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A N IELA D Z IEW U LSK A -ŁO SIO W A „Krystyna"
Urodziła się 2 0 czerw ca 1916 r. w Krakowie jako córka
W ładysław a - późniejszego profesora USB - i Jadw igi z
Malinowskich.
Kształci się w Wilnie, gdzie w 1 9 3 9 r. kończy wydział
matematyczno-przyrodniczy. W cześniej, od 1 października
1 9 3 8 r. obejmuje stanowisko z-cy asystenta przy katedrze
astronomii USB. Sw oje obowiązki wykonuje do 15 grudnia
1 9 3 9 r., tj. do dnia zamknięcia USB przez okupacyjne wła
dze litewskie.
O a wiosny 1 9 4 0 r. do jesieni 1941 pracuje fizycznie w
W ace.
W r. szk. 1 9 4 1 / 4 2 w okolicach Dryświat pracuje jako
nauczycielka fizyki i matematyki, zaś od września 1 9 4 2 r. do czerw ca 1 9 4 4 działa na
terenie W ilna: jako nauczycielka tajnego nauczania oraz w konspiracji.
W e wrześniu 1 9 4 2 r. wstępuje do AK i w październiku tegoż roku zostaje zaprzysię
żona. Początkowo pracuje jako łączniczka III oddziału sztabu Okręgu W ileńskiego.
W iosną 1943 r. wraz z siatką łączności przechodzi do dyspozycji ppłk. Lubosława Krzeszowskiego „Ludw ika".
Do jej obow iązków należy: kierowanie łącznością szefa sztabu z komórkami na
terenie W ilna, prowadzenie sekretariatu szefa sztabu oraz archiwum, organizowanie
odpraw członków sztabu Okręgu Wileńskiego.
Po aresztowaniu ppłk. L. Krzeszowskiego 17 lipca 1 9 4 4 r. przechodzi w raz z siatką
łączności do dyspozycji mjr. Stanisława Heilmana „Tom asza" „W ileń czyka ", kolejnego
szefa sztabu Okręgu Wileńskiego.
Swoje obowiązki pełni do 17 października 1 9 4 4 r., tj. do dnia aresztowania. Sk aza
na przez sowiecki Trybunał W ojenny na 10 lat obozów pracy przymusowej do Polski
w raca w końcu 1 9 5 5 r. O siedla się w W arszaw ie, gdzie po okresie rekonwalescencji
zostaje pracownikiem naukowym w Instytucie Meteorologii i Hydrologii, a następnie w
Instytucie Geofizyki PAN. Zdobywa stopień naukowy doktora nauk fizycznych i stanowi
sko docenta.
W 1981 r. przechodzi na emeryturę jako kierownik Zakładu Fizyki Atmosfery.
Jest autorką m.in. książek Konwój strzela b ez uprzedzenia (1 9 9 4 ) oraz M ó w iq , o
Panie, żeś nas upokorzył... (1 9 9 7 ).
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do „Ludzuika". (Nie było łatwo znaleźć kogoś dostatecznie dyspozy
cyjnego, a jednocześnie odpowiedzialnego).
W końcu 1943 r. lub na początku 1944 (nie pamiętam dokładnie),
„Sławek" został mianowany zastępcą szefa sztabu Okręgu. Powstała mała
komórka (tzw. setka): szef sztabu „Ludiuik" (Lubosław Krzeszowski),
jego zastępca „Sławek" (Teodor Cetys) i nas dwie: „Ewa" (Barbara Skar
ga) kierująca łącznością bezpośrednio z inspektorami i z brygadami
partyzanckimi w terenie i ja, „Krystyna", odpowiadająca za sieć łączno
ści tzw. wewnętrznej na miasto Wilno. Do moich obowiązków należało
prowadzenie sekretariatu i zorganizowanie archiwum, kontakt z kan
celarią sztabu oraz organizowanie odpraw członków sztabu (przed przy
łączeniem się „Ewy" również z inspektorami). „Ewa" miała grupę łącz
niczek oraz skrzynki zarówno w mieście jak i w terenie, zabezpieczające
tzw. łączność zewnętrzną. Ja miałam do swojej dyspozycji kierownicz
kę łączniczek „Terenię" (Teresę Skalską). Łączniczki obsługiwały siatkę
skrzynek w mieście, musiały bardzo pilnować ustalonych znaków ostrze
gawczych na skrzynkach. Znakami były przeważnie przedmioty usta
wione w oknie lub pod wycieraczką na klatce schodowej, które łatwo
można było usunąć. Znakiem ostrzegawczym w lokalu „Sławka" był
rulon papieru w oknie, które było widoczne nie z tej ulicy, z której się
wchodziło do domu. Łatwo więc było zauważyć, czy lokal jest czysty,
czy można bezpiecznie wejść. Praca ta dawała mi ogromną radość we
wnętrzną. Wyżywałam się w niej. Byłam szczęśliwa, że mogę na prze
kór władzom okupacyjnym robić to, co uważałam za słuszne.
Praca była dobrze zorganizowana. W ostatnim okresie mieliśmy
lokal konspiracyjny w mieszkaniu p. Kojjałowiczowej, siostry Feliksa
Dzierżyńskiego, w rejonie ul. Kalwaryjskiej, gdzie co dzień wcześnie
rano spotykaliśmy się we czwórkę.
Po przejrzeniu poczty przez naszych szefów odbierałyśmy ich roz
kazy i przekazywałyśmy na nasze siatki łączności. Umówiłam się z
„Terenią", że o określonej porze będzie obchodzić określoną trasę w
kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara. Ja zaś wychodziłam
na tę samą trasę w przeciwnym kierunku. Spotkania następowały w
różnych miejscach trasy i w różnym czasie.
Lokal był zajęty co dzień wcześnie rano przez jedną godzinę. Był
to spory pokój na wysokim parterze, do którego wchodziło się wprost

ul. Kolworyjska

Zielony most
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z klatki schodowej. Zwykle ja przychodziłam pierwsza i dzwoniłam,
pozostałe zaś osoby stukały do mnie w ścianę z klatki schodowej. W
pokoju była podręczna skrytka na materiały niezbędne przy takich
spotkaniach. Wydawało się, że lokal tak mało wykorzystywany, i to o
bardzo wczesnej porze, jest bardzo bezpieczny. A jednak...
Pewnego dnia, kiedy tam byliśmy zebrani we czwórkę, posłyszeli
śmy, że przed domem zatrzymała się dorożka. „Sławek" instynktow
nie zbliżył się ostrożnie do okna i zza firanki zauważył w dorożce
dwóch gestapowców. Po chwili dzwonek do drzwi wejściowych. Drzwi
do naszego pokoju spotkań można było zabezpieczyć jedynie przy
pomocy małego haczyka. Na dzwonek reaguje nasza gospodyni, sły
szymy głośną rozmowę, jeden z gestapowców wchodzi do przedpo
koju i przechodzi dalej do mieszkania. Wkrótce jednak powraca i wy
chodzi. Pani Kojjałowiczowa przybiega do nas zdenerwowana i
pierwsze jej słowa:
— Dzieci, ratujcie się - ani słowa o własnym bezpieczeństwie.
Okazało się, że gestapowcy, aby zaskoczyć kogoś w oficynie, chcieli
wejść na podwórze nie wprost z ulicy, ale z drzwi od kuchennej klatki
schodowej. Nie uwierzyli, że te drzwi są zamurowane, musieli sami
sprawdzić. Ale przecież zdarzało się, że był inny, ukryty cel takiego
wejścia - sprawdzenie bezpieczeństwa tego mieszkania... Niewyklu
czone więc było, że mogą wrócić.
Stół zawalony papierami, niebezpiecznie zostawić materiały w
skrytce. Nikt oprócz mnie nie ma trucizny. Oddaję ją „Ludwikowi", bo
w razie jego zatrzymania śledztwo może być najcięższe. Po spraw
dzeniu, że nic trefnego nie mają przy sobie, wychodzą „Ewa" z „Lu
dwikiem", oboje są „czyści". Razem ze „Sławkiem" zbieramy wszystkie
materiały. Jest to duża paczka, którą z trudem mogę wziąć pod pachę.
Wychodzimy. Idę pierwsza, a za mną „Sławek" w rozpiętym płaszczu
i z odbezpieczonym pistoletem za pasem. Trzeba przejść przez Zielo
ny most, przy nim z obu stron wachta. Zdobywam się na miły, trochę
kokieteryjny uśmiech i przechodzę szczęśliwie. Idziemy w stronę miesz
kania „Sławka" (pokój wynajęty u profesora Litwina przebywającego
stale w Kownie), ale trzeba mieć pewność że mieszkanie jest „czyste".
„Sławek" więc wchodzi sam, a ja okrążam kwartał tak, by zdążył wy
stawić znak ostrzegawczy w oknie. Te kilka minut najgorsze, nie mam
żadnego ubezpieczenia. A gdyby mnie ktoś potrącił i papiery się roz
sypały? Na szczęście widzę w oknie rulon papieru. Wchodzę i nogi
robią mi się miękkie jak świeże kiełbaski. Dotąd trzymałam się świet
nie, ale gdy ustąpiło niebezpieczeństwo, nerwy puściły.
Pamiętam także taki moment: Wracam do domu, mając pocztę i
mapy sztabowe. Aby zaoszczędzić na czasie, zdecydowałam się po
drodze do domu wpaść do Irki Strebejko, szwagierki Tani Gortyńskiej,
geografki, która zgodziła się u siebie w pokoju przechowywać mapy
sztabowe, tzw. setki. Jako geografka mogłaby mieć wytłumaczenie, że
przy zamykaniu USB zabrała je do siebie. Na ulicy Zakretowej, nieda
leko tego lokalu, spotkałam moją matkę. Biedulka, chodząca z tru
dem, spacerowała tam od pewnego czasu, gdy dowiedziała się, że w
lokalu na dole jest Gestapo, które czeka na jego mieszkańca, Jurka
Urbankiewicza z Kedywu AK. Podobno w tym mieszkaniu znalezio
no już broń. Byłabym się wpakowała w dobrą kabałę z moją pocztą,
gdyby nie matka.
Kiedy indziej znowu umówiliśmy się ze „Sławkiem" na Antokolu
na ulicy. „Słaiuek" miał przynieść mi zwój map, świeżo powielonych
przez komórkę saperów. Zima, dorożka, otwarte saneczki z fartuchem
dla ochrony nóg. Umieściłam zwój w
rogu, siadłam wygodnie i prawie na
tychmiast oficer niemiecki podnosi
rękę: „halt". Prosi, bym go odwiozła do
kasyna oficerskiego przy ul. Mickiewi
cza, w centrum miasta. Przesuwam się,
robię mu miejsce, a wyciągniętą do
przodu nogą staram się zasłonić zwój
map. Oficer jest ożywiony, stara się
mnie zabawić rozmową. Udaję że je
stem bardzo zmarznięta i pomimo do
brej woli nie rozumiem, o czym on
mówi, więc rezygnuje z rozmowy. Za
trzymujemy się przed kasynem. Ofi
cer wysiada nie płacąc za przejazd,
dorożkarz zamierza biec za nim, woła,
Jerzy Urbankiewicz
ale mówię mu, że za wszystko zapła-
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cę, tylko niech rusza z kopyta. Na szczęście nikt z oficerów stojących
pod kasynem nie miał ochoty na jazdę.
Z „Ludwikiem" spotykałam się w jego miejscu zamieszkania. Była
to mała uliczka, odchodząca od ul. Wiwulskiego na wprost kościoła
Serca Jezusowego. Niedaleko stamtąd znajdował się obiekt pracy dla
Żydów z getta. Któregoś wieczoru natknęłam się na oficera niemiec
kiego. Myśląc, że jestem Żydówką, zażądał moich dokumentów. Na
szczęście miałam je przy sobie. Sprawdził fotografię, zajrzał do torby.
Pod podwójnym dnem torby niosłam świeżo otrzymane pieniądze dla
grupy „Ludwika". Odebrałam je od kasjera w mieszkaniu, której wła
ścicielką była matka mojej przyjaciółki, pani profesorowa Jantzenowa,
i włożyłam przy niej do skrytki w torbie, co widząc pani J. narzuciła
do torby trochę kartofli i marchewki. Te warzywa przypuszczalnie
uratowały mnie, gdy Niemiec włożył rękę do torby.
Równocześnie rozpoczęłam pracę w tajnym szkolnictwie średnim,
wykładając przeważnie fizykę i matematykę w szkole, która działała
w moim rejonie miasta. Trzeba przyznać, że stosunki między nauczy
cielami i uczniami były idealne. Młodzież naprawdę chciała się uczyć
i chłonęła tę naukę, myśmy zaś wychodzili z siebie, żeby im dać wszyst
ko to, co można. Warunki materialne były bardzo trudne. Warunki
bezpieczeństwa staraliśmy się jak najlepiej ustalić. Dzieci zbierały się
na ogół w innym domu, a myśmy musieli w ciągu kwadransa prze
biec z jednego punktu do drugiego, a odległości były na ogół dość
duże. Miałam potem nawet wielką satysfakcję. Podobno jedna z mo
ich uczennic przyniosła moim rodzicom coś do paczki dla mnie w
więzieniu. Naturalnie było to dużo później.
Pamiętam taki moment, kiedy „Słaiuek" został zatrzymany w kotle.
Było to w pobliżu więzienia łukiskiego. Udało mu się uciec, żandar
mowi jednak już pokazał swój dokument, którego mu nie zabrano.
Zjadł więc ten dokument, bo następnego dnia rano miałam przyjść do
niego z pocztą, a znak bezpieczeństwa stał na jego oknie. Udało mu
się uciec, choć strzelano za nim. Przeszedł potem w czasie godziny
policyjnej przez całe miasto i doszedł do mojej siostry.
Zawsze potem ze wzruszeniem opowiadał, jak to Wanda nie pyta
jąc o nic rzuciła mu na podłogę koc i kazała mu się położyć i spać.
Wynajmowała wraz z mężem, chwilowo nieobecnym, pokój w dużym

mieszkaniu, w którym lokatorami byli również Niemcy. Siostra moja
mieszkała bardzo blisko nas. Rano przyszła do nas (mieszkałam z ro
dzicami) pod pretekstem, że przyjechali do nich znajomi ze wsi i prosi
o pożyczenie imbryka elektrycznego. (Ojciec bowiem dotąd nie wie
dział, że jestem zaangażowana w konspiracji, wiedziała tylko matka.
Strzegłam ojca ze względu na jego stan nerwowy).
Musiałam czym prędzej ostrzec ludzi, choć „Sławek" zjadł swój do
kument, żołnierz mógł zapamiętać adres mieszkania, trzeba było zor
ganizować dla „Sławka" nowe locum. Tym zajęła się „Jagienka" (Zosia
Dąb-Biemacka). Następnego dnia „Słaiuek" poszedł na nowe locum, a
Wanda szła za nim, by się upewnić, że doszedł szczęśliwie tam, gdzie
zrobiono z niego blondyna, co przy piwnych oczach wyglądało za
bawnie. Wkrótce odprowadzono go do partyzantki.
Ojciec mój miał tego dnia w jednej z grup lekcję matematyki zaraz
po mnie. Gdybym nie poszła na lekcję, padłoby pytanie „dlaczego?",
musiałabym się tłumaczyć. Podbiegłam więc do mojej klasy, była to
klasa maturalna dziewcząt i powiedziałam:
— Słuchajcie, jest zagrożenie, muszę kogoś ratować, uprzedzić, je
śli więc ojciec spyta o mnie, powiedzcie, że byłam i już wyszłam, i
pomódlcie się, żeby wszystko przeszło szczęśliwie.
Gdy przyszłam na następną lekcję, dziewczynki nic nie mówiły,
tylko patrzyły na mnie pytająco, co powiem, czy niebezpieczeństwo
przeszło szczęśliwie. Podziękowałam im za modlitwę. Takie stosunki
panowały między uczniami i nauczycielem. Nastąpiło odprężenie, lek
cja przeszła w bardzo dobrym nastroju.
Nadeszła wiosna 1944 r., pracy coraz bardziej przybywało. Powstało
dowództwo w polu z „Witkiem" (Aleksandrem Krzyżanowskim) jako
komendantem i „Słaiukiem" jako szefem sztabu. Musiałam się zdekonspirować wobec ojca i zrezygnować z pracy w tajnym szkolnictwie.
Było mi bardzo przykro, gdy młodzież miała do mnie żal, że ich opusz
czam przed samą maturą. Nie bałam się o wyniki, byłam zupełnie
spokojna i rzeczywiście wszystkie moje przedmioty zostały zdane bez
kłopotów.
Do moich obowiązków należało również organizowanie odpraw
członków sztabu Okręgu, a w okresie początkowym również odpraw
inspektorów. Trzeba było znaleźć odpowiedni lokal, możliwie bezpiecz-
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ny, zorganizować jakiś obiad (odprawy trwały zwykle bardzo długo),
ustalić hasła oraz zaopatrzyć lokal w broń - uczestniczy przychodzili
bowiem bez broni. Zapamiętałam dobrze jeden lokal na Antokolu; była
to odprawa członków sztabu. Lokal wydawał się idealny, nieco na
uboczu od głównej ulicy, o bardzo dobrej widoczności. Gospodyni
mieszkania, pani Anna Reszko, zorganizowała obiad. Umówione ha
sło brzmiało: „Czy tu sprzedają sadzonki pomidorów?". Pojawił się
mój znajomy (wiedziałam, że tkwi od dawna w konspiracji), speszył
się na mój widok i zaczął coś jąkać, więc go wprost spytałam, czy nie
potrzebuje sadzonek pomidorów. Rozjaśnił się i dalej nie było już nie
porozumień. Opodal domku pani Reszko mieszkała samotnie moja
ciotka, Zofia Szokalska. Zgodziła się, by na jej lokal łącznik z IV od
działu sztabu przyniósł broń, którą ja miałam o określonej godzinie
odebrać i przekazać zgromadzonym. Umówionego dnia wpadłam do
cioci i zastałam ją bardzo poruszoną. Łącznik był, przyniósł broń, ale
po wyjęciu rozbroił ją i zabrał wszystkie magazynki. Ciocia, rozumie
jąc, w jakim celu ta broń miała być dostarczona, protestowała, ale łącz
nik wiedział lepiej. Potem się wyjaśniło, że w IV oddziale nastąpiła
pomyłka, pomylono lokal dostawy broni na odprawę z zaopatrzeniem
innego lokalu w broń dla celów szkoleniowych.
Lokal odprawy został bez osłony, ja sama przyniosłam tylko mały
pistolet siódemkę. Przez cały czas tkwiłam więc w oknie wypatrując,

Antokol

Był to okres bardzo wytężonej pracy: przed godziną policyjną przy
chodziła „Terenia" z pocztą, którą trzeba było otworzyć, załatwić to, co
do mnie należało, a więc przygotować listy (z odpowiednimi znacz
kami na kopertach, oznaczającymi lokale konspiracyjne lub skrzynki
ostrzegające poszczególne lokale o zagrożeniach), przeadresować ko
respondencję między komórkami a Legalizacją w sprawie dostarcze
nia lewych dokumentów itp. Ta praca przeciągała się niekiedy do późna
w nocy; już wcześnie rano, po ugotowaniu sobie w garnku elektrycz
nym zacierki z żytniej mąki na wodzie jako śniadania, trzeba było biec
na spotkanie z „Ludwikiem" i „Sławkiem" w rejonie ulicy Kalwaryjskiej.
Po sprzątnięciu lokalu, oddaniu przygotowanej poczty „Tereni", dalej
były różne prace, związane z przekazywaniem materiałów archiwal
nych do jednego z trzech miejsc poza domem, kontaktem z kancelarią,
przygotowaniem lokalu na następną odprawę itp. Musiałam wreszcie
pomagać w domu przy trudniejszych pracach, takich jak mycie pod
łóg w mieszkaniu i na klatce schodowej z parteru na I piętro oraz
wspólnej ubikacji pod schodami, zatroszczenie się o zaopatrzenie domu
w żywność, pranie i sprzątanie. Goto
wanie należało głównie do mamy, a
palenie w piecach do ojca. Chętnie bym
ojca w tym wyręczała, bo zabierało mu
to wiele czasu i marnowało się przy
tym dużo cennych zapałek, gdy ani
rusz nie mógł podpalić przygotowa
nego chrustu, ale nie mogłam go po
zbawiać uczucia, że ma swoje obo
wiązki w domu.
Z wyżywieniem w domu było kru
cho. Pamiętam, gdy ojciec po zjedze
niu obiadu powiedział kiedyś żartem,
że chętnie by coś zjadł. Nie był to żart,
a ja byłam w rozpaczy, że nie umia
łam zdobyć więcej. Dużą pomoc oka
zywała moja siostra Jadwiga. DostawaProf. Władysłow Dziewulski

czy się nie zbliża niebezpieczeństwo. Odprawa przeszła spokojnie, bez
zakłóceń.

liśmy od niej z Portugalii małe paczuszki konserw rybnych. Łatwo je
było sprzedać w niemieckich restauracjach. Raz tylko się załamałam i
na Wielkanoc otworzyłam jedną paczuszkę na świąteczne śniadanie.
Zupełnie nieoczekiwanie, bezinteresowna pomoc nadeszła ze wsi
rejonu wileńskiego, skąd przychodził prowiant jako pomoc dla pra
cowników naukowych Uniwersytetu.
Po opuszczeniu Wilna przez „Wilka" i „Sławka", komendantem O k r ę 
gu został „Ludwik". Zbliżał się już front sowiecki. Na podstawie usta
leń między „Wilkiem" i „Ludwikiem", uderzenie oddziałów partyzanc
kich z zewnątrz miasta miało się odbyć nocą z 7 na 8 lipca. Miasto
było przygotowane na ten termin. Dnia 7 lipca tuż przed godziną po
licyjną zgłosiła się do mnie „Ewa". Otrzymała przez swoją siatkę łącz
ności list od „Bolesława" (Stanisława Kiałki) o tym, że nastąpi przy
śpieszenie uderzenia oddziałów na Wilno o jeden dzień.
Trzeba było zawiadomić nie tylko „Ludwika", ale i szefa Garnizonu
miasta „Skarbka" (Leona Koplewskiego), aby on z kolei przekazał tę
informację żołnierzom oczekującym na swoich m.p. na terenie miasta.
Utrzymywałam bezpośrednią łączność jedynie z „Ludwikiem", do
„Skarbka" dojście było tylko poprzez skrzynkę. „Ludwik" noc tę spę
dzał wyjątkowo w zastępczym lokalu przy ulicy Mickiewicza, obok
hotelu George'a. Dojście do tego miejsca nasyconego żołnierzami nie
mieckimi bez zwrócenia ich uwagi było bardzo wątpliwe, ale znacz
nie trudniejsze było dojście do „Skarbka". Przypadkowo tak się złoży
ło, że w lokalu wdowy po moim stryju Wacławie Dziewulskim
odbywały się spotkania „Skarbka" z jego podwładnymi. „Skarbek" bo
wiem, jak się później dowiedziałam, był kolegą mojego stryja. Miałam
szczerą nadzieję, że przez ten lokal znajdę drogę do „Skarbka". Był to
lokal na Zarzeczu i żeby tam dojść trzeba było przejść przez most na
rzeczce Wilence, strzeżony przez Niemców. Nie wyruszyłam więc z
wiadomością od razu, ale o świcie, przed końcem godziny policyjnej.
Odprawiłam brata do domu, a sama poszłam na Zarzecze. Stryjenka
odprowadziła mnie na niedaleko położony lokal „Skarbka" i tu nastą
piła nieoczekiwana przeszkoda. Dozorca domu zaryglował wszystkie
wejścia, więc trzeba było długo walić ze wszystkich sił, aby się dostać
do domu. Przekazałam informację i okazało się tak, jak przewidywa
łam, że „Skarbek" nie miał nikogo dyspozycyjnego, by od razu podul. Mitkiewiczo

Zarzecze. Most no Wilence

I

9

10

nieść oddziały w mieście. Wracając do domu, po drodze wstąpiłam do
„Ewy" na aleję Róż. Ze strychu lokatorzy widzieli z daleka odblaski i
słyszeli odgłosy walki okołu bunkrów niemieckich na przedpolu mia
sta, w rejonie ulicy Bakszta. Uderzenie nastąpiło wcześniej, niż wiado
mość dotarła do oddziałów w mieście.
W ciągu dnia spotkałam się z „Ludwikiem". Dostałam rozkaz, by
przenieść się natychmiast na jego m.p. w piwnicy Księgarni św. Woj
ciecha, przy ul. Dominikańskiej. Zawahałam się w pierwszej chwili.
— A co beze mnie zrobią rodzice, matka z trudem poruszająca się i
siostra Wanda w ostatnich dniach przed rozwiązaniem?
„Ludiuik" się smutno uśmiechnął i powiedział:
— Pani Krysiu, to jest rozkaz!
W piwnicy przebywali oprócz „Ludtui ka„Ewa", która w pustym
mieszkaniu w pobliżu ulokowała swoje łączniczki, szef I oddziału szta
bu „Witold" lub „Ryngraf (Julian Kulikowski) oraz „Lech" z IV od
działu sztabu. Do dyspozycji mieliśmy również opustoszałe mieszka
nie księdza Kafarskiego na I piętrze, w którym, gdy nie było obstrzału,
można było zagotować wodę.
Oddziały sowieckie szybko wkroczyły do Wilna i front stanął w
pobliżu naszego m.p. Stosunkowo niedaleko znajdowały się m.p. dziel
nicy D „Dworu" (Garnizonu miasta),
z którym utrzymywałyśmy razem z
„Ewą" bezpośredni kontakt. M.p.
„Skarbka" znajdowało się przy ulicy
Podgórnej koło ul. Sierakowskiego.
Wysłał mnie tam od razu na początku
„Ludwik" dla nawiązania kontaktu.
Ulice były puste, szłam powoli środ
kiem ulicy i u wylotu Podgórnej zoba
czyłam z daleka paru kręcących się
chłopców. Była to obstawa m.p. „Skarb
ka". Ku obustronnemu zdziwieniu oka
zało się, że w obstawie był mój brat
Wacek. Bez trudu dotarłam więc -do
szefa. Po raz drugi, już po ustaleniu
Wocław Dziewulski
się frontu w środku miasta, wysłał

mnie tam „Ludzuik". Koło nas teren był bezpański, nie było ani Niem
ców, ani Sowietów. Ulice były zupełnie puste, ale stosunkowo szybko
zobaczyłam z daleka oddział niemiecki blokujący wylot ulicy Porto
wej. Właśnie w tym momencie bomba upadła stosunkowo niedaleko,
posypały się odłamki, instynktownie chciałam się schować do jakiejś
bramy, była zamknięta, ale zobaczyłam, że żołnierze skierowują w
moją stronę broń. Ruszyłam więc biegiem w ich kierunku i aby ich
uspokoić pochylałam się beztrosko od czasu do czasu poprawiając
spadający mi sandałek. Od razu pytanie:
— Gdzie są Sowieci.
Naprawdę nie wiedziałam, na ulicy Dominikańskiej nie było żad
nych żołnierzy, tłumaczyłam im to na migi. Prosili o wodę. Pokazałam
im stojący niedaleko dom i tłumaczyłam, że tam właśnie chcę dojść i
przyniosę im wodę. Wzdłuż ulicy stacjonował cały oddział. Wreszcie
doszłam do końcu ulicy, gdzie był oficer, który mnie zaczął indago
wać dokąd i po co idę. W tym samym momencie z drugiej strony po
deszła łączniczka ze „Skarbkiem". Oficer się nie zorientował, z którą z
łączniczek przyszedł „Skarbek", więc skoro mi kazał wracać, wzięłam
pod rękę „Skarbka" mówiąc:
— Jeśli nas nie chce puścić, cóż robić, musimy wracać.
Żołnierzom, którzy mnie prosili o wodę, pokazałam ze zmartwie
niem, że mnie oficer nie puścił do domu i niestety nie mogłam im
przynieść wody. Poszliśmy więc ze „Skarbkiem" powoli przez obszar
znajdujący się pod obstrzałem do m.p. dzielnicy „D" Dworu.
Było to zupełnie przypadkowo udane przeprowadzenie przez front.
Zabawne, że „Skarbek" potem był przekonany, że mu uratowałam ży
cie, a to był po prostu szczęśliwy zbieg okoliczności.
Pobyt w piwnicy był coraz trudniejszy, trzeba było zasłaniać otwór
drzwiowy mokrym kocem. Było pełno dymu, palił się gmach Urzędu
Miejskiego, paliły się gimnazja Mickiewicza i Słowackiego po drugiej
stronie ulicy. Uratował się kościół Dominikanów i sąsiedni dom (księ
garnia św. Wojciecha), bo w podziemiach kościoła były bardzo rozle
głe piwnice zamienione na schrony. Mężczyźni oblewali wodą dolną
część kościoła i domu i w ten sposób uratowano kościół. W kościele co
dzień była odprawiana Msza św. przy jednym z bocznych ołtarzy,
stosunkowo najbardziej osłoniętym od padających pocisków.

—u

11

W dniu 12 lipca (o ile się nie mylę) zgłosiła się do m.p. „Ludwika" „Terenia", moja kierowniczka łączniczek. Grupa naszych chłopców tra
fiła do „Tereni" i prosiła, aby im pomogła dostać prowizoryczne doku
menty z pieczątką Komendy Okręgu AK, gdyż frontowe władze woj
skowe sowieckie honorują takie dokumenty i traktują ich właścicieli
jako polskich partyzantów, współpracujących z armią radziecką.
Gdy wyszłam wraz z „Terenią" - przy ulicy Dominikańskiej paroosobowy oddział sowiecki, stojący w bramie na wprost kościoła św.
Trójcy, zatrzymał i legitymował dwóch chłopców, oczekujących na nas.
Ci, widząc „Terenię" wskazali, że właśnie my miałyśmy te dokumenty
im dostarczyć. Chłopców puszczono wolno (poszli, nie zwracając
uwagi, co z nami będzie), a nam zabrano dowody osobiste i zatrzyma
no z tym, że nas odstawią do sztabu sowieckiego. W tym momencie
przechodził kolega mego brata z biało-czerwoną opaską na ramieniu,
zwrócił się do oficera, że to są polskie dziewczęta, aby nas puścił, ale
to nie poskutkowało.
Po jakimś czasie oficer oddał nasze dokumenty swemu - jak było
widać - pupilkowi, pijanemu młodemu Azjacie, i w towarzystwie dru
giego żołnierza poprowadzono nas pod pepeszami w dół ulicą Jezuic
ką. Okazało się jednak, że aby dojść do sztabu, trzeba było przeciąć
ulicę Ludwisarską, znajdującą się pod silnym ostrzałem (leżały tru
py). Kręcący się żołnierze sowieccy ostrzegali, że nie przejdziemy żywi,
wobec czego nasi „opiekunowie" zawahali się i aby się naradzić wpro
wadzili nas do zupełnie
opustoszałych, na wpół zruj
nowanych (po wcześniej
szym nalocie bombowym
sowieckim) koszar, zosta
wiając nas na krótko w du
żej sali o rozwalonym piecu.
Wyciągnęłam szybko z to
rebki, spod podw ójnego
dna, meldunki, otrzymane
w czasie działań. Uważa
łam, że w czasie frontu i
ul. Ludwisorska
możliwości pożaru lepiej jest
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pewna, czy nie strzeli do

mnie z tyłu.
„Terenia" słysząc strzały uprosiła drugiego żołnierza, z którym na
wiązała dobry kontakt (zapraszając go do domu na wódkę, gdy przej
dzie front - do domu rozwalonego bombą), aby mi iść na ratunek
sądząc, że zostałam zabita lub postrzelona.
Zeszliśmy z powrotem na parter. Zabrali nam obu na pamiątkę
nasze zegarki, częstowali wódką i poradzili nam, byśmy się stąd nie
ruszały, bo dzisiaj podciągną artylerię i w nocy nastąpi ostateczny
szturm, będziemy mogły wówczas spokojnie powrócić do domów. W
końcu poszli sobie ul. Jezuicką w górę. Gdyśmy się przekonały, że
żołnierze rzeczywiście odeszli, wyjęłam z pieca meldunki i ostrożnie
przemknęłyśmy się na m.p. „Ludwika". Gdyśmy się położyli spać, a
spaliśmy pokotem w pełnym ubraniu na materacach rzuconych na
podłogę, w nocy, jak się okazało, kurczowo trzymałam „Ludwika" za
rękę. Bałam się potem każdego żołnierza sowieckiego i na wszelki
wypadek przechodziłam na drugą stronę ulicy. Bałam się też w wię
zieniu, gdy siedziałam w pojedynce, choć tam właśnie byłam zupełnie
bezpieczna.
Uderzenie rzeczywiście nastąpiło tej nocy.
Następnego dnia „Ludwik" pozwolił nam pójść do domów. Jakoś
skontaktowałam się z bratem przez łączniczki „Ewy", którym Wacek

kupienia matki.
— Wychodil powiedział, a ja nie byłam

mieć je przy sobie, niż zostawiać w naszej piwnicy. Ukryłam je w pie
cu i zupełnie się uspokoiłam. Teraz już byłam zwykłą mieszkanką
Wilna, niczym nie obciążoną. Młody pijany Azjata kazał mi iść przed
sobą, szukając odpowiedniego miejsca. Otworzył drzwi do pomiesz
czenia, w którym stało żelazne łóżko i rozkazał:
— Łożi/s! (kładź się).
Gwałtownie zareagowałam sprzeciwem, próbował mnie zastraszyć
strzelając tuż koło mego ucha. Widziałam, że mój opór go podnieca,
więc wpadłam na koncept, żeby udawać płaczliwą idiotkę, nieszczę
sną ofiarę, którą rodzona matka zabije po takiej hańbie. Grałam na
zimno z głupim uczuciem humoru, jak to rzeczywiście moja mama
będzie mnie chciała zabić. Widocznie trafiłam na jakąś odpowiednią
strunę, bo zrezygnował, próbując jeszcze dać mi parę rubli, dla prze
Przez parę dni panował w Wilnie względny spokój, po przejściu
strefy frontowej mieliśmy do czynienia tylko z wojskiem. Jednak wkrót
ce przyszły władze NKWD. „Wilk" przyjechał do Wilna i wbrew wcze
śniejszym ustaleniom rozkazał, by „Ludwik" (który był przeznaczony
na szefa organizacji „NIE") wyjechał z nim do Wołkorabiszek, by brać
udział w rozmowach z dowódcą wojsk sowieckich, gen. Czemiachowskim. Niezależnie od spodziewanych rozmów „Wilk" koncentrował
oddziały partyzanckie w rejonie puszczy Rudnickiej. Władze radziec
kie zabroniły defilady oddziałów polskich w Wilnie.
Dnia 17 lipca aresztowano „Wilka" i „Sławka", a potem całe do
wództwo w polu.
Na wypadek, gdyby zabrakło „Ludwika", na jego miejsce miał
przyjść „Wileńczyk" (Stanisław Heilman). Był on w tym czasie na od
prawie w Warszawie. Dowództwo przejął „Ryngraf i mimo powrotu
„Wileńczyka" nie przekazał mu władzy. „Ludwik" w swoim czasie prze
kazał mi do archiwum zamkniętą kopertę z napisem NIE. „Ludwik"
nie znał dokładnie jej treści, wiedział tylko, że może ją otworzyć wów
czas, gdyby sytuacja z Sowietami układała się źle. Był to tajny rozkaz
przeznaczony tylko do „Ludwika". Zapytałam „Wileńczyka", co mam
zrobić z tą kopertą. Polecił mi ją otworzyć i powtórzyć treść. Zdecydo
wał, że rozkaz, dotyczący akcji NIE już się stał nieaktualny. Nota bene
dopiero po moim powrocie z obozów dowiedziałam się od „Ludwika"
w Warszawie, że miał przygotowany skład osobowy tej komórki, mia
łam być do niej włączona. Jakie mogłyby być moje dalsze losy, to wiel
ka niewiadoma!
O ile w całym okresie konspiracji pracowałam z radością i optymi
zmem, ufając naszym dowódcom, o tyle po areszcie sztabu Okręgu

pomagał przy okazji w zaopatrzeniu w żywność. Razem rano szliśmy
do domu, im dalej, tym bardziej zwalnialiśmy kroku; popalone kikuty
domów przy ulicy Zakretowej, rozpuchnięte trupy końskie, zabity
żołnierz sowiecki z dziurą w dole kręgosłupa. Na ulicy Dobrej znowu
trupy końskie, ogromne, rozdęte. Dom stoi, nie ma światła, więc dzwo
nek nie działa. Dobijamy się. Wszyscy żywi i zdrowi. Parę dni spędzili
w prowizorycznym schronie, to jest w rowie tylko z lekka nakrytym
gałęziami i ziemią, wykopanym przez trzech profesorów z sąsiednich
domków.
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straciłam zupełnie optymizm. Sytuacja polityczna była rozpaczliwa.
Konspiracja w dużym stopniu rozbita przez wyjście w pole i jawną
walkę z Niemcami, dowództwo aresztowane. „Jagienka”, zagrożona
bezpośrednio przez swoje nazwisko, wyszła z Wilna w kierunku War
szawy razem ze swoją zastępczynią „Aliną" (Aliną Lenartowicz). V-k
(V Oddział konspiracyjny sztabu) przejęła „Ewa". Trzeba było odtwa
rzać porwane sieci łączności.
Rozpoczęłam pracę z kolejnym szefem sztabu „Wileńczykiem", czło
wiekiem bardzo prawym, ale nie posiadającym zdolności politycznych
swojego poprzednika, ani umiejętności podejmowania szybkich decyzji.
Pamiętam, że przyszedł meldunek z Brasławszczyzny. Aresztowano cały
oddział partyzancki i chłopcy pytali, czy jest sens uciekać i rozproszyć się
w lesie, bo co dalej. „Wileńczyk" nie wiedział, co ma odpisać. Sprawa
szybko sama się wyjaśniła, bo całą tę grupę wywieziono na wschód, urato
wali się tylko ci, którzy od razu zdecydowali się na ucieczkę.
Bardzo szybko, bo już we wrześniu zatrzymano „Ewę" w kotle.
Szłam właśnie na odprawę do „ Wileńczyka" z pocztą i po drodze my
ślałam, że odbiorę pocztę od „Ewy". Skargowie mieszkali w Alei Róż
na niskim parterze. W oknie nie było znaku bezpieczeństwa, spojrza
łam badawczo, że może się mylę, przyśpieszyłam kroku i szybko zna
lazłam się na wąskiej ścieżce między płotami na przedłużeniu ślepej
Alei Róż. Jak mi potem powiedziała Hanka Skarżanka, siostra „Ewy",
enkawudzista zainteresował się mną, zauważyli moją twarz i wybiegł
na zewnątrz, ale jego uwaga była zwró
cona w stronę Wielkiej Pohulanki, nie za
uważył mnie. Tym razem się udało.
Trzeba było odtwarzać sieć „Ewy" i
„Jagienki", a coraz trudniej było znajdo
wać zastępstwo za osoby aresztowano.
Gdy cichociemnemu „Tulipanowi"
udało się przez Londyn uzyskać połącze
nie z Warszawą i przekazać zapytanie,
co dalej robić, otrzymaliśmy zamiast od
powiedzi wiadomość, gdzie się obecnie
toczą walki w Warszawie. Byliśmy zu
pełnie zdani na siebie.
Stanisłow Skowroński Julipan"
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15 października były imieniny mojej matki, przyszło parę osób,
postarałam się dać coś do zjedzenia. Ale dnia 17 października wieczo
rem przyszła do rodziców właścicielka mieszkania, w którym „Lu
dwik" nocował z dnia 6 na 7 lipca. Skąd i dlaczego znała mój adres, nie
wiem, nie powinna była go znać. Było u niej NKGB, bó podobno „Lu
dwik", przebywający od trzech miesięcy w więzieniu prosił, by mu
przesłać coś z jego rzeczy. Pani ta naiwnie powiedziała, że ona nic nie
ma, podała adres, gdzie mieszkał „Ludwik" i zawiozła tam NKWDzistów. Te dwie panie znały się i były ze sobą skłócone, wobec czego
właścicielka mieszkania powiedziała, że nie odda rzeczy bez pani Krysi
(czyli beze mnie). Pani ta podobno przyszła do mnie zaraz po odjeździe NKWD. Wydawało mi się, że zdążę uprzedzić lokal „Ludwika",
poszłam tam zupełnie „czysta". Matka moja coś wyczuła i nakreśliła
nade mną znak krzyża. Był wieczór, szłam spokojnie, bo wiedziałam,
że sąsiedzi w razie niebezpieczeństwa napiszą na płocie przydroż
nym słowo „dupa". Szłam świecąc latarką, szukając słowa ostrzeże
nia. Nie było go (po wielu latach dowiedziałam się, że słowo było,
tylko nie w tym miejscu, gdzie go szukałam). Panował zupełny spo
kój, jeszcze się zastanawiałam, czy nie zajść do sąsiadów o piętro wy
żej, ale odrzuciłam tę myśl. Zadzwoniłam, przywitał mnie uprzejmy
żołnierz. Spędziłam tam całą noc, w tym czasie przychodziły różne
przypadkowe osoby i wszystkie zatrzymywano. W nocy żołnierz się
zdrzemnął, myślałam o ucieczce, ale okna były szczelnie pozaklejane
na zimę, a mieli już mój adres, mogliby aresztować moją siostrę Wan
dę, a przecież miała 3-miesięczną córeczkę, a mąż jej już był interno
wany. Pytałam właścicielkę mieszkania, czy jej rodzice, staruszkowie,
potrafią powiedzieć, że ja nie jestem Krystyną. Odpowiedziała, że mat
ka która mnie bardzo lubi, na pewno powić o mnie Krysia. Dopiero w
kilkadziesiąt lat później dowiedziałam się przypadkiem, że areszto
wano tę właścicielkę i jej ojca, który zmarł w więzieniu w Wilnie, a
zostawili na łasce sąsiadów ciężko schorowaną matkę.
Gdy mnie rano przywieziono do siedziby NKGB na Ofiarną, od
razu zostałam powitana słowami: „Da zdrastwujłie Kristina, Kałerina".
Odpowiedziałam: „Krystyna - tak, ale Katarzyna - nie". Było kilku
śledczych, dostałam się w ogień krzyżowych pytań. Postanowiłam, że
się przyznam do pracy z „Ludwikiem", ale z chwilą jego aresztu wszyst-

kie nici z organizaq'ą się urwały i tego stanowiska trzymałam się przez
cały czas śledztwa.
Zaprowadzono mnie do celi, w której było zupełnie ciemno, tylko
na korytarzu paliła się słaba kopciłka, przy jej świetle zobaczyłam, że
do drzwi celi podeszła młoda dziewczyna z warkoczami, podała mi
rękę i wskazała, gdzie mogę usiąść. Zawsze potem, gdy do celi wpro
wadzano kogoś nowego w nocy, wychodziłam na jej spotkanie i poda
wałam rękę nowoprzybyłej. To był gest tak potrzebny człowiekowi,
kto po raz pierwszy dostawał się do celi więziennej.
Przy pierwszych przesłuchaniach upierałam się, że ponieważ mój
bezpośredni szef „Ludwik” jest aresztowany i na pewno jest też na
Ofiarnej, tylko on może mi powiedzieć, czy w ogóle mam zeznawać.
Żądałam konfrontacji. Odmówiono mi jej, ale dostałam od śledczego
list pisany na pewno ręką „Ludwika". Wynikało to i z charakteru pi
sma, tak dobrze mi znanego i z podpisu „Lu", gdyż tak czasem w
przystępie dobrego humoru mówiłam do niego: „panie Lu". List był
serdeczny. „Ludwik" napisał, że Sowieci występują jako sojusznicy
naszych sprzymierzonych, wobec czego występujemy wobec nich z
otwartą przyłbicą. Było to dla mnie zupełnie jasne, że o wyjściu od
działów w pole i ujawnieniu się mogę mówić, bo to jest ogólnie znane,
ale nic o sprawach nie ujawnionych. Po paru dniach od otrzymania
listu przeniesiono mnie do pojedynki, dano mi papier i ołówek i pole
cono pisać wszystko, co wiem o organizacji. Pisałam więc o wszyst
kich sprawach stereotypowych w sposób naiwny, że wiem... że w szta
bie jest oddział pierwszy, personalny, drugi, o którym nic nie wiem,
bo to pewno wywiad, albo kontrwywiad, że w trzecim oddziale pisze
się różnego rodzaju instrukcje, piąty to łączność itd., że komendant
„Wilk" oraz „Ludwik" ujawnili się i zostali aresztowani, chociaż prze
cież prowadzili walkę ze wspólnym wrogiem - Niemcami itp. ogólnie
znane sprawy. Przypuszczam, że żadnej nieznanej mi im informacji
nie dostarczyłam. Potem zwrócono mnie do poprzedniej celi, ale już
pustej. [...]

O D N A L E Ź Ć W Ł A Ś C IW Ą D R O G Ę ...

Wczesną jesienią (1941 r.) dostałam wiadomość od matki z Wilna,
że mój znajomy Teodor Cetys odwiedził ją (ojciec o tym nie wiedział)
i szuka kontaktu ze mną. Przyspieszyłam powrót do Wilna, zrozu
miałam, że wreszcie mogę się zaangażować całkowicie do pracy kon
spiracyjnej poważnie prowadzonej.
Przysięgę złożyłam na ręce nieznanego mi oficera, przedstawione
go mi jako „Ludwik”. Zaczęłam od funkcji łączniczki u Cetysa („Sław"
lub „Sławek"), szefa III oddziału sztabu Okręgu Wileńskiego AK. Or
ganizował on od nowa siatkę konspiracyjnej łączności, po bardzo du
żych aresztach dotychczasowej. Montowaliśmy nową siatkę łączności
sztabu Okręgu na terenie miasta Wilna z jednostkami znajdującymi
się w mieście oraz - poprzez miejskie skrzynki - z terenem. Znałam
lepiej od mego szefa Wilno, pomagałam więc w utworzeniu takiej siatki,
by zapewnić bezpieczeństwo zarówno łączniczek jak i skrzynek kon
taktowych, a także żeby osiągnąć jak największą szybkość dostarcza
nia informacji w obie strony: od szefa sztabu do poszczególnych ko
mórek i odwrotnie. Zasadniczą trudnością była obowiązująca wczesna
godzina policyjna, więc trzeba było całą akcję przeprowadzać w bar
dzo krótkim przedziale czasu. Udało się nam tak ustawić obieg doku
mentów, żeby na list przekazany „skrzynce" przez każdą z agend otrzy
mać odpowiedź tego samego dnia. Powstały dwie odrębne siatki
skrzynek: jedna do oddania poczty przez agendy i druga do przeka
zania odpowiedzi. Oddzielnie miałam skrzynkę alarmową, bardzo
blisko. Na szczęście ani razu nie była potrzebna. Praca układała się
dobrze, „Sławek” miał duży zmysł organizacyjny. Na wiosnę 1943 r.,
kiedy „Sławek" wyjechał na odprawę do Warszawy - na czas swojej
nieobecności polecił mi się kontaktować bezpośrednio z szefem szta
bu „Ludwikiem" (płk. Lubosławem Krzeszowskim). Po powrocie „Sław
ka" obaj panowie zdecydowali, że będzie najlepiej - ze względu na
moje doświadczenie - żebym została przeniesiona wraz z całą siatką
Fragm ent książki Mówig, o Panie, żeś ims upokorzył...
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do „Ludwika". (Nie było łatwo znaleźć kogoś dostatecznie dyspozy
cyjnego, a jednocześnie odpowiedzialnego).
W końcu 1943 r. lub na początku 1944 (nie pamiętam dokładnie),
„Sławek" został mianowany zastępcą szefa sztabu Okręgu. Powstała mała
komórka (tzw. setka): szef sztabu „Ludwik" (Lubosław Krzeszowski),
jego zastępca „Słaiuek” (Teodor Cetys) i nas dwie: „Ewa" (Barbara Skar
ga) kierująca łącznością bezpośrednio z inspektorami i z brygadami
partyzanckimi w terenie i ja, „Krystyna”, odpowiadająca za sieć łączności tzw. wewnętrznej na miasto Wilno. Do moich obowiązków należało
prowacTzenie sekretariat^ zorganizowanie archiwum, kontakt z kan
celarią sztabu oraz organizowanie odpraw członków sztabu (przed przy
łączeniem się „Ewy" również z inspektorami). „Ewa" miała grupę łącz
niczek oraz skrzynki zarówno w mieście jak i w terenie, zabezpieczające
tzw. łączność zewnętrzną. Ja miałam do swojej dyspozycji kierownicz
kę łączniczek „Terenię” (Teresę Skalską). Łączniczki obsługiwały siatkę
skrzynek w mieście, musiały bardzo pilnować ustalonych znaków ostrze
gawczych na skrzynkach. Znakami były przeważnie przedmioty usta
wione w oknie lub pod wycieraczką na klatce schodowej, które łatwo
można było usunąć. Znakiem ostrzegawczym w lokalu „Sławka” był
rulon papieru w oknie, które było widoczne nie z tej ulicy, z której się
wchodziło do domu. Łatwo więc było zauważyć, czy lokal jest czysty,
czy można bezpiecznie wejść. Praca ta dawała mi ogromną radość we
wnętrzną. Wyżywałam się w niej. Byłam szczęśliwa, że mogę na prze
kór władzom okupacyjnym robić to, co uważałam za słuszne.
Praca była dobrze zorganizowana. W ostatnim okresie mieliśmy
lokal konspiracyjny w mieszkaniu p. Kojjałowiczowej, siostry Feliksa
Dzierżyńskiego, w rejonie ul. Kalwaryjskiej, gdzie co dzień wcześnie
rano spotykaliśmy się we czwórkę.
Po przejrzeniu poczty przez naszych szefów odbierałyśmy ich roz
kazy i przekazywałyśmy na nasze siatki łączności. Umówiłam się z
„Terenuj", że o określonej porze będzie obchodzić określoną trasę w
kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara. Ja zaś wychodziłam
na tę samą trasę w przeciwnym kierunku. Spotkania następowały w
różnych miejscach trasy i w różnym czasie.
Lokal był zajęty co dzień wcześnie rano przez jedną godzinę. Był
to spory pokój na wysokim parterze, do którego wchodziło się wprost
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z klatki schodowej. Zwykle ja przychodziłam pierwsza i dzwoniłam,
pozostałe zaś osoby stukały do mnie w ścianę z klatki schodowej. W
pokoju była podręczna skrytka na materiały niezbędne przy takich
spotkaniach. Wydawało się, że lokal tak mało wykorzystywany, i to o
bardzo wczesnej porze, jest bardzo bezpieczny. A jednak...
Pewnego dnia, kiedy tam byliśmy zebrani we czwórkę, posłyszeli
śmy, że przed domem zatrzymała się dorożka. „Sławek" instynktow
nie zbliżył się ostrożnie do okna i zza firanki zauważył w dorożce
dwóch gestapowców. Po chwili dzwonek do drzwi wejściowych. Drzwi
do naszego pokoju spotkań można było zabezpieczyć jedynie przy
pomocy małego haczyka. Na dzwonek reaguje nasza gospodyni, sły
szymy głośną rozmowę, jeden z gestapowców wchodzi do przedpo
koju i przechodzi dalej do mieszkania. Wkrótce jednak powraca i wy
chodzi. Pani Kojjałowiczowa przybiega do nas zdenerwowana i
pierwsze jej słowa:
— Dzieci, ratujcie się - ani słowa o własnym bezpieczeństwie.
Okazało się, że gestapowcy, aby zaskoczyć kogoś w oficynie, chcieli
wejść na podwórze nie wprost z ulicy, ale z drzwi od kuchennej klatki
schodowej. Nie uwierzyli, że te drzwi są zamurowane, musieli sami
sprawdzić. Ale przecież zdarzało się, że był inny, ukryty cel takiego
wejścia - sprawdzenie bezpieczeństwa tego mieszkania... Niewyklu
czone więc było, że mogą wrócić.
Stół zawalony papierami, niebezpiecznie zostawić materiały w
skrytce. Nikt oprócz mnie nie ma trucizny. Oddaję ją „Ludwikozm" , bo
w razie jego zatrzymania śledztwo może być najcięższe. Po spraw
dzeniu, że nic trefnego nie mają przy sobie, wychodzą „Eiva" z „Lu
dwikiem”, oboje są „czyści". Razem ze „Słaiukiem" zbieramy wszystkie
materiały. Jest to duża paczka, którą z trudem mogę wziąć pod pachę.
Wychodzimy. Idę pierwsza, a za mną „Sławek" w rozpiętym płaszczu
i z odbezpieczonym pistoletem za pasem. Trzeba przejść przez Zielo
ny most, przy nim z obu stron wachta. Zdobywam się na miły, trochę
kokieteryjny uśmiech i przechodzę szczęśliwie. Idziemy w stronę miesz
kania „Sławka" (pokój wynajęty u profesora Litwina przebywającego
stale w Kownie), ale trzeba mieć pewność że mieszkanie jest „czyste".
„Sławek” więc wchodzi sam, a ja okrążam kwartał tak, by zdążył wy
stawić znak ostrzegawczy w oknie. Te kilka minut najgorsze, nie mam
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cę, tylko niech rusza z kopyta. Na szczęście nikt z oficerów stojących
pod kasynem nie miał ochoty na jazdę.
Z „Ludwikiem" spotykałam się w jego miejscu zamieszkania. Była
to mała uliczka, odchodząca od ul. Wiwulskiego na wprost kościoła
Serca Jezusowego. Niedaleko stamtąd znajdował się obiekt pracy dla
Żydów z getta. Któregoś wieczoru natknęłam się na oficera niemiec
kiego. Myśląc, że jestem Żydówką, zażądał moich dokumentów. Na
szczęście miałam je przy sobie. Sprawdził fotografię, zajrzał do torby.
Pod podwójnym dnem torby niosłam świeżo otrzymane pieniądze dla
grupy „Ludwika". Odebrałam je od kasjera w mieszkaniu, której wła
ścicielką była matka mojej przyjaciółki, pani profesorowa Jantzenowa,
i włożyłam przy niej do skrytki w torbie, co widząc pani J. narzuciła
do torby trochę kartofli i marchewki. Te warzywa przypuszczalnie
uratowały mnie, gdy Niemiec włożył rękę do torby.
Równocześnie rozpoczęłam pracę w tajnym szkolnictwie średnim,
wykładając przeważnie fizykę i matematykę w szkole, która działała
w moim rejonie miasta. Trzeba przyznać, że stosunki między nauczy
cielami i uczniami były idealne. Młodzież naprawdę chciała się uczyć
i chłonęła tę naukę, myśmy zaś wychodzili z siebie, żeby im dać wszyst
ko to, co można. Warunki materialne były bardzo trudne. Warunki
bezpieczeństwa staraliśmy się jak najlepiej ustalić. Dzieci zbierały się
na ogół w innym domu, a myśmy musieli w ciągu kwadransa prze
biec z jednego punktu do drugiego, a odległości były na ogół dość
duże. Miałam potem nawet wielką satysfakcję. Podobno jedna z mo
ich uczennic przyniosła moim rodzicom coś do paczki dla mnie w
więzieniu. Naturalnie było to dużo później.
Pamiętam taki moment, kiedy „Sławek" został zatrzymany w kotle.
Było to w pobliżu więzienia łukiskiego. Udało mu się uciec, żandar
mowi jednak już pokazał swój dokument, którego mu nie zabrano.
Zjadł więc ten dokument, bo następnego dnia rano miałam przyjść do
niego z pocztą, a znak bezpieczeństwa stał na jego oknie. Udało mu
się uciec, choć strzelano za nim. Przeszedł potem w czasie godziny
policyjnej przez całe miasto i doszedł do mojej siostry.
Zawsze potem ze wzruszeniem opowiadał, jak to Wanda nie pyta
jąc o nic rzuciła mu na podłogę koc i kazała mu się położyć i spać.
Wynajmowała wraz z mężem, chwilowo nieobecnym, pokój w dużym
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żadnego ubezpieczenia. A gdyby mnie ktoś potrącił i papiery się roz
sypały? Na szczęście widzę w oknie rulon papieru. Wchodzę i nogi
robią mi się miękkie jak świeże kiełbaski. Dotąd trzymałam się świet
nie, ale gdy ustąpiło niebezpieczeństwo, nerwy puściły.
Pamiętam także taki moment: Wracam do domu, mając pocztę i
mapy sztabowe. Aby zaoszczędzić na czasie, zdecydowałam się po
drodze do domu wpaść do Irki Strebejko, szwagierki Tani Gortyńskiej,
geografki, która zgodziła się u siebie w pokoju przechowywać mapy
sztabowe, tzw. setki. Jako geografka mogłaby mieć wytłumaczenie, że
przy zamykaniu USB zabrała je do siebie. Na ulicy Zakretowej, nieda
leko tego lokalu, spotkałam moją matkę. Biedulka, chodząca z tru
dem, spacerowała tam od pewnego czasu, gdy dowiedziała się, że w
lokalu na dole jest Gestapo, które czeka na jego mieszkańca, Jurka
Urbankiewicza z Kedywu AK. Podobno w tym mieszkaniu znalezio
no już broń. Byłabym się wpakowała w dobrą kabałę z moją pocztą,
gdyby nie matka.
Kiedy indziej znowu umówiliśmy się ze „Słatukiem" na Antokolu
na ulicy. „Sławek" miał przynieść mi zwój map, świeżo powielonych
przez komórkę saperów. Zima, dorożka, otwarte saneczki z fartuchem
dla ochrony nóg. Umieściłam zwój w
rogu, siadłam wygodnie i prawie na
tychmiast oficer niemiecki podnosi
rękę: „halt". Prosi, bym go odwiozła do
kasyna oficerskiego przy ul. Mickiewi
cza, w centrum miasta. Przesuwam się,
robię mu miejsce, a wyciągniętą do
przodu nogą staram się zasłonić zwój
map. Oficer jest ożywiony, stara się
mnie zabawić rozmową. Udaję że je
stem bardzo zmarznięta i pomimo do
brej woli nie rozumiem, o czym on
mówi, więc rezygnuje z rozmowy. Za
trzymujemy się przed kasynem. Ofi
cer wysiada nie płacąc za przejazd,
dorożkarz zamierza biec za nim, woła,
Jerzy Urbonkiewicz
ale mówię mu, że za wszystko zapła-
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mieszkaniu, w którym lokatorami byli również Niemcy. Siostra moja
mieszkała bardzo blisko nas. Rano przyszła do nas (mieszkałam z ro
dzicami) pod pretekstem, że przyjechali do nich znajomi ze wsi i prosi
o pożyczenie imbryka elektrycznego. (Ojciec bowiem dotąd nie wie
dział, że jestem zaangażowana w konspiracji, wiedziała tylko matka.
Strzegłam ojca ze względu na jego stan nerwowy).
Musiałam czym prędzej ostrzec ludzi, choć „Sławek" zjadł swój do
kument, żołnierz mógł zapamiętać adres mieszkania, trzeba było zor
ganizować dla „Sławka" nowe locum. Tym zajęła się „Jagienka" (Zosia
Dąb-Biemacka). Następnego dnia „Sławek" poszedł na nowe locum, a
Wanda szła za nim, by się upewnić, że doszedł szczęśliwie tam, gdzie
zrobiono z niego blondyna, co przy piwnych oczach wyglądało za
bawnie. Wkrótce odprowadzono go do partyzantki.
Ojciec mój miał tego dnia w jednej z grup lekcję matematyki zaraz
po mnie. Gdybym nie poszła na lekcję, padłoby pytanie „dlaczego?",
musiałabym się tłumaczyć. Podbiegłam więc do mojej klasy, była to
klasa maturalna dziewcząt i powiedziałam:
—
Słuchajcie, jest zagrożenie, muszę kogoś ratować, uprzedzić, je
śli więc ojciec spyta o mnie, powiedzcie, że byłam i już wyszłam, i
pomódlcie się, żeby wszystko przeszło szczęśliwie.
Gdy przyszłam na następną lekcję, dziewczynki nic nie mówiły,
tylko patrzyły na mnie pytająco, co powiem, czy niebezpieczeństwo
przeszło szczęśliwie. Podziękowałam im za modlitwę. Takie stosunki
panowały między uczniami i nauczycielem. Nastąpiło odprężenie, lek
cja przeszła w bardzo dobrym nastroju.
Nadeszła wiosna 1944 r., pracy coraz bardziej przybywało. Powstało
dowództwo w polu z „Wilkiem" (Aleksandrem Krzyżanowskim) jako
komendantem i „Sławkiem" jako szefem sztabu. Musiałam się zdekonspirować wobec ojca i zrezygnować z pracy w tajnym szkolnictwie.
Było mi bardzo przykro, gdy młodzież miała do mnie żal, że ich opusz
czam przed samą maturą. Nie bałam się o wyniki, byłam zupełnie
spokojna i rzeczywiście wszystkie moje przedmioty zostały zdane bez
kłopotów.
Do moich obowiązków należało również organizowanie odpraw
członków sztabu Okręgu, a w okresie początkowym również odpraw
inspektorów. Trzeba było znaleźć odpowiedni lokal, możliwie bezpiecz-
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Antokol

ny, zorganizować jakiś obiad (odprawy trwały zwykle bardzo długo),
ustalić hasła oraz zaopatrzyć lokal w broń - uczestniczy przychodzili
bowiem bez broni. Zapamiętałam dobrze jeden lokal na Antokolu; była
to odprawa członków sztabu. Lokal wydawał się idealny, nieco na
uboczu od głównej ulicy, o bardzo dobrej widoczności. Gospodyni
mieszkania, pani Anna Reszko, zorganizowała obiad. Umówione ha
sło brzmiało: „Czy tu sprzedają sadzonki pomidorów?". Pojawił się
mój znajomy (wiedziałam, że tkwi od dawna w konspiracji), speszył
się na mój widok i zaczął coś jąkać, więc go wprost spytałam, czy nie
potrzebuje sadzonek pomidorów. Rozjaśnił się i dalej nie było już nie
porozumień. Opodal domku pani Reszko mieszkała samotnie moja
ciotka, Zofia Szokałska. Zgodziła się, by na jej lokal łącznik z IV od
działu sztabu przyniósł broń, którą ja miałam o określonej godzinie
odebrać i przekazać zgromadzonym. Umówionego dnia wpadłam do
cioci i zastałam ją bardzo poruszoną. Łącznik był, przyniósł broń, ale
po wyjęciu rozbroił ją i zabrał wszystkie magazynki. Ciocia, rozumie
jąc, w jakim celu ta broń miała być dostarczona, protestowała, ale łącz
nik wiedział lepiej. Potem się wyjaśniło, że w IV oddziale nastąpiła
pomyłka, pomylono lokal dostawy broni na odprawę z zaopatrzeniem
innego lokalu w broń dla celów szkoleniowych.
Lokal odprawy został bez osłony, ja sama przyniosłam tylko mały
pistolet siódemkę. Przez cały czas tkwiłam więc w oknie wypatrując,
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czy się nie zbliża niebezpieczeństwo. Odprawa przeszła spokojnie, bez
zakłóceń.
Był to okres bardzo wytężonej pracy: przed godziną policyjną przy
chodziła „Terenia" z pocztą, którą trzeba było otworzyć, załatwić to, co
do mnie należało, a więc przygotować listy (z odpowiednimi znacz
kami na kopertach, oznaczającymi lokale konspiracyjne lub skrzynki
ostrzegające poszczególne lokale o zagrożeniach), przeadresować ko
respondencję między komórkami a Legalizacją w sprawie dostarcze
nia lewych dokumentów itp. Ta praca przeciągała się niekiedy do późna
w nocy; już wcześnie rano, po ugotowaniu sobie w garnku elektrycz
nym zacierki z żytniej mąki na wodzie jako śniadania, trzeba było biec
na spotkanie z „Ludwikiem" i „Sławkiem” w rejonie ulicy Kalwaryjskiej.
Po sprzątnięciu lokalu, oddaniu przygotowanej poczty „Tereni", dalej
były różne prace, związane z przekazywaniem materiałów archiwal
nych do jednego z trzech miejsc poza domem, kontaktem z kancelarią,
przygotowaniem lokalu na następną odprawę itp. Musiałam wreszcie
pomagać w domu przy trudniejszych pracach, takich jak mycie pod
łóg w mieszkaniu i na klatce schodowej z parteru na I piętro oraz
wspólnej ubikacji pod schodami, zatroszczenie się o zaopatrzenie domu
w żywność, pranie i sprzątanie. Goto
wanie należało głównie do mamy, a
palenie w piecach do ojca. Chętnie bym
ojca w tym wyręczała, bo zabierało mu
to wiele czasu i marnowało się przy
tym dużo cennych zapałek, gdy ani
rusz nie mógł podpalić przygotowa
nego chrustu, ale nie mogłam go po
zbawiać uczucia, że ma swoje obo
wiązki w domu.
Z wyżywieniem w domu było kru
cho. Pamiętam, gdy ojciec po zjedze
niu obiadu powiedział kiedyś żartem,
że chętnie by coś zjadł. Nie był to żart,
a ja byłam w rozpaczy, że nie umia
łam zdobyć więcej. Dużą pomoc oka
Prof. Wtodyslow Dziewulski
zywała moja siostra Jadwiga. Dostawa
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liśmy od niej z Portugalii małe paczuszki konserw rybnych. Łatwo je
było sprzedać w niemieckich restauracjach. Raz tylko się załamałam i
na Wielkanoc otworzyłam jedną paczuszkę na świąteczne śniadanie.
Zupełnie nieoczekiwanie, bezinteresowna pomoc nadeszła ze wsi
rejonu wileńskiego, skąd przychodził prowiant jako pomoc dla pra
cowników naukowych Uniwersytetu.
Po opuszczeniu Wilna przez „Wilka" i „Stawka”, komendantem Okrę
gu został „Ludwik”. Zbliżał się już front sowiecki. Na podstawie usta
leń między „Wilkiem" i „Ludimkiem", uderzenie oddziałów partyzanc
kich z zewnątrz miasta miało się odbyć nocą z 7 na 8 lipca. Miasto
było przygotowane na ten termin. Dnia 7 lipca tuż przed godziną po
licyjną zgłosiła się do mnie „Ewa". Otrzymała przez swoją siatkę łącz
ności list od „Bolesława” (Stanisława Kiałki) o tym, że nastąpi przy
śpieszenie uderzenia oddziałów na Wilno o jeden dzień.
Trzeba było zawiadomić nie tylko „Ludwika”, ale i szefa Garnizonu
miasta „Skarbka" (Leona Koplewskiego), aby on z kolei przekazał tę
informację żołnierzom oczekującym na swoich m.p. na terenie miasta.
Utrzymywałam bezpośrednią łączność jedynie z „Ludwikiem", do
„Skarbka" dojście było tylko poprzez skrzynkę. „Ludwik" noc tę spę
dzał wyjątkowo w zastępczym lokalu przy ulicy Mickiewicza, obok
hotelu George'a. Dojście do tego miejsca nasyconego żołnierzami nie
mieckimi bez zwrócenia ich uwagi było bardzo wątpliwe, ale znacz
nie trudniejsze było dojście do „Skarbka". Przypadkowo tak się złoży
ło, że w lokalu wdowy po moim stryju Wacławie Dziewulskim
odbywały się spotkania „Skarbka" z jego podwładnymi. „Skarbek" bo
wiem, jak się później dowiedziałam, był kolegą mojego stryja. Miałam
szczerą nadzieję, że przez ten lokal znajdę drogę do „Skarbka”. Był to
lokal na Zarzeczu i żeby tam dojść trzeba było przejść przez most na
rzeczce Wilence, strzeżony przez Niemców. Nie wyruszyłam więc z
wiadomością od razu, ale o świcie, przed końcem godziny policyjnej.
Odprawiłam brata do domu, a sama poszłam na Zarzecze. Stryjenka
odprowadziła mnie na niedaleko położony lokal „Skarbka" i tu nastą
piła nieoczekiwana przeszkoda. Dozorca domu zaryglował wszystkie
wejścia, więc trzeba było długo walić ze wszystkich sił, aby się dostać
do domu. Przekazałam informację i okazało się tak, jak przewidywa
łam, że „Skarbek" nie miał nikogo dyspozycyjnego, by od razu pod-
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nieść oddziały w mieście. Wracając do domu, po drodze wstąpiłam do
„Ewy" na aleję Róż. Ze strychu lokatorzy widzieli z daleka odblaski i
słyszeli odgłosy walki okolu bunkrów niemieckich na przedpolu mia
sta, w rejonie ulicy Bakszta. Uderzenie nastąpiło wcześniej, niż wiado
mość dotarła do oddziałów w mieście.
W ciągu dnia spotkałam się z „Ludwikiem". Dostałam rozkaz, by
przenieść się natychmiast na jego m.p. w piwnicy Księgarni św. Woj
ciecha, przy ul. Dominikańskiej. Zawahałam się w pierwszej chwili.
— A co beze mnie zrobią rodzice, matka z trudem poruszająca się i
siostra Wanda w ostatnich dniach przed rozwiązaniem?
„Ludwik" się smutno uśmiechnął i powiedział:
— Pani Krysiu, to jest rozkaz!
W piwnicy przebywali oprócz „Ludwika": „Ewa”, która w pustym
mieszkaniu w pobliżu ulokowała swoje łączniczki, szef I oddziału szta
bu „Witold” lub „Ryngraf (Julian Kulikowski) oraz „Lech" z IV od
działu sztabu. Do dyspozycji mieliśmy również opustoszałe mieszka
nie księdza Kafarskiego na I piętrze, w którym, gdy nie było obstrzału,
można było zagotować wodę.
Oddziały sowieckie szybko wkroczyły do Wilna i front stanął w
pobliżu naszego m.p. Stosunkowo niedaleko znajdowały się m.p. dziel
nicy D „Dworu" (Garnizonu miasta),
z którym utrzymywałyśmy razem z
„Ewą" bezpośredni kontakt. M.p.
„Skarbka" znajdowało się przy ulicy
Podgórnej koło ul. Sierakowskiego.
Wysłał mnie tam od razu na początku
„Ludwik" dla nawiązania kontaktu.
Ulice były puste, szłam powoli środ
kiem ulicy i u wylotu Podgórnej zoba
czyłam z daleka paru kręcących się
chłopców. Była to obstawa m.p. „Skarb
k a Ku obustronnemu zdziwieniu oka
zało się, że w obstawie był mój brat
Wacek. Bez trudu dotarłam więc -do
szefa. Po raz drugi, już po ustaleniu
się frontu w środku miasta, wysłał
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W dniu 12 lipca (o ile się nie mylę) zgłosiła się do m.p. „Ludwika" „Terenia", moja kierowniczka łączniczek. Grupa naszych chłopców tra
fiła do „Tereni" i prosiła, aby im pomogła dostać prowizoryczne doku
menty z pieczątką Komendy Okręgu AK, gdyż frontowe władze woj
skowe sowieckie honorują takie dokumenty i traktują ich właścicieli
jako polskich partyzantów, współpracujących z armią radziecką.
Gdy wyszłaih. wraz z „Terenią" - przy ulicy Dominikańskiej paroosobowy oddział sowiecki, stojący w bramie na wprost kościoła św.
Trójcy, zatrzymał i legitymował dwóch chłopców, oczekujących na nas.
Ci, widząc „Terenię" wskazali, że właśnie my miałyśmy te dokumenty
im dostarczyć. Chłopców\puszczono wolno (poszli, nie zwracając
uwagi, co z nami będzie), a nam zabrano dowody osobiste i zatrzyma
no z tym, że nas odstawią do sztabu sowieckiego. W tym momencie
przechodził kolega mego brata ^biało-czerwoną opaską na ramieniu,
zwrócił się do oficera, że to są polskie dziewczęta, aby nas puścił, ale
to nie poskutkowało.
Po jakimś czasie oficer oddał nasze'tiokumen ty swemu - jak było
widać - pupilkowi, pijanemu młodemu Aźsjacie, i w towarzystwie dru
giego żołnierza poprowadzono nas pod pepeszami w dół ulicą Jezuic
ką. Okazało się jednak, że aby dojść do sztabu, trzeba było przeciąć
ulicę Ludwisarską, znajdującą się pod silnym ostrzałem (leżały tru
py). Kręcący się żołnierze sowieccy ostrzegali, że nie przejdziemy żywi,
wobec czego nasi „opiekunowie" zawahali się i aby 'fcię naradzić wpro
w adzili nas do zupełnie
opustoszałycnyna wpół zruj
nowanych (poNwcześniejszym nalocie bornbowym
sowieckim) koszar/\zostawiając nas na krótko w\dużej sali o rozwalonym pieisu.
Wyciągnęłam szybko z tc
rebki, spod podwójnego''
dna, meldunki, otrżymane
w czasie działań. Uważa
łam, że w czasie frontu i
ul. Ludwisorska
możliwości pożaru lepiej jest
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mnie tam „Ludzuik". Koło nas teren był bezpański, nie było ani Niem
ców, ani Sowietów. Ulice były zupełnie puste, ale stosunkowo szybko
zobaczyłam z daleka oddział niemiecki blokujący wylot ulicy Porto
wej. Właśnie w tym momencie bomba upadła stosunkowo niedaleko,
posypały się odłamki, instynktownie chciałam się schować do jakiejś
bramy, była zamknięta, ale zobaczyłam, że żołnierze skierowują w
moją stronę broń. Ruszyłam więc biegiem w ich kierunku i aby ich
uspokoić pochylałam się beztrosko od czasu do czasu poprawiając
spadający mi sandałek. Od razu pytanie:
— Gdzie są Sowieci.
Naprawdę nie wiedziałam, na ulicy Dominikańskiej nie było żad
nych żołnierzy, tłumaczyłam im to na migi. Prosili o wodę. Pokazałam
im stojący niedaleko dom i tłumaczyłam, że tam właśnie chcę dojść i
przyniosę im wodę. Wzdłuż ulicy stacjonował cały oddział. Wreszcie
doszłam do końcu ulicy, gdzie był oficer, który mnie zaczął indago
wać dokąd i po co idę. W tym samym momencie z drugiej strony po
deszła łączniczka ze „S k a r b k ie m Oficer się nie zorientował, z którą z
łączniczek przyszedł „Skarbek", więc skoro mi kazał wracać, wzięłam
pod rękę „Skarbka" mówiąc:
— Jeśli nas nie chce puścić, cóż robić, musimy wracać.
Żołnierzom, którzy mnie prosili o wodę, pokazałam ze zmartwie
niem, że mnie oficer nie puścił do domu i niestety nie mogłam im
przynieść wody. Poszliśmy więc ze „Skarbkiem" powoli przez obszar
znajdujący się pod obstrzałem do m.p. dzielnicy „D" Dworu.
Było to zupełnie przypadkowo udane przeprowadzenie przez front.
Zabawne, że „Skarbek" potem był przekonany, że mu uratowałam ży
cie, a to był po prostu szczęśliwy zbieg okoliczności.
Pobyt w piwnicy był coraz trudniejszy, trzeba było zasłaniać otwór
drzwiowy mokrym kocem. Było pełno dymu, palii się gmach Urzędu
Miejskiego, paliły się gimnazja Mickiewicza i Słowackiego po drugiej
stronie ulicy. Uratował się kościół Dominikanów i sąsiedni dom (księ
garnia św. Wojciecha), bo w podziemiach kościoła były bardzo rozle
głe piwnice zamienione na schrony. Mężczyźni oblewali wodą dolną
część kościoła i domu i w ten sposób uratowano kościół. W kościele co
dzień była odprawiana Msza św. przy jednym z bocznych ołtarzy,
stosunkowo najbardziej osłoniętym od padających pocisków.
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W dniu 12 lipca (o ile się nie mylę) zgłosiła się do m.p. „Ludwika" „Terenia”, moja kierowniczka łączniczek. Grupa naszych chłopców tra
fiła do „Tereni" i prosiła, aby im pomogła dostać prowizoryczne doku
menty z pieczątką Komendy Okręgu AK, gdyż frontowe władze woj
skowe sowieckie honorują takie dokumenty i traktują ich właścicieli
jako polskich partyzantów, współpracujących z armią radziecką.
Gdy wyszłam wraz z „Terenią" - przy ulicy Dominikańskiej paroosobowy oddział sowiecki, stojący w bramie na wprost kościoła św.
Trójcy, zatrzymał i legitymował dwóch chłopców, oczekujących na nas.
Ci, widząc „Terenię" wskazali, że właśnie my miałyśmy te dokumenty
im dostarczyć. Chłopców puszczono wolno (poszli, nie zwracając
uwagi, co z nami będzie), a nam zabrano dowody osobiste i zatrzyma
no z tym, że nas odstawią do sztabu sowieckiego. W tym momencie
przechodził kolega mego brata z biało-czerwoną opaską na ramieniu,
zwrócił się do oficera, że to są polskie dziewczęta, aby nas puścił, ale
to nie poskutkowało.
Po jakimś czasie oficer oddał nasze dokumenty swemu - jak było
widać - pupilkowi, pijanemu młodemu Azjacie, i w towarzystwie dru
giego żołnierza poprowadzono nas pod pepeszami w dół ulicą Jezuic
ką. Okazało się jednak, że aby dojść do sztabu, trzeba było przeciąć
ulicę Ludwisarską, znajdującą się pod silnym ostrzałem (leżały tru
py). Kręcący się żołnierze sowieccy ostrzegali, że nie przejdziemy żywi,
wobec czego nasi „opiekunowie" zawahali się i aby się naradzić wpro
w adzili nas do zupełnie
opustoszałych, na wpół zruj
nowanych (po wcześniej
szym nalocie bombowym
sowieckim) koszar, zosta
wiając nas na krótko w du
żej sali o rozwalonym piecu.
Wyciągnęłam szybko z to
rebki, spod podw ójnego
dna, meldunki, otrzymane
w czasie działań. Uważa
łam, że w czasie frontu i
możliwości pożaru lepiej jest
ul. Ludwisorsko
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mieć je przy sobie, niż zostawiać w naszej piwnicy. Ukryłam je w pie
cu i zupełnie się uspokoiłam. Teraz już byłam zwykłą mieszkanką
Wilna, niczym nie obciążoną. Młody pijany Azjata kazał mi iść przed
sobą, szukając odpowiedniego miejsca. Otworzył drzwi do pomiesz
czenia, w którym stało żelazne łóżko i rozkazał:
— Łożi/s! (kładź się).
Gwałtownie zareagowałam sprzeciwem, próbował mnie zastraszyć
strzelając tuż koło mego ucha. Widziałam, że mój opór go podnieca,
więc wpadłam na koncept, żeby udawać płaczliwą idiotkę, nieszczę
sną ofiarę, którą rodzona matka zabije po takiej hańbie. Grałam na
zimno z głupim uczuciem humoru, jak to rzeczywiście moja mama
będzie mnie chciała zabić. Widocznie trafiłam na jakąś odpowiednią
strunę, bo zrezygnował, próbując jeszcze dać mi parę rubli, dla prze
kupienia matki.
— Wychodil powiedział, a ja nie byłam pewna, czy nie strzeli do
mnie z tyłu.
„Terenia" słysząc strzały uprosiła drugiego żołnierza, z którym na
wiązała dobry kontakt (zapraszając go do domu na wódkę, gdy przej
dzie front - do domu rozwalonego bombą), aby mi iść na ratunek
sądząc, że zostałam zabita lub postrzelona.
Zeszliśmy z powrotem na parter. Zabrali nam obu na pamiątkę
nasze zegarki, częstowali wódką i poradzili nam, byśmy się stąd nie
ruszały, bo dzisiaj podciągną artylerię i w nocy nastąpi ostateczny
szturm, będziemy mogły wówczas spokojnie powrócić do domów. W
końcu poszli sobie ul. Jezuicką w górę. Gdyśmy się przekonały, że
żołnierze rzeczywiście odeszli, wyjęłam z pieca meldunki i ostrożnie
przemknęłyśmy się na m.p. „Ludwika" . Gdyśmy się położyli spać, a
spaliśmy pokotem w pełnym ubraniu na materacach rzuconych na
podłogę, w nocy, jak się okazało, kurczowo trzymałam „Ludwika" za
rękę. Bałam się potem każdego żołnierza sowieckiego i na wszelki
wypadek przechodziłam na drugą stronę ulicy. Bałam się też w wię
zieniu, gdy siedziałam w pojedynce, choć tam właśnie byłam zupełnie
bezpieczna.
Uderzenie rzeczywiście nastąpiło tej nocy.
Następnego dnia „Ludwik" pozwolił nam pójść do domów. Jakoś
skontaktowałam się z bratem przez łączniczki „Ewy", którym Wacek
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mnie tam „Ludwik". Koło nas teren był bezpański, nie było ani Niem
ców, ani Sowietów. Ulice były zupełnie puste, ale stosunkowo szybko
zobaczyłam z daleka oddział niemiecki blokujący wylot ulicy Porto
wej. Właśnie w tym momencie bomba upadła stosunkowo niedaleko,
posypały się odłamki, instynktownie chciałam się schować do jakiejś
bramy, była zamknięta, ale zobaczyłam, że żołnierze skierowują w
moją stronę broń. Ruszyłam więc biegiem w ich kierunku i aby ich
uspokoić pochylałam się beztrosko od czasu do czasu poprawiając
spadający mi sandałek. Od razu pytanie:
— Gdzie są Sowieci.
Naprawdę nie wiedziałam, na ulicy Dominikańskiej nie było żad
nych żołnierzy, tłumaczyłam im to na migi. Prosili o wodę. Pokazałam
im stojący niedaleko dom i tłumaczyłam, że tam właśnie chcę dojść i
przyniosę im wodę. Wzdłuż ulicy stacjonował cały oddział. Wreszcie
doszłam do końcu ulicy, gdzie był oficer, który mnie zaczął indago
wać dokąd i po co idę. W tym samym momencie z drugiej strony po
deszła łączniczka ze „Skarbkiem". Oficer się nie zorientował, z którą z
łączniczek przyszedł „Skarbek", więc skoro mi kazał wracać, wzięłam
pod rękę „Skarbka" mówiąc:
— Jeśli nas nie chce puścić, cóż robić, musimy wracać.
Żołnierzom, którzy mnie prosili o wodę, pokazałam ze zmartwie
niem, że mnie oficer nie puścił do domu i niestety nie mogłam im
przynieść wody. Poszliśmy więc ze „Skarbkiem" powoli przez obszar
znajdujący się pod obstrzałem do m.p. dzielnicy „D" Dworu.
Było to zupełnie przypadkowo udane przeprowadzenie przez front.
Zabawne, że „Skarbek" potem był przekonany, że mu uratowałam ży
cie, a to był po prostu szczęśliwy zbieg okoliczności.
Pobyt w piwnicy był coraz trudniejszy, trzeba było zasłaniać otwór
drzwiowy mokrym kocem. Było pełno dymu, palił się gmach Urzędu
Miejskiego, paliły się gimnazja Mickiewicza i Słowackiego po drugiej
stronie ulicy. Uratował się kościół Dominikanów i sąsiedni dom (księ
garnia św. Wojciecha), bo w podziemiach kościoła były bardzo rozle
głe piwnice zamienione na schrony. Mężczyźni oblewali wodą dolną
część kościoła i domu i w ten sposób uratowano kościół. W kościele co
dzień była odprawiana Msza św. przy jednym z bocznych ołtarzy,
stosunkowo najbardziej osłoniętym od padających pocisków.
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pomagał przy okazji w zaopatrzeniu w żywność. Razem rano szliśmy
do domu, im dalej, tym bardziej zwalnialiśmy kroku; popalone kikuty
domów przy ulicy Zakretowej, rozpuchnięte trupy końskie, zabity
żołnierz sowiecki z dziurą w dole kręgosłupa. Na ulicy Dobrej znowu
trupy końskie, ogromne, rozdęte. Dom stoi, nie ma światła, więc dzwo
nek nie działa. Dobijamy się. Wszyscy żywi i zdrowi. Parę dni spędzili
w prowizorycznym schronie, to jest w rowie tylko z lekka nakrytym
gałęziami i ziemią, wykopanym przez trzech profesorów z sąsiednich
domków.
Przez parę dni panował w Wilnie względny spokój, po przejściu
strefy frontowej mieliśmy do czynienia tylko z wojskiem. Jednak wkrót
ce przyszły władze NKWD. „Wilk" przyjechał do Wilna i wbrew wcze
śniejszym ustaleniom rozkazał, by „Ludzuik" (który był przeznaczony
na szefa organizacji „NIE") wyjechał z nim do Wołkorabiszek, by brać
udział w rozmowach z dowódcą wojsk sowieckich, gen. Czemiachowskim. Niezależnie od spodziewanych rozmów „Wilk" koncentrował
oddziały partyzanckie w rejonie puszczy Rudnickiej. Władze radziec
kie zabroniły defilady oddziałów polskich w Wilnie.
Dnia 17 lipca aresztowano „Wilka" i „Sławka", a potem całe do
wództwo w polu.
Na wypadek, gdyby zabrakło „Ludwika", na jego miejsce miał
przyjść „Wileńczyk" (Stanisław Heilman). Był on w tym czasie na od
prawie w Warszawie. Dowództwo przejął „R yngraf i mimo powrotu
„Wileńczyka" nie przekazał mu władzy. „Ludwik" w swoim czasie prze
kazał mi do archiwum zamkniętą kopertę z napisem NIE. „Ludwik"
nie znał dokładnie jej treści, wiedział tylko, że może ją otworzyć wów
czas, gdyby sytuacja z Sowietami układała się źle. Był to tajny rozkaz
przeznaczony tylko do „Ludwika". Zapytałam „Wileńczyka", co mam
zrobić z tą kopertą. Polecił mi ją otworzyć i powtórzyć treść. Zdecydo
wał, że rozkaz, dotyczący akcji NIE już się stał nieaktualny. Nota bene
dopiero po moim powrocie z obozów dowiedziałam się od „Ludwika"
w Warszawie, że miał przygotowany skład osobowy tej komórki, mia
łam być do niej włączona. Jakie mogłyby być moje dalsze losy, to wiel
ka niewiadoma!
O ile w całym okresie konspiracji pracowałam z radością i optymi
zmem, ufając naszym dowódcom, o tyle po areszcie sztabu Okręgu
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straciłam zupełnie optymizm. Sytuacja polityczna była rozpaczliwa.
Konspiracja w dużym stopniu rozbita przez wyjście w pole i jawną
walkę z Niemcami, dowództwo aresztowane. „Jagienka", zagrożona
bezpośrednio przez swoje nazwisko, wyszła z Wilna w kierunku War
szawy razem ze swoją zastępczynią „Aliną" (Aliną Lenartowicz). V-k
(V Oddział konspiracyjny sztabu) przejęła „Eiua". Trzeba było odtwa
rzać porwane sieci łączności.
Rozpoczęłam pracę z kolejnym szefem sztabu „Wileńczykiem”, czło
wiekiem bardzo prawym, ale nie posiadającym zdolności politycznych
swojego poprzednika, ani umiejętności podejmowania szybkich decyzji.
Pamiętam, że przyszedł meldunek z Brasławszczyzny. Aresztowano cały
oddział partyzancki i chłopcy pytali, czy jest sens uciekać i rozproszyć się
w lesie, bo co dalej. „Wileńczyk" nie wiedział, co ma odpisać. Sprawa
szybko sama się wyjaśniła, bo całą tę grupę wywieziono na wschód, urato
wali się tylko ci, którzy od razu zdecydowali się na ucieczkę.
Bardzo szybko, bo już we wrześniu zatrzymano „Ewę" w kotle.
Szłam właśnie na odprawę do „Wileńczyka" z pocztą i po drodze my
ślałam, że odbiorę pocztę od „Ewy". Skargowie mieszkali w Alei Róż
na niskim parterze. W oknie nie było znaku bezpieczeństwa, spojrza
łam badawczo, że może się mylę, przyśpieszyłam kroku i szybko zna
lazłam się na wąskiej ścieżce między płotami na przedłużeniu ślepej
Alei Róż. Jak mi potem powiedziała Hanka Skarżanka, siostra „Ewy",
enkawudzista zainteresował się mną, zauważyli moją twarz i wybiegł
na zewnątrz, ale jego uwaga była zwró
cona w stronę Wielkiej Pohulanki, nie za
uważył mnie. Tym razem się udało.
Trzeba było odtwarzać sieć „Ewy" i
„Jagienki", a coraz trudniej było znajdo
wać zastępstwo za osoby aresztowano.
Gdy cichociem nem u „Tulipanozui"
udało się przez Londyn uzyskać połącze
nie z Warszawą i przekazać zapytanie,
co dalej robić, otrzymaliśmy zamiast od
powiedzi wiadomość, gdzie się obecnie
toczą walki w Warszawie. Byliśmy zu
pełnie zdani na siebie.
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15 października były imieniny mojej matki, przyszło parę osób,
postarałam się dać coś do zjedzenia. Ale dnia 17 października wieczo
rem przyszła do rodziców właścicielka mieszkania, w którym „Lu
dwik" nocował z dnia 6 na 7 lipca. Skąd i dlaczego znała mój adres, nie
wiem, nie powinna była go znać. Było u niej NKGB, bo podobno „Lu
dwik", przebywający od trzech miesięcy w więzieniu prosił, by mu
przesłać coś z jego rzeczy. Pani ta naiwnie powiedziała, że ona nic nie
ma, podała adres, gdzie mieszkał „Ludwik" i zawiozła tam NKWDzistów. Te dwie panie znały się i były ze sobą skłócone, wobec czego
właścicielka mieszkania powiedziała, że nie odda rzeczy bez pani Krysi
(czyli beze mnie). Pani ta podobno przyszła do mnie zaraz po odjeździe NKWD. Wydawało mi się, że zdążę uprzedzić lokal „Ludwika",
poszłam tam zupełnie „czysta". Matka moja coś wyczuła i nakreśliła
nade mną znak krzyża. Był wieczór, szłam spokojnie, bo wiedziałam,
że sąsiedzi w razie niebezpieczeństwa napiszą na płocie przydroż
nym słowo „dupa". Szłam świecąc latarką, szukając słowa ostrzeże
nia. Nie było go (po wielu latach dowiedziałam się, że słowo było,
tylko nie w tym miejscu, gdzie go szukałam). Panował zupełny spo
kój, jeszcze się zastanawiałam, czy nie zajść do sąsiadów o piętro wy
żej, ale odrzuciłam tę myśl. Zadzwoniłam, przywitał mnie uprzejmy
żołnierz. Spędziłam tam całą noc, w tym czasie przychodziły różne
przypadkowe osoby i wszystkie zatrzymywano. W nocy żołnierz się
zdrzemnął, myślałam o ucieczce, ale okna były szczelnie pozaklejane
na zimę, a mieli już mój adres, mogliby aresztować moją siostrę Wan
dę, a przecież miała 3-miesięczną córeczkę, a mąż jej już był interno
wany. Pytałam właścicielkę mieszkania, czy jej rodzice, staruszkowie,
potrafią powiedzieć, że ja nie jestem Krystyną. Odpowiedziała, że mat
ka która mnie bardzo lubi, na pewno powić o mnie Krysia. Dopiero w
kilkadziesiąt lat później dowiedziałam się przypadkiem, że areszto
wano tę właścicielkę i jej ojca, który zmarł w więzieniu w Wilnie, a
zostawili na łasce sąsiadów ciężko schorowaną matkę.
Gdy mnie rano przywieziono do siedziby NKGB na Ofiarną, od
razu zostałam powitana słowami: „Da zdrasłwujtie Kristina, Katerina".
Odpowiedziałam: „Krystyna - tak, ale Katarzyna - nie". Było kilku
śledczych, dostałam się w ogień krzyżowych pytań. Postanowiłam, że
się przyznam do pracy z „Ludwikiem”, ale z chwilą jego aresztu wszyst-
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ul. Kościuszki 16. M.p. gen. Czerniochowskiego. Tu oresztowono „Wilko"

Bogusze - tu oresztowono oficerów AK
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kie nici z organizacją się urwały i tego stanowiska trzymałam się przez
cały czas śledztwa.
Zaprowadzono mnie do celi, w której było zupełnie ciemno, tylko
na korytarzu paliła się słaba kopciłka, przy jej świetle zobaczyłam, że
do drzwi celi podeszła młoda dziewczyna z warkoczami, podała mi
rękę i wskazała, gdzie mogę usiąść. Zawsze potem, gdy do celi wpro
wadzano kogoś nowego w nocy, wychodziłam na jej spotkanie i poda
wałam rękę nowoprzybyłej. To był gest tak potrzebny człowiekowi,
kto po raz pierwszy dostawał się do celi więziennej.
Przy pierwszych przesłuchaniach upierałam się, że ponieważ mój
bezpośredni szef „Ludwik" jest aresztowany i na pewno jest też na
Ofiarnej, tylko on może mi powiedzieć, czy w ogóle mam zeznawać.
Żądałam konfrontacji. Odmówiono mi jej, ale dostałam od śledczego
list pisany na pewno ręką „Ludwika". Wynikało to i z charakteru pi
sma, tak dobrze mi znanego i z podpisu „Lu", gdyż tak czasem w
przystępie dobrego humoru mówiłam do niego: „panie Lu". List był
serdeczny. „Ludwik" napisał, że Sowieci występują jako sojusznicy
naszych sprzymierzonych, wobec czego występujemy wobec nich z
otwartą przyłbicą. Było to dla mnie zupełnie jasne, że o wyjściu od
działów w pole i ujawnieniu się mogę mówić, bo to jest ogólnie znane,
ale nic o sprawach nie ujawnionych. Po paru dniach od otrzymania
listu przeniesiono mnie do pojedynki, dano mi papier i ołówek i pole
cono pisać wszystko, co wiem o organizacji. Pisałam więc o wszyst
kich sprawach stereotypowych w sposób naiwny, że wiem... że w szta
bie jest oddział pierwszy, personalny, drugi, o którym nic nie wiem,
bo to pewno wywiad, albo kontrwywiad, że w trzecim oddziale pisze
się różnego rodzaju instrukcje, piąty to łączność itd., że komendant
„Wilk” oraz. „Ludwik” ujawnili się i zostali aresztowani, chociaż prze
cież prowadzili walkę ze wspólnym wrogiem - Niemcami itp. ogólnie
znane sprawy. Przypuszczam, że żadnej nieznanej mi im informacji
nie dostarczyłam. Potem zwrócono mnie do poprzedniej celi, ale już
pustej. [...]
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astronomii USB. Swoje obowiązki wykonuje do 15 grudnia

1938

matematyczno-przyrodniczy. W cześniej, od 1 października

Malinowskich.
Kształci się w Wilnie, gdzie w 1939

Władysława

191Ó r. w Krakowie jako córka
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Panie, żeś nas upokorzył... (1 9 9 7 ).

Jest autorką

bez uprzedzenia
(1994) oraz Mówią, o

sko docenta.
W 1981 r. przechodzi na emeryturę jako kierownik Zakładu Fizyki Atmosfery.

Instytucie Geofizyki PAN. Zdobywa stopień naukowy doktora nauk fizycznych i stanowi
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r. przechodzi wraz z siatką

szefa
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„Tomasza" „W ileń czyka” , kolejnego

1944

Heilmana

szefa sztabu Okręgu W ileńskiego.
Swoje obowiązki pełni do 17 października

łączności do dyspozycji mjr. Stanisława

odpraw członków sztabu Okręgu W ileńskiego.
Po aresztowaniu ppłk. L. Krzeszowskiego 17 lipca

terenie Wilna, prowadzenie

należy; kierowanie

1943 r. wraz z siatką łączności przechodzi do dyspozycji ppłk. Lubosława Krze-

szowskiego „Ludw ika".
Do jej obowiązków

Wiosną

żona. Początkowo

terenie Wilna: jako nauczycielka tajnego nauczania oraz w konspiracji.
We wrześniu 1942 r. wstępuje do AK i w październiku tegoż roku zostaje zaprzysię

nauczycielka
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Fragment książki Móruiij, o Panie, żeś nns upokorzył...

Wczesną jesienią (1941 r.) dostałam wiadomość od matki z Wilna,
że mój znajomy Teodor Cetys odwiedził ją (ojciec o tym nie wiedział)
i szuka kontaktu ze mną. Przyspieszyłam powrót do Wilna, zrozu
miałam, że wreszcie mogę się zaangażować całkowicie do pracy kon
spiracyjnej poważnie prowadzonej.
Przysięgę złożyłam na ręce nieznanego mi oficera, przedstawione
go mi jako „Ludwik". Zaczęłam od funkcji łączniczki u Cetysa („Sław"
lub „Sławek"), szefa III oddziału sztabu Okręgu Wileńskiego AK. Or
ganizował on od nowa siatkę konspiracyjnej łączności, po bardzo du
żych aresztach dotychczasowej. Montowaliśmy nową siatkę łączności
sztabu Okręgu na terenie miasta Wilna z jednostkami znajdującymi
się w mieście oraz - poprzez miejskie skrzynki - z terenem. Znałam
lepiej od mego szefa Wilno, pomagałam więc w utworzeniu takiej siatki,
by zapewnić bezpieczeństwo zarówno łączniczek jak i skrzynek kon
taktowych, a także żeby osiągnąć jak największą szybkość dostarcza
nia informacji w obie strony: od szefa sztabu do poszczególnych ko
mórek i odwrotnie. Zasadniczą trudnością była obowiązująca wczesna
godzina policyjna, więc trzeba było całą akq'ę przeprowadzać w bar
dzo krótkim przedziale czasu. Udało się nam tak ustawić obieg doku
mentów, żeby na list przekazany „skrzynce" przez każdą z agend otrzy
mać odpowiedź tego samego dnia. Powstały dwie odrębne siatki
skrzynek: jedna do oddania poczty przez agendy i druga do przeka
zania odpowiedzi. Oddzielnie miałam skrzynkę alarmową, bardzo
blisko. Na szczęście ani razu nie była potrzebna. Praca układała się
dobrze, „Sławek" miał duży zmysł organizacyjny. Na wiosnę 1943 r.,
kiedy „Sławek" wyjechał na odprawę do Warszawy - na czas swojej
nieobecności polecił mi się kontaktować bezpośrednio z szefem szta
bu „Ludwikiem" (płk. Lubosławem Krzeszowskim). Po powrocie „Sław
ka" obaj panowie zdecydowali, że będzie najlepiej - ze względu na
moje doświadczenie - żebym została przeniesiona wraz z całą siatką
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Aniela

Dziewulska-Łosiowa
Krystyna l(

Mówią, o Panie,żeś mię upokorzył,
A Ićyjj mi zasług i chwały przysporzył}

Słowa Kornela Ujejakiego,które posłużyły Anieli za tytuł jednej
z jej książek o łagierniczkach wyrażają najtrafniej całą jej osobo
wość*
Jak sama wyznała {^wywodziła się z rodziny kresowej w której do
tradycji należało prowadzenie walki o niepodległość i ponoszenie za
to konsekwencji,,•
Urodziła się 20 czerwca 1916 r. w Krakowie,jako córka później
szego profesora astronomii wileńskiego U.S.B* Szczęśliwe dzieciństwo
spędziła w Wilnie* Zanim ukończyła Wydz.Matematyczno-Przyrodniczy na
U.S.B. zaczęła pracować jako z-ca asystenta w Obserwatorium Astronomicznym.Tu miały się realizować jej zainteresowania.
Wybuch wojny był Szokiem grzebiącym nie tylko przyszłe plany i
marzenia ale i dotychczasowy codzienny byt. Rodzina znalazła się w
bardzo trudnych warunkach materialnych. Aniela podejmowała się róż
nych zajęć,również fizycznych, przerastających niejednokrotnie jej
siły.
Wstępem do późniejszej konspiracji wojskowej było,od połowy
1942 do czerwca 1944,uczestnictwo w tajnym szkolnictwie średnim,
gdzie wykładała matematykę i fizykę.
We wrześniu 1942 wstąpiła do konspiracji AKowskiej przyjmując
pseudonimKrystyna. Została łączniczką szefa III Oddz. Sztabu Okr.
Wileńskiego. W niedługim czasie z racji swego ogromnego zaangażowa
nia i wybitnych cech charakteru i umysłu została kierowniczką sieci
łączności wewnętrznej na m. Wilno. Do jej obowiązków należało także
prowadzenie sekretariatu,zorganizowanie archiwum, montowanie odpraw
członków sztabu i kontakty z kancelarią sztabu. Praca była dobrze
zorganizowana.
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1/ Dawała /jej/ ogromną radość wewnętrzną, ^rystyna ^/^ryżywała się
w ri

'^a^slsc^śiTwa^że^noźe na przekór władzom okupacyjnym robić
Tym mocniej przeżywała później diametralnie zmienioną sytuację

po zajęciu Wilna przez Armię Czerwoną w 1944 r. Liczne aresztowania
rozbiły konspirację.Ci co ocaleli pdtwarzali porwane sieci łącznoś
ci ale już(,bez dotychczasowego optymizmu • Dla Krystyny(skończyło
się to 17.)Ul<^^'dni\r^jej''fi^
chociaż nawet będąc w
więzieniu przekazała^Wilkowi(wiadomości o tym co się działo w Wilhie po jego aresztowaniu*
W siedzibie fKWD na ul.Ofiarne j|(Krystyna^ została poddana dłu
gotrwałemu i męczącemu śledztwu na którym
starała się tak
zeznawać aby nikomu nie zaszkodzić. Chyba udało jej się to skoro po
zakończeniu śledztwa sam śledczy powiedział z odrazą: Ach, ta gordaja Polaczka •
" ^ ^ ^ w u d n d i w a rozprawa zakończyła się dla Krystyny1
^ wyrokiem 10 lat obozów pracy przymusowej i 5 lat..namordnika,( ,jak w gwarze
więziennej nazywano dodatkową karę pozbawienia praw obywatelskich,
Po powrocie do więzienia ^odczuła nawet
bierze udziału w konspiracj
ni c " ^ e~odpowiada^T
Po krótkim pobycie w podwileńskim obozie ,w rocznicę smrgs
aree^rowania została wywieziona na Nieludzką Ziemię\gdzie w kil
ku łagrach /Mesju-Komi i specłagrach NKWD obwodu irkuckiego/ oraz
na zesłaniu spędziła 11 lat; najpiękniejszych lat życia każdego
człowieka -młodość !
W 2adxk«»ia* 1955 r. zaczęły się powroty Polaków ze Zw.Radzieckie
go.Pod koniec roku udało się wrócić

również ^Krystynie"- z nadwątla:

nym zdrowiem ale nienaruszonym kręgosłupem moralnym.
Rozpoczą["się trzeci etap jej życia,będący jak i poprzednie ^szuka
niem właściwej_dxogif/teraz już innej, w odmiennych warunkach,ale^
także trudnej.
Mimo kulkunastoletniej tak zasadniczej przerwie powróciła do
pracy w dziedzinie rozpoczętej przed wojną*Najpierw w Instytucie
Hydrologiczno-meteorologicznym następnie Instytucie Geofizyki PAN.
Zdobyła
stopień doktora i stanowisko docenta.Cieszyła się uzna
niem i sympatią ś r o d o w i s ^
Ale fo d c z i ^ ł a j a ^ ś jwewnątrz~ny~nlepokó^j^wśród złożonych I~3robnych muchk* spraw ustabilizowa~nego życia,

t>rak jej było bezpośrednich więzi międzyludzkich,f3 a w a -

nia ludziom czegoś z siebie samej • otkłaniiax3ąxis
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Skłoniło ją to do szukania kontaktu ze współtowarzyszkami przeżyć z
poprzednich ttniezapomnianych"lat. Tak doszło do wielokrotnych^z koniec*
ności jeszcze wówczas potajemnych.spotkań,wielokierunkowych dalszych
poszukiwań i wreszcie spisywania i rejestrowania wspomnień. Powstały
z nich dwie niezwykłe książki dokumentujące martyrologię kobiet,głów
nie żołnierzy AK, skazanych i deportowanych w latach 1944-1955 na nie
zliczone wyspy Archipelagu Gułag:
l.Konwój strzela bez uprzedzenia./1994/* 2.tfówią,o Panie,żeś nas upoPozycji tego typu jest już obecnie sporo,ale książki Anieli są
wyjatkowe.Napisane przez człowieka nie tylko doświadczonego i spostrze
gawczego, ale bardzo inteligentnego,który opisując fakty i zjawiska
jednocześnie je analizuje.Stara się zrozumieć zarówno poszczególnych
ludzi i całe społeczności jak i siebie samego- a to przede wszystkim.
Aniela(szukając właściwej drogiMo czym często wspomina znajdywała opar
cie w swojej'głębokiej! mądrej wierze i konsekwentnym realizowaniu
zasad chrzęścijańskich,posuwając się, w tym świecie trwogi i donosu
aż do organizowania mszy św. i rekolekcji na terenie obozu.
Jako doktór nauk fizycznych potwierdziła całym swoim życiem jedno
z fizycznych zjawisk

-

że szlachetny kruszec nie rdzewieje...

Zmarła 10 stycznia 2004 w Warszawie, żegnana na Cmentarzu Powąz
kowskim Wojsk, w uroczystej asyście wojsk, przez liczne groni
przyjaciół i towarzyszy broni.
Cześć

Jej pamięci !
Iza Kuczyńska
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Dziewulska - Łosiowa Anielay,, Krystyna * y i 9 l6-200f//.C , , AK

^

kierowniczka sekretariatu i sieci łączności wewru?. Sztabu
Okręgu Wileńskiego AK,więzień łagrów sowy^ zesłaniec^/
docent ,^dr nauk fizycznych
Urodziła się 20 cz»erca 1916 r.w Krakowie,jako córka Władysława,
^późniejszego profesora astronomii USB i Jadwigi z Malinowskich.
^ J^Zcfzęśliwe dzieciństwo^ przebiegło ~^ej) w Wilnie wraz z rodzeństwem:
Jadwigą / A

Q

L

H

Wandą

./ i Wacławem.^M'//-^^J

P<$statnie wakacje przedwojenne spędziła w rejsie fnjJ i niilri m na
Bałtyku.W atmosferze zagrożenia wojennego^ po przyspieszonym powro
cie do Wilna^zaciągnęła się do WSK i została wyznaczona do pełnie
nia

warty przy magazynach w o j s ł ^ w dn*19.IX»1939 /!/• Tego dnia

w Wilnie byli już sowieci.
Zanim Aniela dostała dyplom ukończenia Wydz.Matematyczno-Przy
rodniczego USB /dn.22.^7'. 1939/ zaczęła pracować jako zVca asysten

/ W<>|

ta w Obserwatorium AstrondmicznynuTu miały się realizować pej zain
teresowania. Zakończyły ^się jednak 15 grudnia 1939,kied^^?adz^ li
tewski!^ z

/

^

m

£

1

i

ę

f

y

U^ac^d. vt£H ©^ ukpc ^T

Szok spowodowany wybuchem wojny pogrzebał nie tylko przyszłe
plany i marzenia^ ale i dotychczasowy codzienny byt.Rozerwane zosta
ły więzy narzeczeńskie Anieli ze studentem Politechniki Lwowskiej
Andrzejem Majewskim,aresztowanym przy przekraczaniu granicy i

Wy

wiezionym, do ZSRR^skąd nie powrócił*
Rodzina Dziewulskich znalazła się w bardzo trudnych warunkach
materialnych.Aniela czuła się odpowiedzialna za niesprawną matkę
ilmrezsradnego ojca0Podejmowała się różnych zajęć,również fizycz.nych w ogrodownictwie,na torach kolejowych^w tkactwie. Kiejedno
krotnie przerastało to jej słabe siły fizyczne.
Wstępem do późniejszej® konspiracji wojskowej było uczestni
ctwo w tajnym nauczaniu ^matematyki i fizyki^najpierw w okolicach
Dryświat a następnie w Wilnie*
We wrześniti) 1942?"złożyła przysięgę w Armii Krajowej przyjmu- ^
III Oddzv

jąc pseudonim „ K r y s t y n a ”. Została łączniczk

eichoeiemTeodora Cletysa
Sztabu Okręgu^Wil
nego'lBył to okres organizowania h * od nowa^ porwanej aresztowaniap-S
\aLc ąiD/ W[CtUU( u o l . A ,

u
rvtofi p ic

hn

9 j^ a U t

i

UUiccitM*
e

^

o

Ł

cio&ci
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mi dotychczasowej siatki łączności.
W niedługim czasie z racji swego ogromnego zaangażowania uczu
ciowego^) l a ^ w ^ b i tnych cech charakteru i umysłu została kierownicz:ką sieci łączności wewnętrznej' na nuWilno* Do jej obowiązków należa
ło także prowadzenie sekretariatu,zorganizowanie archiwum,montowa
nie odpraw członków sztabu i kontakty z kancelarią sztabową,,
,'

iua przełomie
tzw.,, setka”

(j

1 9 4 3 /4 4

powstała w dowództwie Ukręgu mała komórka

składająca się z szefa sztabu „ Ludwika” /Lubosław

1 dwóch kierowniczek siatek łącz-

^Krzeszewski/,jego zVcy „ S ł a w k a ”
^ n o ś c ^jhf

^
^

* ^Barbara^ Skarga^śPo kontaktów z . W genem} 1 ,£rystyix£>

odpowiadającej za sieć wewn^t> Setka” miała swój lokal konspiracyjW m ieszkaniu p »K.0j jałowiczowe j^sio s try Feliksa Dzierżyńskiego,
gdzie codzienni^na~^dzir^(y(^ e ś n ie^rang^ spotykała się cała czwórką

■V1'^
•*

Praca była dobrze zorganizowana^,

W I b u d o w a n o dwie odrębne sieci obiegu dokumentów:- ,, tam5* i ,, z powV V 0V"

rotem”

z taką sprawnością funkcjonowania, że odpowiedź wracała ćfo

0 fi

\ nadawcy tego samego dnia.
*

,,Dawała

ogromną radość wewnętrzną* ^Krystyna” / wyżywa-

ła się w niej^tfyła s ^ ^ ś l i w a ,

że może na przekop władzom okupa-

cyjnym robić to co uważa za słuszne*’* _ ~~77^tf\vi iJidflCfĄ

*

Po zajęciu Wilna przez Armię Czerwoną w lipcu 194Vsytuacja
diametralnie się zmieniła. Liczne aresztowania rozbiły konspirację.
^

Coraz trudniej było znalejłć zastępstwo na miejsce osób aresztowa,.nv,

ni. co ocaleli, odtwarzali porwane

„ bez dotychczasowego^optymizmu

iplM

kim trudem^^udało^się
d

ri

twem

,^ p Ę g e z

Lo

”

^

*

N ie

sieci łączności, ale już
było^flyrektyw. udy

2

wiel-

s&s(.c po‘łączenie z dowódz-

w Warszawie iOjM^ekazać zapytanie, co dalej robić, otrzymano

zamiast odpowiedzi wiadomość ^dzie obecnie toczą się walki w W -wie”.
i e - n a - ^ T T t ^ ’^

k Jytuacja^ polityczna była roa-

paczliwa.^Oprócz "aresztowania dowództwa zaczęły się masowe wywózki
na Wschód, tisC£Ldbi*aUĄh
t *M ^ \
____ -— ---.~
8,Krystyna1rozpoczęła prac ę-^i ^olejnym szefem sztabu ,/Wileń-

i^vC
^

czykiem »^mar^ław^lieil^nj^. /Śiońcżyła się°/Sla niej 17^.1944^-w
dniu
aC*

a W g ^ o w anieychociraznawe t będąc w więzieniu La u ^ ^ Ś r n e j

zdołała przekazać „ W i l k o w i ” wiadomości o tym co się działo w Wilnie po jego aresztowaniu.
v\r

'

W

siedzibie WKWD na ul.Ofiarnej „Krystyna” została poddana
długotrwałemu i męczącemu śledztwu podczas ktore&o starała się tak
zeznawać
„ sozeznawać aby
aby nikomu nie zaszkodzić,mówić to co i tak wiedzą
jusznicy naszych sprzymierzeńców’*po ujawnieniu się dowództwa i
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- 3 wyjściu w pole oddziałów. Chyba się udało skoro po zakończeniu
śledztwa sam śledczy powiedział z odrazą z (f Ach ta gordaja Polaczka.

ką farsą zakończyła się dla wszystkich kobiet wyrokami po

10 lat

obozów pracy przymusowej i 5 lat ,, namordnika’* , jak w gwarze wię
ziennej nazywano dodatkową karę pozbawienia praw obywatelskich.
Po powrocie do więzienia

,, odczuła nawet pewną ulgę ...że

już nie bierze udziału w konspiracji,nie widzi jak^się wszystko^
wali,za nic nie^odpowiada...Człowiek zamknięty w celi więziennej

K/Kc
Po krótkim pobycie w fdjti ił-eR&LŁm, obozie w Prawie ni szkacft\ ^
dokładnie w rocznicę aresztowania została wywieziona na ,,nieludzżyje już w innym,bardzo^ ograniczonym

$

świecie,.1

ziemię’*
gdzie w wielu łagrach
/Mesju-Komi
i specłagrach
NKWD
• v obwodu irkuckiego/ oraz na zesłaniu spędziła^l^lkt, najpiękniejszych lat w życiu każdego człowieka

-

młodość?

W lutym 1946 po 24 dniach podróży w wagonie towarowym dobrnę
ła do obozu pracy w Mesju.Obozy pracy założone^rautonomicznej
w niezwy-

republice Komi (w~czasie wojn^/cffia
kle trudnych warunkach klimatycznych i terenowych.
W

obozach znajdowali się razem kryminaliści i więźniowie jbolitycz-

ni.Zarówno kobiety jak i mężczyźni.Ludzie reprezentujący różne fale
represji radzieckich,różne środowiska i strefy geograficzne.Kawet
ludzie z rosyjskiej inteligencji aresztowani w końcu lat trzydzie
stych,którzy mimo skończonych wyroków nie mogli wrócić do Rosji
z powodu

posiadania ,, wilczego biletu”

w swoich aktach personal

nych.ula nowoprzybyłych wszystko było szokujące.Jakby z innej pla
nety,ale jednocześnie jakieżmożliwości obserwacjife^^^^fi^b^o^owosci,stosunków międzyludzkich£_zachowan^wgłębiania się w^swoje
JS

ja’* w warunkach bezwolności obozowego życia.
'X -

Aniela była słabej budowy fizycznej.Starzy, więźniowie

oce

nialijże nie wytrzyma swoich 10 lat w y r o k u , z a t r u d 
niana
W

przy przeróżnych ciężkich pracach.
1948 r.zaczęto w ZSRR przeprowadzaćreorganizację sieci

obozów.Oddzielono kryminalistów od więźniów politycznych,kobiety
od mężczyzn.Dla politycznych tworzono tzw.spec-obozy o specjalnym
reżimie. Aniela równieg została skierowana do/Oźierłagu^a był to
cały archipelag obozów specjalnych rozłożonych co kilka lub kilka
naście kilometrów^na^Trasie o długosci~~320 km (w obwodzie irkuckimi
Była często
tapowana” /przenoszona/. Zwiedziła aż 13 kolonii
Zaobserwowała.że jednostki słabsze fizycznie były częściej prze-
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rzucane z obozu do obozu jako element mniej użyteczny w pracy.
¥. tej wędrówce miała okazję przekonać się jak dużo było Polek w
Ozierłagu. Wszystkie z AK,z kresów wschodnich.2, wieloma się zaprzy,

^

...

jazniła

'

J

i i £ Z g ,że Polki zazwyczaj trzymają się razem.

t to^samoobronĄ, I wielokrotnie pomagav£pg 2ietrw&ć)

W pewnym sensie
'

v

* . ya& $tK C \ %cu)H va <^\ck

I n h ^ o tC p o a l^ ly -c T e r ^

0

)

^

2miaH3cxHKgaHixaK3cjHaxwpxiawa!łziaiaaxwxłagEaBh xKawxxmiaiyxwiBiB

(

Wraz ze zmianami organizacyjnymi zostały wprowadone do iagrów

\Jk

dalsze obostrzenia, jak K^aźky np* wzmocnione konwoje, obowiązek
noszenia numerów na plecach.Podczas pobytu ntftcięgkiej kolonii 012
Aniela otrzymała nr S -303.19yło PÓwnia-żg r u d n i e ^ o ^ l ż e jszą ptacę
wobec przewagi ilościowej inteligentów i wobec tego większej konku
rencji .Aniela wykonywała ciężkie prace fizyczne mimo coraz; słabszej
kondycji.Chorowała,Stała się tzw, f dochagiagą’»„ Mimo to nie zrezygnowała z walki o wartości moralne.starała się nie poddawać apatii

')

Q

wffiysi&waj i wpływać na współtowarzyszki niedoli własnym przykładem
a^

i perswazją, J,ej stałym (Sylematem^yi i(^celeip feyło^szukanie właści-

\ l ^ ‘ *^1

wej drogi'w życiu.Znajdywała oparcie w swojej głębokiej i mądrej
wierze oraz konsekwentnym realizowanifel^zasad chrzęścijańskiech.

^

Doprowadziło ją tt^fdo^akich^ziałan jak potajemne zorganizowanie
w tym świecie trwogi i donosu - rekolekcji i rozważań Mszy śwr
Wyznała później że były jedne zjl^ajgłębszycg przeżyć wewnętrznych„

6C{C

iłr,*

W 1955 r . po pierwszej wielkiej amnes\ii^"dla^ w a ^ ź ^ ^ w T ^ o l i ^ c z nych

{
La

^ « InCP
/I

zaczęły się powroty do P o l s k i ^

tym czasie Aniela znajdywarła sTę^już na zesłaniu*^ Początek teg©
fragmentu życiaxna nieludzkiej ziemi był nie mniej ciężki niż obóz.

11/M

—V

^

__ ; J S

. __________ _— X __ -"■>*____ - X
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Chociaż była ni^^jjtfo^ha^ale^^zUpełnie adana na siebie sam^Py^usiała
sama jaaxaiafcia zarobić na życie .^raca^J i Warunki bytowaniafrlie różni-

^

f

praktycznie od obozowych tyle że~nie ^^^^podPstrażą.

W tej sytuacji przyjęła pomoc-propozycję fikcyjnego małżeństwa z Po||UkMl ,

lakiem,mieszkającym z innymi trzema Polakami*B^^^te^na statusie
,,wolnych’’ i pracujących. Prowadziła im wspólne gospodarstwo domowe*

nV

Pód koniec

1955 r. Anieli również udało się wrócić do kraju-

-z nadwątlonym zdrowiem,ale z nienaruszonym kręgosłupem moralnym,
Połączyła się z rodziną.Mimo kilkunastoletniej

,tak zasadniczej

przerw^® powróciła do pracy w rozpoczętej przed wojną dziedzinie
k8

Najpierw

w Instytucie Hydrologiczno-Meteorologicznym a następ

nie w Instytucie Geofizyki PAH.Sl^l^iiastopień doktora /r.1968/ i
\

stanowisko docentayjjużo publikowała. Cieszyła się uznaniem i sympa
^

tią srodowiska zawodowego.

\

*
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Wyszła za mążYza Leona Łosia' „Agresta” ,żołnierza AK z Białostoc
czyzny,również „repatrianta” ze zwiedzanego dokładnie^ przez 12 lat
„Archipelagu

Gułag” <,

tejptistabilizowanej Isytuacji Aniela)(odczuwała jakiś wewnętrs

%/

ny niepokój.Brak jej było^bezpośrednich więzi międzyludzkich,któ
rymi żyła w latach obozowychT^awania ludziom czegoś z: siebie same^

.V)

Było
to w dalszym
ciągu
szukanie właściwej drogi
i skłoniło^do
_
„
__
_

i

'JU ^

^

z^pSpr^^atleh1 ^

nawiązania kontaktów ze współ^towś^^

^

a tak trudnych do wykreślenia z pamięci.
do wielokrotnych ,z konieczności jeszcze wówczas pota
jemny ch , spo tkań^xwxęxKxaKKkxpałi±yKXHyKl!txiirarw ie 1 ok i e runkowych

dalszych poszukiwań % w*»e«itaŁ£ spisywania xxEK 3SStK®waHxa wspom
nień., Powstały z nich dwie niezwykłe książki dokumentujące martyro
logię kobiet,głównie żołnierzy AK,skazanych i deportowanych w laę
tach 1944-1955 na niezliczone wyspy „Archipelagu Gułag,,”
Jedna to Konwój strzela bez uprzedzeniaK^łf^^S^wierająca listę
Ż

SA

^ /
/

iA

X ,
/

/

\u

yw
K

u

■

i własnymi wspomnienia

mi autorki |/Białystok 1997/[~MÓwią,o Panie,żeś nas upokorzył...
bą to pozycje wyjątkowe.opracowane przez człowieka nie tylko oso

sr.fn.
•\o

oko 1000 nazwi^k^T^druga^rozs^erzoną^

■

biście doświadczonego i spostrzegawczego ale bardzo inteligentnej
który opisując fakty i^zjawiska jednocześnie je analizuje, stara
się zrozumieć jaxs:x:fcykksi

zarówno poszczególnych ludzi i całe

społecznością jak i siebie samego -

a to przede wszystkim -

w myśl wyznawanej dewizy wiech każdy idzie swoją drogą,byleby ona
wiodła wzwyż.

/0

filn i^ » k ą
Chociaż urodziła się w Krakowie ,czuła sięrWi

utrzymującą najserdeczniejsze kontakty ze środowiskiem wileńskim
Była liatką Chrzestną sztandaru^ i ^ e ^ k i e g S ^ OTśręgu^SZŻAK,
Odznaczona Krzyżem Walecznych i srebrnym Krzyżem Zasługi z Mieczami^Krzyżem Armii Krajowej,Medalem Wo§ska Polskiego,' *

•

Zmarła 10 stycznia 2004/w^ Warszawie,żegnana na Wojskowym
Cmentarzu Powązkowskim w uroczystej asyście wojska przez liczne

U

grono przyjaciół i towarzyszy broni.
Pochowana w Panteonie AKowskim,^/obok męża—Leona Łosia ,,Agresta”
APAK: sygn......... ......

KHK sygn............ .

Arch.Instytutu Geofizyki PAN - teczka osobowa — — —
A.Dziewulska-Łosiowa,Mówią o Panie żeś nas upokorzył,
1997 8^117-311;

• ^ ^ u i | łystok
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Dziewulska - Łosiowa Aniela /1916-2C04/
„ Krystyna”

ppor. kierowniczka sekretaria

tu i sieci łączności wewnętrznej Sztabu
Okręgu Wileńskiego AK,więzień sowieckich
łagrów,docent,dr nauk fizycznych
^llVt^|s.kuWM5°dziła się 20 czerwca 1916 r. w Krakowie ,jako córka Władysławaj^pÓźniejszego profesora astronomii Uniwersytetu Stefana Batore
go /USB/ i Jadwigi z Malinowskich. Szczęśliwe dzieciństwo spędziła
od 1920 r. w Wilnie wraz z rodzeństwem:: Jadwigą /1914-1999/, Wandą
/1919- / i Wacławem /1924- /.

,. .

Jak sama napisała we wstępie do swoje j/tfłagierniczkach „ wywodziłam się z rodziny kresowej z Witebszczyzny w której do tradycji
należało prowadzenie walki o niepodległość i ponoszenie za to konswkwencji..

/Mówią o Panie... s - l l f /- Życie Anieli było kontynua

cją tej tradycji a użyte przez nią w tytule książki słowa Kornela
Ujejskiego

,o Panie, żeś mię upokorzył
A Tyś mi zasług i chwały przysja^zył.. . ”

wyrażają najtrafniej całą jej osobowość.
Ostatnie przedwojenne wakacje spędziła jako zapalona żeglarka
w rejsie na Bałtyku. W atmosferze zagrożenia wojennego,po przyspie
szonym powrocie do Wilna,zaciągnęła się do WSK i została wyznaczona
do pełnienia warty przy magazynach wojskowych w dn.19.IX.1939 / [ / •
W tym dniu w Wilnie byli już

sowieci...

Zanim Aniela dostała dyplom ukończenia Wydz.Matematyczno-Przy
rodniczego USB /22 listopada^.939/ zaczęła pracować jako zastępca
asystenta w Obserwatorium Astronomicznym. Tu miały się realizować
jej zainteresowania.Zakończyły się jednak 15 grudnia 1939,kiedy de
cyzją władz litewskich przestał istnieć uniwersytet /USB/.
Szok spowodowany wybuchem wojny pogrzebał nie tylko przyszłe
plany i marzenia ale i dotychczasowy codzienny byt.Kozerwane zosta
ły więzi narzeczeńskie Anieli ze studentem Politechniki Lwowskiej
Andrzejem Majewskim,aresztowanym przy przekraczaniu granicy sowie
cko-niemieckiej i wywiezionym do ZSRR,skąd nie powrócił.
Rodzina Dziewulskich znalazła się w bardzo trudnych warunkach
materialnych. Mieszkająca z rodzicami Aniela czuła się odpowiedzial
na za niesprawną matkę i niezaradnego życiowo ojca.Podejmowała się
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- 2 różnych zajęć, także fizycznych(w ogrodownictwie,na torach kolejo
wych,w tkactwie^przerastających jej słabe siły fizyczne.
Wstępem do późniejszej konspiracji wojskowej było uczestnictwo
w tajnym nauczaniu matematyki i fizyki w zakresie szkół średnich*
Na jesieni 1942 wstąpiła do AK i złożyła przysięgę przyjmując
pseudonim

,, Krystyna M» Została łączniczką Szefa III £x±s Oddz.

Sztahu Okręgu Wileńskiego AK Teodora Cetysa / „ Sław” ,, Sławek” /
c
Cichociemnego. Był to okres organizowania od nowa konspiracyjnej
siatki łączności porwanej dotkliwymi aresztowaniami w[okresie^ostat---------

nim.
W niedługim czasie z racji swego ogromnego zaangażowania uczu

ciowego dla Sprawy, oraz wybitnych cech charakteru i umysłu została
kierowniczką sieci łączności wewnętrznej na m.Wilno. Do jej obowiąz
ków należało także prowadzenie sekretariatu,zorganizowanie archiwum,
montowanie odpraw członków sztabu i kontakty z kancelarią sztabową.
Zbudowano dwie odrębne sieci obiegu dokumentów: ,,tam” i ,, z powro
tem” z taką sprawnością działania że odpowiedź wracała do nadawcy
tego samego dnia.Materiały,broń,dokumenty kursowały zdawałoby się
bezbłędnie.Nie było potrzeby uruchamiania sieci alarmowej. A jednak
każdy dzień przynosił jakieś ,, urozmaicenia”

i ,JCrystyna* nie roz

stawała się z trucizną.
Oceniano że praca była dobrze zorganizowana.,, Dawała ^jej7 ogrom
ną radość wewnętrzną.^7»Krystyna ”_7 wyżywała się w niej.Dyła szczęś
liwa, że może na przekór władzom okupacyjnym robić to co uważa za
słuszne”

/Mówią o Panie... s.127-8/*

W okresie zbliżającej się Akcji ,,Burzy” i Operacji Ostra Brama
11

Krystyna” wchodziła do ścisłej grupy sztabowej ,,ludwika” /płk Lu-

bosława Krzeszowskiego/ ówczesnego zastępcy komendanta Okręgu Wileń
skiego na teren m.Wilna. Przybywało wiele dodatkowej pracy,która
przeciągała się do późna w nocy.

,,Krystyna musiała nawet - acz z bó-

lem-zrezygnować z pracy w tajnym szkolnictwie.
Na przełomie 194 3/44 powstała w dowództwie Okręgu mała komórka
tzw. „ s e t k a ”

składająca się zjśzefa sztabu ,, Ludwika” /płk Lubo-

sław Krzeszowski/,jego zastępcy ,, Sława”
tek łączności:

i kierowniczek dwóch sia

,,E w y ” /Barbara Skarga/ z sieci zewnętrzne j^ do kon -

taktów z terenem i ,,Krystyny»»

odpowiadającej za sieć wewnętrzną

w m.,,Tilnie. ,, Setka’’ miała swójjlokal konspiracyjny w mieszkaniu
p.Kojjałowiczowej,siostry Feliksa Dzierżyńskiego,gdzie codziennie
wcześnie rano,przez dwie godziny^spotykała się cała czwórka. Gospo
dyni lokalu,ogromnie oddana polskim sprawom mówiła żeJprat jej
U

przyniósł straszny wstyd rodzinie/T/ówią o Panie ... s.128 /
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Po zajęciu Wilna przez Armię Czerwoną w lipcu 1944 sytuacja
diametralnie się zmieniła.Liczne aresztowania rozbiły konspirację.
Coraz trudniej było znaleźć zastępstwo

na miejscy osćb aresztowa

nych.Ci, co ocaleli,odtwarzali porwane sieci łączności,ale już
,,bez dotychczasowego optymizmu’’. wie było dyrektyw. &iedy z wiel
kim trudem udało się

przez Londyn uzyskać połączenie z dowódz

twem w 'Warszawie i .przekazać zapytanie,co dalej robić,otrzymano za
miast odpowiedzi wiadomość,gdzie obecnie toczą s i ^ a l k i w Warszawie.
Byli zdani zupełnie na siebie...ń* /Mówią o Panie... s.145/. A sytu
acja polityczna była rozpaczliwa. Oprócz aresztowania dowództwa za
częły się masowe wywózki na Wschód.
,,Kryśtyna ’’ rozpoczęła pracę z kolejnym szefem sztabu ,, Wi-

Y S * /bł>T\r le]iczykiem’’ ^Stanisław Heilman/. Skończyła się ona dla niej 17 paź/
dziernika 1944 w dniu jej aresztowania,chociaż nawet będąc w wię
zieniu na ul.Ofiarnej zdołała przekazać ,,Wilkowi’’wiadowmosci o tym
co się działo w Wilnie po jego aresztowaniu.
W siedzibie NKWD,na ul.Ofiarnej,,,Krystyna została poddana
długotrwałemu i męczącemu śledztwu podczas którego starała się tak
zeznawać aby nikomu nie zaszkodzić,mówić tylko to co i tak wiedzą
,,sojusznicy naszych sprzymierzeńców’’ po ujawnieniu się dowództwa
i wyjściu w pole oddziałów.Chyba się udało skoro po zakończeniu
śledztwa sam śledczy powiedział z odrazą ,, Ach ta gordaja Polaczka »
A na ,,Krystynę’’

jakby miód spłynął,’* /Mówią o Panie... s.158./

Elwudniowa rozprawa,która była z góry przygotowaną jedną wielką
farsą

zakończyła się dla wszystkich kobiet wyrokami po 10 lat obo

zów pracy przymusowej i 5 lat

,, mamordnika” ,jak w gwarze więziennej

nazywano dodatkową karę pozbawienia praw obywatelskich.
Po powrocie do więzienia ,, odczuła nawet pewną ulgęf.. że już
nie bierze udziału w konspiracji,nie widzi jak się wszystko wali,za
nic nie ^ odpowiada...(Iżłowiek zamknięty w celi więziennej żyje już
w innym,bardzo ograniczonym świeeie..’’ / M ^ w i ^ o Panie ... s. 158-9/
Po krótkim pobycie w obozie w Prawieniszkach k/Kow#na,dokłaJ nie w rocznicę aresztowania^została wywieziona na ,,nieludzką zie
mię', gdzie w wielu łagrach /Mesju-Komi i specłagrach NKWD) obwodu
irkuckiego/ oraz na zesłaniu spędziła 11 lat ,najpiękniejszych lat
w życiu każdego człowieka

-

młodość !

W lutym 1946 r. p o ^24 dniach podróży w wagonie tpwarowym do
brnęła do obozu pracy w Mesju.Obozy pracy założone były w czasie?
wojny w automomicznej republice Komi^w niezwykłe trudnych warunkach
klimatyczhych i terenowych(^la~buduwy~~linii kolejowej.T.» obozach
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znajdywali się razem kryminaliści i więźniowie polityczni .Zarówno
kobiety jak i mężczyźni.Ludzie reprezefctujący różne fale represji
radzieckich,różne środowiska^ strefy geograficzne.wawet ludzie z
rosyjskiej inteligencji aresztowani w końcu lat trzydziestych k t ó 
rzy nimo skończonych wyroków nie mogli wrócić do Rosjji z powodu
posiadania ,,wilczego biletu’* w swoich aktach personalnych*
Dla nowoprzybyłych

wszystko byłoszokujące.Jakby z innej planety,

ale jednocześnie jakież możliwości obserwacji różnych zachować,oso
bowości, stosunków międzyludzkich^,,wgłębiania się w swoje ,,ja’’
w warunkach bezwolności obozowego życia*
Aniela była słabej budowy fizycznej.starzy łagiernicy oceniali
że nie wytrzyma/swoj.o^6ClU^latTwyroku,tym bardziej,że zatrudniana
byia przy różnegp ro^Tźaju ciężkich pracach.

w

W 1548 r. zaczęto w ZSRR przeprowadzać reorganizacjdsieci

obo

zów.Oddzielono kryminalistów od więźniów politycznych,kobiety od
mężczyzn.Dla politycznych tworzono tzw.opec-obozy o specjalnym re
żimie .Aniela również została skierowana do takiego obozu tzw.Ozierłagu,a był to cały archipelag obozów specjalnych w obwodzie irku
ckim, tozłożonych co kilka luukilkanaście kilometrów na trasie o dłu
gości 320 km. Syła często ,,etapowana*’/przenoszona^ j^Zwiedziła*’ aż
13 kolonii. Zaobserwowała w tym czasie^że jednostki słabsze fizycz

nie były częściej przerzucane /właściwie pozbywane/ z obozu do ofcozu^jako element mniej użyteczny w pracy* W tej wędrówce miała okazję
przekonać się jak dużo było Folek w Ozierłagu. Tszystkie z AK, z
kresćwjwschodnich. Z wieloma się zaprzyjaźniła stwierdziła,że Folki
zazwyczaj trzymają si^razem. W pewnym sensie był to odruch samoobro
ny .wielokrotnie pomagał ocalić życie.
Wraz ze zmianami organizacyjnymi zostały wprowadzone do łagrów
dalsze obostrzenia, jak np.wzmocnione iconwo je ,obowiązek noszenia nu
merów na plecach. Podczas pobytu

w ciężkiej kolonii

012

Aniela

otrzymała nr S - 303. Y/obec przewagi wxtyBlaxBbaxaEk ilościowej
inteligentów a więc i większej konkurencji trudniej było w tych obo
zach o lżejszą pracę.Aniela wykonywała ciężkie prace fizyczne mimo
coraz słabszej kondycji .Chorowała.Stała się tzw.,,dochadiagą**
Człowiek na wykończeniu/* Nie zrezygnowała jednak z walki o wartoś
ci moralne.starała się ,nie poddawać apatii i wpływać na współtowarzyszki niedoli własnym przykładem i perswazją. Jej stałym dylema
tem było ,,szukanie właściwej drogi** w życiu. Znajdywała oparcie
w swojej głębokiej mądrej wierze i w konsekwentnym realizowaniu
zasad chrzęścijań3kich.Doprowadziło ją to aż do takich działań jai<
potajemne zorganizowanie w tym świecie trwogi i donosu ... reko(jilCćji
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- 5 i rozważań Mszy św. Wyznała później że były to jedne z ,, najgłęb
szych

przeżyć wewnętrznych! I ../Mówią,o Panie ...s.235/

W 1955 r.po pierwsze
nych zaczęły się powroty

elkiej amnestii dla więźniów polityczPolski.

W tym czasie Aniela znajdywała się już na zesłaniu w Kraju Krasno
jarskim.Początek tego odcinka życia na nieludzkiej ziemi był

nie

mniej ciężki niż obóz„Ghociaż była niby ,, wolna**** ale zupełnie
zdana na siebie samą.Musiała sama zarobić na życie.Warunki byto
wania i pracy nie różniły się praktycznie od obozowych,tyle że
nie było się pod strażą.
W tej sytuacji przyjęła pomoc-propozycję fikcyjnego małżeń
stwa z Polakiem mieszkającym z innymi trzema Polakami. Wszyscy by
li na statusie ,,wolnych’’ i pracujących. Aniela prowadziła im
wspólne gospodarstwo domowe.
Pod koniec 1955 r. Anieli udało się wrócić do kraju - z nad
wątlonym zdrowiem,ale z nienaruszonym kręgosłupem

moralnym.

Połączyła się z rodziną. Mimo kilkunastoletniej,tak zasadni
czej przerwy, powróciła do pracy w rozpoczętej przed wojną dziedzi
nie, najpierw w Instytucie Hydrologiczno-Meteorologicznym a na
stępnie Instytucie geofizyki PAN. Uzyskała stopień doktora/19§^ r./
i stanowisko docenta /1974/.Dużo publikowała.Cieszyła się uznaniem
i sympatią środowiska zawodowego.
Wyszła za mąż za Leona Łosia ,,Agresta” żołnierza AK z Białostoc
czyzny ,również ,, repatrianta” ze zwiedzanego dokładnie przez. 12
lat „,Archipelagu Gułag*’.
W tej jakby ustabilizowanej sytuacji Aniela odczuwała jakiś
wewnętrzny niepokój, arak jej było dawania ludziom czegoś z siebie
samej,odczuwała brak bezpośrednich więzi międzyludzkich,którymi
żyła w latach obozowych. Eyło to w dalsaym ciągu ,,szukanie właś
ciwej drogi’* w życiu i skłoniło ją do nawiązania kontaktów ze
współtowarzyszkami przeżyć z lat minionych a tak trudnych do wy
kreślenia z pamięci.
Dzięki temu doszło do .wielokrotnych,z konieczności jeszcze
niejawnych spotkań, wielokierunkowych poszukiwań a następnie spi
sywania wspomnień. Powstały z nich dwie niezwykłe książki dokumen
tujące martyrologię kobiet,głównie żołnierzy AK,skazanych i deporto
wanych w latach 1944-1955 na niezliczone,,wyspy Archipelagu Gułag*’ .
Jedna to

Konwój strzela bez uprzedzenia.ciałystok 1994,zawierają-

ca listę ok.1000 nazwisk wywiezionych do ZSRR f&lek i druga z roz
szerzoną listą i własnymi wspomnieniami autorki Mówią,o Panie,żeś

60

nas^upok^rzył...białystok 1997. Są to pozycje wyjątkowe w obfitej lite
raturze wspomnieniowej z łagrów. Opracowane przez, człowieka nie tylko
spostrzegawczego i osobiscie doświadczonego,ale bardzo inteligentnego*
który opisując fakty i zjawiska jednocześnie je analizuje. Stara się
zrozumieć zarówno poszczególnych ludzi i całe społeczSSŚSi,jak i siebie
samego - a to przede wszystkim - w myśl wyznawanej dewizy ,, niech każdy
idzie swoją drogą,byleby ona wiodła wzwyż” /Mówią,o Fanie... s.241 /.
Chociaż Aniela urodziła się w Krakowie czuła się zawsze Wilnlanką utrzymującą najserdeczniejsze kontakty ze środowiskiem wileńskim
AK. Była Matką Chrzestną sztandaru Okręgu Wileńskiego AK.
Odznaczona była Krzyżem Walecznyaih, srebrnym Krzyżem Zasługi z
Mieczami, Krzyżem Armii Krajowej,Medalem Wojska Polskiego.
Zmarła 10 stycznia 2004 r.w Warszawie.Żegnana na Wojskowym
Cmentarzu Powązkowskim w uroczystej asyście wojska przez liczne gro
no przyjaciół i towarzyszy broni. Fochowana w Fanteonie AKowskim
obok męża Leona Łosia „Agresta".
Izabela Kuczyńska
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Odnaleźć właściwą drogę*..
Aniela Dziewulska - Łosiowa
r, Krystyna”
Urodzona w Krakowie /26.VI.1916/, spędziła dzieciństwo w Wilnie
II lat w ZSRR, po wojnie kilkadziesiąt lat w Warszawie: - ale zawsze?
aż do końca życia czuła się Wilnianką !
Sprawił to nie tylko urok Ziemi Wileńskiej, czy atmosfera „ b u 
zującego zapału” z okresu działalności konspiracyjnej w Wilnie,ale
I rodzinne korzenie.
Wywodziła się z rodziny kresowej o tradycjach „ prowadzenia
walki o niepodległość i ... ponoszenia za to konsekwencji”.
Ojciec Władysław Dziewulski był profesorem astronomii na Uni
wersytecie St.Batorego w Wilnie. Aniela jeszcze przed ukończeniem
studiów na Wydz.Matematyczno-Przyrodniczym USB zaczęła pracować,
zgodnie ze swoimi zainteresowaniami„jako z-ca asystenta w Obserwa
torium Astronomicznym. Była wysportowaną młodą dziewczyną,zapaloną
żeglarką,z pięknymi planami małżeńskimi w najbliższej przyszłości.
Wybuch wojny zniweczył wszystko. Rodzina znalazła się w b.trud
nych warunkach materialnych►Mieszkająca z rodzicami Aniela czuła się
odpowiedzialna za schorowaną matkę i wyrzuconego

z,pracy ,niezarad

nego życiowo ojca. Imała się wszelkich gajęć,często przekraczają cych jej siły fizyczne,jak praca w polu,na torach kolejowych.
W okresie od połowy 1942 do czerwca 1944 uczyła też matematyki
i fizyki na tajnych kompletach szkoły średniej.
We wrześniu 1942 włączyła się do AKowskiej konspiracji przyj
mując pseudonim „ Krystynami Zaczęła od funkcji łączniczki Szefa
III Oddz. Sztabu Okręgu Wileńskiego.Po dużych aresztowaniach trzeba
było montować od nowa siatkę konspiracyjnej łączności. Na wiosnę
1943 została przeniesiona z całą siatką bezpośrednio pod rozkazy
Szefa Sztabu Okręgu.Odpowiadała za sieć łączności wewnętrznej w
m.Wilnie,prowadziła sekretariat,organizowała archiwumrmontowała
odprawy członków sztabu.Praca była dobrze zorganizowana i jak wyzdawała jej ogromną radość wewnętrzną.Wyzywa
na je sama ,, Krystyna”
o u o
ła się w niej.”
Tym boleśniej przeżywała zupełnie zmienioną sytuację po zaję
ciu Wilna przez Armię Czerwoną w 1944 r. Po pierwszych licznych
aresztowaniach konspiracja rozsypała się. Ci co ocaleli próbowali
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odtwarzać porwaną ł4czność, ale już ,, bez dotychczasowego optymiz
mu i’Wkrótce ,, Krystyna ” również została aresztowana/ 17.-X.1944/.
Podczas długotrwałego i b.męczącego śledztwa najwidoczniej zacho
wywała się dzielnie skoro śledczy na zakończenie powiedział o niej
,,(Wu ta gordaja Polaczka.”
Otrzymała wyrok
,, namordnika”

10 lat obozów pracy przymusowej i 5 lat

tzn* dodatkowej kary pozbawienia praw obywatelskich.

Dokładnie w rocznicę aresztowania została wywieziona na ffnieludzką
. . ii
,
Ziemię,gdzie w wielu łagrach /Mesju-Komi i w obwodzie^ irkuekim/
spędziła

następne 11 lat - czyli całą swoją młodość !

Pod koniec 1955 wróciła do kraju z nadwątlonym zdrowiem fi
zycznym ,,ale nie psychicznym.
Mimo kilkunastoletniej przerwy powróciła do pracy w dziedzi
nie z której wyrwała ją wojna z najpierw w Instytucie Hydrometeoro
logicznym a później Instytucie Geofizyki PAN. Zdobyła stopień do
ktora, stanowisko docenta, uznanie i sympatię środowiska.
Wyszła za mąż za Leona Łosia,żołnierza AK z Białostocczyzny
ps.i,Agrest,też długoletniego zesłańca na wyspy Archipelagu Gułag.
Mimo sytysfakcji z pracy zawodowej i stabilizacji życia oso
bistego odczuwała ciągle jakiś ,, niepokój wewnętrzny ”,brak bez
pośrednich więzi międzyludzkich fidawania ludziom czegoś z siebie.
Zaczęła szukać kontaktów ze współtowarzyszkami obozowych przeżyć.
'■Ą

Inicjowała spotkania,spisywanie wspomnie, Powstały z, nich dwie
niezwykle cenne książki dokumentające martyrologię kobiet-Polek
żołnierzy konspiracji niepodległościowej;,skazanych i deportowanych
do ZSRR w latach 1944-1956:: Konwój strzela bez uprzedzenia./1994/,,
i Mówią,o Panie,żeś nas upokorzył.../1997/. Obie pozycje nie tylko
rejestrują Jakty i^przyżycia ale je analizują przede wszystkim
pod kątem znalezienia właściwej drogiJ'w najtrudniejszych nawet
okolicznościach.Anieli napewno pomogła w tym jej głęboka,f| mądra l
odw9ig?a ,która popchnęła ją w jednym z obozów do zorganizowania
/wraz z Grażyną Lipińską/ Mszy św. i rekoleksji !
Tym samym słowa Kornela Ujejskiegojużyte w tytule jej
książki ,,Mówią^o Panie, żeś mię upokorzył
A Tyś mi zasług i chwały przysporzył..,
odnoszą się jakby do niej samej.
Zmarła w Warszawie 10 stycznia 2004,żegnana na Cmentarzu
Wojskowym na Powązkach z honorami wojskowymi prz:ez liczne grono
przyjaciół i towarzyszy broni.

Cześć Jej pamięci !
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Aniela Dziewulska - Łosiowa

t , Krystyna”
Urodzona w Krakowie / 2 Q . VI.1916/, spędziła dzieciństwo w Wilnie,
II lat w ZSRR, po wojnie kilkadziesiąt lat w Warszawie - ale zawsze
aż do końca życia czuła się Wilnianką !
Sprawił to nie tylko urok Ziemi Wileńskiej, czy atmosfera ,, bu
zującego zapału” z okresu działalności konspiracyjnej" w Wilnie,ale
i rodzinne korzenie.
Wywodziła się z rodziny kresowej o tradycjach „ prowadzenia
walki o niepodległość i ... ponoszenia za to konsekwencji”.
Ojciec Władysław Dziewulski był profesorem astrondmii na Uni
wersytecie St.Batorego w Wilnie. Aniela jeszcze przed ukończeniem
studiów na Wydz.Matematyczno-Przyrodniczym USB zaczęła pracować,
zgodnie ze swoimi zainteresowaniami„jako z-ca asystenta w Obserwa
torium Astronomicznym.Była wysportowaną młodą dziewczyną,zapaloną
żeglarką,z pięknymi planami małżeńskimi w najbliższej przyszłosci.
Wybuch wojny zniweczył wszystko. Rodzina znalazła się w b.trućPnych warunkach materialnych„Mieszkająca z rodzicami Aniela czuła się
odpowiedzialna za schorowaną matkę i wyrzuconego z pracy,niezarad
nego życiowo ojca. Imała się wszelkich gajęć,często przekraczają cych jej siły fizyczne,jak praca w polu,na torach kolejowych.
W okresie od połowy 1942 do czerwca 1944 uczyła też matematyki
i fizyki na tajnych kompletach szkoły średniej.
We wrześniu 1942 włączyła się do AKowskiej konspiracji przyj
mując pseudonim „ K r y s t y n a ^

Zaczęła od funkcji łączniczki Szefa

III Oddz. Sztabu Okręgu Wileńskiego.Po dużych aresztowaniach trzeba
było montować od nowa siatkę konspiracyjnej łączności. Na wiosnę
1943 została przeniesiona z całą siatką bezpośrednio pod rozkazy
Szefa Sztabu O k r ę g u . Odpowiadała za sieć łączności wewnętrznej w
m.Wilnie,prowadziła sekretariat,organizowała archiwum^montowała
odprawy członków szta bu . Praca była dobrze zorganizowana i jak wyzdawała jej ogromną radość wewnętrzną.Wyzywa
na je sama ,, Krystyna”
ła się w niej. ”
Tym boleśniej przeżywała zupełnie zmienioną sytuację po zaję
ciu Wilna przez Armię Czerwoną w 1944 r. Po pierwszych licznych
ar es ztowaniach konspiracja rozsypała się. Ci co ocaleli próbowali
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odtwarzać porwaną łączność, ale już ,, bez dotychczasowego optymiz—
mul’Wkrótce ,, Krystyna ” również została aresztowana/ 17.X.1944/.
Podczas długotrwałego i b.męczącego śledztwa najwidoczniej zacho
wywała się dzielnie skoro śledczy na zakończenie powiedział o niej
ta gordaja Polaczka.”
Otrzymała wyrok

10 lat obozów pracy przymusowej i 5 lat

,, namordnika’’ tznvdodatkowej kary pozbawienia praw obywatelskich.
Dokładnie w rocznicę aresztowania została wywieziona na ((Nieludzką
ii

•

Ziemię,gdzie w wielu łagrach /Kesju-Komi i w obwodzie irkuekim/
spędziła

następne 11 lat - czyli całą swoją młodość !

Pod koniec 1955 wróciła do kraju z nadwątlonym zdrowiem fi 
zycznym yale nie psychicznym.

Mimo kilkunastoletniej przerwy powróciła do pracy w dziedzi
nie z której wyrwała ją wojna:: najpierw w Instytucie Hydrometeoralogicznym a później Instytucie Geofizyki PAN. Zdobyła stopień do
ktora ,stanowisko docenta, uznanie i sympatię środowiska.
Wyszła za mąż za Leona Łosia,żołnierza AK z Białostocczyzny
ps.i, Agrest,też długoletniego zesłańca na wyspy Archipelagu Gułag.
Mimo sytysfakcji z pracy zawodowej i stabilizacji życia oso
bistego odczuwała ciągle jakiś ,,niepokój wewnętrzny ”,brak bez<

.

.

.

.

'i

pośrednich więzi międzyludzkich „dawania ludziom czegoś z siebie.
Zaczęła szukać kontaktów ze współtowarzyszkami obozowych przeżyć.
Inicjowała spotkania,spisywanie wspomnieć Powstały z, nich dwie
niezwykle cenne książki dokumentujące martyrologię kobiet-Polek

żołnierzy konspiracji niepodległościowej.,skazanych i deportowanych
do ZSRR w latach 1944-1956:: Konwój strzela bez, uprzedzenia./1994/,.
i Mówią,o Panie,żeś nas upokorzył.../1997/. Obie pozycje nie tylko
rejestrują^^a^ty^iT"przyżycia ale je analizują przede wszystkim
pod kątem znalezienia właściwej drogif'w najtrudniejszych nawet
okolicznościach.Anieli napewno pomogła w tym jej głęboka, f| mądra to d w S i 8 f a

,która popchnęła ją w jednym z obozów do zorganizowania

/wraz z Grażyną Lipińską/ Mszy św. i rekolekcji !
Tym samym słowa Kornela Ujejskiegojużyte w tytule jej g&g&ż&i
książki ,,Mówią^o Panie, żeś mię upokorzył
A Tyś mi zasług i chwały przysporzył...’’
odnoszą się jakby do niej samej.
Zmarła w Warszawie 10 stycznia 2004, żegnana na Cmentarzu
Wojskowym na Powązkach z honorami wojskowymi przez liczne grono
przyjaciół i towarzyszy broni.

Cześć Jej pamięci !
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Aniela Dziewulska - Łosiowa
f, Krystyna”
Urodzona w Krakowie /26.VI. 1916/, spędziła dzieciilstwo w Wilnie,
II lat w ZSRR, po wojnie kilkadziesiąt lat w Warszawie - ale zawsze
aż do końca życia czuła się Wilnianką !
Sprawił to nie tylko urok Ziemi Wileńskiej, czy atmosfera ,, bu
zującego zapału” z okresu działalności konspiracyjnej w Wilnie,ale
i rodzinne korzenie.
Wywodziła się z rodziny kresowej o tradycjach „ prowadzenia
walki o niepodległość i .»» ponoszenia za to konsekwencji”.
Ojciec Władysław Dziewulski był profesorem astrondmii na Uni
wersytecie St„Batorego w Wilnie. Aniela jeszcze przed ukończeniem
studiów na Wydz.Matematyczno-Przyrodniczym USB zaczęła pracować,
zgodnie ze swoimi zainteresowaniami,,jako z-ca ssystenta w Obserwa
torium Astronomicznym.Była wysportowaną młodą dziewczyną,zapaloną
żeglarką,z pięknymi planami małżeńskimi w najbliższej przyszłości.
Wybuch wojny zniweczył wszystko. Rodzina znalazła się w b.trud
nych warunkach materialnych.Mieszkająca z rodzicami Aniela czuła się
odpowiedzialna za schorowaną matkę i wyrzuconego z pracy,niezarad
nego życiowo ojca. Imała się wszelkich jajęć,często przekraczają cych jej siły fizyczne,jak praca w polu,na torach kolejowych.
W okresie od połowy 1942 do czerwca 1944 uczyła też matematyki
i fizyki na tajnych kompletach szkoły średniej".
We wrześniu 1942 włączyła się do AKowskiej kcnspirecji przyj
mując pseudonim „Krystyna*! Zaczęła od funkcji łączniczki Szefa
III Oddz. Sztabu Okręgu Wileńskiego.Po dużych aresztowahiach trzeba
było montować od nowa siatkę konspiracyjnej łączności. Na wiosnę
1943 została przeniesiona z całą siatką bezpośrednio pod rozkazy
Szefa Sztabu Okręgu.Odpowiadała za sieć łączności wewnętrznej w
m.Wilnie,prowadziła sekretariat,organizowała archiwum,montowała
odprawy członków sztabu.Fraca była dobrze zorganizowana i jak wyz„
.
,, dawała jej ogromną radość wewnętrzną.Wyżywanaje sama „Krystyna”
u u o
ła się w niej.”
Tym boleśniej przeżywała zupełnie zaienioną sytuację po zaję
ciu Wilna przez Armię Czerwoną w 1944 r. Po pierwszych licznych
aresztowaniach konspiracja rozsypała się. Ci co ocaleli próbowali
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odtwarzać porwaną łączność, ale już „ b e z dotychczasowego optymizmul* Wkrótce „Krystyna ** również została aresztowana/ 17.X.1944/.
Podczas długotrwałego i b.męczącego śledztwa najwidoczniej zacho
wywała się dzielnie skoro śledczy na zakończenie powiedział o niej
,,... ta gordaja Polaczka.'*
Otrzymała wyrok 10 lat obozów pracy przymusowej i 5 lat
M namordnika** tzn dodatkowej kary pozbawienia praw obywatelskich.
Dokładnie w rocznicę aresztowania została wywieziona na Nieludzką
Ziemię,gdzie w wielu łagrach /Mesju-Komi i w obwodzie irkuckim/
spędziła następne 11 lat - czyli całą swoją młodość I
Pod koniec 1955 wróciła do kraju z nadwątlonym zdrowiem fi
zycznym ale nie psychicznym.
Mimo kilkunastoletniej przerwy powróciła do pracy w dziedzi
nie z której wyrwała ją wojna:, najpierw w Instytucie Hydrometeoro
logicznym a później Instytucie Geofizyki FAN. Zdobyła stopień do
ktora, stanowisko docenta, uznanie i sympatię środowiska.
Wyszła za mąż za Leona Łosia,żołnierza AK z Białostocczyzny
ps. Agrest,też długoletniego zesłańca na wyspy Archipelagu Gułag.
Mimo sytysfakcji z pracy zawodowej i stabilizacji życia oso
bistego odczuwała ciągle jakiś „niepokój wewnętrzny’*,brak bez
pośrednich więzi międzyludzkich ,dawania ludziom czegoś z siebie.
Zaczęła szukać kontaktów ze współtowarzyszkami obozowych przeżyć.
Inicjowała spotkania,spisywanie w3pomniet Powstały z nich dwie
niezwykle cenne książki dokumentające martyrologię kobiet-Folek
żołnierzy konspiracji niepodległościowej,skazanych i deportowanych
do ZSRR w latach 1944-1956:; Konwój strzela bez uprzedzenia./1994/,
i Mówią,o Panie,żeś nas upokorzył.../I997/. Obie pozycje nie tylko
rejestrują fakty i przyżycia ale je analizują przede wszystkim
pod kątem znalezienia właściwej drogi w najtrudniejszych nawet
okolicznościach.Anieli napewno pomogła w tym jej głęboka,i mądra
°dw^|g^atktóra popchnęła ją w jednym z obozów do zorganizowania
/wraz z Grażyną Lipińską/ Mszy św. i rekolekcji ł
Tym samym słowa Kornela Ujejskiegoużyte w tytule jej drugiej
książki ,,Mówią,o Panie, żeś mię upokorzył
A Tyś mi zasług i chwały przysporzył...**
odnoszą się jakby do niej samej.
Zmarła w Warszawie 10 stycznia 2004,żegnana na Cmentarzu
Wojskowym na Powązkach z honorami wojskowymi przez liczne grono
przyjaciół i towarzyszy broni.
Cześć Jej pamięci !
Iza Kuczyńska
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na pasku: odeszli na wieczną wartę

Aniela Dziewulska -Łosiowa
„ Krystyna”

Iza Kuczyńska
Mówią, o Panie, żeś mię upokorzył,
A Tyś mi zasług i chwały przysporzył: (...) ”
(foto)

Słowa Kornela Ujejskiego, które posłużyły Anieli za tytuł jednej z jej książek o
łagiernicizkach wyrażają najtrafniej całą jej osobowość.
Jak sama wyznała, „ wywodziła się z rodziny kresowej w której do tradycji należało

prowadzenie walki o niepodległość i ponoszenie za to konsekwencji
Urodziła się 20 czerwca 1916 r. w Krakowie, jako córka późniejszego profesora
astronomii wileńskiego U.S.B. Szczęśliwe dzieciństwo spędziła w Wilnie. Zanim ukończyła
Wydział Matematyczno -Przyrodniczy na U.S.B. zaczęła pracować jako zastępca asystenta w
Obserwatorium Astronomicznym. Tu miały się realizować jej zainteresowania.
Wybuch wojny był szokiem grzebiącym nie tylko przyszłe plany i marzenia ale i
dotychczasowy codzienny byt. Rodzina znalazła się w bardzo trudnych warunkach
materialnych. Aniela podejmowała się różnych zajęć, również fizycznych, przerastających
niejednokrotnie jej siły.
Wstępem do późniejszej konspiracji wojskowej było, od połowy 1942 do czerwca
1944, uczestnictwo w tajnym szkolnictwie średnim, gdzie wykładała matematykę i fizykę.
We wrześniu 1942 wstąpiła do konspiracji AKowskiej przyjmując pseudonim
„Krystyna”. Została łączniczką szefa III Oddz. Sztabu Okręgu Wileńskiego. W niedługim
czasie z racji swego ogromnego zaangażowania i wybitnych cech charakteru i umysłu została
kierowniczką sieci łączności wewnętrznej na miasto Wilno. Do jej obowiązków należało
także prowadzenie sekretariatu, zorganizowanie archiwum, montowanie odpraw członków
sztabu i kontakty z kancelarią sztabu. Praca była dobrze zorganizowana.

„Dawała (jej) ogromną radość wewnętrzną. („Krystyna”) wyżywała się w niej. Była
szczęśliwa że może na przekór władzom okupacyjnym robić to co uważała za słuszne.
Tym mocniej przeżywała później diametralnie zmienioną sytuację po zajęciu Wilna
przez Armię Czerwoną w 1944 r. Liczne aresztowania rozbiły konspirację. Ci, co ocaleli
odtwarzali porwane sieci łączności ale już „bez dotychczasowego optymizmu”. Dla
„Krystyny” skończyło się to 17.X. 1944, w dniu jej aresztowania, chociaż nawet będąc w
więzieniu przekazała „Wilkowi” wiadomości o tym, o się działo w Wilnie po jego
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aresztow aniu.
W siedzibie NKWD na ul. Ofiarnej, „Krystyna” została poddana długotrwałemu i
męczącemu śledztwu na którym starała się tak zeznawać aby nikomu nie zaszkodzić. Chyba
udało jej się to skoro po zakończeniu śledztwa sam śledczy powiedział z odrazą : ,^ich, ta

gordaja Polaczka ” .
Dwudniowa rozprawa zakończyła się dla „Krystyny” wyrokiem 10 lat obozów
pracy przymusowej i 5 lat „namordnika”, jak w gwarze więziennej nazywano dodatkową
karę pozbawienia praw obywatelskich. Po powrocie do więzienia „ odczuła nawet pewną

ulgą... że już nie bierze udziału w konspiracji, nie widzi ja k się wszystko wali, za nic nie
odpowiada
Po krótkim pobycie w podwileńskim obozie, w rocznicę aresztowania została
wywieziona na „Nieludzką Ziemię”, gdzie w kilku łagrach ( Mesjiu-Komi i specłagrach
NKWD obwodu irkuckiego) oraz na zesłaniu spędziła 11 lat, najpiękniejszych lat życia
każdego człowieka - młodości.
W 1955 r. zaczęły się powroty Polaków ze Zw. Radzieckiego. .Pod koniec roku udało
się wrócić również „Krystynie” - z nadwątlanym zdrowiem, ale nienaruszonym kręgosłupem
moralnym. Rozpoczął się trzeci etap jej życia, będący jak i poprzednie „szukaniem właściwej
drogi ”, teraz już innej, w odmiennych warunkach, ale także trudnej.
Mimo kilkunastoletniej, tak zasadniczej przerwy, powróciła do pracy w dziedzinie
rozpoczętej przed wojną. Najpierw w Instytucie Hydrologiczno - meteorologicznym, a
następnie w Instytucie Geofizyki PAN. Zdobyła stopień doktora i stanowisko docenta.
Cieszyła się uznaniem i sympatią środowiska zawodowego. Wyszła za mąż za Leona Łosia
„Agresta”, żołnierza AK z Białostocczyzny, „repatrianta” z dokładnie zwiedzanego przez 12
lat „Archipelagu Gułag”.
Ale „odczuwała jakiś wewnętrzny n ie p o k ó j wśród złożonych i drobnych spraw
ustabilizowanego życia. Brak jej było bezpośrednich więzi międzyludzkich, „dawania

ludziom czegoś z siebie sam ej ” .
Skłoniło ją to do szukania kontaktu ze współ-towarzyszkami przeżyć z poprzednich,
nie zapomnianych lat. Tak doszło do wielokrotnych, z konieczności jeszcze wówczas
potajemnych spotkań, wielokierunkowych dalszych poszukiwali i wreszcie spisywania i
rejestrowania wspomnień. Powstały z nich dwie niezwykłe książki dokumentujące
martyrologie kobiet, głównie żołnierzy AK, skazanych i deportowanych w latach 1944-1955
na niezliczone wyspy Archipelagu Gułag. Pierwsza to „Konwój strzela bez uprzedzenia”
(1994) a druga „Mówią, o Panie „żeś nas upokorzyF (1977)
Pozycji tego typu jest już obecnie sporo, ale książki Anieli są wyjątkowe. Napisane
przez człowieka nie tylko doświadczonego i spostrzegawczego, ale bardzo inteligentnego,
który opisując fakty i zjawiska jednocześnie je analizuje. Stara się zrozumieć zarówno
poszczególnych ludzi i całe społeczności jak i siebie samego - a to przede wszystkim Aniela
„szukając właściwej drogi” - o czym: często wspomina - znajdywała oparcie w swojej
głębokiej, i mądrej wierze i konsekwentnym realizowaniu zasad chrześcijańskich, posuwając
się, w tym świecie trwogi i donosu aż do organizowania Mszy Św. i rekolekcji na terenie
obozu.
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Jako doktor nauk fizycznych potwierdziła całym swoim życiem jedno z fizycznych
zjawisk - że szlachetny kruszec nie rdzewieje...
Zmarła 10 stycznia 2004 w Warszawie, żegnana na Wojskowym Cmentarzu
Powązkowskim w uroczystej asyście wojska, przez liczne grono przyjaciół i towarzyszy
broni.
Cześć Jej pamięci !
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na pasku: odeszli na wieczną wartę

Aniela Dziewulska -Łosiowa
„ Krystyna”

Iza Kuczyńska
„Mówią, o Panie, żeś mię upokorzył,
A Tyś mi zasług i chwały przysporzył: (...)”
(foto)

Słowa Kornela Ujejskiego, które posłużyły Anieli za tytuł jednej z jej książek o
łagiernicizkach wyrażają najtrafniej całą jej osobowość.
Jak sama wyznała, „ wywodziła się z rodziny kresowej w której do tradycji należało

prowadzenie walki o niepodległość i ponoszenie za to konsekwencji
Urodziła się 20 czerwca 1916 r. w Krakowie, jako córka późniejszego profesora
astronomii wileńskiego U.S.B. Szczęśliwe dzieciństwo spędziła w Wilnie. Zanim ukończyła
Wydział Matematyczno -Przyrodniczy na U.S.B. zaczęła pracować jako zastępca asystenta w
Obserwatorium Astronomicznym. Tu miały się realizować jej zainteresowania.
Wybuch wojny był szokiem grzebiącym nie tylko przyszłe plany i marzenia ale i
dotychczasowy codzienny byt. Rodzina znalazła się w bardzo trudnych warunkach
materialnych. Aniela podejmowała się różnych zajęć, również fizycznych, przerastających
niejednokrotnie jej siły.
Wstępem do późniejszej konspiracji wojskowej było, od połowy 1942 do czerwca
1944, uczestnictwo w tajnym szkolnictwie średnim, gdzie wykładała matematykę i fizykę.
We wrześniu 1942 wstąpiła do konspiracji AKowskiej przyjmując pseudonim
„Krystyna”. Została łączniczką szefa III Oddz. Sztabu Okręgu Wileńskiego. W niedługim
czasie z racji swego ogromnego zaangażowania i wybitnych cech charakteru i umysłu została
kierowniczką sieci łączności wewnętrznej na miasto Wilno. Do jej obowiązków należało
także prowadzenie sekretariatu, zorganizowanie archiwum, montowanie odpraw członków
sztabu i kontakty z kancelarią sztabu. Praca była dobrze zorganizowana.

„Dawała (jej) ogromną radość wewnętrzną. („Krystyna”) wyżywała się w niej. Była
szczęśliwa że może na przekór władzom okupacyjnym robić to co uważała za słuszne.
Tym mocniej przeżywała później diametralnie zmienioną sytuację po zajęciu Wilna
przez Armię Czerwoną w 1944 r. Liczne aresztowania rozbiły konspirację. Ci, co ocaleli
odtwarzali porwane sieci łączności ale już „ bez dotychczasowego optymizmu ”, Dla
„Krystyny” skończyło się to 17.X. 1944, w dniu jej aresztowania, chociaż nawet będąc w
więzieniu przekazała „Wilkowi” wiadomości o tym, o się działo w Wilnie po jego
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aresztowaniu.
W siedzibie NKWD na ul. Ofiarnej, „Krystyna” została poddana długotrwałemu i
męczącemu śledztwu na którym starała się tak zeznawać aby nikomu nie zaszkodzić. Chyba
udało jej się to skoro po zakończeniu śledztwa sam śledczy powiedział z odrazą : ,^ich, ta

gordaja Polaczka ” .
Dwudniowa rozprawa zakończyła się dla „Krystyny” wyrokiem 10 lat obozów
pracy przymusowej i 5 lat „namordnika”, jak w gwarze więziennej nazywano dodatkową
karę pozbawienia praw obywatelskich. Po powrocie do więzienia „ odczuła nawet pewną

ulgą... że już nie bierze udziału w konspiracji, nie widzi ja k się wszystko wali, za nic nie
odpowiada
Po krótkim pobycie w podwileńskim obozie, w rocznicę aresztowania została
wywieziona na „Nieludzką Ziemię”, gdzie w kilku łagrach ( Mesjiu-Komi i specłagrach
NKWD obwodu irkuckiego) oraz na zesłaniu spędziła 11 lat, najpiękniejszych lat życia
każdego człowieka - młodości.
W 1955 r. zaczęły się powroty Polaków ze Zw. Radzieckiego. .Pod koniec roku udało
się wrócić również „Krystynie” - z nadwątlanym zdrowiem, ale nienaruszonym kręgosłupem
moralnym. Rozpoczął się trzeci etap jej życia, będący jak i poprzednie „szukaniem właściwej
drogi ”, teraz już innej, w odmiennych warunkach, ale także trudnej.
Mimo kilkunastoletniej, tak zasadniczej przerwy, powróciła do pracy w dziedzinie
rozpoczętej przed wojną. Najpierw w Instytucie Hydrologiczno - meteorologicznym, a
następnie w Instytucie Geofizyki PAN. Zdobyła stopień doktora i stanowisko docenta.
Cieszyła się uznaniem i sympatią środowiska zawodowego. Wyszła za mąż za Leona Łosia
„Agresta”, żołnierza AK z Białostocczyzny, „repatrianta” z dokładnie zwiedzanego przez 12
lat „Archipelagu Gułag”.
Ale „odczuwała jakiś wewnętrzny n iep okóf wśród złożonych i drobnych spraw
ustabilizowanego życia. Brak jej było bezpośrednich więzi międzyludzkich, „dawania

ludziom czegoś z siebie samej ” .
Skłoniło ją to do szukania kontaktu ze współ-towarzyszkami przeżyć z poprzednich,
nie zapomnianych lat. Tak doszło do wielokrotnych, z konieczności jeszcze wówczas
potajemnych spotkań, wielokierunkowych dalszych poszukiwali wreszcie spisywania i
rejestrowania wspomnień. Powstały z nich dwie niezwykłe książki dokumentujące
martyrologie kobiet, głównie żołnierzy AK, skazanych i deportowanych w latach 1944-1955
na niezliczone wyspy Archipelagu Gułag. Pierwsza to „Konwój strzela bez uprzedzenia”
(1994) a druga „Mówią, o Panie „żeś nas upokorzył'1(1977)
Pozycji tego typu jest już obecnie sporo, ale książki Anieli są wyjątkowe. Napisane
przez człowieka nie tylko doświadczonego i spostrzegawczego, ale bardzo inteligentnego,
który opisując fakty i zjawiska jednocześnie je analizuje. Stara się zrozumieć zarówno
poszczególnych ludzi i całe społeczności jak i siebie samego - a to przede wszystkim*Aniela
„szukając właściwej drogi” - o czym: często wspomina - znajdywała oparcie w swojej
głębokiej, i mądrej wierze i konsekwentnym realizowaniu zasad chrześcijańskich, posuwając
się, w tym świecie trwogi i donosu aż do organizowania Mszy Św. i rekolekcji na terenie
obozu.
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Jako doktor nauk fizycznych potwierdziła całym swoim życiem jedno z fizycznych
zjawisk - że szlachetny kruszec nie rdzewieje...
Zmarła 10 stycznia 2004 w Warszawie, żegnana na Wojskowym Cmentarzu
Powązkowskim w uroczystej asyście wojska, przez liczne grono przyjaciół i towarzyszy
broni.
Cześć Jej pamięci !
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Wspomnienie o śp. Anieli Dziewulskiej

Żegnając na zawsze żołnierza Armii Krajowej,
Towarzysza Broni i przyjaciela nieraz zadajemy sobie
pytanie o to , jak jego droga życiowa wiązała się z
przesłaniem zawartym w złożonej przez nas wszystkich
żołnierskiej przysiędze. Pytanie to w odniesieniu do
żegnanej dziś przez nas koleżanki Anieli jest
bezprzedmiotowe, bowiem wartości leżące u podstaw
naszego zaprzysiężenia wynikały bezpośrednio z jej
natury kształtowanej przez rodzinny dom, w duchu
głęboko zakorzenionego w kulturze narodowej
patriotyzmu.
Aniela Łoś z domu Dziewulska ps. „Krystyna” urodziła
się 20 czerwca 1916r. w Krakowie jako córka
Władysława Dziewulskiego, znanego i darzonego
powszechnym szacunkiem profesora U.S.B. w Wilnie i
Jadwigi z domu Malinowskiej , bliskiej krewnej
zasłużonego dla kultury polskiej artysty rzeźbiarza i
żołnierza Antoniego Wiwulskiego. Wykształcenie
wyższe zdobywa w Wilnie, kończąc w 1939r. Wydział
Matematyczno-Przyrodniczy Uniwersytetu Stefana
/ x j„ ^ Batorego. Nieco wcześniej, od 01 .października. 1938ri/^~'
■* obejmuje stanowisko asystenta przy katedrze Astronomii,
3 y na którym pracuje do 15.12.1939r. t. j . do zamknięcia
uniwersytetu przez okupacyjne władze litewskie. Do
września 1942r. utrzymuje się z różnych zajęć nie
IX ^2^
wyłączając pracy fizycznej. Od września 1942r. do
Vi -i/y
czerwca 1944r. pracuje w Wilnie jako nauczycielka
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tajnego nauczania w kompletach realizujących program
szkoły średniej.
Lf ą
Do armii Krajowej wstępuje we wrześniu 194 ^ r.,
wprowadzona przez kpt. Teodora Cetysa ps. „Sławek” i
w październiku tego roku zostaje zaprzysiężona. Służbę
swą rozpoczyna jako łączniczka III Oddziału Sztabu
Okręgu Wileńskiego. Wiosną 1943r. wraz z siatką
łączności przechodzi do dyspozycji sztabu Okręgu ppłk
Lubosława Krzeszowskiego ps. „Ludwik”. Doceniając jej
głębokie zaangażowanie ideowe, zdolności organizacyjne
oraz przymioty umysłu i charakteru powierzono Anieli
bardzo odpowiedzialne stanowisko kierownika
sekretariatu i łączności wewnętrznej~Śztabu Okręgu
Wileńskiego. W ramach związanych z tą funkcją
obowiązków było m. in. prowadzenie archiwum oraz
organizowanie odpraw członków Sztabu. Po
aresztowaniu w dniu 17 lipca przez NKWD ppłk
Krzeszowskiego, Krystyna wraz z siatką łączności
przechodzi do dyspozycji kolejnego szefa Sztabu mjr
Stanisława Hejlmana ps. „Wileńczyk”. Służbę swą
przedłuża jeszcze na czas pobytu w murach więzienia
^
śledczego NKWD, gdzie trafia po aresztowaniu w dniu
17.10.1944r. Udaje jej się tam nawiązać konspiracyjną
łączność z przebywającym w tym więzieniu
Komendantem Okręgu Wileńskiego gen. Aleksandrem
Krzyżanowskim ps. „Wilk”. Przekazuje mu tam
informacje o wydarzeniach, jakie zaszły w mieście i w
Sztabie Okręgu po zdradzieckim aresztowaniu
Komendanta przez NKWD.
_
Po długotrwałym śledztwie Aniela zostaje dnia
J y tVT0 , Hb' 29.08.1945r. skazana przez sowiecki Trybunał Wojenny
na 10 lat obozów pracy przymusowej i 5 lat zesłania.
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Wyrok odbywa początkowo w Parweniszkach (do
lutego 1946r.), później w łagrach Mesju-Komi i w specłagrach NKWD obwodu Irkuckiego. Po zwolnieniu z
obozu zostaje zesłana na przymusowe osiedlenie w
sowchozach Krasnojarskiego Kraju.
Po 11 letnim przebywaniu w sowieckich więzieniach,
łagrach i na zesłaniu, Aniela z nadszarpniętym zdrowiem
wraca do kraju i osiedla się w Warszawie Pn nkrp^ie
rekonwalescencji podejmuje prace \
j j j y drnlnpjij^a następnie
u eoiizyKi Polskiej Akademii Nauk, w iym oKresie
swego życia wychodzi za mąż za Leona Łosia, zdobywa
stopień naukowy doktora Nauk Fizycznych i stanowisko
docenta. Na emeryturę odchodzi ze stanowiska
kierownika Zakładu Fizyki Atmosfery.
We wspomnieniu o Anieli nie można pominąć jej
działalności publicystycznej, stanowiącej poważne
źródło wiedzy historycznej ze względu na rzeczowość i
naukową precyzję zachowaną w opisach znanych jej z
osobistego doświadczenia faktów i wydarzeń. W swych
publikacjach szczególną uwagę zwracała na mniej
zwykle eksponowaną rolę kobiet polskich w walce z
okupantami na Ziemi Wileńskiej, utrwalając dla
potomnych pamięć ich trudu i bezmiaru cierpień jakie
ponosiły w służbie dla Ojczyzny. Szczególna
wdzięczność należna jest jej od nas wszystkich za pracę
jaką włożyła w sporządzenie listy zawierającej 1200
haseł osobowych Polek aresztowanych przez wileńskie
NKWD i w większości deportowanych do łagrów na
„Nieludzkiej Ziemi”. Listę tą opublikowała w ostatniej
napisanej przez siebie książce wydanej pod wiele
upokorzył”.
mówiącym tytułem: „Móv '
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Głębokie przywiązanie Anieli do Ziemi Wileńskiej
wyrażało się w stałej trosce o zachowanie polskiej
spuścizny kulturalnej w utraconym kraju. W dużej
mierze jej staraniom zawdzięczamy nadanie polskiego
charakteru płycie nagrobnej ekshumowanego przez
Litwinów na Wileńską Rossę inż. architekta i artystę
rzeźbiarza Antoniego Wiwulskiego.
Za zasługi w działalności patriotycznej i
niepodległościowej Aniela została odznaczona Krzyżem
Walecznych, Srebrnym Krzyżem Zasługi, Krzyżem
Armii Krajowej, Medalem Wojska Polskiego.
Z chwilą powstania Światowego Związku Żołnierzy
A.K. koleżanka Aniela Łoś wstępuje do Związku i
nawiązuje współpracę z Zarządem Okręgu Wileńskiego,
służąc nam na miarę swych nadwątlonych sił pomocą i
radą wspartą o uzyskaną doświadczeniem własnego
życia wiedzą o ludziach i o historii. Na szczególne
uznanie i wdzięczność zasługuje jej ofiarne
zaangażowanie w działalność Okręgowej Komisji
Socjalnej, którą zasilała pochodzącymi głównie z
osobistej ofiarności poważnymi sumami, przeznaczając
je na pomoc charytatywną dla znajdujących się w
szczególnie trudnych warunkach Towarzyszy Broni.
W dniu 14.kwienia 1994r., podczas uroczystej mszy
św. Odprawionej w kościele św. Andrzeja Apostoła
Aniela została Matką Chrzestną poświęconego w ramach
tej uroczystości Sztandaru Wileńskiego Okręgu ŚZŻAK.
Sztandar ten wraz z nami wszystkimi odprowadza ją w
dniu dzisiejszym na „Wieczną Wartę.
Żegnając dziś Anielę mamy wszyscy świadomość , że
odeszła od nas na zawsze osoba nieposzlakowanej
uczciwości, szczodrego serca i prawej myśli pełniąca
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przez całe życie ofiarną służbę ludziom i Ojczyźnie
wszędzie tam, dokąd z woli Bożej Opatrzności
prowadziły drogi jej bogatego i trudnego życia.
W ostatnich słowach pożegnania pragnę w imieniu
Zarządu Wileńskiego Okręgu AK i wszystkich koleżanek
i kolegów z Wileńskiego Okręgu Armii Krajowej oraz w
imieniu własnym złożyć rodzinie zmarłej wyrazy
głębokiego współczucia, łącząc się w modlitwie za
spokój jej duszy oraz o miłosierdzie boże dla Ziemi
Wileńskiej, którą serdecznie kochała i pozostała wierna
do końca swych dni.
Cześć jej pamięci i niech odpoczywa w pokoju.
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Warszawa 29.01.2004
Wspomnienie o śp. Anieli Dziewulskiej
Żegnając na zawsze żołnierza Armii Krajowej,
Towarzysza Broni i przyjaciela nieraz zadajemy sobie
pytanie o to , jak jego droga życiowa wiązała się z
przesłaniem zawartym w złożonej przez nas wszystkich
żołnierskiej przysiędze. Pytanie to w odniesieniu do
żegnanej dziś przez nas koleżanki Anieli jest
bezprzedmiotowe, bowiem wartości leżące u podstaw
naszego zaprzysiężenia wynikały bezpośrednio z jej
natury kształtowanej przez rodzinny dom, w duchu
głęboko zakorzenionego w kulturze narodowej
patriotyzmu.
Aniela Łoś z domu Dziewulska ps. „Krystyna” urodziła
się 20 czerwca 1916r. w Krakowie jako córka
Władysława Dziewulskiego, znanego i darzonego
powszechnym szacunkiem profesora U.S.B. w Wilnie i
Jadwigi z domu Malinowskiej , bliskiej krewnej
zasłużonego dla kultury polskiej artysty rzeźbiarza i
żołnierza Antoniego Wiwulskiego. Wykształcenie
wyższe zdobywa w Wilnie, kończąc w 1939r. Wydział
Matematyczno-Przyrodniczy Uniwersytetu Stefana
Batorego. Nieco wcześniej, od 01 .października. 1938r.
obejmuje stanowisko asystenta przy katedrze Astronomii,
na którym pracuje do 15.12.1939r. t. j. do zamknięcia
uniwersytetu przez okupacyjne władze litewskie. Do
września 1942r. utrzymuje się z różnych zajęć nie
wyłączając pracy fizycznej. Od września 1942r. do
czerwca 1944r. pracuje w Wilnie jako nauczycielka
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tajnego nauczania w kompletach realizujących program
szkoły średniej.
Do armii Krajowej wstępuje we wrześniu 1942r.
wprowadzona przez kpt. Teodora Cetysa ps. „Sławek” i
w październiku tego roku zostaje zaprzysiężona. Służbę
swą rozpoczyna jako łączniczka III Oddziału Sztabu
Okręgu Wileńskiego. Wiosną 1943r. wraz z siatką
łączności przechodzi do dyspozycji sztabu Okręgu ppłk
Lubosława Krzeszowskiego ps. „Ludwik”. Doceniając jej
głębokie zaangażowanie ideowe, zdolności organizacyjne
oraz przymioty umysłu i charakteru powierzono Anieli
bardzo odpowiedzialne stanowisko kierownika
sekretariatu i łączności wewnętrznej Sztabu Okręgu
Wileńskiego. W ramach związanych z tą funkcją
obowiązków było m. in. prowadzenie archiwum oraz
organizowanie odpraw członków Sztabu. Po
aresztowaniu w dniu 17 lipca przez NKWD ppłk
Krzeszowskiego, Krystyna wraz z siatką łączności
przechodzi do dyspozycji kolejnego szefa Sztabu mjr
Stanisława Hejlmana ps. „Wileńczyk”. Służbę swą
przedłuża jeszcze na czas pobytu w murach więzienia
śledczego NKWD, gdzie trafia po aresztowaniu w dniu
17.10.1944r. Udaje jej się tam nawiązać konspiracyjną
łączność z przebywającym w tym więzieniu
Komendantem Okręgu Wileńskiego gen. Aleksandrem
Krzyżanowskim ps. „Wilk”. Przekazuje mu tam
informacje o wydarzeniach, jakie zaszły w mieście i w
Sztabie Okręgu po zdradzieckim aresztowaniu
Komendanta przez NKWD.
Po długotrwałym śledztwie Aniela zostaje dnia
29.08.1945r. skazana przez sowiecki Trybunał Wojenny
na 10 lat obozów pracy przymusowej i 5 lat zesłania.
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Wyrok odbywa początkowo w Parweniszkach (do
lutego 1946r.), później w łagrach Mesju-Komi i w specłagrach NKWD obwodu Irkuckiego. Po zwolnieniu z
obozu zostaje zesłana na przymusowe osiedlenie w
sowchozach Krasnojarskiego Kraju.
Po 11 letnim przebywaniu w sowieckich więzieniach,
łagrach i na zesłaniu, Aniela z nadszarpniętym zdrowiem
wraca do kraju i osiedla się w Warszawie. Po okresie
rekonwalescencji podejmuje prace w Instytucie
Metrologii i Hydrologii, a następnie w Instytucie
Geofizyki Polskiej Akademii Nauk. W tym okresie
swego życia wychodzi za mąż za Leona Łosia, zdobywa
stopień naukowy doktora Nauk Fizycznych i stanowisko
docenta. Ną emeryturę odchodzi ze stanowiska
kierownika Zakładu Fizyki Atmosfery.
We wspomnieniu o Anieli nie można pominąć jej
działalności publicystycznej, stanowiącej poważne
źródło wiedzy historycznej ze względu na rzeczowość i
naukową precyzję zachowaną w opisach znanych jej z
osobistego doświadczenia faktów i wydarzeń. W swych
publikacjach szczególną uwagę zwracała na mniej
zwykle eksponowaną rolę kobiet polskich w walce z
okupantami na Ziemi Wileńskiej, utrwalając dla
potomnych pamięć ich trudu i bezmiaru cierpień jakie
ponosiły w służbie dla Ojczyzny. Szczególna
wdzięczność należna jest jej od nas wszystkich za pracę
jaką włożyła w sporządzenie listy zawierającej 1200
haseł osobowych Polek aresztowanych przez wileńskie
NKWD i w większości deportowanych do łagrów na
„Nieludzkiej Ziemi”. Listę tą opublikowała w ostatniej
napisanej przez siebie książce wydanej pod wiele
mówiącym tytułem: „Mówią panie żeś nas upokorzył”.
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Głębokie przywiązanie Anieli do Ziemi Wileńskiej
wyrażało się w stałej trosce o zachowanie polskiej
spuścizny kulturalnej w utraconym kraju. W dużej
mierze jej staraniom zawdzięczamy nadanie polskiego
charakteru płycie nagrobnej ekshumowanego przez
Litwinów na Wileńską Rossę inż. architekta i artystę
rzeźbiarza Antoniego Wiwulskiego.
Za zasługi w działalności patriotycznej i
niepodległościowej Aniela została odznaczona Krzyżem
Walecznych, Srebrnym Krzyżem Zasługi, Krzyżem
Armii Krajowej, Medalem Wojska Polskiego.
Z chwilą powstania Światowego Związku Żołnierzy
A.K. koleżanka Aniela Łoś wstępuje do Związku i
nawiązuje współpracę z Zarządem Okręgu Wileńskiego,
służąc nam na miarę swych nadwątlonych sił pomocą i
radą wspartą o uzyskaną doświadczeniem własnego
życia wiedzą o ludziach i o historii. Na szczególne
uznanie i wdzięczność zasługuje jej ofiarne
zaangażowanie w działalność Okręgowej Komisji
Socjalnej, którą zasilała pochodzącymi głównie z
osobistej ofiarności poważnymi sumami, przeznaczając
je na pomoc charytatywną dla znajdujących się w
szczególnie trudnych warunkach Towarzyszy Broni.
W dniu 14.kwienia 1994r., podczas uroczystej mszy
św. Odprawionej w kościele św. Andrzeja Apostoła
Aniela została Matką Chrzestną poświęconego w ramach
tej uroczystości Sztandaru Wileńskiego Okręgu ŚZŻAK.
Sztandar ten wraz z nami wszystkimi odprowadza ją w
dniu dzisiejszym na „Wieczną Wartę.
Żegnając dziś Anielę mamy wszyscy świadomość , że
odeszła od nas na zawsze osoba nieposzlakowanej
uczciwości, szczodrego serca i prawej myśli pełniąca
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przez całe życie ofiarną służbę ludziom i Ojczyźnie
wszędzie tam, dokąd z woli Bożej Opatrzności
prowadziły drogi jej bogatego i trudnego życia.
W ostatnich słowach pożegnania pragnę w imieniu
Zarządu Wileńskiego Okręgu AK i wszystkich koleżanek
i kolegów z Wileńskiego Okręgu Armii Krajowej oraz w
imieniu własnym złożyć rodzinie zmarłej wyrazy
głębokiego współczucia, łącząc się w modlitwie za
spokój jej duszy oraz o miłosierdzie boże dla Ziemi
Wileńskiej, którą serdecznie kochała i pozostała wierna
do końca swych dni.
Cześć jej pamięci i niech odpoczywa w pokoju.

5
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Warszawa 29.01.2004

Wspomnienie o śp. Anieli Dziewulskiej
Żegnając na zawsze żołnierza Armii Krajowej,
Towarzysza Broni i przyjaciela nieraz zadajemy sobie
pytanie o to , jak jego droga życiowa wiązała się z
przesłaniem zawartym w złożonej przez nas wszystkich
żołnierskiej przysiędze. Pytanie to w odniesieniu do
żegnanej dziś przez nas koleżanki Anieli jest
bezprzedmiotowe, bowiem wartości leżące u podstaw
naszego zaprzysiężenia wynikały bezpośrednio z jej
natury kształtowanej przez rodzinny dom, w duchu
głęboko zakorzenionego w kulturze narodowej
patriotyzmu.
Aniela Łoś z domu Dziewulska ps. „Krystyna” urodziła
się 20 czerwca 1916r. w Krakowie jako córka
Władysława Dziewulskiego, znanego i darzonego
powszechnym szacunkiem profesora U.S.B. w Wilnie i
Jadwigi z domu Malinowskiej , bliskiej krewnej
zasłużonego dla kultury polskiej artysty rzeźbiarza i
żołnierza Antoniego Wiwulskiego. Wykształcenie
wyższe zdobywa w Wilnie, kończąc w 1939r. Wydział
Matematyczno-Przyrodniczy Uniwersytetu Stefana
Batorego. Nieco wcześniej, od 01 .października. 1938r.
obejmuje stanowisko asystenta przy katedrze Astronomii,
na którym pracuje do 15.12.1939r. t. j. do zamknięcia
uniwersytetu przez okupacyjne władze litewskie. Do
września 1942r. utrzymuje się z różnych zajęć nie
wyłączając pracy fizycznej. Od września 1942r. do
czerwca 1944r. pracuje w Wilnie jako nauczycielka
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tajnego nauczania w kompletach realizujących program
szkoły średniej.
Do armii Krajowej wstępuje we wrześniu 1942r.
wprowadzona przez kpt. Teodora Cetysa ps. „Sławek” i
w październiku tego roku zostaje zaprzysiężona. Służbę
swą rozpoczyna jako łączniczka III Oddziału Sztabu
Okręgu Wileńskiego. Wiosną 1943r. wraz z siatką
łączności przechodzi do dyspozycji sztabu Okręgu ppłk
Lubosława Krzeszowskiego ps. „Ludwik”. Doceniając jej
głębokie zaangażowanie ideowe, zdolności organizacyjne
oraz przymioty umysłu i charakteru powierzono Anieli
bardzo odpowiedzialne stanowisko kierownika
sekretariatu i łączności wewnętrznej Sztabu Okręgu
Wileńskiego. W ramach związanych z tą funkcją
obowiązków było m. in. prowadzenie archiwum oraz
organizowanie odpraw członków Sztabu. Po
aresztowaniu w dniu 17 lipca przez NKWD ppłk
Krzeszowskiego, Krystyna wraz z siatką łączności
przechodzi do dyspozycji kolejnego szefa Sztabu mjr
Stanisława Hejlmana ps. „Wileńczyk”. Służbę swą
przedłuża jeszcze na czas pobytu w murach więzienia
śledczego NKWD, gdzie trafia po aresztowaniu w dniu
17.10.1944r. Udaje jej się tam nawiązać konspiracyjną
łączność z przebywającym w tym więzieniu
Komendantem Okręgu Wileńskiego gen. Aleksandrem
Krzyżanowskim ps. „Wilk”. Przekazuje mu tam
informacje o wydarzeniach, jakie zaszły w mieście i w
Sztabie Okręgu po zdradzieckim aresztowaniu
Komendanta przez NKWD.
Po długotrwałym śledztwie Aniela zostaje dnia
29.08.1945r. skazana przez sowiecki Trybunał Wojenny
na 10 lat obozów pracy przymusowej i 5 lat zesłania.

2
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Wyrok odbywa początkowo w Parweniszkach (do
lutego 1946r.), później w łagrach Mesju-Komi i w specłagrach NKWD obwodu Irkuckiego. Po zwolnieniu z
obozu zostaje zesłana na przymusowe osiedlenie w
sowchozach Krasnojarskiego Kraju.
Po 11 letnim przebywaniu w sowieckich więzieniach,
łagrach i na zesłaniu, Aniela z nadszarpniętym zdrowiem
wraca do kraju i osiedla się w Warszawie. Po okr‘*c:**
rekonwalescencji podejmuje prace w Instytucie
■Metrologii i Hydrologii, a następnie w Instytucie
Geofizyki Polskiej Akademii Nauk. W tym okre^it
swego życia wychodzi za mąż za Leona Łosia, zdobywa
stopień naukowy doktora Nauk Fizycznych i stanowisko
docenta. Ną emeryturę odchodzi ze stanowiska
kierownika Zakładu Fizyki Atmosfery.
We wspomnieniu o Anieli nie można pominąć jej
działalności publicystycznej, stanowiącej poważne
źródło wiedzy historycznej ze względu na rzeczowość i
naukową precyzję zachowaną w opisach znanych jej z
osobistego doświadczenia faktów i wydarzeń. W swych
publikacjach szczególną uwagę zwracała na mniej
zwykle eksponowaną rolę kobiet polskich w walce z
okupantami na Ziemi Wileńskiej, utrwalając dla
potomnych pamięć ich trudu i bezmiaru cierpień jakie
ponosiły w służbie dla Ojczyzny. Szczególna
wdzięczność należna jest jej od nas wszystkich za pracę
jaką włożyła w sporządzenie listy zawierającej 1200
haseł osobowych Polek aresztowanych przez wileńskie
NKWD i w większości deportowanych do łagrów na
„Nieludzkiej Ziemi”. Listę tą opublikowała w ostatniej
napisanej przez siebie książce wydanej pod wiele
mówiącym tytułem: „Mówią panie żeś nas upokorzył”.
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Głębokie przywiązanie Anieli do Ziemi Wileńskiej
wyrażało się w stałej trosce o zachowanie polskiej
spuścizny kulturalnej w utraconym kraju. W dużej
mierze jej staraniom zawdzięczamy nadanie polskiego
charakteru płycie nagrobnej ekshumowanego przez
Litwinów na Wileńską Rossę inż. architekta i artystę
rzeźbiarza Antoniego Wiwulskiego.
Za zasługi w działalności patriotycznej i
niepodległościowej Aniela została odznaczona Krzyżem
Walecznych, Srebrnym Krzyżem Zasługi, Krzyżem
Armii Krajowej, Medalem Wojska Polskiego.
Z chwilą powstania Światowego Związku Żołnierzy
A.K. koleżanka Aniela Łoś wstępuje do Związku i
nawiązuje współpracę z Zarządem Okręgu Wileńskiego,
służąc nam na miarę swych nadwątlonych sił pomocą i
radą wspartą o uzyskaną doświadczeniem własnego
życia wiedzą o ludziach i o historii. Na szczególne
uznanie i wdzięczność zasługuje jej ofiarne
zaangażowanie w działalność Okręgowej Komisji
Socjalnej, którą zasilała pochodzącymi głównie z
osobistej ofiarności poważnymi sumami, przeznaczając
je na pomoc charytatywną dla znajdujących się w
szczególnie trudnych warunkach Towarzyszy Broni.
W dniu 14.kwienia 1994r., podczas uroczystej mszy
św. Odprawionej w kościele św. Andrzeja Apostoła
Aniela została Matką Chrzestną poświęconego w ramach
tej uroczystości Sztandaru Wileńskiego Okręgu ŚZŻAK.
Sztandar ten wraz z nami wszystkimi odprowadza ją w
dniu dzisiejszym na „Wieczną Wartę.
Żegnając dziś Anielę mamy wszyscy świadomość , że
odeszła od nas na zawsze osoba nieposzlakowanej
uczciwości, szczodrego serca i prawej myśli pełniąca
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przez całe życie ofiarną służbę ludziom i Ojczyźnie
wszędzie tam, dokąd z woli Bożej Opatrzności
prowadziły drogi jej bogatego i trudnego życia.
W ostatnich słowach pożegnania pragnę w imieniu
Zarządu Wileńskiego Okręgu AK i wszystkich koleżanek
i kolegów z Wileńskiego Okręgu Armii Krajowej oraz w
imieniu własnym złożyć rodzinie zmarłej wyrazy
głębokiego współczucia, łącząc się w modlitwie za
spokój jej duszy oraz o miłosierdzie boże dla Ziemi
Wileńskiej, którą serdecznie kochała i pozostała wierna
do końca swych dni.
Cześć jej pamięci i niech odpoczywa w pokoju.
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Żołnierz Armii Krajowej,
Powstaniec Warszawski

Aniela
Dziewulska
- Łosiowa
„Krystyna*’
„Mówią, o Panie, żeś mię upokorzył,
A Tyś mi zasług i chwały przysporzył: (...)”
Słowa Kornela Ujejskiego, które posłuży
ły Anieli za tytuł jednej z jej książek o łagierniczkach, wyrażają najtrafniej całą jej
osobowość.
Jak sama wyznała, „wywodziła się z ro
dziny kresowej w której do tradycji należa
ło prowadzenie walki o niepodległość
i ponoszenie za to konsekwencji”.
Urodziła się 20 czerwca 1916 r. w Krako
wie, jako córka późniejszego profesora
astronomii wileńskiego U.S.B. Szczęśliwe
dzieciństwo spędziła w Wilnie. Zanim
ukończyła Wydział Matematyczno -Przy
rodniczy na U.S.B. zaczęła pracować jako
zastępca asystenta w Obserwatorium
Astronomicznym. Tu miały się realizować
jej zainteresowania.
Wybuch wojny był szokiem grzebiącym
nie tylko przyszłe plany i marzenia ale
i dotychczasowy codzienny byt. Rodzina
znalazła się w bardzo trudnych warunkach
materialnych. Aniela podejmowała się róż-nych zajęć, również fizycznych, przerasta
jących niejednokrotnie jej siły.
Wstępem do późniejszej konspiracji
wojskowej było, od połowy 1942 do
czerwca 1944, uczestnictwo w tajnym
szkolnictwie średnim, gdzie wykładała
matematykę i fizykę.

We wrześniu 1942 wstąpiła do konspira
cji AKowskiej przyjmując pseudonim „Kry
styna”. Została łączniczką szefa III Oddz.
Sztabu Okręgu Wileńskiego. W niedługim
czasie z racji swego ogromnego zaangażo
wania i wybitnych cech charakteru i umy
słu została kierowniczką sieci łączności
wewnętrznej na miasto Wilno. Do jej obo
wiązków należało także prowadzenie se
kretariatu, zorganizowanie archiwum,
montowanie odpraw członków sztabu
i kontakty z kancelarią sztabu. Praca była
dobrze zorganizowana.
„Dawała (jej) ogromną radość wewnętrz
ną. („Krystyna”) wyżywała się w niej. Była
szczęśliwa że może na przekór władzom
okupacyjnym robić to co uważała za słuszne.
Tym mocniej przeżywała później diame
tralnie zmienioną sytuację po ponownym
zajęciu Wilna przez Armię Czerwoną
w 1944 r. Liczne aresztowania rozbiły kon
spirację. Ci, co ocaleli odtwarzali porwane
sieci łączności ale już „bez dotychczasowe
go optymizmu”. Dla „Krystyny” skończyło
się to 17.X. 1944, w dniu jej aresztowania,
chociaż nawet będąc w więzieniu przeka
zała „Wilkowi” wiadomości o tym, o się
działo w Wilnie po jego aresztowaniu.

92

*

Odeszli na wieczną w artę
styczeń 2 0 0 4

B IU L E T Y N w ftrfin M P ifó ryy

W siedzibie NKWD na ul. Ofiarnej, „Kry
styna” została poddana długotrwałemu
i męczącemu śledztwu na którym starała
się tak zeznawać aby nikomu nie zaszko
dzić. Chyba udało jej się to skoro po za
kończeniu śledztwa sam śledczy powie
dział z odrazą: „Ach, ta gordaja Polaczka”.
Dwudniowa rozprawa zakończyła się
dla „Krystyny” wyrokiem 10 lat obozów
pracy przymusowej i 5 lat „namordnika”,
jak w gwarze więziennej nazywano dodat
kową karę pozbawienia praw obywatel
skich. Po powrocie do więzienia „odczuła
nawet pewną ulgę... że już nie bierze
udziału w konspiracji, nie widzi jak się
wszystko wali, za nic nie odpowiada”.
Po krótkim pobycie w podwileńskim
obozie, w rocznicę aresztowania została
wywieziona na „Nieludzką Ziemię”, gdzie
w kil-ku łagrach (Mesjiu-Komi i specłagrach NKWD obwodu irkuckiego) oraz na
zesłaniu spędziła 11 lat, najpiękniejszych
lat życia każdego człowieka - młodości.
W 1955 r. zaczęły się powroty Polaków
ze Zw. Radzieckiego..Pod koniec roku
udało się wrócić również „Krystynie” z nadwątlanym zdrowiem, ale nienaruszo
nym kręgosłupem moralnym. Rozpoczął
się trzeci etap jej życia, będący jak i po
przednie „szuka-niem właściwej drogi”, te
raz już innej, w odmiennych warunkach,
ale także trudnej.
Mimo kilkunastoletniej, tak zasadniczej
przerwy, powróciła do pracy w dziedzinie
rozpoczętej przed wojną. Najpierw w In
stytucie Hydrologiczno - meteorologicz
nym, a następnie w Instytucie Geofizyki
PAN. Zdobyła stopień doktora i stanowi
sko docenta. Cieszyła się uzna-niem i sym
patią środowiska zawodowego. Wyszła za
mąż za Leona Łosia „Agresta”, żołnierza
AK z Białostocczyzny, „repatrianta” z do
kładnie zwiedzanego przez 12 lat „Archi
pelagu Gułag”.

Ale „odczuwała jakiś wewnętrzny niepo
kój” wśród złożonych i drobnych spraw
ustabilizowanego życia. Brak jej było bez
pośrednich więzi międzyludzkich, „dawa
nia ludziom czegoś z siebie samej”.
Skłoniło ją to do szukania kontaktu ze
współ-towarzyszkami przeżyć z poprzed
nich, nie zapomnianych lat. Tak doszło do
wielokrotnych, z konieczności jeszcze
wówczas potajemnych spotkań, wielokie
runkowych dalszych poszukiwali i wresz
cie spisywania i rejestrowania wspomnień.
Powstały z nich dwie niezwykłe książki do
kumentujące martyrologie kobiet, głów-nie
żołnierzy AK, skazanych i deportowanych
w latach 1944-1955 na nie-zliczone wyspy
Archipelagu Gułag. Pierwsza to „Konwój
strzela bez uprzedzenia” (1994) a druga
„Mówią, o Panie„żeś nas upokorzył” (1977)
Pozycji tego typu jest już obecnie sporo,
ale książki Anieli są wyjątkowe. Napisane
przez człowieka nie tylko doświadczonego
i spostrze-gawczego, ale bardzo inteligent
nego, który opisując fakty i zjawiska jedno
cześnie je analizuje. Stara się zrozumieć za
równo poszczególnych ludzi i całe spo
łeczności jak i siebie samego - a to przede
wszystkim Aniela „szukając właściwej dro
gi” - o czym: często wspomina - znajdy
wała opar-cie w swojej głębokiej, i mądrej
wierze i konsekwentnym realizowaniu za
sad chrześcijańskich, posuwając się, w tym
świecie trwogi i donosu aż do organizowa
nia Mszy Św. i rekolekcji na terenie obozu.
Jako doktor nauk fizycznych potwierdziła
całym swoim życiem jedno z fizycznych zja
wisk - że szlachetny kruszec nie rdzewieje...
Zmarła 10 stycznia 2004 w Warszawie,
żegnana na Wojskowym Cmentarzu Po
wązkowskim w uroczystej asyście woj
ska, przez liczne grono przyjaciół i towa
rzyszy broni.
Cześć Jej pamięci!
Iza Kuczyńska
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Żołnierz Armii Krajowej,
Powstaniec Warszawski

Aniela
Dziewulska
- Łosiowa
„Krystyna”
„Mówią, o Panie, żeś mię upokorzył,
A Tyś mi zasług i chwały przysporzył: (...)”
Słowa Kornela Ujejskiego, które posłuży
ły Anieli za tytuł jednej z jej książek o łagierniczkach, wyrażają najtrafniej całą jej
osobowość.
Jak sama wyznała, „wywodziła się z ro
dziny kresowej w której do tradycji należa
ło prowadzenie walki o niepodległość
i ponoszenie za to konsekwencji”.
Urodziła się 20 czerwca 1916 r. w Krako
wie, jako córka późniejszego profesora
astronomii wileńskiego U.S.B. Szczęśliwe
dzieciństwo spędziła w Wilnie. Zanim
ukończyła Wydział Matematyczno -Przy
rodniczy na U.S.B. zaczęła pracować jako
zastępca asystenta w Obserwatorium
Astronomicznym. Tu miały się realizować
jej zainteresowania.
Wybuch wojny był szokiem grzebiącym
nie tylko przyszłe plany i marzenia ale
i dotychczasowy codzienny byt. Rodzina
znalazła się w bardzo trudnych warunkach
materialnych. Aniela podejmowała się róż-nych zajęć, również fizycznych, przerasta
jących niejednokrotnie jej siły.
Wstępem do późniejszej konspiracji
wojskowej było, od połowy 1942 do
czerwca 1944, uczestnictwo w tajnym
szkolnictwie średnim, gdzie wykładała
matematykę i fizykę.

We wrześniu 1942 wstąpiła do konspira
cji AKowskiej przyjmując pseudonim „Kry
styna”. Została łączniczką szefa III Oddz.
Sztabu Okręgu Wileńskiego. W niedługim
czasie z racji swego ogromnego zaangażo
wania i wybitnych cech charakteru i umy
słu została kierowniczką sieci łączności
wewnętrznej na miasto Wilno. Do jej obo
wiązków należało także prowadzenie se
kretariatu, zorganizowanie archiwum,
montowanie odpraw członków sztabu
i kontakty z kancelarią sztabu. Praca była
dobrze zorganizowana.
„Dawała (jej) ogromną radość wewnętrz
ną. („Krystyna”) wyżywała się w niej. Była
szczęśliwa że może na przekór władzom
okupacyjnym robić to co uważała za słuszne.
Tym mocniej przeżywała później diame
tralnie zmienioną sytuację po ponownym
zajęciu Wilna przez Armię Czerwoną
w 1944 r. Liczne aresztowania rozbiły kon
spirację. Ci, co ocaleli odtwarzali porwane
sieci łączności ale już „bez dotychczasowe
go optymizmu”. Dla „Krystyny” skończyło
się to 17.X.1944, w dniu jej aresztowania,
chociaż nawet będąc w więzieniu przeka
zała „Wilkowi” wiadomości o tym, o się
działo w Wilnie po jego aresztowaniu.
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W siedzibie NKWD na ul. Ofiarnej, „Kry
styna” została poddana długotrwałemu
i męczącemu śledztwu na którym starała
się tak zeznawać aby nikomu nie zaszko
dzić. Chyba udało jej się to skoro po za
kończeniu śledztwa sam śledczy powie
dział z odrazą: „Ach, ta gordaja Polaczka”.
Dwudniowa rozprawa zakończyła się
dla „Krystyny” wyrokiem 10 lat obozów
pracy przymusowej i 5 lat „namordnika”,
jak w gwarze więziennej nazywano dodat
kową karę pozbawienia praw obywatel
skich. Po powrocie do więzienia „odczuła
nawet pewną ulgę... że już nie bierze
udziału w konspiracji, nie widzi jak się
wszystko wali, za nic nie odpowiada”.
Po krótkim pobycie w podwileńskim
obozie, w rocznicę aresztowania została
wywieziona na „Nieludzką Ziemię”, gdzie
w kil-ku łagrach (Mesjiu-Komi i specłagrach NKWD obwodu irkuckiego) oraz na
zesłaniu spędziła 11 lat, najpiękniejszych
lat życia każdego człowieka —młodości.
W 1955 r. zaczęły się powroty Polaków
ze Zw. Radzieckiego..Pod koniec roku
udało się wrócić również „Krystynie” z nadwątlanym zdrowiem, ale nienaruszo
nym kręgosłupem moralnym. Rozpoczął
się trzeci etap jej życia, będący jak i po
przednie „szuka-niem właściwej drogi”, te
raz już innej, w odmiennych warunkach,
ale także trudnej.
Mimo kilkunastoletniej, tak zasadniczej
przerwy, powróciła do pracy w dziedzinie
rozpoczętej przed wojną. Najpierw w In
stytucie Hydrologiczno - meteorologicz
nym, a następnie w Instytucie Geofizyki
PAN. Zdobyła stopień doktora i stanowi
sko docenta. Cieszyła się uzna-niem i sym
patią środowiska zawodowego. Wyszła za
mąż za Leona Łosia „Agresta”, żołnierza
AK z Białostocczyzny, „repatrianta” z do
kładnie zwiedzanego przez 12 lat „Archi
pelagu Gułag”.

Ale „odczuwała jakiś wewnętrzny niepo
kój” wśród złożonych i drobnych spraw
ustabilizowanego życia. Brak jej było bez
pośrednich więzi międzyludzkich, „dawa
nia ludziom czegoś z siebie samej”.
Skłoniło ją to do szukania kontaktu ze
współ-towarzyszkami przeżyć z poprzed
nich, nie zapomnianych lat. Tak doszło do
wielokrotnych, z konieczności jeszcze
wówczas potajemnych spotkań, wielokie
runkowych dalszych poszukiwali i wresz
cie spisywania i rejestrowania wspomnień.
Powstały z nich dwie niezwykłe książki do
kumentujące martyrologie kobiet, głów-nie
żołnierzy AK, skazanych i deportowanych
w latach 1944-1955 na nie-zliczone wyspy
Archipelagu Gułag. Pierwsza to „Konwój
strzela bez uprzedzenia” (1994) a druga
„Mówią, o Panie„żeś nas upokorzył” (1977)
Pozycji tego typu jest już obecnie sporo,
ale książki Anieli są wyjątkowe. Napisane
przez człowieka nie tylko doświadczonego
i spostrze-gawczego, ale bardzo inteligent
nego, który opisując fakty i zjawiska jedno
cześnie je analizuje. Stara się zrozumieć za
równo poszczególnych ludzi i całe spo
łeczności jak i siebie samego - a to przede
wszystkim Aniela „szukając właściwej dro
gi” - o czym: często wspomina - znajdy
wała opar-cie w swojej głębokiej, i mądrej
wierze i konsekwentnym realizowaniu za
sad chrześcijańskich, posuwając się, w tym
świecie trwogi i donosu aż do organizowa
nia Mszy Św. i rekolekcji na terenie obozu.
Jako doktor nauk fizycznych potwierdziła
całym swoim życiem jedno z fizycznych zja
wisk - że szlachetny kruszec nie rdzewieje...
Zmarła 10 stycznia 2004 w Warszawie,
żegnana na Wojskowym Cmentarzu Po
wązkowskim w uroczystej asyście woj
ska, przez liczne grono przyjaciół i towa
rzyszy broni.
Cześć Jej pamięci!
Iza Kuczyńska
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&Łosiowa
dniu 10 stycznia br. zmarła nasza Kole
żanka, wilnianka, absolwentka Uniwer
sytetu Stefana Batorego, doc. dr Aniela Łosiowa,, ^
z domu Dziewulska, emerytowany pracownik nar
ukowy Instytutu Geofizyki PAN w Warszawie.
W czasie wojny była członkiem Komendy Okręgu Wileńskiego ZW Z
- A K, gdzie pełniła odpowiedzialną funkcję szefa sekretariatu „Ludwi
ka” - szefa sztabu Okręgu, kierując jednocześnie całą siecią łączności
A K w Wilnie. Aresztowana przez NKWD w październiku 1944 r., zo
stała skazana na dziesięć lat łagrów i zesłanie. Stało się na szczęście ina
czej, niż zaplanował Stalin i władze sowieckie - wróciła do Polski w grud
niu 1955, już nie do ukochanego Wilna, lecz do Warszawy, poślubia
ją c Leona Łosia p s .,Agrest”, również żołnierza A K (z Białostocczy
zny) i łagiemika. Autorka książek o losach kobiet aresztowanych za przy
należność do polskiego podziemia niepodległościowego i wywiezio
nych przez NKWD na Nieludzką Ziemię. Jedna z tych książek pt.: .M ó 
wią, o Panie, żeś nas upokorzył...” zawiera ok. 1200 nazwisk polskich
więźniarek. W okresie PRL zebranie tych danych było zadaniem nie
wyobrażalnie trudnym i niebezpiecznym. Była członkiem Stowarzysze
nia Łagiemików - Żołnierzy AK i Światowego Związku Żołnierzy AK,
Okręg wileński. Brała udział, prawie do ostatniej chwili w prelekcjach
i dyskusjach w Klubie Historycznym im. gen. Stefana Grota-Roweckiego. Klub ten skupia byłych żołnierzy podziemia niepodległościowego
oraz historyków, dziennikarzy i młodzież, działając z inicjatywy Świa
towego Związku Żołnierzy A K pod patronatem IPN. Śp. Aniela Łosio
wa należała do odchodzącego „Pokolenia Armii Krajowej”, które do
brze zasłużyło się Ojczyźnie. Podobnie jak inni z tego pokolenia pełni
ła służbę do ostatnich dni, nie bacząc na ciężkie represje i rozliczne szy
kany, które ją przez wiele lat spotykały, ani też nie oczekując nagród.
Cześć Jej Pamięci.
Przyjaciele i koledzy z K lubu „G rota”
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Aniela Łosiowa zd. Dziewulska, ps. „Krystyna”
Urodzona 20 VI 1916 r. w Krakowie; córka
Władysława i Jadwigi z Malinowskich. Od 1919
r. w Wilnie, gdzie ojciec je j został kierownikiem
katedry astronomii na Uniwersytecie im. S. Ba
torego. W 1939 r. ukończyła studia na tym
uniwersytecie.
Od XII 1940 r. czynna w tajnym szkolnictwie
średnim. Jednocześnie wstąpiła do ZWZ-AK;
została adiutantem płk. Lubosława Krzeszo
wskiego „Ludwika”, szefa sztabu Okręgu AK
Wilno. Podczas walk o Wilno 12-13 VII 1944 r.
działała w służbie łączności.
Po aresztowaniu przez NKWD polskich oficerów w VII 1944 r. i wydele
gowaniu na zachód Zofii Dąb-Biemackiej „Jagienki”, szefa łączności w sztabie
okręgu AK Wilno, a następnie aresztowaniu Barbary Skargi „Ewy”, przejęła
siatkę łączności z Warszawą. W X 1944 r. aresztowało ją NKWD; przez rok
poddawana śledztwu w Wilnie, potem spędziła 9 lat w łagrach i 2 lata na zesłaniu
na Syberii. Z więzienia w Wilnie przekazywała otrzymane w grypsach informacje
mjr. Teodorowi Cetysowi „Sławowi”, zastępcy szefa sztabu i gen. Aleksandrowi
Krzyżanowskiemu „Wilkowi”, komendantowi Okręgu AK Wilno. Powróciła do
Polski w XII 1956 r. Uzyskała doktorat z fizyki. Odznaczona m.in. Krzyżem
Walecznych i Srebrnym Krzyżem Zasługi z Mieczami.
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Aniela Łosiowa
T lfd n iu 10 stycznia br. zmarła nasza Koleżanka, wilnian
Kr ka, absolwentka Uniwersytetu Stefana Batorego, doc.
dr Aniela Łosiowa, z domu Dziewulska, emerytowany
pracownik naukowy Instytutu Geofizyki PAN w War
szawie.
W czasie wojny była członkiem Komendy Okrę
gu Wileńskiego ZW Z - A K , gdzie pełniła odpo
wiedzialną funkcję szefa sekretariatu „Ludwika”
- szefa sztabu Okręgu, kierując jednocześnie całą
siecią łączności A K w W ilnie.
Aresztowana przez N KW D w październiku
1944 r., została skazana na dziesięć lat łagrów i ze
słanie. Stało się na szczęście inaczej, niż zaplanował
Stalin i władze sowieckie - wróciła do Polski w grud
niu 1955, ju ż nie do ukochanego W ilna, lecz do Warsza
wy, poślubiając Leona Łosia, ps. „Agrest”, również żołnie
rza A K (z Białostocczyzny) i łagiemika.
Autorka książek o losach kobiet aresztowanych za przynależność do
polskiego podziemia niepodległościowego i wywiezionych przez NKWD
na Nieludzką Ziemię. Jedna z tych książek pt.: „Mówią, o Panie, żeś nas
upokorzył...” zawiera ok. 1200 nazwisk polskich więźniarek.

W okresie P R L zebranie tych danych było zadaniem nie
wyobrażalnie trudnym i niebezpiecznym.
Była członkiem Stowarzyszenia Łagiemików - Żoł
nierzy A K i Św iatow ego Zw iązku Żołnierzy A K ,
Okręg Wileński.
B rała udział, prawie do ostatniej chw ili, w pre
lek cjach i dyskusjach w K lubie Historycznym im.
gen. Stefana G rota-Row eckiego. K lub ten skupia
byłych żołnierzy podziem ia niepodległościow ego
oraz historyków, dziennikarzy i m łodzież, działa
ją c z inicjatyw y Św iatow ego Związku Żołnierzy
A K pod patronatem Instytutu Pam ięci Narodowej.
Śp. Aniela Łosiow a należała do odchodzącego już,
niestety, „Pokolenia A rm ii K rajow ej”, które dobrze
zasłużyło się O jczyźnie. Podobnie ja k inni z tego po
kolenia pełniła służbę do ostatnich dni swego życia, nie
bacząc na ciężkie represje i rozliczne szykany, które j ą przez
w iele lat spotykały, ani też nie oczeku jąc nagród.
Cześć Jej Pamięci
Przyjaciele i koledzy
z Klubu „G rota”
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