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M ateriały d o kum e n ta cyjn e
1/1 - relacja właściwa
I/2 - dokumenty (sensu stricto) dot. osoby relatora
I/3 - inne materiały dokumentacyjne dot. osoby relatora

li. M ateriały uzupełn ieniające relację

III. Inne m ateriały (zebrane przez „relatora'):
111/1— dot. rodziny relatora
III/2 - dot. ogólnie okresu sprzed 1939 r.
III/3 - dot. ogólnie okresu okupacji (1939 -1945)
III/4 - dot. ogólnie okresu po 1945 r
III/5 - inne...

IV. K orespon de ncja

V. W yp isy ze ź ró d e ł [tzw.: „nazwiskowe k:>rt\ informacyjne” ]

VI. F oto g ra fie
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KOKO KOMB AT ANTEK I i II ARMII HP
przy Zarządzie Warszawskim Ligi Kobiet

KWESTI ONARI USZ

In>ię i

nazwisko

Janina

ewenc. pseudonim

x'IS-ŁwW

Arnsztajn
Imiona rodziców

nazwisko panieńskie

Jan, Janina

1 . X I . 1923
data urodzenia

Częstochowa
Miejsce urodzenia (miejscowosc, wojew.)
A d r e l" wa

$£$

Al.Przyjaciół 3a miO

tel. Nr

Z8-44-68

Mi,ejsce pracy (ewent. rodzaj renty, emerytury)

W-wa Polskie Radio
(miejscowość)

dziennikarz
(nazwa zakładu pracy)

(stanowisko)

tel. służb.

wyższe, dziennikarskie
Wykształcenie (ogólne, specjalne)

Przynależność partyjna:
Przynależność do organizacji społecznych:
ZBOWiD .

Pełniona funkcja

il

Inne organizacje

Służba wojskowa od .2.0« Y T I « . ł 9 4 3 do . . .

Obecny stopień wojskowy . 3 1 « _ s i

. . . .

Nazwa jednostki wojskowej:
-1-.BP/3 -P*P* S a n . .B a t od . . . . .

. . do . . . . . .

. fu n k c ja .................

2.............-5A-L.......................... oc* ...................... ^ o ........................fu n k c ja ...................
* *1*1 • Pał-k* C20łg*ÓW * 0(1.................... d o ................. • funkcja . (łoJ&ł&ClJ
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, Warszawa, Praga,
Udział w walkach: ( wymienić miejscowości lub operacje wojenne)

kontuzja pod Darnicą
Czy była ranna lub kontuzjowana (gdzie i kiedy):
Dokumenty potwierdzające
przebieg służby wojskowej:

il '
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(rodzaj dokumentu)

(przez kogo wydany)
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Posiadane odznaczenia wojskowe i cywilne:

1. Rodzaj odznaczenia

2. Data nadania

3. Za jakie zasługi

Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski

- 12.XII.3ł963

Brązowy Krzyż Zasługi- 28.04.1949
Brązowy Medal Zasłużonym na Polu Chwały 2-

24.Xi.1945

Medale pamiątkowe polskie i radzieckie.___________________ _
& o&jsęJl/Cti
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Dodatkowa dane o udziale w walkach, pracy społecznej i inne:
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Adnotacje Zarządu Koła:

Data wypełnienia kwestionariusza: Warszawa dniz

19 . .'3Q . roku.
1
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Odpowiedzi na ankietę
1.Janina Titkow/Arnsztajn/
2.1.XI.1923 Częstochowa
3. Warszawa Aleja Przyjaciół 3a m 10
4. Po podpisaniu umowy przez Gen. Sikorskiego z Bządem ZSRR*znalazłam
się w Guriewie/Kazachstan,nad samym Morzem Kaspijskim/.Tam pracowa
łam jako pielęgniarka w szpitalu dla
nienia dyżuru usłyszałam s±B&amsć&

zakaźnie chorych.W czasie peł
przez radio wiadomość o formo

waniu się I-szej Dywizji im. Tadeusza Kościuszki.Zgłosiłam się do
Guriewskiego Wojenkomatu i dopiero w lipcu ud«lło mi się dotrzeć do
dywizji.
5.Pielęgniarka w 3-cim P.P,później w Pułku Zapasowym.Następnie Il-gi
Pułk Czołgów -po krótkim przeszkoleniu-dowódca wieży. Po kontuzji
w Bzaaie bitwy pod Darnicą-powrót do I-szej Dywizji Piechoty,do
I-szego Batalionu Sanitarnego,gdzie byłam do wzięcia Pragi.

Później przez pewien czas pracowałam w szpitalu

wojskowym

w

Lublinie na Bobulanach.Od lutego 1945 roku dol946-w Inspektoracie
Komendy Głównej Milicji Obywatelskiej w Warszawie.
6. Załączam opis /zał,nr.1/
7.^i3CB*KXHHixxxSxx2śXHKż«MixSztsbQwy

St •si erż ant sztabowy

8.Od 1946-1950,studiowałam,ukończyłam Akademię Nauk Politycznych w
Warszawi©.Przez pewien czas pracowałam w woj,Urzędzie Kontroli Prasy
i Widowisk w Katowicach.Następnie Ministerstwo Kultury i Sztuki,
Centralny Zarząd Teatrów,Teatr im.J.Słowackiego w Krakowie -asystent
reżysera i od 1953 do chwili obecnej-polskie Radio -Naczelna Redc,akcja programów Literackich,st.redaktor w Redakcji Magazynów łacisuskiek
Literackich w Warszawie.
9.Jako redaktor w Komitecie do spraw Radia i Telewizji^dolskie Radio
zajmuję się sprawami teatralnymi prowadząc

od lat cykliczną audycję

zatytułowaną "Listy z teatrów^Zajmuję się nie tylko sprawami teatru
Zawodowego,ale również ruchem amatorskim jak i innymi zjawiskami życia
8
kulturalnego w naszym kraju.

UA. <2uA/fe^k C «4

■1

-

10.Krzyż Kawalerski Orderu Odeodzenia polski ,Brązowy Krzyż Zasługi
Medal 'zasłużonym na Polu Chwały V

“
^Medal Zwycięstwa i Wolności

Medal 1o-eio lecia Polski Ludowej, Złota Odznaka Honorowa m.st.
Warszawy, Za pobiedu nad Germaniej.
11»Fotografie załączam
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Ile to lat minęło?Dla kobiety pisanie wspomnień jest rzeczą

) u^ b

straszną,

bo nagle uzmysławia sobie ilość lat dzielącą ją od wydarzeń,które
chce opisać i tym samym szybko oblicza swój wiek-jak mówią w Warszawiey "trolejbusowy''-czyli od50-ciu wzwyż.
pamiętam...właśnie,pamiętam...okazuje się,że

niezupełnie dokładnie ..<>

Zagubiły się nazwy miejscowości,nazwiska ludzi.Ale pozostała jakaś
temperatukra

tamtych dni,jakiś ogólny obraz przeżyć układających się

jak w kalejdoskopie*..
Forsowanie Bugu.Zostałam oddelegowana do punktu sanitarnego przy 1-szym
PALu /artyleria lekka/
Olbrzymie zgrupowanie artylerii.Co parę metrów stoi działo.Nie wiado
mo gdzie nasze armaty,a gdzie-radzieckie.Język polski miesza się z ro«y
syjskim.Rozumiemy się doskonale.Obstrzał od strony nieprzyjaciela.
U nas ranni.Już dwie doby odwożę rannych sanitarką na tyły,do szpi
tala poiowego.Można jechać tylko od zmroku do świtu,bo droga jest pod
silnym obstrzałem.Jazda jest cięż£a ,nie można zapalić reflektorów.
Podskakujemy ostro na wybójach,wpadamy w jakieś rowy,kierowca klnie,
ranni jęczą.Jechać*jechać»byle szybciej,byle nie zastał nas świt na
szosie.
W szpitalu polowym masa rannych,trzeba czekać
^

dżiny płyną i trochę głód doskwiera.Mamy ze sobą tylko suchary i tsospirytus]^-dwa podstawowe składniki.Właściwie nie jest źle«
Wreszcie oddajemy naszych rannych,żegnamy się z nimi zapewniając,że
niedługo się spotkamy.
Wracamy.Prędzej,prędzej*Zaczyna się rozwidniać.Nagle suchy trzask.
Co to było?Na szybie przedniej mały otwór po kuli i promieniście popę
kana szyba.Kula przeszła środkiem pomiędzy mną,a kierowcą i przebija
jąc tylne drzwi sanitarki-wyleciała*
Już niedaleko.No,nareszcie jesteśmy znów u siebie.Jest już zupełnie
jasno.Czuję straszny głód.Okazuje się że kuchnia połowa nie dotarła
do nas,a z zapasami krucho.parę metrów za mną kartoflidko.Pełznę powoli
,bo a nuż są tam miny^yuicrnm •
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Wygrzebuję prędko parę kartofli.Nagle

za sobą słyszę krzyk:

-Ty kuda? Ty....i tu słowa,których nie mogę ze względów cenzuralnych
przytoczyć.W każdym razie dowiedziałam się dokładnie oniemoralnyh
poczynaniach mojej babci,mamy i moich

wyraź on e”w“jęc^ySf"3ę zyku

Tołstoja i Czechowa*
Oglądam się za siebie,,
-Wracaj!-krzyczy sierżant radziecki - Tam są miny!
Wypełzam jeszcze ostrożniej.Sierżant zdenerwowany,łapie mnie za nogi
i wyciąga jak zająca.
-Idiotka!-krzyczy i stuka się palcem w czoło-życie ci obrzydło ?
Jeszcze zdążysz zginąć!Do Warszawy jeszcze dużo kilometrów!
Wszystko to mówi potrząsając mną,aż mi zęby dzwonią9bo potężne było
chłopisko.
-Puść!-wrzasnęłam-Jestem głodna,poszłam po kartofle,a teraz przez
ciebie wszystkie mi się rozsypią.
Sierżant przyjrzał mi się zważnie i parsknął śmiechem,
-lakie to tylko na front brac.Chodź,dam ci jeść,coś się znajdzie.
Szłam za nim przyciskając do piersi kartofle.Sierżant zatrzymał się
przed siedzącym na ziemi wojskowym.
-Towariszcz mładszyj lejtinant! Przyprowadziłem 'śojuznika"polkę,
0 mało nas wszystkich w powietrze nie wysadziłatpowiada że głodna,
Cj,nie można już wytrzymać z t
jj
i[,
Wód8&Qtfye-- -- \
irffrOTlrayYfrTP^-feTaTBgt/$erwał się z ziemi,obciągnął "gimnastiorkę i przykła
dając rękę do furażerki wyrecytował:
-Razrieszitiie

predstawitsia ... Młodszy lejtnant piechoty Zacharów

Michaił Grigoriewicz.
-Bardzo mi miło-odpowiedziałam wyciągając rękę.W tym momencie posy
pały się wszystkie kartofle. Roześmieliśmy się głośno0Misza był'Mło
dym i co tu ukrywać-bardzo przystojnym blondynem.siemion-bo tak na
zywał się sierżant,zjawił się po chwili niosąc menażkę z ciepłym
kapuśniakiem i cwiafcfckę chleba.Jadłam rozmawiając równocześnie z
nimi.Wiedzieliśmy,że oświcie zacznie się natarcie.Ruszymy naprzód.
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I jak wszystko będzie pomyślnie/w co nie wątpiliśmy/sforsujemy Bug i
już po tamtej stronie napewno spotkamy się,opowiemy sobie

o nas,

poznamy się lepiej . Zaprosiłam ich na kolację.
-Dobrze,przyjdziemy do ciebie już tam,-tu wymowny gest ręką na

zachód,

A lejtnant dodał:
-Przyniosę ci coś do picia i jedzenia.Bo jak zdobędziemy ziemianki
ofii^gagói»
emieckich,to tam zawsze coś dobrego do picia się znajdzie.
Ty jako'^Bóg wojny/'tak nazywano artylerię/

dotujesz na drugi brzeg

później,ale my piechota będziemy pierwsi i przygotujemy wszystko na
wasze przybycie*
-Dobra -odpowiedziałam*wycierając resztką chleba kociołek-dzi§kuję wam
chłopcy.Najadłam się jak przed wojną.Do zobaczenia za Bugiem.Uścis
nęliśmy sobie ręce,xaxs*Ł zasalutowaliśmy i poszłam do swojego punktu
sanitarnego.
XXX

Rabo obudziła mnie niepokojąca cisza .Usiadłam na noszach,które służyły
mi za jrgfrygrririr

łoże, a szynel za kołderkę .przede mną stał lekarz puł

kowy:
-Jeszce czegoś podobnego w życiu i w praktyce lekarskiej nie spotkałem.
Dziewczyno,przespałaś dwu godzinne artyleryjskie przygotowanie przed na
tarciem.To był huraganowy ogień!I teraz,kiedy skończyli ty się obudzi
łaś! Goś nieprawdopodobnego!Wstawaj,nasi ruszają! Zaraz będzie robota.
Szybko naprzód.Opatrywać rannych i liczyć tych,którymhjuż nasza pomoc
nie uratuje. I wreszcie rozbić

n«wa namiot-punkt opatrunkowy pa tam

te# stronie Bugud znów ranni..* I chwila spokoju.prędko wypalić papie
rosa, zaciągnąć się dymem*
-Janka-usłyszałam głos sanitarjusza-tu jakiś ciebie szuka.
Odwróciłam się.W półmroku zobaczyłam sierżanta Siemiona.
-Czołem-zawołałam

z radością -Jednak mnie zxx]cKxłxŹKXS znalazłeś!

-Tak-odpowiedział-Masz ,weź,lejtnant ci przysyła.
W wyciągniętej ręce trzymał butelkę koniaku.
Roześmiałam się.
-Pamiętał o swoim przyżeczeniu,dziękuję bardzo.^
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A dlaczego lejtnant

nie przyszedł,?

-On* ..zginął,rozumiesz,zabity.„.
z k m s s k

^

sm

N a g le

z ro b iło

się

z u p e łn ie

c io h o > ja ]c b y n a

c a ły m

froncie zapadła chwila milczenia.Albc może mnie się tak .ydawało?
Wzięłam butelkę z i-a* Siemiona,odbiłam szyjkę o kamień i wypiliśmy
zx*iHx±xfltizmxxiixxBakajx£Msxy

całą butelkę koniaku za spokdj duszy

młodszego lejtnanta Zacharowa Michaiła Grigorjewicza.
xxxxxxx
W1957 roku wraz z
Nasza droga wiodła

grupą dziennikarzy wyjechałam służbowo do ZSRR.
śladami I-szej Polskiej Dywizji im .Tadeusza Koś

ciuszko.
Oto moje

nat niektóre notatki z pobytu po 14-tu latach w miejscach

gdzie powstawała nasza Dywizja:
Stację Diwowo pamiętają* wszyscy,którzy jechali z różnych stron
Związku Radzieckiego do polskiego wojska.Stację-wyraziłam się chyba
dość górnolotnie.Stał taii rozwalony wagon i koło małej drewnianej
budki-żołnierz w rogatywce z karabinem.To. było wszystko,ale wystar
czyło, żeby wychodzący z pociągu rzucali mu się na szyję*Regułamin
wprawdzie zabraniał podobnych czułości,ale nikt o tym nie myślał.
Na moje zapytani^5ty^wiedzia% rzeczowo:

Niech no. szeregowa poś

pieszy się trochę,to akurat na kolację do sielc zdąży
Kto myślał wtedy o kolacji?Tu

przecież zaczynała się dla nas Polska!

Dzisiaj stacja D&wowo-to dosyć duży biały ,murowany budynek,przed
budynkiem klomb i popiersie Lenina.Nagle uświadomiłam sobie,że mi cze
goś brak.I wtedy zobaczyłam z daleka małą budkę•Odetchnęłam z ulgą.
Z Diwowo do obozu
prawić się przez Okę.

sieleckiego jest niedaleko,tylko trzeba prze
płynie,płynie Oka,jak Wisła szeroka ,śpiewa

liśmy wtedy.Po czternatu latach stwierdziłam,że Oka jest węższa od
Wisły pod Warszawą, ale wtenczas nie miało to dla nas żadnego znaczenia*.
Oka była Wisłą.
Las sielecki był w październuku

zupełnie opustoszały.Tam gd
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gdzie mieścił się sz,tab I-szej Dywizji, <,zorganozowno

obóz pionie

rski,ale dzieci już nie ma,rozjechały się do szkół.Może to i lepiej,że
ma
nikogo nie feylna,łatwiej mi było odtworzyć tamten obraz sprzed lat.
Oto plac,na którym odbywała się przysięga,tu stała trybuna na której
widniały sylwetki Wandy Wasilewskiej i gen. Berlinga,tędy przechodzi
liśmy. ...
Razem z moimi kolegami zaczęliśmy wspominać,posługując się termina
ch
ry
l$gią sprzed 14-fcu lat*I wtedy powiedziałam:^Idę do siebie,do 3-Śo P*P*
Szłam sama przez opustoszały las*Tak,tu była Kolumna samochodo
wa. *»tu stołówka.Z daleka zobaczyłam spadzisty dach małego,białego domku
Tak,tu mieścił się punkt sanitarny trzeciego pułku,tu instruktodradźiecki
major Lowoczkin usiłował z lekarskiej "cywilbandy* 'stworzyć lekarzy
wojskowych.Tu naprzeciw stał namiot,w którym co wieczór przy świetle
kopcmłki wiedliśmy długie polaków rozmowy

tam wychodziliśmy na apel.*

A tam dalej był teatr,przepraszam,estrada pod gołym niebem z której po
wielu,wielu latach przemówiono do nas słowami polskich poetów.** Ti/zaś..
. I
właśnie wszystko było...Trudno jwst relacjonować pewne historyczne
nawet fakty,które stały się cząstką mojego życia,moich wspomnień.
przede mną na biurku leżą trzy szyszki,trochę połamane,bo wiozła je
w kieszeni aż z sieleckich lasów.z tego miejsca,gdzie stał namiot w któ
rym mieszkaliśmy.Przywiozłam je dla mojego męża,który w tym namiocie
w 1943-cim roku uprzejmie mi się przedstawił*Nic wtenczas nie zapowiadało
,że biedak unieszczęśliwi się na całe życie*
W czasie całej naszej podróży czuliśmy się trochę jak solenizanci.
Wszędzie słyszeliśmy jedno i to samo:-Pamiętamy,a jakże,dobrych ludzi
długo się wspomina.Charoszyje rebiata.Tu dom zbudowali,tam naprawili da
chy,babom pomagali,drwa rąbali.I jeszcze parę słów o Sielcach.Tutejsi
mieszkańcy nie zdawali sobie zupełnie sprawy,jakie miejsce w historii
polski zajmuje ich wieś.To że masze dzieci a podręczników historii dowia
dują się o Sielcach-było.dla nich wielką niespodzianką*W dużej izbie ze
brało się pełno ludzi,aby porozmawiać z nami i dowiedzieć się o swoich
znajomych,którzy u nich kwaterowali*Padają liczne nazwiska.Nagle w tym
całym rozgardiaszu któ^ z W f e i e w a T ^ ,
P
®o»Po chwili zaczęły ćLo mnie
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docierać przekręcane słowa: "ja będę płakała,ty nie będziesz słyszał,
ty nie będziesz słyszał'.'.* Przecież to nasza wojskowa piosenka!
Mikołaj Frołow miał wtedy 10 lat i zat całej żołnierskiej pieśni zapa
miętał tylko te dwa zdania,ale melodia utkwiła mu na zawsze w pamięci.
Pamięta również poszczególne słowa polskie,nie rozumiejąc ich znaczenia.
Aha,jeszcze jedna ważna sprawa.Przychodząc do pracy,lub z wizytą,miesz
kańcy Sielc pozdrawiają się jednym słowem§ mówią poprostu: "czołem!
Młodzież nie bardzo wie co to znaczy,lecz starsi,a zwłaszcza kobiety
w średnim wieku doskonale to rozumieją i nawet* nie jednaj nagły rumie
niec zabarwi policaki na wspomnienie naszych kościuszkowców,którzy bez
względu na sXx;rrKHxxxx»Xi^a&XBHX:exKxxawK±xx:raxx2swisxH warunki atmosfe
ryczne i dziejowe całowali je w rękę,
xxxxxxxx
I jeszcze jedno spotkanie. Moskiewskie.
Siedzimy przy stole w mieszkaniu Babajewych:gospodarz,pułkownik w sta
nie spoczynku/ponad 401at p m

służył w wojsku/,córka,lekarz -pediatra,

/w czasie wojny walczyła na fronci^i trzecia osoba-ta dla której odwiej
dziłam tę rodzinę-Blżbieta Babajewa.Szczupła,siwa kobieta,obecnie emeryt
ka.A oto jej krótka opowieść:
^'pracowałam w czasie wojny w spółdzielni.Wyszywałyśmy sztandary dla
gwardyjskich p u ł k ó w . C o raz to nowe pułki wysyłano na front.A jak
możga wysłać^ołnierzy

bez sztandaru?żeby zdążyć pracowałyśmy dzień ó

noc.Nieraz wykańczałyśmy sztandar w samochodzie ,odwożąc go na dworzec.
Pracowałyśmy w okrążonej Moskwie,bez światła,o głodzie i chłodzie®
Raz w

dzień dostawałyśmy tylko

to trzeba go było przywozić z

z rzeźni miejskiej odwar z kości,a i

drugiego krańca miasta®Właśnie wtedy

dostałam zamówienie na sztandar dla Polskiej Dywizji im.Tadeusza Koś
ciuszko.Powiedzieli mi/Źlżbieta Michajłowna,w twoje ręce oddajemy ten
sztandar.Musi być wyjątkowo pięknie wyszyty.To dla Polaków.Jak zwykle
termin podali,jak to się mówi na wczoraj.skończyłyśmy na czas,bo dziew
częta pracowały omalże bez snu.pamiętam doskonale co tam było napisane:
Za wolność naszą i waszą “^Może wymawiam trochę nie tak ja^^ESsroB,ale
wiem,że trzeba było dobrze uważać przy wyszywaniu,bo przy wielu 15
literaci:

pełno było różnych praecinków i ogonków .1 właściwie to jest wszystko,
co mogę wam opowiedzieć.Chyba nic w tym ciekawego dla zagranicznego
dziennkarza. ^
Rzeczywiście chyba w tym nic dziwnego nie było.I chyba się nie zdzi
wisz Elżbieto MiĄśajłowno.że po tylu latach podziękujemy KSOESDS Ci
serdecznie*

Janina Titkow
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