęta. Żadnych bliźsaye-h denych nie znałara. -Ale bałan się o Twoich 

przyjaciół, o ilankę, którą sama do tego karieręt^-a namówiłam, no i cosy- 

*v±śeie o Jurka. ładnych wieści o nich nie miałam*

W jakieś dwa tygodnie po aresztowani a 'Tanki sadzwonił de 

ranie Janusa . tkać wi liśesy się w kawiarni, dc której często chodziłam, na 

rogu Pięknej i  Marszałkowskiej. Janusa powiedział '&!, że widział się * 

Hanką 7/ Gestapo, na Szucha, Pokazał mi napisane przez nią kilka słćw 

w kalendarzyku. Uwierzyłem mu* Prosił abym skontaktowała się a Maroysią 

bo jest możliwość wykupienia Hanki z więzienia^ Powiedziałam o tym w 

Ko-sendzie. Nie wiem, czy mi uwierzono, co wyglądało to dosyć niepraw

dopodobnie* Janusz spotykał się ze mną jeszcze kilka rasy, pytając 

jak postępują sprawy. A pśiniej - już bez żadnego wyraźnego powodu*

W czasie tych spotkań cczka aiu dzianie latały, rozglądał się dokoła, 

jakby mnie komuś pokazywał. W Eoreendsia szybko doszli do wniosku, te 

*oinł śladem mogą dojść nie tylko do "SSareysd.", ale i do samego Komen

danta* Odsunięto mnie więc cd roboty. Musiałam się wyprowadzić na jakiś 

cs?as i przenieśliśmy się do legionowa. Ja ufarb owałsa włosy i cs-łkowicie 

zmieniłam £tyi ubierania się* ifa początku maja pozwolono ad wrócić do 

do»Hi, na Joteyki.

Pewnego dnia Janusz zadzwonił do mnie, ale nic nie zdążył 

posiedzieć 1 rozmowa się urwała. Telefon został zablokowany. ~ parę dni 

później przyjechała do mnie matka Hanki, ktćra czasowo mieszkała z Ja

nuszem pod V?er«*s*wą, Zapytała cnie esy nie wiem co się dzieje -s Janu

szem, bo od kilku dni się nie pokazał, a telefon milczy. Prosiła mnie
■CJU

abym pojechała na łasa Kuli, gdzie na stałe mieszkali. Telefon tak jak

i u mnie był zablokowany. Próbowałem dzwonić z ^jiasta pcd oba numery, 

ki* oba były nieezynne. Dziś przypuszczam, źe stało się to włośnia wte~ 

dy, gdy Janusz telefonował do mnie. Obiecał im matce Hanki, że oczywiś

cie pojadą i  sprawdzę co się taa dzieje. .Był tc akurat 15*-ty zziaja, lale 

niny &ojej Mamy, tak, te 1 tak miałam jechać na Żoliborz. Zasyłam więc 

aa lisa Kuli, zadzwoniłam do drzwi, ale nikt się nie odezwał, "astępne- 

£0 dni* aiatka Hanki sama pojechała do domu. Zajrzała do obu pokojćir,

i do kuchenki i już miała wyjść gdy spostrzegła na wieszaku kapeluss 

Janusza* Goś ją tknęło i zajrzała jeszcze do łazienki. Jamisz latał 

?? wannie - zamordowany. Gdy mi to opowiadała - była^ przerażona 1 cis 

i&edziŁłfcm co o tys myśleć. Nasuwało się zresztą tjlkc jedbo przypusz

czenie, że wykonano nanim 9wyrok*. Kto i za co - niewiadomo. Zwykle w 

•Biuletynie Informacyjnym* ukazywały się zawiadomienia o wykonanych wy

rokach na zdrajcach, z podanie treści wyroku sądu konspiracyjnego* Tyy 

raz BK takiego kcnudkntu nie podano. Sprawa wyjaśniła się dla mnie fin- 

*c później.
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Pod koniec lat sześćdziesiątych przeczytałam w gazecie, że 

na Cmentarzu Powązkowskim odbędzie się uroczysty pogrzeb generała So- 

sabowskiego i , że przyjechał także jego syn aby wziąć udział w tej u- 

roczystości. Serce zabiło mi mocniej. Natychmiast pojechałam na Żoli

borz aby zobaczyć Staszka, On - poznał mnie po głosie. Uściskaliśmy 

się serdecznie9 padliśmy sobie w ramiona, a opowiadaniom 1 wsporaniem 

ni am nie było końca. Umówiliśmy się, że na cmentarz ja go zawiozę swo

ją nowiutką Primulą, którą właśnie przyjechałam z Francji. Przyjecha

łam następnego dnia p umówionej godzinie, Zanim jednak wsiedliśmy do 

samochodu zapytałam go czy nie ma nic przeciwko temu aby z nami poje

chała Hanka. Zaprotestował gwałtownie 1 powiedział, że z nią nie poje- 

dzie. Sic nie mówiąc o tym Hance umieściłam ją w innym znajomym samo

chodzie. Dopiero po pogrzebie Staszek opowiedział mi dlaczego nie 

chce wogóle widzieć Hanki. Ho i  tu właśnie następuje wyjaśnienie ca

łej sprawy, o której pisałam. Janusz, mąż Hanki, a kolega Staszka 

z podchorążówki, często, jak pisałam, grywał z nami w bridża u Krys

tyny na Felińskiego. Świetnie się orientował, że to główna kwatera 

Staszka, melina pełna broni 1 Innych dywersyjnycg materiałów. Skoro 

nie udało mu się sypnąć mnie 1 moich szefów - sypnął Staszka. V począł 

kach maja osobiście przyprowadził gestapowców do domu Krystyny. Oczy

wiście znaleźli cały zakazany arsenał. Aresztowali wszystkich obec

nych w tym Kazika Jakubowskiego, brata Krystyny 1 jego żonę Zośkę.

Ani Staszka, ani Krystyny wtedy tam nie było. Półroczne dziecko Kazi

ka 1 Zośki wyniosła jakimś cudem Danusia Hancewicz, łącznieka Staszka. 

Danusia - sama malutka jak dziecko - nie zwróciła niczyjej uwagi. Ka

zik 1 jego żona Zośka zginęli zakatowani przez Gestapo, na Szucha.

Nad Kazikiem znęcali się szczególnie okrÓtnie, bo któryś z Gestapowe 

sów rozpoznał go jako uczestnika zamachu na "Panienkę*. Janusz sa 

swoją chanlebną 1 okrutną zdradę musiał zapłacić. Komunikatu o tym nie 

było, bo był podobno synem wysoko postawionej osoby w Komendzie. Po 

tych wyjaśnieniach* i  wzajemnych opowieściach powiedziałam Staszkowi, 

że Hanki o nic nie można obwiniać. Dna przecież nie miała w tym żad

nego udziału, no 1 napewno nic nie wie o tym jak to się stało, że 

ona jedna uszła z tej ogromnej wsypy. Wywieziono ją do Sawensbruck,

Z Hanką na te tematy oczywiście nigdy nie rozmawiałam. Nigdy żadna z 

nas nie wspomniała Imienia Janusza. Mimo zachowania pozorów przyjaźni 

wyrósł międza nami mor nie do pokonania.

Jeszcze jedna sprawa wyjaśniła się dopiero po wojnie. By

liśmy ze Stefanem, mieszkając już w Sopocie, w Grand Hotelu, na pod

wieczorka. V przerwie koncertu podszedł do omie pianista, przyjaciel 

Jurka, którego dobrze znałam. Opowiedział mi o przygodach Jurka ma je 

go punkcie keta taktowym w górach w Austrii. Tak jak w poprzedniej przy 

godzle - miał wyjątkowe szczęście. Umknął przed aresztowaniem ostrze

żony przez sąsiadów Slemców, którzy oczywiście nie orientowali się38



w jakiej roli Jurek taia przebywał. Uciekł i  jest obechle w Paryżu. 

Odetchnęłam z ulgą, bo i  o nie^o obawiałam się ogromnie w czasie tej 

wsypy* Ocalały a niaj więc napewao tylko ta dwie osoby, Jurek i  Han

ka* ale w jakże różnych, okolicznościach.

lim jeszcze jedną smutną historię do opowiedzenia.. Moja 

przyjaciółka * •Izolda* - wpadła przypadkiem w ręce Gestapo. Została 

zakatousana na fiaieró nie ujawniając nikogo. Jak wiesz była to moja 

najlepsza przyjaciółka, najbliższa mi osoba. Była świadkiem mojego 

ślubu. i:o od niej właśnie dostałam w ślubnym prezencie ten historycz

ny już świecznik, który potes: Ojciec wygrzebał z gruzów naszego miesz 

kania po Powstaniu.

Zakończę tę część "zapisków" pogodniejszą informacją. W 

czasie świętowania jajeczkiem Wielkanocnych Świąt w kwietniu 1944 r. 

w lokalu naszej pani Marii, na ul.Pięknej - “Elżbiety" przyniosła 

rozkaz Komendanta (Równego, Bera Komorowskiego, w którym podany był 

szereg odznacz©!. Ja i  •Bysia" o trzymałyśmy Złote Krzyże Zasługi z 

Mieczami, a dwie łączniczki - Srebrne. *£lżbieta* powiedziała nam, 

ż*> *Prezes* występował o Krzyże Walecznych dla nas, ale uznano wtedy, 

że Krzyże są w zasadzie dla żołnierzy biorących bezpośredni udgiał 

w walce. Susze * zasługi* oceniono jednak także bardzo wysoko* Kąski 

pasek bibułki z rozkazem na moje imię przechowywałam w mieszkaniu na 

Poda tar cicich, w skrytce, którą dostałam od * Krzysia*, który projekto 

wał 1 wykonywał wszelkie schowki 1 inne maskowania dla eałej Komendy, 

fa •  skrytka* to był wysoki stojak na kwiaty e sprytnie odsuwanym, poc 

wójnym pulpicie* Kies te ty nie pdnalazłam go po wojnie.

Ele już więcej godnego uwagi w tym ezasle się nie zdarzy

ła aż dc dnia wybuchu Powstania* Jak widzisz - z tego chaotycznego 

pisania - wyłania się zwykły dzień powszedni młodej dziewczyny w oza* 

sie okupacji. Było to prawie normalne zwyczajne życie* Zwykłe eodslen 

ne sprawy, drobne kłopoty 1 drobne radości* Trzymała nas wszystkich 

wiara i  nadzieja, że to się musi niedługa skoiczyó. Ufaliśmy naszym 

przywódco* 1  byliśmy przekonani o doskonałości organizacyjnej naszego 

podzi emnego państwa, ze wszystkimi jego agendami. Byliimy potrzebni, 

stanowiąc niezbędne ogniwo łączące w jedną całośó rozrzucone po całys: 

kraju komórki* Jfikt z nas ni* używał wielkich słów* Sie było mowy o 

bohaterstwie, czy o bohaterskich czynach* Ufaliśmy sobie wzajemnie i 

to była podstawa naszych działań* A czas wolny wypełniały takie same 

rozrywki jak w czasie pokoju* Kawiarnie, które obsługiwały aktorki, 

keacerty, występy artystów, zwykłe spotkania* Tylko do kina i  do te

atrów nikt z nas nie chodził* Było te milcząco zakazane* Tak więc 

mijał mi czas "od paidzlftćnlka do października* - włączajłc w to rów

nież i  czas powstania, o którym piszę osobno w dalszej części opisu 

moich wojennych wspomnieć*

33>

39



r"'v

fixlxixĄ.§.5.i.

*

•A*- Astry 

"B*- Begonio •  

•C*- Cykoria - 

P.K.O .

"P*-Pudle 

T*-Kundle - 

*0*- Ogary •  

Re-Be-Ka 

B .I.P*

T.W.Z.W.

Akcja *»* 

S.Z .P .

z .w .z .
A.K.

I . I . I .A .

Zespół trzech central pocztowych Komendy Głównej A.K. 

poczta obsługująca Komendanta Głównego 

poczta obsługująca komendanta V-go Oddz.Sztabu 

poczta obsługująca szefa sztabu - Iii-go Oddz.Setabu 

zespół trzech poczt jak wyżej, o zmienionej nazwie 

poczta Komendanta Głównego 

poczta V-go Oddz.Sztabu 

poczta Szefa Sztabu

Raszki, Bekasy, Kosy - zmienione nazwy frzach poczt j.w . 

Biuro Informacji i Propagandy, VI-go Oddz*Sztabu 

fajne Wojskowe Zakłady Wydawnicze - VI-go Oddz*Sztabu 

Wydział propagandy dywersyjnej na tyłach wroga - VI Oddz, 

Służba Zwycięstwu Polsce - utworzony 26 września ;939 r* 

Związek Walki Zbrojnej - organizacja wojskowa - 1940 r. 

Armia Krajowa - utworzona w lutym 1942-go roku po włą

czeniu do Z.W*Z.-tu organizacji bojowych z różnych or

ganizacji politycznych, m.in. Batalionów Chłopskich.

S A J L S L Ł S J L Ł J L L

Adam

Agnieszka

Basia

Bronka

Berta

- Chendyilski Leon - kapitan/major - szef działu łączności 

Komendy Głównej. - V-go Oddz.Sztabu. Zginął tragicznie 

w 1941 roku.

- Puchalska-Kowalska Jadwiga - kapitan. Szef łączności z 

okręgami wshodnlml V-go Oddz. Komendy Głównejo następnie 

członek grupy osłonowej Komendanta Głównego A.K. Odzna

czona Orderem Yirtuti ifllitari V-ej klasy 1 Krzyżem Wa

lecznych.

- Jadwiga Piekarska - kierowniczka centralnej poczty Komen-| 

danta Głównego A.K.- Astry, później Pudle i  Raszki. Zgi

nęła tragicznie 4-go września «  czasie Powstania War

szawskiego, w ruinach gmachu P.K .O . przy S wlętokrzyyrkiej |

- Janina Karaslówna - major. Inne pseudonimy* Jadwiga Berg, 

Henryk Kościesza, Haka, Ość. Sżef V-go Oddz* Komendy Głów| 

nej - działu łączności* Odznaczona Orderem Virtuti Mili-

tari V-ej klasy i  Krzyżem Walecznych* Zginęła tragicznie 

w Indiach w 1946 r.

- Jani na Sipko, z domu Szenfeld. Kierowniczka centralnej 

poczty Komendy Głównej V-go Oddz.Sztabu - "Begonia* -

o zmienionej później nazwie na "Pudle* i "Raszki** Odzna-| 

Waleczni*®® Virtuti Mili tar i v-ej klasy i oraz Krzyżem40



iELżbieta

Kwa 

ar eta 

Grzegorz

Halszka

Izolda

Janeczka

Joasia

Szczura*

Kazik

Kuc z ab a

(!

- Irena Piasecka-Lange Kapitan* Szef sekretariatu BIP«w|

Yi-go Oddz* Sztabu* Odznaczona Orderem ITortuti Mili ta- 

ri V-ej klasy i dwukrotnie Krzyżem Walecznych*

Helena Górska - Łączniczka BIP-u pomiędzy T .W .Z .W ., 

komórką "H* oraz pocztą centralną BIP-u*

Jadwiga Wolska-Jeziorańska - Łączniczka Wydziału Propal 

gandy BIP-u Centralnej Redakcji z pocztą główna BIP-u*| 

Pełczyński Tadeusz - pułkownik/generał. Komendant 

Ckręgu Lublin ZWZ. Od 1941 roku zastępca szefa sztabu! 

a następnie szef astabu A.K. Odznaczony Orderem Virtut| 

Militari V-ej klasy, Krzyżem Niepodległości oraz czte-j 

rokrotnie Krzyżem Walecznych.

Hanna Downarowicz-Źurkowska - z domu Lip4ńska./Autorka| 

niniejszego opraćowanlo/.Łączniczka poczty Komendy 

Głównej - •Begonia", a następnie - kierowniczka pocz

ty BIP-u podległej bezpośrednim "Prezesowi* i kierow

niczce sekretariatu BIP-u -Elżbiecie. Odznaczona Zło

tym Krzyżem Zasługi z Mieczami oraz Krzyżem Walecznyoh| 

Swa Pohoska - łączniczka sekretariatu BIP-u* Wiosną 

1944 roku przypadkowo aresztowana w mieszkaniu, gdzie 

odbywały się lekcje tajnego nauczania* Miała przy so

bie "bibułę#. Po aresztowaniu przewieziona na Al.Szu

cha. Torturowana - nie wydała nikogo. Zmarła w maju 

1944 roku. Odznaczona pośmiertnie Krzyżem Walecznych. 

Rutkowska-Mierzejewska Maria. Szef sekretariatu Taja 

nych Wojskowych Zakładów Wydawniczych.

•> Sazwiska jej nie poznałam. Była jedną z łączniczek 

poczty Komendy głównej "Astry" - obsługującej bezpoś-| 

rednlo Komendanta Głównego A.K.

- Katarzyna Szczurowska. Szefowa komórki "Pers", zaj- 

mującej się sprawami cichociemnych. Od stycznia 1944 

kierowała sektetariatem oddziału Ii-go. Zamordowana 

przez Mierneów w czasie Powstania Warszawskiego*

- Kazimierz Drzycrulski - kapitan/major/podpułkownik.

inny pseudonim -"Walczafc". Zastępca kierownika wydział

łu Żandarmerii. Odznaczony Krzyżem Walecznych /I921r/|

Srebrnym Krzyżem Zasługi /1928 /, Krzyżem niepodleg
łości z Mieczami,^ ErBjiea oficerskim Polonia Hes-

tituta.

- Pluta-C zachowski Kazimierz. Podpułkownik/pułkownik* 

Szef V-go Oddziału Komendy Głównej i zastępca Szefa 

Sztabu. Odznaczony Orderem Yirtuti Militari IV i  Y I
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Lena 

Lolita

Lucynka

Marla

Maja

Marcysia

Michasia 

Miedza 

Monika 

Monter

Prezes

Bysia

Kruszewska-Ancerewicz Wania. Kapitan. Szef Wydziału kol

portażu BIP-u* Odznaczony Orderem Yirtuti Militarl V-ej 

klasy, Krzyżem Ikalecznych i Złotym Krzyżem Zsakugl z 
Mieczami.

Kierkowska Elżbieta z domu - Suchowiak. Szef sekretaria

tu Szefa Operacji Iii-go Oddziału Sztabu. Aresztowana

i przewieziona do Oświęcimia w 1943 r ., gdula pozosta

ła do końca wojny. Odznaczona Orderem Yirtuti Militarl

V-ej klasy i Krzyżem Walecznych.

Jadwiga Tyska - łączniczka centralnej poozty Komendy 

Głównej - "Astry1*, obsługującej bezpośrednio Komendanta 

Głównego A.K.

lielhorska Maria - ps."Maska11. Szef działu finansowego 

BIP-u.

Hanna Wojtaikiewicz - kurierka. Aresztowana 9-go marca 

1944 roku na dworeu w Krakowie w ozaaie podróży służ

bowej do Lpndynu. Wywieziona do obozu koncentracyjnego. 

Malessa Krailia z domu Izdebeka, 2°voto - Piernik./żona 

cichociemnego - "Ponurego", zrzuconego na teren Polski 

w 1941 roku/. Inne pseudonimy; Mila, Miłasza, Maniuta, 

Zenobia. Szef łączności z Zagranicą. Odznaczona Orde

rem Virtuti Militarl V-ej klasy i Krzyżem Walecznych. 

Pronaszkowa Irena Prowadziła dział ekspedycji za gra

nicę mikrofilmów dla kurierów, oraz sieć łączności alar

mowej.

Stanisław Mledza-Somaszewskl - ps."Malarz". Pracownik 

BIP-u w komórce artyata grafik - zajmujący się 

propagandą dywersyjną wśród żołnierzy niemiecrich.

Alina Obrąckiewicz - łączniczka centralnej poczty Y-go 

oddziału sztabu - "Begonia"9 dc stałych kontaktów z 

Bronką - Janiną Karasiówaą.

Antoni Chruściel - płk/gena- Komendant Okręgu Warszaws

kiego, dowódca Powstania Warszawskiego.Udekorowany Or

derem Yirtuti Militarl V-ej klasy,IV-ej i III-ej klasy 

oraz trzykrotnie Krzyżem Walecznych.

Jan Bzepeoki - pułkownik - inne pseudonimy: Rejent, 

Sędzia, Wolski. Był szefem VI-go Oddziału Sztabu oraz 

Szefem Biura Informacjl i Propagandy. Odznaczony Orderen 

Virtuti Militarl V-ej klasy, Krzyżem niepodległości 1 

trzykrotnie Krzyżem Walecznych.

Janina Przezdziecka - kierowniczka centralnej poczty 

Biura Informacji i Prcpagsmćy - VI-go Oddz.Sztabu.
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Stasze#

Stefan

Szymon

•  Stanisław Sosabowskl Jr* - p8."Staslnek". Dowddca 

grupy żoiiborskiej "Kedywu** • Ranna w czasie Pows

tania Warszawskiego w walkach na Voll - etracił 

wzrok* Odznaczony Orderem Virtuti Uilitarl V-eJ 

klasy i dwukrotnie Krzyżem Walecznych*

- Stefan Dowaarowicz - ps.^Mech*** Członek 'Czaty - 495 

Ranny w czasie Powstania Warszawskiego w walkach na 

^oli. Odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi z Miecza

mi 1 Krzyżem Walecznych*

- Myszara Krzywicki - kapitan* Adiutant gen.Tokarzews- 

kiego w SZP. 1 ZttZ - dowddca “Ochronki" - zespołu 

bojowego lokli 1 zadań bojowych dowódcy A*K« W cza

sie Powstania Warszawskiego adiutant Naczelnego Wo

dza* Odznaczony Orderem Yirtuti Mllltarl V-ej klasy 

oraz trzykrotnie Krzyżem Walecznyoh*
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B I B L I O G R A F I A

J! aKomenda. Gło«aa Armii Krajowej

2.  . "Słownik Biograficzny Konspiracji

3. Sarssawakiej" - tom.1,11, I I I . 

Powstania Warszawskie

4* Wojskowy Przegląd flistpryczny 

'\ rok 1971 Nr. 2 , 3 i  4 

5* tygodnik Powszechny 3r.48 - 71±.

6* "Biurp Infotraacji i Propagandy - 

S2P, 212, AK - 1939 - 1945 

7* “tygodnik Powszechny1* Kr,20, 83 r. 

8* "Wycinak z Historii jeinego 2ycia* 

9 . “Stefan Rowecki - Grot*

10* * Bena fi 8 Konspiratora - umarłem 

aby żyć"#

11*"Akcje 2brojne Podziemnej Warszawy"

12. tygodnik "Świat" Nr* 30 z 1957 r.

13. tygodnik “Stolica* Nr. 12 z 1957 r. 

14*"Łączność sabotarz dywersja*

Marek Ney-Krwaw±cs 

Andrzej Krzysztof Kunert

Jerzy Kirchmajer 

Jan Rzepecki

Marek Hey Krwawic* artykuł p. t, 

"Kapitan AK Irena Piasecka - 

Elżbieta*.

Grzegorz Mazur

Artykuł o Janie Rzepeckim

- Emil Kumor 

Tomasz Szarota

Stanisław Miedza Tomaszewski

Tomasz Strzesboea 

Kazimierz Dziewanowski - arty<- 

kuł "Pielgrzymi bez pr*eba- 

czenia*.

Artykuł o Szymonie - Ryszar

dzie Krzywickim.

Jadwiga Ława! skarPuchalaka
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n ■
Hanna Downarowicz-Żurkowska 

01-205 Warszawa,

/moje nazwisko panieńskie - Lipińska/. 
Wp.yii-.--' ° /}4D~C?G

i J A

Fundacja wArchiwum Pomorskie AK" 

ul. Wielkie Garbary 2 

87-100 Toruń

Z ogromną radością dowiedziałam się z artykułu w majowym

numerze Biuletynu Informacyjnego o mającym się odbyć uroczystym 

spotkaniu w setną rocznicę urodzin gen.Marii Witek. Zgłaszam więc 

\f chęć wzięcia udziału w tym spotkaniu i ewentualnie pomoc w jego or

ganizacji. dla informacji podaję dane dotyczące mojego członkowstwa

Marii Konopnickiej w Warszawie, do ostatniego rocznika ośmioklaso

wego systemu nauczania. Cała nasza klasa należała do PWK. Brałam 

udział we wszelkich działaniach tej organizacji w latach 1934-1939. 

W roku 1935 byłam na obozie w Koszewnikach, a w roku 1936 na obozie 

w Redłowie.

rowską, której złożyłam przysięgę i zostałam członkiem SZP, a nas

tępnie ZWZ i AK. Pracowałam, jako łączniczka w Komendzie Głównej 

a następnie w BIP-ie. Uczestniczyłam do ostatniego dnia w Powstamiu 

Warszawskim-.

Mam wielką nadzieję, że w czasie Memoriału będę mogła 

spotkać wiele moich dawnych koleżanek z PWK i z AK.

w PWK.

Uczęszczałam przed wojną do Państwowego gimnazjum im.

Po kapitulacji Warszawy spotkałam się z Katarzyną Szczu-

Warszawa, 4 czerwca 1999r.
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, fa.. 40.W
Toruń, 16.06.1999 r.

/

Pani

Hanna Downarowicz-Zurkows^a

01-20$ Warszawa

Szanowna Pani,Droga Pewiaczko,

Dzi^kuj^ za list do Fundacji. Proszę Panią o zgłoszenie się 

do przedstawicielki Memoriału gen.Marii tfittek w ,/arszawie - 

p.Janiny Sikorskiej. (Tel.633-61-85)

Dodatkowo Panią uprzejmie informuję, że w Fundacji "Archiwum 

Pomorskie AEH w Memoriale gen.M.//ittek utworzonym przy tej Fun

dacji, zapro.adzilis y kartotekę Pewiaczek mogących uczestniczyć 

w przewidzianej uroczystości 100-letniej rocznicy urodzin Tar i 

..'ittek.

>/ naszym toruńskim archiwum JSK chętn e widzielibyśmy Pani re

lację ze służby pewiackiej, a zwłaszcza wojennej w AK, napisanej 

według kwestionariusza, który załaczam. '

Serdecznie Panią pozdrawiam i niecierpliwie 

oczekuję relacji. Cieszę się z nawiązanego 

z nami kontaktu -

Marzena Zgierun

dokumentalista 

archiwum '/3K
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Hanna JJownarowicz-Żurkowska 

01-205 Warszawa,

L —
Wielmożna Pani

prof. dr.Elżbieta Zawadzka

Wielce Szanowna i droga Pani

Serdecznie dziękuję za tak miłą kartkę mając nadzieję, że spotkamy 

się na uroczystościach Memoriału Generał Marii Wittek* Oczywiście 

chciałabym wziąć w nim udział* Chciałabym również włączyć się choć 

trochę do przygotowania tej uroczystości, nie wiem tylko w czym mo

głabym się przydać*

nierzy - kobiet z AK. Nie jest to dla mnie łatwe* Musiałabym bardzo 

skrótowo ująć to wszystko co już ujęłam w swoich "Zapiskach z pamięci” 

o całym okresie konspiracji i Powstania,, To wymaga~s^r^_ć^asu7_Aktu- 

alnie pracuję nad innym ujęciem opisu poszczególnych osób z którymi 

się spotykałam* Chciałabym to nazwać: "Ludzie i pseudoniiy" - ludzie 

takich jakich pamiętam w zestawieniu z danymi w opracowahiach histo

rycznych i biograficznych,, To jest zupełnie inne spojrzenie i inna 

pamięć* Moje "pisanie" - to tylko upust mojej pamięci. Zrobiłam to 

na prośbę mojej córki, która chciała poznać historię udziału swoich 

rodziców w walkach o niepodległość* Milczeliśmy o tym przez lat 50. 

Teraz przyszedł na to czas*

Przesyłam Pani w załączeniu moje wspomnienia o trzech najbliższych mi 

V  osobach - o Bercie, Marcysi i Elżbiecie® Notatki te jak również moje 

"Zapiski z pamięci" przekazałam panu Krzysztofowi Kunertowi, który 

przyjął je z wielką aprobatą. Pragnęłam w ten sposób przyczynić się 

do umieszczenia historii tych postaci w jego "Słowniku Biograficznym". 

Jak dotąd jest w nim tylko "Marcysia", a przecież zarówno Berta jak i 

Elżbieta na swoje miejsce w tym "Słowniku" jak najbardziej zasługują.

Prosiła mnie Pani o napisanie kilku słów na temat znanych mi żoł-

Bardzo serdecznie Panią pozdrawiam 

łącząc ayrazy prawdziwego szacunku.
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