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Relacja • nieżyjącej Michalinie Koniecznej,
ii i.
b.kierowniczce sieci wywiano WSK Komendy Okręgu Śliskiego AK
HiclialiBa Konieczna, ps Halina, a r. 1908 r . była prze# wojna. radną
m.Sosnowiec. ITiesłycbanie ofiarna,inteligentna, bardzo debra erganizaterka, aiała wiele znajpmości i możliwości iastarczania lakali i wprawa-*
dzania lodzi de konspiracji, W sklepie wędliniarski*,którego właścicie
lem był je j mąt, mieściła się skrzynka dla inspektoratów okręgu. Pasia
dała autentyczną przepustkę da Generalnej Gubernii,którą wykorzystywała
jaka kurierka da Krakewa. Postawową jej funkcją byłe kierowanie i kolej
ne rozszerzanie aieci wywiadowczej PUK / WSK pa wszystkich miastach #- •
kręgu, szczególnie gęstej w Zagłębiu Dąbrowski*, sieci której kierowni
ctwo przejęła w końcu 1940 r . Ona sporządzała miesięcmme Meldunki wywia
dowcze oparte o tygodniowe raporty sieci wywiadowczyń.
Z początkiem 1942 r . otrzymała Krzyż Walecznych /Rozkaz K6 AK nr* 25
BP z dnia 1 1 0X I 1941 r #/ ; pergamin wręczył jej osobiście Komendant Okrę
gu Śląskiego, płk*Benryk Kowalówka, ps "Topola” w obecności Elżbiety*
Zawackiejj, ps "Z a ", b.kierowniczki sieci PWK /WSK Okręgu Śląskiego i za
razem b«szefa łączności Okręgu Śląskiego oraz w obecności mojej,Tmresy
Delekty,
Aresztowana w maju 1942 r . w czasie wielkiej"wsypy" Okręgu Śląskiege
AK, mimo że znaleziono u niej materiały wywiadowcze, de niczego się nie
przyznała. Przyprowadzono do więzienia jej 14 - letnią wycbowanicę gro
żąc je j aresztawaniem, gdyby "Kalina " nie przyznała się da zarzutów.
Zmasakrowana "Halina" powiedziała do wyckowanicy: "Basiu, pamiętaj że
jesteś Polką". "Halina" po ciężkim śledztwie została zamordowana.
Odznaczona pośmiertnie orderem Yirtutu Militari V k l.
Katowice, 22 marca 1966 r .

/-•/ Teresa Belek ta
k ot."Janka"
b .s z e f łączności K .0 .Ś 1 . AK
Stwierdzam zgodność
odpisu z oryginałem
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Relacja o uczestniczce Ruchu

Oporu.

Dane osobiate
1»

.j|*hal i na Konieczna zd T>ąbe!c ps. * kalina” .

2.

uroda. 20 września 1898r. w Sosnowcu
rozstrzelana z wyroku policyjnego Sądu Doraźnego w AuachwitzOciwl^ciem

3.

córka
i

4.

2 6 3ierpnia 1942r.

•■lafceja, górnika, który zginął w wypadku w kopalni

atki ->arianny z Korkosów.

ukończyła Gimnazjum iia.Królowej Jadwigi w Sosnowcu, mówiła
biegle po niemiecki.

5.

rodzeństwo-* Jadwiga afalcowa—krokowa, brat Ko Tan.

6.

Michalina

7.

. ieaz ala sosnowiec,

1.

wczesne zamąipójacie Michaliny spowodowane było głównie chęcŁf?

pracowała jako kasjerka w Vędliniarni jej m^ża.
/arszawsks 14.

pomocy matce po tra licznej śmierci ojca w kopalni.Matka zosta
ła z trojgiem dzieci bez utrzymania. Z początku

tichalins jako

tona właściciela oracowała jako kasjerka w ich wędlininrni. ■
i ezdzietna, wychowywała córkę brata -Barbarę. Mąż Haliny
•-&cj należał do bogatych obywateli w Sosnowcu. Kilkakrotne wy
jeżdżali zagranicy-

Badera,

Wiedeń i Włochy,

iichalina pro

wadziła rur iii we życie towarzyskie, mówiono o n ie j,

te należy

do najelegantszych kobiet Sosnowca. Lubiła się bawić. Nikt
z tego towarzystwa

ie chciał poten wierzyć, te m gła tak bar

dzo zaangażować si ę w konspiracji.
czątku zamąźpójścia
współpracując

10, iż prowadziła od po

ardzo zaangażowaną działalność społeczną,

z działaczami wszystkich grup politycznych i sno

łecznych. Przyjaźniła się z dr. Molickim z PPS. Od I9 12r. był®
członkiem zarz du Związku Pracy

Obywatelskiej Kobiet. Po wy

jaździe przewodniczącej Kowalskiej w 19l5r. do Krakowa r^osta^n
przewodniczącą ^wiązku. W okresie rosnącego bezrobocia Związek
Pracy Obywatelskiej Kobiet organizował świetlicę dla dzieci
bezrobotnych i bezdomnych.2 wielkim trudem w zdobytym lokalu
-dyżurowały panie z zarządu, szczególnie z przejęciem -Konieczna
Organizowano zajęcia i dożywia ie . Na miejscu były również
miejsca noolegowe. w okresie bezrobocia nie był to jedyny punkt
świetlicowy dla bezro otnych.

. 1939r. Michalika była czynnie
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V

zaangażowana w 3 połećsnym

„

W

Po gotowiu Kobiet, była równie4 radną

!Ttlasta iosnowiec od 1936r.
I I I . Okres okupac.ti.
Już w październiku 19?9r.była jedną z najaktywniejszych kobiet ro
dzącej się konspiracji, W jej mieszkaniu położonym w centrum Sosnowe?
wktótce zostało y«cIio.w.ki.ea-dla centralnej skrzynki 2,/Z w Zagłębiu.
Wygodne dojście ze względu na mieszczący się na parterze ruchliwy
sklep- wędliniarski stanowiło punkt, w którym spotykały się działaczki
konspiracji kobiecej m .i. Elżbieta Zawacka-organizatorka kobiecej
konspiracji fcojskowej na Śląsku i w Zagłębiu.

*yła to centrala je^ie-

go w skali krajowej wywiadu kooiecego. Inteligentna, ofiarna,

bardzo

dobra organizatorka stała się wkrótce zastępczynią S l i po przeniesie
niu jej do

Zagranicznej Łączności w Ko endzie Z »Z w Warsza

wie. U iała połączyć te dwie odpowiedzialne funkcje. Sporządzała
sama tygodniowe raporty wywiadowcze przekazywane do oddziału I I
/Wywiad/Ko mendy Podokr^gu Zagłębie? ©d 1941r. połączonego ze &1 iskiem
w jeden ©kr^fg Śląski ZWZ. Materiały wywiadowcze Podokrę^u Zagłębie
następnie

Śląskiego Okręgu ZwZ przekazywała szefowi I I Oddziału

11 .iktorowi" - por. Antoniemu 3ieniginowskiemu przez łączniczkę Jolę
Badzymi iską do jego skrzynki. Dzięki dawnej działalności społecznej
iała wiele

ożliwości dostarczania lokali konspiracyjnych i doboru

właściwych ludzi do zadań. Współpracowała z 00B. Sama jeździła jako
kurierka do Krakowa, szczególne w odpowiedzialnych chwilach prze
kształcania si^ kierownictwa "Orła

Białego" w organizację Z /Z .

była tak zaufanym człowiekiem podziereia, że do n ie j zwracano się
o opinię dotyczących trudnychsnra®,

w ocenie ludzi, wystawiano nie

jednemu niesprawiedliwe zarzuty w skrawach narodowych. Utrzymywała
kontakty z działaczami PPS /nietylko d r .& o l ic k i/ z organizatorami
Opieki Społecznej ze sfer kościelnych, u niej m.i.bywał ks Rubik,
który uratował dużo dzieci żydowskich, wspisując je na dokumentach
kościelnych. Trzeba podkreślić duży osobisty wkład finansowy w orga
nizowaną pomoc dla więźniów i ich rodzin. Sama przekazywała ważniej
sze polecenia konspiracyjne np. w czasie nabożeństwa w kościele
w modlitewniku przywiezionym z wfłoch, gdzie pod okładką z kości sło
niowej była skrytka, w /mieszkaniu w meblach miała dwie skrytki:
jedna znana mężowi, z drugiej po jej aresztowaniu siostra Jadwiga
znisssyzła konspiracyjną zawartość wg wcześniejszego polecenia M chaliny. Częściowo wtajemniczoną osobą była służąca Haneczka, biorąca
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udział w organizowaniu i zabezpieczeniu konspiracyjnej pracy.
Jednak nie zdodała już wystawić ostrzegawczej doniczki na ®kno,gd.y
przyszło Gestapo 20 maja 1942r.
W listopadzie I941r. kichali«a została odznaczona wraz z Elżbie
tą Zawacką Krzyżem walecznych, wręczonym osobiście przez "l o n a l * M
ppłk Henryka ivowałówkę -komendanta Śląskiego Okręgu ZWZ.
Ka jego prośbę przygotowania wg instrukcji Komendy Głównej
w War szawi® Szefa Wojskowej Służfe.y Kobiet dba Okręgu śląskiego ZWZ.
•Ciżbieta Zawacks przy okazji jednej z swych zagranicznych kuriers
kich podróży Via 3 ljs k i Zagłębie przyprowadziła do mieszkania Micha
liny

Koniecznej Jadwigę Zatorską-instruktorkę PdK do

1939r.

pseud. "Sab a". Konieczna 'Piała jej ułatwić instalację i kontakty
z kobietami ia g łfb ia , szczególnie z instruktorkami czynnymi tara,
a znanysi z przedwojennych kursów. ,l3aba" musiała jeszcze załatwić
sprawy rodzinne w Krakowie. "Wpadła11 przy przekraczaniu zielonej
granicy. Znaleziony przy n iej podręcznik terenoznawstwa dla zaplano
wanego kursu i 1 telefon kontaktowy,stał sig początkiem tragedii.
Przywieziona do Gestapo do Katowic została poddana badaniom nu i .
ściskania głowy elektryczną obręczą. Znaleziony u n ie j numer telefo
niczny spowodował aresztowanie 3-ch osób z siatki kurierskiej
fr.Zawackieji

<jej

siostry Klary, łączniczki Ireny Klassy i ' łźbiety

*ieczorkowe j właścicielki tniesz kania. Gestapo przywiozło ł‘Sabę;,ł
do mieszkania -.lichali iy Koniecznej.

« domu była tylko 11-letnia

bratanica Basia. "Sab#" wepchnięto do mieszkania. Stanęła pod icianą, podniosła oczy na su fit. Dziewczynka nie zorientowana Przywitała
ją serdec&nie nJuś Pani wróciła?" W tym momencie opadło do mieszka
nia sześciu gestapowców,

z których częiść mówiła pa polsku.

Sabę zabrano. Michalina Konieczna wróciła wieczorem od siostry Ja
dwigi i zza plecionej słomianki wyjęła zostawiony przez łącznika ru
lonik z olinem lotniska prawdopodobnie w Udetfełd /Pyrzow ice/?
wsunęła za gors i weszła do raieszkania. Gestapowcy wyrwali je j to
rebkę. Ni<3 straciła przy to mości* Opanowana zaczęła przyrządzać
kolację, przygotowała Basi kąpiel i przy tej okazji kazała jej znisz
czyć plan. Kiestety, perganin nie spłynął kanalizacją. Znaleźli go
Gestapowcy.

Michalinę przewieziona do wiezienie "Radocha" w Sosnowcuv

W mieszkaniu założono"kocio ł’.’ . iir tym dniu miało być wieczorne spotka
nie brydżowe, aresztowano przybywających przyjaciół /zwolniono no
trzech dniach/ i męża ^ti cha liny ironisława zwolnione

z >'ys łowickie

go więzienia po trznch miesiącach. Służąca Koniecznej, .-Ianeczka nie
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była aresztowana*

Jednym z mysłowickich listów -grypsów

ois%@

Michalina do n ie j:

. . . i y sobie waż moją "książeczkę w kościanej

oprawie i pilnuj ją jak oka w głowie, fę książeczkę do nabożeństwa
przywiozła Konieczna z pobytu we Włoszech. »’ okładce była skrytka.
«< czasie nabożeństwa przekazywała w niej materiały konspiradyjne
modlącym się obok konspira torom» zamieniając poprośtu modlitewnik.
Modlitewnik znajduje się obecnie w posiadaniu Barbary Madero^ej
zd. Dąbek wychowanicy Koniecznej. Michalina zostaje uwięziona
w więzieniu śledczym w i:ysłowieaeh poddana okrutnemu śledztw u
Miała rozbite oko. Z częstych przesłuchań wnoszone ją do celi
na kocu. Kie złamano je j. Przeivieziona w sierpniu na Polieyjny Sąd
Doraźny do obozu koncentracyjnego Auschwitz-Gświęcimiu. Rozprawa
odbyła się 26 sierpnia 1942 r . Michalina skazana za zdr sdę stanu
na śmierć została rozstrzelana pod icianą śmierci 11 Bloku w tym
samym dniu.
Już po jej śmierci zwolniona z obozu koncentracyjnego w Auschwit
kobieta przyniosła do siostry Michaliny gryps.
U-ryps brzmi:

" Chrzestna matka w wielkim sekrecie przed obecną
rodziną pozdrawia swą chrzestną córeczkę i jej
rodziców".

Był podpisany znanym inicjałem* K . . . ©ddawczyni powiedziała, że
dla nikogo innego hycnie zrobiła, ale ta kooieta tyle wycierpiała
i zachował® się tak bohatersko.
Rodzina sądziła wskatek te :d grypsu, że Michalina $yła jeszcze
z pół roku po wyroku

w obozie. Mąż Michaliny został jedn§rk zawia

domiony ustnie w obecności 5-ciu świadków o wykonaniu wyroku śmierci
« gf! zrlTBav stanu**.
Michalina została
pośmiertnie odznaczona
'‘Krzyżem Virtuti «d lit a ri“ .
Źródła*
1 . List 2o fii Kowalskiej z Krakowa, ul. Bajeczna 5 0 pracy M.Koniecz
nej z nrzed 1939r.
2 . Relacja dr hab.I*lźbiety 2awackiej-kmdtki rej.F^K-organizatorki
Pogotowia Społecznego w 19*9r. i *i/SK na terenie Śląska i Zagł ębia
3. Relacja Teresy Delekty -szefa łączności £>l.X»ndy 2./Z-AK od 1940r.
4 . Pisemna relacja Bogny ^oma ńskiej -Londyn ,!0 organizacji Kobiecej
Sieci Wywiadowczej w latach 1939-1942 r.
5 . Relacja bratanicy Barbary

Konieczneft-Maderowe,1 - świadka areszto

wania Michaliny Koniecznej.
6 . Relacja Barbary oerok-Koniecznej, siostrzenicy Michaliny Konieczne
? . Fotokopia z akt gestapo o zniszczeniu dokumentacji za óledztwa
i procesu Michaliny Koniecznej z 3 0 .l 0 ,1 9 4 4 r ,
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8.
9.

Zygmunt Walter Jankę "Śląsk Podziemny”

PAX

str. 60

Alfred Konieczny "Pod rządami wojennego prawa karnego I I I Rzeszy'
MON Warszawa 1972r. str., 363 /
/GA MS# Kartoteka Gestapo Sosnowiec -Karta 1 8 3 /

10.

i

Sprawozdanie Katowickiego Gestapo o likwidacji Z ..Z z dnia
4 .0 ^ .1 9 4 4 - WAP - Katowice

11.

Raport specjalny Katowickiego Gestapo 10,11*1942 /z b V /

Na podstawie powyższych danych spisała

w październiku 1979r.
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R e 1 a c Ja
jaarbary
Konieczne

KonIeeznej-*2ram.i«aderowe j o aresztowaniu lwichaliny
---- -----------------*---- --- — ------

x . .Dane osobiste'
1,.Barbar a Maderowa zd.xvonieezna, bratanica

i wychowani ca kichali-

ny Koniecznej, córka Leonii i Romana
2 . urodź *1 »styczni a i929r. w Sosnowcu
3 •obecnie zamieszkała Racibórz uł***ługa 7 , tel*3491
i i okres z przed okapac.ii >
Przed w.ybuehera wojny mieszkali na x piętrze ulWarszawska 14 ■
>
łf łl942r. warsztat wędliniarski był Już zabrany przez Niemców*
musieli się przenieść na H i

p. tylko pianino zostało

na dole.

afiiaia wtedy 13 lat. ? momencie aresztowania była w domu sama. !>o
mieszkania weszła najpierw znana jej pani: niska blondynka, zdaje
się , ż© miała kręcone włosyoibznałaby jął Basia przywitała ją ser
deczniej "Już i a m wróciła'**’1 A Ona stanęła pod ścianą z opuszczo
nymi rękami, oezy podniosła na sufit i nie odezwała s i r ani słowem*
<uQ> aiit wpadło po. krótkiej chwili 6 mvż.czyzn w cywilu, cz^ść mówiła
po polsku.Ciotka wróciła wieczorem,zaraz wyrwali jej torebkę,Ciot
ka spokojnie spytała czy może podać kolację i czy może wykąpać
dziecko, bo jest przygotowana ciepła woda.Ciotka weszła za nią do
łazienki i podała jej rulonik,kazała go podrzeć i spuocić z wodą.
Przyszedł wujek-kto wchodził do mieszkania zatrzymywano go—aaly być spotkanie towarzyskie na karty.Ciocię zabrano i rozpoczęto
rewizję,która trwała całą noc* P i l i herbatę i alkohol,który musiała
podawać oasia.Jeden wszedł do ubikacji,

zobaczył pływające kawałki

pergaminu, wyłowił,zaczęli wygładzać, rozkładać na stole.Rysunek był
zarobiony tuszem*-krzyknęli do B a s i: czy wiesz co to jest? To plan lot
niskae2a to płaci się głową,.
Po dwóch dniach przyszli znowu,indagowali Basię-kto przychodził,
Naradzali się ,c zy Basię zabrać.żydówka mieszkająca na górze, mówiła
ze przed domem stale kręcili się obcy ludzie.Trzeci raz przyjechali
z inź.Bawskim, pytali czy go znamf Był blady i przerażony.*ytali Basię
czy zna Bańskiego,a następnie zabrali na Gestapo do Katowic.wzekała
kilka godzin.najpierw mieli do niej długą mowę,że gdy Michalina się
przyzna

puszczą ją do domu.mówili do B a si,źe gdy chce wrócić do domu,

niech namawia

■
. i cha linę, by się przyznała* -prowadzi li ciotkę .ctyła

całkiem s in a ,zb ita , Bozpłakały się obie.-ódy ją trzymano w gestapo,
dawali, jej zupę, nie jadła.Pamięta nazwisko gestapowca: Zakrzewski*
Spisała na podstawie relacji ustnej

w 1979r.
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Jga^iapiaDia.„iŁ,..^J3d^lgliallnifi__ Kaalpflaaa4-.
Panią

-M4^Ab

ichalinę Konieczn-- po zna ty o r Sosnowcu około I930r.

Prowadziła wraz z mężem wędliniarniy przy ul*warszawskiej. Poczctkowo
znajomość nasza ograniczała się do tego, Se kupowaliśmy u nich wędliny*
:v.atka i»ja z Gajewskich Kowalska

>yła w ty® czasie przewodniczącą

Zarządu Związku Pracy Obywatelskiej Kobiet. Jako osoba obdarzona I u ż t ’7?
talentem organizacyjnym, dobierała sobie do współpracy róina osoby.
Między innymi jej wybór padł na panią Michalinę Konieczną. ’Vybór ten
okazał się bardzo %yq£w? trafny, gdyż pani Michalina ogromnie się zanaliła do pracy społecznej. Była osobą bezdzietną, miała st>oro cza t u , któ
ry mogła poświęcić tej pracy.
1 9 1 8 r ./l'}? 2 r /.

e«zła do zarządu ZPOK w Sosnowcu, około

* tym czasie matka soj-J zainicjowała opiekę nad bezd.anrny-

mi chłopca.id. W latach kryzysu ekonomicznego -w Zagłębiu było wiele bez
domnej młodzieży, dzieci bezrobotnych, wjatka moja, która była radną
aiejską, zorganizowała ciepłe nosiłki, uzyskała lokal na świetlicę, gdzit
chłopcy -t-ogli w cienie przebywać i a pędzać wiele godzin na czytaniu,
dyskusjach oraz innych zajęciach, a nawet była pewna iloaa miejsc do
spania. W prowadzaniu tej placówki uczestniczyły członkowie 2P0K, a je
dną z bardziej aktywnych była pani

ichalina Konieczna.

Po wyjaździe matki mojej z Sosnowca początkowo na okres jednego roku,
a następni© w 193or. - na stała, pani w-icha lina nadal pracowała w Zarzą
dzie ZPOK, przekształconego w Samopomoc Społeczną Kobiet. Zda,1*> ?ię zo
stała przewodniczącą Zarządu. Była pełną zapału i już

tedy wyrobioną

działaczka społeczną.
Ha początku okupacji dotarła do ronię do Krakowa wiadomość, że pani
'Hehalina pracuje w konspiracji

organizacji "Orła Białego*'* Ja w tym

czasie należałam do ZWZ.
Po- moejej ucieczce przed aresztowaniem orzed—apeaz-towani^m, T-rzez
gestapo w końcu marca 194I r . , pani

ichalina przyjechała do nas do Kra

kowa* Na wiadomość o ty®, że y.usz# się ukrywać, zaproponowała memu ojcu
pomoc finansową

dla -ni?. Ojciec t taj oferty nie skorzystał, ale

w pełni ocenił i on, i ja , gdy się o tym dowiedziałem, przejaw wielkiej
życzliwości dla nas i dobrego --erca. Była prostolinijnym, prawym czło
wiekiem.
/- / Zofia Ko Falska
Kraków , 1 7 .1 .1 9 7 9
Za zgodność z oryginałem
A.
KatówLee
/ List pisany do doc. dr hab. Elżbiety *■ żackiej, X
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u p o m n i e n i e

o Pani Michalin ie Konieczne,]

Panią Michalinę Konieczną poznałam w Sosnowcu około 1930 r .
Prowadziła wraz z mężem wędliniarnię przy ul. Warszawskiej.
Początkowo znajomość nasza ograniczała się do tego, że kupowaliśmy U nich wędliny.
Matka moja Zofia z Majewskich Kowalska była w tym czasie
przewodniczącą Zarzędu Związku Pracy Obywatelskiej Kobiet.
Jako osoba-? obdarzona wielkim talentem organizacyjnym, dobierała sobie do współpracy różne osoby. Między innemi wybór je;
padł na panią Michalinę Konieczną, Wybór ten okazał się traf®
Hgfj

pani Michalina ogromnie zapaliła się do pracgt spo

łecznej. Była osobą bezdzietną, miała sporo czasu, który
mogła poświęcić tej pracy. Weszła do Zarządu ZPOK w Sosnow
cu. około 1932 r. W tym czasie matka moja zainicjowała opie
kę nad bezdomnymi chłopcami. W latach kryzysu ekonomicznego
było w Zagłębiu wiele bezdomnej młodzieży( mSagŁghiia dzieci
ludzi bezrobotnych. Matka moja, która była radną miejską,
uzyskała lokal Ba

gd^ie-ehlopcy jg-C-iejsle mogli

przebywać i spędzać wiele godzin na czytaniu, dyskusjach
oraz innych zajęciach, zorganizowała ciepłe posiłki, a nawet
pewną ilość miejsc do spania. W prowadzeniu tej placówki
uczestniczyły członkinie Zarządu ZPOK, a jedną z bardziej
aktywnych była pani Michalina Konieczna.
Po wyjaździe matki mojej z Sosnowca początkowo na okres
jednego roku, a następnie w 1936 r. - na stałe, pani Micha
lina nadal pracowała w Zarządzie ZPOK, przekształconego
w Samopomoc Społeczną Kobiet. Zdaje się, że została prze
wodniczącą Zarządu. Była pełną zapału i już wtedy wyrobioną
działaczką społeczną.
Na pocaątku okupacji dotarła do mnie do Krakowa wiadomość^
, że pani Michalina pracuje w konspiracji w organizacji "Or
ła Białego". Ja w tym czasie należałam do ZWZ.
Po mojej ucieczce przed aresztowaniem przez gestapo w koń
cu marca 1941 r . , pani Michalina przyjechała do nas do Krako
wa. Na wiadomość o tym, że muszę się ukrywać zaproponowała
memu ojcu pomoc finansów^ dla mnie. Ojciec z tej oferty nie
skorzystał ale w pełni ocenił i on, i ja, gdy się o tym d©—
wiedziałam, przejaw wielkiej życzliwości do nas i dobrego
serca. Była prostolir ż jry , prawym człowiekiem.
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Ustna relacjo -«erii Zerżoii-^fcew:s zy k o w e j .przekazana w czasie
:?r2 7 Soto»:-^i; i ’ bi;,:,;;Ti;łfii ..dehalir . iConieezne j.
W r o k u 1913 feichalins Konieczna była orzewod n i c z ąc ą Z w i ą z k u
Pracy Obywatelskiej Kobiet v S o s n o w c u # W i ą z e k ten p r o w a d z i ł p r z e d ;
szk o lą,
S ro^tu li,
te re n

jednym z nich pracowało aaria Z e r * o ó
bardzo bis "nrj dzielnicy S o s n o w c a I z a

, w inny®
b ilto s

, na

,/b v ł

to

później3zegi Ghetta/

ZPOK interesował się młodzieżą najbiedniejszy, organizując no*
południu w orzeł szkołach świetlice z dożywianiem. Pr$^hodziłv dzie<
ci najbiedniejsze w wieku 14 do 16 lat, po szkole podstawowej.
Organizowano itr. za ję c ig /i zabawy wspólne dla wszystkich, dzieci
objętych opieki ZPC&. Michalina Konieczna była bardzo wyrozumiałą
przewodniczącą pozwalającą mi v miesiącu maja na za jęcie się
noboro1’ y^i ?> ramach akcji Polskiego białego Krzyża / Obie z-Izą
biltos byłyśmy iratraktorka ai Przysposobieni<•*

Wojskowego Kobiet/

« czG-'de no boru oddelegowano nas do prowadzenia świetlic żołnier
skich. Gdy oddelegowano nas do pracy , byłyśmy zobowiązane dać
za siebie zastępstwo* Ja np odziedziczyłam procę w świetlicy? po
••::oT ' ?■>nc?', która wyjechała na Łemkowszcz.yznę c*y-%*A-na-i;*ał*4:*•
Konieczna były zawsze uśmiechnięta, nie nerwowa, pełna zap»łu
.prodzał.a ład organizacyjny.

Zamsze była zadowolona z ns^zej prac

po>eeznej,. skłonna do ue.tępstw, gdy chodziło o wsoóln
z s no to wa ła

A Korez.yóska

dobro.

stycze a 193o r
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Rei. 8 SI.
Konieczna

Michalina

o
zd.Dębek

pm

Sosnowiec

ps.?Halina?

U r.20. IX. 1898r. w Sosnowcu, a J - t i & w S i M s A i J h
Mieszkała w Sosnowcu ul.Warszawska 14, tamże pracowała w sklepie
wędliniarskim męża Bronisława,
Była tadną miejską. Bardzo czyn
na w pomocy społecznej organizowanej przez Związek Pracy Obywatels
kiej Kobiet, w której to organizacji była długoletnią działaczką.
W 1939r.była czynna w Pogotowie Społecznym P M .
Od początku okupacji podjęła współpracę z : "Orłem Białym” organi
zując wespół z dyrektorem seminarium Nauczycielskiego Mazurem
szeroką akcję zbiórkową dla rodzin aresztowań ych i jeńcźw wojen
nych. Od listopada 1939r. weszła do siatki wywiadowczej zorganizo
wanej przez tajną siec sląskĄe .Była współorganizatorką kuchni
dla inteligencji, która była punktem kontaktowym siatki wywiadow
czej. Od grudnia 1940r. Halina przejmuje kierownictwo całej siat
ki od E.Zawackiej i kieruje nią do chwili aresztowania. Równoczes
nie w jej sklepie funkcjonowała skrzynka sztabu K.O.Ś ląsk, a w
wyjątkowej potrzebie Halina jezdziła jako kurierka K .O . do Krakowa
Aresztowana w czasie wielkiej wsypy Okręgu Śląskiego dnia 2 0 ,V.
1 9 4 2 r ., przewieziona do więzienia w Mysłowicach, okrutnie torturo
wana,nie wydała nikogo. Skazana przez sąd doraźny na karę śmierci
wyrok wykonano 2 6 .V I I I.1 9 4 2 r . w Oświęcimiu.
Zbiory E.Zawackiej - biogram oprac.przez A.Korczyńską,rel,Z,Kowl~
kiej,St.B inków nej,E,Zaw ackiej,T.Delekty, H.Zapolskiej i wychowaą
nicy Barbary Jferqfeej. lista g estap o ...
fjĄb-0 SAw--/

j

^
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Odpis.
jrogs iulu I Nareszcie zbieram się do opowiedzenia ~i o naszej nieżyją
cej przyjaciółce kalinie. bardzo ją lubiłam i zawsze brak mi jej ser
decznej prayjaini. 3akołę skończyło w Sosnowcu i

r>o uzyskaniu

matury

nrzeszła roczny państwowy kurs nauczycielski, /.ostała nauczycielką.
Wywiad kobiecy, potem W3K Olfffl Sfląsk i Zagłębia dąbrowskiego od kl.39i
do 15 maja 1942r. Beferat Wyszkolenie Wojskowego ttSK od 8 .1 9 4 2 do
1 sierpnia, wreszcie nowstanie warszawskie, zasiarczani K-dtki Gdd*.

Zbiorowego

W3K przy

omendzie

Okr. Warszawskiej *5K.

Zastępczyni Komendantki wywiadu wSK. Okr.Śląsk i Zagłębie dąbrowskie,
nastąpnie inst ruktorka Wyszkolenia wojskowego

<Jk szezczebla ukr.

•arszawskiego. Jako przygotowanie do pełnionej funkc ji miałam narogo
dzinny kurs dla agentów wywiadu oraz kurs instr* I I I stopnia

P-<k.

Praca na odcinku wywiadu *>& u kr . S l . i Zagłobie D] :rowakie, świadkami
o' isanych wydarzeń były: Zelma, Marta i ji-wa. Przy wstąpieniu do AK.
kierowała raną miłoóć Ojczyzny i obowiązek wobec N ie j, chęć uwolnienia
kraju i nienawiśi do wroga. Celem w czasie konspiracji było przy gotowanie 6D wystąpienia zbrojnego, niszczenie wroga przez dywersję oraz
propaganda w walce z wrogiem.
rerem Śląsk i Zagłobie liąbrowskie- Okręg Przemysłowy.
kobiecy zorganizowany nr ze z

Wywiad

Zosię -Zelmę obejmował noczątkowo od list<

pada l?39r. placówki Sosnowiec. Zadaniem

yło zbieranie wiadomości

o mieszkańcach miasta - wolksdeutscbach, Nieoicach- zachowanie ich.
Organizowano pomoc dla ludno <hi polskiej przez otwieranie kuchen i st<
łówek, które miały być równocześnie wy orzstane jako miejsca kontaktowi
kierownictwa placówki z agentami. Od lute o 1940r. jest podział placów]
Sosnowiec nadzielnice wg podziału administracyjnego miasta. Każda dzie'
nica posiadała kierowniczką, która oyła zobowiązana znań wszystkie
o iekty przemys>owe i adrrinistrącyIne swojej dzielnicy. - każdym obie'<«
cie miała swoich agentów lub ludzi zaufanych, którzy co t y 'a? ;ie ń dawał:5
relacją b stanie robotników i ich przynależności narodowej /Polacy,
Yolksy, Niemcy/, te same dane o pracownikach

umysłowych z nazwiskami,

produkcja tygodniowa, wypadki, k t 're zaszły na terenie obiektu /areszt
wa n ia /. kierowniczka dzielnicy zbierała razem dane i składała pisemna
meldunki ze swej dzielnicy.kierowniczce placówki, kierowniczka placów’ zebrane wiadomoaci przekazywała kierownikowi wywiadu ukrfgu 3 1 isk, kt
po norówniniu z wywiadem rabski- przesyłał do warszawy.- inrawoz dani
Odwrotnie otrzymywał zadania.
kierowniczką nlacówki ^yła najpierw Staszka, potem otarta, zast
czynią Barbara.

. połowie 194 l r . /n ie pamiętam dokładnie/ z organiko?*
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M i c h a l i n a K o n i e c z n a , z d. D ąbków na, u r . 1898.
Kierowniczka Pogotowia Społecznego PWK w So
snowcu. Kierowniczka kobiecej siatki wywiadu ko
mendy O kręgu Śląskiego SZP-ZW Z-A K . Ps. „Ha
lina” . A resztow ana w m aju 1942. Zakatow ana w
więzieniu w Mysłowicach.
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ZWZ AK
Sosnowiec

KONIECZNA MICHALINA

Główna skrzynkarka Inspektoratu Sosnowieckiego. Aresztowana w maju 1942 r.
Stracona 4 lipca 1942 r. (data egzekucji wg raportu gestapo K-ce)

Źródło:
Niekrasz Juliusz, "Z dziejów AK na Śląsku", wyd. II K-ce 1993, s. 114 1{ J

Z. Kotowicz' 99

32

33

34

35

36

37

K onieczna M ic h a lin a

- załączam wspomnienie

niej p. Zofii

Kowalskiej.
'W SŁOWNIKU____

Zmarłe

poległe., wymieniona

ne str. 194

Kraków, 1 0.0 3 *0 1 .
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