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I. Materiały dokumentacyjne

* 5 ■ L C
1/1 -  relacja właściwa

I/2 -  dokumenty (sensu stricto) dot. osoby relatora 

I/3 -  inne materiały dokumentacyjne dot. osoby relatora

II. Materiały uzupełniające relację

III. Inne materiały (zebrane przez „relatora”): 

lll/1 -d o t. rodziny relatora —

III/2 -  dot. ogólnie okresu sprzed 1939 r.— •

III/3 -  dot. ogólnie okresu okupacji (1939 -1945) 

lli/4 -  dot. ogólnie okresu po 1945 r. —

III/5 -  inne... —

IV. Korespondencja

V. Wypisy ze źródeł [tzw.: „nazwiskowe karty informacyjne”]

VI. Fotografie */
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Janina W ójcik z d. W alczak 
ps. „Szarotka” 
zam. 01-508 W arszawa 
ul

Życiorys

Urodziłam  się w Kowlu dnia 20 stycznia 1927 roku. Lata dziecięce 
spędziłam z rodzicami i bratem Stanisławem. Mając osiem lat przenieśliśm y się 
z rodzina do Radomia. Tu ukończyłam  szkołę pow szechną i w 1939 roku 
zdałam do gimnazjum. W tym też roku wyjechałam  na wakacje z M am usią i 
bratem do Babci na Wołyń do Zasmyk k/Kowla. Tatuś pozostał w Radomiu -  
pracował na kolei. Cały okres wojny spędziłam na wsi u Babci w Zasmykach. 
Były to dla nas lata bardzo trudne i ciężkie. Tatuś -  w czasie drugiej wyprawy z 
Radomia do nas na W ołyń -  został przez N iem ców aresztowany, a w 1942 roku 
zginął na Zamku w Lublinie. Był to dla nas okropny cios.

W roku 1943 zaczęły do nas docierać wiadomości o m ordowaniu 
pojedynczych rodzin Polaków przez bandy ukraińskich nacjonalistów (UPA), a 
następnie o paleniu i mordach całych wiosek i kolonii zam ieszkałych przez 
Polaków. Zasmyki były kolonią zam ieszkałą tylko przez Polaków -  
kilkadziesiąt rodzin -  domy ciągnęły się na przestrzeni 5-ciu km. Była tam 
piękna duża szkoła, nowy duży kościół, gdzie kwitło życie kulturalne m łodzieży 
z Zasmyk i okolicznych polskich wiosek. W 1943 roku delegacje Ukraińców 
kilkakrotnie przyjeżdżały do Zasmyk na tzw. „Razgawory” po to tylko aby 
wprowadzić Polaków w błąd i wybadać co dzieje się we wsi. W lipcu 1943 roku 
powołano w Zasm ykach Samoobronę w celu zabezpieczenia m ieszkańców oraz 
uciekinierów z sąsiednich wiosek. 31 sierpnia 1943 roku Oddział por. 
Jastrzębia” stoczył pierw szą walkę z bandami UPA pod G ruszów ką (wieś 
sąsiadująca z Zasmykami). Była to walka decydująca o naszym życiu i 
bezpieczeństwie. Ukraińcy byli już  od dawna przygotowani do napadu na 
Zasmyki -  ale nie zdążyli. Całe ich „gniazdo” z ogrom ną ilością broni zostało 
całkowicie rozgromione. Po tej pierwszej zwycięskiej bitwie zaczęły napływać 
do Zasmyk uzbrojone grupy Polaków. Kom enda AK -  Okręg W ołyń w Kowlu 
oddelegowała do Zasmyk wyszkolonych dowódców wojskowych. Zaczęto 
tworzyć pododdziały, oddziały i bataliony wojskowe.
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M łode dziewczęta zgłaszały się na ochotnika do służby sanitarnej. Dr Grzegorz 
Fedorowski „ G ry f’ zorganizował w Kupiczowie kurs sanitarny -  uczęszczało 
tam kilkanaście m łodych dziewcząt i kilku chłopców -  ja  także go ukończyłam. 
Po złożonej przysiędze wybrałam pseudonim  „Szarotka” . W iedza jak ą  
zdobyłam na kursie okazała się bardzo przydatna w czasie napadu U kraińców i 
band UPA na Radomie, Janówkę i Zasmyki w pierwszy dzień świąt Bożego 
Narodzenia (25 grudnia 1943 r.) Udzielałam  pierwszej pom ocy rannym  
mieszkańcom  w/w wiosek, których zwoziliśmy do szkoły i tam  układaliśm y na 
podłodze, gdzie oczekiwali na pomoc lekarza lub księdza z Panem Bogiem. Na 
szczęście nasze oddziały partyzanckie dotarły na czas, dzięki czemu Zasmyki 
ocalały.

Tuż po Nowym  Roku 1944 wyjechałam  z M am usią  bratem i dalszą 
rodziną do Kupiczowa (8 km od Zasmyk). Tam przyjęli nas do swych domów 
Czesi - znajomi Babci. Ja z siostra M oniką S ladew skąps. „Halina” podjęłyśm y 
dyżury w szpitalu polowym w Kupiczowie. W arunki leczenia ciężko rannych i 
chorych były tam  b. trudne. Brak było podstawowych narzędzi chirurgicznych, 
środków opatrunkowych, lekarstw. Przyjmowani byli także ranni i chorzy 
partyzanci rosyjscy.
W ielu żołnierzy zachorowało na tyfus (wielu żołnierzy z oddziału „Bom by” i 
„Krwawa Łuna” przybyło do Kupiczowa już  z tyfusem). W tej sytuacji 
zorganizowano dla nich oddzielny szpital -  przełożoną została siostra „Dana” 
Janina W łodarska.

Pracę w szpitalu starałam się wypełniać jak  najlepiej. Opiekowałam  się 
ciężko rannymi i chorymi żołnierzami. Często asystowałam chirurgowi przy 
operacjach -  podawałam  narzędzia chirurgiczne. Pam iętam  operację por. Kruka 
(am putacja ręki), operację Freja (brata M arysi Frejówny) - ciężko ranny w 
brzuch pod Ośmigowiczami na początku lutego 1944 -  był to tzw. miękki

r

postrzał, po kilku godzinach po operacji zmarł. Śmierć każdego żołnierza była 
dla mnie wielkim wstrząsem.

N a początku m arca 1944 roku wielu z pośród lżej rannych żołnierzy 
odjechało na tzw. „koncentrację” dywizji do Ossy. W szpitalu pozostali tylko 
nasi ciężko ranni żołnierze i partyzanci rosyjscy oraz cztery sanitariuszki, a 
opiekę lekarską sprawował dochodzący z Kupiczowa felczer -  Rosjanin 
Niem oskalenko. N iebawem  rozpoczęły się naloty na Kupiczów. Niem cy ze 
Stukasów zbombardowali całą  osadę. N iem oskalenko zadecydował, żeby 
wszystkich ciężko rannych przewieźć do radzieckiego szpitala wojennego za 
linią frontu. Załatwił transport (ciężarówki) i wraz z m oją siostrą cioteczną 
M oniką Sladew ską ps. „Halina” odtransportował ich do szpitala wojennego pod 
Łuckiem. W szyscy ranni przeżyli, a z jednym  z nich ps. „W ilczek” m iałyśm y po 
wojnie kontakt.
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Po likwidacji szpitala w Kupiczowie w kwietniu 1944 roku razem  z 
M am usią (brat mój mając wówczas 13 lat poszedł wraz z wujkiem ps. „Jagoda” 
na koncentracje dywizji do Ossy) poszłam do cioci Gąsiorowej do M iedzikowa 
obok Jezioran. Stąd na początku czerwca 1944 wysiedlono nas pod Kiwerce z 
powodu nadejścia frontu. Do M iedzikowa wróciłam z M am usią i rodziną cioci 
po przejściu frontu tj. pod koniec lipca 1944 roku. W tedy zachorowałam  bardzo 
ciężko na malarię. W sierpniu 1944 M am usia załatwiła przepustkę i razem z 
żołnierzami jadącym i na front pojechałyśmy do Chełma. We wrześniu tego roku 
rozpoczęłam naukę w gimnazjum Kupieckim, które ukończyłam  w 1946, a 
następnie wyjechałam  do Lublina, gdzie w 1947 ukończyłam  Liceum  
Handlowe.

W roku 1948 podjęłam pracę w Powszechnym Domu Towarowym  na 
stanowisku p.o. gł. Księgowego. Po likwidacji tego zakładu w 1953 
skorzystałam z przeniesienia służbowego i wyjechałam  do W arszawy. Tu 
podjęłam pracę w Powszechnym  Domu Towarowym, a następnie w 
Przedsiębiorstwie Imprez Sportowych. W tej firmie po licznych reorganizacjach 
pracowałam na stanowiskach kierowniczych do 1984 roku tj. do przejścia na 
emeryturę.

Obecnie cieszę się względnie dobrym stanem zdrowia. Jestem  członkiem 
W arszawskiego Środowiska Żołnierzy 27 W DP AK. Przez trzy kadencje byłam 
sekretarzem W arszawskiego Środowiska Żołnierzy 27 W DP AK.

Warszawa, luty 2003 roku.
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Wykaz literatury dotyczący Służby Zdrowia 27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty 

Armii Krajowej w latach 1943 - 1944

1. Pożoga” Walki 27 Wołyńskiej Dywizji Armii Krajowej PW 1990 r -  autor Józef 

Turowski -  R. Służba Zdrowia s. 237

2. „Od Zasmyk do Skrobowa” Wyd. Instytut Śląski -  Opole 1994 r. Autor Leon Karłowicz -  

ps. „Rydz" żołnierz 27 WDPAK R. Szpital w Kupiczowie s. 266, 267, 270

3. „Zasmyki były moim domem” -  Wyd. Lublin 1995 r. Autor Leon Karłowicz ps. „Rydz” 

żołnierz 27 WDPAK s. 64

4. „Z kresów Wschodnich na Zachód” -  Wyd. Atla 2 Wrocław 2001 r. -  autor Monika 

Śladewska ps. „Halina” sanitariuszka 27 WDPAK -  s. 100. 106

5. „Sanitariuszki 27 -  ej Wołyńskiej Dytwizji Piechoty AK” autor Janina Żmijewska -  

Maszkowska ps. „Dzwoneczek -  Jagna” Sanitariuszka 27 WDPAK -  książka wydana w 

2000 roku s. 56

Janina Wójcik
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Janina Wójcik z d. W; iczak 
Ps. „Szarotka”
Ul.
01-508 Warszawa
Teczka osobowa Nr. Inwentarza
1054/WSK

i L iw eum  * o morski? i 

I Armii Krajoy/oj oraz W ; ikr ; Służby Polek' | 
wTouniu i

Wpłynęto dnia: . J Ł Ć ^ '5 . i
.....

Warszawa, dnia 4.03.2003 r.

l undacja Archiwum Pomorskie 

Armii Krajowej 

Dział Archiwum WSK 

Ul. Wielkie Garbary 2 

87-100 Toruń 

Pani mgr Sylw ia Grochowina

Powołując się na list Pani z dnia 7 lutego 2002 roku przekazuję w załączeniu moją 

relację -  życiorys oraz fotografię z lat powojennych a także wykaz literatury, w której autorzy 

wzmiankują o mojej pracy -  sanitariuszki w szpitalu polowym 27 Wołyńskiej Dywizji 

Piechoty Armii Krajowej ..Gromada” w Kupiczowie.

Jednocześnie serdecznie panią przepraszam za opieszałość w załatwieniu sprawy.

Łączę wyrazy szacunku 

Janina Wójcik

Załączniki:

1. Życiorys -  relacja

2. Fotografia

3. Wykaz literatury

4. Znaczek pocztow>

5. Przekaz na prace archiwalne

6. Zgłoszenie na członka Koła Przyjaciół Memoriału
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