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’J ' \ A
łyciorya Janiny z Bylinów Skrzyńskiej

Janina Skrzyńska urodziła si^ 2T.T2.1895 roku w  Krasnobórce, koło Żytomierza, 

w  majątku rodziców jej Jana i Janiny z Grodzieckich Bylenów.

Dzieciństwo spędziła na wsi. Pierwsze lekcje pisania, czytania, rachunków po

bierała w  domu, uczsjic sie jednocześnie językdw obcych j francuskiego i niemieckiego.

Szkołę średnią skończyła w  gimnazjum prywatnym pani Wereckiej w  Warszawie. W  ro

ku T914 zaczęła studia przyrodnicze na uniwersytecie w  Kijowie.
t

W czasie I Wojny Światowej pracowała społecznie w  Polskim Towarzystwie Przyjaciół 

Żołnierza w  Kijowie, przy II Korpusie generała Hallera. Za działalność tę, w  listopadjii® 

1918 roku została odznaczona Krzyżem Zasługi nadanym przez władze nowoodrodzonego państwa 

polskiego.Jakaś niefortunna pomyłka (może zujina ..nazwiska, ponieważ w  lipcu 1918 roku 

Janina Bylinianka wyszła zamąż za Konstantego Skrzyńskiego) sprawiła, że ten Krzyz otrzy

mała jej młodsza siostra Helena, która nie brała udziału w  żadnej pracy społecznej w  tym 

okresie. Janina Skrzyńska, z wrodzoną skromnością nie wniosła żadnych reklamacji, a pomył

kę przyjęła z humorem i pobłażłfcw^^ścią.

tO lipca 1918 roku miał miejsce, w  Krasnobórce, ślub daniny Bylinianki z Kon

stantym Skrzyńskim, urodzonym 28.5.1891 roku w  Nowosiółce, na Ukrainie, absolwenta 

prawa na uniwersyt-ecie w  Kijowie. Młoda para zmuszona opuścić Ukrainę (rewolucja bolsze

wicka) jedzie do Warszawy, gdzie Konstanty Skrzyński dostał nominację na radcę minister

ialnego i sekretarza Biura Repatriacyjnego w  Ministerstwie Spraw Wewnętrznych. ¥a począt

ku lat dwudziestych Konstanty Skrzyński zostaje wyAczony na posła R.P. w  Moskwie i na 

konsula generalnego R.P. w  Charkowie. Janina Skrzyńska z mężem i z trzema córkami (Ewa, 

urodzona w  1919, Janina-Inka ur. w  1921 i Hanna ur. w  T924) przebywa, w  Charkowie do roku 

1927. Po powrocie do Polski rodzina Skrzyńskich zamieszkuje w  Warszawie.

W latach 30-tych Janina Skrzyńska bierze czynny udział w  życiu gimnazjum i liceum 

im. Królowej Jadwigi, gdzie uczą się jej ciarki. Jest ona przewodniczącą Koła Opieki Ro

dzicielskiej ̂ r a z  prowadzi kolonie lotnie i klasowe grupy wyjazdowe w  zimie w  Czarnieckiej 

Górze, gdzie szkoła Królowej Jadwigi mijała swój dom wakacyjny. Praca ta dala jej poważne 

doświadczenie pedagogiczne i społeczne oraz zbliżyła do młodzieży, która darzyła ją dużym 

zaufaniem i sympatią.

Wojna 1939 roku zastała Janinę Skrzyńską w  Warszawie. Mą*z jej ©puścił stolicą 

aa apel płk. Umiastowskiego, ona sama zgłosiła się do Polskiego Czerwonego Krzyża(pre- 

zeską była wówczas p. Anna Roszkowska). Otrzymała przydział na funkcję opiekunki spo

łecznej do Szpitala Dzieciątka Jezus. Zajmowała się ozdrowieńcami, kontaktowała się z ro

dzinami rannych i chorych, itd. 23 września szpital został ciężko zbombardowany, ale Ja

nina Skrzyńska pozostała w  nim jeszcze do dnia 27 września, do kapitulacji Warszawy.

Mieszkanie Skrzyńskich w  Śródmieściu zostało spalone, ewakuowała się wiec, pieszo, 

na Żoliborz, do s*ych rodziców, których nie było wtedy w  mieście.

Po zakończeniu działań wojennych maż wrócił do Warszawy, a od wiosny 1940 roku 

przeniósł się do Radomia, jako dyrektor filii firny "Silemin" i jako konspiracyjny vice- 

dologat Rz^du z ramienia Stronnictfa Narodowego na okręg radomski.

Janina Skrzyńska została z trzema córkami i z teściowa w Warszawie. Zaangażowała
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cię do pracy konspiracyjnej w  Narodowej Organizacji Wojskowej Kobiet, wciągniętą przez 

Jadwigą Podczaskę. “Halinę", gdzie ©trzymała numer ewideacyjny 825 i wzipla pseudeaim 

"Zbigaiewa". Jej bezpośrednią kierowniczkę była Włady,sława Stroynowska "Maria".

W  okresie scaleaia N.O.W.K. z Armię Krajowy, Janina Skrzyńska przeszła przeszk©- 

leaie administracyjno-gospodarcze i została referentką administracyjny Wojskowej Służby 

Kobiet aa Okręg A.K. Warszawa, oraz zastępczynię referentki administracyjaej w  Szefos

twie W.S.K. Komendy Głównej A.K., Wandy Turkowskiej.

W W.S.K. szkoleaie goipodarczo-wojskowe prowadziła Janina Skoszkiewiczówaa ■ r~ , 

("laka") ©raz Iłoaa Muraszkowa, a szkoleaie wojskowe prowadziła refereatka wojskowa W.S.K. 

Janiaa Kiewlicz,"Iila".

Obok tej działalności konspiracyjaej Jaaiaa Skrzyńska wspbłpracowała z Zofię 

JaxaJU»,%;kowsk^, która kierowała aadawaniem paczek dla więźaiów na Pawiaku. Paczki te 

przygotowywaae były w  lokalu kooperatywy "Feaiks" aa Żoliborzu, gdzie mieszkały obie 

paaie.

W  dziea Powstania Warszawskiego, podczas odprawy w  kwatermistrzostwie, która 

zaczęła się o godzinie tlej, Jaaiaa Skrzyńska dowiaduje się, że godziaa "W" - to zaaczy 

momeat rozpoczęcia Powstania - aazaaczoaa jest aa t7tę tegoż dnia, tg© sierpaia. Dostała 

skierowanie do Komendy Okręgu Warsźfwkiego A.K. jak© komendantka kobiet przy mjr."Badaczu" 

-Stefan Dołpga-Kamieński- szefie iateadetury.

Piersze dni powstania przechodzą na kolejaycb przeprowadzkach z domu do domu przy

ulicy Jaaaej, bombardowaaej systematyczaie przez lotnictwo niemieckie. Wreszcie kwater-
/

mistrzostw© ułekowłft© sie w  solidnym gmachu P.K.O. przy ulicy Świętokrzyskiej.

Coraz groźniejsze ataki nieprzyjaciela i poważne zniszczenia zmuszają kwatermist

rzostw© do opuszczenia P.K.O.Janina Skrzyńska zostaje sama w  zbombardowanym gmachu P.K.BO 

pilaujfLC mienia kwatermistrzostwa, podczas gdy jej łjczaiczki szukają nowego l®kalu,p© 

drugiej stroaie AłeiiJerozolimskich. Iateadeatura przeaesi się na ulicj Koszykowy, d© 

kaaieaicy Biblioteki Publiczaej.

Po kapitulacji Powstaaia, przed wymarszem do obezów jenieckich, Komenda Głowna 

W.S.K. do której aaleeała Janiaa Skrzyńska uzaała za koaieczae, aby pewaa ilość kobiet

o stopaiach. oficerskich zataiła je przed Niemcami i podała się za podoficerów, aby pójść 

do stalagów z szeregewcami, wśród których przeważały bardzo młode dziewczpta.

Na komeadantkę przyszłego obozu kobiet jeacow wojennych, Komeadantka Główna 

W.S.K. mjr. Maria Wittekowaa, "Mira", wyzaaczyifc-por. Ireaę Mileskę "Jagę", która była 

komeafiaatkę łęczaości kobiecej w  Komeadzie Okręgu. Do pomocy jej wyzaaczyła 6 kobiet ofi

cerów, wśród nich por. Janinę Skrzyaskę.

5g© października t944 roku grupa kwatermistrzostwa wymaszerowała z Warszawy do 

Ożarowa, gdzie w  Fabryce Kabli Niemcy rorganizowali punkt rozdzielczy. W  ogromnej hali 

fabrycznej Janiaa Skrzyńska zaalazła się, aa krbtko, ze swymi dwoma córkami: Hank^., która 

była jej łycznic^k^i ©raz Inka, która bjła łuczniczkę dowódcy zgrupowania "Sosaa" (mjr. 

Billewicz) pod pseudonimem "Krystyna" i ze Starego Miasta, kanałami przeszła do Sródmies-
4>

cia. W Ożarowie drogi ich rozeszły się s Inka wyjechała ze swoim pułkiem do Lamsdorfu, 

Janina Skrzyńska razem z Haakę opuściły OŻarow da*A- 7 października i po trzech dniach 

podróży w  wagonach bydlęcych dotarły do stalagu XI B w  Fallingbostel.

2.
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J  wielotysięcznym mjskim obozie wydzielone zostały baraki dla "Akaczek" z 

Warszawy* Szybki© zorganizowanie kilku setok kobiet odbyło się z wojskowy dyscypliny. 

Komendantką obozu był& "Jaga", por. Irena Mileska, komendantkami kompanii zostały 

por. Janina Skrzyńska "Zbigniewa" i kpt. Janina Kiew&Lcz "Mika". Po przewiezieniu czpsci 

obozu z Fallin^>stel do Zweilągru w  Bergen-Belzen, oraz później do stalagu VI C w  Ober- 

langen, Janina Skrzyńska pełniła nadal fukcję komendantki IV kompanii oraz jednej z in

struktorek dla zagadnieii kultury i oświaty. Z tego tytułu, w  obozie w  Oberlangen nau

czyła przydzielonego Polkom kapelana Włocba liturgii wiełkanoanej według polskich tra

dycji. Ksiądz ten, Ignazio Sartor był kapelanem pobliskiego obozu jeńców włoskich £ 

przyjeżdżał od czasu do czasu do Oberlangen, odprawiać Msze Sw.

Roły komendantki kompanii było, poza codziennym życiem obozowym, usunięcie rójnych 

objawów negatywnych, występujących wśród kobiet-jeńcdw : walka z plotkarstwem, z kra

dzieży, z panikarstwem, z nałogiem papierosów oraz pomoc moralna i psychologiczna.

W tym celu, Janina Skrzyńska wraz z Marię Tyszewiczowy "siostra Maryły", piełęg^- 

niarky dyplomowany z Warszawskiej Szkoły Pielęgniarek, zostały zaprzysiężone przez 

kapłana Włocha w  charakterze powiernic. Z ich inicjatywy powstała "skrzynka pytań", któ

rej celem było uchwycenie problemów najbardziej istotnych, ale zbyt osobistych by je 

ujawniai i nie dopuszczenie do zaburzeń psychicznych oraz prób samobójsfctfe. które ea- 

częły si^ przejawiać wśród kobiet w  Oberlangen. Inicjatywa ta spotkała się z pozytywnym 

przyjęciem ze strony internowanych.

12 kwietnia 1945 roku obóz w  Oberlangen został uwolniony przez zoinierzy I Dywiz

ji Pancernej dowodzonej przez gen . Maczka. Ponieważ działania wojenne ciągle jeszcze 

trwały na tych terenach, opiekę nadoboze* objął II Korpus Kanadyjski w  skład którego 

wchodziła wówczas I Dywizja Pancerna.

Stalag VI C został złikwidoxany, wszystkie kobiety przeniesiono do pobliskiego 

Niederlangen, gdzie były dużo lepsze warunki bytowe, solidne budynki administracyjne i 

gospodarskie, duży ogród.

Po zakończeniu wojny I Dywizja Pancerna objpła teren Emslandu. Gen. Klemens 

Rudnicki, który po gen. Maczku objęł dowództwo I D.P. zorgar/zował batalion kobiet A.K. 

przy I Dywizji Pancernej. W końcu maja 1945 r. Janina Skrzyńska została wezwana do płk. 

Szydłowskiego, zastępcy gen. Rudnickiego, który zaproponował jej objęcie komendy nad 

Batalionem kobiet W.S.K. złożonego z 3 kompanii. Początkowo,zaskoczona ty propozycją, 

Janina Skrzyńska wahała się, wysuwając Jako argument swój niski stopień oficerski wobec 

innych kobiet kapitanów i majorów, oraz raczej "cywilne" podejście do swych byłych 

podkomendnych w  obozach jenieckich. Ale prppozycja okazała sip rozkazem. Janina Skrzyńska 

została odkomenderowana do Meppen,gdzie mieścił się Sztab Dywizji. Należało teraz skom- 

• pletować zespół współpracowniczek i mianować komendantki kompanii.

Szefem kancelarii została ppor. Kazimiera Skiszkiewiczowna.

Kompania I potttftala z najwcześniej zorganizowanej grupy społecznej i objpła 

opiekę nad ludnością cywilny. Na jej czele stanęła Inka Skrzyńska ("Krystyna"), która 

pierwsza rzyciła myśl i plan tej pracy, majyc pewne podstawy teoretyczne ze studiów 

w  tajnej Szkole Nauk Społecznych na Wolnej Wszechnicy w  Warszawie.Celem tej pracy był© 

by tysiące rozproszonych cywilów, męzczyzn, kobiet i dzieci, osadzie gdzieś, w  możli-
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mych warunkach, dafc im pracg i zajęcie, dzieciom - naukę, chorym - opieką i leczenie. 

Tworzono więc skupiska w byłych obozach i osadach. Z miasteczka Haren wysiedlono Niemców 

oddajac mieszkania i warsztaty pracy Polakom, nawfc *aazW$ zflfcLenion© na Maczków. Stworzono 

polskie szkoły, stołówki, szpitale, zakłady rzemieślnicze, szwalnie, pralnie, nawet zespół 

teatru amatorskiego i kino. W miasteczku Aschendorf, por. Janina Skoszkiewidzówna zorga

nizowała zakłady pracy dla kobiet, kursy kroju i szycia. Opiekunki społeczne bjulż mieszkały 

w swoich rejonach, b^dż odwiedzały je, wyłamiajęc wszystkich potrzebujących i kierując ich 

odpowiednio.

Kompania II została utworzona z dziewcząt o przeszkoleniu sanitarnym. Komendantką 

została ppor. Teodora Jeżewska "Monika", dobra organizatorka. Miała ona prowadzić przede- 

wszystkim administracją wszystkich placówek sanitarnych, reprezentować ich potrzeby na odpra 

wach. Opieką fachowy objęła dr. Zofia Bratkowska - Szklarska.Oprócz niej praaowało kilka 

lekarek i stomatologów, m.in. dr. Sikorska, dr. Cywińska. W puktach sanitarnych opieką 

sprawowały siostry sanitariuszki, wśród których wyróżniała się siostra "Katarzyna"(Mali

nowska), mała, szczupła, ale nieugięta w  swoich racjach.

Kompanią. III, Łączności, miała skład bardzo różnorodny i bardz© różne zadania. 

Komendantką została por. Janina Skoszkiewiczówna ("Inka"). Dużo dziewcząt zgłosiło się do 

tej kompanii, ponieważ praca była atrakcyjna.

W sumie, w  skład Bataliinu wchodziło ©kolo 600 kobiet, pracujących na prawach 

angielskiej Służby Pomocniczej Kobiet - A.T.S. Wszystkie środki finansowe, leki, wyży

wienie, umundurowanie, komunikacje samochodowe pochodziły od I Dywizji Pancernej.

Janina Skrzyńska, jako komendantka Batalionu , ma&ia za zadanie inspekcje wszyst

kich placówek, udział w  odprawach z komendantkami kompanii i w  Sztabie Dywizji, ©raz 

współpracp z Komisją Weryfikacyjny, w  obozie w  Niederlangen. Trzeba też był© podejmować 

licznie napływających go^ci oficjalnych.

Funkcje te Janina Skrzyńska sprawowała przez czerwiec, lipiec, sieppien, wrzesień i 

połowę października 1945. W  tym czasie doszły j^ niepokojące wieści o mężu pozostałym w  

kraju. Ponieważ zarysowała sie możliwość powrotu do Polski, gdzie była rodzina potrzebu

jąca jej opieki, postanowiła starać się o przerzut d© kraju. Korzystając z obecności na 

terenie I Dywizji Pancernej mjr. "Rysi" - Marii Szymkiewicz-Drzymulskiej, przybyłej z 

Oflagu w  Burgu, a dobrze jej znanej z czasów konspiracji, przedłożyła generałowi Rudnickie* 

mu prośbę o dymisją, proponując powierzenie mjr. "Rysi" dowództwo Batalionu. Po dość dłu

giej dyskusji, prośba ta została uwzględniona.

Janina Skrzyńska przejkazała mjr*"Rysi" wszystkie akta Batalionu, jak również 

akta komendy 4ej kompanii w  stalagu VI C w  Oberlangen ©raz osobiste dokumenty wojskowe, 

gdyż miała jechać do Polski jak© cywilna repatriantka. W dniu 18 października 1945 wyjecha] 

do kraju.

Zastała tam sytuację rodzinny poważny : aaz jej, Konstanty Skrzyński, został 

aresztowany prze# N.K.W.D. frontowe w  Radomiu, już w  styczniu 1945 roku, pod zarzutem 

działania w  Stronnictwie Narod©wym przeciw komunizmowi i wywieziony na Syberie. ffanina 

Skrzyńska znalazła się w  Radomiu z najstarszy córka Ew^, jej półtorarocznym synkiem i i 

teściowy. W  końcu 1945 roku Konstanty Skrzyński po-^rreciar z Syberii i eała rodzina prze

niosła sie do Józefowa koło Warszawy, do ocalonego z zawieruchy wojennej domu rodziców
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Janiny Skrzyńskiej. Koniec lat 40tyck i początek lat 50tych przyniosły wiele ciężkich 

doświadczeń* B£Ż zostaje ponownie aresztowany i po długim procesie politycznym skazany na 

9 lat więzienia, które odsiaduje na Rakowieckiej, w Warszawie. Janina Skrzyńska stara się 

w tym czasie utrzymać rodzinę. Ponieważ doskonale władała językiem francuskim i niemiec

kim, udzielała lekcji i konwersacji cudzoziemcom, którzy uczyli się polskiego lub Polakom 

którzy studiowali obce języki.

W  1956 roku nadeszła "odwilż" polityczna. Konstanty Skrzyński opuścił wiezienie, 

ale przez długie lata mieszkanie Skrzyńskich było inwigilowane i podłegalo licznym rewizyt 

jom. W czasie jednej z nich, Janina Skrzyńska musiała spalić swoj^ legitymację A.K. i 

w^eyfikację na porucznika. Według jej własnych słów, przeszła definitywnie "na cywila".

Mimo rzetelnie wykonywanych funkcji w  ramach organizacji wojskowej w A.K., czy tez 

póiniej , jako komendantka kompanii w  Stalaga&jh, czy jako komendantka Batalionu przy 

I Dywizji Pancernej - Janina Skrzyńska twierdziła zawsze, że nie miała "zacięcia" woj

skowego. Pracę swjj traktowała raczej jako działalność społeczny, opiekuńczy w  stosunku 

do powierzonych sobie młodszych osób.

Wrodzona wrażliwość na ludzkie potrzeby, wielka dyskrecja w  stosunkach z otoczenien, 

głęboka wiara, nie bigot«€yjna, ale osi^gni^ta przez doświadczenia życiowe i rozmyślania, 

charakteryzowały Janinę Skrzyńską. Cieszyła się dużym zaufaniem ze strony bliskich jak 

i dalszych ®SBfcxmxx*ixx*±Ec rodzinie osób, młodych czy też starszych.

W latach 70tych wcifignpła się znowu do pracy społecznej w  Środowisku Oberlangen.

D© końca życia pozostała w  kontakcie z dawnymi koleżankami A  ze śoimi "dziewczynkami" z 

obozów jenieckich, interesdiła się ich losem i brafik czynny udział w  różnych manifes

tacjach ©rganizołtanych przez krjtg byłych jeńców wojennych kobiet z A.K.

Umarła 30 maja 1985 roku, żegnana na Powązkach warszawskich nietylko przez liczny 

jeszcze rodzinę, ale i przez wiele osób które z na^ przeżyły lata konspiracji, Powstanie 

Warszawskie, niedolę jeniecką, pracę po uwolnieniu na terenie Niemiec, a potem w  kraju.

Odznaczenia : Medal Wojska, Londyn 6.7.1967.

Krzyz A.K. Londyn, 23.8.1967.

Warszawski Krzyż Powstania, Warszawa 29.7.1981.

Krzyż I Dywizji Pancernej (pośmiertnie), Londyn 13.5.1986.

kródła : Realcja Janiny z Bylinów Skrzyńskiej dotycząca jej pracy keaspiracyjnej w  
okupowanej Warszawie*(Rozmowa prer©k©łowana 21.5.1980. przez pref. Tomasza 
Strzembosza). moim posiadaniu.

Wspomnienia z ©bozu VIC w  Oberlangen - maszynopis przez Janin© Skrzyńską("Zbig- 
niema"). W  moim posiadaniu.

Batalion W.S.K. przy I Dywizji Pancernej - rękopis Janiny Skrzyńskiej.
W moim posiadaniu.

Korespondencja moja z paniy Mari^ Tarnawska (IoYoto Tyszewiczowa) "Siostry 
Maryla0. W  moim posiadaniu. J

5.

Janina PIERRE - SKRZYŃSKA, Inka 

"Krystyna"
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operowej. Mimo upływu lat wciąż jest pożyteczna i uczynna, zainteresowana tym 
wszystkim, co się dzieje w kraju, pogodna i zawsze wierna pamięci poległych 
kolegów, których grobów poszukiwała już wiosną 1945 r., gdy tylko powróciła do 
Warszawy.

Teresa Bojarska

Relacje pisemne J. Sławskiej z 1972 i 1981 r. i notatka z  relacji ustnej przekazanej autorce 
w  2002 r. (w zbiorach T. Bojarskiej); E. Ajewski, O ddział porucznika „M aksa" z  Grochowa 
w: M okotów w alczy 1939-1945, t. 2, s. 19-20; tenże. Biogram y 11 żo łn ierzy A K  i 5 łączniczek 
uczestników p rzepraw y p rzez Wisłą i walk na Sadybie , tamże, t. 5, s. 165, 171, 221-223, 244, 
257, 2 7 1 -2 7 2 , 281-282 , 298-299 , 337-342; tenże, K apitanow i „Januszowi" w 50. rocznicę 
P ow stania W arszawskiego, t. 6, s. 103, 104; Trzeci M aja na Rakowieckiej, tamże, t. 2, s. 180, 
t. 5, s. 211; L. Bartelski, M okotów 1944, Warszawa 1986, s. 223, 408, 453, 460; Exodus War
szaw y, Warszawa 1993, s. 537; L. Kamiński, Relacja Janiny Skiwskiej -  Dzieje grupy po
w stańczej por. „M aksa" w Batalionie A K  „O aza". Warszawa 1994, oraz Suplement, opr. 
J. Skiwskiej, Warszawa 1995; M. Piekarski, Tak zapam iętałem  -  wspom nienia z  1939-1944, 
Warszawa 1981.

Skrzyńska Jan ina z d. Bylinianka (1895-1985) 
„825”, „Zbigniewa”, por. AK, druga zastępczyni 
komendantki głównej oraz szefowa zaopatrzenia 
w KG NOWK, zastępca referentki administra
cyjnej w szefostwie WSK KG AK, referentka 
administracyjna w Kwatermistrzostwie Okręgu 
AK Warszawa, członek Rady Instruktorskiej 
i komendantka III batalionu w stalagu VIC 
Oberlangen, komendantka 2 Batalionu PWSK 
w I Dywizji Pancernej PSZ na Zachodzie.

Urodziła się 27 grudnia 1895 r. w Krasno- 
bórce koło Żytomierza, w majątku swoich ro
dziców Jana i Janiny z Grodzieckich Byiinów. 
Pierwsze nauki pobierała w domu z pomocą 
guwernantki, ucząc się jednocześnie dwóch 
języków, francuskiego i niemieckiego. Po ukoń

czeniu gimnazjum Wandy Wereckiej w Warszawie rozpoczęła studia p rzyrod n i

cze na Uniwersytecie w Kijowie. W czasie I wojny światowej pracowała spo
łecznie w Polskim Towarzystwie Przyjaciół Żołnierza w Kijowie, działającym 
przy II Korpusie Polskim gen. Józefa Hallera. W listopadzie 1918 r. została 
odznaczona za tę działalność Krzyżem Zasługi, przyznanym przez władze Rze- 
czypospolitej Polskiej. Ponieważ kilka miesięcy wcześniej, w lipcu 1918 r. wy
szła za mąż za Konstantego Skrzyńskiego, wskutek niefortunnej pomyłki otrzy
mała odznaczenie jej młodsza siostra, Helena Bylinianka, która nigdy nie zaj-
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sie podobną działalnością. W przekazach rodzinnych pozostało, te  
2 n J  skromnością nie wniosła żadnych reklamacji, a pomyłką przyjęła 

z wrodzo ą ^ ■ ói ^ Janiny ze starszym od niej o czteiy lata Kon-
zM w rS krzyńsk im , absolwentem Wydziału Prawa Uniwersytetu w Kijowie 
stantym bkrzyns ,  ̂ ^  Krasnobórce. Młoda para wyjechała z ogarniętej
odbył się P . , Ukrainy do Warszawy, gdzie Konstanty otrzymał
już rewolucją . sekretarza Biura Repatriacyjnego w Minister-
posadę ra cy mm ch z  początkiem lat dwudziestych Konstanty Skrzyń-

T L . e c h l ł  z żona do Moskwy, gdzie pełnił obowiązki posła, a także konsula 
skl wyjechał z *  owie_ Jamna zajm0wała się w tym czas.e prowadze-

generaJomu w Charkowie i córkami: Ewą (1919), Janiną-lnką (1921) i Hanną 
n o 9 4 f w  1927 r cała rodzina Skrzyńskich powróciła na stałe do Warszawy. 
(1924). w • c . , kie UCZeSzczały do gimnazjum i liceum im. Kró-
Wszystkie trzy panny pełniła tam funkcję przewodniczącej koła opieki

l0dz1cielkiei W czasie letnich wakacji prowadziła kolonie, a podczas zim o- 
l ch -  obozy uczniowskie w Czarnieckiej Górze, gdzie gimnazjum , hceum  ,m 

°  , i i2i miał0 własny dom wakacyjny. Praca ta, oprocz dosw.adczen 
s p o ł e c z n y c h ,  dawała jej dużo satysfakcji, a tak*  wiele sym-

^"w ^w rześniu  1939*. Janina zgłosiła się jako ochotniczka do PCK. Została 
, v w SzDitalu Dzieciątka Jezus. Jej mąz, Konstanty, opuścił 

opiekunką społe ąUmiastPowskiego. Szpital Dzieciątka Jezus został zbombar-
dowany 23T rześn ia, ale Janina pracowała w nim jeszcze trzy dn,_ do kapitulacji

; mieszkanie w domn p r ^ n l .

nieść z niego ty o p ,-)borzu prZy pi. Wilsona 4 m 12. Konstanty wrócił 
mieszkania rodziców- i ażdzier’n jka 1939. Wiosną 1940 wyjechał do Rado-
do Warszawy przy firmy s ile m in , będąc jednocześnie zakonspirowa-
mia, gdzie zosta y  radomski, reprezentującym Stronnictwo

I ^  dele§atem Mieszkaniu przy pl. Wilsona 4 małżonkowie Skrzyńscy
j Narodowe. W sąsie mm  ̂ Ewy skrzyńskiej, która ukrywała w nim
1 wynajęli pokój dla m żydówkę' żonę dyrektora elektrowni w Kielcach.

„Prus” stworzył k o n s p ira ^  
struktury NOW , NOWK członkowie ,

m o w  słownych otrzyma , ż Do NOWK Skrzyńską wprowadziła
kobiet, od 1001 w gorę o ę y kierowniczka działu Narodowej

Halina " ^ O r g a n i z a c y j n y m  ZG SN. Bezpoś J .
S K S S S T b ^ ła ^ W ła d y s ła w a  Stroynowska „4 ,”, organizatorka ko,porta- 
mąjej przełożoną y Janina Skrzyńska została zaprzysiężona

T lis ta M d a ^ ig irT  i otrzymała konspiracyjny pseudonim -  numer ,,825”.
W kwietniu 1943 r. objęła funkcję 11 zastępczyni komendantki głównej oraz
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szefowej zaopatrzenia w nowo powołanej Komendzie Głównej NOWK.
W 1942 r., podczas scalania NOW i NOWK z Armią Krajową, część kobiet 

z NOWK wytypowano do szefostwa WSK, którą kierowała Maria Wittekówna 
„Mira”. Janina Skrzyńska z pseudonimem „Zbigniewa” została komendantką 
pionu zaopatrzeniowego WSK. W tym czasie współpracowała z Zofią Jaxa. 
-Bykowską która dostarczała paczki dla więźniów Pawiaka, przygotowywane 
w lokalu kooperatywy „Feniks” na Żoliborzu, „Rano wychodziłyśmy z domu 
wracałyśmy wieczorem -  z relacji córki Janiny-Inki Pierre-Skrzyńskiej -  Mama 
prosiła, żebyśmy dzwoniły do domu w ciągu dnia. Każdy dzień niósł zagrożenie 
łapankami, aresztowaniami. Od czasu do czasu któraś z nas przynosiła zakonspi
rowaną gazetkę, ale żadna nie pytała skąd, im mniej się wiedziało, tym lepiej. 
Moja młodsza siostra Hanka również należała do NOWK, ale mama o tym nie 
wiedziała. O mojej konspiracyjnej pracy w Państwowym Korpusie Bezpieczeń
stwa dowiedziała się dopiero w kilka miesięcy po upadku Powstania, w obozie 
jenieckim w Oberlangen” (relacja w zbiorach autora).

O terminie wybuchu Powstania w Warszawie Janina dowiedziała się 
1 sierpnia o godz. 11.00 podczas odprawy w kwatermistrzostwie (jej miejscem 
oczekiwania był lokal Stowarzyszenia Szewców przy ul. Jasnej 18). Otrzymała 
skierowanie do Komendy Okręgu Warszawskiego AK jako komendantka kobiet 
przy szefie intendentury, majorze Stefanie Dołęga-Kamieńskim „Badaczu”. 
Intendentura do 5 września mieściła się w gmachu PKO przy ul. Świętkorzy- 
skiej, tj. do chwili, gdy do szybu po windzie trafiła bomba lotnicza, burząc pod
ziemne kondygnacje, gdzie m.in. znajdował się szpital. Ocalałe mienie kwater
mistrzostwa przeniesione zostało 7 i 8 września początkowo do kamienicy przy 
ul. Hożej róg Skorupki w Śródmieściu Południe, a po zbombardowaniu tego 
miejsca do gmachu Biblioteki Publicznej przy ul. Koszykowej.

W ocenie Janiny Skrzyńskiej, przekazanej T. Strzemboszowi w 1980 r., ak
cja kwatermistrzowska w Powstaniu była chybiona. Jej zdaniem naprawdę pra
cowała tylko szwalnia na IV piętrze Domu Jabłkowskich przy ul. Brackiej, która 
działała do końca sierpnia i której komendantką była Ludwika Żmigrodzka 
„Lunia” (relacja w zbiorach córki).

Po kapitulacji Powstania Janina Skrzyńska awansowana została do stopnia 
porucznika. Na ostatniej odprawie kobiet-oficerów u szefa WSK Marii Witte- 
kówny 3 października w Warszawie rozdzielone zostały stanowiska kierownicze 
w obozach jenieckich. „Zbigniewa” otrzymała rozkaz zatajenia stopnia oficer
skiego, aby w stalagu sprawować opiekę nad młodszymi dziewczętami. Wyszła 
do niewoli 5 października w stopniu podoficerskim, starszego sierżanta, 
z kwatermistrzostwem, razem z najmłodszą córką H anką która była jej łącz
niczką. Po trzech dniach pobytu w obozie przejściowym w Ożarowie odjechały 
9 października transportem jenieckim do Stalagu XIA Fallingbostel. Po trzech 
tygodniach przewieziono je z grupą kobiet do obozu Bergen-Belsen. W tej grupie 
Janina Skrzyńska była jedną z dziesięciu kobiet-oficerów (nr jeniecki 141747).

312

12



Kobiety rozlokowano w barakach kompaniami. Porucznik Skrzyńska została do
wódcą 4. kompanii.

Dnia 18 grudnia kobiety-jeńców z Bergen-Belsen wywieziono do stalagu 
VIC Oberlangen, pod granicę niemiecko-holenderską. Dotarły tam w Wigilię 
Bożego Narodzenia. Komendantką obozu była por. Irena Mileska „Jaga” , a por. 
Skrzyńska nadal pełniła funkcję dowódcy 4. kompanii liczącej około 200 kobiet 
(3 plutony, 7 drużyn), a także instruktorki kulturalno-oświatowej.

Księdza Ignazio Sortera, który przyjeżdżał z pobliskiego obozu jeńców wło
skich, nauczyła odprawiać msze święte z dziewczętami w roli ministrantów 
i diakonów, a także liturgii wielkanocnej według polskiej tradycji. Wspólnie 
z Marią Tyszewiczową „Siostrą Marylą”, którą blisko znała jeszcze z konspira
cji w NOWK, zostały pośredniczkami pomiędzy kobietami i włoskim kapłanem, 
który nie znał języka polskiego. Stworzyły coś w rodzaju „skrzynki pytań” dla 
więzionych kobiet, pomagając im rozwiązywać trudne, bardzo osobiste proble
my i nie dopuszczając do zaburzeń psychicznych oraz prób samobójczych, które 
zaczęły się pojawiać wiosną wśród kobiet-jeńców. Napisze po latach we wspo
mnieniach z obozu w Oberlangen: „Niesłusznie jednak przezywano mnie, trochę 
złośliwie ‘biskupem obozowym’, bo ta pobożność płynęła bez moich namów. 
Były oczwiście i prądy przeciwne, miałyśmy różne odcienie poglądów społecz
nych i religijnych, ale jaskrawe dysonanse nie pojawiły się” (Wspomnienia 
w zbiorach córki Janiny Pierre-Skrzyńskiej).

Dnia 12 kwietnia 1945 żołnierze I Dywizji Pancernej gen. Maczka wyzwo
lili obóz w Oberlangen. Po zakończeniu wojny gen. Klemens Rudnicki utworzył 
przy I Dywizji Pancernej kobiecy batalion PWSK składający się z trzech kom
panii. Porucznik Janina Skrzyńska otrzymała propozycję objęcia dowództwa 
batalionu. Rozpoczęła organizowanie go w Meppen, gdzie mieścił się sztab 
I Dywizji Pancernej.

Dowódcą 1. kompanii społecznej, która objęła opiekę nad ludnością cywil
ną, została jej córka Janina-Inka Skrzyńska „Krystyna” . Drugą kompanią skła
dającą się z dziewcząt i kobiet z przeszkoleniem sanitarnym, dowodziła ppor. 
Teodora Jeżewska „Monika” . Pomagała jej doktor Zofia Bratkowska-Szklarska 
„Barbara Wołodyjowska”. Komendantką 3. kompanii łączności została por. 
Janina Skoszkiewiczówna „Inka”. Ogółem batalion składał się z ponad 600 ko
biet. Janina Skrzyńska dowodziła nim od czerwca do połowy października 1945 r. 
Wówczas to otrzymała niepokojące informacje o mężu. Zwróciła się do gen. 
Rudnickiego z prośbą o zwolnienie jej z obowiązków, proponując na swoje 
miejsce znaną sobie z konspiracji mjr Marię Szymkiewicz-Drzymulską „Rysię” . 
Po uzyskaniu zgody przekazała jej dowództwo i 18 października 1945 r., jako 
cywilna repatriantka, wyjechała do Polski.

Jej mąż, Konstanty aresztowany przez NKWD w styczniu 1945 r., został 
oskarżony o działalność antykomunistyczną w Stronnictwie Narodowym. Wy- 
'Vleziono go na Syberię. Janina odnalazła w Kielcach najstarszą córkę Ewę, 
 ̂Połtoramiesięcznym synkiem. Konstanty wrócił z Syberii pod koniec 1945 r.
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i cała rodzina osiadła w Józefowie koło Warszawy, w ocalałym domu rodzicó 
Janiny. Obie młodsze córk i, Janina-Inka i Hanka, pozostały na Zachodzie.

Konstanty Skrzyński zo s ta ł ponownie aresztowany i po długim procesie po. 
litycznym skazany na 9 la t więzienia. Wyrok odsiadywał w więzieniu przy ul' 
Rakowieckiej w W arszawie. Janina w tym czasie utrzymywała rodzinę udziela
jąc korepetycji z języków francuskiego i niemieckiego oraz konwersacji obco
krajowcom.

Minęły czasy stalinowskie, a rodzina Skrzyńskich nadal była inwigilowana
i poddawana rewizjom przez pracowników UB. Według relacji Janiny Skrzyń
skiej przeszła ona definitywnie do „cywila”, gdy zmuszona była zniszczyć legi
tymację AK i weryfikację n a  stopień porucznika. W latach siedemdziesiątych 
aktywnie uczestniczyła w pracy  społecznej w środowisku kobiet—jeńców stalagu 
VIC Oberlangen.

Zmarła 30 maja 1985 r. Spoczęła na cmentarzu Powązkowskim w Warszawie.

M a c ie j  K led z ik

Korespndencja Janiny Pierre Skrzyńskiej z Marią T yszew iczow ą „Siostrą Marylą” (w zbiorach 
córki Janiny Pierre-Skrzyńskiej); Skrzyńska Janina „Zbigniewa” -  Batalion WSK przy I Dy
wizji Pancernej (rps, w  zbiorach córki Janiny); Janina Skrzyńska „Zbigniewa”, Wspomnienia 
z  obozu VIC Oberlangen (mps, w  zbiorach córki Janiny); Życiorys Janiny z  Bylinów Skrzyń
skiej (w zbiorach córki Janiny); T . Strzembosz, Relacja Janiny z B ylinów  Skrzyńskiej dotyczą
ca jej pracy konspiracyjnej w okupowanej Warszawie (notatka z  rozmowy przeprowadzonej 21 
maja 1980 r. (kopia w zbiorach córki Janiny); F. Bańkowska, K. Kabzińska, Dziewczęta ze 
stalagu VIC Oberlangen, Warszawa 1998, s. 52-53, 69, 74, 87, 149, 182, 210, 222, 356; tychże, 
K obiecy  obóz jen ieck i O berlangen , w: Służba Polek..., cz. 3, Toruń 1999, s. 113, 115, 116,
118; M. Kledzik, Inka z  Seraing, Tydzień Polski, Londyn 2001, nr 21 (126), s. 11; K. Komo
rowski, Polityka i walka, W arszawa 2000, s. 133; Z. Kukla, Akcja tzw. rozładowania obozu 
O berlangen p o  wyzwoleniu, w: Jeńcy wojenni w niewoli Wehrmachtu, O pole 1985, Łambino
wicki Rocznik M uzealny nr 8, s. 165, 167; M. Mileska, K obiety-żo łn ierze  AK, uczestniczki 
Pow stania W arszawskiego w sta lagu  VIC Oberlangen, tamże, s. 141—142, 153, 161, M. Ney- 
-Krwawicz, K om enda Główna A rm ii Krajowej 1939—1945, Warszawa 1990, s. 81, 
L. Żebrowska, K obiety  w narodow ych form acjach wojskowych, w: Służba Polek..., cz. 3, To
ruń 1999, s. 138, 139.
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aby nie zwlekać dłużej, posyłam krótki szkic o roli kobiet w  P.K.B. 

Jest on bardzo nie naukowy i niekompletny. Mozę dorzuci jednak małę cegiełką do 

studiów o pracy kobiet w  czasie Drugiej Wojny.
m

Bardzo dziękuję, za ciekawy tom "Służba Polek na frontach. II Wojny
/
S w i a t o w e j - l U E o z w o l ę  s o b i e  n a  m a ł e  s p r o s t o w a n i a  ( s t r .  3 7 4 ) .

2 Batalion PWSK przy I Dywizji Pancernej powstał 5 /8/1945.

General Rudnicki wydał rozkaz sformowania przy Dywizji batalionu kobiet A.I-C. 

z podziałem na 3 kompanie . Komendantką batalionu mianował- por. Janinę Skrzyrćsk^ 

("Ebigniewa"). Komendantkami kompanii były :

-I Kompania Specjalna w dyspozycji szefa sztabu specjalnego, komendantka ppor. 

Janina Skrzyńska jr. ("Krystyna") do chwili wyjazdu na studia uniw. dó Belgii. 

-II Kompania dywizyjna ..w dyspozycji d-cy plutonu opieki (kantyniarki i świetli

ca arki zatrudnione w  oddziałach dywizji), komendantka por. Maria Skoszkiewicz 

- III Kompania sanitarna w  dyspozycji d-cy oddz. służby zdrowia(koncentruje cały 

personel AK służby zdrowia zatrudniony w  rejonie okupacyjnym Dywizji), komen- 

dantka ppor. Teodora Jeżewska.

i i-*™ r 1 ,
Jestem prawie pewna, źe nie będp mogła uczestniczyć w  IX Sesji 

Naukowej Fundacji, lecz już teraz życzp uczestnikom owocnej pracy i jestem 

całym sercem z Y/ami.
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Janina Skrzyńska ps. „Zbigniewa” (1895-1985)
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