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5. Czaplińska Jan in a urodzona w czerwcu 1916 r. w Lipnicy Dol
nej woj. Stanisławowskie. Gimnazjum im. Królowej Jadwigi ukończy
ła w Krakowie w roku 1935. Studia wyższe na Wydziale Filozoficznym
U J w latach 1935-1939, kierunek psychologia i pedagogika. W czasie
studiów należała do Akademickiego Związku Młodej Wsi „Siew” oraz
do Związku Polskiej Młodzieży Demokratycznej. W latach 1938-1939
była wykładowcą w Orkanowskim Uniwersytecie Ludowym w Szycach
k/Krakowa.
Z początkiem wojny 1939 roku współorganizowała tąjną organiza
cję „Racławice” - Chłopską Organizacją Wolności na Okręg Krakow
ski. Po wyjeździe do Warszawy w r. 1940 została członkiem Komitetu
Centralnego „Racławic”. Od roku 1942 pełniła służbę cywilną w/w
Delegaturze Rządu RR przy Biurze Prezydialnym Delegata Rządu.
Współdziałała przy opracowywaniu wielu tajnych czasopism i wydaw
nictw. W czasie Powstania Warszawskiego pełniła służbę łączniczki
Delegatury RP i członka Komitetu Centralnego „R” („Racławice”).
Wywieziona przez Niemców do Rzeszy pracowała w fabryce broni w
Turyngii w Leinbach k/Eisenach, a następnie od lutego 1945 roku prze
bywała w karnym obozie pracy w Rudersbergen aż do kapitulacji Niem
ców. Po powrocie do kraju w r. 1945 podjęła pracę przy organizowaniu
Uniwersytetu Ludowego w Racławicach k/Miechowa, a w październi
ku tegoż roku wróciła do Warszawy, gdzie szczególnie była zaangażo
wana w pracach kulturalno-oświatowych P S L m.in. w latach 19481953 w Min. Kultury i Sztuki. Za przynależność do P SL zwolniona,
utrzymiye się z różnych prac dorywczych. Po „październiku” 1956 roku
pracowała w wielu instytucjach, ja k np. Państw. Przeds. pracowni
Konserwacji Zabytków, Poradnictwie Społeczno-Wychowawczym, To
warzystwie Przyjaciół Dzieci itp. Aż do chwili obecnej je s t czynna w
różnych pracach związanych z je j zawodem.
Życiorys własny: Dane biograficzne z książki „Siew” „Racławice” rok 1900.
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Moje lata pracy w czasie II wojny światowej
Wybuch II wojny światowej 1.IX. 1939 r. i klęska wrześniowa nie
załamały narodu. Reakcja na wrzesień 1939 była niemal natychmia
stowa; powstanie wielu organizacji konspiracyjnych politycznych i spo
łecznych, podejmujących od nowa walkę o niepodległość Polski i bro
niących naród od wyniszczenia i zagłady.
W Warszawie członkowie “Siewu” z Romualdem Tyczyńskim na
czele już w październiku 1939 roku powołali do życia “Chłopską Orga
nizację Wolności - Racławice”. R. Tyczyński parokrotnie jeszcze jesienią tegoż roku był w Krakowie i nawiązał kontakty z członkami AZMW
i WZMW - “Siew”, którzy również na swoim terenie zaczęli działać.
Do Warszawy przyjechałam z Krakowa w kwietniu 1940 r. Począt
kowo byłam łączniczką R. Tyczyńskiego, a po jego aresztowaniu 5
czerwca 1940 r. w Krakowie, weszłam czynnie do władz centralnych
“R”. Mój odcinek pracy to: kolporter prasy “R” na G.G. pism pt. “Wal
ka i wolność” - organ dla wszystkich członków “R ” i “Wojsko i niepod
ległość” dla członków “R ” zrzeszonych w szeregach Polskiej Organi
zacji Zbrojnej (POZ) oraz praca w Komisji Oświatowej “R”.
Rząd polski działający na emigracji najpierw w Paryżu a następnie
w Londynie utworzył gabinet rządowy z 4-ch głównych partii politycz
nych okresu międzywojennego a mianowicie: Polskiej Partii Socjali
stycznej (PPS), Polskiego Stronnictwa Ludowego (PSL), Stronnictwa
Narodowego (SN), Narodowej Partii Pracy (NPR). Analogicznie do
władz w Londynie powstała w kraju Delegatura Rządu RP i odpowied
nie departamenty (ministerstwa).
Po aresztowaniu R. Tyczyńskiego i wywiezieniu go do obozu kon
centracyjnego w Oświęcimiu oraz odejściu od P SL Kazimierza Maja i
Kazimierza Banacha, uformował się nowy komitet centralny “R ” z
przewodniczącym Józefem Marszałkiem. Nowemu wówczas zarządo
wi centralnemu “R ” bardziej zależało na pracy w terenie niż na stano
wiskach i dlatego z całym zaangażowaniem mimo ciągłego zagrożenia,
aresztowań, łapanek, śmierci, dojeżdżaliśmy niemal do każdej wsi w
G.G. a nawet poza jej granice, gdzie tylko byli nasi dawni koledzy, dzia
łacze “Siewu” dla podtrzymania łączności i wiary we wspólne ideały
umiłowanej wolności i niepodległości Ojczyzny. A zatem w pierwszym

260

5

okresie działalności nastawiliśmy się na organizowanie żołnierzy z
naszej chłopskiej młodzieży. Gdzie tylko to było możliwe, organizowa
liśmy też tąjne nauczanie, rozmaite kursy i spotkania zbliżone do pra
cy w uniwersytetach ludowych.
Przez cały czas okupacji współpracowaliśmy z TON-em (Tajną
Organizacją Nauczycielską), którym kierował Departament Oświaty
z ludowcem - ministrem Czesławem Wycechem.
Po aresztowaniu Haliny Brzóskówny i wywiezieniu je j do obozu
koncentracyjnego w Bergen Belzen, przewodniczącym Komisji Oświa
towej został Ja n Kolanko b. prezes ZNP Pod jego kierownictwem poza
“Walką i Wolnością” zaczęła wychodzić “Świetlica” - czasopismo o cha
rakterze problemowym. Przemyślenia i dyskusje obejmowały także
zagadnienia takie jak : obowiązek szkolny, powszechność nauczania,
jednolitość systemu szkolnego, szkolnictwo zawodowe, średnie prywat
ne - w tym szkoły prowadzone przez zakony. U znąjąc w pełni zasadę
przewagi szkolnictwa publicznego (szkół utrzymywanych przez pań
stwo lub samorząd terytorialny), wypowiadano się za pozostawieniem
prawa do prowadzenia szkół prywatnych osobom o wyższych uzdol
nieniach pedagogicznych, stowarzyszeniom społeczno-oświatowym i
zakonom. W zakresie oświaty dorosłych zrodziła się koncepcja powo
łania Chłopskiego Towarzystwa Oświatowego (Ch.T.O.). Dla działal
ności Ch T.O. przewidywano prowadzenie bibliotek i czytelni, uniwer
sytetów ludowych, opiekę nad dziećmi wiejskimi w wieku przedszkol
nym przez cały rok.
Działalność wojskowa polegała przede wszystkim na powołaniu do
życia komend okręgowych miejskich i powiatowych. Pierwszymi głów
nym komendantem został kpt. Kazimierz Różycki, a następnie po po
rozumieniu się z gen. Roweckim - pułkownik Hieronim Suszczyński
(kpt. Różycki delegowany za granicę dołączył do szeregów wojskowych
na froncie zachodnim).
Działalność wojskowa żołnierzy POZ - “Racławice” prowadzona
była na terenie G.G. i poza je j granicami (łódzkie, poznańskie, kato
wickie).
Rozkaz naczelnego wodza (Jenerała Władysława Sikorskiego z dnia
15.VII. 1942 r. w sprawie podporządkowania organizacji wojskowych
w kraju dowódcy Armii Krąjowej (AK) spotkał się z pełnym zrozumie
niem w Komitecie Centralnym “R ”. Do końca 1942 r. oraz na początku
1943 r. POZ przekazała AK (Dowództwu Armii Krąjowej) około 55 tys.
żołnierzy (oficerów, podoficerów, szeregowych) zorganizowanych i prze
szkolonych. Żołnierze POZ służyli m.in. w łączności polskich władz
podziemnych z Londynem przez Budapeszt. I tak np. Klemens Gucwa
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(Kostek) student U J z Nowego Sącza przechodził granicę na trasie
nowosądeckiej w latach 1940-41 kilkakrotnie. W jednej z wypraw wio
sną 1941 r. ciężko ranny, zmarł z upływu krwi. Pościg wroga wziął na
siebie, a kolegom, którzy ocaleli i zadanie wykonali wskazał inną drogę.
W meldunkach gen. Roweckiego (“Grota”) do Rządu RP w Londy
nie o akcji scaleniowej znalazły się słowa uznania pod adresem “R a
cławic” i POZ. “G rot” pisał o wydatnej pomocy “R” przy przejmowa
niu samolotów, spadochroniarzy i zrzutów samolotów alianckich o
uznaniu ich umiejętności i sprawności organizacyjnych (prace te żoł
nierze POZ AK prowadzili do końca wojny), a organ “Wojsko i Niepod
ległość” też już po przekazaniu go do AK wychodził nadal pod zmie
nionym nieco tytułem “Walka o niepodległość” do końca 1944 roku.
Na odrębne omówienie zasługuje inicjatywa i powołanie do życia
“Społecznej Organizacji Samopomocy (SO S)” przez “Racławice”. O r
ganizacja ta swoją działalność rozpoczęła w 1942 r. Była to sprawa
dużej wagi, bo poza czterema stronnictwami politycznymi było w kra
ju wiele organizacji politycznych i społecznych nie reprezentowanych
w Rządzie RP których działalność zasługiwała na uwagę, a której ze
względu na wojnę, okupację i konspirację ujawnić w sposób właściwy
nie było można. Za ich pośrednictwem można było natomiast lepiej
przyjść z pomocą społeczeństwu - zapewnić opiekę nad rodzinami aresz
towanych, szpiegowanych, ukrywających się, tak jednostkom, ja k i
grupom społecznym, przeciwdziałać też skuteczniej nastrojom depre
sji w okresie niemieckich zwycięstw. “SO S” postawił sobie za zadanie
i cel samoobronę członków organizacji podziemnych bez względu na
ich program społeczny, grawitowanie lewicy bądź prawicy politycznej.
Po śmierci Józefa Marszałka - współorganizatora i pierwszego prze
wodniczącego SOS, który zginął w marcu 1943 r. w obozie koncentra
cyjnym na Majdanku, funkcję przewodnictwa i kierowania pracami
SO S przejął Jó z ef Krasowski, nowy przewodniczący Komitetu Cen
tralnego “Racławic”, człowiek wysokich wartości moralnych, zdolny
organizator, pełen inicjatyw, ideolog, znany ze swojej działalności na
wsi jako samorządowiec. Przeniósł swoją osobowością, stylem pracy
atmosferę, zapał i oddanie się w służbie idei jak a panowała w zespole
i/ ChW “Racławice” do SO S tak że Zofia Kossak-Szczucka, która rów
nież współpracowała z SOS, określiła tę instytucję jak o “rząd serc,
przykład dla wszystkich rządów zgody narodowej, które kiedykolwiek
miałyby zaistnieć”.
Do SO S należały następujące organizacje polityczne i społeczne
jak : ChOW “Racławice: (wiodąca organizacja w SOS), Stronnictwo
Demokratyczne, Polski Związek Wolności, Unia (w tym Stowarzysze-
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nia: Grunwald, Nowa Polska, Warszawianka, U nia Kobiet), Front
Odrodzenia Polski, Obóz Polski Walczącej, Tąjna Organizacja Pracow
ników Samorządowych (TOPS).
Działalność SO S je j prace i inicjatywy ocenił wysoko delegat Rzą
du RP prof. Ja n Piekałkiewicz - ludowiec, dzięki temu pomoc mate
rialną na swoje prace SOS otrzymywał z Delegatury Rządu R P Po aresz
towaniu i śmierci (w dniu 19.VI.1943 r.) prof. Ja n a Piekałkiewicza,
kontynuował jego politykę w stosunku do SO S następca - delegat inż.
Stanisław Jankowski (Stronnictwo Pracy).
SOS (a zatem i “Racławice”) uczestniczył w pomocy Żydom w cza
sie Powstania w getcie warszawskim w 1943 r. Ja k tylko można było
ratować dorosłych i dzieci (m.in. robili to nawet oboje Jó z e f i Stefania
Krasowscy) (Stefania za tę pomoc dostała się do kaźni na Szucha).
SO S również był obecny przy ratowaniu dzieci zamojskich, które
umieszczano w domach prywatnych, w zakładzie dla dzieci przy ul.
Bodnera w Warszawie itp. placówkach. Ponadto na terenie całej G.G.
SO S współpracował z Kierownictwem Walki Cywilnej (KWC) Delega
tury Rządu RP kierowanej przez Stefana Korbońskiego - ludowca. Sieć
kół i placówek terenowych “R ” w tej pracy była bardzo potrzebna i
wydajna.
W uznaniu zasług i pracy SO S był reprezentowany w Radzie Je d 
ności Narodowej (S JN - Sejm Polski Podziemnej) przez swoich przed
stawicieli z “Racławic”, Stronnictwa Demokratycznego i Unii. W okre
sie prezydentury Delegata Rządu RP prof. J . Piekałkiewicza i później
Delegata inż. S. Jankowskiego “Racławice” uczestniczyły na stanowi
skach znaczących w poszczególnych Departamentach Rządu Polski
Podziemnej a mianowicie: w Departamencie Szkolnictwa: Ja n Kolan
ko, Franciszek Piaścik (Szkolnictwo Wyższe); Departament Rolnic
twa: Stefan Miłkowski; Departament Odbudowy i Budownictwa: prof.
Piaścik i Władysław Zakrzewski; Departament Sądownictwa: Wincenty
Kowalski, Jó z ef Piątek; Departament Ziem Zachodnich: Władysław
Sala; Departament Żiem Wschodnich: Stanisław Reymont, Biuro P re
zydialne Delegata Rządu RP - Jan in a Czaplińska. W Sejm ie Polski
Podziemnej: Jó z ef Krasowski i Wincenty Kowalski.
Cały niemal skład Komitetu Centralnego “Racławic” z Józefem
Krasowskim na czele brał udział w Powstaniu Warszawskim, a Stefa- .
nia Krasowska była redaktorem jedynego w czasie powstania pisma
kobiecego pt. “Kobieta na barykadzie”.
Sytuacja w Polsce na ziemiach okupowanych przez Niemcy rady
kalnie zmieniła się kiedy to w dniu 27 i 28 marca 1945 roku władze
Polski Podziemnej w liczbie 16 osób z delegatem Rządu R P inż. S. Ja n -
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kowskim, gen. Leopoldem Okulickim, naczelnym wodzem na Kraj trze
ma zastępcami delegata: Adamem Bieniem, Antonim Pajdakiem i Sta
nisławem Jaśnikiewiczem oraz 11-tu członkami (R JN z je j Przewod
niczącym Kazimierzem Pużakiem - socjalistą), zostali w Komorowie
k/Warszawy aresztowani i wywiezieni przez władze sowieckie do Mo
skwy, do Związku Radzieckiego.
Rząd lubelski, który powstał przy pomocy Związku Radzieckiego i
który wydał 22 lipca 1944 r. manifest (PKWN) do narodu - stał się
jedyną siłą reprezentującą władzę w Polsce.
Podejmowanie po zakończeniu działań wojennych II wojny świa
towej dyskusji i sporów na tem at, która z organizacji młodzieżowych
wiejskich czy “Siew” czy “Wici” ma rację i której program je st właści
wy dla wyciągnięcia wsi z wielowiekowej nędzy i zaniedbania stały się
niejako bezprzedmiotowe, bo w Polsce po 1945 roku toczyła się dalsza,
okrutna wojna o nowy ustrój socjalistyczny, obcy narodowi polskiemu
o tysiącletniej tradycji, umiłowania wolności i poszanowania godności
osobistej każdego człowieka.
Nowy rząd głosząc hasła ładu, pokoju i sprawiedliwości społecznej
stosował terror, wytaczał tragiczne w skutkach procesy polityczne,
aresztował i mordował skrytobójczo tysiące ludzi, bo cały naród podej
rzewał o wrogość do siebie.
Stąd do rangi symbolu, ja k chodzi o wieś i może nie tylko - urasta
śmierć dwóch działaczy ruchu ludowego zastrzelonych przez Służbę
Bezpieczeństwa na rynku w Miechowie dnia 2 sierpnia 1946 r., a mia
nowicie Stefana Miłkowskiego - b. prezesa “Siewu” - “Racławice” na
woj. Krakowskie i Apolinarego Józefowicza b. żołnierza B.Ch. ROCH.
Obaj po wojnie działacze Samopomocy Chłopskiej, członkowie zlikwi
dowanego Polskiego Stronnictwa Ludowego, którego władze naczelne
ze Stanisławem Mikołajczykiem (i innymi działaczami PSL), jedno
cześnie v-ce prezesem Rządu, zmuszone były do opuszczenia Ojczy
zny. Nie mogli też powrócić żołnierze Wojska Polskiego walczący na
froncie zachodnim m.in. pod Monte Cassino, ja k ludowcy Stanisław
Gierat czy Stanisław Miechówka - żołnierz polski, więzień oflagu nie
mieckiego.
W tych też latach (1945-47) w więzieniu śledczym przy ulicy Rako
wieckiej w Warszawie na przesłuchaniach U B został zamęczony na
śmierć 28 października 1946 r. Jó z ef Krasowski - ostatni przewodni
czący Centralnego Komitetu “Racławic”. Siedzieli też w więzieniach
dwaj inni członkowie Komitetu Stanisław Reymont i Tadeusz Więc
kowski, a Jan in ę Czaplińską wzywano na przesłuchania do M inister
stwa Bezpieczeństwa Publicznego. Wincenty Kowalski leczył się z ran
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zadanych mu w Gestapo w 1944 r., a Halina Brzósko wracała do krąju
chora, była królikiem doświadczalnym w obozie koncentracyjnym w
Niemczech.
Wymieniłam tylko niektórych, a takich ofiar z naszych szeregów
było tysiące.

Żadna przemoc i niewola nie jest wieczna a wolność i spra
wiedliwość osiąga się w trudzie, ale są to idee, dla których
realizacji warto żyć i pracować.
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(1 V I 1 9 1 6 - 2 7 I I 2 0 1 0 )
gała Adamowi Bieniowi, który peł
anina Czaplińska urodziła się
nił wówczas funkcję pierwszego za
11 czerwca 1916 r. w polskiej
stępcy delegata Rządu RP na Kraj.
rodzinie patriotycznej. Jej przod
kowie, chcąc uniknąć zesłania naZaczęła się wówczas jej współpraca
z innym znaczącym działaczem ru
Sybir za udział w Powstaniu Stycz
chu ludowego - Czesławem Wyceniowym, szukali dla siebie bezpiecz
chem, sprawującym obowiązki dy
nego miejsca na ziemi - i znaleźli je
rektora Departamentu Kultury
w Galicji. Wczesne lata szkolne spę
i Oświaty.
dziła więc w środowisku bardzo
zróżnicowanym pod względem na
rodowościowym.
Działalność społeczną Janina Cza

J

plińska zaczęła bardzo wcześnie
- jeszcze będąc w gimnazjum, orga
nizowała szkolne przedstawienia te
atralne, głównie dla dzieci wiej
skich. Lata uniwersyteckie to nie
kończące się wyjazdy do różnych
środowisk - do najodleglejszych
wsi, na spotkania organizacyjne po
łączone referatami. Taka działalność
zbliżyła ją do Ignacego Solarza,
który zaproponował jej stałą pracę
na Uniwersytecie Ludowym w Szy
cach.
Wojna zastała Janinę Czaplińską
w Krakowie. Weszła w skład Komi
tetu Centralnego „Racławic". Uży
wała pseudonimów „Janeczka” i „Gór

BIULETYN

ska”. Powierzono jej sprawy oświa
towe i tzw. łączność zewnętrzną.
W latach 1940-1941 działała na te
renie woj. krakowskiego (Chabów
ka, Gorlice, Grybów, Myślenice,
Nowy Sącz, Tymbark) i w Warsza
wie, rozwijając na szeroką skalę kol
portaż prasy i wydawnictw konspi
racyjnych (broszury, książki, śpiew
niki, przewodniki itp.).
Następnie Janina Czaplińska prze
szła do pracy w Biurze Prezydial
nym Delegatury Rządu RP na Kraj.
Powierzono jej obowiązki kierowni
ka łączności (ps. „Bibuła”). Na tym
stanowisku kompetencyjnie podle

Powstania i zastępowałam ją w róż
nych sprawach (...), minister nie
wiedział, jak przerzucić do Delegata
Jankowskiego nowy dziennik ustaw
(...), czołgając się Alejami Jerozo
limskimi pod gradem kul dotarłam
do Delegata (...), giną łączniczki
(...), ginie Basia Wolska, koleżanka
z Krakowa (...), umiera miasto.
Po zakończeniu Powstania War
szawskiego trafiła do Fabryki Broni
w Rudersbergu. Po wojnie powróci
ła do stolicy i tym razem również
do środowiska ludowców - mikołajczykowskiego PSL i uniwersytetów
ludowych. Dopiero po 1956 r. zo
stała zatrudniona w Towarzystwie
Przyjaciół Dzieci.
Siódmego marca 2011 r. kościół
św. Jakuba pożegnał swoją parafian
kę - warszawiankę, przedstawiciel
kę minionej już epoki. W oj
ści Janiny Czaplińskiej zi
wały się najważniejsze ci
pologiczne całego pok©]

Ten wydział zapamiętała najle
piej. Jak pisała w życiorysie: - Mi

mo że byłam kierowniczką w Biurze
Prezydialnym, w oświacie tkwiłam
cały czas. (...) M iałam kontakt
z wieloma stosunkowo wysoko posta
wionymi ludźmi. (...) Czerwiec, li
piec to były ciężkie chwile. (....) Wy
chowani w tradycji walki przez
Wyspiańskiego, Mickiewicza, Sło
wackiego. (...) Walka o wolność była
rzeczą absolutną. (...) Orien
towałam się w sprawie „Burzy".

czające się w haśle: „Wś
nasze, łącznie z życiem, Poląftesoddajmy”. Była to generacją
inteligencji, wychowanej I
conej w okresie międzywoj
- inteligencji najbardziej zasłużantj
dla Polski.
Olgierd Spii

Pod koniec lipca Komenda Głów
na AK wydaje rozkaz o gotowości
do Powstania. - W pierwszą noc
nikt z nas nie spał (...), poszłam na
jeden z punktów (...), łączniczka

ministra Bienia nie dotarła do
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śp.

Janina Czaplińska
Absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego, wydział: filozofii-psychologii.
Silnie związana pracą społeczną w Organizacji Młodzieży Wiejskiej „Siew”.
Członek Organizacji Podziemnej „Racławice”.
Uczestniczka Powstania Warszawskiego pseudonim „Oleńka”.
Pracownik Prezydium Delegata Rządu
Polskiego Państwa Podziemnego na Kraj.
Długoletni pracownik w poradniach TPD - dla dzieci i młodzieży.
Odznaczona Krzyżem Oficerskim Polonia Restituta i innymi odznaczeniami.
Odeszła osoba skromna, wspaniałego serca, prawa, wierna swoim Ideałom.
Żegnają Przyjaciele
Msza św. w Jej intencji odbędzie się w dniu 7.03, godz. 10.00,
w kościele św. Jakuba - pogrzeb w Powsinie.
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Warszawa
Czaplińska Janina
,ur.yi.l9l6r. ,w Lipnicy Dolnej,
woj> Stanisławowskie
- wykładowca w Orkanowskim Uniwersytecie
Ludowym w Szycach k/Krakowa.
W 1939r» współorganizowała Chłopską Organi
zację Wolności "Racławice" na Okr. Kraków.
W 1940r. przn&osła się do Warszawy, tam
członek Komitetu Centralnego "Racławic".
Od 1942r. w Delegaturze Rządu RP przy
Biurze Prezydialnym Delegata Rządu. W czasie
Powstania Warsz. - łączniczka Delegatury RP
Źródło: p.r. J.Pistruszy, WZ£MD w okr. II
Rzeczypospolitej i II wojny świat.",
str. 24, 80, 85, 86, 138, 146, 252,
v
a
K.Wojt., a98r.

2 5 3 » 2 5 4 » 26C» 2 6 5 » 2 6 4 » 2 7 5 ’
276,
290
/ verte

14

i członka Komitetu Centralnego

"Racławice”.

Wywieziona do Rzeszy pracowała w fabryce broni
w Leinbacłi k /JSisenach, *a od II.45r. przeby
wała w obozie karnym w Rudersbergen.
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