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TOKARZEWSKA Jadwiga (1894-1965), pseud. „Teresa”, przybrane nazwiska Anna 

Kołowska, Stachowicz, członek ZWZ, działaczka organizacji piłsudczykowskich Wierni 

Polsce i Konwent Organizacji Niepodległościowych, współredaktorka pism „Komunikat” i 

„Służba Państwu”.

Urodziła się 10 stycznia 1894 r. w Busku (pow. Kamionka Strumiłłowa) jako córka 

Józefa, była stryjeczną siostrą gen. Michała Tokarzewskiego-Karaszewicza. Miała brata 

Stanisława, aresztowanego przez NKWD w 1940 r. i zaginionego w ZSRR, oraz siostrę Annę, 

członkinię SZP-ZWZ we Lwowie, więzioną w łagrach sowieckich, później żołnierza Armii 

Polskiej na Wschodzie. Uczęszczała do Liceum Olgi Filippi we Lwowie, gdzie zdała maturę. 

Następnie ukończyła seminarium nauczycielskie we Lwowie, i złożyła egzamin na 

nauczyciela szkół wydziałowych. 1 września 1912 r. rozpoczęła pracę w żeńskiej szkole 

ludowej w Busku. Od początku 1913 r. działała w rodzinnym mieście w Towarzystwie 

Gimnastycznym „Sokół” i Towarzystwie Szkoły Ludowej.

Po wybuchu pierwszej wojny światowej wyjechała do Lwowa i podjęła pracę 

społeczną w kuchni, zorganizowanej dla żołnierzy Legionu Wschodniego, mieszczącej się 

Bursie Grunwaldzkiej TSL. Uczęszczała również na kurs pielęgniarski w jednym z 

tamtejszych szpitali powszechnych. W związku z ofensywą rosyjską władze austriackie 

zdecydowały się na ewakuację Lwowa. Tokarzewska opuściła miasto 1 października 1914 r. i 

wyjechała do Pardubic, gdzie przebywała do końca sierpnia następnego roku. Uczyła tam w 

szkole dla dzieci polskich uchodźców z Galicji. W miejscowym szpitalu opiekowała się 

rannymi legionistami, za co otrzymała pochwałę płk. Józefa Hallera: „Tej, która 

nieznajomemu Legioniście rzuconemu na czeską ziemię starała się nieść słowa otuchy 

wierząc równie silnie w zwycięstwo słusznej i świętej sprawy naszej”. Po powrocie z 

Pardubic, od 1 września 1915 r. krótko pracowała jako nauczycielka w Chrzanowie, następnie 

we Lwowie, a od stycznia 1916 r. do 25 października 1918 r. -  w Busku.

26 października 1918 r. przyjechała do Krakowa, gdzie wstąpiła do formowanego 

ponownie 5. pp „zuchowatych” jako sanitariuszka. Uczestniczyła w odsieczy Lwowa w 

listopadzie 1918 r. i w walkach w Galicji Wschodniej do 1 lipca 1919 r. Od początku lipca, 

gdy pułk stacjonował w Ostrowie-Komorowo, uczyła żołnierzy analfabetów z 2. batalionu. 

Od 1 sierpnia 1919 r. do 31 sierpnia 1920 r. pełniła służbę w szpitalu polowym L 112/606 3. 

DP Leg. Za udział w walkach pod Dyneburgiem została odznaczona łotewskim medalem 

pamiątkowym. Otrzymała również pochwałę za pracę w szpitalu: „Zapał ideowy służenia 

dobrej sprawie, niezmordowana praca, nie bacząca na osobiste trudy, łagodność w 

postępowaniu z chorymi, troskliwość o dobro Jej pieczy powierzonych chorych, te wszystkie
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zalety wytwarzały na oddziale atmosferę ciepła, wśród której żołnierz chory -  mimo nieraz 

nieodpowiednich warunków i zaopatrzenia szpitala ruchomego -  czuł się zawsze dobrze i 

zapominał o swych cierpieniach. Łagodność w postępowaniu umiała połączyć z karnością na 

oddziale, gdzie zawsze panował wzorowy porządek i czystość”.

Po powrocie do Buska we wrześniu 1920 r. została zatrudniona jako nauczycielka w 

miejscowym gimnazjum, a 1 października 1927 r. została mianowana jego kierowniczką. 

Równocześnie działała aktywnie w Towarzystwie Szkoły Ludowej, prowadziła pracę 

oświatową na terenie wsi powiatu Kamionka Strumiłłowa. W 1932 r. za osiągnięcia w tej 

dziedzinie została odznaczona przez premiera Aleksandra Prystora Srebrnym Krzyżem 

Zasługi. W latach trzydziestych była również radną Buska, przewodniczącą koła Związku 

Pracy Obywatelskiej Kobiet oraz prezesem tamtejszego oddziału Związku Strzeleckiego. W 

sierpniu 1937 r. reprezentowała Okręg Lwowski ZS na Walnym Zjeździe ZS w Warszawie. 

Zbierała materiały historyczne do pracy o Busku w latach wojny o granice Rzeczypospolitej.

We wrześniu 1939 r. przebywała w Busku, ale na przełomie 1939 r. i 1940 r. 

przeniosła się do Lwowa. Podczas wojny, do chwili aresztowania w lutym 1945 r., pracowała 

w zakładzie produkującym zabawki dziecięce.

W końcu grudnia 1939 r. za pośrednictwem Jadwigi Włodek-Sanojcowej włączyła się 

do działalności konspiracyjnej w Komendzie Okręgowej ZWZ-2 we Lwowie, w której -  

według Kazimierza Pluty-Czachowskiego -  kierowała sekretariatem. Niedługo później jednak 

odeszła do organizacji piłsudczykowskiej Wierni Polsce, założonej i kierowanej przez byłych 

dowódców ZWZ-2 -  mjr. Aleksandra Klotza „Niewiarowskiego” i płk. Jana Sokołowskiego 

„Trzaski”. Początkowo była łączniczką płk. Sokołowskiego. W końcu marca 1940 r. 

towarzyszyła Klotzowi w podróży do Przemyśla w poszukiwaniu aresztowanego przez 

NKWD gen. Tokarzewskiego. Po wyjeździe ze Lwowa Aleksandra Klotza stała się najbliższą 

współpracowniczką płk. Sokołowskiego. „Była moją wierną adiutantką przez prawie 4 lata” -  

pisał płk Sokołowski w liście do płk. A. Sanojcy z 2 grudnia 1969 r. (cyt. za: D. 

Bargiełowski, Po trzykroć pierwszy, t. 2, s. 395). Prowadziła nasłuch radiowy, zbierała 

fundusze na działalność organizacyjną, wynajdywała lokale konspiracyjne dla poszukiwanego 

przez NKWD płk. Sokołowskiego. W jej mieszkaniu, stanowiącym główny lokal 

konspiracyjny Wiernych Polsce, w styczniu 1941 r. odbyło się spotkanie płk. Leopolda 

Okulickiego, kolejnego komendanta ZWZ na tym obszarze, z płk. Sokołowskim. Nie jest 

natomiast pewne, czy jeszcze w czasie okupacji sowieckiej Tokarzewska zorganizowała druk
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i kolportaż pisma „Komunikat” oraz zaangażowała kilkunastoosobowy zespół kobiet 

kolportujących to pismo.

W czasie okupacji niemieckiej prawdopodobnie pośredniczyła w kontaktach 

Sokołowskiego z kolejnym komendantem ZWZ we Lwowie, gen. Kazimierzem Sawickim. Za 

zasługi w pracy konspiracyjnej otrzymała awans do stopnia podporucznika. Po 

podporządkowaniu Wiernych Polsce Konwentowi i zwiększeniu liczby wydawanych tytułów 

prasowych, kierowała Oddziałem Prasowym KON we Lwowie oraz -  najprawdopodobniej -  

zorganizowała kolportaż prasy organizacyjnej. Do jej zadań należało również zaopatrzenie 

drukami w czcionki do składu drukarskiego, farbę i papier. Była poszukiwana przez gestapo.

Po zajęciu Lwowa przez Armię Czerwoną działała nadal w KON. Wraz z 

Sokołowskim redagowała „Komunikat”, najprawdopodobniej również prowadziła kolportaż 

tego pisma. Według zeznań Mariana Mysłakowskiego, brała ponadto udział w zebraniach, 

poświęconych sprawom finansowym organizacji. W działalności konspiracyjnej Tokarzewska 

używała pseudonimu „Teresa”, podczas pierwszej okupacji radzieckiej -  przybranych 

nazwisk Stachowicz, podczas okupacji niemieckiej i drugiej okupacji radzieckiej -  Anna 

Kołowska.

11 lutego 1945 r. w mieszkaniu Zofii Zielińskiej przy ul. Hetmana Tarnowskiego 78 

m. 3 została aresztowana przez NKWD. „Podczas aresztowania Kołowskiej-Tokarzewskiej 

przejęto: radiostację, maszynę drukarską (według informacji występującej w „Protokole 

rewizji z 11 lutego 1945 mieszkania obywatelki Kotowskiej A.W”, udostępnionym -  był to 

powielacz obrotowy -  rotator), 10 kg czcionek drukarskich, maszynę do pisania, 

radioodbiornik, 300 egzemplarzy gazety „Komunikat” [według „Sprawozdania o rezultatach 

pracy UNKGB nad likwidacją białopolskiego podziemia w okresie od lipca 1944 r. do lipca 

1945 r.” był to przygotowany do wydania numer pisma -  M. G.], różne zapiski, dyrektywne 

wskazówki [według „Sprawozdania...”, były to wytyczne działań Konwentu -  M. G.], 

rozporządzenia i sztandar przykarpackiej dywizji « K O N » ” -  pisano w Sprawozdaniu 

Zarządu Komisariatu Ludowego Bezpieczeństwa Państwowego Obwodu Lwowskiego za rok 

1945 i do 1 lutego 1946 (cz. II). W śledztwie wymieniła jedynie nazwisko płk. 

Sokołowskiego, znanego śledczym, oraz fikcyjną osobę Ignacego Sztachetowskiego, który 

miał być szefem organizacji. 31 lipca 1945 r. została skazana przez Trybunał Lwowskiego 

Okręgu Wojskowego na 10 lat łagrów. Do wczesnej jesieni 1945 r. przebywała na Punkcie 

Tranzytowym NKGB przy ul. Pełtewnej 45 we Lwowie, przez pewien czas pełniła funkcję 

pielęgniarki w szpitalu więziennym, po czym została zesłana.
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Była początkowo więziona w obwodzie mołotowskim (obecnie permskim) w pobliżu 

Swierdłowska, pod nazwiskiem Teresa Kołowska. 25 grudnia 1949 r. została przewieziona do 

Minłagu, do obozu dla więźniów politycznych o szczególnie zaostrzonych warunkach, tzw. 

specłagru OŁP-2 pod miejscowością Abieź, około 140 kilometrów na południowy zachód od 

Workuty. W łagrze, oprócz Polek, przeważnie z terenów Wileńszczyzny i lwowskiego, 

więzionych za działalność w AK, przebywały także Litwinki z Armii Wolnych Litwinów, 

Ukrainki z UPA, z którymi Tokarzewska, według świadectwa Marii Wierzbickiej -  

zwolenniczka porozumienia polsko-ukraińskiego, utrzymywała bliskie kontakty, zyskując ich 

szacunek i sympatię, więźniarki -  obywatelki ZSRS, wśród których znajdowała się duża 

grupa więźniów sumienia, reprezentująca kilkanaście wyznań. „W gronie lwowianek 

królowała pani Jadwiga Tokarzewska [...], była naszą seniorką -  wspominała Zawadzka. -  

Miała już wtedy grubo ponad pięćdziesiąt lat. Jej pełna dystynkcji sylwetka i wytworny 

sposób bycia po prostu nie mieściły się w ramach łagru. Chociaż zewnętrznie była taka sama 

jak pozostałe więźniarki -  ta sama workowata suknia, łatany waciak, stare rozdeptane 

walonki -  zwracała uwagę już od pierwszego rzutu oka. Laseczka, za pomocą której 

poruszała się (miała bowiem dolegliwości w nodze), twarz rozjaśniona inteligencją bystrych 

piwnych oczu, siwe włosy spięte w kok, wysoka szczupła postać -  wyróżniały panią Jadwigę 

zawsze i w każdym otoczeniu. Była między nami pewnego rodzaju punktem centralnym, 

skupiającym wszelkie zainteresowania, była arbitrem naszych codziennych problemów, 

sędzią spraw nierozwikłanych. Mimo, że mówiła fatalnie po rosyjsku, że biła od niej tak 

znienawidzona przez sowietów pańskość, więźniarki sowieckie czuły wobec niej niesłychany 

respekt. Co tu mówić -  imponowała im na każdym kroku: wiedzą, obyciem, kulturą”.

1 kwietnia 1955 r. Jadwiga Tokarzewska została przewieziona do domu inwalidów w 

rejonie zubowsko-polańskim w Mordwińskiej ASRR. Ciężko chorowała, poruszała się z 

największym trudem o kulach. „Najważniejsze teraz wrócić i [...] wszystkie siły swe wytężyć 

aby przeżyć ten nieznośny okres czekania; czekać, nie wątpić i wciąż wierzyć w naszą 

przyszłość. Wszyscy stąd wrócimy, bo tego wymaga sytuacja obecna i obecna racja stanu” -  

pisała do Marii Wierzbickiej. W grudniu 1955 r. wróciła do Polski, w jednym transporcie z 

Jerzym Węgierskim. W Warszawie Tokarzewską zaopiekował się płk Antoni Sanojca, dzięki 

któremu znalazła schronienie w domu Haliny Królikowskiej (siostry ciotecznej gen. Stefana 

Roweckiego) w Olszynach pod Warszawą, gdzie prowadziła gospodarstwo rolne i zajmowała 

się dziewiarstwem. Utrzymywała przyjacielskie kontakty ze środowiskiem byłych żołnierzy 

AK, m.in. z Sanojcą i Kazimierzem Plutą-Czachowskim. W 1958 r. nawiązała
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korespondencję ze swoim bratem stryjecznym gen. Tokarzewskim. Zaproszona przez niego 

do Anglii, nie otrzymała wizy brytyjskiej. Ostatnie miesiące życia spędziła w Poznaniu. 

Wycieńczona latami łagrów, zmarła 21 lutego 1965 r. w Poznaniu. Została pochowana w 

Kwaterze AK na cmentarzu Wojskowym na Powązkach w Warszawie. Charakter 

Tokarzewskiej najlepiej oddają jej słowa z listu do M. Wierzbickiej z 20 listopada 1955 r., po 

przeszło dziesięcioletnim pobycie w sowieckich więzieniach i łagrach: „O sobie mówię jedno: 

« n a  stos rzuciłaś swój życia lo s » ,  więc trwaj do ostatniego tchnienia”.

Jadwiga Tokarzewska była odznaczona, oprócz wymienionych, Krzyżem Srebrnym 

orderu Virtuti Militari (1964), Złotym Krzyżem Zasługi z Mieczami, Medalem 

Dziesięciolecia Odzyskania Niepodległości (1929), Medalem Pamiątkowym za Wojnę 

1918-1921 (1930).

Nie była zamężna.
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TOKARZEWSKA Jadwiga (1894-1965), pseud. „Teresa”, przybrane nazwiska Anna 

Kołowska, Stachowicz, członek ZWZ, działaczka organizacji piłsudczykowskich Wierni 

Polsce i Konwent Organizacji Niepodległościowych, współredaktorka pism „Komunikat” i 

„Służba Państwu”.

Urodziła się 10 stycznia 1894 r. w Busku (pow. Kamionka Strumiłłowa) jako córka 

Józefa, była stryjeczną siostrą gen. Michała Tokarzewskiego-Karaszewicza. Miała brata 

Stanisława, aresztowanego przez NKWD w 1940 r. i zaginionego w ZSRR, oraz siostrę Annę, 

członkinię SZP-ZWZ we Lwowie, więzioną w łagrach sowieckich, później żołnierza Armii 

Polskiej na Wschodzie. Uczęszczała do Liceum Olgi Filippi we Lwowie, gdzie zdała maturę. 

Następnie ukończyła seminarium nauczycielskie we Lwowie, i złożyła egzamin na 

nauczyciela szkół wydziałowych. 1 września 1912 r. rozpoczęła pracę w żeńskiej szkole 

ludowej w Busku. Od początku 1913 r. działała w rodzinnym mieście w Towarzystwie 

Gimnastycznym „Sokół” i Towarzystwie Szkoły Ludowej.

Po wybuchu pierwszej wojny światowej wyjechała do Lwowa i podjęła pracę 

społeczną w kuchni, zorganizowanej dla żołnierzy Legionu Wschodniego, mieszczącej się 

Bursie Grunwaldzkiej TSL. Uczęszczała również na kurs pielęgniarski w jednym z 

tamtejszych szpitali powszechnych. W związku z ofensywą rosyjską władze austriackie 

zdecydowały się na ewakuację Lwowa. Tokarzewska opuściła miasto 1 października 1914 r. i 

wyjechała do Pardubic, gdzie przebywała do końca sierpnia następnego roku. Uczyła tam w 

szkole dla dzieci polskich uchodźców z Galicji. W miejscowym szpitalu opiekowała się 

rannymi legionistami, za co otrzymała pochwałę płk. Józefa Hallera: „Tej, która 

nieznajomemu Legioniście rzuconemu na czeską ziemię starała się nieść słowa otuchy 

wierząc równie silnie w zwycięstwo słusznej i świętej sprawy naszej” . Po powrocie z 

Pardubic, od 1 września 1915 r. krótko pracowała jako nauczycielka w Chrzanowie, następnie 

we Lwowie, a od stycznia 1916 r. do 25 października 1918 r. -  w Busku.

26 października 1918 r. przyjechała do Krakowa, gdzie wstąpiła do formowanego 

ponownie 5. pp „zuchowatych” jako sanitariuszka. Uczestniczyła w odsieczy Lwowa w 

listopadzie 1918 r. i w walkach w Galicji Wschodniej do 1 lipca 1919 r. Od początku lipca, 

gdy pułk stacjonował w Ostrowie-Komorowo, uczyła żołnierzy analfabetów z 2. batalionu.

Od 1 sierpnia 1919 r. do 31 sierpnia 1920 r. pełniła służbę w szpitalu polowym L 112/606 3.

DP Leg. Za udział w walkach pod Dyneburgiem została odznaczona łotewskim medalem 

pamiątkowym. Otrzymała również pochwałę za pracę w szpitalu: „Zapał ideowy służenia 

dobrej sprawie, niezmordowana praca, nie bacząca na osobiste trudy, łagodność w 

postępowaniu z chorymi, troskliwość o dobro Jej pieczy powierzonych chorych, te wszystkie
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zalety wytwarzały na oddziale atmosferę ciepła, wśród której żołnierz chory -  mimo nieraz 

nieodpowiednich warunków i zaopatrzenia szpitala ruchomego -  czuł się zawsze dobrze i 

zapominał o swych cierpieniach. Łagodność w postępowaniu umiała połączyć z karnością na 

oddziale, gdzie zawsze panował wzorowy porządek i czystość”.

Po powrocie do Buska we wrześniu 1920 r. została zatrudniona jako nauczycielka w 

miejscowym gimnazjum, a 1 października 1927 r. została mianowana jego kierowniczką. 

Równocześnie działała aktywnie w Towarzystwie Szkoły Ludowej, prowadziła pracę 

oświatową na terenie wsi powiatu Kamionka Strumiłłowa. W 1932 r. za osiągnięcia w tej 

dziedzinie została odznaczona przez premiera Aleksandra Prystora Srebrnym Krzyżem 

Zasługi. W latach trzydziestych była również radną Buska, przewodniczącą koła Związku 

Pracy Obywatelskiej Kobiet oraz prezesem tamtejszego oddziału Związku Strzeleckiego. W 

sierpniu 1937 r. reprezentowała Okręg Lwowski ZS na Walnym Zjeździe ZS w Warszawie. 

Zbierała materiały historyczne do pracy o Busku w latach wojny o granice Rzeczypospolitej.

We wrześniu 1939 r. przebywała w Busku, ale na przełomie 1939 r. i 1940 r. 

przeniosła się do Lwowa. Podczas wojny, do chwili aresztowania w lutym 1945 r., pracowała 

w zakładzie produkującym zabawki dziecięce.

W końcu grudnia 1939 r. za pośrednictwem Jadwigi Włodek-Sanojcowej włączyła się 

do działalności konspiracyjnej w Komendzie Okręgowej ZWZ-2 we Lwowie, w której -  

według Kazimierza Pluty-Czachowskiego -  kierowała sekretariatem. Niedługo później jednak 

odeszła do organizacji piłsudczykowskiej Wierni Polsce, założonej i kierowanej przez byłych 

dowódców ZWZ-2 -  mjr. Aleksandra Klotza „Niewiarowskiego” i płk. Jana Sokołowskiego 

„Trzaski”. Początkowo była łączniczką płk. Sokołowskiego. W końcu marca 1940 r. 

towarzyszyła Klotzowi w podróży do Przemyśla w poszukiwaniu aresztowanego przez 

NKWD gen. Tokarzewskiego. Po wyjeździe ze Lwowa Aleksandra Klotza stała się najbliższą 

współpracowniczką płk. Sokołowskiego. „Była moją wierną adiutantką przez prawie 4 lata” -  

pisał płk Sokołowski w liście do płk. A. Sanojcy z 2 grudnia 1969 r. (cyt. za: D. 

Bargiełowski, Po trzyh-oć pierwszy, t. 2, s. 395). Prowadziła nasłuch radiowy, zbierała 

fundusze na działalność organizacyjną, wynajdywała lokale konspiracyjne dla poszukiwanego 

przez NKWD płk. Sokołowskiego. W jej mieszkaniu, stanowiącym główny lokal 

konspiracyjny Wiernych Polsce, w styczniu 1941 r. odbyło się spotkanie płk. Leopolda 

Okulickiego, kolejnego komendanta ZWZ na tym obszarze, z płk. Sokołowskim. Nie jest 

natomiast pewne, czy jeszcze w czasie okupacji sowieckiej Tokarzewska zorganizowała druk
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i kolportaż pisma „Komunikat” oraz zaangażowała kilkunastoosobowy zespół kobiet 

kolportujących to pismo.

W czasie okupacji niemieckiej prawdopodobnie pośredniczyła w kontaktach 

Sokołowskiego z kolejnym komendantem ZWZ we Lwowie, gen. Kazimierzem Sawickim. Za 

zasługi w pracy konspiracyjnej otrzymała awans do stopnia podporucznika. Po 

podporządkowaniu Wiernych Polsce Konwentowi i zwiększeniu liczby wydawanych tytułów 

prasowych, kierowała Oddziałem Prasowym KON we Lwowie oraz -  najprawdopodobniej -  

zorganizowała kolportaż prasy organizacyjnej. Do jej zadań należało również zaopatrzenie 

drukarni w czcionki do składu drukarskiego, farbę i papier. Była poszukiwana przez gestapo.

Po zajęciu Lwowa przez Armię Czerwoną działała nadal w KON. Wraz z 

Sokołowskim redagowała „Komunikat”, najprawdopodobniej również prowadziła kolportaż 

tego pisma. Według zeznań Mariana Mysłakowskiego, brała ponadto udział w zebraniach, 

poświęconych sprawom finansowym organizacji. W działalności konspiracyjnej Tokarzewska 

używała pseudonimu „Teresa”, podczas pierwszej okupacji radzieckiej -  przybranych 

nazwisk Stachowicz, podczas okupacji niemieckiej i drugiej okupacji radzieckiej -  Anna 

Kołowska.

11 lutego 1945 r. w mieszkaniu Zofii Zielińskiej przy ul. Hetmana Tarnowskiego 78 

m. 3 została aresztowana przez NKWD. „Podczas aresztowania Kołowskiej-Tokarzewskiej 

przejęto: radiostację, maszynę drukarską (według informacji występującej w „Protokole 

rewizji z 11 lutego 1945 mieszkania obywatelki Kotowskiej A.W”, udostępnionym -  był to 

powielacz obrotowy -  rotator), 10 kg czcionek drukarskich, maszynę do pisania, 

radioodbiornik, 300 egzemplarzy gazety „Komunikat” [według „Sprawozdania o rezultatach 

pracy UNKGB nad likwidacją białopolskiego podziemia w okresie od lipca 1944 r. do lipca 

1945 r.” był to przygotowany do wydania numer pisma -  M. G.], różne zapiski, dyrektywne 

wskazówki [według „Sprawozdania...”, były to wytyczne działań Konwentu -  M. G.], 

rozporządzenia i sztandar przykarpackiej dywizji « K O N » ” -  pisano w Sprawozdaniu 

Zarządu Komisariatu Ludowego Bezpieczeństwa Państwowego Obwodu Lwowskiego za rok

1945 i do 1 lutego 1946 (cz. II). W śledztwie wymieniła jedynie nazwisko płk. 

Sokołowskiego, znanego śledczym, oraz fikcyjną osobę Ignacego Sztachetowskiego, który 

miał być szefem organizacji. 31 lipca 1945 r. została skazana przez Trybunał Lwowskiego 

Okręgu Wojskowego na 10 lat łagrów. Do wczesnej jesieni 1945 r. przebywała na Punkcie 

Tranzytowym NKGB przy ul. Pełtewnej 45 we Lwowie, przez pewien czas pełniła funkcję 

pielęgniarki w szpitalu więziennym, po czym została zesłana.
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Była początkowo więziona w obwodzie mołotowskim (obecnie permskim) w pobliżu 

Swierdłowska, pod nazwiskiem Teresa Kołowska. 25 grudnia 1949 r. została przewieziona do 

Minłagu, do obozu dla więźniów politycznych o szczególnie zaostrzonych warunkach, tzw. 

specłagru OŁP-2 pod miejscowością Abieź, około 140 kilometrów na południowy zachód od 

Workuty. W łagrze, oprócz Polek, przeważnie z terenów Wileńszczyzny i lwowskiego, 

więzionych za działalność w AK, przebywały także Litwinki z Armii Wolnych Litwinów, 

Ukrainki z UPA, z którymi Tokarzewska, według świadectwa Marii Wierzbickiej -  

zwolenniczka porozumienia polsko-ukraińskiego, utrzymywała bliskie kontakty, zyskując ich 

szacunek i sympatię, więźniarki -  obywatelki ZSRS, wśród których znajdowała się duża 

grupa więźniów sumienia, reprezentująca kilkanaście wyznań. „W gronie Iwo wianek 

królowała pani Jadwiga Tokarzewska [...], była naszą seniorką -  wspominała Zawadzka. -  

Miała już wtedy grubo ponad pięćdziesiąt lat. Jej pełna dystynkcji sylwetka i wytworny 

sposób bycia po prostu nie mieściły się w ramach łagru. Chociaż zewnętrznie była taka sama 

jak pozostałe więźniarki -  ta sama workowata suknia, łatany waciak, stare rozdeptane 

walonki -  zwracała uwagę już od pierwszego rzutu oka. Laseczka, za pomocą której 

poruszała się (miała bowiem dolegliwości w nodze), twarz rozjaśniona inteligencją bystrych 

piwnych oczu, siwe włosy spięte w kok, wysoka szczupła postać -  wyróżniały panią Jadwigę 

zawsze i w każdym otoczeniu. Była między nami pewnego rodzaju punktem centralnym, 

skupiającym wszelkie zainteresowania, była arbitrem naszych codziennych problemów, 

sędzią spraw nierozwikłanych. Mimo, że mówiła fatalnie po rosyjsku, że biła od niej tak 

znienawidzona przez sowietów pańskość, więźniarki sowieckie czuły wobec niej niesłychany 

respekt. Co tu mówić -  imponowała im na każdym kroku: wiedzą, obyciem, kulturą”.

1 kwietnia 1955 r. Jadwiga Tokarzewska została przewieziona do domu inwalidów w 

rejonie zubowsko-polańskim w Mordwińskiej ASRR. Ciężko chorowała, poruszała się z 

największym trudem o kulach. „Najważniejsze teraz wrócić i [...] wszystkie siły swe wytężyć 

aby przeżyć ten nieznośny okres czekania; czekać, nie wątpić i wciąż wierzyć w naszą 

przyszłość. Wszyscy stąd wrócimy, bo tego wymaga sytuacja obecna i obecna racja stanu” -  

pisała do Marii Wierzbickiej. W grudniu 1955 r. wróciła do Polski, w jednym transporcie z 

Jerzym Węgierskim. W Warszawie Tokarzewską zaopiekował się płk Antoni Sanojca, dzięki 

któremu znalazła schronienie w domu Haliny Królikowskiej (siostry ciotecznej gen. Stefana 

Roweckiego) w Olszynach pod Warszawą, gdzie prowadziła gospodarstwo rolne i zajmowała 

się dziewiarstwem. Utrzymywała przyjacielskie kontakty ze środowiskiem byłych żołnierzy 

AK, m.in. z Sanojcą i Kazimierzem Plutą-Czachowskim. W 1958 r. nawiązała
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korespondencję ze swoim bratem stryjecznym gen. Tokarzewskim. Zaproszona przez niego 

do Anglii, nie otrzymała wizy brytyjskiej. Ostatnie miesiące życia spędziła w Poznaniu. 

Wycieńczona latami łagrów, zmarła 21 lutego 1965 r. w Poznaniu. Została pochowana w 

Kwaterze AK na cmentarzu Wojskowym na Powązkach w Warszawie. Charakter 

Tokarzewskiej najlepiej oddają jej słowa z listu do M. Wierzbickiej z 20 listopada 1955 r., po 

przeszło dziesięcioletnim pobycie w sowieckich więzieniach i łagrach: „O sobie mówię jedno: 

« n a  stos rzuciłaś swój życia lo s » ,  więc trwaj do ostatniego tchnienia”.

Jadwiga Tokarzewska była odznaczona, oprócz wymienionych, Krzyżem Srebrnym 

orderu Virtuti Militari (1964), Złotym Krzyżem Zasługi z Mieczami, Medalem 

Dziesięciolecia Odzyskania Niepodległości (1929), Medalem Pamiątkowym za Wojnę 

1918-1921 (1930).

Nie była zamężna.
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D. Bargiełowskiego); List A. Wankiewicz [sekretariat APAK] do autora z 6 kwietnia 2004; 
Listy J. Węgierskiego do autora z 31 sierpnia, 3 września i 26 października 2003 oraz 17 
kwietnia 2004; Informacje D. Bargiełowskiego.

D. Bargiełowski, Po trzykroć pierwszy. Michał Tokarzewski-Karaszewicz. Generał 
broni, teozof, wolnomułarz, kapłan Kościoła liberalnokatołickiego, t. 1, Warszawa 2000, s. 
58-59, 417, 441, 524, t. 2, Warszawa 2001, s. 395-398, 415, 418, 449; A. Dziewulska- 
Łosiowa, Konwój strzela bez uprzedzenia. Polki w więzieniach i łagrach sowieckich 
(1944-1956), Białystok 1994, s. 103; J. Falęcki [J. Sokołowski], Tak było. Wspominki z lat 
okupacji, Wrocław 1985, s. 13, 16-18, 21, 34, 39; M. Gałęzowski, Geneza piłsudczykowskich 
ugrupowań politycznych w Polsce podczas II wojny światowej, „Niepodległość”, t. 52, 2002, 
s. 70; Indeks represjonowanych, t. 10, s. 604; E. Jaworski, Lwów, losy mieszkańców i 
żołnierzy Armii Krajowej w latach 1939-1956, Pruszków 1999, s. 149; A. Klotz, Zapiski 
konspiratora, opracowanie, wstęp i przypisy G. Mazur, Kraków 2001, s. 72, 78, 79, 81, 82,

14



103, 152, 217; A. Lenkiewicz, Zapomniany pułkownik, Wrocław 1992, s. 88, 108; G. Mazur, 
Konspiracja sanacyjna we Lwowie 1939-1944, w: Historia, archiwistyka, ludzie. Księga 
pamiątkowa w pięćdziesiątą rocznicę powołania Archiwum Państwowego w Rzeszowie, 
Warszawa-Rzeszów 2000, s. 134 (tu jako A. Kołowska); S. Pempel, Pod znakiem lwa i 
syreny, Warszawa 1989, s. 53, 186; Polskie Podziemie na terenach Zachodniej Ukrainy i 
Zachodniej Białorusi w latach 1939-1941, Warszawa-Moskwa 2001, t. 2, s. 1205, 1215; J. 
Sielski [B. Jastrzębski], Otchłań, czas czwartego rozbioru Rzeczypospolitej Polskiej i 
nieustającej walki Polaków o odzyskanie niepodległości, Warszawa 1995, s. 259-260; 
Sprawozdanie Zarządu Komisariatu Ludowego Bezpieczeństwa Państwowego Obwodu 
Lwowskiego za rok 1945 i do 1 lutego 1946, cz. II. Sprawca agenturalna „Konwent”, 
„Biuletyn Informacyjny Ogólnopolskiego Okręgu Żołnierzy Armii Krajowej Obszaru 
Lwowskiego im. "Orląt Lwowskich" 2003, nr 2; Tokarzewska Jadwiga [nekrolog], „Biuletyn. 
Koło Lwowian” 1965, nr 1 (8), s. 76; J. Węgierski, Kresy południowo-wschodnie po 1944 r., 
w: Żołnierze wyklęci. Antykomunistyczne podziemie zbrojne po 1944 roku, Warszawa 2002, s. 
20, 26; idem, Lwów pod okupacją sowiecką 1939-1941, Warszawa 1991, s. 53, 133, 274- 
275; idem, W lwowskiej Armii Krajowej, Warszawa 1989, s. 19; Z życia oddziałów 
strzeleckich, „Strzelec” 1935, nr 10, s. 19; J. Zawadzka, Łagierniczki. Dziesięć lat w polarnym  
kraju, Warszawa 1991, s. 171-174, 181-182, 219, 220, 239, 242, 283, 288.

15



2 * 7  . J a  |  I H J / O  f  J ,  h  ( /( 3  ^  C ^
TOKARZEWSKA Jadwiga (1894-1965), pseud. „Teresa”, przybrane nazwiska Anna ~ l

Kołowska, Stachowicz, działaczka organizacji „Wierni Polsce” i Konwentu Organizacji U

Niepodległościowych we Lwowie, współredaktorka pism „Komunikat” i „Służba Państwu”. « •,
i I

Urodziła się 10 stycznia 1894 r. w Busku (pow. Kamionka Strumiłowa), jako córka 

Józefa, była stryjeczną siostrą gen. Michała Tokarzewskiego-Karaszewicza. Miała brata 

Stanisława, aresztowanego przez NKWD w 1940 r. i zaginionego w ZSRR oraz siostrę Annę, 

członkinię SZP-ZWZ we Lwowie, więzioną w łagrach sowieckich, później żołnierza Armii 

Polskiej na Wschodzie. Uczęszczała do Liceum Olgi Filippi we Lwowie, gdzie zdała egzamin 

maturalny. Następnie ukończyła seminarium nauczycielskie we Lwowie, z egzaminem na 

nauczyciela szkół wydziałowych. 1 września 1912 r. rozpoczęła pracę w żeńskiej szkole 

ludowej w Busku. Od początku 1913 r. działała w rodzinnym mieście w Towarzystwie 

Gimnastycznym „Sokół” i Towarzystwie Szkoły Ludowej.

Po wybuchu pierwszej wojny światowej wyjechała do Lwowa, podejmując pracę 

społeczną w kuchni zorganizowanej dla żołnierzy Legionu Wschodniego, mieszczącej się 

Bursie Grunwaldzkiej TSL, uczęszczała również na kurs pielęgniarski w jednym z 

tamtejszych szpitali powszechnych. Wobec ofensywy rosyjskiej władze austriackie 

zdecydowały się na ewakuację Lwowa. Tokarzewska opuściła miasto 1 października 1914 r., 

wyjeżdżając do Pardubic, gdzie przebywała do końca sierpnia następnego roku. Uczyła tam w 

szkole dla dzieci polskich uchodźców z Galicji. W miejscowym szpitalu opiekowała się 

rannymi legionistami, za co uzyskała pochwałę płk. Józefa Hallera: „Tej, która nieznajomemu

16



Legioniście rzuconemu na czeską ziemie starała się nieść słowa otuchy wierząc równie silnie 

w zwycięstwo słusznej i świętej sprawy naszej”. Po powrocie z Pardubic, od 1 września 1915 

r. krótko pracowała jako nauczycielka w Chrzanowie, następnie we Lwowie, a od stycznia 

1916 r. do 25 października 1918 r. w Busku.

26 października 1918 r. przyjechała do Krakowa, gdzie wstąpiła do formowanego 

ponownie 5. pp „zuchowatych” jako sanitariuszka. Uczestniczyła w odsieczy Lwowa w 

listopadzie 1918 r. i w walkach w Galicji Wschodniej do 1 lipca 1919 r. Od początku lipca, 

gdy pułk stacjonował w Ostrowiu-Komorowo, uczyła żołnierzy analfabetów z 2. batalionu.

Od 1 sierpnia 1919 r. do 31 sierpnia 1920 r. pełniła służbę w szpitalu polowym L 112/606 3.

DP Leg. Za udział w walkach pod Dyneburgiem została odznaczone łotewskim odznaczeniem 

pamiątkowym. Otrzymała również pochwałę za pracę w szpitalu: „Zapał ideowy służenia 

dobrej sprawie, niezmordowana praca, nie bacząca na osobiste trudy, łagodność w 

postępowaniu z chorymi, troskliwość o dobro Jej pieczy powierzonych chorych, te wszystkie 

zalety wytwarzały na oddziale atmosferę ciepła, wśród której żołnierz chory -  mimo nieraz 

nieodpowiednich warunków i zaopatrzenia szpitala ruchomego -  czuł się zawsze dobrze i 

zapominał o swych cierpieniach. Łagodność w postępowaniu umiała połączyć z karnością na 

oddziale, gdzie zawsze panował wzorowy porządek i czystość”.

Po powrocie do Buska we wrześniu 1920 r. podjęła pracę nauczycielską w 

miejscowym gimnazjum, a 1 października 1927 r., została mianowana jego kierowniczką. 

Równocześnie działała aktywnie w Towarzystwie Szkoły Ludowej, prowadząc działalność 

oświatową na terenie wsi powiatu Kamionka Strumiłłowa. W 1932 r. za osiągnięcia na polu 

szkolnictwa została odznaczona przez premiera Aleksandra Prystora Srebrnym Krzyżem 

Zasługi. W latach trzydziestych była również radną Buska, przewodniczącą koła Związku 

Pracy Obywatelskiej Kobiet oraz prezesem tamtejszego oddziału Związku Strzeleckiego. W 

sierpniu 1937 r. była reprezentantką Okręgu Lwowskiego ZS na Walny Zjazd ZS w 

Warszawie. Zbierała materiały historyczne do pracy o Busku w latach wojny o granice 

Rzeczypospolitej.

We wrześniu 1939 r. przebywała w Busku, ale na przełomie 1939 i 1940 r. przeniosła 

się do Lwowa. Podczas wojny, do chwili aresztowania w lutym 1945 r., pracowała w 

zakładzie produkującym zabawki dziecięce.

Zimą 1940 r., za pośrednictwem Jadwigi Włodek-Sanojcowej, włączyła się do v/  

działalności konspiracyjnej w Komendzie Okręgowej ZW Z-2 we Lwowie, w której według 

Kazimierza Pluty-Czachowskiego kierowała sekretariatem. Niedługo później jednak odeszła
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do organizacji piłsudczykowskiej „Wierni Polsce” we Lwowie, założonej i kierowanej przez 

byłych dowódców ZW Z-2 -  mjr. Aleksandra Klotza i płk. Jana Sokołowskiego. Początkowo 

była łączniczką płk. Sokołowskiego. W końcu marca 1940 r. towarzyszyła Klotzowi w 

podróży do Przemyśla, w poszukiwaniu aresztowanego przez NKWD gen. Tokarzewskiego. 

Po wywiezieniu do Kazachstanu Stefanii Skwarczyńskiej (zob.), a następnie wyjeździe ze 

Lwowa Aleksandra Klotza, stała się najbliższą współpracowniczką płk. Sokołowskiego 

(„była moją wierną adiutantką przez prawie 4 lata” -  pisał płk. Sokołowski w liście do płk A. 

Sanojcy z 2 grudnia 1939 r., cyt. za: D. Bargiełowski, Po trzykroć pierwszy, t. 2, s. 395). 

Prowadziła nasłuch radiowy, zbierała fundusze na działalność organizacyjną, zajmowała się 

wyszukiwaniem lokali konspiracyjnych dla poszukiwanego przez NKWD płk. 

Sokołowskiego. W jej mieszkaniu, stanowiącym główny lokal konspiracyjny „Wiernych 

Polsce”, a później KON, odbyło się w styczniu 1941 r. spotkanie płk. Leopolda Okulickiego, 

kolejnego komendanta ZWZ na tym obszarze, z płk. Sokołowskim. Nie jest natomiast pewne, 

czy jeszcze w czasie okupacji sowieckiej Tokarzewska zorganizowała druk i kolportaż pisma 

„Komunikat” oraz zaangażowała kilkunastoosobowy zespół kobiet kolportujących to pismo.

W czasie okupacji niemieckiej prawdopodobnie pośredniczyła w kontaktach 

Sokołowskiego z kolejnym komendantem ZWZ we Lwowie, gen. Kazimierzem Sawickim. 

Za zasługi w pracy konspiracyjnej otrzymała awans do stopnia ppor. Po podporządkowaniu 

„Wiernych Polsce” Konwentowi i zwiększeniu liczby wydawanych tytułów prasowych, 

kierowała Oddziałem Prasowym KON we Lwowie oraz -  najprawdopodobniej -  

zorganizowała kolportaż prasy organizacyjnej. Do jej zadań należało również zaopatrzenie 

drukarni w czcionki do składu drukarskiego, farbę i papier. Wraz z Sokołowskim redagowała 

„Komunikat”, ukazujący się po zajęciu Lwowa przez Armię Czerwoną. Według zeznań 

Mariana Mysłakowskiego brała również udział w zebraniach poświęconych sprawom 

finansowym organizacji. W działalności konspiracyjnej Tokarzewska używała pseudonimu 

„Teresa” oraz, podczas pierwszej okupacji radzieckiej przybranych nazwisk Stachowicz, 

podczas okupacji niemieckiej i drugiej okupacji radzieckiej -  Anna Kołowska.

11 lutego 1945 r. w mieszkaniu Zofii Zielińskiej przy ul. Hetmana Tarnowskiego 78 

m. 3, została aresztowana przez NKWD. „Podczas aresztowania Kołowskiej-Tokarzewskiej 

przejęto: radiostację, maszynę drukarską (według „Protokołu rewizji z 11 lutego 1945 

mieszkania obywatelki Kotowskiej A.W” -  był to powielacz obrotowy -  rotator), 10 kg 

czcionek drukarskich, maszynę do pisania, radioodbiornik, 300 egzemplarzy gazety 

„Komunikat” (według „Sprawozdania o rezultatach pracy UNKGB nad likwidacją
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białopolskiego podziemia w okresie od lipca 1944 r. do lipca 1945 r.” był to przygotowany do 

wydania numer pisma -  M.G.), różne zapiski, dyrektywne wskazówki (według 

„Sprawozdania..., były to wytyczne działań Konwentu -  M.G.), rozporządzenia i sztandar 

przykarpackiej dywizji « K O N » ” -  pisano w Sprawozdaniu Zarządu Komisariatu 

Ludowego Bezpieczeństwa Państwowego Obwodu Lwowskiego za rok 1945 i do 1 lutego

1946 (cz. II). W śledztwie wymieniła jedynie nazwisko płk. Sokołowskiego, znanego 

śledczym oraz fikcyjną osobę Ignacego Sztachetowskiego, który miał być szefem organizacji.

31 lipca 1945 r. została skazana przez Trybunał Lwowskiego Okręgu Wojskowego na 10 lat 

łagrów. Do wczesnej jesieni 1945 r. przebywała na Punkcie Tranzytowym NKGB przy ul. 

Pełtewnej 45 we Lwowie, przez pewien czas pełniąc funkcję pielęgniarki w szpitalu 

więziennym, po czym została zesłana.

Była więziona początkowo w obwodzie mołotowskim. 25 grudnia 1949 r. została 

przewieziona do Minłagu, do obozu dla więźniów politycznych, o specjalnie zaostrzonych 

warunkach, tzw. specłagru OŁP-2 pod miejscowością Abieź, około 140 kilometrów na 

południowy zachód od Workuty. „Abieź był typowym miastem łagrów. Mieszkali w nim, 

poza wielotysięczną rzeszą więźniów, pracujący w obozach wojskowi wraz ze swymi 

rodzinami, trochę służby kolejowej i niewielka garstka ludzi osiadłych tu po odbyciu 

sądowych wyroków. Centrum miasta stanowiły pomieszczenia administracyjne i wojskowe 

związane z nadzorem więźniów [...]. Wokół niego rozmieściły się łagry -  OŁP [...]. Abieź 

rozsiadła się w bardzo nieprzychylnym terenie -  w krainie za kręgiem polarnym. 

Niezmierzone, płaskie równiny przerażały monotonią, nie rosły tu żadne drzewa prócz 

małych, karłowatych brzózek i świerczków. Kępy wysokich traw pokrywały obszary 

bagienne. Latem, jak okiem sięgnąć, tylko bagna i bagna, zimą -  dookoła śnieg kłujący oczy 

bielą. Każdy silniejszy wiatr podnosił tumany śnieżne, z wyciem skręcał je w trąby, w 

migotliwe spirale, w długie mleczne pasma. Lato było tu jeszcze krótsze niż w krainach 

peczorskich, ubogie, surowe i aż do bólu milczące. Tylko siny grzbiet Uralu na północno- 

wschodnim horyzoncie stanowił oparcie dla zmęczonych monotonią oczu. Bezkresną 

równinę, prawie przez cały rok zakutą w śnieżną biel, przecina linia kolejowa, przechodząca 

przez Abieź -  magistrala peczorsko-workucka. Gwizdy przebiegających pociągów 

odmierzały jednostajnie godziny dni i nocy” -  opisywała obóz towarzyszka Tokarzewskiej 

Elżbieta Zawadzka.

W łagrze, oprócz Polek, przeważnie z terenów Wileńszczyzny i lwowskiego, 

więzionych za działalność w AK, przebywały także Litwinki z Armii Wolnych Litwinów,

^  1 *
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Ukrainki z UPA, z którymi Tokarzewska, według świadectwa Marii Wierzbickiej -  

zwolenniczka porozumienia polsko-ukraińskiego, utrzymywała bliskie kontakty, zyskując ich 

szacunek i sympatię, więźniarki rosyjskie, wśród których znajdowała się duża grupa 

więźniów sumienia, reprezentujące zresztą kilkanaście wyznań. „W gronie lwowianek 

królowała pani Jadwiga Tokarzewska [...], była naszą seniorką -  wspominała Zawadzka. 

Miała już wtedy grubo ponad pięćdziesiąt lat. Jej pełna dystynkcji sylwetka i wytworny 

sposób bycia po prostu nie mieściły się w ramach łagru. Chociaż zewnętrznie była taka sama 

jak pozostałe więźniarki -  ta sama workowata suknia, łatany waciak, stare rozdeptane 

walonki -  zwracała uwagę już od pierwszego rzutu oka. Laseczka, za pomocą której 

poruszała się (miała bowiem dolegliwości w nodze), twarz rozjaśniona inteligencją bystrych 

piwnych oczu, siwe włosy spięte w kok, wysoka szczupła postać -  wyróżniały panią Jadwigę 

zawsze i w każdym otoczeniu. Była między nami pewnego rodzaju punktem centralnym, 

skupiającym wszelkie zainteresowania, była arbitrem naszych codziennych problemów, 

sędzią spraw nierozwikłanych. Mimo, że mówiła fatalnie po rosyjsku, że biła od niej tak 

znienawidzona przez sowietów pańskość, więźniarki sowieckie czuły wobec niej niesłychany 

respekt. Co tu mówić -  imponowała im na każdym kroku: wiedzą, obyciem, kulturą”. 

Tokarzewska przyjaźniła się także z rosyjskimi więźniarkami politycznymi „uwielbiały ją  

Wiera Pawłowna P. i Anisja Pietrowna W., dwie rosyjskie anarchistki” -  pisała Zawadzka, 

której relacji zawdzięczamy również opis warunków życia w obozie: „Posiłek poranny 

składał się z miski kapuśniaku, śmierdzącego zgniłą kapustą, kawałka smażonej ryby, 

rozłażącej się w palcach i całodziennej, sześćdziesięciodekowej porcji chleba -  pisała. 

Okrucieństwo nadzorców sięgało i tu. Wprowadzono zakaz wynoszenia potraw ze stołówki, a 

tym samym cały otrzymany posiłek należało w pośpiechu spożyć na miejscu. Każda 

więźniarka starała się jeść jak najszybciej i jak najwięcej. Kłopoty były jednak z chlebem. 

Należało go w jakiś sposób zachować na resztę dnia, zwłaszcza, że obiad był zwykle bardzo 

ubogi, a na kolację otrzymywało się tylko kubek gorzkiej kawy. Starałyśmy się więc 

przemycić część pajki z sobą. Lecz przy drzwiach stołówki stały nadzorczynie, które 

rewidowały kieszenie. Znaleziony chleb lub ryba wędrowały do wielkich koszy z odpadkami, 

po czym służyły jako pasza dla hodowanej przy obozie trzody chlewnej, stanowiącej 

zaopatrzenie w mięso naszych » w y ch o w aw có w «  [...]. W specłagrze żadnej pracy 

produkcyjnej, w przeciwieństwie do obozów pracy, nie wykonywałyśmy. Lecz i tak cały 

dzień wypełniony był zajęciami, któiych starczało dla wszystkich więźniarek. Głównie 

zajmowałyśmy się sprzątaniem ścieżek, remontami, przewożeniem żywności z magazynów
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centralnych do obozu i do kuchni (zawsze na ręcznych wózkach), czyszczeniem latryn, 

drowzagatowką i podobnymi czynnościami. Prócz tego brygady wychodziły poza obóz na 

zamiatanie ulic i sprzątanie żołnierskich koszar. Sporo dziewcząt zatrudniano w prywatnych 

mieszkaniach oficerskich”.

1 kwietnia 1955 r. Jadwiga Tokarzewska została przewieziona do domu inwalidów w 

rejonie zubowsko-polańskim w Mordwińskiej ASRR. Ciężko chorowała, poruszając się z 

największym trudem o kulach. „Najważniejsze teraz wrócić i [...] wszystkie siły swe wytężyć 

aby przeżyć ten nieznośny okres czekania; czekać, nie wątpić i wciąż wierzyć w naszą 

przyszłość. Wszyscy stąd wrócimy, bo tego wymaga sytuacja obecna i obecna racja stanu” -  

pisała do Marii Wierzbickiej. W grudniu 1955 r. powróciła do Polski, w jednym transporcie z t 

Jerzym Węgierskim. W Warszawie zaopiekował się Tokarzewskąpłk. Antoni Sanojca, dzięki 

któremu znalazło schronienie w domu Haliny Królikowskiej (siostry ciotecznej gen. Stefana 

Roweckiego) w Olszynach pod Warszawą, gdzie prowadziła gospodarstwo rolne, zajmowała 

się również dziewiarstwem. Utrzymywała przyjacielskie kontakty ze środowiskiem 

piłsudczykowskim, m.in. z Sanojcąi Kazimierzem Plutą-Czachowskim. W 1958 r. nawiązała 

korespondencją ze swoim bratem stryjecznym gen. Tokarzewskim. Zaproszona przez niego 

do Anglii, nie otrzymała wizy brytyjskiej. Ostatnie miesiące życia spędziła w Poznaniu. 

Wycieńczona latami łagrów, zmarła 21 lutego 1965 r. w Poznaniu, pochowana została w 

Kwaterze AK na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach w Warszawie. Charakter 

Tokarzewskiej najlepiej oddają jej słowa z listu do M. Wierzbickiej z 20 listopada 1955, po 

przeszło dziesięcioletnim pobycie w sowieckich więzieniach i łagrach: „O sobie mówię 

jedno: « n a  stos rzuciłaś swój życia lo s » ,  więc trwaj do ostatniego tchnienia”.

Jadwiga Tokarzewska była odznaczona, prócz wymienionych, Krzyżem Srebrnym 

orderu Virtuti Militari (1964), Złotym Krzyżem Zasługi z Mieczami, Medalem 

Dziesięciolecia Odzyskania Niepodległości (1929), Medalem za Wojnę 1918-1921 (1930).

Nie była zamężna.
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Zapomniany pułkownik, Wrocław 1992, s. 88, 108; G. Mazur, Konspiracja sanacyjna we Lwowie 
1939-1944, w: Historia, archiwistyka, ludzie. Księga pamiątkowa w pięćdziesiątą rocznicę powołania 
Archiwum Państwowego w Rzeszowie, Warszawa-Rzeszów 2000, s. 134 (tu jako A. Kołowska); S. 
Pempel, Pod znakiem lwa i syreny, Warszawa 1989, s. 53, 186; Polskie Podziemie na terenach 
Zachodniej Ukrainy i Zachodniej Białorusi w latach 1939-1941, Warszawa-Moskwa 2001, t. 2, s. 
1205, 1215; J. Sielski [B. Jastrzębski], Otchłań, czas czwartego rozbioru Rzeczypospolitej Polskiej i 
nieustającej walki Polaków o odzyskanie niepodległości, Warszawa 1995, s. 259-260; Sprawozdanie 
Zarządu Komisariatu Ludowego Bezpieczeństwa Państwowego Obwodu Lwowskiego za rok 1945 i 
do 1 lutego 1946, cz. II. Sprawa agenturalna „Konwent”, „Biuletyn Informacyjny Ogólnopolskiego 
Okręgu Żołnierzy Armii Krajowej Obszaru Lwowskiego im. "Orląt Lwowskich"” 2003, nr 2; J. 
Węgierski, Kresy południowo-wschodnie po 1944 r., w: Żołnierze wyklęci. Antykomunistyczne 
podziemie zbrojne po 1944 roku, Warszawa 2002, s. 20, 26; J. Węgierski, Lwów pod okupacją 
sowiecką 1939-1941, Warszawa 1991, s. 53, 133, 274-275; J. Węgierski, W lwowskiej Armii 
Krajowej, Warszawa 1989, s. 19; J. Zawadzka, Łagierniczki. Dziesięć lat w polarnym kraju, 
Warszawa 1991, s. 171-174, 181-182 (informacje dotyczące łagru w Abiezi), 219, 220, 239, 242, 
283,288.
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Jadwiga TOKARZEWSKA

Urodziła się 10 stycznia 1894 r. w Busku k. Lwowa jako córka Józefa. Miała 

dwoje rodzeństwa -  siostrę Annę i młodszego brata Stanisława, zamordowanego w 

więzieniu we Lwowie podczas pierwszej okupacji sowieckiej 1939-1941 r.

Była stryjeczną siostrą gen. Mieczysława Tokarzewskiego-Karaszewicza.

Ukończyła z maturą Liceum Olgi Filippi i Seminarium Nauczycielskie we

Lwowie.

Od 1 listopada 1912 r. pracowała jako nauczycielka 6-klasowej szkoły ludowej 

żeńskiej w Busku.

Od 1913 r. do sierpnia 1914 r. działała w Towarzystwie Gimnastycznym „Sokół”. 

Od 10 lutego 1913 r. była członkiem Koła Towarzystwa Szkoły Ludowej w Busku. Po 

wybuchu wojny w sierpniu 1914 r. pracowała w Bursie Grunwaldzkiej TSL we Lwowie w 

kuchni przy żywieniu wymaszerowującego ze Lwowa Legionu Wschodniego. W tym 

czasie uczęszczała także na kurs pielęgniarski w Szpitalu Powszechnym we Lwowie. Z 

powodu ewakuacji Lwowa przed ofensywą rosyjską kursu tego nie ukończyła.

Od 1 października do 1 listopada 1915 r. przebywała na uchodźstwie w 

Pardubicach. Uczyła w zorganizowanej przez nauczycielki-Polki szkole dla dzieci polskich 

uchodźców. Oprócz niej pracowali tam: jako kierowniczka szkoły Zofia Sudio, 

kierowniczka szkoły ludowej w Busku, ks. M. Duszeńko z Buska, Henryka Piątkowska z 

Siedlisk pod Rzeszowem oraz Wanda Grabowska z Jarosławia. Niosła pomoc rannym 

legionistom przebywającym w szpitalach w Pardubicach. Pracowała jako sekretarka w 

Komitecie Uchodźców Galicyjskich w Pardubicach. Niosła także pomoc ludności polskiej 

ewakuowanej do Chocni w Czechach. W związku z tym kilkakrotnie jeździła z Pardubic 

do Chocni.

Od 1 listopada do 31 grudnia 1915 r., przydzielona do Chrzanowa, pracowała tam 

w szkole żeńskiej, a następnie w Szkole Powszechnej im. Jana Sobieskiego we Lwowie. 

Od stycznia 1916 r. z powrotem mieszkała i pracowała w Busku jako nauczycielka.
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Od 26 października do 15 listopada 1918 r. przebywała w Krakowie skąd wraz z 

transportem uzupełniającym 5 pp Legionów przybyła do Przemyśla, a następnie do 

Lwowa. Od 1 grudnia 1918 r. do 1 sierpnia 1919 r. pełniła służbę w sanitariacie 5 pp 

Legionów oraz prowadziła naukę analfabetów - żołnierzy II baonu w okresie 

stacjonowania tego pułku w Komorowie k. Ostrowi Mazowieckiej. Od 1 sierpnia 1919 r. 

do 31 sierpnia 1920 r. pełniła służbę siostry Czerwonego Krzyża na Oddziale 

Wewnętrznym Szpitala Polowego L. 112/606 3 DP Legionów. Dowódca szpitala, kpt. dr

Willenko wydał jej przy odejściu znakomitą opinię. Pisał: „ ..... Sanit. Tokarzewska w

czasie swojej służby wzbogaciła znacznie zakres swych wiadomości w tej dziedzinie, a w 

praktyce przy łożu chorego nabrała ogromnej wprawy i biegłości w rękoczynach przez 

sanitaryuszkę wykonywanych. Zapal ideowy służenia dobrej sprawie, niezmordowana 

praca, nie bacząca na osobiste trudy, łagodność w postępowaniu z chorymi, troskliwość o 

dobro je j pieczy powierzonych chorych, te wszystkie zalety wytwarzały na oddziale 

atmosferę ciepła , wśród której żołnierz choiy -  mimo nieraz nieodpowiednich warunków 

pomieszczenia i zaopatrzenia szpitala ruchomego -  czuł się zawsze dobrze i zapominał o 

swoich cierpieniach. Łagodność w postępowaniu umiała połączyć z karnością na oddziale

— gdzie zawsze panował wzorowy porządek i czystość ......... ” Za służbę tę została

odznaczona rozkazem Nr 33 Dowództwa Okręgu Korpusu Nr X w Przemyślu z dnia 5 

listopada 1930 r. Medalem Pamiątkowym za Wojnę 1918-1921.

Wniosek o nadanie jej Krzyża Niepodległości został przez Komitet Krzyża i 

Medalu Niepodległości odrzucony na posiedzeniu w dniu 22 lutego 1937 r., mimo że także 

jej brat stryjeczny, gen. bryg. Michał Tokarzewski-Karaszewicz, dowódca 25 DP w 

Kaliszu i b. dowódca 5 pp Legionów, poświadczał jej służbę w Wojsku Polskim w latach 

1918-1919.

Po zwolnieniu ze służby wróciła do Buska i pracowała tam dalej jako 

nauczycielka, a od 1 października 1927 r. jako kierowniczka Szkoły Powszechnej

Żeńskiej, j j  ,9 £  2 2jQ (*O
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W dniu listopadami 932 r. Prezes Rady Ministrów Aleksander Prystor nadał jej

nJl C Srebrny Krzyż Zasługi.

Uczestniczyła w działalności Związku Strzeleckiego pełniąc funkcję prezesa 

oddziału w Busku oraz Związku Pracy Obywatelskiej Kobiet, jako przewodnicząca 

oddziału. Pełniła także funkcję członka Zarządu Koła TSL w Busku. W ramach TSL 

prowadziła pracę oświatową na wsi. Była także radną miasta Buska.

24



Od września 1939 r. członkini SZP-ZWZ-AK.

W latach 1945-1955 więźniarka łagrów sowieckich.

Po wojnie mieszkała w Olszynie p. Wrszawą.

Krzyż Srebrny Orderu Wojennego Virtuti Militari nadany jej w szeregach 

Armii Krajowej został w 1965 r. zweryfikowany przez Główną Komisję ds. 

Weryfikacji Odznaczeń przy ZG ZKRPiBWP.

Źródła:

CAW, syg. Odrzuć. 22.02. 1937; OOP 2/1065.

DW UdsKiOR, Wykaz nr 5 Głównej Komisji ds. Weryfikacji Odznaczeń z 5 marca 1965r., 
s. 7, poz. 119.

Bargiełowski D., Po trzykroć pierwszy. Michał Tokarzewski-Karaszewicz, t. 1, Warszawa 
2001. s. 43, 58-59.
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Jadwiga TOKARZEWSKA

Urodziła się 10 stycznia 1894 r. w Busku k. Lwowa jako córka Józefa. Miała 

dwoje rodzeństwa -  siostrę Annę i młodszego brata Stanisława, zamordowanego w 

więzieniu we Lwowie podczas pierwszej okupacji sowieckiej 1939-1941 r.

Była stryjeczną siostrą gen. Mieczysława Tokarzewskiego-Karaszewicza.

Ukończyła z maturą Liceum Olgi Filippi i Seminarium Nauczycielskie we

Lwowie.

Od 1 listopada 1912 r. pracowała jako nauczycielka 6-klasowej szkoły ludowej 

żeńskiej w Busku.

Od 1913 r. do sierpnia 1914 r. działała w Towarzystwie Gimnastycznym „Sokół” . 

Od 10 lutego 1913 r. była członkiem Koła Towarzystwa Szkoły Ludowej w Busku. Po 

wybuchu wojny w sierpniu 1914 r. pracowała w Bursie Grunwaldzkiej TSL we Lwowie w 

kuchni przy żywieniu wymaszerowującego ze Lwowa Legionu Wschodniego. W tym 

czasie uczęszczała także na kurs pielęgniarski w Szpitalu Powszechnym we Lwowie. Z 

powodu ewakuacji Lwowa przed ofensywą rosyjską kursu tego nie ukończyła.

Od 1 października do 1 listopada 1915 r. przebywała na uchodźstwie w
(tll/cły#/

Pardubicach. Uczyła w zorganizowanej przez nauczycielki-Polki szkole dla dzieci polskich 

uchodźców. Oprócz niej pracowali tam: jako kierowniczka szkoły Zofia Sudio, 

kierowniczka szkoły ludowej w7 Busku, ks. M. Duszeńko z Buska, Henryka Piątkowska z 

Siedlisk pod Rzeszowem oraz Wanda Grabowska z Jarosławia. Niosła pomoc rannym 

legionistom przebywającym w szpitalach w Pardubicach. Pracowała jako sekretarka w 

Komitecie Uchodźców Galicyjskich w Pardubicach. Niosła także pomoc ludności polskiej 

ewakuowanej do Chocni w Czechach. W związku z tym kilkakrotnie jeździła z Pardubic 

do Chocni.

Od 1 listopada do 31 grudnia 1915 r., przydzielona do Chrzanowa, pracowała tam 

w szkole żeńskiej, a następnie w Szkole Powszechnej im. Jana Sobieskiego we Lwowie. 

Od stycznia 1916 r. z powrotem mieszkała i pracowała w Busku jako nauczycielka.
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Od 26 października do 15 listopada 1918 r. przebywała w Krakowie skąd wraz z 

transportem uzupełniającym 5 pp Legionów przybyła do Przemyśla, a następnie do 

Lwowa. Od 1 grudnia 1918 r. do 1 sierpnia 1919 r. pełniła służbę w sanitariacie 5 pp 

Legionów oraz prowadziła naukę analfabetów - żołnierzy II baonu w okresie 

stacjonowania tego pułku w Komorowie k. Ostrowi Mazowieckiej. Od 1 sierpnia 1919 r. 

do 31 sierpnia 1920 r. pełniła służbę siostry Czerwonego Krzyża na Oddziale 

Wewnętrznym Szpitala Polowego L. 112/606 3 DP Legionów. Dowódca szpitala, kpt. dr

Willenko wydał jej przy odejściu znakomitą opinię. Pisał: „ ....  Sani/. Tokarzewska w

czasie swojej służby wzbogaciła znacznie zakres swych wiadomości w tej dziedzinie, a w 

praktyce przy łożu chorego nabrała ogromnej wprawy i biegłości w rękoczynach przez 

sanitaryuszkę wykonywanych. Zapal ideowy służenia dobrej sprawie, niezmordowana 

praca, nie bacząca na osobiste trudy, łagodność w postępowaniu z  chorymi, troskliwość o 

dobro je j  pieczy powierzonych chorych, te wszystkie zalety wytwarzały na oddzicde 

atmosferę ciepła , wśród której żołnierz chory -  mimo nieraz nieodpowiednich warunków 

pomieszczenia i zaopatrzenia szpitała ruchomego -  czuł się zawsze dobrze i zapominał o 

swoich cierpieniach. Łagodność w postępowaniu umiała połączyć z karnością na oddziale

-  gdzie zawsze panował wzorowy porządek i czystość ......... ” Za służbę tę została

odznaczona rozkazem Nr 33 Dowództwa Okręgu Korpusu Nr X w Przemyślu z dnia 5 

listopada 1930 r. Medalem Pamiątkowym za Wojnę 1918-1921.

Wniosek o nadanie jej Krzyża Niepodległości został przez Komitet Krzyża i 

Medalu Niepodległości odrzucony na posiedzeniu w dniu 22 lutego 1937 r., mimo że także 

jej brat stryjeczny, gen. bryg. Michał Tokarzewski-Karaszewicz, dowódca 25 DP w 

Kaliszu i b. dowódca 5 pp Legionów, poświadczał jej służbę w Wojsku Polskim w latach 

1918-1919.

Po zwolnieniu ze służby wróciła do Buska i pracowała tam dalej jako 

nauczycielka, a od 1 października 1927 r. jako kierowniczka Szkoły Powszechnej 

Żeńskiej.

W 1928 r. została odznaczona medalem upamiętniającym 10 rocznicę uzyskania 

niepodległości przez Łotwę. W dniu listopada 1932 r. Prezes Rady Ministrów Aleksander 

Prystor nadał jej Srebrny Krzyż Zasługi.

Uczestniczyła w działalności Związku Strzeleckiego pełniąc funkcję prezesa 

oddziału w Busku oraz Związku Pracy Obywatelskiej Kobiet, jako przewodnicząca

2
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oddziału. Pełniła także funkcję członka Zarządu Koła TSL w Busku. W ramach TSL 

prowadziła pracę oświatową na wsi. Była także radną miasta Buska.

Od września 1939 r. członkini SZP-ZWZ-AK.

W latach 1945-1955 więźniarka łagrów sowieckich.

Po wojnie mieszkała w Olszynie p. Warszawą.

Krzyż Srebrny Orderu Wojennego Yirtuti Militari nadany jej w szeregach 

Armii Krajowej został w 1965 r. zweryfikowany przez Główną Komisję ds. 

Weryfikacji Odznaczeń przy ZG ZKRPiBWP.

Źródła:

CAW, syg. Odrzuć. 22.02. 1937; OOP 2/1065.

DW UdsKiOR, Wykaz nr 5 Głównej Komisji ds. Weryfikacji Odznaczeń z 5 marca 1965r., 
s. 7, poz. 119.

Bargiełowski D., Po trzykroć pierwszy. Michał Tokarzewski-Karaszewicz, t. 1, Warszawa 
2001. s. 43, 58-59.
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TOKARZEWSKA Jadwiga (1894-1965), nauczycielka, sanitariuszka 5 pp Legionów w 

Krakowie, uczestniczka walk o Lwów w 1918, działaczka społeczna, członkini Związku 

Strzeleckiego, od 1940 żołnierz KO ZWZ-2 Lwów, potem jako „Teresa” łączniczka dowódcy 

organizacji „Wierni Polsce” we Lwowie, kierowniczka oddziału prasowego KON, 1945-1955 

więźniarka łagrów, po powrocie do Polski prowadziła gospodarstwo rolne

Jadwiga Tokarzewska urodziła się 10 I 1894 w Busku k. Lwowa, córka Józefa 

Tokarzewskiego, stryjeczna siostra gen. M. Tokarzewskiego. Ukończyła we Lwowie Liceum 

Olgi Filippi, a następnie w 1912 Seminarium Nauczycielskie. Pracowała jako nauczycielka 

szkoły ludowej w Busku działając w Towarzystwie Gimnastycznym „Sokół” oraz w 

Towarzystwie Szkoły Ludowej. Po wybuchu I wojny 'wyjechała do Lwowa i tam, 

uczęszczając na kurs pielęgniarski, pracowała przy żywieniu żołnierzy z Legionu 

Wschodniego. Po ewakuacji Lwowa, od październiku 1914 na uchodźstwie w Czechach'jako 

sekretarka w Komitecie Uchodźców Galicyjskich uczyła w szkole dla dzieci polskich 

uchodźców i niosła pomoc rannym legionistom. Od wrześniu 1915 krótko pracowała w szkole 

w Chrzanowie, następnie wróciła do Lwowie, a od 1916 ponownie w Busku. W październikv_

1918 wyjechała do Krakowa i tam była sanitariuszką 5 pp Legionów („■zuchowatych”) /  ;

miesiąc później uczestniczyła w odsieczy Lwowa i w walkach w Galicji Wschodniej. Po 

zwolnieniu ze służby w 1920, będąc także radną miasta Buska, pracowała tam dalej jako 

nauczycielka, od 1927 jako kierowniczka Szkoły Powszechnej Żeńskiej. Działała społecznie 

jako prezes oddziału Żeńskiego Związku Strzeleckiego i przewodnicząca koła Związku Pracy 

Obywatelskiej Kobiet. Za swoją działalność niepodległościową była odznaczona Medalem 

Dziesięciolecia Odzyskania Niepodległości (1929), Medalem Pamiątkowym za Wojnę 1918- 

1921 (1930) oraz Sr. KZ (1932). Za udział w walkach pod Dyneburgiem została odznaczona 

w 1928 medalem upamiętniającym 10 rocznicę uzyskania niepodległości przez Łotwę.

Wiadomo, że wniosek o nadanie jej Krzyża Niepodległości został przez Komitet Krzyża i 

Medalu Niepodległości odrzucony w 1937.

Po wybuchu II wojny v̂ we wrześniu 1939 przebywała w Busku, a na przełomie 

1939/1940 przeniosła się do Lwowa, gdzie - aż do lutego 1945 - pracowała w zakładzie 

przemysłowym. Zimą 1940, wprowadzona przez J. Włodek-Sanojcową (VM), podjęła służbę 

w Komendzie Okręgu ZWZ-2 we Lwowie jako kierowniczka sekretariatu. Wkrótce jako 

„Teresa” została najbliższą współpracowniczką dowódcy płk. J. Sokołowskiego ps. „Trzaska” 

w utworzonej organizacji „Wierni Polsce” (używała także nazwisk Stachowicz i Anna
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Kozłowska). Po aresztowaniu w marcu 1940 przez NKWD gen. M. Tokarzewskiego na 

granicy w Przemyślu, wyjechała tam współorganizując jego nieudane odbicie. Za okupacji 

niemieckiej po podporządkowaniu „Wiernych Polsce” KON - Konwentowi Organizacji 

Niepodległościowych kierowała jego oddziałem prasowym. Po zajęciu Lwowa przez ACz w 

lipcu 1944 nadal czynna w KON i wraz z Sokołowskim redagowała gazetę „Komunikat”.

Ppor. Jadwiga Tokarzewska została za służbę w II wojnie światowej odznaczona 

Krzyżem Srebrnym Orderu Wojennego Virtuti Militari; brak dokumentu nadania, które 

zostało zweryfikowane w 1965 przez GKWO przy ZG ZBoWiD z nr. zaświadczenia DK- 

2305/W. Ponadto była odznaczona Zł.KZzM.

Aresztowana przez NKWD we Lwowie dnia 11 II 1945, w mieszkaniu Z. Zielińskiej 

(NKWD skonfiskowało tamże m.in. radiostację, maszynę drukarską, czcionki drukarskie, 

maszynę do pisania, radioodbiornik i 300 egzemplarzy gazety „Komunikat”), w lipcu tr. 

została skazana na 10 lat łagrów. Początkowo była przetrzymywana w więzieniu we Lwowie, 

gdzie pełniła funkcję pielęgniarki w szpitalu więziennym. Jesienią 1945 została zesłana do 

łagrów w obwodzie mołotowskim, w 1949 przewieziona do Minłagu do obozu dla więźniów 

politycznych o zaostrzonym rygorze tzw. Specłagr OŁP-2 pod miejscowością Abieź 140 

kilometrów od Workuty. W kwietniu 1955, ciężko chora poruszająca się o kulach, została 

przewieziona do domu inwalidów w rejonie zubowsko-polańskim w Mordwińskiej ASRR a w 

grudniu tr. powróciła do Polski. W Warszawie zaopiekował się nią płk. A. Sanojca, 

zamieszkała w Olszynach pod Warszawą, gdzie prowadziła gospodarstwo rolne, zajmując się 

również dziewiarstwem. W 1958 zaproszona przez gen. M. Tokarzewskiego do Anglii, nie 

otrzymała wizy brytyjskiej. Ostatnie miesiące życia spędziła w Poznaniu i tam zmarła 21 II 

1965, pochowana w Warszawie w kwaterze AK na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach.

Siostra Jadwigi Anna, członkini SZP-ZWZ we Lwowie, więźniarka łagrów, żołnierz 

Armii Polskiej na Wschodzie. Młodszy brat Stanisław, aresztowany przez NKWD w 1940, 

zaginiony w ZSRR (według innych źródeł zamordowany w więzieniu we Lwowie).

APAK, T. 3699/WSK (tamże opracowanie M. Gałęziowskiego z obszerną bibliografią); CAW, sygn. 

22.02. 1937; OOP 2/1065; DW UdsKiOR, Wykaz nr 5 GKWO z 5 III 1965, s. 7, poz. 119. 

Bargielowski D., Po trzykroć pierwszy, t. 1-3, Warszawa 2000-2002, passim; Chwąstowska-Bystram 
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Do Tych9 którzy zostają -
proszę na wypadek mojej śmierćis aby na koszta pogrzebu, ustawianie 
żołnierskiego krzyża z żelazną tabliczką i obłożenie grobu darnią, 
sprzedali złotą bransoletkę - powinniście dostać ze stowarzyszenia
rencistów w Poznaniu też peini&dze na koszta pogrzebu, które odbierze 
mój brat Jan Stachowicz,
Ha tabliczce proszę o napis:
Jadwiga karaś zewie z Hokarzewsłca 
urodzona 10 stycznia 1393 w BubIoi 
zmarła * * * • •
Prosi o Zdrowaś Mario

U śmierci zawiadomić* Jln Stachowicz, Poznań ul-
VZdzisław Tokarzewski Zabrze

t'SMarta Stachowicz Warszawa ul. 
vAzma. Heuman %rszawa ul.I 
^ Jadwiga Sanojcof/a ” ul.
Halina Popławska Sopot ul.
Irena Kumorowa Momorów ul,
P ł k  Ludwik Zych Warszawa ul*
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Dziękuję Wam Wszystkim za ostatnią posługę i niech Bóg ma Was w swojej 
świętej opiece.

Ja&wiga Tokarzewska
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TOKARZEWSKA Jadwiga (1894—1965), pseud. „Teresa”, przybrane na
zwiska Anna Kolowska, Stachowicz, działaczka organizacji Wierni Polsce 
i KON we Lwowie, współredaktorka pism „Komunikat” i „Służba Państwu”.

Urodziła się 10 1 1894 w Busku (pow. Kamionka Strumiłłowa) jako cór
ka Józefa, była stryjeczną siostrą gen. Michała Tokarzewskiego-Karaszewicza. 
Miała brata Stanisława, aresztowanego przez NKWD w 1940 i zaginionego 
w ZSRS, oraz siostrę Annę, członkinię SZP-ZWZ we Lwowie, więzioną w ła
grach sowieckich, później żołnierza Armii Polskiej na Wschodzie. Uczęszcza
ła do liceum Olgi Fiłippi-Zychowiczowej we Lwowie, gdzie zdała maturę. Na
stępnie ukończyła seminarium nauczycielskie we Lwowie i złożyła egzamin na 
nauczyciela szkół wydziałowych. 1 IX 1912 rozpoczęła pracę w żeńskiej szkole 
ludowej w Busku. Od początku 1913 działała w rodzinnym mieście w Towarzy
stwie Gimnastycznym „Sokół” i Towarzystwie Szkoły Ludowej.

Po wybuchu I wojny światowej wyjechała do Lwowa i podjęła pracę spo
łeczną w kuchni, zorganizowanej dla żołnierzy Legionu W schodniego, 
mieszczącej się Bursie Grunwaldzkiej TSL. Uczęszczała również na kurs pie
lęgniarski w jednym  z tamtejszych szpitali powszechnych. W związku z ofen
sywą rosyjską władze austriackie zdecydowały się na ewakuację Lwowa. Toka- 
rzewska opuściła miasto 1 X 1914 i wyjechała do Pardubic, gdzie przebywała 
do końca sierpnia następnego roku. Uczyła tam w szkole dla dzieci polskich 
uchodźców z Galicji. W miejscowym szpitalu opiekowała się rannymi legioni
stami, za co otrzymała pochwałę płk. Józefa Hallera: „Tej, która nieznajome
m u Legioniście rzuconemu na czeską ziemię starała się nieść słowa otuchy 
wierząc równie silnie w zwycięstwo słusznej i świętej sprawy naszej”. Po powro
cie z Pardubic, od 1 IX 1915 krótko pracowała jako nauczycielka w Chrzano
wie, następnie we Lwowie, a od stycznia 1916 do 25 X 1918 -  w Busku.

26 X 1918 przyjechała do Krakowa, gdzie wstąpiła jako sanitariuszka do 
formowanego ponownie 5. pp „zuchowatych”. W listopadzie 1918 uczestniczy
ła w odsieczy Lwowa i w walkach w Galicji Wschodniej. O d początku łipca, 
gdy pułk stacjonował w Ostrowie-Komorowie, uczyła żołnierzy analfabetów 
z 2. bat. Od 1 VIII 1919 do 31 VIII 1920 pełniła służbę w szpitalu poiowym 
L 112/606 3. DP Leg. Za udział w walkach pod Dyneburgiem została odzna
czona łotewskim medalem pamiątkowym. Otrzymała również pochwałę za 
pracę w szpitalu: „Zapał ideowy służenia dobrej sprawie, niezmordowana praca, 
nie bacząca na osobiste trudy, łagodność w postępowaniu z chorymi, troskli
wość o dobro Jej pieczy powierzonych chorych, te wszystkie zalety wytwarzały 
na oddziale atmosferę ciepła, wśród której żołnierz chory -  mimo nieraz nie
odpowiednich warunków i zaopatrzenia szpitala ruchom ego -  czuł się zawsze 
dobrze i zapominał o swych cierpieniach. Łagodność w postępowaniu umiała 
połączyć z karnością na oddziale, gdzie zawsze panował wzorowy porządek 
i czystość”.
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J. Tokarzewska, lata 30. (?) 
(D. Bargiełowski, Po trzykroć 

pierwszy, t. 2)

Po powrocie do Buska, we wrześniu 1920 zosta
ła zatrudniona jako nauczycielka w miejscowym gim
nazjum, a 1 X 1927 mianowana jego kierowniczką. 
Równocześnie działała w Towarzystwie Szkoły Ludo
wej, prowadziła pracę oświatową na terenie wsi pow. 
Kamionka Strumiłłowa. W 1932 za osiągnięcia w tej 
dziedzinie została odznaczona przez prem iera Alek
sandra Prystora Srebrnym Krzyżem Zasługi. W latach 
30. była również radną Buska, przewodniczącą koła 
Związku Pracy Obywatelskiej Kobiet oraz prezesem 
tamtejszego oddziału Związku Strzeleckiego. 
W sierpniu 1937 reprezentowała Okręg Lwowski ZS 
na Walnym Zjeździe ZS w Warszawie. Zbierała mate
riały historyczne do pracy o Busku w latach wojny
o granice Rzeczypospolitej.

We wrześniu 1939 przebywała w Busku, ale na przełomie 1939 i 1940 
przeniosła się do Lwowa. Podczas wojny, do chwili aresztowania w lutym 1945, 
pracowała w zakładzie produkującym zabawki dziecięce.

W końcu grudnia 1939 za pośrednictwem Jadwigi Włodek-Sanojcowej 
włączyła się do działalności konspiracyjnej w Komendzie Okręgowej ZWZ-2 
we Lwowie, w której -  wg K. Pluty-Czachowskiego -  kierowała sekretariatem. 
Niedługo później jednak odeszła do organizacji piłsudczykowskiej Wierni Pol
sce, założonej i kierowanej przez byłych dowódców ZWZ-2 -  mjr. —* A. Klotza 
i ppłk. —* J. Sokołowskiego. Początkowo była łączniczką Sokołowskiego. 
W końcu marca 1940 towarzyszyła Kłotzowi w podróży do Przemyśla w poszu
kiwaniu aresztowanego przez NKWD gen. Tokarzewskiego. Po wyjeździe Klot
za ze Lwowa stała się najbliższą współpracowniczką płk. Sokołowskiego. „Była 
moją wierną adiutantką przez prawie 4 lata” -  pisał płk Sokołowski w liście do 
płk. A. Sanojcy z 2 XII 1969 (cyt. za D. Bargiełowski, Po trzykroć pierwszy, t. 2, 
s. 395). Prowadziła nasłuch radiowy, zbierała fundusze na działalność organi
zacyjną, wynajdywała lokale konspiracyjne dla poszukiwanego przez NKWD 
Sokołowskiego. W je j mieszkaniu, stanowiącym główny lokal konspiracyj
ny Wiernych Polsce, a później KON, w styczniu 1941 odbyło się spotkanie 
płk. Leopolda Okulickiego, kolejnego kom endanta ZWZ na tym obszarze, 
z ppłk. Sokołowskim. Nie jest natomiast pewne, czy jeszcze w czasie okupacji 
sowieckiej Tokarzewska zorganizowała druk i kolportaż pisma „Komunikat 
oraz zaangażowała kilkunastoosobowy zespół kobiet kolportujących to pismo.

W czasie okupacji niemieckiej praw dopodobnie pośredniczyła w kontak
tach Sokołowskiego z kolejnym kom endantem  ZWZ we Lwowie, gen. ~1’ K. Sa
wickim. Za zasługi w pracy konspiracyjnej otrzymała awans do stopnia podpo
rucznika. Po podporządkowaniu Wiernych Polsce KON i zwiększeniu liczby

wydawanych i 
ła Oddziałem 
oraz zorganiz 
nizacyjnej. D< 
zaopatrzenie 
du drukarski) 
szukiwana pr: 

Po zajęć: 
woną nadal ć 
łowskim redas 
dopodobniej 
tego pisma. 1 
skiego, brała 
poświęconycł 
nizacji. W dzi 
wała pseud. „ 
zwisk: Stach 
okupacji so\ 
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wieckiej -  Ar 
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wydawanych tytułów prasowych, kierowa- I 
ła Oddziałem Prasowym KON we Lwowie ■, 
oraz zorganizowała kolportaż prasy orga- ! 
nizacyjnej. Do jej zadań należało również 
zaopatrzenie drukarni w czcionki do skła
du drukarskiego, farbę i papier. Była po
szukiwana przez gestapo.

Po zajęciu Lwowa przez Armię Czer- 1 
woną nadal działała w KON. Wraz z Soko
łowskim redagowała „Komunikat”, najpraw- ' 
dopocłobniej również prowadziła kolportaż 
tego pisma. Wg zeznań — M. Mysłakow- 
skiego, brała ponadto udział w zebraniach, : 
poświęconych sprawom finansowym orga
nizacji. W działalności konspiracyjnej uży
wała pseud. „Teresa” oraz przybranych na- I 
zwisk: Stachowicz -  podczas pierwszej
o k u p a c j i  so w ie c k ie j, n a to m ia s t  p o d c z a s  J. Tokarzewska II poi. lat 30.

x J J 1 Z prawej Ł. Ptaszek (A. Klotz, Zapiski)
okupacji niemieckiej i drugiej okupacji so
wieckiej -  Anna Kołowska.

11 II 1945 w mieszkaniu — Z. Zielińskiej przy ul. H etm ana Tarnowskie
go 78 m. 3 została aresztowana przez NKWD. „Podczas aresztowania Kołow- 
skiej-Tokarzewskiej przejęto: radiostację, maszynę drukarską [wg informacji 
występującej w Protokole rewizji z 11 II 1945 mieszkania obywatelki Koło- 
wskiej A.W. -  był to powielacz obrotowy -  rotator], 10 kg czcionek drukar
skich, maszynę do pisania, radioodbiornik, 300 egzemplarzy gazety «Komuni
k a t  [wg Sprawozdania o rezultatach pracy UNKGB był to przygotowany do wy
dania num er pisma -  M.G.], różne zapiski, dyrektywne wskazówki [wytyczne 
działań KON -  M.G.], rozporządzenia i sztandar przykarpackiej dywizji 
«KON»” -  pisano w Sprawozdaniu Zarządu Komisariatu. W śledztwie wymieniła 
jedynie nazwisko płk. Sokołowskiego, znanego śledczym, oraz fikcyjną osobę 
Ignacego Sztachetowskiego, który miał być szefem organizacji. 31 V II1945 zo
stała skazana przez Trybunał Lwowskiego Okręgu Wojskowego na 10 lat la
grów. Do wczesnej jesieni 1945 przebywała na Punkcie Tranzytowym NKWT 
przy ul. Pełtewnej 45 we Lwowie, przez pewien czas pełniła funkcję pielęgniar
ki w szpitalu więziennym, po czym została zesłana.

Była początkowo więziona w obwodzie mołotowskim (obecnie perm- 
skim) w pobliżu Swierdłowska, pod nazwiskiem Teresa Kołowska. 25 XII 1949 
została przewieziona do Minłagu -  specłagru OŁP-2 (obozu dla więźniów po
litycznych o szczególnie zaostrzonych warunkach) pod miejscowością Abieź, 
ok. 140 kilometrów na południowy zachód od Worku ty. „Abieź rozsiadła się
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w bardzo nieprzychylnym terenie -  w krainie za kręgiem polarnym. Niezmie
rzone, płaskie równiny przerażały monotonią, nie rosły tu żadne drzewa prócz 
małych, karłowatych brzózek i świerczków. Kępy wysokich traw pokrywały ob
szary bagienne. Latem, jak okiem sięgnąć, tylko bagna i bagna, zimą -  dookoła 
śnieg kłujący oczy bielą. Każdy silniejszy wiatr podnosił tumany śnieżne, z wy
ciem skręcał je  w trąby, w migotliwe spirale, w długie mleczne pasma. Lato by
ło tu jeszcze krótsze niż w kramach peczorskich, ubogie, surowe i aż do bólu 
milczące. Tylko siny grzbiet Uralu na północno-wschodnim horyzoncie stano
wił oparcie dla zmęczonych m onotonią oczu. Bezkresną równinę, prawie 
przez cały rok zakutą w śnieżną biel, przecina linia kolejowa, przechodząca 
przez Abieź -  magistrala peczorsko-workucka. Gwizdy przebiegających pocią
gów odmierzały jednostajnie godziny dni i nocy” -  opisywała obóz towarzysz
ka Tokarzewskiej E. Zawadzka. j  •*>_ 'j- ćk̂ rŷ L-

W łagrze, oprócz Polek, przeważnie z terenów Wileńszczyzny i lwowskie
go, więzionych za działalność w AK, przebywały także Litwinki z Armii Wolnej 
Litwy, Ukrainki z UPA, z którymi Tokarzewska, wg świadectwa M. Wierzbickiej
-  zwolenniczka porozumienia polsko-ukraińskiego, utrzymywała bliskie kon
takty, zyskując ich szacunek i sympatię, więźniarki -  obywatelki ZSRS, wśród 
których znajdowała się duża grupa więźniów sumienia, reprezentująca kilka
naście wyznań. „W gronie łwowianek królowała pani Jadwiga Tokarzewska 
(...), była naszą seniorką -  wspominała Zawadzka. -  Miała już  wtedy grubo 
ponad pięćdziesiąt łat. Jej pełna dystynkcji sylwetka i wytworny sposób bycia 
po prostu nie mieściły się w ramach łagru. Chociaż zewnętrznie była taka sa
ma jak  pozostałe więźniarki -  ta sama workowata suknia, łatany waciak, stare 
rozdeptane walonki -  zwracała uwagę już od pierwszego rzutu oka. Laseczka, 
za pomocą której poruszała się (miała bowiem dolegliwości w nodze), twarz 
rozjaśniona inteligencją bystrych piwnych oczu, siwe włosy spięte w kok, wyso
ka szczupła postać -  wyróżniały panią Jadwigę zawsze i w każdym otoczeniu.
Była między nami pewnego rodzaju punktem  centralnym, skupiającym wszel
kie zainteresowania, była arbitrem naszych codziennych problemów, sędzią 
spraw nierozwikłanych. Mimo, że mówiła fatalnie po rosyjsku, że biła od niej 
tak znienawidzona przez sowietów pańskość, więźniarki sowieckie czuły wobec 
niej niesłychany respekt. Co tu mówić -  imponowała im na każdym kroku: 
wiedzą, obyciem, kulturą”. Tokarzewska przyjaźniła się także z rosyjskimi więź
niarkami politycznymi, „uwielbiały ją  Wiera Pawłowna P. i Anisja Pietrowna 
W., dwie rosyjskie anarchistki” -  p i s a} a Z  a w ad z k a .

1 IV 1955 Jadwiga Tokarzewska została przewieziona do dom u inwalidów 
w rejonie zubowsko-polańskim w Mordwińskiej ASRR. Ciężko chorowała, po
ruszała się z największym trudem  o kulach. „Najważniejsze teraz wrócić i (...) 
wszystkie siły swe wytężyć aby przeżyć ten nieznośny okres czekania; czekać, 
nie wątpić i wciąż wierzyć w naszą przyszłość. Wszyscy stąd wrócimy, bo tego
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wymaga sytuacja obecna i obecna racja stanu” -  pisała do Marii Wierzbickiej. 
W grudniu 1955 wróciła do Polski w jednym  transporcie z Jerzym Węgierskim. 
W Warszawie Tokarzewską zaopiekował się płk Antoni Sanojca, dzięki które
mu znalazła schronienie w dom u Haliny Królikowskiej (siostry ciotecznej 
gen. Stefana Roweckiego) w Olszynach pod Warszawą, gdzie prowadziła gospo
darstwo rolne i zajmowała się dziewiarstwem. Utrzymywała przyjacielskie kontakty 
ze środowiskiem byłych żołnierzy AK, m.in. z Sanojcą i K. Plutą-Czachowskim. 
W 1958 nawiązała korespondencję ze swoim bratem stryjecznym gen. Toka- 
rzewskim. Zaproszona przez niego do Anglii, nie otrzymała wizy brytyjskiej. 
Ostatnie miesiące życia spędziła w Poznaniu. Wycieńczona latami łagrów, 
zmarła 21 II 1965 w Poznaniu. Została pochowana w Kwaterze AK na cm enta
rzu wojskowym na Powązkach w Warszawie.

Charakter Tokarzewskiej najlepiej oddają jej słowa z listu do M. Wierz
bickiej z 20 X I 1955, po przeszłodziesięcioletnim pobycie w sowieckich więzie
niach i łagrach: „O sobie mówię jedno: «na stos rzuciłaś swój życia los», więc 
trwaj do ostatniego tchnienia”.

Była odznaczona, oprócz wymienionych, Yirtuti Militari V kl. (1964), 
Złotym Krzyżem Zasługi z Mieczami, Medalem Dziesięciolecia Odzyskanej 
Niepodległości (1929), Medalem Pamiątkowym za Wojnę 1918-1921 (1930).

Nie była zamężna.

AAN, 203/XV-32, k. 26, 29; APAK, K orespondencja j .  Tokarzewskiej z lat 1957-1964; List 
Z. Zielińskiej do H. Popławskiej z 23 II 1965 (materiały nieopracowane); APKr, Sr 127/46, t. 1, 
k. 172, 174-175; BZNO, 16594/11, J. Węgierski, Konspiracja, t. 4, k. 188, 189, t. 5, k. 269; t. 8, 
k. 127, 132, 192; 54/2001, cz. VII, Opracowania, Odpis fragmentów pam iętnika J. Dreszera; 
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Szanowna Pani,
wszystko wskazuje, ze bede w Toruniu około 20 kwietnia. Dam oczywiście znac. Mam również 
pełny biogram Jadwigi Tokarzewskiej odznaczonej VM. Obydwa ukaza sie w mojej książce o 
ludziach politycznej konspiracji piłsudczykowskiej w kraju jeszcze w tym roku (mam nadzieje)
Z wyrazami szacunku 
M. Galezowski
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Jadwiga Tokarzewska „Teresa” ,
nauczycielka, dyrektor szkoły w Busku, 
w czasie okupacji sowieckiej 
i niemieckiej działała we Lwowie 
w strukturach kierowanych przez 
ppłk. dypl. Jana Sokołowskiego 
„Trzaskę", organizując wydawanie 
podziemnych czasopism.
Aresztowana w 1945 r., skazana 
(jako Teresa Kołowska), powróciła 
do Polski w grudniu 1955 r.
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