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z mężem Lsiostrą powróciła na stałe z Wielkiej Brytanii do ojczyzny. Przeniósł
gję ^ także^jej syn. Po śmierci męża zajęła się m.in. sprawą rewindykacji dwor
cu w Sulejówku, ofiarowanego przed wojną Marszałkowi przez jego żołnierzy.
Odzyskawszy tten budynek podjęła kroki mające na celu przystosowanie go do
celów muzealnych. Pomagała też w wychowaniu wnuków^Jctórych ma siedmio
ro. Mówią one, żeNąabcia jest miła, gościnna i możns^do niej przyjść, by się
pobaw ić stojącym w j^jm ieszkaniu modelem myśjiróca Spitfire.
\

Zofia Gaczoł-Kozłowska

APAK. sygn. 597/W SK; Inform acji usttfe uzyskane przez autorkę od Jadwigi Jaraczewskiej 19
maja 2002 r.; E. Car, Pomocniczcyabjskowa służba kobiet w Polskich Siłach Zbrojnych p oza
krajem w II wojnie św iatow ejyćr.SłużB \P ołek..., cz. 2, Toruń 1998, s. 362; M. Lisiewicz, O d
spitfire 'a do cerowania^stfarpetelc. R o zh ęw a z polskim i pilotkam i, Ostatnie wiadomości
(dodatek tygodniow y)/M annheim 1953, nr 2T\s. 1; A. Lyell, Memoirs o f an O bservation Post
OJJicer, Chippenjjafn 1985, s. 50, 51; Z. R o g o w ej, Polka, która „chroniła brytyjskiego kró
la...", Dziennjlc Związkowy 2001, nr 12; H. Torrasąewska, Polki latają n a d W. Brytanią,
Skrzydła. W iadomości ze świata, Londyn 1943, nr 6 /4 0 X v 16; K. W ojtowicz, Służba Polek
w wojsku w Wielkiej Brytanii, w: Służba Polek..., cz. 2, Toruń 1998, s. 379—380.

Junkiewiczówna H elena (1923-1944), chorąży
WP, dowódca plutonu ckm w 6. kompanii
8. pułku 3. Dywizji Piechoty im. Romualda
Traugutta.
Urodziła się 19 maja 1923 r. we wsi Otołczyce w powiecie pińskim. Jej ojciec, Feliks
Junkiewicz, gospodarzył wraz z bratem na kil
kuhektarowym gospodarstwie. Helena, jej dwie
młodsze siostry i sześciu braci - wszyscy uczyli
się w Pińsku, mieszkając na stancji u ciotki.
W 1939 r. Helena miała ukończone cztery klasy
szkoły handlowej. Po wybuchu wojny nie mogła
kontynuować nauki i została na wsi z rodzicami.
W kwietniu 1941 r. jej rodzinę, tak jak wielu
Polaków, wywieziono do Krasnojarskiego Kra
ju, do wsi Birylusy. Na początku Helena pracowała w spółdzielni krawieckiej.
Tam poznała Helenę Downar-Zapolską i Zofię Hoffman. W 1942 r. warunki
pogorszyły się znacznie, ponieważ całą rodzinę Junkiewiczów przeniesiono do
miasta Akczyńsk. Drobna, szczupła dziewczyna została wraz z ojcem i braćmi
zatrudniona przy spławie drzewa na rzece Czułym. Nietrudno się domyślić, że
była to praca ponad jej siły. Następnym miejscem jej zatrudnienia była wytwór
nia lalek. Praca nie tylko lżejsza, ale i przypominająca trochę zabawę. Niespełna
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dwudziestoletnia dziewczyna, gdy dostała od dyrekcji fabryki lalkę w prezencie
na 8 marca, oddała j ą młodszej siostrze Teresie, uważając, że sama je st zbyt
dorosła na takie rzeczy. Gdy fabryka przerwała produkcję, Helena w innym
zakładzie pracowała przy wyrabianiu garnków. Na szczęście praca nie tylko
wypełniała czas młodzieży polskiej na zesłaniu. Wraz z innymi Helena brała
udział w wieczornicach w Akczyńsku, deklamowała fragmenty Pana Tadeusza
i śpiewała m.in. tęskną piosenkę Polesia czar...
W 1943 r. wraz z innymi młodymi zgłosiła się do PSZ w ZSRR. Jej brat
Stanisław wyjechał do organizującego się oddziału na początku maja. Helenie
udało się to, mimo protestów matki, w czerwcu 1943 r. Razem z Heleną Downar-Zapolską zatrzymały się w Krasnojarsku, w którym dołączyły do nich inne
ochotniczki, m.in. Aniela Krzywoń. Przydzielono je do batalionu kobiecego.
Podczas pobytu w Sielcach Helenie udało się raz spotkać z bratem. Ponow
nie zobaczyli się w szkole oficerskiej w Riazaniu, do której zostali oboje skie
rowani. Nie mogli się jednak zbyt często widywać, ponieważ program szkolenia
był bardzo napięty. W lutym 1944 r. Helena ukończyła szkołę w stopniu chorą
żego z wynikiem bardzo dobrym. Dnia 26 lutego 1944 r. mianowano j ą dowódcą
plutonu ckm w 6. kompanii 8. pp 3. Dywizji Piechoty im. R. Traugutta. Po
wstająca Armia Polska w ZSRR cierpiała na niedostatek polskiej kadry dowód
czej i Helena nie była jedyną dziewczyną skierowaną do męskich jednostek
liniowych. Podobne przydziały otrzymały 24 koleżanki Heleny ze szkoły
w Riazaniu. Podkomendni zaakceptowali drobną blondynkę jako swego dowód
cę, mimo że początkowo wielu miało wątpliwości. Dziewczyna szybko dała się
poznać nietylko jako dowódca wymagający, ale i budzący szacunek. Dbała za
równo o dyscyplinę swoich żołnierzy, jak i o ich wygląd zewnętrzny.
Należała do tego rodzaju dowódców, którzy w czasie walki krzyczą „Za
mną!”, a nie „Naprzód!”. Podczas natarcia na przyczółku warecko-magnuszewskim biegła na czele swoich żołnierzy i gdy kapral Rubaszko padł ranny,
zawołała sanitariusza, po czym sama przyklękła przy cekaemie i strzelała seria
mi, wołając tylko o amunicję. Po kilkugodzinnej ciężkiej walce wzgórze „100”
zostało zdobyte. Dowódca batalionu zaproponował Helenie objęcie ochrony
szefa sztabu batalionu, na co bardzo się obruszyła i spytała, czy gdyby była
mężczyzną także musiałaby zejść z pierwszej linii. Została ze swymi żołnie
rzami. Wiele osób zapamiętało jej drobną dziewczęcą postać i kręcone jasne
włosy, kontrastujące z zupełnie niekobiecą funkcją dowódcy plutonu i odw agą
której nie powstydziłby się żaden mężczyzna.
Dnia 19 września 1944 r. na czele swego plutonu brała udział w przeprawie
przez Wisłę, by wesprzeć powstańców walczących w lewobrzeżnej Warszawie
na Czerniakowie. Wcześniej tego dnia przeprawiał się 1. batalion przy wsparciu
lotnictwa i artylerii oraz zasłony dymnej. Pluton Heleny, który nacierał w rejo
nie mostu Poniatowskiego, w drugim rzucie znalazł się pod tak gwałtowynm
ogniem nieprzyjaciela, że został prawie doszczętnie rozbity. Helena zginęła
podczas odwrotu, trafiona pociskiem w nurtach rzeki.
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Wśród licznych pamiątek po niej pozostał list, który w październiku 1944 r.
powództwo jednostki wysłało do jej ojca. Zastępca dowódcy 7. pp do spraw
polityczno-wychowawczych napisał: „Walczyła tak, jak przystało na prawdzi
wego żołnierza, ponad wszystko miłującego Polskę. W najgorętszych momen
tach walki, kiedy zdawało się, że wróg przełamie nasze szyki, tam zjawiała się
Ona: zagrzewa żołnierzy do walki, dodaje im otuchy i odwagi. Swą serdeczną
prostotą i pogodą ducha zaskarbiła sobie serca wszystkich żołnierzy, którzy
ślubują pomścić śmierć swojego towarzysza broni [...] W księdze bojowników
poległych na polu chwały, oddających swe życie dla sprawy Narodu, obok Polek-Patriotek, Heleny Pustowójtówny, Emilii Plater, figuruje złotemi zgłoskami:
Junkiewicz Helena, chorąży Wojsk Polskich” (S. Drzewiecka, Szfyśmy znad
Oki, Warszawa 1985, s. 227).
Pośmiertnie Helenę Junkiewiczównę odznacono Krzyżem Walecznych. Po
chowana została na Cmentarzu Powstańców na Woli w Warszawie. Jedna z ulic
stolicy, na Targówku, nosi imię Heleny Junkiewicz.
M agdalena Jagielska

6

T .\ ź lr ź G ( U iSO C

7\

Helena Junkiewicz, chor. WP.
Jako d-ca męskiego plutonu ckm 8. pp 3. DP im. Romualda Traugutta
odznaczyła się szczególną odwagą w walkach na przyczółku wareckomagnuszewskim (sierpień 1944 r.). We wrześniu 1944 r. pod silnym
ogniem artyleryjskim ze swym oddziałem dokonała przeprawy na
lewy brzeg Wisły, by nieść pomoc powstańcom warszawskim.
Zginęła wraz ze swym plutonem w nurtach rzeki 19 września 1944 r..
Odznaczona pośmiertnie Krzyżem Walecznych.
Pochowana na Cmentarzu Powstańców na Woli.
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