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WSTĘP
Niezwykle ważnym, ale niestety nieco zapomnianym i nie zawsze docenianym
fragmentem dziejów Polskiego Państwa Podziemnego jest służba kobiet w strukturach Armii Krajowej (AK). To właśnie kobiety stanowiły ponad 10% stanu osobowego wszystkich formacji AK. Wbrew powszechnym wyobrażeniom nie tylko
służyły jako łączniczki i sanitariuszki, ale wykonywały także inne ważne i niebezpieczne zadania.
Celem publikacji było przedstawienie biogramów kobiet walczących w AK,
związanych z regionem łódzkim. Aby wprowadzić czytelnika w tematykę związaną z wojskowością kobiet, w początkowych rozdziałach postanowiono przedstawić genezę udziału kobiet w formacjach wojskowych, począwszy od odzyskania
przez Polskę niepodległości w 1918 r. do zakończenia II wojny światowej w 1945 r.
Realizacja założonego celu wydaje się tym istotniejsza, że w dotychczasowej historiografii badacz nie odnajdzie biogramów kobiet przedstawionych w tej pracy.
Oczywiście do pierwszych trzech rozdziałów powstawało wiele monografii1 i artykułów2, jednak nigdy nie dotyczyły one tak szerokiego ujęcia i nie koncentrowały
się w szczególności na AK.
M.in.: A. Bobińska, Pomocnicza Wojskowa Służba Kobiet 2 korpusu 1941–1945, Warszawa
1999; E. Bukowska, Łączność, sabotaż, dywersja. Kobiety w Armii Krajowej, Londyn 1985 (nie zawiera informacji o służbie zdrowia); E. M. Car, Kobiety w szeregach Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie
1940–1948, Warszawa 1995; A. Cieślikowa, Ochotnicza Legia Kobiet 1918–1922, Warszawa 1998;
T. Jurga, Kobiety we wrześniu 1939 r., [w:] By nie odeszły w mrok zapomnienia. Udział kobiet polskich
w II wojnie światowej, pod red. H. Auderskiej, Warszawa 1976; M. Maćkowska, Pomocnicza Służba
Kobiet w Polskich Siłach Zbrojnych w okresie II wojny światowej, Londyn 1990; A. Marcinkiewicz-Gołaś, Ochotnicza Legia Kobiet 1918–1922, Warszawa 2006; A. E. Markert, Polsce wierna. Władysława Piechowska 1900–1987. Żołnierz i twórczyni kobiecych organizacji wojskowych, Pruszków 2003;
J. Masłowski, Pielęgniarki w drugiej wojnie światowej, Warszawa 1976; B. Urbanek, Zmagania o profesję w XIX i XX wieku (do roku 1963), [w:] Zawody medyczne na ziemiach polskich w XIX i XX wieku.
Zawód pielęgniarki na ziemiach polskich w XIX i XX wieku, pod red. B. Urbanek, Warszawa 2008;
eadem, Kształtowanie się statusu zawodu pielęgniarskiego na ziemiach polskich w latach 1830–1938,
[w:] Kobieta i praca, pod red. A. Żarnowskiej i A. Szwarca, Warszawa 2000; M. Wittekówna, Wojskowa Służba Kobiet w SZP–ZWZ–AK, Warszawa 1975; M. Wiśniewska, Przygotowanie obronne kobiet
w Polsce w latach 1921–1939, Siedlce 2005; E. Zawacka, Szkice z dziejów Wojskowej Służby Kobiet, Toruń 1992; eadem, Czekając na rozkaz. Pogotowie Społeczne Organizacji Przysposobienia Wojskowego
Kobiet w przededniu II wojny światowej, Lublin 1992.
2
M.in.: Z. Jezierski, Udział kobiet w Służbie Zdrowia Armii Krajowej, [w:] Oczekiwania kobiet
i wobec kobiet, pod red. B. Płonki-Syroki, Warszawa 2007; A. E. Markert, Przysposobienie Wojskowe
Kobiet, [w:] Służba kobiet w formacjach mundurowych w XXI wieku, pod red. A. Skrabacz, Warszawa
2008; M. Wittek, Służba Wojskowa Kobiet czasu pierwszej i drugiej wojny światowej, [w:] Z dziejów
Przysposobienia Wojskowego Kobiet i Wojskowej Służby Kobiet, pod red. E. Zawackiej, Toruń 1999.
1
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Praca podzielona została na cztery główne rozdziały, które ułożone są tematycznie. Każdy z rozdziałów wyodrębniono w oparciu o kryterium problemowe.
Podrozdziały zaś mają za zadanie stopniowo i chronologicznie wprowadzać czytelnika w omawianą problematykę.
Pierwszy rozdział: Kobiety-żołnierze w Wojsku Polskim 1918–1945 zawiera
cztery następujące podrozdziały: Ochotnicza Legia Kobiet (OLK), Przysposobienie
Wojskowe Kobiet (PWK), Pomocnicza Służba Kobiet (PSK), Kobiety w konspiracyjnych służbach SZP–ZWZ–AK. W rozdziale tym opisywane są powyższe najważniejsze wojskowe organizacje kobiece: OLK i PWK, które miały znaczący wpływ
na pracę kobiet w konspiracji SZP–ZWZ–AK. Omawiając tematykę działalności
konspiracyjnej kobiet w kraju, konieczne było wspomnienie o kobietach walczących na Wschodzie (Armia gen. Władysława Andersa, 2. Korpus Polski) i na Zachodzie (PSK we Francji i Anglii). Źródłowo rozdział w większości opiera się na
monografiach3, opracowaniach w postaci wydawnictw encyklopedycznych i słownikowych4 oraz dawnych źródłach prawnych5.
Drugi rozdział: Kobiety w łączności w Wojsku Polskim składa się z trzech kolejnych podrozdziałów: Wojska łączności w latach II Rzeczpospolitej, Rola kobiet
w łączności w szeregach SZP–ZWZ–AK oraz Obsługa technicznych środków łączności przez kobiety w okresie konspiracji. Rozdział dotyczy kobiet w łączności wojskowej, w której zajmowały one znaczące miejsce. Objętościowo jest on najskromniejszy, a wynika to z braku dostatecznej liczby opracowań oraz źródeł. W szczególności problem ten dotyczy okresu 1918–1939, z naciskiem na ostatnie lata, jednakże
dostępne są nieliczne monografie, które zostały uwzględnione w pracy6.
M.in.: A. Marcinkiewicz-Gołaś, Ochotnicza Legia Kobiet 1918–1922, Warszawa 2006; A. Cieślik, Ochotnicza Legia Kobiet 1918–1922, Warszawa 1998; A. Barańska, Kobiety w powstaniu listopadowym 1830–1831, Lublin 1998; S. Kowalska-Glikman, Kobiety w procesie przemian społecznych
w Królestwie Polskim w XIX wieku, [w:] Kobieta i społeczeństwo na ziemiach polskich w XIX wieku,
pod red. A. Żarnowskiej i A. Szwarca, Warszawa 1990; D. Wawrzykowska-Wierciochowa, Sercem
i orężem ojczyźnie służyły, Emilia Plater i inne uczestniczki powstania listopadowego 1830–1831, Warszawa 1992; A. Ignatowicz, Przygotowanie obronne społeczeństwa w Polsce 1921–1939, Warszawa
2010; A. E. Markert, Polsce wierna. Władysława Piechowska 1900–1987. Żołnierz i twórczyni kobiecych organizacji wojskowych, Pruszków 2003; M. Wiśniewska, Przygotowanie obronne kobiet w Polsce
w latach 1921–1939, Siedlce 2005; A. E. Markert, Przysposobienie Wojskowe Kobiet, [w:] Służba kobiet
w formacjach mundurowych w XXI wieku, pod red. A. Skrabacz, Warszawa 2008; J. Kęsik, Naród pod
bronią. Społeczeństwo w programie polskiej polityki wojskowej 1918–1939, Wrocław 1998; A. Bernaś-Kostynowicz, Społeczeństwo polskie w wojnie obronnej 1939, Warszawa 1988; E. Zawacka, Szkice
z dziejów Wojskowej Służby Kobiet, Toruń 1992.
4
M. in.: C. Brzoza, A. Sowa, Historia Polski 1918–1945, Kraków 2006; A. Czubiński, Historia
Powszechna XX wieku, Poznań 2006; Internetowy słownik języka polskiego, http://www.sjp.pl/ZOR,
dostęp z dn. 21 I 2013 r.
5
M.in.: Dziennik Ustaw na rok 1938; Armia Krajowa w dokumentach 1939–1945, t. 1, Warszawa
1990.
6
E. Bukowska, Łączność, sabotaż, dywersja. Kobiety w Armii Krajowej, Londyn 1985; W. Sadurska, Kobiety w łączności Komendy Głównej i Okręgu Warszawskiego ZWZ–AK, Warszawa 2002;
T. Dubicki, Bazy wojskowej łączności zagranicznej ZWZ–AK w latach 1939–1945, Częstochowa 2000;
3
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Rozdział trzeci: Kobiety, a służba zdrowia w Wojsku Polskim zawiera trzy następujące podrozdziały: Cywilna służba zdrowia w II Rzeczpospolitej, Wojskowa służba
zdrowia w II Rzeczpospolitej, Organizacja służby zdrowia w SZP–ZWZ–AK, a zatem w tym rozdziale przedstawiona została kolejna specjalizacja kobieca w Wojsku
Polskim. Dla przejrzystości publikacji i jej lepszego zrozumienia konieczne było
podzielenie służby zdrowia okresu dwudziestolecia międzywojennego na pion
cywilny i wojskowy kobiecej służby medycznej. Większość kobiet bowiem pracowała w cywilnych zawodach medycznych. Współpracowały one z wojskiem tylko
w ramach organizacji społeczno-charytatywnych (np. Polski Czerwony Krzyż).
W II RP lekarki ze stopniem wojskowym nie odnajdziemy. W historiografii odnajdujemy dość spory zasób źródłowy tematyki służby zdrowia, szczególnie w licznych źródłach prasowych i publikacjach z okresu dwudziestolecia międzywojennego7.
Rozdział czwarty: Łączniczki, sanitariuszki, żołnierki – sylwetki kobiet – biografie regionu łódzkiego, podzielony jest na piętnaście podrozdziałów, z czego każdy
przedstawia biogram kobiety czynnie uczestniczącej w działalności konspiracyjnej AK. Na początku rozdział ten miał opierać się źródłowo wyłącznie na przeprowadzanych przez autorkę wywiadach z żyjącymi świadkami historii bądź ich
Z. Wiśniewski, Szkolnictwo, nauka i technika wojsk łączności w latach 1921–1939, Pruszków 2000;
idem, Wojska łączności w latach 1914–1920, Pruszków 1998.
7
M.in.: Zawody medyczne na ziemiach polskich w XIX i XX wieku. Zawód pielęgniarki na ziemiach polskich w XIX i XX wieku, pod red. B. Urbanek, Warszawa 2008; B. Urbanek, Zmagania o profesję w XIX i XX wieku (do roku 1963), [w:] Zawody medyczne na ziemiach polskich w XIX i XX wieku.
Zawód pielęgniarki na ziemiach polskich w XIX i XX wieku, pod red. B. Urbanek, Warszawa 2008;
E. Więckowska, Lekarze jako grupa zawodowa w II RP, Wrocław 2004; M. Lipińska, Kobieta i rozwój nauk lekarskich, Warszawa 1932; J. Żarnowski, Kobiety w strukturze społeczno-zawodowej polski
międzywojennej, [w:] Równe prawa i nierówne szanse. Kobiety w Polsce międzywojennej, pod red.
A. Żarnowskiej i A. Szwarca, Warszawa 2000; idem, Struktura społeczna inteligencji w Polsce w latach
1918–1939, Warszawa 1964; M. Kondracka, Kobiety na Uniwersytetach, [w:] Równe prawa i nierówne
szanse. Kobiety w Polsce międzywojennej, pod red. A. Żarnowskiej i A. Szwarca, Warszawa 2000;
S. Wojtkowiak, Szkolnictwo medyczne w Wojsku Polskim w latach 1918–1958, Łódź 1968; idem, Lancet i karabin. Dzieje szkolnictwa medycznego w Wojsku Polskim, Warszawa 1973; A. Felchner, Służba
zdrowia Wojska Polskiego (od jesieni 1918 r. do mobilizacji w 1939 r.), cz. 1, Łódź 1990; B. Markowski, Podchorążowie z Ujazdowa. Wspomnienia Szkoły Podchorążych Sanitarnych 1922–1939, Londyn
1972; E. Zawacka, Czekając na rozkaz. Pogotowie Społeczne Organizacji Przysposobienia Wojskowego
Kobiet w przededniu II wojny światowej, Lublin 1992; Almanach oficerski na rok 1923/1924, dział III,
pod red. K. Firicha, Warszawa 1923; Ministerstwo Spraw Wojskowych, Dziennik Rozkazów 1930;
Ministerstwo Spraw Wojskowych, Regulamin służby zdrowia w polu, Warszawa 1929; Polski Czerwony Krzyż 1919–1929. Wydawnictwo Jubileuszowe na dziesięciolecie istnienia Polskiego Czerwonego
Krzyża, pod red. A. Roszkowskiej, Warszawa 1929; Z. Jaśniewicz, Organizacja i zadania służby zdrowia Armii Krajowej, „Biuletyn Wojskowy Akademii Medycznej” 1967, Supl. IV, z. 11; S. Wojtkowiak,
Służba zdrowia w początkowym okresie drugiej wojny światowej 1939–1941. Skrypt wykładu dla studentów Wydziału Lekarskiego, Łódź 1972; idem, Służba sanitarna w ruchu oporu i oddziałach partyzanckich w latach drugiej wojny światowej. Skrypt wykładu dla studentów Wydziału Lekarskiego, Łódź
1972; A. Słowiński, Służba zdrowia Wojska Polskiego w kampanii wrześniowej, „Biuletyn Wojskowej
Akademii Medycznej” 1967, z. 11.

Aleksandra Rybińska
Rola, działalność i znaczenie kobiet w Armii Krajowej

12

Wstęp

krewnymi. Jednak bardzo ciężko było dotrzeć to założonej liczby osób, ponieważ
wielu z nich „odeszło już na wieczną wartę”. Na podstawie wywiadów zostały opracowane biogramy następujących kobiet: Marii Jankowskiej-Lipczyk ps. Zośka, Janiny Nowakowskiej ps. Wiktoria, Natalii Stępień ps. Zośka oraz Barbary Wilczyńskiej-Sekulskiej ps. Penelopa (Archiwum Historii Mówionej). Reszta biogramów
z rozdziału IV została opracowana na podstawie relacji pozostawiony przez same
kobiety w Archiwum Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych
w Łodzi. Są to życiorysy: Krystyny Dynowskiej ps. NN, Heleny Gordinowicz
ps. Helena, Pelagii Janiszewskiej ps. Elżbieta, Hanny Lipińskiej ps. NN, Heleny Łabuzińskiej ps. Halszka, Zofii Łęckiej ps. Honorka, Barbary Nadolskiej ps. Wilga,
Anny Pluty ps. Haniś, Danuty Trybus ps. Danka, Ireny Wojciechowskiej ps. Bartek oraz Iwony Wojciechowskiej ps. Vera. Tytuły poszczególnych podrozdziałów
są zarazem imionami i nazwiskami powyższych kobiet. W ciągu lat ulegały one
zmianom, chociażby poprzez małżeństwa, dlatego postanowiono przyjąć nazwiska, którymi posługują się obecne lub pod którym zostały pochowane.
Na samym początku planowania całego układu rozprawy rozdział ten miał być
podzielony na poszczególne profesje, którymi kobiety zajmowały się w konspiracji: np. wywiady z łączniczkami, wywiady z sanitariuszkami itd. Po przeprowadzeniu rozmów oraz przejrzeniu licznych teczek w Archiwum Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych w Łodzi konieczna okazała się całkowita
zmiana koncepcji. Ciężko bowiem było przyporządkować pojedynczej kobiecie
jedną konkretną pracę, którą się zajmowała podczas działalności konspiracyjnej.
Większość z nich bowiem podejmowała się kilku zadań jednocześnie. Zdarzało
się też, że w początkowych fazach wojny pełniły one funkcję, np. łączniczki, a potem sanitariuszki. Dlatego też wszystkie biogramy zostały umieszczone w jednym,
wspólnym rozdziale.
Przedstawione postacie kobiet mają kilka cech wspólnych. Większość z nich
mieszkała przed wojną lub po wojnie przez jakiś czas w Łodzi bądź w jej okolicach.
Czyli są po części związane z terytorium, na którym przebywały. Nie dotyczy to
jednak terenu walk, w których uczestniczyły, ta kwestia bowiem przedstawiała się
już bardzo odmiennie. Oczywiście wszystkie kobiety były w konspiracji AK, należały do tej samej organizacji i bardzo aktywnie ją wspierały.
Warty podkreślenia jest fakt, że bardzo pomocne w pracy badawczej było Archiwum Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych w Łodzi, z którego korzystano w największym stopniu. Tam bowiem znaleziono kilka teczek z relacjami kobiet. W formie pisemnej biografie tych kobiet nie ujrzały jeszcze światła
dziennego. Jednakże nie wszystkie relacje, które odnaleziono w archiwum, zostały
opracowane, ponieważ czasami były one bardzo krótkie, mało dokładne, a niekiedy
ulegały presji doktrynalizacji wówczas panującego systemu politycznego.
Za pośrednictwem biogramów tych kilkunastu kobiet autorka pragnie przybliżyć czytelnikowi, jak odmienne były losy kobiet w trakcie działań wojennych
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1939–1945, a także zwrócić szczególną uwagę na rolę jednostek – kobiet i ich znaczenie w AK.
Oddając niniejszą książkę do rąk Czytelników autorka pragnie podziękować
wszystkim życzliwym osobom wpierającym ją w badaniach: promotorowi pracy
magisterskiej, która była podstawą do napisania tej książki, dr. hab. Przemysławowi Waingertnerowi, prof. UŁ, oraz recenzentowi dr. hab. Witoldowi Jarno, prof.
UŁ. Autorka dziękuje także pani dr Katarzynie Minczykowskiej, bez której pomocy praca nie zostałaby wydana, oraz pani dr n. med. Bogumile Kempińskiej-Mirosławskiej (UMED w Łodzi) za cenne uwagi dotyczące historii służby zdrowia
lat 1918–1945.
Nie można także zapomnieć o osobach, które poświęciły swój cenny czas i zgodziły się na przeprowadzenie przez autorkę wywiadów: śp. pani Janinie Nowakowskiej, pani Natalii Stępień, pani Barbarze Wilczyńskiej-Sekulskiej oraz synowi
śp. pani Marii Jankowskiej-Lipczyk, dr. n. med. Zbigniewowi Lipczykowi.
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ROZDZIAŁ I

KOBIETY-ŻOŁNIERZE W WOJSKU POLSKIM
1918–1945
Rola kobiet w działaniach militarnych i paramilitarnych na terenach polskich
zaczęła być dostrzegana po powstaniu listopadowym, kiedy kobiety zaczęły tworzyć istotny element pomocniczy. Pełniły one wówczas funkcje sanitariuszek w lazaretach, wolontariuszek zbierających datki na potrzeby powstańców, pocieszycielek, dobrych gospodyń dokarmiających potrzebujących oraz czynnie uczestniczyły w szeregach wojskowych8. Ostatnia z funkcji nie była wówczas przyjmowana
pozytywnie przez społeczeństwo, nadal bowiem obowiązywał konserwatywny
podział ról w rodzinie. Szczególnie dotyczyło to wyższych warstw społecznych,
gdzie kobieta pełniła „rolę pani domu – damy, obeznanej z panującymi formami
kultury towarzyskiej i przyjętymi normami zachowania. Jej miejscem był salon,
a obowiązkiem – utrzymanie stosunków towarzyskich w kółku osób sobie równych”9. Im warstwy społeczne mniej zamożne, tym konserwatyzm dotyczący roli
kobiety w społeczeństwie był mniejszy. Do jednych z nielicznych środowisk przełamujących ten stan rzeczy należały entuzjastki10 i emancypantki11, które burzyły
wzory z przeszłości (kobiety wrażliwej, niemającej siły żyć bez mężczyzn), działając w II połowie XIX w.12 W czasie powstania listopadowego w 1830 r. zaczęły się
pojawiać pierwsze kobiety, zazwyczaj w przebraniach mężczyzn, które postanowiły
udowodnić swą równość wobec drugiej płci. Należy tu przede wszystkim wymienić:
Barbarę Bronisławę Czarnowską – kadeta 1. Pułku Jazdy Augustowskiej13, Emilię
Szerzej zob.: A. Barańska, Kobiety w powstaniu listopadowym 1830–1831, Lublin 1998.
S. Kowalska-Glikman, Kobiety w procesie przemian społecznych w Królestwie Polskim w XIX
wieku, [w:] Kobieta i społeczeństwo na ziemiach polskich w XIX wieku, pod red. A. Żarnowskiej
i A. Szwarca, Warszawa 1990, s. 11.
10
Entuzjastki – pierwsza polska grupa feministyczna, działająca w Warszawie w latach 1830–
–1850.
11
Emancypantka (łac. emancipans, -ntis ‘usamodzielniający’ od emancipare ‘usamodzielniać,
uwalniać spod władzy ojca’) społ. zwolenniczka równouprawnienia kobiet; kobieta wyzwolona.
12
S. Kowalska-Glikman, op. cit., s. 15.
13
Przebrana za mężczyznę: w mundurze i z obciętymi włosami 18 IV 1831 r. zgłosiła się do
obozu wojskowego na Pradze na ochotnika. Dzięki uporowi i determinacji uzyskała przydział kadeta
8
9
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Plater14 – bohaterkę litewską, Joannę Żebrowską – pierwszą kobietę odznaczoną
orderem Virtuti Militari za bohaterstwo w walce w Zamościu i panią Dembińską –
jedną z pierwszych kobiet, które w latach 1830–1831 chwyciły za broń, by walczyć
o wyzwolenie ojczyzny15. Tak zatem rozpoczęła się czynna służba kobiet w armii.
1.1. Ochotnicza Legia Kobiet
Czynnikiem jednoczącym cały naród po odzyskaniu niepodległości była wojna
o granice wschodnie w latach 1918–1921. Ważne znaczenie w procesie powstania
Ochotniczej Legii Kobiet miał apel Rady Regencyjnej z 4 XI 1918 r.: „wzmocnić co
rychlej armię narodową w chwili tak poważnej i dla ojczyzny doniosłej”16. Mówił
on o pełnej mobilizacji wszystkich zgłaszających się ochotników: „[...] przyjmowanie ochotników na całym obszarze polskim bez ograniczeń”17. Kolejna odezwa,
tym razem Komitetu Bezpieczeństwa i Obrony Dobra Publicznego Polaków z 6 XI
1918 r., brzmiała następująco: „Polacy! Rozgrywa się walka o całą bliższą i dalszą
przyszłość naszą i naszych dzieci, o nasze życie, mienie i wolność. Okażmy się godnymi chwili. Tylko rządne, karne i solidarne społeczeństwo zwycięża [...]”18. Zatem całe społeczeństwo miało stawić czoła wrogowi, w tym także kobiety. Dzięki
takim apelom władz coraz więcej ochotników zgłaszało się do walk z bolszewikami, również różnego rodzaju organizacje kobiece postanowiły się zsolidaryzować
i rozpoczęły akcję werbowania ochotników. Zjednoczone Organizacje Kobiece we
Lwowie wydały odezwę wzywającą do walki: „Obowiązkiem każdej Polki jest wysłać męża, brata, ojca, narzeczonego do obrony ukochanego miasta [...]. Wszyscy
mężczyźni do broni! Wszystkie kobiety do pomocy!”19. W zamysłach Naczelnej
Rady Obrony Lwowa rola kobiet w wojnie miała się ograniczyć wyłącznie do zadań pomocy materialnej i opieki medycznej. Niedobór kadr osobowych, brak zabezpieczeń tyłów walczących czy też wzrost działalności przestępczej to tylko kilka
problemów, z którymi musiano się zmierzyć. Te czynniki spowodowały włączenie
kobiet do służb pomocniczych, a tym samym zmianę początkowych decyzji władz
co do udziału kobiet w wojnie. Wówczas zaczęła formować się Ochotnicza Legia
Kobiet (OLK). Początkowa idea narodziła się wśród Komitetu Obywatelskiego Po-

1. Pułku Jazdy Augustowskiej. 6 i 7 września uczestniczyła w obronie Warszawy między rogatkami
jerozolimską i wolską – D. Wawrzykowska-Wierciochowa, Sercem i orężem ojczyźnie służyły, Warszawa 1992, s. 111–112.
14
Zob. więcej: D. Wawrzykowska-Wierciochowa, op. cit., s. 128–265.
15
Nazwisko Dembińskiej znajdujemy często w powstańczej prasie warszawskiej i w kilku pamiętnikach, a także opracowaniach historyków, ale nigdzie nie podano jej imienia. Co więcej, nikt
o tej dzielnej kobiecie nie pisał, skąd się wywodziła, jakie były jej losy przed powstaniem, zob.: ibid.,
s. 97–105.
16
A. Marcinkiewicz-Gołaś, Ochotnicza Legia Kobiet 1918–1922, Warszawa 2006, s. 57.
17
Ibid.
18
Ibid.
19
Ibid.
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lek20 i jej celem było utworzenie kobiecego oddziału kuriersko-wywiadowczego,
który stał się zalążkiem przyszłej formacji. Za twórczynię OLK uważa się Aleksandrę Zagórską. To ona bowiem została organizatorką i komendantką utworzonego
oddziału. Podlegała Polskiej Komendzie Uzupełnień, dowodzonej przez kpt. Wita
Sulimirskiego. Warto dodać, że wiele kobiet z OLK należało wcześniej do oddziału Polskiej Organizacji Wojskowej (POW)21. Na początku czynnie działało 17 kobiet22. Do końca 1918 r. zginęło łącznie 66 kobiet-żołnierzy walczących w obronie
Lwowa23. Bohaterska postawa kurierek i pełna poświęceń służba kobiet przekonała
polskie władze o przydatności żeńskich oddziałów. Spowodowało to organizowanie innych jednostek tego typu. Po obronie Lwowa nadal brakowało kadr osobowych do pilnowania miasta. Aleksandra Zagórska zaproponowała wówczas polskim władzom wojskowym utworzenie jednostki kobiecej wojskowo-pomocniczej.
Dzięki poparciu kpt. Wita Sulimirskiego utworzono Milicję Obywatelską Kobiet.
Włączona ona została jako pododdział do Miejskiej Straży Obywatelskiej i podporządkowano ją Oddziałowi I Organizacyjnemu Naczelnego Dowództwa Wojsk
Polskich na Galicję Wschodnią24. Jeśli chodzi o zakres działalności milicjantek, to
przede wszystkim była to służba kurierska, jednak zakładano również, że w razie
potrzeby mają one być w pełnej gotowości do walk zbrojnych. Ze względu na różne
rodzaje wykonywanych zadań Milicja Obywatelska Kobiet została podzielona na
trzy grupy: grupę bojową, straż obywatelską i grupę kurierską25. Grupa bojowa
miała przede wszystkim obowiązek służby wartowniczej oraz czynnego udziału
w działaniach zbrojnych, jednak tylko wówczas gdy przebiegały one w obrębie
miasta. Straż obywatelska nie brała czynnego udziału w bitwach, natomiast pełniła służbę patrolową i wartowniczą. Do zadań grupy kurierskiej należało utrzymanie łączności pomiędzy dowództwem a Miejską Strażą Obywatelską. Oprócz
planowanych zadań Milicja Obywatelska Kobiet wykonywała również inne, np.:
rozdzielała artykuły żywnościowe i współpracowała z komisją poborową, która
zajmowała się odszukiwaniem mężczyzn uchylających się od służby wojskowej.
Wiadomo, iż Zagórska dążyła do przemianowania organizacji z milicyjnej w wojskową. Chciała poprawić warunki pracy kobiet, jak i zapewnić im odpowiednie
szkolenie. Ostatecznie wyrazem kompromisu ze strony władz wojskowych była
zgoda na przeformowanie bojowej milicji w ochotniczą formację wojskową, która
miała funkcjonować na takich samych zasadach, jak inne dotychczasowe formacje
20
Komitet ten powstał w listopadzie 1918 r. i początkowo zajmował się organizowanie pomocy
materialnej dla żołnierzy oraz tworzeniem oddziału sanitariuszek – ibid., s. 58.
21
Polska Organizacja Wojskowa (POW) – tajna organizacja wojskowa powstała w sierpniu
1914 r. w Warszawie z inicjatywy Józefa Piłsudskiego w wyniku połączenia działających w Królestwie
Polskim konspiracyjnych Związku Walki Czynnej i grup Armii Polskiej w celu walki z rosyjskim
zaborcą. Początkowo bezimienna, od października 1914 zaczęła używać nazwy POW.
22
A. Marcinkiewicz-Gołaś, op. cit., s. 59.
23
http://hej-kto-polak.pl/wp/?p=27940, dostęp z dn. 29 X 2012 r.
24
A. Marcinkiewicz-Gołaś, op. cit., s. 61.
25
Ibid.
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tego typu. Tak powstała Ochotnicza Legia Kobiet w grudniu 1918 r.26 Do zadań
legionistek miały należeć: służba wartownicza, służba patrolowa, służba etapowa
i frontowa. Nowa formacja miała pełne zakwaterowanie w koszarach, jednakowe
wyposażenie i umundurowanie. Warto dodać, że za służbę kobiety dostawały wynagrodzenie i tak jak żołnierze składały przysięgę wojskową. Komendantem OLK
został por. Emil Sikora, a kpt. Zagórska zajmowała się sprawami administracyjnymi i kadrowymi. Dopiero w maju 1919 r. przejęła dowództwo27.
W marcu 1919 r. legionistki uzyskały pełną aprobatę Naczelnika Państwa, marszałka Józefa Piłsudskiego. OLK istniała jednak tylko do czasu zakończenia wojny
polsko-ukraińskiej. Następnie odbywało się jej stopniowe ograniczanie, a ostatecznie likwidacja. Owa decyzja spotkała się ze sprzeciwem Dowództwa Wojsk
Polskich na Galicję Wschodnią. Dostrzegało ono duży wkład w walki z wrogiem
i pomoc OLK. Ostatecznie Naczelne Dowództwo WP przychyliło się do prośby oraz opinii i zgodzono się na pozostawienie OLK, a nawet jej rozbudowanie.
16 VII 1920 r. został wydany rozkaz o Organizacji Ochotniczej Legii Kobiet, który
stanowił podstawę prawną do funkcjonowania tej formacji. Jednym z fundamentalnych argumentów pozostawienia OLK był fakt jej szybkiego rozwoju organizacyjnego, pod koniec 1919 r. OLK składała się bowiem już z 3 kompanii i kompanii
sztabowej.
Czerpiąc z pozytywnych doświadczeń i wydarzeń dotyczących kobiet lwowskich, ale mając również na uwadze trudną sytuację na froncie litewsko-białoruskim, postanowiono utworzyć II Ochotniczą Legię Kobiet – tym razem w Wilnie.
Założyły ją w maju 1919 r. Hanna Orleańska, Klara Zatorska i Ludwika Markowska. W czerwcu Dowództwo Frontu Litewsko-Białoruskiego zatwierdziło istnienie formacji, a 28 VII 1919 r. określiło zasady jej funkcjonowania28. II Ochotnicza
Legia Kobiet miała zatem być „formacją pomocniczą WP na czas wojny. [...] Oddziały II OLK składające się z plutonów, traktuje się jak oddziały WP składające
się z żołnierzy niezdolnych do służby frontowej. Służbę należy dostosować do fizycznego uzdolnienia i natury kobiecej, jak do pielęgnacji chorych i rannych, jako
pisarki i sanitariuszki, do wszystkich prac gospodarczych, wreszcie jako woźnych,
kurierów i gońców, a w wyjątkowych wypadkach do służby wartowniczej. Użycie oddziałów do służby z bronią w ręku oprócz służby wartowniczej jest bezwarunkowo wzbronione”29. Zatem zadania OLK w Wilnie nieco różniły się od tych
ustalonych we Lwowie. Na dowódcę II OLK wyznaczono por. Eugeniusza Olejniczakowskiego, byłego komendanta POW na Litwie. Formacja cieszyła się dużym
zainteresowaniem społeczeństwa. Największe zapotrzebowanie było na wartowniczki i takich próśb o przyjęcie w połowie 1919 r. do dowództwa Legii wpłynęło
aż 550. Nie można było jednak sprostać takim wymogom i obsadzić wszystkich
Ibid., s. 63.
Ibid.
28
Ibid., s. 83.
29
http://hej-kto-polak.pl/wp/?p=27940, dostęp z dn. 29 X 2012 r.
26
27
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stanowisk30. Z czasem coraz więcej ochotniczek zgłaszało się do biura werbunkowego, gdzie: „utworzenie 2 OLK okazało się w skutkach bardzo dodatnie, gdyż
usunęło częściowo brak sił kancelaryjnych, nadto legionistki pełnią służbę wartowniczą, np. przy pilnowaniu transportów, często i bardzo gorliwie. Dowództwo
Frontu pragnęłoby z tych względów stan liczebny 2-ej OLK znacznie pomnożyć”31.
Na początku 1920 r. Legia wileńska liczyła 585 legionistek i ich liczba stale rosła32.
Wszystkie służące w wojsku kobiety miały się stać członkiniami OLK. Od 1920 r.
II OLK w Wilnie została przemianowana na Batalion OLK-Wilno, a jej komendantką została ppor. Wanda Gertz.
Zbliżające się widmo wojny z Rosją bolszewicką zmusiło władze do poszerzenia kompetencji OLK. Po zajęciu Wilna przez Armię Czerwoną Batalion OLK
wycofał się z resztą wojsk polskich do Olkiennik i Oran. Część wileńskiej Legii
znalazła się w Grodnie, gdzie odznaczyła się wartą przy składzie amunicji. Rozproszony oddział w ostatniej chwili wycofał się z miasta przed nacierającymi wojskami nieprzyjaciela. Dzięki sprawnemu działaniu udało się zebrać go ponownie
w Sokółce. Wyczerpane legionistki zostały wycofane z frontu. Dotarły do Grupy
pod Grudziądzem33.
Na początku sierpnia 1920 r. Warszawa wydawała się coraz bardziej zagrożona atakiem ze strony wschodniego sąsiada. Z około 400 ochotniczek utworzono
Batalion Liniowy, składający się z dwóch kompanii oraz oddziału karabinów maszynowych. Dowództwo nad batalionem objął kpt. Mieczysław Rudzki, natomiast
Wanda Gertz dowodziła jedną z kompanii, złożoną w całości z wilnianek. Zadania w działaniach wojennych dla Batalionu Liniowego OLK określał rozkaz z dnia
14 sierpnia 1920 r.: „Zarządzam 14 sierpnia obsadzenie Noyeau na prawym brzegu
Wisły. Zadaniem mej grupy jest powstrzymanie nieprzyjaciela na peryferiach Pragi i niedopuszczenie do wtargnięcia w obręb miasta. Obsadzą następujące: Odcinek I – Ochotnicza Legia Kobiet na prawym skrzydle do szosy Grochowskiej
włącznie”34. Decydujące dni wojny upłynęły dla batalionu spokojnie, bez kontaktu
z wrogiem. 21 sierpnia OLK otrzymało zadanie przeszukania lasów w rejonie Świdra i Otwocka w celu poszukiwania żołnierzy bolszewickich. 23 sierpnia oddział
OLK został wysłany do Łukowa, gdzie również miał za zadanie penetrowanie pobliskich lasów. Warto wspomnieć, że już wówczas w batalionie nastroje były bardzo złe, co spowodowała ciągła służba garnizonowa. Doszło nieomal do buntu,
kiedy odebrano kobietom uzbrojenie i pozostawiono im zaledwie jednostrzałowy
karabin Werndla. Do listopada 1920 r. formacja stacjonowała w Łukowie, następnie przejęła służbę wartowniczą w Dęblinie i Zajezierzu35.
A. J. Cieślikowa, Ochotnicza legia kobiet 1918–1922, Warszawa 1998, s. 29.
Ibid., s. 29.
32
Ibid.
33
http://hej-kto-polak.pl/wp/?p=27940, dostęp z dn. 2 XI 2012 r.
34
A. J. Cieślikowa, op. cit., s. 43.
35
Ibid., s. 43–44.
30
31

Aleksandra Rybińska
Rola, działalność i znaczenie kobiet w Armii Krajowej

20

Rozdział I

Po zakończeniu działań wojennych w 1920 r.36 nastąpiła reorganizacja OLK.
We wrześniu 1920 r. w OLK było ponad 2500 legionistek w batalionach we Lwowie, w Krakowie, Warszawie, Poznaniu, Grudziądzu, Przemyślu i Łukowie. Powrócił wówczas pomysł przekształcenia OLK w służby pomocnicze Wojska Polskiego
zajmujące się pomocą medyczno-sanitarną. Istniejące dotychczas posterunki wartownicze miały się stać wyłącznie oddziałami służby pomocniczej. Projekt został
zaakceptowany 19 XI 1920 r. przez gen. Kazimierza Sosnkowskiego37. Zaczęto
również przeprowadzać demobilizację. W ciągu października, listopada i grudnia
1920 r. stan osobowy OLK zmniejszył się o około 50%. Z około 2500 legionistek
pozostało około 130038.
W całym kraju oddziały kobiece przekształcano w agendy, które miały przygotowywać ochotniczki do służby gospodarczej, sanitarnej, kancelaryjnej, informacyjnej i łącznościowej. W styczniu 1921 r. OLK liczyła 4 oddziały: we Lwowie,
w Wilnie, Poznaniu i Warszawie. Wszystkie z nich zostały skierowane do służb pomocniczych. Wyjątkiem był Batalion OLK Wilno, w którym kobiety nadal pełniły
służbę wartowniczą. Przyczyną była silna determinacja dowódcy Wandy Gertz,
która za wszelką cenę chciała utrzymać stan batalionu z czasu wojny.
Niestety mimo wszelkich starań państwa polskiego nie było stać na utrzymanie tak licznej armii. Obarczony problemami społecznymi i ekonomicznymi kraj
musiał stopniowo likwidować siły zbrojne. Mimo utworzenia szkół OLK, prowadzenia kursów juzistek (operatorek telegrafu) kobiety jako pierwsze były zwalniane z wojska. Pod koniec 1921 r. coraz bardziej dojrzewała myśl władz wojskowych
o całkowitym zlikwidowaniu OLK. W grudniu tegoż roku miał się odbyć kolejny
zjazd władz OLK decydujący o reorganizacji formacji. Jednak już podczas tego
zjazdu dowiedziano się o decyzji podjętej przez władze wojskowe o likwidacji formacji. Według rozporządzenia MSW z dnia 9 XII 1921 r. OLK miała ulec likwidacji do dnia 1 lutego 1922 r., jednak kilka dni później decyzję zmieniono: „24 XII
1921 r. [...] Ze względu na nieprzyznanie kredytów w budżecie na rok 1922 [...]
zmieniam rozporządzenie 5434/Mob. W ten sposób, że termin ukończenia likwidacji OLK naznaczam na dzień 1.01.1922 r. [...] Sikorski, generał-porucznik”39.
Faktycznie rozwiązanie formacji rozciągnęło się w czasie. Najdłużej istniał oddział
wileński, który został ostatecznie zlikwidowany w kwietniu 1922 r. Jednak według
Delegacja Sejmu RP i rządu Rzeczypospolitej oraz delegacja rządu RFSRR 12 X 1920 r. zawarły
w Rydze zawieszenie broni (weszło w życie 18 października).
37
Kazimierz Sosnkowski – polski dowódca wojskowy i polityk, działacz niepodległościowy, początkowo w Polskiej Partii Socjalistycznej i jej Organizacji Bojowej, założyciel Związku Walki Czynnej, szef sztabu I Brygady Legionów Polskich, wiceminister (1919–1920), a potem minister spraw
wojskowych (1920–1924). Przedstawiciel Polski w Lidze Narodów (1925), od 1936 generał broni
Wojska Polskiego, dowódca tzw. Frontu Południowego podczas kampanii wrześniowej 1939. Następca Prezydenta RP, minister bez teki w rządzie gen. Władysława Sikorskiego na emigracji (1939–1940),
komendant główny Związku Walki Zbrojnej (1939–1941), Wódz Naczelny Polskich Sił Zbrojnych
(1943–1944) – szerzej zob. L. Wyszczelski, Generał Kazimierz Sosnkowski, Warszawa 2010.
38
A. J. Cieślikowa, op. cit., s. 47–48.
39
Ibid., s. 58–59.
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2. Walki polsko-ukraińskie podczas obrony
Lwowa – patrol legionistek, Lwów listopad
1918 r., fot. NN (zbiory NAC)

Agnieszki J. Cieślikowej dłużej, bo do maja 1922 r. istniał pluton telefonistek pod
dowództwem pchor. Zofii Moczulskiej, który pełnił służbę przy Dowództwie Grupy Bieniakonie40. Zatem całkowita likwidacja Ochotniczej Legii Kobiet nastąpiła
na przełomie kwietnia i maja 1922 r.
1.2. Przysposobienie Wojskowe Kobiet
Zakończenie walk z bolszewikami i podpisanie pokoju ryskiego w 1921 r. zapewniło Rzeczpospolitej pokój na 18 lat. Jednak nie były to lata względnego spokoju. Można stwierdzić, iż Polska była osaczona przez sąsiadów i jej stosunki polityczne nie układały się najlepiej. Rzeszy Niemieckiej i ZSRR zależało na przełamaniu izolacji międzynarodowej, jaka spotkała je po pokoju wersalskim. Dążyły one
do odzyskania granic sprzed I wojny światowej. Również Litwa miała pretensje
terytorialne w stosunku do Polski, co rzutowało na wzajemne relacje przez cały
okres dwudziestolecia międzywojennego. Z Czechosłowacją natomiast Polskę poróżnił konflikt o tzw. Zaolzie. W takiej sytuacji Rzeczpospolita nie miała żadnych
naturalnych sojuszów z państwami, z którymi graniczyła.
Ważnym czynnikiem, który wprowadzał dużą niestabilność wewnętrzną, był
znaczny odsetek mniejszości narodowych, które stanowiły około ⅓ ogółu mieszkańców Polski (69% Polaków, 13,9% Ukraińców, 3,1% Białorusinów, 2,3% Niemców, 8,4% Żydów, 3,3% innych41).
Powyższe czynniki oraz doświadczenia I wojny światowej, konfliktów o granice oraz wojny polsko-bolszewickiej, doprowadziły do uzmysłowienia władzom
polskim pewnego faktu. „Wojna polska, jak i wojna europejska, wykazały, że nie
wystarcza armia stała choćby liczna [...] że naród musi dla swej obrony przed najazdem rzucić na szalę wydarzeń większe zastępy młodzieży i starszych mężczyzn,
choćby nie przysposobionych, niezaprawionych do warunków życia polowego
[...]. I tylko naród, który cały gotów jest stanąć pod bronią, tylko naród o rozwinię40
41

Ibid., s. 59.
Cz. Brzoza, A. Sowa, Historia Polski 1918–1945, Kraków 2006, s. 120.
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tym i głęboko wszczepionym poczuciu odpowiedzialności za losy wojny i gotów
wszystko, całe swe siły i bogactwa, całą swą energię duchową i fizyczną rzucić na
szalę bitew – nie ulegnie przemocy wroga, zwycięży”42.
W latach międzywojnia zaczęła się wytwarzać teoria tzw. narodu pod bronią.
Zakładała ona, że należy szkolić jak najliczniejsze grupy społeczne w zakresie wiedzy i umiejętności obronnych. Mogły one stanowić dodatkowe wsparcie dla wojska. Zakładano, że mimo skromności środków finansowych uda się przeszkolić
– przynajmniej w stopniu podstawowym – szerokie masy społeczne i przygotować
się na ewentualny konflikt zbrojny43. Warto nadmienić, że Polska wzorowała się na
innych państwach, jeśli chodzi o realizację owego hasła. Przede wszystkim należy
tu wymienić takie państwa, jak: Francja, Czechosłowacja i Finlandia44. Idea „narodu pod bronią” była obecna aż do wybuchu wojny w 1939 r.45
W grudniu 1921 r. jeszcze przed decyzją o likwidacji Ochotniczej Legii Kobiet
w owej formacja ta zwołała nadzwyczajny zjazd w Poznaniu. Jego organizatorką
była kpt. Elżbieta Wysłouch-Zawadzka. Uczestniczyło w nim 11 kobiet-oficerów.
Dyskutowano nad sprawą likwidacji OLK. Postanowiono, że trzeba dążyć do tego,
by chociaż kobiety-oficerowie mogły pozostać w służbie czynnej. Wynikiem spotkania było utworzenie czteroosobowego Referatu Przysposobienia Rezerw Kobiecych (PWK) przy Wydziale Przysposobienia Rezerw, Oddziału III Sztabu Generalnego WP46. Udało się również przeforsować udział kobiet-oficerów w kursach
doszkalających w Warszawskiej Szkole Podchorążych i w Obozie Łączności w Zegrzu. Kobiety bardzo chętnie decydowały się na udział w szkoleniach, wiedziały
bowiem, że przyszłe instruktorki przysposobienia wojskowego kobiet muszą mieć
takie same kwalifikacje jak oficerowie-mężczyźni.
Przysposobienie Rezerw Kobiecych przystąpiło do intensywnej pracy. Zatrudniało absolwentki kursów ze Szkoły Podchorążych w Warszawie. Kolejno władze
zaczęły stopniowo przenosić zagadnienie przysposobienia wojskowego kobiet poza
wojsko, czego efektem było zorganizowanie obozu letniego w 1922 r. Brały w nim
udział nie tylko referentki PRK. Na zgrupowaniu część godzin przeznaczono na
szkolenie wojskowe. W powyższym obozie wzięło udział dużo więcej kobiet, niż się
spodziewano. Pokazało to, że wśród „płci pięknej” istnieje chęć edukacji obronnej.
Jesienią 1922 r. por. Maria Wittek została kierowniczką Samodzielnego Referatu Pracy Kobiet przy Zarządzie Głównym Związku Strzeleckiego. Por. Maria
Podhorska uzyskała wówczas przydział do Związku Harcerstwa Polskiego (ZHP),
a ppor. Halina Piwońska skierowana była na teren szkolnictwa akademickiego.
42
J. Kęsik, Naród pod bronią. Społeczeństwo w programie polskiej polityki wojskowej 1918–1939,
Wrocław 1998, s. 13–14.
43
A. Ignatowicz, Przygotowanie obronne społeczeństwa w Polsce 1921–1939, Warszawa 2010,
s. 15–29.
44
J. Kęsik, op. cit., s. 20–21.
45
Zob.: L. Wyszczelski, Społeczeństwo, a obronność w Polsce 1918–1939, Toruń 2007, s. 281–
–332.
46
Ibid., s. 120.
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Z inicjatywy tych trzech kobiet w październiku 1922 r. utworzono Komitet Społeczny Przysposobienia Kobiet do Obrony Kraju (KSPKdoOK)47. Występował on
również pod innymi nazwami: Komitet Rezerw Kobiecych oraz Zrzeszenie Stowarzyszeń Przysposobienia Kobiet do Obrony Kraju48. Komitet ten odegrał dużą
rolę dla kobiet jako źródło informacji na temat celów i form pracy z zakresu przysposobienia wojskowego. Stał się również pierwszą placówką, która prowadziła
ewidencję kobiet zdolnych do udziału w obronie narodowej49. Komitet zrzeszał
organizacje mogące prowadzić kursy przysposobienia wojskowego kobiet lub popierające taką ideę. W skład Komitetu weszły m.in. następujące organizacje: Związek Strzelecki, ZHP, Koło Polek, Katolicki Związek Kobiet, Polski Czerwony Krzyż
(PCK), żeński oddział Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”50. Warto wspomnieć,
że obok KSPKdoOK w tym samym czasie powstał również Klub Starszych Instruktorek, który miał się zajmować organizacją służby wojskowej kobiet. Jego główne
założenia były następujące:
1. „przygotowania fachowe kobiet do pełnienia służb pomocniczych na wypadek
wojny,
2. wychowanie zwartej, mocno ideowo kadry instruktorskiej,
3. zdobycie prawnych podstaw dla udziału kobiet w pracy wojskowej”51.
Trwały także starania o uzyskanie prawnej podstawy dla służby kobiet w wojsku. Nie było to łatwe zadanie, tym bardziej że społeczeństwo niechętnie odnosiło
się do kobiet służących w wojsku. W 1924 r. Sejm RP wykreślił z ustawy o powszechnym obowiązku służby wojskowej artykuł dotyczący obowiązkowej służby
kobiet52. Efektem tej decyzji była likwidacja żeńskiej komórki w Oddziale III Sztabu Generalnego WP, tym samym zwolnienie ze służby kobiet-oficerów. Od tego
momentu doskonalenie kobiet w przysposobieniu wojskowym zależało wyłącznie od Komitetu Społecznego Przysposobienia Kobiet do Obrony Kraju. Potwierdzeniem kontynuowania jego działalności było opracowanie statutu organizacji
w marcu 1923 r. Określał on obowiązki Komitetu, jego organizację, działalność,
wybór nowych członkiń53. Zaczęły powstawać pierwsze komitety lokalne we Lwowie i w Wilnie, natomiast w Sosnowcu, Koninie i Święcianach pierwsze koła lokalne54.

Ibid., s. 121.
Ibid.
49
A. E. Markert, Polsce wierna. Władysława Piechowska 1900–1987. Żołnierz i twórczyni kobiecych organizacji wojskowych, Pruszków 2003, s. 51.
50
W 1939 r., po utworzeniu Pogotowia Społecznego PWK, współpraca ze stowarzyszeniami się
zacieśniła; Zob. szerzej: E. Zawacka, Szkice z dziejów Wojskowej Służby Kobiet, Toruń 1990, s. 53–74.
51
Ibid., s. 51.
52
A. Ignatowicz, op. cit., s. 121.
53
Zob.: Przysposobienie Wojskowe Kobiet, Status Organizacji Przysposobienia Wojskowego Kobiet, Warszawa 1939.
54
A. Ignatowicz, op. cit., s. 122.
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Dla działalności Komitetu Rezerw Kobiecych dużym przełomem był rok 1925,
ponieważ przysposobienie wojskowe kobiet rozszerzono wówczas na żeńską młodzież szkolną. 1 grudnia tego roku Ministerstwo Wyznań Religijnych i Oświecenia
Publicznego pozwoliło na sformowanie na okres próbny kilku hufców szkolnych
przysposobienia wojskowego kobiet55. Pierwsze z nich powstały w Warszawie
i tam też najlepiej się rozwijały. Liczba hufców w tym mieście stale rosła, a ich
struktura ciągle się rozwijała. Dlatego też MSW przyznał Komitetowi stałe subsydium56. Pracę wychowawczo-szkoleniową w szkolnictwie powszechnym prowadzono w trzech zakresach: „Uzyskania pierwszego stopnia wyszkolenia – na zbiórkach hufców szkolnych i akademickich, drugiego stopnia wyszkolenia na obozach
letnich oraz szkolenia specjalistycznego – na kursach fachowych”57. W praktyce
okazało się, że przekazywanie wiedzy było najbardziej skuteczne podczas obozów
letnich. W związku z tym Komitet postanowił, żeby dla organizacji obozów letnich
wydzierżawić wielki teren nad jeziorem garczyńskim koło Kościerzyny. Wybudowano: zaplecze gospodarcze, barak administracyjny oraz stadion sportowy58. Tematyka zajęć na obozach obejmowała m.in. obronę przeciwgazową, jednak przede
wszystkim duży nacisk kładziono na wychowanie fizyczne, które miało usprawnić
delikatny organizm kobiecy i przygotować go na trudne warunki wojenne59.
W 1926 r. po przewrocie majowym znacznie wzrosło zainteresowanie władzy
i samego społeczeństwa pracą kobiet na rzecz obrony narodowej. 28 I 1927 r. powołany został do życia Państwowy Urząd Wychowania Fizycznego i Przysposobienia Wojskowego (PUWFiPW) i decyzją marszałka Józefa Piłsudskiego utworzono
Samodzielny Referat Wychowania Fizycznego i Przysposobienia Wojskowego Kobiet, który stał się państwowym organem kierowniczym dla całej akcji przeprowadzenia przysposobienia kobiet do obrony kraju60.
Warto dodać, że wraz z powstaniem PUWFiPW zmieniło się również podejście władz państwowych do samej służby kobiet. Uświadomiono sobie, że kobiety stanowią znaczny odsetek społeczeństwa, a zgodnie z teorią „narodu pod
bronią” nie można ich było wykluczyć z programu szkolenia wojskowego. Alfons
M. Wodziński, autor broszury wydanej w 1937 r. Naród pod bronią a wychowanie,
prognozował wybuch konfliktu o charakterze totalnym, przy czym uwzględniał
znaczenie całego społeczeństwa w owym konflikcie: „W przyszłej wojnie zmobilizowane zostaną zarówno siły militarne, jak i techniczne, polityczne i kulturalne
całego narodu, międzynarodowe prawo zniknie [...] wojna nie odróżni wojujących
o wolność od ludności cywilnej ani pokoju od wojny. Dlatego też dziś, jak nigdy
55
A. E. Markert, Przysposobienie Wojskowe Kobiet, [w:] Służba kobiet w formacjach mundurowych w XXI wieku, pod red. A. Skrabacz, Warszawa 2008, s. 48.
56
Ibid.
57
A. Ignatowicz, op. cit., s. 122.
58
Ibid.
59
M. Wiśniewska, Przygotowanie obronne kobiet w Polsce w latach 1921–1939, Siedlce 2005,
s. 27.
60
A. E. Markert, Przysposobienie Wojskowe Kobiet..., s. 48.
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dotąd, leżą siły obronne kraju w rękach całego narodu, a podstawy wojny totalnej
tkwią w psychicznym jego układzie. Nie ten naród wyjdzie zwycięsko z totalnej
wojny, który ma silne armie na froncie i tylko w nich pokłada całe swoje zaufanie,
lecz naród, który posiada wewnętrzną dojrzałość, potęgę ducha, a w którym – co
najważniejsze – każdy członek posiada żołnierską strukturę”61. Według powyższych słów kobiety mogły, a nawet powinny pełnić w czasie wojny służbę pomocniczą w siłach zbrojnych. Jednak przysposobienie wojskowe kobiet miało na celu
nie tylko przygotowanie ich do służby w wojsku, ale również do pełnego wysiłku
w czasie wojny w sektorze cywilnym. Zakładano, że gdy mężczyźni pójdą walczyć,
ich miejsce w fabrykach i na roli powinny zająć kobiety, więc należy przygotować
je do tej roli zarówno fizycznie, jak i mentalnie.
Powołanie PUWFiPW znacznie wpłynęło na stowarzyszenia i organizacje zajmujące się wychowaniem obronnym społeczeństwa. Władze państwowe uznały, że
Komitet Społeczny Przysposobienia Kobiet do Obrony Kraju wymaga przeobrażeń
organizacyjnych. W wyniku poszerzenia zainteresowania społecznego stworzono
nowe stowarzyszenie, które miało charakter terytorialny. Z Komitetu Społecznego Przysposobienia Kobiet do Obrony Kraju (KSPKdoOK) powstała Organizacja
Przysposobienia Kobiet do Obrony Kraju (OPKdoOK). Zarejestrowano ją 20 III
1928 r. w rejestrze stowarzyszeń i związków pod nr. 354. Ściśle współpracowała ona
z PUWFiPW, jednak pozostawała całkowicie niezależna62. Komendantką naczelną
została wybrana przez aklamację por. Maria Wittekówna. OPKdoOK przejęła od
Komitetu ponad 2000 członkiń. Oprócz tego Klub Starszych Instruktorek został
wcielony do OPKdoOK, ponieważ nie było już potrzeby, by istniał jako osobna komórka63. W kwietniu oraz maju 1928 r. zaczęły powstawać w większych miastach
Polski, m.in. w Krakowie, we Lwowie, w Lublinie, Wilnie, zupełnie nowe ośrodki
organizacyjne nazywane kołami lokalnymi. Zakładały je instruktorki OPKdoOK64,
a ich głównymi założeniami było zwiększenie sprawności fizycznej kobiet oraz
przygotowanie wojskowe i instruktorskie przyszłych kobiet-żołnierzy.
Ministerstwo Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego 11 V 1928 r. wydało instrukcję, która przyznawała OPKdoOK prawo do wyłącznego organizowania i prowadzenia żeńskich hufców szkolnych65. W myśl tego PUWFiPW stworzył
nowy, ujednolicony program szkolenia przysposobienia wojskowego kobiet. Miał
on trwać przez dwa lata po dwie godziny tygodniowo oraz za zgodą dyrekcji po
kilka godzin w dni wolne od zajęć. Myślano także nad trzecim rokiem nauki, który miałby polegać na odbywaniu praktyk, m.in. w służbach sanitarnych, gospodarczych, łącznościowych66. Kobiety miały możliwość kontynuowania nauki na
J. Kęsik, op. cit., s. 14.
A. Ignatowicz, op. cit., s. 193.
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A. E. Markert, Polsce wierna..., s. 53.
64
Ibid., s. 53–54.
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Ibid., s. 54.
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M. Wiśniewska, op. cit., s. 34.
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kursach fachowych, gdy uzyskały ocenę minimum dostateczną na świadectwie.
Szkoleniu miały podlegać dziewczęta, które ukończyły 15. rok życia67.
Ministerstwo Wyznań Religijnych i Oświecenia 30 XII 1931 r. zatwierdziło
Publiczny szczegółowy plan kształcenia hufców szkolnych z zakresu przysposobienia wojskowego kobiet. Do jego dwóch podstawowych zadań należało: przysposobienie ogólnowojskowe i przysposobienie fachowe (służba: sanitarna, oświatowa,
gospodarcza, łącznościowa)68. W drużynach, plutonach i kompaniach prowadzono
przygotowanie techniczne, na które składało się wychowanie fizyczne oraz szkolenie ogólnowojskowe: „Program ten zawierał: naukę służby – wiadomości o organizacji i życiu wojska, wyrabianie karności i obowiązkowości, musztrę, sprawność
fizyczną i solidarność, higienę i ratownictwo – troskę o zdrowie i pierwsza pomoc, ochronę przeciwgazową i przeciwlotniczą – uświadomienie i środki ochrony,
łucznictwo – przygotowanie do strzelectwa, strzelectwo – zapoznanie z bronią do
obrony osobistej, służbę polową – terenoznawstwo, łączność, gry polowe, zapoznanie z regulaminem OPKdoOK, przygotowanie do wyszkolenia fachowego”69.
Zajęcia odbywały się w dwóch formach: podczas roku szkolnego na cotygodniowych zbiórkach lub pracy świetlicowej oraz na wyjazdach letnich i kursach.
OPKdoOK była traktowana jako organizacja prorządowa i dlatego trudno było
przyciągnąć do niej młodzież z kręgów antysanacyjnych. Jednak wraz z narastającym zagrożeniem wojennym społeczeństwo odczuwało większą potrzebę edukacji
obronnej i różnice polityczne zacierały się. Pogarszająca się sytuacja międzynarodowa i zbliżająca się wojna sprawiły, że pilna stała się potrzeba zwiększenia potencjału obronnego państwa, w tym intensyfikacja przysposobienia obronnego społeczeństwa. Liczba członkiń rosła w kolejnych latach: 1931: 12 139, 1932: 16 013,
1933–1934: 20 515, 1934–1935: 21 028, 1935–1936: 21 553, 1936–1937: 28 75370.
Dużym sukcesem Ministerstwa Spraw Wojskowych oraz Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego było wprowadzenie 10 IX 1937 r. przysposobienia do obrony kraju jako przedmiotu szkolnego. Stał się on przedmiotem
obowiązkowym dla szkół średnich w dwóch ostatnich latach nauki71. Dla młodzieży żeńskiej przewidziano przysposobienie do wojskowej służby pomocniczej,
głównie z zakresu pracy drużyn ratowniczo-sanitarnych, obrony przeciwlotniczej
i przeciwgazowej72.
Kolejnym dużym sukcesem OPKdoOK było uchwalenie przez Sejm 9 IV 1938 r.
ustawy o powszechnym obowiązku wojskowym, w której w artykule 8 czytamy:
„Kobiety podlegają powszechnemu obowiązkowi wojskowemu w razie przyjęcia
tego obowiązku ochotniczo [...]”73. Artykuły 102–105 określiły więc możliwość
A. E. Markert, Przysposobienie Wojskowe Kobiet..., s. 50.
A. Ignatowicz, op. cit., s. 196.
69
M. Wiśniewska, op. cit., s. 35.
70
Ibid., s. 33.
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A. E. Markert, Polsce wierna..., s. 56–57.
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Ibid.
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Dziennik Ustaw z dnia 13 IV 1938, Nr 25, poz. 220.
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3. Poczet sztandarowy na czele defilady oddziałów Przysposobienia Wojskowego Kobiet na
ulicach miasta, Kraków 19 III 1931 r., fot. NN
(zbiory NAC)
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4. Członkinie Przysposobienia Wojskowego
Kobiet podczas ćwiczeń z maskami przeciwgazowymi typu R.S.C., Istebna czerwiec 1932 r.,
fot. NN (zbiory NAC)

6. Nowe członkinie Przysposobienia Wojskowego Kobiet, miejsce NN, 18 VIII 1939 r.,
fot. NN (zbiory NAC)
5. Ochotniczki Przysposobienia Wojskowego
Kobiet w rozmowie z instruktorką, miejsce NN,
18 VIII 1939 r., fot. NN (zbiory NAC)

wstąpienia do wojska wieku od 19 do 45 lat, regulowały pomocniczą służbę wojskową, przeszkolenie kobiet oraz po raz pierwszy w świetle prawa stawiały kobiety
w kwestiach wojskowych na równi z mężczyznami.
Rada Ministrów 11 II 1939 r. wydała rozporządzenie o uznaniu OPKdoOK
za stowarzyszenie wyższej użyteczności publicznej i nadaniu mu nazwy Przysposobienie Wojskowe Kobiet (PWK)74. Na nadzwyczajnym walnym Zjeździe Przysposobienia Wojskowego Kobiet 25 III 1939 r. powołano również Pogotowie Społeczne Przysposobienia Wojskowego Kobiet, które miało się zajmować ochroną
zdrowia i udzielaniem pierwszej pomocy podczas wojny75. Do połowy lipca 1939 r.
gotowość współdziałania z PWK zgłosiło aż 57 organizacji skupiających ponad
74
75

A. E. Markert, Polsce wierna..., s. 57.
Problem ochrony zdrowia i pierwszej pomocy będzie omawiany w rozdziale II.
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700 tys. członków76. W samym PWK w przededniu wojny zrzeszonych było ponad
47 tys. członkiń77. Niestety brak danych nie pozwala określić, ile kobiet zostało
przeszkolonych na kursach i obozach PWK. Przez samo lato 1939 r. w szkoleniach
uczestniczyło około 6000 kobiet78. Jeśli zsumować to z liczbą 1 mln przeszkolonych
w chwili powołania PWK, to wychodzi, że organizacja zdołała przygotować do
obrony kraju blisko 10% kobiet79. Nie była to duża liczba, dlatego PWK aż do momentu wybuchu II wojny światowej poprzez liczne kampanie propagandowe na
łamach czasopism, np. takich jak „Głos Kobiecy”, starało się przekonywać kobiety
do włączenia się w czynną pomoc dla zagrożonego już wówczas wojną kraju.
Kobiece stowarzyszenia, działające na polu przysposobienia obronnego kobiet,
należy ocenić bardzo pozytywnie z punktu widzenia społecznego, działalności
wychowawczej, kulturalnej i dobroczynnej. Owe organizacje prowadziły w całej
Polsce dziesiątki świetlic, upowszechniały kulturę fizyczną i podnosiły morale
społeczeństwa. Działalność Przysposobienia Wojskowego Kobiet zintegrowała
„płeć piękną” z wojskiem i z resztą społeczeństwa. Wychowanie patriotyczne, jakie
prowadziło i propagowało PWK, zaowocowało w czasie wojny ofiarną służbą dla
Polski i być może dzięki odpowiedniemu wyszkoleniu kobiety były w stanie uratować wiele ludzkich istnień.
1.3. Pomocnicza Służba Kobiet
Rankiem 1 IX 1939 r. rozpoczęła się inwazja wojsk niemieckich na Polskę. Wobec przeważających sił wroga wojsko polskie stopniowo wycofywało się w kierunku granicy wschodniej. 17 IX 1939 r. na terytorium Rzeczypospolitej wkroczyły
wojska sowieckie, co przypieczętowało klęskę Polaków. Posuwając się na zachód,
zajęły kolejno Lwów, Brześć nad Bugiem, Wilno. W wyniku tajnego porozumienia niemiecko-sowieckiego z dnia 23 VIII 1939 r. granica między Trzecią Rzeszą
a ZSRR miała przebiegać wzdłuż linii rzek: Pisa–Narew–Wisła–San80. Zarówno ze
strony niemieckiej, jak i sowieckiej rozpoczęły się represje i aresztowania. Radziecka polityka okupacyjna wobec ziem polskich zmierzała do podporządkowania
sobie owych terenów (przede wszystkim Kresów Wschodnich), m.in. poprzez likwidację określonych grup społecznych: oficerów, inteligencji, ludzi wolnych zawodów. Stalinowi zależało na zniszczeniu polskich elit, a tym samym polskości.
Inną formą represji stosowaną wobec Polaków na terenach włączonych do ZSRR
były masowe deportacje. Odbyły się one w czterech głównych falach. Trzy miały
miejsce w 1940 r. (luty, kwiecień i czerwiec), a ostatnia w 1941 r. (przełom maja
i czerwca). Te wywózki, według najnowszych ustaleń, objęły około 325 tys. osób,
z czego 210 tys. to Polacy. Poza nimi deportowano przedstawicieli innych naroA. E. Markert, Polsce wierna..., s. 57.
Ibid.
78
A. Bernaś-Kostynowicz, Społeczeństwo polskie w wojnie obronnej 1939, Warszawa 1988, s. 27.
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Ibid.
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A. Czubiński, Historia Powszechna XX wieku, Poznań 2006, s. 277–278.
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dowości zamieszkujących ziemie przedwojennego państwa polskiego: Ukraińców,
Białorusinów i Żydów81.
Należy pamiętać, że jednocześnie wojna toczyła się na zachodzie Europy. Tam
właśnie po klęsce wrześniowej można zaobserwować początki kobiecej służby
w ramach Pomocniczej Służby Kobiet (PSK). Polskie kobiety, które zdołały się
przedostać przez zachodnią granicę, ochotniczo zgłaszały się do pracy w wojsku,
najpierw we Francji, a potem w Wielkiej Brytanii. Przede wszystkim były to siostry
z Korpusu Sióstr PCK, kobiecy personel medyczny i administracyjny. 12 II 1940 r.
został wydany rozkaz I Wiceministra Spraw Wojskowych, gen. Mariana Kukiela,
O utworzeniu Pomocniczej Służby Kobiet. Jednak ze względu na niekorzystny rozwój sytuacji politycznej rozkaz ten nie został zrealizowany82. Polki, które wspierały wojska zachodnie, nie wchodziły w skład Wojska Polskiego. Większość kobiet
należała wówczas do PCK i innych organizacji charytatywnych. Na zachodzie taki
stan rzeczy utrzymał się do roku 1942, wtedy to bowiem zaczęto stopniowo rozdzielać cywilną służbę zdrowia od wojskowej.
Sytuacja wojenna diametralnie uległa zmianie 22 VI 1941 r., kiedy wybuchła
wojna niemiecko-sowiecka. Związek Radziecki w dniu 12 VII 1941 r. podpisał porozumienie z Wielką Brytanią o wzajemnej pomocy w wojnie z Trzecią Rzeszą.
Podpisany w 30 VII 1941 r. układ Sikorski–Majski wznawiał stosunki dyplomatyczne między Polską a ZSRR. W protokole dodatkowym rząd ZSRR zagwarantował „amnestię” dla obywateli polskich: więźniów politycznych i zesłańców pozbawionych wolności na terenie ZSRR w więzieniach i obozach Gułagu. 14 VIII
1941 r. podpisano umowę wojskową, która dała podstawę do rozpoczęcia formowania Armii Polskiej w ZSRR. Powołano do niej wszystkich obywateli polskich
znajdujących się terenie Związku Radzieckiego: to jest jeńców wojennych, aresztowanych bądź deportowanych w latach 1939. Umowę sygnowali: gen. Zygmunt
Szyszko-Bohusz z strony polskiej, a ze strony sowieckiej zastępca szefa Sztabu
Generalnego gen. Aleksander Wasilewski. Umowa wojskowa między naczelnym
dowództwem ZSRR i Polskim naczelnym dowództwem składała się z 16 punktów
regulujących wzajemne stosunki w sprawie współpracy przeciw Niemcom.
Na dowódcę Armii Polskiej na wschodzie wyznaczono gen. Władysława Andersa, który został zwolniony z więzienia na Łubiance (Moskwa)83. Gen. Anders
przekonany o tym, że posiada duże zasoby ludzkie i oficerskie w radzieckich więzieniach, natychmiast przystąpił do prac organizacyjnych84. Uzyskał on zgodę na
utworzenie 2 dywizji i 1 pułku zapasowego85.
Cz. Brzoza, A. Sowa, op. cit., s. 573–574.
A. E. Markert, Polsce wierna..., s. 101–102.
83
A. Bobińska, Pomocnicza Wojskowa Służba Kobiet 2 Korpusu 1941–1945, Warszawa 1999, s. 13.
84
Gen. W. Anders dopiero po jakimś czasie zorientował się, że wielu oficerów brakuje. Rosjanie
wówczas tłumaczyli się zamieszaniem wojennym i niemocą odnalezienia ich w licznych więzieniach.
Prawda wyszła na jaw w kwietniu 1941 r., kiedy Niemcy odkryli pierwsze masowe groby w lesie
katyńskim.
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W trakcie formowania Wojska Polskiego na wschodzie okazało się, że brakowało środków finansowych na utrzymanie. Pomoc od ZSRR polskie władze mogły
uzyskać jedynie dla żołnierzy. Warto dodać, że na pomoc tę składało się jedynie
umundurowanie i skąpe racje żywnościowe. Aby otrzymać choć tak niewielkie
wsparcie, dowództwo polskie postanowiło „ubrać kobiety w mundury” i traktować
je jak żołnierzy, by zapewnić im podstawowe warunki egzystencji. Problem został poruszony na drugim posiedzeniu komisji polsko-radzieckiej 19 VIII 1941 r.
Wystosowano wówczas apel, by oprócz kobiecych jednostek liniowych powstał
ochotniczy oddział kobiecy. Władze radzieckie nie były przychylne wobec utworzenia owej formacji, powołując się na umowę zawartą wcześniej, w dniu 14 VIII
1941 r. Dla strony polskiej jednak niepodważalnym argumentem stał się paragraf 6
powyższej umowy. Mówił on, że „oficerowie i szeregowi powołani będą z obywateli polskich, znajdujących się na terytorium ZSRR, drogą poboru i ochotniczych
zgłoszeń [...]”86. Słowo obywatel odnosiło się w tym wypadku zarówno do mężczyzn, jak i do kobiet. Zresztą zapis ten był także obecny i zgodny z radziecką ustawą o powszechnym obowiązku służby wojskowej, która przecież nie wykluczała
z niej Rosjanek.
Dnia 22 VIII 1941 r. gen. Anders wydał rozkaz, który wzywał obywateli polskich do wstępowania w szeregi tworzącego się na terenie ZSRR wojska polskiego. Po tym apelu i publicznym ogłoszeniu amnestii do Moskwy zaczęli przybywać
Polacy zwalniani z sowieckich więzień i łagrów, ale także z zagranicy. Wśród nich
były również kobiety, które pragnęły czynnie uczestniczyć w walce o ojczyznę.
Należy tutaj wymienić przede wszystkim: Władysławę Piechowską87, która została
wyznaczona przez gen. Andersa na stanowisko komendantki głównej Pomocniczej Służby Wojskowej Kobiet (PSWK), Bronisławę Wysłouchową88 – wchodziła
A. E. Markert, Polsce wierna..., s. 104.
Władysława Piechowska de domo Buttowt-Andrzeykowicz (ur. 2 V 1900, zm. 21 VI 1987
w Tupałach, pow. kowelski na Wołyniu). Córka Tadeusza i Czesławy z Kociejowskich. Zasłużona
w dziejach kobiecego ruchu niepodległościowego, twórczyni kobiecych organizacji wojskowych,
działaczka Polskiej Organizacji Wojskowej, członek kobiecych organizacji wojskowych i społecznych.
Była pierwszą inspektorką Pomocniczej Służby Kobiet. Brała udział w wojnie polsko-bolszewickiej.
Po kampanii wrześniowej włączyła się w działalność konspiracyjną, uczestnicząc m.in. w tworzeniu
ZWZ, za co w 1940 r. została aresztowana przez NKWD i zesłana w głąb ZSRR. Działała w organizacjach kombatanckich. Zmarła w 1987 r. – szerzej zob. ibid.
88
Pełniła służbę sanitarną na froncie w czasie I wojny światowej. W Polsce niepodległej zajmowała się opieką społeczną nad dziećmi i więźniami. Po wybuchu II wojny światowej brała udział
w zadaniach ZWZ od 10 XII 1939 r. W pierwszym okresie do 1 VIII 1940 r. w SZP i ZWZ obszar
Lwów prowadziła zadania legalizacyjne, była kurierką do Warszawy. W maju 1940 r. została wysłana
do Warszawy jako kurierka z poleceniem zameldowania się do dyspozycji Komendanta AK okupacji.
Dnia 2 VIII 1940 r. została wyznaczona rozkazem Szefa V. K. Komendy Głównej „Bronki” na członka ekipy gen. Leopolda Okulickiego „Mrówki” wyznaczonego na komendanta terenów pod okupacją sowiecką. Przewidziana została na szefa łączności konspiracyjnej obszaru i okupacji sowieckiej.
Była łączniczką gen. Leopolda Okulickiego ps. Mrówka, Konrad. 21 I 1941 r. została aresztowana
we Lwowie w związku z ekspedycją kuriera do Warszawy Bolesława Zymona, który był agentem
NKWD, wówczas jeszcze nierozpoznanym. W związku z ujawnioną jej funkcją w AK wobec NKWD
86
87
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w skład szefostwa PSK na stanowisku sekretarki, i Irenę Grabską – zawodową siostrę PCK89. Za podstawę prawną organizowania PSK przyjęto art. 102 ustawy o Powszechnym Obowiązku Wojskowym z 9 IV 1938 r.
Oddziały kobiece zaczęły powstawać przy Polskich Siłach Zbrojnych w ośrodkach wojskowych w Buzułuku, Tatiszczewie i Tockoje. W pierwszym miesiącu do owych ośrodków napłynęło około 40 000 osób, w tym około 120 kobiet90.
Gen. Szyszko-Bohusz o przybywających kobietach wspomina: „Kobiety nasze, wycieńczone, chwiejące się na nogach, same często wymagające opieki i leczenia, pomagały lekarzom w improwizowanych szpitalach i izbach chorych, organizowały
pralnie, pracowały w kuchniach, urządzały sierocińce dla dzieci i pełniły dyżury na
stacjach kolejowych...”91 Od chwili formowania się Wojska Polskiego na wschodzie
kobiety rozpoczęły pracę na różnych stanowiskach. Zgłaszały się tam, gdzie była
potrzebna pomoc: „W szpitalach i izbach chorych – jako lekarki, siostry, czy sanitariuszki, personel administracyjny, kucharki do pomocy w kuchniach i praczki.
Świetliczarki opiekowały się żołnierzami i ich rodzinami. Przede wszystkim jednak sprawowały opiekę nad dziećmi i młodzieżą”92, wokół bowiem zbierającego się
wojska znajdowały się rzesze Polaków całkowicie z nim niezwiązane. Można było
napotkać całe rodziny z dziećmi i bardzo często same dzieci, które były zaginione
lub osierocone. Ktoś zatem musiał organizować im jakąś pomoc, choćby w postaci
tworzenia sierocińców. Kobiety prowadziły także działalność oświatowo-kulturalną. Tworzyły czołówki teatralne, urządzały różnego rodzaju imprezy i wspólne ogniska ku pokrzepieniu serc żołnierzy93.
W Buzułuku utworzono szefostwo PSK z następującymi wydziałami: personalnym, ogólnym i organizacyjnym. Przemianowane ono zostało w późniejszym
czasie na Inspektorat, a następnie na Główny Inspektorat PSK. Kobiety, które
przybywały do Buzułuku, kierowano do oddziałów i związków taktycznych, gdzie
przechodziły odpowiednie szkolenie wojskowe, składały przysięgę i tworzyły

przez agenta Zymona przechodziła ciężkie śledztwo. Uwięziona była w więzieniu NKWD Pełczyńska, Butyrki, Łubianka w Moskwie, ciężkim więzieniu Lefortowo w Moskwie. W wyniku śledztwa
nie ujawniła żadnych szyfrów ani nie wydała nikogo. Nikt z jej podwładnych na terenie obszaru
Lwów nie został aresztowany. 7 VII 1941 r. skazana została na karę śmierci przez sowiecki trybunał
wojenny. 5 IX 1941 r. została zwolniona z więzienia NKWD Łubianka w Moskwie na skutek amnestii
po podpisaniu układu Sikorski–Majski, po wybuchu wojny niemiecko-sowieckiej i po częstych interwencjach w jej sprawie u gen. Andersa przez Okulickiego. Zorganizowała Pomocniczą Służbę Kobiet
w Polskich Siłach Zbrojnych w ZSRR – J. Kurtyka, J. Pawłowicz, Generał Leopold Okulicki 1898–1946,
Warszawa 2010, s. 126–128 i 148.
89
A. Bobińska, op. cit., s. 14.
90
A. E. Markert, Polsce wierna..., s. 103.
91
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92
Ibid.
93
E. M. Car, Kobiety w szeregach Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie 1940–1948, Warszawa
1995, s. 33.
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pierwsze pododdziały PSK94. Sformowano oddziały PSK, które były podzielone na
trzy grupy w zależności od instytucji, którym podlegały. Pierwszą grupę stanowiły
pododdziały podległe bezpośrednio Inspektoratowi PSK: kompania PSK przy dowództwie armii w składzie trzech plutonów (wartowniczego, administracyjnego
i kulturalno-oświatowego), kompania sanitarna i stacja zborna PSK. Drugą grupę
tworzyły pododdziały podległe dowódcom 5. i 6. Dywizji Piechoty (DP). Były to
dwie kompanie PSK w składzie trzech plutonów95. Trzecią, ostatnią grupę stanowiły dwa zespoły kobiet, które były podporządkowane dowódcy ośrodka organizacyjnego oraz ośrodka zapasowego armii96. W listopadzie 1941 r. w owych pododdziałach było 94097 kobiet.
Po utworzeniu powyższych formacji od razu przystąpiono do zorganizowania
kadry dowódczej PSK. Na czele szefostwa PSK, jak już wcześniej wspomniano,
stanęła komendantka Władysława Piechowska. Na jej zastępczynię została wyznaczona Janina Malanowicz, która pełniła tę funkcję od 20 IX do 1 XII 1941 r. Po niej
stanowisko objęła Bronisława Wysłouchowa. Jeśli chodzi o 5. DP, to komendantką
PSK została Maria Trojanowska. W 6. DP tę funkcję sprawowała od 20 IX do 1 XII
1941 r. Julia Kaczorowska, a następnie Antonina Płońska98.
Na zaproszenie rządu ZSRR 4 XII 1941 r. do Moskwy przybył gen. W. Sikorski.
Po rozmowach ze Stalinem Sikorski wizytował oddziały formującego się wówczas
Wojska Polskiego. Warto dodać, iż nazwisko Sikorskiego dla zwykłego żołnierza
urastało do rangi świętości, symbolu oznaczającego cudowne ocalenie99. Oczywiście na wizytacji były obecne także kobiety. Na tą specjalną okazję otrzymały
angielskie mundury. Podczas pobytu w Moskwie gen. Władysław Sikorski przekazał gen. Władysławowi Andersowi specjalną instrukcję odnośnie do tworzącej
się Armii Polskiej na Wschodzie. Zawierała ona również fragmenty poświęcone
Pomocniczej Służby Kobiet: „Aprobuję wprowadzenie przez Dowódcę Armii
Polskiej w Rosji pomocniczej służby kobiet. Kobiety w Armii mogą być użyte do
pełnienia następujących funkcji: szpitalach – pielęgniarki, sanitariuszki, funkcje
administracyjno-gospodarcze, świetliczarki i kantyniarki, w Sztabach – maszynistki i kreślarki oraz w służbie łączności i radiotelegrafistki, szoferki, w pracy administracyjno-gospodarczej jako szwaczki, praczki, kucharki. Należy absolutnie
unikać, aby kobiety używane do jakiejkolwiek funkcji poniżej szczebla dowództwa dywizji z wyjątkiem świetliczarek i kantyniarek. Funkcje, które na szczeblu
DP pełnią kobiety w oddziałach, pełnić powinni starsi wiekiem podoficerowie lub
szeregowcy o małej przydatności do służby liniowej. Zwracam uwagę, że kobiety
użyte w pomocniczej służbie kobiet, muszą być traktowane jak normalni żołnierze
94
M. Maćkowska, Pomocnicza Służba Kobiet w Polskich Siłach Zbrojnych w okresie 2 wojny światowej, Londyn 1990, s. 11.
95
Owe plutony PSK przy tych dywizjach, dlatego miały im bezpośrednio podlegać.
96
M. Maćkowska, op. cit., s. 12.
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i stosunek do nich musi być pod każdym względem wzorowy. Traktowanie pomocniczej służby kobiet na zasadach towarzyskich jest absolutnie nie dopuszczalne, na co polecam Dowódcom Armii zwrócić szczególną uwagę”100.
Kobiety otrzymały zatem status w armii równy mężczyznom. Warto zaznaczyć,
że sytuacja bytowa w wojsku odbiegała całkowicie od jakichkolwiek standardów.
Warunki mieszkalne były tragiczne. Około 80% żołnierzy mieszkało w namiotach,
które wkopywane były głęboko w ziemię. Liczba namiotów była jednak niewystarczająca. Część żołnierzy nocowała pod gołym niebem nawet w listopadzie i grudniu. Część próbowała budować drewniane ziemianki, które stawały się chwilowym
schronieniem na czas zimy. W późniejszym okresie, gdy armia przemieszczała się
na południowe stepy azjatyckie, ochotniczki mieszkały w namiotach, które pod
wpływem deszczu i topniejącego śniegu gniły. Spano na siennikach bez pryczy, na
gołej ziemi. Należy zaznaczyć, iż uciążliwym elementem życia w namiotach było
różnego rodzaju robactwo i gady, między innymi: skorpiony, falangi, czarne wdowy, węże. W porze letniej kobietom wcale nie było łatwiej. Temperatury dochodziły do około 38 stopni Celsjusza. Stepy bez zadrzewienia i ogromny upał, który
wypalał całą roślinność, nie wpływały pozytywnie na PSK. Wodę w bardzo ograniczonej ilości dowożono beczkami101. Pożywienie składało się głównie z mąki, ryżu,
odrobiny mięsa i kartofli. Im bardziej armia Andersa przesuwała się w głąb ZSRR,
tym warunki żywieniowe stawały się coraz gorsze. Oprócz zaostrzania przepisów
ograniczających żywienie przez dowództwo armii (kwestie finansowe i logistyczne) pojawiły się również te, które zaostrzały sprawę dokarmiania przez wojsko ludności cywilnej102.
Dnia 6 I 1942 r. ogłoszono rozkaz Dowódcy Armii Polskiej, który normował
warunki przyjęcia do PSK oraz dzielił ochotniczki na kompanie, plutony, drużyny
oraz ośrodek zapasowy. Równocześnie z ogłoszeniem powyższego rozkazu szefostwo PSK zostało przemianowane na Inspektorat PSK. Inspektorką została Piechowska, jej zastępczynią Wysłouchowa, a sekretarką Zofia Josztowa. Wysłouchową z powodu jej wyjazdu do Jangi-Julu w celu przygotowania nowego postoju dla
armii 1 III 1942 r. zastąpiła Kazimiera Jaworska103. Zgodnie z rozkazem rozpoczął
się również pobór ochotniczek. Pierwsze zaciągi odbyły się w początkach stycznia
1942 r. Pobór odbywał się przy kontroli komisji lekarskiej, której przewodniczyła
dr Stanisława Duczyńska. Pełniła ona funkcję naczelnego lekarza PSK.
Kobiety, które uzyskały pozytywną opinię komisji lekarskiej, podejmowały
bardzo zróżnicowane prace. W zależności od wykształcenia i przygotowania fachowego: „Obok analfabetek [...], dziewczęta ze szkół, uniwersytetów oraz kobiety
pracujące w swoich zawodach – biuralistki, ekspedientki, nauczycielki, architekci
i prawnicy, pisarki, poetki, malarki, lekarki, farmaceutki, zwykłe robotnice, goIbid., s. 15–16.
Ibid., s. 13–14.
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spodynie wiejskie [...] wywiezione przez NKWD z wiosek kresowych [...], z dworów, z miast i miasteczek [...]”104. Tylko niewielka część kobiet trafiających do WP
tworzącego się na terenie ZSRR przeszła szkolenie z przysposobienia wojskowego,
co dodatkowo utrudniło formowanie oddziałów żeńskich. Konieczne były więc
szkolenia. Prowadziły je kobiety, które takie szkolenia ukończyły (Szkoła Policyjna, PWK) bądź instruktorzy-mężczyźni. Odbywały się następujące kursy: 3-tygodniowy kurs unitarny105, 6-tygodniowy – sanitarny, 3-tygodniowy – świetliczarski.
W ośrodku szkoleniowym w Guzarze kursy dla kobiety były nieco bardziej rozbudowane: 3-tygodniowy – kurs unitarny, 6-tygodniowy – sanitarny, 3-tygodniowy
– świetliczarski, 3-tygodniowy – administracyjny, 5-tygodniowy – samochodowy
(teoria), 5-tygodniowy – kurs komendantek na poziomie oficerskim106.
Po wizycie gen. Władysława Sikorskiego w grudniu 1941 r. nastąpił rozwój
liczebny armii. Całość miała liczyć do 96 tys. żołnierzy w ZSRR i 27 tys. żołnierzy
przeznaczonych do wysłania do Anglii i na Środkowych Wschód107. Ostatecznie
postanowiono przesunąć całość wojska do Azji Środkowej. Wobec trudnej sytuacji
ludności cywilnej gromadzącej się wokół wojska (głód, brak ubrań i podstawowych środków higieny)108 Stalin postanowił udzielić wysokiej pożyczki Polsce. Pomoc ta miała umożliwić wsparcie dla ludności cywilnej. Obietnice te nigdy jednak
nie zostały spełnione.
Pomocnicza Służba Kobiet z czasem uległa rozbudowie. Oddziały PSK powstały przy: 7., 8., 9. i 10. Dywizji Piechoty. Na komendantki wyznaczone zostały:
Maria Olechnowicz (7. DP), Julia Masłoń (8. DP), Hanna Bliźniak (9. DP) oraz
Julia Kaczorowska109 (10. DP)110.
Około 10 III 1942 r. rząd sowiecki zawiadomił gen. W. Andersa, że nie może
dotrzymać umowy wojskowej w kwestii wyposażenia Armii Polskiej w sprzęt
wojskowy i uzbrojenie. Powiadomił także o konieczności zmniejszenia racji żywnościowych dla żołnierzy111. Stalin tłumaczył się złą sytuacją wojskową. Wyjaśniał, że ograniczenia wynikają z licznych zatopień statków amerykańskich przez
Japończyków. Stan liczebny jednostek polskich 15 III 1942 r. wynosił 66 759 żołnierzy i o brakujące racje Polacy mieli się zwrócić do Brytyjczyków. Faktycznie
w północnym Iranie gromadzili oni znaczne zapasy żywności, lecz nie kwapili się
z jej przysłaniem, tłumacząc się trudnościami transportowymi. Gen. W. Anders
A. E. Markert, Polsce wierna..., s. 107.
Zakres szkolenia unitarnego obejmował musztrę oraz regulamin wewnętrzny, zob.: A. Bobińska, op. cit., s. 16–25.
106
M. Maćkowska, op. cit., s. 18.
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A. E. Markert, Polsce wierna..., s. 110.
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Zob.: J. Pietrzak, Polscy uchodźcy na Bliskim Wschodzie w latach drugiej wojny światowej.
Ośrodki. Instytucje. Organizacje, Łódź 2012.
109
Przeniesiona 1 XII 1941 r. z kompanii PSK przy 6. DP. Na jej miejsce przyszła Antonina Płońska – A. E. Markert, Polsce wierna..., s. 110.
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Ibid.
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Warto pamiętać, że ówczesny stan liczebny WP na wschodzie wynosił około 70 tys. żołnierzy
– M. Maćkowska, op. cit., s. 19.
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zaproponował więc ewakuację „nadwyżek” ludzkich do Iranu, co zostało wtedy
przez Stalina zaakceptowane. Wódz naczelny ZSRR był zadowolony z propozycji Polaków. Chciał on bowiem doprowadzić do całkowitego pozbycia się Armii
Polskiej z terenów swojego państwa. Wiedział, że ciężej byłoby mu zająć tereny
Rzeczypospolitej, gdyby Armia Polska stacjonowała w tak bliskiej odległości od
swoich granic.
Rozkaz do rozpoczęcia ewakuacji wojska i ludności cywilnej został wydany
19 III 1941 r. Pierwszy transport miał miejsce od 23 III do 5 IV 1941 r.112 Ewakuacja do Jangi-Julu przebiegła sprawnie. Wraz z wojskiem teren ZSRR opuściło
1159 ochotniczek PSK113. W ZSRR pozostały 1092 ochotniczki i siostry PCK114.
Była to przede wszystkim wyszkolona kadra pozostałych kompanii dywizyjnych
oraz część ochotniczek zatrudnionych w biurach, świetlicach, przy dowództwie
i cały sanitariat pracujący w szpitalach przepełnionych chorymi115. Pierwszy etap
ewakuacji zakończył się 30 VI 1942 r. Wtedy też został wydany przez MSWojsk.
rozkaz organizacyjny PSK regulujący: zasady poboru, uprawnienia dyscyplinarne, odznaki PSK, oddawanie honorów, uposażenie, itp. Warto dodać, iż końcowe
punkty rozporządzenia dotyczyły Wojskowego Korpusu Sióstr Służby Zdrowia
(WKSSłZdrowia), który zrzeszał wszystkie siostry PCK dotychczas pracujące dla
armii oraz wyodrębniał z Inspektoratu PSK Inspektorat Służby Zdrowia116.
Na odprawie komendantek w Jangi-Julu odnotowano 1 VII 1941 r. 1437 ochotniczek117. Drugi etap ewakuacji odbywał się z Krasnowodska do Pahlewi. Wówczas
wyjechało około 71 tys. wojska oraz około 1765 ochotniczek. Łącznie zatem wraz
z pierwszą ewakuacją wyjechało 2922 „pestek”118, a więc prawie 3 tys. kobiet-żołnierzy119.
Na terenie Iraku, Iranu, Syrii, Libanu, Palestyny i Egiptu przy boku Polskich
Sił Zbrojnych nadal rozwijała się i formowała Pomocnicza Służba Kobiet. 12 IV
1942 r. wydany został rozkaz przez Dowódcę Bazy Ewakuacyjnej Wojsk Polskich
Środkowego Wschodu (WPŚW) – Tymczasowy Rozkaz Organizacyjny Batalionu
PSWK. W owym rozkazie zmieniono tak naprawdę tylko nazwę formacji kobiecej,
ponieważ Wojskowa Służba Kobiet na terenie ZSRR istniała pod nazwą Pomocnicza Służba Kobiet (PSK), natomiast na Bliskim Wschodzie – Pomocnicza Wojskowa Służba Kobiet (PSWK)120. Wciąż była to jedna i ta sama organizacja. PWSK
A. E. Markert, Polsce wierna..., s. 115.
M. Maćkowska, op. cit., s. 19.
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nadal doszkalała ochotniczki, natomiast zakres podejmowanych przez nie prac nie
zmienił się w ogóle.
Już od połowy maja 1942 r. kompanie PSWK zaczęto przesuwać z Iranu do
Palestyny121. Część ochotniczek była tam zatrudniana w biurach dowództwa wojsk
polskich Środkowego Wschodu, a część kierowano do Anglii na dodatkowe szkolenia.
W sierpniu 1942 r. dowództwo PSWK zostało przeniesione wraz z całym dowództwem Armii Polskiej na Wschodzie do Quisil-Ribat w Iraku. Zmiana położenia wynikała z koncentracji wojsk polskich i brytyjskich we wrześniu 1942 r.122
Palestyna stała się kolejnym miejscem szkolenia kobiet. Podjęto szkolenia specjalizacyjne na poszczególnych służbach123, m.in. zdrowia czy transportu.
W grudniu 1942 r. nastąpiły kolejne zmiany organizacyjne i etatowe warte zaznaczenia. 1 XII 1942 r. Bronisława Wysłouchowa objęła funkcję Głównej Inspektorki PSK na Bliskim Wschodzie. W tym czasie na zachodzie Europy rozpoczął się
intensywniejszy proces formowania PSK.
Służba kobiet w Anglii zaczęła się tworzyć znacznie później niż na wschodzie,
dopiero po wysłaniu z Armii Polskiej na Wschodzie (APW) ochotniczek do Wielkiej Brytanii. Pierwszy transport kobiet dotarł 10 X 1942 r.124 Rozkaz MSWojsk.
z 16 XI 1942 r. ustalał nowe władze naczelne PSK. Zawierał informację, że status
organizacji i sprawa nadawania stopni zostanie uregulowana dodatkowym dokumentem. Komendantką Główną PSK na zachodzie została Zofia Leśniowska, a na
jej zastępczynię wyznaczono Marię Leśniakową, która 22 XII 1943 r. przejęła funkcję komendantki125. 11 XII 1942 r. MSWojsk. wydał Tymczasowy Rozkaz Organizacyjny o Pomocniczej Służbie Wojskowej Kobiet. Dzielił on PSK na trzy formacje
wojskowe: Pomocniczą Wojskową Służbę Kobiet (PWSK), Pomocniczą Lotniczą
Służbę Kobiet (PLSK) i Pomocniczą Morską Służbę Kobiet (PMSK). Ochotniczki
miały możliwość wyboru służby stosownie do swoich predyspozycji. Warto dodać,
iż cztery dni po ukazaniu się tego rozporządzenia na Środkowym Wschodzie został wydany rozkaz: O służbie ochotniczej w ramach Wojska Polskiego na Środkowym Wschodzie. Mowa w nim była o tym, że „ochotniczki są żołnierzami służby
czynnej, a ich zadaniem jest zastąpienie żołnierzy w oddziałach na stanowiskach
pomocniczych”126. Zatem w sprawach służby podlegać miały one szefom i dowódcom, natomiast tylko w sprawach ogólnych swoim komendantkom kompanii PSK.
Zatem między wschodem, a zachodem występowała znaczna różnica w statusie kobiet-żołnierzy. Na Wschodzie były one uważane za pełnoprawnych żołnierzy, a na
121
PSK/PSWK było całkowicie zależne od zmian położenia wojska. W zdecydowanej większości
przemieszczenia PSK wynikały z przesuwania się całego Wojska Polskiego.
122
Wojska polskie i brytyjskie chciały „odparować” zagrożenie niemieckie od strony Kaukazu
– A. E. Markert, Polsce wierna..., s. 125.
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Zachodzie do 11 VII 1944 r. za członkinie PSK127. Dopiero od tego momentu PSK
na Zachodzie stała się formacją jednolitą z przepisami obowiązującymi wszystkie
wojskowe służby kobiece w Polskich Siłach Zbrojnych. Centralną jednostką organizacyjną stał się obóz w Szkocji. Pełnił on rolę szkoleniową i przejściową. Od tej
pory wszystkie ochotniczki, bez względu na docelowe miejsce służby, przechodziły w nim szkolenie. Tu znajdowała się ewidencja wszystkich ochotniczek, tutaj też
odbywały się szkolenia ogólnowojskowe.
Ochotniczki PLSK pracowały w Polskich Siłach Powietrznych. Do grudnia
1944 r. podstawowe wyszkolenie otrzymało 1157 ochotniczek. Większość z nich
ukończyła szkolenie w specjalnościach lotniczych i pracowała na stacjach lotniczych128. W PLSK pełniły wiele funkcji, począwszy od administracji, poprzez zaopatrzenie, służby kontroli lotniczej, meteorologiczne, łączności, szkoleniowe aż
do obsługi technicznej samolotów i urządzeń129.
Pomocnicza Morska Służba Kobiet była jedyną częścią PSK, która nie rozwinęła się dostatecznie przed rozwiązaniem PSZ, gdyż w założeniu miała osiągnąć
pełny stan i wejść do działania dopiero po powrocie do kraju. Niestety wydarzenia
polityczne uniemożliwiły realizację tych planów i pod koniec istnienia PSK służyło w marynarce tylko około 100 ochotniczek130.
W czerwcu 1943 r. Armia Polska na Wschodzie przeszła kolejny raz reorganizację, w wyniku której powstał 2. Korpus Polski. W jego skład wchodziły następujące formacje: 3. i 5. DP oraz 2. Brygada Pancerna. Rozpoczął się proces przesuwania wojsk polskich z terenu Egiptu i Palestyny do Włoch trwający od grudnia
1943 r. do kwietnia 1944 r. Do Włoch wraz z 2. Korpusem wyjechało ponad 1600
ochotniczek131. Na miejscu pozostało 1774 kobiet-żołnierzy. Inspektorką PWSK
w tym czasie została Antonina Płońska, a inspektorat PWSK obejmował wówczas
tereny Egiptu.
Chrztem bojowym dla PSK okazała się bitwa pod Monte Cassino, trwająca
od 17 I do 19 V 1944 r. we Włoszech. Po wygranej bitwie ochotniczki stopniowo były transportowane do Wielkiej Brytanii. Tam z upływem czasu i w wyniku
zakończenia wojny rozpoczęto demobilizację, której początek przypadał na marzec 1946 r. Na terenie Wielkiej Brytanii został utworzony Polski Korpus Przysposobienia i Rozmieszczenia (PKPR), który miał się zająć likwidacją Polskich Sił
Zbrojnych, w tym PSK132. Miał on za zadanie w ciągu dwóch lat zdemobilizować
wszystkich polskich żołnierzy, umożliwić im przygotowanie się do pracy w nowych
Rozbieżność, która się pojawiła została usunięta rozkazem organizacyjnym MON, L. dz.
4950/Tj/Mob.Org/44, Londyn, z dn. 11 VII 1944 – Rozkaz ten utrwalał zasadę, że PSK jest czynną
wojskową służbą. Wprowadzał też stałe stopnie (oficer, podoficer, szeregowiec), przekreślając tym
samym dotychczasowe stopnie funkcyjne w PSK – ibid.
128
M. Maćkowska, op. cit., s. 46.
129
Ibid. s. 39–54.
130
Ibid. s. 54–55.
131
A. E. Markert, Polsce wierna..., s. 129.
132
M. Maćkowska, op. cit., s. 96.
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7. Pomocnicza Wojskowa Służba Kobiet – fotografia
grupowa, Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich 1914–1942, fot. NN (zbiory NAC)

9. Promocja w szkole oficerskiej Pomocniczej Wojskowej Służby Kobiet – z prawej płk Maria Leśniakowa,
Windsor 11 IV 1945 r., fot. Czesław Datka
(zbiory NAC)

8. Leśniowska Zofia – córka gen. Władysława Sikorskiego, komendantka główna
Pomocniczej Wojskowej Służby Kobiet,
przed samolotem, miejsce NN,
17 II 1942 r., fot. NN (zbiory NAC)

10. Bronisława Wysłouchowa, podpułkownik, inspektor Pomocniczej Wojskowej Służby Kobiet 2 Korpusu Polskiego
– fotografia portretowa, 1944–1947,
fot. NN. (zbiory NAC)

zawodach oraz pomóc w znalezieniu zatrudnienia. Dotyczyło to także kobiet. Niektóre z nich znalazły pracę właśnie przy PKPR i zajmowały się sprawami ewidencyjnymi, administracją, organizacją demobilizacji oraz załatwianiem wszelkich
spraw z tym związanych. W październiku 1949 r. zakończono likwidację Polskich
Sił Zbrojnych w ramach Polskiego Korpusu Przysposobienia i Rozmieszczenia.
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11. Promocja w szkole oficerskiej Pomocniczej
Wojskowej Służby Kobiet – z lewej
płk Maria Leśniakowa, Windsor 11 IV 1945 r.,
fot. Czesław Datka (zbiory NAC)
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12. Ćwiczenia sanitarne – niesienie pozorantki
na noszach, miejsce NN, 1940–1944,
fot. NN (zbiory NAC)

13. Jedna z ochotniczek z kompanii transportowej
przy swoim samochodzie, Włochy 1944–1946,
fot. Tadeusz Szumański (zbiory NAC)

1.4. Kobiety w służbie SZP–ZWZ–AK
Na murach polskich miast 31 VIII 1939 r. pojawiły się obwieszczenia o powszechnej mobilizacji wojskowej. Podlegały jej również kobiety, choć nie było ich
wiele. Najwięcej kobiet trafiło do wojskowej służby sanitarnej. Zdarzało się jednak,
że kobiety przydzielane były do służby zmilitaryzowanej. Decydowały o tym osobiste predyspozycje, umiejętności i wyuczony zawód. Najmniejsza liczba kobiet
pracowała w Naczelnym Dowództwie i Sztabie Naczelnego Wodza oraz w sztabach
armii i grupach operacyjnych133.
Nie można zapominać o kobietach, które wprawdzie nie zgłosiły się na ochotniczki przed wojną i nie przeszły odpowiedniego szkolenia PWK, ale w obliczu
T. Jurga, Kobiety we wrześniu 1939 r., [w:] By nie odeszły w mrok zapomnienia. Udział kobiet
polskich w II wojnie światowej, pod red. H. Auderskiej, Warszawa 1976, s. 43–44.
133
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wojny podjęły się organizacji czynnej obrony cywilnej. Szczególną uwagę przykładały one „do organizacji biernej obrony przeciwlotniczej. Kobiety tworzyły komórki samoobrony w domach i blokach, stając na ich czele, lub działały w odpowiednich komitetach. Na szczeblach wyższych, jak dzielnica i miasto, kobiety tworzyły wyspecjalizowane sekcje lub drużyny ratowniczo-sanitarne, przeciwpożarowe, odkażające itp.”134 Olbrzymie rzesze kobiet podejmowały pracę samorzutnie
w różnych organizacjach społecznych, a niektóre z nich zgłaszały się do punktów
werbunkowych i wyjazdów na front135.
Wybuch wojny spowodował wiele zmian w udziale kobiet w służbie wojskowej.
Zaraz po rozpoczęciu działań obronnych we wrześniu 1939 r. ochotniczki,
które przeszły kurs przysposobienia wojskowego, dostały awizo. Podkreślało ono
jedynie obowiązek stawiennictwa i dyspozycyjności136.
Decyzją Głównej Rady PWK w chwili wybuchu wojny wszystkie ośrodki terenowe PWK miały być oddane do dyspozycji lokalnych komitetów samopomocy
społecznej. Zarządzane one były przez Ministra Opieki Społecznej. Dzięki takiej
decyzji przeszkolone kobiety miały możliwość niesienia jakiejkolwiek pomocy, rozkazy uchwalające dyrektywy organizacyjne dla pomocniczej służby kobiet wprowadzone zostały bowiem dopiero w dniach 7–13 IX 1939 r. Miało to miejsce podczas
ewakuacji Ministra Spraw Wojskowych pod Łukiem. Zatem o wiele za późno137.
Wpajana społeczeństwu polskiemu idea „narodu pod bronią” w II RP w pewnym stopniu sprawdziła się wśród przeszkolonych ochotniczek. Wraz z powyższą
decyzją Głównej Rady PWK kobiety należące do masowo tworzonych w ostatnim
przedwojennym półroczu placówek powiatowych Pogotowia Społecznego PWK
zakładały w swoich gminach miejskich i wiejskich stowarzyszenia działające na
rzecz swojej miejscowości. Owe placówki przygotowywane były do niesienia pomocy: rannym żołnierzom, rodzinom osób powołanych do wojska, wojennym
uchodźcom, dzieciom i chorym. Placówki zajmowały się również sprawami natury gospodarczej. Zapewniały m.in. pomieszczenia, które w danej chwili były
potrzebne, np. różnego typu magazyny. Pomagały one również w organizowaniu
zaopatrzenia i pomocą w obronie przeciwlotniczej.
Szkolenia PWK w dwudziestoleciu międzywojennym zdały egzamin. Rzesze
członkiń zgłaszały się, by nieść pomoc m.in.: przy likwidacji szkód, gaszeniu pożarów, ewakuacji rannych, obsłudze punktów żywnościowych, opiece nad dziećmi.

Ibid., s. 44.
Ibid., s. 48.
136
M. Wittek, Służba Wojskowa Kobiet czasu pierwszej i drugiej wojny światowej, [w:] Z dziejów
Przysposobienia Wojskowego Kobiet i Wojskowej Służby Kobiet, pod red. E. Zawackiej, Toruń 1999,
s. 215.
137
Jedynym miastem, w którym od początku września walczyły kobiety, był Lwów. W nim bowiem sformowany został batalion bez rozkazu. W Warszawie kobiety występowały z własną inicjatywą pomocy, jednak nie była to pomoc stricte wojskowa (organizacja żywności, pomoc w szpitalach,
budowa umocnień itp.) – ibid.
134
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Postawa kobiet oddziaływała pozytywnie na otoczenie i zachęcała bierniejsze osoby do działania.
Nawet po klęsce kampanii polskiej kobiety były gotowe do dalszej walki
w obronie niepodległości. To sprawiło, że całe rzesze kobiet ochoczo zaczęły się
angażować w działalność konspiracyjną. W początkach września 1939 r. istniejące formacje, które podejmowały walkę zarówno z najeźdźcą niemieckim, jak
i sowieckim, miały bardzo duże znaczenie psychologiczne dla społeczeństwa polskiego. Pomimo klęski dawały one cień nadziei na odzyskanie utraconej wolności.
Powstało szereg organizacji konspiracyjnych na bazie dawnej przynależności do
organizacji sportowych („Sokół”), paramilitarnych („Strzelec”) lub Związku Harcerstwa Polskiego. U schyłku 1939 na terenie Polski działało w sumie około 140
różnych organizacji konspiracyjnych, m.in.:
– na terenie Wielkopolski działała organizacja „Ojczyzna”;
– na terenie Pomorza organizowała się Tajna Organizacja Wojskowa „Gryf Kaszubski”;
– w Generalnym Gubernatorstwie działalność rozpoczęło kilkanaście organizacji podziemnych m.in. „Korpus Obrońców Polski”, „Korpus Bezpieczeństwa”,
„Polska Organizacja Zbrojna”;
– w Toruniu utworzona została „Polska Armia Powstańcza”;
– w Tarnobrzegu harcerze utworzyli organizację „Odwet” (późniejsi „Jędrusie”).
Powyższe związki konspiracyjne miały charakter nieformalny (wojskowy, wojskowo-polityczny). Nie były one powołane przez wyższy organ państwowy czy
też osobę do tego uprawnioną. To właśnie różniło poprzednie formacje od Służby
Zwycięstwu Polski (SZP). Została ona powołana z mandatu Naczelnego Wodza,
marszałka Rydza-Śmigłego 27 IX 1939 r. w Warszawie138. Zgody na powstanie SZP
udzielił także gen. Juliusz Rómmel, najwyższy stopniem generał Wojska Polskiego przebywający na terenie kraju. Nakaz stworzenia nowej organizacji w kraju
otrzymał gen. Michał Tokarzewski-Karaszewicz, który już od paru dni próbował
stworzyć struktury o podobnym charakterze. SZP była jedyną formalną i legalną
organizacją wojskowo-polityczną, działającą za zgodą legalnych władz Rzeczypospolitej. Prawnie organizacja miała się opierać na dekretach prezydenta wydanych
1 IX 1939 r.139 Na podstawie tych dekretów gen. Tokarzewski zaczął tworzyć organy pomocnicze SZP oraz rozpoczął obsadzanie ich najważniejszych stanowisk.
Jedną z pierwszych grup, którym gen. Tokarzewski zaproponował współpracę,
były kobiety140. Miały one za zadanie zorganizować wszelkie potrzebne pomocnicze służby, które miały funkcjonować przy SZP. Poprzez liczne kontakty i znajoC. Brzoza, A. L. Sowa, op. cit., s. 585.
Dekrety z 1 IX 1939 r. wprowadzały m.in. stan wojenny na terenie całego kraju, „normowały
relacje pomiędzy najwyższymi organami władzy państwowej, zgodnie z którymi funkcjonowanie
administracji cywilnej podporządkowane było wojsku” – ibid., s. 586.
140
Autorka nie wspomina z imienia i nazwiska konkretnie, kto to był – M. Wittek, Służba Wojskowa Kobiet czasu pierwszej..., s. 218.
138
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mości w środowisku kobiecym, a szczególności wśród były kombatantek z I wojny
światowej, ale również wśród członkiń PWK i harcerek, nie mogło wydawać się
to prostsze zadanie. Poprzez szybkie nawiązanie kontaktów prężnie rozpoczął się
proces werbowania ochotniczek do pracy w SZP i przystosowywania ich do pracy
w ścisłej konspiracji. Na początku formowania się SZP kobiety w większości pracowały na stanowiskach związanych z tzw. łącznością konspiracyjną. Zatem były
odpowiedzialne m.in. za: łączność wewnętrzną, zewnętrzną i alarmową, służbę
kancelaryjną z szyframi, dostarczanie mieszkań na kwatery, organizowanie lokali kontaktowych, ustalanie skrzynek pocztowych. Zakres ich obowiązków był zatem niemały. Zapotrzebowanie na obsadzanie stanowisk było bardzo duże, jednak
ochotniczek nie brakowało.
W dniu 12 X 1939 r. zgłosiła się do Dowódcy Głównego SZP Maria Wittekówna, przedwojenna komendantka PWK, która we wrześniu 1939 r. została powołana przez Ministra Spraw Wojskowych na stanowisko Naczelnej Komendantki kobiecych batalionów Pomocniczej Służby Wojskowej (PSW)141. Gen. Tokarzewski
zlecił jej zorganizowanie oraz kierownictwo w ramach Sztabu Dowództwa Generalnego specjalnej komórki, która zajmowałaby się kobietami w SZP jako żołnierzami pomocniczej służby wojskowej. Miała ona również określić zakres ich służby
wojskowej, opierając się na ustawie o powszechnym obowiązku wojskowym z dnia
9 IV 1938 r. Wittekówna musiała zebrać odpowiednią liczbę kobiet, zorganizować
im szkolenie oraz zapewnić sobie pewną rezerwę, która miała być przeznaczona
na ostateczną rozprawę z okupantem, czyli powstanie. Nowo utworzona komórka mająca koordynować pomocniczą wojskową służbę kobiet uzyskała kryptonim
„Spółdzielnia”, a jej dowódczyni pseudonim „Pani Maria”142.
Wytyczne określone przez Dowódcę Głównego SZP, dotyczyły konkretnie
ukierunkowania pracy kobiet w wojsku w okresie walki okupacyjnej:
– „Ustawowy zakres pomocniczej służby wojskowej określa jej rodzaje, w których kobiety mogą ją pełnić wszędzie tam, gdzie zachodzi istotna potrzeba zastąpienia mężczyzn [...]
– Zasadę ochotniczości zgłaszania się do służby wojskowej należy zachować
w stosunku do wszystkich kandydatek, niezależnie od ich ewentualnych przedwojennych zobowiązań do PSW [...].
– Kandydatka do służby w SZP dopuszczona do złożenia obowiązującej przysięgi – po jej złożeniu jest żołnierzem z mocy ustawy tak co do obowiązku wojskowego, jak też skutków naruszenia tego obowiązku [...].
– Wobec nieznajomości zarządzenia Naczelnych Władz Wojskowych o ustanowieniu w WP korpusu osobowego pomocniczej służby wojskowej [...] sprawa
stopni kobiet będzie załatwiona po otrzymaniu odnośnych rozporządzeń. Do tego
141
Maria Wittekówna została powołana na Naczelną Komendantkę kobiecych batalionów, ale
faktycznie nie miała okazji sprawdzić się w tej roli. Spowodowane było to bardzo krótkimi wrześniowymi działaniami wojennymi, które zakończyły się szybką klęska – ibid., s. 219.
142
Ibid.
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czasu kobiety zachowują uprawnienia i tytuły funkcyjne zmienne w zależności od
pełnionych funkcji [...].
– Zarządzone we wrześniu 1939 r. przez ministra spraw wojsk. Formy organizacyjne dla kobiet w wojsku nie będą odtwarzane przez SZP [...] ze względów
bezpieczeństwa maksymalnej decentralizacji i uproszczenia powiązań organizacyjnych i służbowych.
– Kobiety-żołnierze SZP będą wchodziły integralnie w skład jednostek, do których zostaną przydzielone i będą podlegały dowódcą tych jednostek, zaś kobiece
komórki sztabowe w Dowództwie Głównym i w dowództwach terenowych mają
być organami pracy dowódców do wszystkich spraw kobiet w wojsku [...]”143.
Owe wytyczne przytoczone powyżej miały zastosowanie przez cały okres konspiracyjny SZP–ZWZ–AK.
Poprzez liczne kontakty „Pani Marii” SZP udało się dotrzeć do większości
przedwojennych okręgów PWK. Rozpoznanie terenu wykazało wiele ubytków personalnych spowodowanych kampanią polską. Ponadto kobiety zgłaszały się także
do innych organizacji o charakterze wojskowym, które wówczas powstały, m.in.
do Organizacji Orła Białego (OOB) czy też do Związku Obrony Rzeczypospolitej
(ZOR). Nie odczuwało się zatem braku pomocy od strony kobiecej w pierwszym
etapie formowania się służb konspiracyjnych. Potwierdzeniem tego jest meldunek
gen. M. Tokarzewskiego z dnia 9 I 1940 r. do gen. K. Sosnkowskiego: „Dostateczna
ilość i łatwy wybór tylko wśród kobiet do łączności i służb pomocniczych”144.
Służba Zwycięstwu Polski nie została w pełni zaakceptowana przez rząd utworzony na emigracji w Paryżu. Skład oficerski SZP związany był głównie z obozem sanacyjnym. Gen. Władysław Sikorski uważał, że wojna będzie trwała krótko, a utworzona SZP może być w przyszłość konkurencyjną strukturą do objęcia
władzy w Polsce145. Dlatego gen. W. Sikorski utworzył pod koniec września lub na
początku października 1939 r. na Polesiu własną organizację konspiracyjną w kraju – Organizację Wojskową (OW). Przewyższała ona zarówno liczebnie, jak i pod
względem zasięgu terytorialnego SZP. Przywódcy OW starali się zachować stałą
łączność z rządem na emigracji i podkreślali, że to z jego ramienia działają146. Tak
więc zaczęły funkcjonować dwie organizacje konspiracyjne, walczące ze wspólnym wrogiem. Kolejnym krokiem władz będących już na uchodźctwie było ujednolicenie konspiracyjnej organizacji wojskowej w kraju.
Związek Walki Zbrojnej powstał jako konsekwencja raportu Michała Tokarzewskiego, przekazanego przez marszałka Edwarda Rydza-Śmigłego gen. Sikorskiemu, w którym Tokarzewski informował o powstaniu SZP. Sikorski przypuszczając, że Tokarzewski wiedział w chwili sporządzenia raportu, że Naczelnym
Wodzem został już Sikorski, a raport otrzymał najpierw E. Rydz-Śmigły, uznał, że
Ibid., s. 219–220.
Armia Krajowa w dokumentach 1939–1945, t. 1, Warszawa 1990, s. 43.
145
C. Brzoza, A. L. Sowa, op. cit., s. 586.
146
S. Szulczyński, Z dziejów wojny wyzwoleńczej Narodu Polskiego 1939–1945, Warszawa 1960,
s. 294.
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jest to objaw nielojalności Tokarzewskiego. Obawiając się braku kontroli ze swej
strony nad tą organizacją, rozwiązał SZP, a w jej miejsce powołał ZWZ.
Związek Walki Zbrojnej, który powstał na dorobku SZP, to już organizacja ściśle powiązana z Naczelnym Wodzem i Rządem Polskim na emigracji. Komenda
Główna została najpierw utworzona na emigracji w Paryżu147, następnie została
przeniesiona do kraju148 i podlegała bezpośrednio Naczelnemu Wodzowi. Tym
samym ZWZ stał się częścią Polskich Sił Zbrojnych, które działały wówczas na
terenie całej Europy149. Utworzenie ZWZ nastąpiło w dniu 13 XI 1939 r. Wówczas
powołany został też Komitet Ministrów dla Spraw Kraju w składzie: gen. Kazimierz Sosnkowski (przewodniczący) i ministrowie: Aleksander Ładoś, Marian
Seyda, Jan Stańczyk oraz pierwszy zastępca Ministra Spraw Wojskowych gen. Marian Kukiel. Jego utworzenie miało ujednolicić system dowodzenia podziemiem
polskim, które w zasadzie rozwijało się niezależnie pod wodzą gen. Michała Karaszewicza-Tokarzewskiego. Komendantem Głównym ZWZ 13 XI 1939 r. został
gen. K. Sosnkowski. Tworząc strukturę terytorialną ZWZ kraju, podzielono go na
sześć niezależnych od siebie obszarów. Po dwa na każdym terenie o innym charakterze okupacji, tzn. na terenach włączonych do Trzeciej Rzeszy (Poznań, Toruń),
na ziemiach włączonych do Generalnego Gubernatorstwa (Warszawa, Kraków)
i na obszarach wówczas okupowanych przez ZSRR (Lwów, Białystok). W styczniu
1940 r. Komendant Główny ZWZ swoją Instrukcją nr 2 zarządził podział całego
obszaru Polski na dwie części: okupację niemiecką – pod komendą płk. Stefana
Roweckiego z siedzibą w Warszawie oraz na okupację sowiecką – pod komendą
gen. Michała Tokarzewskiego-Karaszewicza z siedzibą we Lwowie. Dzieląc kraj na
niezależne obszary, zmieniono kadrę dowódczą. Pod naciskami gen. Władysława
Sikorskiego zastępowano osoby związane z ruchem sanacyjnym. Chciano w pełni
z zagranicy kontrolować ZWZ na terenach polskich. Zbytnia chęć rewidowania
okazała się mało praktyczna i stwarzała problemy walki z okupantem. Pojawiły się
także trudności z łącznością, wynikające z klęski, jaką poniosła Francja w 1940 r.
Rząd Polski zmuszony był przenieść się do Londynu. To wydarzenie spowodowało, że gen. Sosnkowski mianował 30 VI 1940 r. na stanowisko Komendanta Głównego ZWZ w Warszawie gen. Stefana Roweckiego ps. Grot. Generał Sosnkowski
sprawował natomiast nadzór nad ZWZ jako zastępca Naczelnego Wodza, który
jednocześnie zachował tytuł Komendanta Głównego ZWZ. Z zagranicy dbał on
o odpowiednie dofinansowanie i zaopatrzenie wysyłane do Polski.
Po przekształceniu SZP w ZWZ „Spółdzielnia” otrzymała nowy kryptonim:
„Czytelnia”, a jej kierowniczka pseudonim „Mira”. Rozpoczęta w strukturach
SZP akcja werbowania i usprawniania łączności była kontynuowana również

C. Brzoza, A. L. Sowa, op. cit., s. 586.
T. Strzembosz, Rzeczpospolita podziemna, Warszawa 2000, s. 56.
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Na przykład Siły Polskie we Francji czy na Bliskim Wschodzie, a później także utworzone na
terenie ZSRR (tzw. armia gen. Andersa).
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w ZWZ150. Nadal prowadzono także akcję zakładania terenowych komórek kobiecych w komendach SZP/ZWZ. Warto nadmienić, że oprócz obszaru lwowskiego,
kieleckiego, krakowskiego i śląskiego151 bardzo trudno było skompletować obsadę kierowniczą. Nie było bowiem wystarczającej ilości kobiecej kadry dowódczej.
Poszukiwania pań z odpowiednim wyszkoleniem i predyspozycjami zajmowały
sporo czasu. Dużą pomoc w pokonaniu tej przeszkody wykazały: Pogotowie Harcerek, Rodzina Wojskowa i Organizacja Kół Gospodyń Wiejskich. Te organizacje
zaproponowały spośród swoich członkiń panie, które nadawały się na kandydatki
do służby w ZWZ. W poszczególnych jednostkach terenowych to żołnierze ZWZ
werbowali ochotniczki do służby. Działali oni wówczas na własną odpowiedzialność, ponieważ wybory nie zawsze były trafne152.
W początkach marca 1940 r. podczas pierwszej odprawy u Komendanta Obszaru nr 1, gen. S. Roweckiego „Grota”, „Mira” złożyła pierwsze sprawozdanie z dotychczasowej działalności „Czytelni” oraz wykonania powierzonych jej wcześniej
zadań. „Grot” bardzo pozytywnie ocenił pracę kobiet. W szczególności pochwalił
on organizację i sprawność działania łączności konspiracyjnej, którą całkowicie
zajmowały się kobiety, a ich kierowniczką była Janina Karasiówna ps. Bronka153.
Generał Rowecki ps. Grot potwierdził wytyczne organizacyjne pomocniczej
służby kobiet wydane w październiku 1939 r. przez gen. Tokarzewskiego. Szczególnie jednak podkreślił status kobiety-żołnierza. Stwierdził on, że niestosowne jest
używanie określenia „pomocnicza” do służby kobiecej, ponieważ zadania, które
otrzymywały np. kobiety kurierki i mężczyźni kurierzy, były takie same. Według
gen. Roweckiego kobiety powinny mieć takie same prawa w organizacji personalnej WP jak mężczyźni. Uważał on, że taki stan rzeczy powinien być uregulowany
prawnie i do ustawy o obowiązku wojskowym z 1938 r. należy dodać nowelizację. Obiecał, iż wystosuje odpowiedni wniosek do Naczelnego Wodza154. Do czasu
prawnego uregulowania tej sprawy gen. „Grot” zarządził, żeby służba kobiet-żołnierzy była określona jako Wojskowa Służba Kobiet (WSK), a nie jak dotąd – nazywana pomocniczą służbą wojskową. Nazwa ta miała obowiązywać wszystkie komórki kobiece funkcjonujące w strukturach terenowych ZWZ155.
Swoje stanowisko wobec WSK gen. Rowecki potwierdzał wielokrotnie w raportach. W meldunku nr 7 z dnia 7 III 1940 r. do Komendanta Głównego gen. Sosn-

M. Wittek, Służba Wojskowa Kobiet czasu pierwszej..., s. 222.
Obszar lwowski był łatwy do włączenia, ponieważ z owego obszaru cały aktyw PWK włączył
się SZP, a kierowniczka tej komórki została komendantką okręgu PWK. Obszar krakowski i śląski
również charakteryzowały się tym, że kierowniczkami zostały byłe komendantki PWK na tych terenach, a w kieleckim była nią kierowniczka Pogotowia Społecznego i koła lokalnego PWK – M. Wittekówna, Wojskowa Służba Kobiet w SZP–ZWZ–AK, Warszawa 1975, s. 34.
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kowskiego wnioskował o przesłanie awansów dla żołnierzy ZWZ, prosząc jednocześnie „o uwzględnienie kobiet, które pełnią identyczną służbę z nami”156.
W czerwcu 1941 r. w związku z planowaniem „powstania powszechnego” gen.
Maria Wittek „Mira” otrzymała zlecenie tworzenia rezerwy kobiecej dla formacji
bojowych ZWZ – plutonów oraz w następujących sekcjach: sanitarnej, łącznościowej, gospodarczej i wartowniczej. Miały one zostać włączone do Służby Ochrony
Powstania (od 1943 r. Wojskowa Służba Ochrony Powstania)157. Zadanie to wymagało przede wszystkim dużych zmian organizacyjnych w strukturach ZWZ i WSK.
Do tej pory służba kobiet w ZWZ, jej charakter i zasady działania pozostawały
w ścisłej konspiracji, jednak wobec powyższego zalecenia należało odstąpić od dotychczasowych zasad i reguł.
Konieczna była rozbudowa terenowych komórek sztabowych WSK, które od
tej pory miały się zajmować nie tylko werbunkiem ochotniczek, ale także podjąć
akcję propagandowo-werbunkową na szeroką skalę. Do ich nowych zadań należało szkolenie i gromadzenie rezerw kobiecych, które miały być utrzymywane w pełni gotowości na wypadek powstania. W warunkach konspiracyjnych wymagało
to wyspecjalizowanych form organizacyjnych nie tylko dla gromadzonych rezerw,
ale także dla kadry szkolącej. Zwerbowane ochotniczki miano informować, dlaczego się szkolą, na jaką okoliczność i czego mają dotyczyć szkolenia158. Chciano,
by akcja szkoleniowa była bardzo dobrze kontrolowana. Takie założenia wymagały
zatem ujednolicenia centralnych rozkazów dla całego terenu, dotychczasowa praca
komórek WSK opierała się bowiem na ustnym przekazywaniu poleceń „Czytelni”
z Komendy Głównej. Każdemu okręgowi wysyłano inne rozkazy, odpowiednie do
jego potrzeb i problemów.
27 X 1943 r. został wydany Dekret Prezydenta RP, który dopuszczał kobiety
do odbywania zasadniczej służby wojskowej na równych prawach z mężczyznami. Natomiast w listopadzie 1941 r. został nadany pierwszy pisemny rozkaz Komendanta Głównego nr 51 z dnia 30 X 1941 r. mówiący o kobietach PSZ w kraju
jako żołnierzach Wojska Polskiego oraz o ustanowieniu we wszystkich komendach
terenowych etatowych referatów WSK. Na podstawie powyższego rozkazu „Czytelnia” rozpoczęła intensywną pracę organizacyjną, mającą na celu rozbudowę terenową placówek WSK
Kolejny rozkaz gen. Grota Roweckiego Wojskowa Służba Kobiet (nr 59 z 25
II 1942 r.) określał szczegółowo zakres zadań w okresie konspiracji, powstania
i odtwarzania sił zbrojnych, definiował funkcje (potrzeba zastąpienia mężczyzn
kobietami) i charakter służby. Tym rozkazem gen. Grot powołał przy Komendzie
Armia Krajowa w dokumentach 1939–1945, t. 1, Warszawa 1990, s. 152.
Wojskowa Służba Ochrony Powstania (WSOP), do 1943 pod nazwą Służba Ochrony Powstania, służba pomocnicza ZWZ–AK 1941–1944, utworzona w celu wsparcia przyszłego powstania
powszechnego; inspektorzy gł.: ppłk F. Galica, płk J. Koczwara; bataliony WSOP walczyły w powstaniu warszawskim 1944 r. – Internetowa encyklopedia PWN, http://encyklopedia.pwn.pl/index.
php?module=haslo&id=3997587, dostęp z dn. 21 I 2013 r.
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Głównej referat Wojskowej Służby Kobiet w Komendach Okręgów i Obwodów
z etatami referentek WSK. Do ich zadań należało planowanie powołania kobiet,
organizacja werbunku i szkolenia159.
Rozkaz precyzował liczbę kobiet zaprzysiężonych: „w okresie konspiracji winna być ze względów bezpieczeństwa możliwie mała”160 i zadania w powstaniu: „są
rezerwą pozostającą w dyspozycji organów przygotowujących Wojskową Służbę
Kobiet lub tych formacji, dla których są przygotowane”161. Gen. Grot kończył rozkaz zdaniem: „Szczegółowe wytyczne odnośnie udziału kobiet w służbie wojskowej po opanowaniu terenu, w okresie odtwarzania Sił Zbrojnych w Kraju, wydam
osobno”162. Jednak nie zdążył go wydać.
Ostatecznie prawne zamieszanie uregulował 18 I 1944 r. gen. Bór Komorowski, następca gen. Grota Roweckiego na stanowisku Komendanta Sił Zbrojnych
w Kraju. Wydał Zarządzenie o organizacji Wojskowej Służby Kobiet. Określało
one cele i zadania WSK, zasady organizacyjne i strukturę z Szefem WSK w Komendzie Głównej AK i zakresem działań kierowniczek referatów WSK (na prawach
dowódcy baonu) oraz komendantek pododdziałów WSK (na prawach dowódcy
kompanii). Zarządzenie nie przyznawało kobietom stopni oficerskich (mówiło
o kobietach-szeregowych), a o umundurowaniu wspominało jednym zdaniem, że
„będzie uregulowane odrębnie”163.
Liczba członkiń WSK w szeregach ZWZ w latach 1940–1941 była wystarczająca. Duże zasoby kobiet przychodziły do ZWZ z tzw. cywila. Werbunek ochotniczek odbywał się wyłącznie drogą osobistych kontaktów żołnierzy ZWZ, co miało
ograniczyć niebezpieczeństwo ze strony okupanta. Dlatego też bieżąca praca ZWZ,
mimo licznych strat w szeregach łączniczek, kurierek, kolporterek czy opiekunek
kwater i punktów kontaktowych, trwała nadal, a sieć konspiracyjna się rozwijała.
Jeżeli jakaś kobieta była „spalona” w swojej konspiracyjnej działalności, natychmiast zastępowała ją inna. Dzięki dużej liczbie chętnych kobiet do pracy w konspiracji władze ZWZ mogły pozwolić sobie na powyższe zabiegi, tym samym ograniczano zagrożenie ze strony nieprzyjaciela do minimum164.
Służba kobiet pełniona była zazwyczaj indywidualnie, nie tworzono specjalnych komórek składających się z samych kobiet. Podejmowały one służbę w ramach komórek organizacyjnych ZWZ, składały przysięgę jak żołnierze-mężczyźni
i podlegały dowódcom ZWZ. Pewien wyjątek dwie wyłącznie kobiece formacje165.
Pierwszą z nich były Kobiece Patrole Minerskie, które działały od marca 1940 r. pod
dowództwem dr med. Zofii Franio ps. Doktor i wchodziły w skład Związku Odwetu
159
M. Kledzik, W mundurze i z Virtuti Militari, http://kw.pl.eu.org/ak/kledzik.html, dostęp z dn.
5 VIII 2016 r.
160
Ibid.
161
Ibid.
162
Ibid.
163
Ibid.
164
M. Wittekówna, Wojskowa Służba Kobiet w SZP–ZWZ..., s. 36.
165
Ibid.

Aleksandra Rybińska
Rola, działalność i znaczenie kobiet w Armii Krajowej

48

Rozdział I

(ZO) zorganizowanego w aparacie dywersyjnym Komendy Głównej ZWZ. Służba
minerska wymagała specjalistycznego szkolenia, które zorganizowano w pierwszym półroczu 1941 r. W późniejszym okresie oddział został przeniesiony do Warszawskiego Okręgu Armii Krajowej w celu reorganizacji i poszerzenia166.
Drugą formacją, zbudowaną na bazie Kobiecych Patroli Minerskich167, był oddział
działający pod kryptonimem „DiSK” (Dywersja i Sabotaż Kobiet), utworzony w kwietniu 1942 r.168 Pracami organizacyjnymi DiSK-u kierowała por. Wanda Gertz ps. Lena,
która jednocześnie objęła dowództwo nad tą formacją. DiSK brał udział w wielu akcjach sabotażowo-dywersyjnych, m.in.: „Wieniec”169 czy „Odwet kolejowy”170.
Na początku 1943 r. DiSK został przeorganizowany. Utworzono grupy,
a w nich plutony i sekcje. Podstawowymi grupami były: dywersyjna, sabotażowa
i łącznościowa. W tym okresie oddział uzbrojony był w pistolety oraz materiały
wybuchowe. W czasie powstania warszawskiego formacja dysponowała ręcznym
karabinem maszynowym i butelkami zapalającymi. Również podczas powstania
warszawskiego DiSK wszedł w skład brygady „Broda 53” i walczył w Zgrupowaniu
„Radosław”. Miejscem zbiórki 1 VIII 1944 r. była fabryka „Telefunken” na ul. Mireckiego. O godz. „W” na wyznaczone miejsce zgłosiły się 42 kobiety. W czasie walk
powstańczych zginęło 11 członkiń DiSK-u, a 9 zostało rannych. Po kapitulacji powstania część kobiet dostała się do niewoli. Ranne członkinie zostały ewakuowane
wraz ze szpitalami, reszta natomiast została zdemobilizowana i opuściła Warszawę
wraz z ludnością cywilną171.
Naczelny Wódz, gen. Władysław Sikorski 14 II 1942 r. nadał ZWZ nową nazwę
– Armia Krajowa. Wynikało to z rozkazu gen. Sikorskiego z 3 IX 1941 r., który
uznawał ZWZ za główną część Polskich Sił Zbrojnych172. AK od swego powstania
była organizacją masową, zwiększającą swe szeregi przez werbunek ochotników
i kontynuowanie akcji scaleniowej, rozpoczętej przez ZWZ. W latach 1940–1944
do AK przystąpiły m.in.: Tajna Armia Polska, Polska Organizacja Zbrojna „Znak”,
Ibid., s. 36–37.
Zob.: E. Bukowska, Łączność, sabotaż, dywersja. Kobiety w Armii Krajowej, Londyn 1985,
s. 193–216.
168
Zob.: ibid., s. 217–237.
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Akcja „Wieniec” – pierwsza akcja Armii Krajowej przeciwko niemieckiemu transportowi
kolejowemu przeprowadzona w nocy z 7 na 8 X 1942 r.
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6 VIII 2016 r.
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Gwardia Ludowa, Polska Partia Socjalistyczna – Wolność, Równość, Niepodległość (PPS-WRN), Tajna Organizacja Wojskowa, Konfederacja Zbrojna, Socjalistyczna Organizacja Bojowa, Polski Związek Wolności oraz częściowo Narodowa
Organizacja Wojskowa, Bataliony Chłopskie i Narodowe Siły Zbrojne173.
Analogicznie po przemianowaniu ZWZ na AK akcję scaleniową organizacji
kobiecych podjęła WSK. Związek Odbudowy Rzeczypospolitej (ZOR)174 był konspiracyjną organizacją wojskowo-polityczną o charakterze prawicowym, tworzoną
w Warszawie od października 1939 r. Trzon tej organizacji stanowili ludzie związani ze Stronnictwem Demokratycznym i Związkiem Młodej Wsi „Siew”. Przekazała
ona wszystkie swoje żeńskie oddziały pod dowództwo AK. Natomiast organizacja
Wolność Równość Niepodległość (WRN) i Korpus Ochrony Pogranicza (KOP)
nawiązały ścisłą współpracę z WSK, pozostawiając jednak kobiety w swoich strukturach. Narodowa Organizacja Wojskowa (NOW)175 swoją żeńską komórkę Narodową Organizację Wojskową Kobiet (NOWK) scaliła z WSK w lipcu 1944 r. Organizacja Harcerek (OH) poprzez „Pogotowie Harcerek” szkoliła kobiety do służby sanitarnej i łącznościowej we własnym zakresie, jednak w dniu 10 XII 1942 r.
wszystkie przeszkolone zespoły przekazała do rezerw WSK176.
Rozpoczęto szeroką akcję odtwarzania przedwojennych sił zbrojnych w konspiracji, w tym wojskowej służby kobiet. Potwierdza to rozkaz Komedy Głównej
AK z dnia 9 IV 1942 r. w części II: Organizacja i działalność służb, w rozdziale
C, zawierającym Wskazówki wykonawcze, w których nakazywał: „wykorzystać
wszechstronnie wojskową służbę kobiet”177. Ten rozkaz stał się powodem do opracowania Szczegółowych wskazówek odtwarzania wojskowej służby kobiet, które
zostały zatwierdzone rozkazem gen. Roweckiego ps. Grot w dniu 9 IV 1942 r. Wydane zostały także szczegółowe wskazówki zastosowania WSK w służbach i broniach Sił Zbrojnych w kraju i w tym samym okresie zostały one zaakceptowane
przez szefa Sztabu Komendy Głównej płk. Tadeusza Pełczyńskiego ps. Robak178.
Do głównych postanowień Szczegółowych wskazówek odtwarzania wojskowej
służby kobiet należały: „Naczelne zadanie organów WSK – werbowanie, organizowanie i przeszkalanie potrzebnej liczby kobiet do służby wojskowej, na potrzeby
czasu konspiracji, powstania i odtwarzania sił zbrojnych w myśl rozkazu nr 59;
Zadania szczegółowe organów WSK: propaganda, werbunek, przygotowanie do
służby, przydział do służby i czuwanie nad jej warunkami; Podległość ochotniczek:
Ibid., s. 220.
Związek Odbudowy Rzeczypospolitej, konspiracyjna organizacja wojskowo-polityczna założona w Warszawie w 1939 roku – Internetowy słownik języka polskiego, http://www.sjp.pl/ZOR,
dostęp z dn. 21 I 2013 r.
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Narodowa Organizacja Wojskowa (NOW) – konspiracyjna organizacja wojskowa Stronnictwa Narodowego okresu II wojny światowej, zob.: K. Komorowski, Polityka i walka. Konspiracja
zbrojna ruchu narodowego 1939–1945, Warszawa 2000.
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od zaciągu do zgłoszenia się na przydział służbowy – organom WSK, w czasie służby – przełożonym (dowódcom) jednostek, do których otrzymały przydział”179.
Warto nadmienić, że powyższe „wskazówki” zmieniały także strukturę organizacyjną WSK. Zmiany dotyczyły nazw organów dowodzących w strukturach
WSK. W Komendzie Głównej był nim Szef, w komendach obszarów i okręgów
– kierowniczka referatu, a w komendach obwodów – referentka180.
W strukturach AK kontynuowano tworzenie oddziałów rezerwowych WSK.
Postanowiono, że każdy oddział ma stanowić niezależną jednostkę z własną komendantką na czele. Wewnętrzny podział oddziałów miał zależeć od pełnionej
przez niego służby. Oddział w sile 30 żołnierzy stanowił samodzielną drużynę,
w liczbie 80 – pluton, a do 250 – kompanię181.
Ochotniczki brały udział w jednostopniowym, ogólnowojskowym szkoleniu.
Obejmowało ono podstawowe zasady służby konspiracyjnej, służby wewnętrznej i strukturę organizacji wojska, czyli zawierało niezbędne wiadomości potrzebne do pracy w WSK. Zajęcia odbywały się w 5-osobowych grupach. Kurs
trwał 20 godzin, a jego długość zależała od dyspozycyjności jego uczestniczek
i warunków bezpieczeństwa. Starano się, by kurs trwał w miarę jednolicie, bez
większych przerw. Szkolenie prowadziły instruktorki WSK, które już wcześniej
zostały przeszkolone z zakresu przysposobienia wojskowego bądź tam, gdzie ich
nie było, prowadzili je instruktorzy-mężczyźni przydzielani przez komendy obwodowe.
„Akcja werbowania” dla Armii Krajowej zastępów kobiet i rezerw potrzebnych
do wybuchu powstania w latach 1942–1943 przebiegała pomyślnie i w efekcie dała
pozytywne wyniki. Rozwój pracy w terenie powodował konieczność rozbudowy
struktur WSK, a tym samym powiększenia jej liczebności. Powstała konieczność
ujednolicenia jej ram wewnętrznych. Odpowiedzią na to zapotrzebowanie było
wydanie dopełnienia do zarządzenia z 18 I 1944 r. Gen. Tadeusz Pełczyński 22 VII
1944 r. podpisał instrukcję: Organizacja wewnętrzna organów WSK. Ostatecznie
porządkowała ona podział wewnętrzny organów WSK w: Komendzie Głównej,
w komendach obszarów, okręgów i obwodów, a także ich zadania i zakres obowiązków na poszczególnych stanowiskach. Instrukcja porządkowała również podległość służbową szefów WSK w KG i komendach obszarów i okręgów właściwym
szefom sztabu, a kierowniczek referatu WSK w komendach obwodów – komendantom tychże. Z powodu trudności technicznych w lipcu 1944 r. instrukcja została rozesłana tylko na terenie Obszaru Warszawskiego i Okręgu Warszawa-Miasto,
a po wybuchu powstania warszawskiego stała się nieaktualna i nie była przekazywana do innych okręgów182.

Ibid.
Ibid.
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Ibid.
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179
180

Aleksandra Rybińska
Rola, działalność i znaczenie kobiet w Armii Krajowej

Kobiety-żołnierze w Wojsku Polskim 1918–1945

51

Ostatnim zarządzeniem wobec WSK był rozkaz personalny Dowódcy AK
nr 871/I z dnia 23 IX 1944 r. o Stopniach wojskowych żołnierzy kobiet w Siłach
Zbrojnych w Kraju, w którym stwierdzono: „[...] każda kobieta będąca żołnierzem
w czynnej służbie Sił Zbrojnych w Kraju ma prawo do stopnia wojskowego jak
żołnierz-mężczyzna”183. Stopnie nadawano tymczasowo w czasie walk konspiracyjnych, natomiast później miały podlegać weryfikacji. Kobietom nadawano
następujące stopnie: plutonowego – sekcyjnej, starszego sierżanta – drużynowej,
podporucznika – młodszej komendantki, porucznika – komendantki, kapitana
– starszej komendantki, majora – starszej inspektorki. W praktyce jednak nikt tych
stopni nie używał, a gen. Komorowski ps. Bór jako Naczelny Wódz w Londynie
w 1945 r. nadawał kobietom stopnie identyczne jak dla mężczyzn.
19 I 1945 r. rozkazem gen. Leopolda Okulickiego ps. Niedźwiadek została rozwiązana Armia Krajowa, a tym samym wszystkie struktury, które na nią się składały, w tym również Wojskowa Służba Kobiet.
Kobiety swoim ideałom i postawom pozostały wierne do końca. Wiele z nich
po wyzwoleniu z niemieckiej niewoli znalazło się na emigracji, wiele też pozostało
w kraju. Na Zachodzie włączały się one czynnie w działania środowisk kombatanckich, w tym w prace Kół Zagranicznych Żołnierzy Armii Krajowej czy Studium
Polski Podziemnej (SPP)184. W późniejszym czasie część kobiet podjęła dalszą
działalność niepodległościową w szeregach Delegatury Sił Zbrojnych185. W kraju na równi z mężczyznami podlegały represjom władz bezpieczeństwa. Czynnie
wspierały i należały do Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość186.
Te z kobiet, które nie podjęły zorganizowanych działań niepodległościowych,
kontynuowały i pielęgnowały w domach tradycje niepodległościowe w czasach
Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej187.
Udział kobiet w dążeniu do niepodległości 1939–1945 był przez długi okres
niedoceniany. W szczególności widoczne to było w prawnym aspekcie, gdzie
Ibid.
Studium Polski Podziemnej (SPP) powstało w Londynie w roku 1947. Jest instytucją archiwalną i naukową, w posiadaniu której znajdują się materiały historyczne dotyczące Polskiego Państwa
Podziemnego (Administracji Podziemnej i Armii Krajowej) z okresu II wojny światowej. Wśród
prominentnych założycieli byli m.in.: Tadeusz Bór-Komorowski, Kazimierz Iranek-Osmecki, Antoni
Monter-Chruściel, Andrzej Pomian, Tadeusz Żenczykowski, Tadeusz Pełczyński oraz wielu innych
czołowych działaczy Polskiego Podziemia.
185
Delegatura Sił Zbrojnych na Kraj – formacja wojskowa powstała 7 V 1945 r. z rozkazu p.o.
Naczelnego Wodza gen. Władysława Andersa, z delegatem płk. Janem Rzepeckim w celu organizacji
tworzącej się partyzantki antykomunistycznej.
186
Zrzeszenie Wolność i Niezawisłość (używana była również forma „Wolność i Niepodległość”,
pełna nazwa: Ruch Oporu bez Wojny i Dywersji „Wolność i Niezawisłość”) – polska cywilno-wojskowa organizacja antykomunistyczna założona 2 IX 1945 r. w Warszawie. Jej trzon stanowiły pozostałości rozwiązanej w 1945 Delegatury Sił Zbrojnych na Kraj. WiN przejęła jej strukturę organizacyjną, kadry, majątek, a także częściowo oddziały leśne. Dowódcy obszarów DSZ zostali prezesami
obszarów WiN.
187
M. Ney-Krwawicz, Kobiety żołnierze Armii Krajowej, http://polishresistance-ak.org/PR_
WWII_texts/12_Artykul.pdf, dostęp z dn. 24 I 2013 r.
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mimo licznych zasług wojskowych kobiety nie mogły otrzymywać stopni wojskowych czy odznaczeń. Pomimo powyższych trudności wiele z nich wpierało walki
konspiracyjne jako kobiety-żołnierze.
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ROZDZIAŁ II

KOBIETY W SŁUŻBACH ŁĄCZNOŚCI W WOJSKU POLSKIM
1918–1945
Kobiety czynnie wspierały wojsko polskie w różnego rodzaj służbach, jednak
w pewnych z nich zdecydowanie się wyróżniały. Jedną z takich służb była łączność.
Już w okresie dwudziestolecia międzywojennego w tym aspekcie zaczęto szkolić
kobiety, tak aby w przyszłości mogły na stanowiskach zastępować mężczyzn.
2.1. Wojska łączności w latach II Rzeczpospolitej
Wojska łączności były rodzajem wojsk o charakterze typowo technicznym.
Jeden błąd w przekazie łącznościowym mógł zadecydować o wyniku bitwy. Rzetelność wykonywania zadań przez żołnierzy należących do tego typu formacji
była szczególnie istotna. Ich znaczenie doskonale rozumiał Józef Piłsudski, który
w rozkazie z dnia 27 III 1929 r. stwierdził: „Łączność w wojsku podczas wojennych
wypadków jest taką samą bronią jak armata, karabin maszynowy, jak kuchnia polowa, jak wóz amunicyjny kompanji. [...] Bez łączności bowiem niema i być nie
może skoordynowanej pracy wojska, niema złączenia wysiłków krwawych żołnierza dla odniesienia zwycięstwa [...] Dlatego też powtarzać zawsze będę, że lepsza
jest dobra łączność niż armata, niż karabin maszynowy, niż kuchnia polowa i wóz
amunicyjny. [...] W doświadczeniu z ubiegłej wojny, gdzie byłem zwycięskim Naczelnym Wodzem, wyniosłem smutne wrażenia, że wojska, któremu dowodziłem
nie tylko nie robiły i nie czyniły łączności, ale starannie od niej uciekały [...]”188.
Jak ważne znaczenie ma łączność, Wojsko Polskie uświadomiło sobie dopiero
po wojnie polsko-bolszewickiej 1919–1921. Wówczas bardzo nieliczna kadra oficerska przechodziła szkolenia łącznościowe, ale i sprzęt komunikacyjny pozostawiał wiele do życzenia.
Działalność kobiet w łączności podczas wojny polsko-bolszewickiej była najbardziej widoczna w trakcie obrony Lwowa. Wówczas kobiety prężnie działały
w formacji Ochotniczej Legii Kobiet (OLK). Warto nadmienić, iż to właśnie od
Rozkaz z 27 III 1929 roku o łączności (sygn. archiw.: CAW, akta GISZ, tecz. 518/2), http://cytatybaza.pl/autorzy/jozef-pilsudski.html?litera=L, dostęp z dn. 28 I 2013 r.
188
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służby kobiet-kurierek rozpoczął się dalszy rozwój OLK, udowodniły one bowiem
swoją niezawodną pomoc dla wojska. Gdy utworzono w 1920 r. Milicję Obywatelską Kobiet, włączona ona została jako pododdział do Miejskiej Straży Obywatelskiej i podporządkowano ją Oddziałowi I Organizacyjnemu Naczelnego Dowództwa Wojsk Polskich na Galicję Wschodnią189. Milicja Obywatelska Kobiet,
jako że posiadała wiele funkcji, podzielona została na trzy grupy. Jedną z tych grup
stanowiła grupa kurierska. Do jej zadań należało utrzymanie łączności pomiędzy
dowództwem a Miejską Strażą Obywatelską.
Kobiety czynnie brały udział w wojnie polsko-bolszewickiej przede wszystkim
jako kurierki i gońce. Rzadko miały do czynienia ze sprzętem łącznościowym (telegraf, telefon). Mimo to władza wojskowa II RP nie zapomniała o kobietach, które
odznaczyły się dużą odwagą i sprawnością w przekazywaniu informacji. Postanowiono poddać je dodatkowym szkoleniom.
Nie tylko kobiety potrzebowały specjalistycznego wyszkolenia. Całe wojsko
polskie miało niski stopień znajomości zagadnień składających się na łączność.
Rozkazem II wiceministra spraw wojskowych z dnia 13 IX 1919 r. powołano Obóz
Wyszkolenia Oficerów Wojsk Łączności w Zegrzu190. W jego skład weszły: Szkoła
Oficerska Wojsk Łączności, Szkoła Podchorążych Wojsk Łączności i Kurs Aplikacyjny Służby Łączności. Początkowo jednostki te nie miały wspólnego dowództwa
i działały jako odrębne organizmy, jednak w 1920 r. zmieniono poprzedni rozkaz,
dodając nowy element strukturalny, jakim było Dowództwo Obozu Wyszkolenia
Oficerów Wojsk Łączności. To właśnie jemu podporządkowano wszystkie wcześniej wymienione szkoły i kursy, ujednolicając i integrując tym samym cały obóz.
31 V 1921 r. nazwę z Obozu Wyszkolenia Oficerów Wojsk zmieniono na Obóz
Wyszkolenia Wojsk Łączności, a 10 IV 1923 r. na Obóz Szkolny Wojsk Łączności,
który istniał do 1929 r. Z dniem 15 VIII 1929 r. Obóz Szkolny Wojsk Łączności w Zegrzu został przekształcony w Centrum Wyszkolenia Łączności (CWŁ).
Wszystkie te ewolucje nazw obozu wiązały się ze zmianami zadań edukacyjnych,
dlatego tak często były dokonywane191.
W Centrum Wyszkolenia Łączności kształcono oficerów służby stałej, oficerów rezerwy, podoficerów służby stałej i nadterminowych oraz podchorążych rezerwy, którzy w latach trzydziestych stanowili najliczniejszą grupę osobową. W latach 1924–1935 kandydatów na oficerów służby stałej dla potrzeb wojsk łączności
kształcono w Szkole Podchorążych Inżynierii w Warszawie. W roku 1935 kształcenie kandydatów na oficerów służby stałej przejęło ponownie CWŁ w Zegrzu
i prowadziło je nieprzerwanie do września 1939 r.192
W miarę rozwoju i przekształcania się wojskowych organizacji kobiecych,
również ich służba w łączności ulegała zmianom. Tuż przed rozwiązaniem OLK,
A. Marcinkiewicz-Gołaś, op. cit., s. 61.
Z. Wiśniewski, Wojska łączności w latach 1914–1920, Pruszków 1998, s. 114.
191
Zob.: M. Pakuła, Centrum Wyszkolenia Łączności, Pruszków 2009.
192
http://www.cslii.mil.pl/historia.html, dostęp z dn. 28 I 2013 r.
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w kwietniu 1921 r. rozkazem Ministra Spraw Wojskowych utworzono kurs szkolny telegraficzny dla szeregowców z OLK. Kurs został zorganizowany w Zegrzu
i jego celem było przeszkolenie ochotniczek OLK z zakresu łączności wojskowej.
Chodziło o stopniowe wykształcanie kadry kobiecej, która mogłaby zastępować
szeregowców-mężczyzn, obsługujących sprzęt łącznościowy w poszczególnych
dowództwach. Niestety liczba kobiet, która mogła przejść szkolenie, była ograniczona rozkazem, według którego do Zegrza mogło ich być skierowanych tylko 40.
Wyboru kandydatek miało dokonać dowództwo OLK193. W trakcie siedmiomiesięcznego kursu jego słuchaczki zapoznawały się z zagadnieniami zarówno ogólnowojskowymi, ogólnokształcącymi, jak i specjalistycznymi. Program nauki nie
odbiegał zasadniczo od tego, co obowiązywało mężczyzn. Jedyna różnica polegała na większej liczbie godzin przedmiotów ogólnokształcących, w szczególności
zwracano uwagę na historię194. Część specjalistyczna kursu była poświęcona zapoznaniu się z zasadami działania i obsługi wyposażania sztabów. Całość zakończyła
się egzaminem w dniu 15 XII 1921 r. Ostatecznie liczba kursantek zwiększyła się
do 53195. Ppor. Maria Podhorska otrzymała stanowisko dowódcy kursu, a wykładowcami byli oficerowie, którzy przeszkalali podoficerów-mężczyzn. Z końcowego wyniku egzaminu należy wnioskować, że panie prezentowały wysoki poziom
wiedzy, z 53 ochotniczek bowiem kurs ukończyło 51 kobiet196.
We wcześniejszym rozdziale nawiązano do idei „narodu pod bronią”. Przejawiała się ona organizowaniem licznych kursów przez wojskowe organizacje kobiece, które miały na celu doszkalanie i przygotowanie kobiet do wojny, oraz licznych
akcji propagandowych, uświadamiających kobietom ich obowiązki wobec ojczyzny. Oczywiście integralną częścią organizowania przez PWK kursów były zagadnienia łączności. W dniu 11 V 1928 r. Ministerstwo Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego wydało instrukcję, która przyznawała OPKdoOK prawo do
wyłącznego organizowania i prowadzenia żeńskich hufców szkolnych197. W myśl
tego PUWFiPW stworzył nowy, ujednolicony program szkolenia przysposobienia wojskowego kobiet. Miał on być realizowany przez dwa lata, po dwie godziny
tygodniowo oraz za zgodą dyrekcji po kilka godzin w dni wolne od zajęć. Myślano także nad trzecim rokiem nauki, w trakcie którego należałoby odbyć praktyki,
m.in. w: służbach sanitarnych, gospodarczych, łącznościowych198. Kobiety kończące kursy ogólne organizowane przez PWK, z oceną minimum dostateczną na
świadectwie, miały możliwość kontynuowania nauki na kursach fachowych.
Jednym z najważniejszych szkoleń fachowych w zakresie łączności wojskowej
kobiet w latach 1927–1936 było szkolenie kobiecego personelu pomocniczego,
193
Z. Wiśniewski, Szkolnictwo, nauka i technika wojsk łączności w latach 1921–1939, Pruszków
2000, s. 69.
194
Ibid.,
195
Ibid., s. 70.
196
Ibid.
197
Ibid., s. 54.
198
M. Wiśniewski, Wojska łączności w latach..., s. 34.
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tzw. juzistek199. Łącznie w latach tych odbyło się 9 kursów, które ukończyło około 373 kobiet200. Każdy z kursów został zorganizowany przez Ministerstwo Spraw
Wojskowych oraz Ministerstwo Poczt i Telegrafów (MPiT). Czas trwania pojedynczego kursu wynosił 10 miesięcy i był podzielony na następujące 4 okresy szkoleniowe: „okres I – 8-tygodniowy, eliminacyjny, w którym uczestniczki podlegały
weryfikacji co do uzdolnień oraz możliwości percepcyjnych, zapewniających pomyślne jego ukończenie; okres II – 12-tygodniowy, zapewniający przede wszystkim przygotowanie teoretyczne; okres III – 12-tygodniowy, obejmujący głównie
naukę umiejętności praktycznych; okres IV – 10-tygodniowy, podczas którego
doskonalono się w zakresie obsługi sprzętu oraz prowadzenia korespondencji telegraficznej i telefonicznej”201.
Warunkiem przystąpienia do egzaminu wstępnego było złożenie podania
przez dowódcę wojsk łączności do Ministra Spraw Wojskowych. Określoną liczbę
miejsc zarezerwowało sobie także Ministerstwo Poczt i Telegrafów (MPiT), zatem
część kandydatek swoje podania kierowała bezpośrednio do tego ministerstwa.
Postępowanie kwalifikacyjne ochotniczek przebiegało w kilku etapach. Pierwszym
była tzw. wstępna weryfikacja, która polegała na odrzuceniu przede wszystkim kobiet niespełniających podstawowych wymogów. Dostanie się na kurs stanowiło
wyzwanie, liczba chętnych kandydatek była bowiem zawsze duża. Na przykład
w roku 1930 do Szefostwa Wojsk Łączności MSWojsk. wpłynęło 212 podań202. Na
kurs mogły się dostać 42 kobiety, więc selekcja musiała być bardzo rygorystyczna.
Kandydatki starające się o przyjęcie, oprócz omawianej już szerokiej wiedzy
z różnych dziedzin, musiały także spełniać inne wymogi: „ukończone 19 lat i nieprzekroczone 25 lat, ukończone co najmniej 6 klas szkoły średniej, obywatelstwo
polskie, ukończone przysposobienie ogólnowojskowe, bardzo dobre zdrowie,
a zwłaszcza brak upośledzenia wzroku i słuchu, poprawna wymowa i odpowiednia
długość palców u rąk”203. Oprócz powyższych wymogów ministerstw (MSWojsk.
i MPiT) ustaliły pewną listę preferencji. Kandydatki, które spełniały jeden z punków, miały pierwszeństwo przed innymi. Dotyczyło to kobiet, które były „sierotami po żołnierzach WP, poległych lub zmarłych w wyniku pełnienia obowiązków
służbowych, córkami inwalidów wojennych, córkami żołnierzy zawodowych WP
lub sierotami pozostającymi pod ich prawna opieką, sierotami po urzędnikach
państwowych, sierotami po obywatelach polskich, którzy byli ofiarami wojny, córkami urzędników państwowych”204.
Na drugim etapie przeprowadzano badania lekarskie i oceniano sprawność fizyczną ochotniczek. Trzeci, ostatni etap polegał na badaniu sprawności rąk. Po po199
Nazwa pochodzi od aparatu Hughesa (Juza), telegrafu najczęściej używanego w omawianym
okresie.
200
Z. Wiśniewski, Szkolnictwo, nauka..., s. 84.
201
Ibid., s. 79.
202
Ibid., s. 83.
203
Ibid., s. 81.
204
Ibid.
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zytywnym przejściu tych etapów kandydatki przystępowały do egzaminu sprawdzającego wiedzę ogólną z: języka polskiego, geografii, historii Polski, nauki o Polsce współczesnej, matematyki i fizyki205. Egzamin ten uznawany był za trudny206,
a świadczy już o tym liczba wymienionych przedmiotów. Każda z kandydatek musiała posiadać szeroki zakres wiedzy ogólnej. Chętnych na kursy nie brakowało,
konkurencja była bardzo duża, a dostawało się zaledwie od 40 do 42 ochotniczek.
Wyjątkiem są lata 1934 i 1935, ponieważ wówczas za zgodą I wiceministra spraw
zagranicznych liczba kobiet przyjętych na kurs została poniesiona do 48 w roku
1934 i do 46 w 1935 r.207
Starano się przy przyjmowaniu kandydatek zwracać uwagę na ciężkie warunki
materialne zmuszające do rezygnacji z kontynuowania nauki w szkołach publicznych. Te kobiety miały większe szanse na dostanie się na kurs. Oczywiście zdarzały
się wyjątki, ponieważ także kobiety pochodzące z dobrych rodzin (o dobrej kondycji finansowej) też występowały z prośbą o podjęcie kursu. Dobrym przykładem
jest tu Janina Dowbor-Muśnicka, córka gen. broni Józefa Dowbor-Muśnickiego,
chociaż poprzez wojskowe powiązania rodzinne również łatwiej się było dostać na
wspominane szkolenie.
Kurs nie należał do najłatwiejszych, mimo to w latach 1926–1936 tylko 7 kobiet zrezygnowało z jego ukończenia208. Każdego dnia zajęcia trwały od sześciu do
ośmiu godzin. Ponadto w ostatnim miesiącu nauki dziewczęta odbywały praktyki
w Warszawie, a oprócz tego pełniły naprzemiennie dyżury w Urzędzie Pocztowym
w Zegrzu.
Podczas trwania szkolenia uczestniczki podlegały regularnemu sprawdzaniu
wiedzy poprzez tzw. repetycje okresowe, czyli okresowe sprawdziany wiedzy. Na
koniec kursu odbywał się egzamin sprawdzający zarówno zdobytą wiedzę, jak
i umiejętności praktyczne. Większość kobiet po pomyślnym ukończeniu kursu
była kierowana do pracy w urzędach pocztowych. Niewielka ich część podejmowała pracę w sztabach lub dostawała etat w związkach taktycznych.
Cały kurs podlegał bezpośrednio komendantowi ośrodka. Warto nadmienić,
że jego kadrę dowódczą stanowiły także kobiety. Pierwszą komendantką kursu
była Wanda Gertz. W 1930 r. jej miejsce zajęła Elżbieta Gliwicz-Daniłowska209.
Komendantkom pomocą służyła szefowa kursu, która zajmowała się prowadzeniem zajęć z wychowania fizycznego. Mianował ją dyrektor Państwowego Urzędu
Wychowania Fizycznego.
Szkolenie zwykle zaczynało się na początku października, a kończyło w drugiej połowie sierpnia roku następnego. Jedynym odstępstwem od tej reguły był
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kurs zorganizowany jako ostatni, który rozpoczął się w lutym, a zakończył w listopadzie 1936 r.210
Przed rozpoczęciem kursu ochotniczki podpisywały deklarację, która zobowiązywała do pracy w służbie państwowej przez 3 lata po ukończeniu kursu. Ponadto w wypadku ogłoszenia mobilizacji miały one obowiązek stawienia się do
całkowitej dyspozycji szefa łączności Naczelnego Dowództwa Wojska Polskiego.
W przypadku niewypełnienia któregoś z powyższych punktów podpisanej deklaracji uczestniczki kursu musiały zwrócić jego koszt.
Informacją wartą nadmienienia jest to, iż każda z słuchaczek otrzymywała miesięczne uposażenie w wysokości 50 zł. Poza tym dostawała bezpłatne wyżywienie, przysługiwało jej prawo do ryczałtu za wolne dni i urlopy, bezpłatne
umundurowanie, zakwaterowanie, ryczałt na zakup pomocy szkolnych, bezpłatna
opieka lekarska, 4-tygodniowy urlop płatny, a po ukończeniu kursu 50% zniżka
na przejazdy III klasą koleją państwową211. Były to zatem duże profity, zwłaszcza
dla kobiet pochodzących z biednych rodzin. Dzięki uczestnictwu w kursie młode
dziewczęta mogły się kształcić, nie obciążając finansowo rodziny.
Jeśli chodzi o program oraz treści kształcenia, to były one dość rozbudowane,
ponieważ słuchaczki kursu miały opanować wiedzę z 22 przedmiotów w czasie
1680 godzin212. Oczywiście w zdecydowanej większości były to przedmioty specjalistyczne, takie jak np.: nauka o elektryczności, encyklopedia techniki czy też
regulamin służby ruchu telegraficznego. Odbywały się także ćwiczenia praktyczne,
np.: telegrafowanie aparatami juza, korespondencja juzem, korespondencja stukawką, ćwiczenia na aparatach Morse’a. Największą liczbę godzin przeznaczano
na te ostatnie ćwiczenia. Celem było osiągnięcie jak najlepszych wyników przez
kursantki. W pracy na aparatach Morse’a dążono, by nadawanie było opanowane
biegle, tzn. od 60 do 90 znaków na minutę, natomiast telegrafowanie (korespondencja stukawką) miało się odbywać w tempie od 60 do 100 liter na minutę213.
Oprócz przedmiotów specjalistycznych program obejmował także przedmioty ogólnowojskowe i ogólnokształcące, takie jak: historia, geografia, języki obce,
w tym: niemiecki, francuski i rosyjski. Dużą uwagę przywiązywano do wychowania fizycznego. W programie kursu układano zajęcia w taki sposób, aby bogate one
były w różnego rodzaju ćwiczenia gimnastyczne, gry sportowe, ale także wycieczki
turystyczne214.
W porównaniu z innymi szkoleniami w omawianym ośrodku kurs dla kobiet
miał zdecydowanie największą efektywność nauczania. Określone to zostało nie
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14. Członkinie Przysposobienia Wojskowego
Kobiet podczas ćwiczeń z łącznicą polową
ŁP-10 wz. 28, Istebna czerwiec 1932,
fot. NN (zbiory NAC)

tylko na podstawie samoistnych opinii, ale także regularnych kontroli przeprowadzanych przez poszczególne ministerstwa215.
Według zamysłów MSWojsk. kobiety miały stopniowo zastępować mężczyzn
w łączności, przez co wojsko zyskałoby dodatkowych żołnierzy czynnych, mogących „walczyć z bronią w ręku”. Idea i plan były słuszne, ale do wybuchu wojny we
wrześniu 1939 r. nie udało się przeszkolić wystarczającej liczby kobiet.
2.2. Rola kobiet w łączności w szeregach SZP–ZWZ–AK
Kampania polska zweryfikowała przygotowanie polskich wojsk łączności. Nie
można narzekać na słabe ich wyszkolenie, lecz na liczbę przeszkolonych żołnierzy,
których było zdecydowanie za mało. Oprócz tego nie dysponowali oni wystarczającą ilością nowoczesnego sprzętu. Po przegranej w 1939 r. praca służb łączności
rozpoczęła się równocześnie z utworzeniem konspiracyjnego wojska.
Już we wrześniu 1939 r. wojska łączności otrzymały pierwsze zadania, a należało do nich m.in.: przygotowanie: ubrań cywilnych, „melin” i punktów kontaktowych216. Między 27 a 29 IX 1939 r. zostały ustalone zasadnicze zadania poszczególnych Oddziałów Sztabu SZP. Zdecydowano wówczas, że łączność konspiracyjną
będzie stanowić V Oddział Sztabu. Powierzono go Janinie Karasiównie ps. Bronka.
Warto nadmienić, że „Bronka” zajmowała się nie tylko V Oddziałem Sztabu, ale
jednocześnie prowadziła sekretariat Dowódcy SZP gen. Michała KaraszewiczaTokarzewskiego, a później sekretariaty kolejnych komendantów Głównych ZWZ
i AK.
W tym samym czasie inne kobiety również przydzielane były do poszczególnych Oddziałów Sztabu. Na przykład Maria Strońska została skierowana do Od215
216
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działu II Sztabu z zadaniem organizowania tam pracy kobiet i łączności konspiracyjnej, a Halina Nieniewska i Jadwiga Baranowska podjęły służbę w Oddziale VI
Sztabu i współpracowały z Tadeuszem Krukiem-Strzeleckim ps. Dyrektor w zakresie propagandy i wydawnictw217.
Warto zaznaczyć, że w procesie werbowania ludzi do służby łączności przede
wszystkim wybierano kobiety. Pochodziły one głównie ze środowisk wojskowych,
WSK i środowiska harcerskiego218.
Do 30 IX 1939 r. uruchomiono sekretariat osobisty Komendanta Głównego,
gen. Tokarzewskiego oraz powstały dwie komórki konspiracyjne: kancelaria łączności i komórka szyfrów. Pierwsza z nich przyjęła kryptonim „Patrycja” i początkowo kierowała nią Irena Wyrębowska ps. Lena. Po niej, od kwietnia 1940 r. dowództwo objęła dawna instruktorka PWK Janina Bredel ps. Marianka. Komórka
szyfrów przygotowywała korespondencję do wysyłki drogą kurierską, a później
radiową i odszyfrowywała otrzymane dokumenty. Od października 1939 r. kierowały nią Hanna Malewska ps. Hania219.
Oprócz dwóch wyżej wymienionych komórek w pierwszym okresie działalności Oddziału V sztabu (dowodzenia i łączności) powstały także inne oddziały:
Łączności (poczta wewnętrzna)220 – miał on za zadanie organizowanie spotkań
Dowódcy i szefa Sztabu SZP oraz zajmował się wymianą pocztową poszczególnych Oddziałów Sztabu, łączność zamiejscowa – łączność kurierska z okręgami,
łączność zagraniczna – czyli wymiana informacji za granicą oraz przyjmowanie
i przygotowywanie ekspedycji kurierów i emisariuszy, buchalteria i kasa łącznie
z działem gospodarczym – organizowanie lokali kontaktowych221.
Technika kierowania pracą była w tym pierwszym okresie bardzo uproszczona, a mianowicie: „[...] kilka razy w ciągu dnia kierowniczki, względnie ich zastępczynie lub łączniczki, mogły zastać »Bronkę« na dyżurze. Podobnie było z kierowniczkami łączności innych oddziałów Sztabu. Mianowicie był utrzymywany codzienny osobisty kontakt z kierownikiem każdego działu, a specjalnie z łącznością
zamiejscową, pocztą i komórką szyfrów i korespondencją krajową”222.
W styczniu 1940 r. do służby łączności włączono Oddział V sztabu Komendy
Głównej ZWZ, którym od września kierował płk dypl. Kazimierz Pluta-Czachowski
ps. Kuczaba. Wówczas Oddział V podzielono na trzy działy. Kwestii łączności przypisane były dwa działy: dział łączności zwany konspiracyjnym (VK) (obejmował on
dwie samodzielne komórki łączności – krajowej i zagranicznej) oraz dział łączności technicznej (VO), zwany także operacyjnym (obejmował: łączność telefoniczną,
radiową, produkcję sprzętu oraz materiału radiowego). Działy różniły się zasadniIbid., s. 12.
W. Sadurska, Kobiety w łączności Komedy Głównej i Okręgu Warszawskiego ZWZ–AK, Warszawa 2002, s. 56.
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czo tym, że pierwszy z nich przede wszystkim zabezpieczał łączność konspiracyjną.
Miał sprawnie działać i pomagać w organizacji walki podziemnej ZWZ–AK. Natomiast drugi dział przygotowywał się do walki otwartej. Zapewnić miał sprawną sieć
dowodzenia w planowanym powstaniu. Oba działy oparły swoją pracę na Instrukcji
nr 2 wysłanej z Paryża 16 II 1940 r., a odebranej w kraju 11 III 1940 r.223
Działem, który obejmował łączność wewnętrzną, nadal kierowała „Bronka”.
Kolejno przyjmował on następujące kryptonimy: „ABC”, „PKO”, „RBK”. Do jego
podstawowych zadań należały wymiana codziennej korespondencji oraz utrzymanie stałej łączności między Komendantem Głównym ZWZ, szefem sztabu Komendy Głównej i szefami poszczególnych oddziałów w sztabie Komendy Głównej.
Łączność wewnętrzna była bardzo skomplikowanym mechanizmem. W jej skład
wchodziło wiele drobnych służb organizacyjnych: kancelaryjna, szyfrów, archiwalna, lokalowa, kontaktowa i wiele innych. Warto nadmienić, że dział ten posiadał
także tzw. sieć alarmową, dzięki której przekazywane było tylko informacje o zagrożeniach224.
Schemat organizacji łączności wewnętrznej w Komedzie Głównej ZWZ wyglądał następująco:
1. Poczta Główna Pomocnicza „A” – pierwotnie przyjęła kryptonim „Astry”, potem „Pudle”. Jej kierowniczką była Jadwiga Piekarska ps. Basia. Miała ona za
zadanie: „utrzymać łączność konspiracyjną między Komendantem Głównym,
a szefem sztabu i podległym mu sztabem, komendantami obszarów i okręgów,
Naczelnym wodzem i oddziałem jego sztabu pracującym na Kraj, wreszcie
utrzymanie łączności z Delegatem Rządu”225.
2. Poczta Główna Centralna „B” – kryptonim „Begonia”, później „Kundle”. Kierowniczką była Janina Sippko ps. Berta, po niej Leokadia Szubko ps. Olga. Do
jej zadań należała m.in. obsługa pocztowa Oddziału V Sztabu, wszystkich sztabów oraz jego części składowych. Poczta Główna Centralna „B” koordynowała
także pozostałe centralne poczty Komendy Głównej226.
3. Poczta Główna Pomocnicza „C” – przyjmowała chronologicznie następujące
kryptonimy: „Cykoria”, „Ogary”, „Wiesława”. Jej kierowniczkami natomiast kolejno były: Halina Zakrzewska ps. Hermina, Halina Czarnocka ps. Maryla Bońska
oraz Jadwiga Beaupre ps. Malina. Funkcję sekretarki szefa sztabu pełniła Hanna
Dulęba ps. Ewa. Do zadań tej komórki należało: „utrzymanie łączności między
szefem sztabu a Komendantem Głównym i jego zastępcą, wszystkimi szefami oddziałów sztabu, komendantami obszarów okręgów (za pośrednictwem łączności
krajowej) oraz Naczelnym Wodzem jego sztabem, a także z bazami i placówkami
łączności zagranicznej oraz z Delegatem Rządu”227.
W. Sadurska, op. cit., s. 58–59.
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Kolejną z łączności, która funkcjonowała w Komedzie Głównej ZWZ, była
łączność zamiejscowa, która miała kryptonim „Patrycja”. Zadaniem tej komórki
było: „nawiązanie i utrzymanie sieci łączności kurierskiej Komendy Głównej z komendantami obszarów i okręgów na terenie całej Polski i odwrotnie, a z kolei z komend obszarów i okręgów zorganizowanie i utrzymanie łączności z inspektoratami i obwodami”228. W okresie początkowym omawiana łączność podzielona była
na dwie niezależne od siebie komórki, a mianowicie na: komórkę przyjmowania
i ekspediowania kurierów (później krypt. „Dworce”) oraz komórkę przerzutów
granicznych (krypt. „Bacówka”). Od marca 1940 r. łączność zamiejscowa działała
jako jednolita komórka, powyższe zostały bowiem włączone do łączności operacyjnej (VO)229. Właśnie ona była obsługiwana w szczególności przez kobiety. Jej
kierownikiem została Irena Wyrębowska ps. Irena Stankiewicz. Zarządzała ona
powyższą komórką bardzo sprawnie przy pomocy Haliny Rose ps. Dagna oraz
Jadwigi Puchalskiej-Kowalskiej ps. Agnieszka.
W marcu 1940 r. nastąpiła reorganizacja komórki łączności „Patrycja”. Powołano dwie samodzielne komórki łączności na kraj. Pierwszą z nich była komórka
o kryptonimie „Zadra”. Miała ona za zadanie obsługiwanie obszarów Generalnego Gubernatorstwa (GG) i terenów Polski włączonych do Trzeciej Rzeszy. Drugą
z nich była komórka o kryptonimie „Watra” (od 1942 r. kryptonim „Ogródki Działkowe”) i obsługiwała tereny wschodnie. Później obie komórki przyjęły kryptonim
„Dworzec Zachodni” oraz „Dworzec Wschodni”. Gromadziły one głównie kobiety-kurierki w liczbie od 40 do 50 osób230. „Dworce” spełniały następujące funkcje:
„Przyjmowały pocztę lub zlecenia KG i przygotowywały ekspedycję; Przekazywały
z kasy KG pieniądze do obszarów i okręgów i dostarczały od nich pokwitowania;
Dobierały odpowiednich kurierów dla danej trasy, zaopatrywały ich w adresy kontaktowe, hasła punktów pośrednich wraz w dokumenty lub przepustki graniczne;
Organizowały w Warszawie oddzielne punkty kontaktowe dla kurierów i oficerów
każdego okręgu; Przyjmowały kurierów i członków sztabu z obszarów i okręgów;
Zapewniały im pomieszczenia i pomoc w Warszawie (legalizacja pobytu, kwatery,
kontakt)”231.
W strukturze organizacyjnej działu zwanego łącznością konspiracyjną (krypt.
„VK”), kierowanego przez „Bronkę”, szczególne znaczenie odgrywała łączność zagraniczna. Wszystkie sprawy z nią związane zostały od jesieni 1941 r. podporządkowane działowi „VK”. W tym dziale funkcjonowała samodzielna komórka łączności z zagranicą, która kolejno posiadała kryptonimy: „Zenobia”, „Łza”, „Zagroda”,
„Załoga”, Jej zadaniem było m.in.: przygotowywanie i skompletowanie wyszkolonej ekipy kurierskiej, przygotowywanie poczty do wysyłki, wysyłanie kurierów
z pocztą itp. Najważniejszym jednak jej zadaniem było utrzymanie stałej łączności
Ibid.
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między krajem a polskim rządem na uchodźctwie i ośrodkami emigracyjnymi na
Węgrzech, w Rumunii, w Szwajcarii, we Francji oraz z polskimi placówkami dyplomatycznymi za granicą232.
Działem łączności zagranicznej kierowała, od chwili powstania komórki, Emilia Malessa („Marcysia”, „Mila”, „Maniuta”, „Miłosza”). Jej zastępcą od 1941 r. była
Wanda Stefania Klimaszewska-Fillerowa ps. Dziunia, która z końcem 1941 r. została oddelegowana do „Dworca Wschodniego” jako kurierka. Jej miejsce zajęła
Helena Latkowska-Rudzińska ps. Hela, Dorota.
Działalność placówki obejmowała trasy kurierskie wiodące przez Słowację do
Budapesztu (trasa „Południe”), przez Gdynię do Skandynawii (trasa „Północ”)
i przez III Rzeszę do okupowanej Francji dalej („Zachód”)233. W centrali w Warszawie pracowało 49 osób, a w terenie 279. W okresie od września 1941 do lutego
1944 r. przesłano (według niepełnych danych) 144 przesyłek pocztowych za granicę, odebrano 66, wyekspediowano 82 emisariuszy i kurierów234.
Dział łączności z zagranicą miał także wewnętrzną sieć łączności dla codziennej wymiany korespondencji między swoim kierownictwem a kierownikami poszczególnych działów pracy: „Dwa razy w ciągu dnia, w określonych godzinach,
łączniczka kierownika Komórki zgłaszała się w konspiracyjnych lokalach, zwanych „skrzynkami pocztowymi”, gdzie następowała wymiana korespondencji”235.
Od 1940 r. do 6 III 1944 r. główną łączniczką kierownictwa tej komórki była Róża
Marczewska ps. Lula.
Warto nadmienić, iż z chwilą przeniesienia się rządu polskiego do Londynu
zakres pracy Wydziału Łączności Zagranicznej ZWZ–AK znacznie się rozszerzył.
Wiązało się to z rozpoczęciem prac związanych z montowaniem dróg łączności
z Centralą przez Europę Zachodnią. Powołanie do zorganizowania powyższej
łączności dostała w grudniu 1940 r. Elżbieta Zawacka ps. Zo236.
Oprócz wyżej wymienionych służb łączności, które wchodziły w skład „VK”,
znajdowały się ponadto inne komórki organizacyjne w KG ZWZ prowadzone przede wszystkim przez kobiety: wydział personalno-organizacyjno-mobilizacyjny237,
Kancelaria Główna, komórka szyfrów, Samodzielny dział pod nazwą „Przerzuty
graniczne”, komórka finansowa, Referat opieki społecznej, Komórka „Gniazdko”238
oraz komórka alarmowa.
Ibid., s. 63.
Zob.: T. Dubicki, Bazy wojskowej łączności zagranicznej ZWZ–AK w latach 1939–1945, Częstochowa 2000.
234
A. Przewoźnik, Zagroda, „Biuletyn Informacyjny” 2011, nr XXI (5/253), s. 49–60.
235
W. Sadurska, op. cit., s. 64.
236
K. Minczykowska, Cichociemna. Generał Elżbieta Zawacka „Zo”, Torun–Warszawa 2014,
s. 315.
237
Zob.: E. Bukowska, op. cit., s. 16–20.
238
Powołana została w 1941 r. Jej zdaniem było werbowanie i szkolenie narybku do pracy w łączności w porozumieniem z szefostwem WSK. Kierownikiem była Jadwiga Wróblewska ps. Wisia –
W. Sadurska, op. cit., s. 68.
232
233
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W okresie przekształcania ZWZ w AK struktura organizacyjna Oddziału V
(dowodzenia i łączności) KG pozostała praktycznie bez zmian. Wraz z nową sytuacją i zmianą charakteru organizacji zmieniły się także jej potrzeby i kierunki działania: „Wzmożenie walki bieżącej, aż do zakończenia jej powstaniem powszechnym
w kraju; Przeorganizowanie obecnej sieci dowodzenia na nową, zdolną kierować
wzmożoną walką bieżącą w celu przygotowania powstania powszechnego oraz odtworzenia regularnych sil zbrojnych w przypadku pomyślnego przebiegu powstania”239. Zatem wraz ze wzrostem zadań całość zagadnień dowodzenia przejął szef
Oddziału V sztabu KG ppłk Kazimierz Pluta-Czachowski ps. Kuczaba. Do jego
zadań należały m.in. „organizacja dowodzenia ogólnego, koordynacja i kontrola
pracy w działach służb Oddziału V sztabu KG, współpraca z szefem Oddziału II
sztabu KG w zakresie planowania operacyjnego, a także sprawa korespondencji do
i od KG AK”240.
Nowe, a zarazem bardzo ważne zadania wydane przez szefa Oddziału V sztabu KG dla służby łączności zapewne podnosiły rangę działających w niej kobiet.
Zdecydowana większość odnajdywała się właśnie w tym Oddziale, gdzie mogła
z oddaniem służyć zniewolonej ojczyźnie.
2.3. Obsługa technicznych środków łączności przez kobiety
w okresie konspiracji
Jeśli chodzi o działalność łączności radiowej w ZWZ–AK, to zasadniczo możemy podzielić ją na trzy okresy. Pierwszy od marca 1940 r. do 1942 r. – to okres
zakładania i rozbudowy konspiracyjnej łączności radiowej. Drugi od 1942 r. do
października 1944 r. (do upadku powstania warszawskiego) – to okres rozwoju
łączności radiowej oraz intensywnego przygotowania do powszechnego powstania. Trzeci od listopada 1944 r. do momentu zakończenia wojny w 1945 r. – to
okres schyłkowy działalności konspiracyjnej łączności radiowej241.
Łączność techniczna przy Komendzie Głównej SZP miała kryptonim „Joty”
i utworzona została w pierwszej fazie tworzenia SZP. Wówczas otrzymała ona nazwę i poszczególne etaty szefostwa łączności KG. W styczniu 1940 r. kpt. inż. Józef
Srebrzyński ps. Józef został szefem łączności technicznej. Jego zastępcą zaś mianowany został por. łączności Konrad Bogacki ps. Zaremba.
Dotychczasowa grupa radiotelegrafistów obsługujących Komendę Główną
ZWZ była organem wykonawczym. Została z niej uformowana kompania radiotelegraficzna ps. Orbis. W końcu 1942 r. utworzono jeszcze dwie inne kompanie
radiotelegraficzne: „Kram” oraz „Omnibus”. Wszystkie trzy kompanie połączono
w batalion radiotelegraficzny, który obsługiwał Komendę Główną. Uzyskał on
w 1943 r. kryptonim „Iskry”242.
Ibid.
Ibid., s. 68.
241
Ibid., s. 159.
242
Ibid.
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Przede wszystkim głównym zadaniem szefostwa łączności Komendy Głównej
było uruchomienie łączności radiowej kraju z Naczelnym Wodzem. Była to tak
zwana sieć „Z”. Ponadto należało rozwiązać problem łączności radiowej między
KG i okręgami ZWZ–AK w kraju. Podjęto ją na dwóch sieciach: „O” – okręgowej
oraz „I” – inspektorskiej. Za obsługę tych sieci miał odpowiadać wspominany już
radiotelegraficzny batalion „Iskry”.
Inne zadania Szefostwa Łączności KG w zakresie łączności technicznej to:
„Zewidencjonowanie urządzeń, ośrodków produkcji i zapasów sprzętu łączności
wojskowej i cywilnej; Przeniknięcie przy pomocy „wtyczek” do aparatu łączności
w sieci telekomunikacyjnej i w sieci kolejowej okupanta oraz do jego ośrodków
produkcyjnych i składnic materiałów łączności; Wyznaczenie szefów łączności
we wszystkich komendach okręgów, a oficerów łączności w rejonowych inspektoratach i obwodach ZWZ; Współdziałanie z Oddziałem I w zewidencjonowaniu specjalistów w zakresie łączności wojskowej oraz cywilnych specjalistów tej
służby; Rozpracowanie problemu dywersji na sieci okupanta i przygotowanie dla
jej wykonania specjalistów i środków technicznych; Współdziałanie z Oddziałem
II sztabu w wywiadzie łączności w kraju i w służbie przekazywania wiadomości
wywiadowczych; Uruchomienie krajowej produkcji sprzętu (materiałów teletechnicznych i radiotechnicznych); Szkolenie zapasu specjalistów w dziedzinie służby
łączności i produkcji sprzętu łączności”243.
Wraz z uruchamianiem poszczególnych działów szefostwa łączności napływali
nowi pracownicy, a wśród nich również kobiety, m.in. Halina Iwanicka-Bogacka
ps. Halina, która została kierowniczką sekretariatu.
Komórki szefostwa KG były stopniowo rozbudowywane. Skład szefostwa na
początku 1943 r. przedstawiał się następująco: szef łączności Kwatery Głównej
– mjr łączności Stanisław Bilski ps. Gryf, zastępca szefa łączności i oficer organizacyjno-operacyjny – kpt. Władysław Mika ps. Narcyz, sekretariat oddziału łączniczek – kierownik Halina Iwanicka-Bogacka ps. Halina, oficer przekaźnikowy
z sekcją łączniczek przekaźnikowych kpt. Marian Tabeau ps. Koral244.
Warto nadmienić, iż działały sieci radiowe: „Z” – umożliwiająca łączność KG
AK z Naczelnym Wodzem w Londynie, bazami lotniczymi w Wielkiej Brytanii
i we Włoszech oraz okresowo z Kujbyszewem, „O” – dla łączności z komendami obszarów, „I” – dla łączności z niektórymi inspektoratami oraz operacyjnymi i taktycznymi zgrupowaniami partyzanckimi, a także „A” – przewidziana do
uruchomienia powstania powszechnego. Organizowane one były przez kompanie
radiotelegraficzne i oprócz batalionu radiotelegraficznego „Iskry” zorganizowano
również baon telegraficzny pod kryptonimem „Maliny”. W jego skład wchodziły
kompanie: telefoniczna, telegraficzna, wtyczek do urzędów pocztowych245.
Ibid., s. 160.
Ibid.
245
Ibid., s. 160–161.
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Na sam okres powstania przygotowane były następujące służby i oddziały, które podlegały Oddziałowi V sztabu KG:
– „kompania telegraficzna »Orbis« – stała się głównym oddziałem w obsłudze radiowej KG i bazy zrzutowej KG w Kampinosie, łącząc ponadto dowództwo
zgrupowania w Kampinosie z Komendą Główną i Komendą Okręgu w Warszawie
(sieć radiowa »O« i »Z«);
– kompania radiotelegraficzna »Kram« – stała się głównym oddziałem w obsłudze radiowej Komendy Okręgu Stołecznego. Rozpoczęła funkcjonowanie od
1 sierpnia;
– kompania »Omnibus« – włączyła się również swymi elementami do służby
w sieci radiowej Komendy Okręgu”246.
W czasie powstania funkcjonowały jeszcze inne sieci radiowe. Można tu chociażby wymienić konspiracyjną sieć „Z”, która działała na szczeblu KG. Jej radiostacje zostały początkowo uruchomione na Woli, lecz po pewnym czasie przeniesiono je wraz z KG na Stare Miasto, a następnie do Śródmieścia. Omawiana sieć
pracowała na rzecz Delegatury Rządu na Kraj i Komendy Głównej AK. Utrzymywała ona łączność z Londynem i bazą lotniczą w Bari (południowe Włochy)247.
W czasie powstania wiele ośrodków walki było szczelinie izolowanych przez
Niemców. Ciężkie warunki bojowe powodowały, że trudno było nawiązywać łączność. W tej sytuacji KG AK postanowiła wykorzystać centralę łączności kryptonim
„Port” (Anglia). Jej zadaniem było pośredniczenie w korespondencji z odizolowanymi przez wroga dowództwami powstańczymi. Za jej pośrednictwem zapewniano również łączność KG z dowództwami obszarów, okręgów i inspektoratów AK
w kraju. Mimo bardzo ciężkich warunków wymiana korespondencji trwała aż do
momentu przejścia KG ze Starego Miasta do Śródmieścia w nocy z 25 na 26 VIII
1944 r.248
Pewne jest, że kobiety w latach 1939–1945 służyły w konspiracyjnej służbie łączności. Była ona jedną z wielu służb, w której „płeć piękna” zdecydowanie wyróżniała się pod względem liczebności. To kobiety stanowiły jej podstawę,
a nierzadko znajdowały się na stanowiska dowódczych. W konspiracji zaczął być
odtwarzany przedwojenny pomysł zastępowania w wojsku mężczyzn kobietami,
który w praktyce bardzo dobrze się sprawdził.

Ibid., s. 161.
Ibid.
248
Ibid.
246
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KOBIETY A SŁUŻBA ZDROWIA W WOJSKU POLSKIM
1918–1945
Już w XIX w., a nawet znacznie wcześniej kobiety zajmowały się pracą pielęgniarek249 i opiekunek chorych: „Opatrywanie rannych, pielęgnowanie i leczenie
chorych, było po wsze czasy i na wszystkich stadjach dziejowego rozwoju społeczeństw powołaniem, odzywającem się z głębi najrdzenniejszych instynktów kobiecej natury. Spełniała je kobieta, ilekroć mogła, zwalczając wytrwale wszelkie napotykane przeszkody”250. Profesja lekarza wśród płci pięknej pojawiła się znacznie
później. Do grona pionierek należy przede wszystkim zaliczyć: Marię Zakrzewską251, Annę Tomaszewicz-Dobrską252, Teresę Ciszkiewicz253, Teodorę Krajewską254.
W XIX w. zarówno kształcenie, jak i praktyka kobiet-lekarzy odbywała się poza
granicami ziem polskich. Z upływem czasu i trendów przybywających z zachodu
Europy najszybszy dostęp do nauki i rozwoju swojej pasji uzyskały kobiety w za249
Zob.: Zawody medyczne na ziemiach polskich w XIX i XX wieku. Zawód pielęgniarki na ziemiach polskich w XIX i XX wieku, pod red. B. Urbanek, Warszawa 2008.
250
M. Lipińska, Kobieta i rozwój nauk lekarskich, Warszawa 1932, s. 5.
251
Maria Zakrzewska – córka lekarza, feministka i abolicjonistka, lekarka pochodzenia polskiego urodzona w Niemczech. Była pierwszą kobietą w USA, która uzyskała stopień doktora medycyny,
zob. szerzej: ibid s. 167–169.
252
Anna Tomaszewicz-Dobrska – polska lekarka chorób kobiecych i pediatra, pierwsza w Polsce
kobieta praktykująca jako lekarz, zob. szerzej: ibid. s. 169–170.
253
Teresa Ciszkiewicz – w 1873 r. wbrew woli rodziców wyjechała na studia medyczne do Brna.
W 1879 r. otrzymała dyplom lekarski. Do 1883 r. pracowała jako asystentka przy katedrze chemii
fizjologicznej prof. Neckiego. W 1883 r. powróciła do kraju i nostryfikowała dyplom lekarski w Petersburgu. Zamieszkała w Warszawie, gdzie prowadziła praktykę ginekologiczną, zob. szerzej: ibid.
s. 170–171.
254
Teodora Krajewska – polska lekarka i nauczycielka. W 1883 r. za zaoszczędzone pieniądze
wyjechała na studia do Genewy. Początkowo studiowała na wydziale przyrodniczym, w 1885 r. przeniosła się na medycynę. Od 1890 r. pracowała jako asystentka profesora fizjologii Schiffa. W roku
1893 wyjechała do Tuzli w Bośni, gdzie pracowała jako lekarz chorób kobiecych (leczyła głównie
muzułmanki). Po 6 latach przeniosła się do Sarajewa, pozostając tam do 1928 r. Poza wypełnianiem
obowiązków zawodowych wykładała też higienę w seminariach nauczycielskich dla dziewcząt, uczyła dzieci polskie języka polskiego w szkole dla Polaków. Występowała też aktywnie w sprawie studiów
uniwersyteckich kobiet, zob. szerzej: ibid., s. 171–173.
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borze austriackim. 31 III 1878 r. minister oświaty udzielił tzw. nostryfikacji dyplomów zagranicznych, dzięki czemu kwalifikacje zdobyte przez kobiety za granicą
liczyły się także w zaborze austriackim. Rok później na Uniwersytecie Lwowskim
pojawiła się pierwsza hospitantka wydziału lekarskiego, a na krakowskiej uczelni
w 1880 r.255 Z biegiem lat liczba studentek rosła, a prawa kobiet rozszerzano, idąc
za przykładem innych europejskich uniwersytetów.
3.1. Cywilna służba zdrowia w II Rzeczypospolitej
Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości obok konieczności uregulowania
ważnych spraw społecznych dotyczących m.in. organizacji policji komunalnej stały sprawy związane z ochroną zdrowia społeczeństwa. Właśnie nad nimi w pierwszej kolejności rozpoczął prace rząd Jędrzeja Moraczewskiego.
W art. 1 dekretu Dziennika Praw Królestwa Polskiego z dnia 4 IV 1918 r.,
czytamy: „Z zakresu kompetencji Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, określonej
w art. 24 dekretu Naszego o Tymczasowej Organizacji Władz Naczelnych w Królestwie Polskiem z dnia 3 I 1918 r., wyłącza się sprawy służby zdrowia. Równocześnie rozszerza się określoną w art. 29 tegoż dekretu kompetencję Ministerstwa
Opieki Społecznej i Ochrony Pracy przez przekazanie mu spraw publicznej służby
zdrowia. Tak rozszerzony urząd otrzyma nazwę Ministerstwa Zdrowia Publicznego, Opieki Społecznej i Ochrony Pracy”256. Powyższy dekret był wyrazem troski
o zdrowie publiczne i potrzebę jego kontrolowania. Na mocy kolejnego dekretu
z dnia 30 X 1918 r. Rada Regencyjna Królestwa Polskiego rozdzieliła kompetencje
Ministerstwa Zdrowia Publicznego, Opieki Społecznej i Ochrony Pracy, tworząc
dwa osobne: „Znosi się utworzone Dekretem z dnia 4 IV 1918 r. Ministerstwo
Zdrowia Publicznego, Opieki Społecznej i Ochrony Pracy. Równocześnie tworzy
się: Ministerstwo Zdrowia Publicznego i Opieki Społecznej oraz Ministerstwo
Ochrony Pracy, którym przekazuje się sprawy do odnośnych dziedzin należące”257.
Zbyt wiele obowiązków spoczywających na jednym ministerstwie zmusiło władze
do rozdzielenia jego kompetencji.
Po objęciu władzy przez Józefa Piłsudskiego utworzono Ministerstwo Pracy
i Opieki Społecznej, natomiast osobno powstało Ministerstwo Zdrowia Publicznego. Pierwsze z ministerstw przez cały okres II Rzeczpospolitej funkcjonowało
we wszystkich rządach, natomiast Ministerstwo Zdrowia Publicznego istniało do
1923 r. (pierwszy rząd Władysława Sikorskiego 16 XII 1922–26 V 1923 r.). W późniejszych rządach nie spotykamy już ministrów zdrowia publicznego. Ostatnim
był Witold Chodźko (1918–1919 i 1922–1923). Funkcje oraz kompetencje MiniM. Kondracka, Kobiety na Uniwersytetach, [w:] Równe prawa i nierówne szanse. Kobiety
w Polsce międzywojennej, pod red. A. Żarnowskiej i A. Szwarca, Warszawa 2000, s. 271.
256
Dziennik Praw Królestwa Polskiego z 1918 r., nr 5, poz. 8, http://dziennikustaw.gov.pl/
DU/1918/s/5/8, dostęp z dn. 1 XI 2013 r.
257
Dziennik Praw Królestwa Polskiego z 1918 r., nr 14, poz. 31, http://dziennikustaw.gov.pl/
DU/1918/s/14/31, dostęp z dn. 1 XI 2013 r.
255
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sterstwa Zdrowia Publicznego przejęło po części Ministerstwo Pracy i Opieki Społecznej oraz Ministerstwo Spraw Wewnętrznych. Być może wynikało to z chęci
zaoszczędzenia pewnej kwoty do budżetu państwa. Przy Ministerstwie Spraw Wewnętrznych został powołany Departament Służby Zdrowia.
W 1919 r. wybuchła wojna polsko-bolszewicka. Kobiety-lekarki ochoczo podążyły za wojskiem polskim w celu niesienia pomocy rannym żołnierzom. Płeć
piękna z wykształceniem medycznym pracowała w szpitalach i ambulansach. Studentki medycyny zastępowały lekarzy wojskowych, których było niewielu. Zawodowe pielęgniarki oraz ochotniczki często narażały swoje życie podczas zabierania rannych z pola walki. Wiele z nich zginęło prawdziwie bohaterską śmiercią.
Dowodem na to mogą być późniejsze działania rządu polskiego, a mianowicie
w uznaniu 43 kobiety-lekarze zostały odznaczone orderem Virtuti Militari, a 100
z nich Krzyżem Walecznych258.
Po zwycięskiej wojnie nad bolszewikami w 1920 r. wydziały lekarskie na polskich uniwersytetach uległy reorganizacji i na studia zaczęto przyjmować więcej
kobiet. Liczba studentek zwiększała się z roku na rok. W roku 1920 na Uniwersytecie Jagiellońskim pierwszy raz w Polsce nadano stopień doktora habilitowanego.
Została nim Helena Gajewska, która uzyskała docenturę w zakresie filozofii i medycyny.
Osiem lat później struktura zawodowa lekarzy w Polsce, w tym kobiet przedstawiała się następująco:
Tabela 1. Lekarze w Polsce według wieku i płci w 1928 r.
Lekarze

Do 30 lat
Do 40 lat
Do 50 lat
Od 50 lat
Razem
1101
2355
1507
1746
6709
Mężczyźni
16,4%
35,1%
22,5%
26,0%
100%
246
347
84
12
689
Kobiety
35,7%
50,4%
12,2%
1,7%
100%
Razem
1347
2702
1591
1758
7398
Źródło: E. Więckowska, Lekarze jako grupa zawodowa w II Rzeczpospolitej, Wrocław 2004,
s. 56.

Dane przedstawione w tabeli wyraźnie wskazują, że zawód kobiety-lekarki dopiero się rozwijał. Nadal fach ten w zdecydowanej większości „spoczywał w rękach
mężczyzn”259.
W kolejnych latach liczebność kobiet w zawodach medycznych systematycznie rosła. Służba zdrowia wśród kobiet była gałęzią pracy wiodącą, jednak należy
nadmienić, iż w tym miejscu mowa o wszystkich zawodach medycznych: lekarki,
pielęgniarki, higienistki, dentystki, weterynarze, farmaceutki, medyczny personel
Ibid., s. 177.
Zob. szerzej: J. Żarnowski, Struktura społeczna inteligencji w Polsce w latach 1918–1939, Warszawa 1964, s. 258–266.
258
259
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pomocniczy. Udział kobiet m.in. w służbie zdrowia w latach 1930–1933 przedstawia poniższa tabela.
Tabela 2. Odsetek kobiet wśród pracowników umysłowych według dziedziny pracy
Odsetek kobiet
na 100 zatrudnionych osób
1930 rok
1933 rok
Ogółem
30,0 %
31,1%
Rolnictwo i leśnictwo
8,0%
7,8%
Przemysł
19,1%
20,4%
Handel towarowy
35,0%
35,9%
Handel pieniężny i ubezpieczenia
33,1%
36,5%
Usługi
39,5%
33,6%
Komunikacja i transport
38,3%
34,8%
Służba zdrowia
50,2%
53,3%
Widowiska
34,0%
37,9%
Szkolnictwo i wychowanie
52,8%
52,8%
Adwokatura, sądownictwo
37,5%
33,2%
Administracja państwowa i samorządowa
21,8%
19,6%
Nauka, literatura i sztuka
27,5%
25,2%
Inne
41,2%
46,8%
Źródło: J. Żarnowski, Kobiety w strukturze społeczno-zawodowej Polski międzywojennej,
[w:] Równe prawa i nierówne szanse. Kobiety w Polsce międzywojennej, pod red. A. Żarnowskiej i A. Szwarca, Warszawa 2000, s. 102.
Gałęzie pracy

Dla celów poznawczych w tabeli zamieszczono także inne zawody, dzięki temu
widać liczebność kobiet pracujących w służbie zdrowia. W roku 1930 kobiety pracujące w omawianej gałęzi zawodowej znajdowały się na drugim miejscu zaraz po
pracy w szkolnictwie i wychowaniu. Sytuacja uległa zmianie w roku 1933, kiedy
liczba kobiet pracujących w służbie zdrowia wysunęła się na pierwszą pozycję. Pielęgniarki i higienistki dominowały wśród medycznych zawodów kobiecych. Lekarki w okresie międzywojennym w Polsce stanowiły zdecydowaną mniejszość.
Zawód lekarski był wykonywany przez kobiety przed I wojną światową, a pod koniec dwudziestolecia „płeć piękna” stanowiła ponad 15% lekarzy (1939 r.), w wielkich miastach ponad 20%, a w Warszawie bez mała ¼. Kobiety wówczas dopuszczono już do wszystkich specjalizacji medycznych, a nie tylko do dawno uznanych
„specjalności kobiecych” (położnictwo, ginekologia, pediatria). Powyższa statystyka według Janusza Żarnowskiego260 jest bardzo zbliżona do obliczeń Elżbiety

J. Żarnowski, Kobiety w strukturze społeczno-zawodowej Polski międzywojennej, [w:] Równe
prawa i nierówne szanse. Kobiety w Polsce międzywojennej, pod red. A. Żarnowskiej i A. Szwarca,
Warszawa 2000, s. 104.
260
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Więckowskiej, według której w 1938 r. w miastach powyżej 100 000 mieszkańców
liczba kobiet-lekarzy stanowiła 20-procentowy odsetek261.
Jak już wcześniej wspomniano, zawód lekarki nie był aż tak popularny jak pielęgniarki. Wynikało to przede wszystkim z trudności, na jakie napotykały kobiety,
by dostać się na studia medyczne. Wiele z nich nie miało środków finansowych na
naukę, odpowiednich „kontaktów” bądź po prostu wystarczającego samozaparcia,
by podejmować tego typu studia. Wyjściem z takich sytuacji było kształcenie się
w zawodzie pielęgniarki, ponieważ profesja była bardzo zbliżoną, zatem kobiety
nie musiały rezygnować ze swoich zainteresowań, a z biegiem czasu, jak się okaże,
mogły się doszkalać i w końcu podjąć swoje wymarzone studia262.
Na ziemiach polskich aż po schyłek XIX stulecia utrzymywał się charytatywno-społeczny, a nie zawodowy charakter pielęgniarstwa. Chorymi opiekowały
się przede wszystkim siostry zakonne, m.in.: szarytki, elżbietanki, boromeuszki,
franciszkanki263. W bardzo małym stopniu chorymi opiekowały się osoby świeckie, jednak i takie się zdarzały. Najczęściej pozostawały one na usługach gmin
żydowskich lub były zrzeszone w towarzystwach czy w grupach wspólnotowych,
np. w Bractwie Szpitalnym czy w warszawskim Zgromadzeniu Pomocniczym do
pielęgnowania chorych przy Szpitalu Starozakonnych264. Od lat 30 XIX w. zaczęto
dostrzegać znaczenie pielęgnowania chorych. Właśnie na ten czas przypadają próby uruchomienia w Królestwie Polskim pierwszej szkoły świeckiej dla pielęgniarek. Zaczęto także wydawać pierwsze publikacje poświęcone opiece nad chorymi
i rannymi (m.in. Ludwik Gąsiorowski przetłumaczył z języka niemieckiego pracę
Carla Emila Gedicke pt. Przewodnik do pielęgnowania chorych do użytku w szkole posług chorych berlińskiego zakładu Szarite, tudzież do własnej nauki, Poznań
1838 r.). W porównaniu z innymi częściami Europy, na ziemiach polskich istniało
spore opóźnienie w rozwoju szkolnictwa zawodowego. Jednak potrzeba kształcenia personelu medycznego była ogromna. Średnio na jedną osobę pielęgnującą
w roku 1905 przypadało od 30 do 50 chorych265. Chorymi, oprócz wspomnianych
sióstr zakonnych zajmowali się także felczerzy i personel tzw. służby niższej266, lecz
w bardzo ograniczonym zakresie.
Dzięki autonomii galicyjskiej, w zaborze austriackim Najlepsze warunki mieli Polacy mieszkający W Galicji, w zaborze austriackim. Społeczeństwo cieszyło
się rozległą autonomią, a co w konsekwencji umożliwiało kultywowanie narodoE. Więckowska, Lekarze jako grupa zawodowa w II Rzeczpospolitej, Wrocław 2004, s. 48.
W czasie II wojny światowej, wiele pielęgniarek zastępowało lekarzy. Te z kobiet, które przeżyły w wielu przypadkach po wojnie podejmowały studia medyczne.
263
B. Urbanek, Zmagania o profesję w XIX i XX wieku (do roku 1963), [w:] Zawody medyczne na
ziemiach polskich w XIX i XX wieku. Zawód pielęgniarki na ziemiach polskich w XIX i XX wieku, pod
red. B. Urbanek, Warszawa 2008, s. 56.
264
Ibid., s. 57.
265
Ibid., s. 59.
266
Służba rekrutowała się z najniższych warstw społecznych. Pełniła zapewne bardziej funkcje
porządkowe na salach chorych niż opiekuńcze – B. Urbanek, op. cit., s. 59.
261
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wych tradycji. Była to sytuacja wyjątkowa na tle innych zaborów. To właśnie tam
w 1895 r. powstała pierwsza szkoła pielęgniarstwa przy Szpitalu Powszechnym we
Lwowie. W 1911 r. w Krakowie zaczęła działać Szkoła Pielęgniarek Zawodowych
Stowarzyszenia PP Ekonomek św. Wincentego a Paulo. Szkoła funkcjonowała do
1921 r. z przerwą w czasie pierwszej wojny światowej. Ukończyło ją czterdzieści
jeden uczennic, których praca była bardzo wysoko oceniana przez społeczeństwo
i stała się wzorem do naśladowania dla następnych pokoleń pielęgniarek.
Przed wybuchem I wojny światowej zakładano dalsze szkoły, które kształciły
personel pielęgniarski, m.in. również w galicyjskim Kulparkowie267 i w Poznaniu,
w zaborze pruskim. Dodać można, że powstające na naszych ziemiach pielęgniarstwo
stawało się profesją dość jednorodną, bazująca bowiem głównie na kobietach268.
Po zakończeniu wojny w niepodległym państwie polskim pielęgniarstwo zaczęło nabierać nowego wymiaru. Władze państwowe określały wówczas, że liczebność i stan przygotowania do zawodu było zadowalające, jednak w rzeczywistości
tak nie było. Obliczano wówczas kadry na około 7 tys. osób, zajmujących się pielęgnowaniem chorych, jednak tylko 600 z nich uzyskało pozytywną ocenę Polskiego Czerwonego Krzyża (ukończyło szkołę pielęgniarską lub odbyło kurs PCK)
i wyłonionego w jego strukturze Korpusu Sióstr. Tymczasem zapotrzebowanie liczebne pielęgniarek obliczano na 15 tys. osób, uwzględniając przy tym aktualną
liczbę mieszkańców w kraju269.
Do 1925 r. utworzono wiele szkół pielęgniarstwa. Większości z nich została
założona przez wykształcone pielęgniarki przybywające do Polski z zachodu Europy. Z obcych wzorów czerpano, również wytycznie oraz programy, które tworzone
były przez Międzynarodową Radę Pielęgniarek (International Council of Nurses
– ICN)270 i jej agend. Utworzono następujące szkoły: Wyższą Szkołę Pielęgniarek i Higienistek w Poznaniu, Warszawską Szkołę Pielęgniarstwa, Uniwersytecką
Szkołę Pielęgniarek i Higienistek w Krakowie, Szkołę Pielęgniarstwa na Czystym
w Warszawie, Szkołę Pielęgniarstwa PCK oraz Szkołę Pielęgniarstwa przy Szpitalu
Powszechnym we Lwowie271.
Warto nadmienić, że bez wsparcia Polskiego Czerwonego Krzyża rozwój pielęgniarstwa w II RP nie przebiegałby tak sprawnie. PCK, aby spełniać swoje cele,
musiało szkolić i dokształcać kadrę pielęgniarską. Bez „armii sióstr” nie mógłby
Miejscowość koło Lwowa. Znajdował się tam zakład dla obłąkanych.
B. Urbanek, op. cit., s. 62.
269
Zob. szerzej: B. Urbanek, Kształtowanie się statusu zawodu pielęgniarskiego na ziemiach polskich w latach 1830–1938, [w:] Kobieta i praca, pod red. A. Żarnowskiej i A. Szwarca, Warszawa 2000,
s. 112–113.
270
Powstała w 1899 r. Jej zadaniem była pomoc w tworzeniu narodowych towarzystw pielęgniarskich, stanowiących reprezentację tego środowiska w organizacji międzynarodowej. Celami ICN
były: ujednolicenie systemu kształcenia, kryteriów naboru kandydatek do zawodu, opracowanie zasad etyki zawodowej, uregulowanie przepisów prawnych, podniesienie statusu pielęgniarki, wymiana doświadczeń, zjednoczenie sił.
271
B. Urbanek, Zmagania o profesję w XIX i XX w wieku...., s. 64–65.
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on praktycznie działać. W latach 1927–1929 PCK nieustannie prowadził szkolenia
pielęgniarek zawodowych, oprócz tego Zarząd Główny PCK miał znaczący wpływ
na dwie największe szkoły pielęgniarstwa tamtego okresu, a mianowicie Wyższą
Szkołę Pielęgniarek i Higienistek w Poznaniu oraz Warszawską Szkołę Pielęgniarstwa. Fundatorem tych szkół bowiem był Zarząd Główny Amerykańskiego Czerwonego Krzyża, który zaalarmowany raportami z Polski o dramatycznej sytuacji,
szerzących się epidemiach duru brzusznego, plamistego i czerwonki oraz liczbie
rannych, wysłał do Polski Misję Amerykańskiego Czerwonego Krzyża. Dyrektorkami większości powstających szkół w Polsce były zatem bardzo starannie wykształcone pielęgniarki amerykańskie272.
Dużym sukcesem środowiska pielęgniarskiego było powstanie w 1923 r. Stowarzyszenia Absolwentek Szkół Pielęgniarstwa. Zostało ono zarejestrowane w Ministerstwie Służb Wewnętrznych i uzyskało osobowość prawną. Kolejny prawnym
sukcesem był rok 1925, kiedy to powstało Polskie Stowarzyszenie Pielęgniarek Zawodowych (PSPZ).
W 1926 r. w Departamencie Służby Zdrowia Spraw Wewnętrznych powstał
Referat Pielęgniarski z Maria Babicką-Zechertową na czele. Skutkiem tego było
uruchomienie kolejnych szkół w latach trzydziestych. Powstały m.in.: Szkoła Pielęgniarstwa i Pracy Społecznej Okręgu PCK w Katowicach ( od 1 IV 1927), Szkoła
Pielęgniarstwa PCK w Warszawie (od 19 IV 1929), Szkoła Okręgowego Związku
Kas Chorych w Poznaniu (od 5 IV 1932), Katolicka Szkoła Pielęgniarek w Poznaniu (od 22 X 1936 r.)
Ważnym dla rozwoju pielęgniarstwa w II RP był rok 1935, kiedy uchwalono
tzw. ustawę o pielęgniarstwie. Na jej podstawie pielęgniarki uzyskały uprawnienia
pracowników umysłowych, o co zabiegały od lat. Była ona „milowym krokiem”
w rozwoju polskiego profesjonalnego pielęgniarstwa: podniosła je do rangi zawodu, zaprowadziła porządek organizacyjny, umocniła jego rangę i znaczenie. Polskie
pielęgniarki cieszyły się wysokim statusem i szacunkiem społecznym. Władze II RP
w 1938 r. w dowód uznania przyznały pielęgniarkom, absolwentkom wybranych
szkół przywilej głosowania do Senatu. Była to nobilitacja i wielkie wyróżnienie.
W 1938 r. zawodowo pracowało około 6,5 tys. pielęgniarek, z których niespełna co piąta posiadała dyplom szkoły pielęgniarskiej, a na 10 tys. mieszkańców
przypadały tylko dwie pielęgniarki273. Założenie wyszkolenia odpowiedniej liczby
pielęgniarek do liczby ludności w okresie międzywojennym nigdy się nie powiodło. Ten i tak już zły stan drastycznie pogorszył wybuch II wojny światowej, w wyniku którego zamknięto prawie wszystkie szkoły pielęgniarskie. Zarówno kobiety
zajmujące się profesją lekarską, jak i te parające się zawodem pielęgniarki odegrały
ważną rolę w kampanii wrześniowej, a później w działalności konspiracyjnej. WieZ. Abramek, Powstanie i działalność Polskiego Czerwonego Krzyża 1912–1951, Warszawa
2001, s. 117.
273
J. Górajek-Jóźwik, Kalendarium pielęgniarstwa polskiego, Warszawa 1998, s. 25.
272
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le z nich bowiem swój cywilny charakter pracy musiało zamienić na wojskowy.
Zmusiła je do tego sytuacja polityczna.
3.2. Wojskowa służba zdrowia w II Rzeczpospolitej
W oparciu o doświadczenia z I wojny światowej znaczenie wojskowej służby
zdrowia wzrosło. Możliwość prowadzenia wieloletniej wojny i postęp techniczny
zmuszały automatycznie do jej rozwoju i poprawy działalności274.
Od 1918 r., kiedy rozpoczęło się odbudowywanie niepodległego państwa polskiego, zarówno środki materialne, jak i personalne, jakimi dysponowało wojsko
w zakresie sanitarnym, były minimalne. Przejmowane zakłady i urządzenia sanitarne po wojskach zaborczych pozostawiały dużo do życzenia. Większość niezbędnych rzeczy, takich jak leki czy środki opatrunkowe, została rozgrabiona
przez wycofujące się wojska. Stanowiło to duży problem, ponieważ na terenie ziem
polskich wówczas nie istniała ani jedna wytwórnia tego typu materiałów. Szpitale
były źle wyposażone, a stale przybywających rannych z frontu walk trzeba było
gdzieś umieszczać. Z powodu złych warunków sanitarnych w kraju wybuchały
liczne epidemie, zwłaszcza grypy hiszpańskiej oraz duru plamistego275. Ogromnym problemem były także epidemie weneryczne, przed którymi zarówno wojsko,
jak i ludność cywilną ostrzegały tylko nieliczne plakaty profilaktyczne.
W 1919 r., czyli w momencie przybycia do kraju armii gen. Józefa Hallera,
odnotowuje się informacje o niewielkiej poprawie materiałowej w zakresie zaopatrzenia służby zdrowia. Armia ta z Francji przywiozła ze sobą spore zapasy leków
i środków opatrunkowych, a także aparaturę medyczną.
Kształtowanie się i rozwój wojskowej służby zdrowia w II Rzeczpospolitej było
ciężkie, ponieważ wyrastała ona na podłożu o bardzo trudnych warunkach, zarówno materialnych, jak i personalnych. Wojsko potrzebowało czasu na swoją odbudowę i reorganizację. Pobór i formowanie się Wojska Polskiego nie stanowiły aż
tak wielkiego problemu jak ochrona jego zdrowia.
Pierwsze kroki zmierzające do odbudowy wojskowych oddziałów sanitarnych
zostały podjęte przez społeczeństwo Wielkopolski, jeszcze przed rozpoczęciem
powstania w listopadzie 1918 r. Charytatywne towarzystwa wielkopolskie, żeńskie
drużyny Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”, samopomocowe organizacje kobiece oraz harcerstwo przygotowywały się do akcji sanitarnej i społeczno-opiekuńczej, przewidując nieuniknioną walkę. W drugiej połowie listopada 1919 r.
ukonstytuował się zarząd poznańskiego oddziału PCK z Izabelą Drewską jako
przewodniczącą276. Zarząd od razu postanowił przeszkolić odpowiednią liczbą
sióstr PCK. Zgłosiło się wiele ochotniczek, dla których uruchomiono cztery kursy sanitarne przy polskich szpitalach. Uczyniły one spory wysiłek, szkoląc liczny
274
Zob. szerzej: S. Wojtkowiak, Lancet i karabin. Dzieje szkolnictwa medycznego w Wojsku Polskim, Warszawa 1973, s. 56–59.
275
Ibid., s. 61.
276
Zarys dziejów wojskowej służby zdrowia, pod red. W. Zaniewskiej, Warszawa 1974, s. 260–261.
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personel sanitarny. Latem 1919 r. armia wielkopolska oprócz armii błękitnej była
najlepiej zorganizowaną i wyposażoną pod względem sanitarnym. Po wybuchu
powstania, w toku walk powstawały liczne kadry sanitarne i odpowiednie placówki służby zdrowia.
Wspominając o powstaniu wielkopolskim, należy również nadmienić o powstaniach śląskich (1919–1921), podczas których wybitną rolę odegrały działający
na Śląsku Polski Czerwony Krzyż oraz liczne grupy studentów medycyny z Poznania i Krakowa, które ochotniczo wspierały działania wojsk powstańczych277.
Zła sytuacja służby zdrowia Wojska Polskiego miała także wpływ na wojnę
z Rosją bolszewicką. Trudno określić, jak duży odsetek żołnierzy zginął z powodu
złych warunków sanitarnych. Lista strat opublikowana w 1934 r. przez Wojskowe
Biuro Historyczne, również daleka od dokładności, wylicza: „[...] 19 tys. poległych
i 27 tys. zmarłych od ran lub chorób, 54 tys. zaginionych, 115 tys. rannych, 400
tys. chorych i 38 tys. strat »bez diagnozy«”278. Dane te są dalekie od prawdziwych.
Mimo to należy w tym wyliczeniu zwrócić uwagę na stosunek chorych do rannych.
Oczywiście taki stan rzeczy jest tłumaczony bardzo niskim poziomem higieny, co
w konsekwencji powodowało liczne choroby epidemiczne. Jednak do czynników
zwiększających śmiertelność rannych żołnierzy zaliczane jest także słabe wyposażenie wojska (np. w 1920 r. część żołnierzy została umundurowana w papierowe
spodnie i bluzy), ale i wątłe zaopatrzenie279.
Po zakończeniu wojen o granice Polski wojsko w 1922 r. rozpoczęło proces
przechodzenia na stopę pokojową. W 1923 r. Sztab Wojska określił, że stan wojska
łącznie miał wynosić 277 tys., co stwarzało duże zapotrzebowanie na pracowników służby zdrowia. Należy nadmienić, iż po demobilizacji armii służba sanitarna
nadal pozostawała w pełnej gotowości, wielu żołnierzy bowiem jeszcze przez długi
czas wymagało fachowej opieki. Należało jednak rozpocząć likwidację wojskowej
służby zdrowia, ponieważ cierpiała na tym ludność cywilna. Praktycznie wszyscy
lekarze i pielęgniarki to byli cywile, którzy na czas wojny wcielani byli do wojska.
Zatem likwidacja tej części wojska przedstawiała się w sposób następujący:
Tabela 3. Proces likwidacji szpitali wojskowych po wojnie polsko-bolszewickiej (1919–
–1921).
Rok
Szpitale wojskowe
Łóżka
1920 r.
170
90 tys.
1921 r.
150
80 tys.
1922 r.
67
20 tys.
1924 r.
65
14 tys.
1927 r.
77 (w tym garnizonowe izby chorych)
9 068
Źródło: S. Wojtkowiak, Szkolnictwo medyczne w Wojsku Polskim w latach 1918–1958, Łódź
1968, s. 75.
S. Wojtkowiak, op. cit., s. 63–65.
Ibid., s. 67.
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Ibid.
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Braki kadr medycznych w szpitalach powodowały liczne prośby do władz państwowych o zwalnianie lekarzy do cywila. Brak służb medycznych i sanitarnych
był bardzo odczuwalny. Przez cały okres II Rzeczpospolitej aż do roku 1939 owych
niedostatków nie udało się wypełnić. Pion wojskowy sam musiał zapewniać sobie
wyszkolenie kadr medycznych. W 1922 r. zarysował się jeden z pierwszych schematów organizacyjnych wojskowej służby zdrowia.
Schemat 1. Organizacja wojskowej służby zdrowia 1922–1925*
Minister Spraw Wojskowych
Wojskowa Rada Sanitarna
(organ doradczy Szefa Departamentu
Sanitarnego Spraw Wojskowych)

Departament Sanitarny Spraw Wojskowych

Poszczególne Okręgi Korpusu

Wojskowy Instytut Sanitarny
– Wydział naukowo-doświadczalny
– Wojskowa Szkoła Sanitarna

Szefostwo broni i służb korpusu
w tym
Szef Sanitarny Okręgu Korpusu
w skład którego wchodził:
– batalion
– szpitale okręgowe
(10 szpitali ogółem)
– podział na rejony sanitarne

Rejony Sanitarne
– na czele kierownik danego regionu
– rejonowe zakłady sanitarne
(szpitale rejonowe, filie szpitali rejonowych)

Centralna Składnica Sanitarna

Batalion sanitarny
– drużyna dowódcy batalionu
(personel administracyjny
i organy służb)
– trzy kompanie sanitarne
(po cztery plutony)
– warsztat sanitarno-techniczny
(personel specjalistyczny
i obsługa)
– kadra batalionu zapasowego
(ewidencja główna i magazyn)

Kompania sanitarna
– drużyna dowódcy
– cztery plutony sanitarne
po dwie drużyny
(po dwie sekcje sanitarne)
*
Zob. szerzej: A. Felchner, Służba zdrowia Wojska Polskiego (od jesieni 1918 r. do mobilizacji
w 1939 r.). Rozprawa habilitacyjna, cz. 1, Łódź–Warszawa 1990, s. 31– 40 i 43–52.

Źródło: Opracowanie własne, na podstawie: Almanach oficerski na rok 1923/1924, dział III,
praca zbiorowa, pod red. K. Firicha, Warszawa 1923, s. 100–111.

Powyższy schemat będzie się zmieniał przez okres II Rzeczpospolitej. Jednak
jedynym elementem ulegającym zmianie będzie kwestia wojskowego szkolnictwa
medycznego (na schemacie zakreślona elipsą).
Na mocy rozkazu ministra spraw wojskowych 31 X 1922 r. istniejąca wcześniej
Szkoła Aplikacyjna Korpusu Oficerów została przekształcona w Wojskową Szkołę
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Sanitarną (1922–1925)280. W roku 1925 nastąpiła kolejna reorganizacja, którą regulował akt pt.: „Organizacja służby zdrowia na stopie pokojowej”281 wydany przez
Ministerstwo Spraw Wojskowych 18 IV 1925 r. Na jego podstawie Wojskowy Instytut Sanitarny oraz Wojskowa Szkoła Sanitarna przestały istnieć. W ich miejsce powołano Oficerską Szkołę Sanitarną (OSS) (1925–1928), do której włączono
szpital wojskowy na Ujazdowie. W 1928 r. w celu nawiązania do tradycji z czasów
Królestwa Kongresowego nastąpiło przemianowanie nazw szkół (wszystkie szkoły wojskowe – nie tylko medyczne). OSS otrzymała nazwę Szkoły Podchorążych
Sanitarnych (1928–1930). Ostatnią zmianą wynikającą ze wzrastających zadań
szkoleniowych podchorążych zawodowych było utworzenie z dniem 1 IV 1930 r.
Centrum Wyszkolenia Sanitarnego. Sama Szkoła Podchorążych Sanitarnych nie
została zlikwidowana, tylko weszła w skład CWSan., oprócz niej znajdowała się
tam również komenda główna CWSan. oraz Szpital Szkolny. Struktura ustalona
wówczas utrzymała się aż do 1939 r.282
Schemat 2. Organizacja Komendy CWSan. na dzień 31 XII 1931 r.
Komendant
CWSan.

Kwatermistrz

Dyrektor Nauk

Oficer materiałowy

Kompania administracyjna

Drużyna komendanta
(adiutant, personel
pomocniczy, lekarz
szkolny)

Dowódca Kompanii

Kapelan

Płatnik

Pracownia
statystyczna

Wykładowcy przedmiotów wojsk.-med.
Oficer
żywnościowy

Kurs oficerów stażystów
Bibliotek z historycznym Muzeum Wojsk.
- Lekarskim

Źródło: S. Wojtkowiak, Lancet i karabin. Dzieje szkolnictwa medycznego w Wojsku Polskim,
Warszawa 1973, s. 104.

Jeśli chodzi o samo szkolenie i specjalizację w CWSan., to poszerzono zakres
wykładanych przedmiotów medycznych. Podchorążowie odbywali równolegle
studia cywilne (lekarskie lub farmaceutyczne) na Uniwersytecie Warszawskim,
a szkoła zapewniała im niezbędne podręczniki i pomoce naukowe. Obowiązywała
zasada, że za odbyte studia absolwenci byli zobowiązani do odpracowania trzech
lat w wojsku na wyznaczonym stanowisku. Jeśli chodzi jednak o warunki przyjęcia do szkoły, to niektóre kwestie uległy zmianie (studia medyczne). Wymagania
wobec kandydata były następujące: musiał legitymować się maturą, umożliwiającą
mu podjęcie nauki na Wydziale Medycznym Uniwersytetu Warszawskiego, powinien odznaczać się nienagannym zdrowiem oraz nie mógł być starszy niż 24 lata.
Wiek kandydatów przyjmowanych kandydatów ulegał w omawianym okresie ciągZob. szerzej: S. Wojtkowiak, Szkolnictwo Medyczne w Wojsku Polskim, Łódź 1968, s. 81–83.
Idem, Lancet i karabin. Dzieje..., s. 101.
282
Ibid., s. 103–107.
280
281
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łym zmianom. I na przykład od 1930 r. maksymalny wiek ograniczono do 22 lat.
Ukończenie szkoły dawało kandydatowi tytuł podporucznika Korpusu Sanitarnego. Ważnym założeniem szkoły było wprowadzenie równolegle do zajęć uniwersyteckich programu wyszkolenia wojskowego. Przez pierwsze trzy lata obejmowało
ono wyszkolenie na poziomie szkoły podchorążych, natomiast kolejne dwa lata
poświęcone było szkole oficerskiej. Cały cykl szkolenia podporządkowany był jednakże nauce na uniwersytecie, tak aby wyszkolenie wojskowe nie powodowało zaniedbania w wyszkoleniu fachowym. Z trzymiesięcznego okresu wakacyjnego, jaki
obowiązywał na Uniwersytecie Warszawskim, dwa poświęcone były na wyszkolenie wojskowe. W jego ramach uczniowie byli m.in. oddelegowani do służby liniowej w pułkach kawalerii i artylerii. Podczas praktyki w pułkach zaznajamiali się
z służbą w wyżej wspomnianych rodzajach broni, a także uczyli się jazdy konnej.
Ponadto na dwa miesiące przed rozpoczęciem pierwszego roku akademickiego zobowiązani byli stawić się w szkole w celu odbycia kursu rekruckiego wyszkolenia
piechoty. W ramach dodatkowych zajęć medycznych, związanych z militarnym
profilem szkoły, uczniowie kończyli specjalistyczne kursy. Dotyczyły one m.in.
problemu leczenia pacjentów z objawami działania broni gazowej i chemicznej.
Łącznie w latach 1927–1939 dyplomy lekarzy, stomatologów i farmaceutów uzyskało 473 oficerów. W 1939 r. 466 absolwentów pozostawało w wojskowej służbie
czynnej.
Powyższe szkoły oficerskie nie kształciły kobiet, więc do wybuchu II wojny
światowej żadna kobieta nie była lekarzem wojskowym (ze stopniem wojskowym). Liczba mężczyzn-lekarzy wojskowych, którzy ukończyli studia medyczne
na wszystkich uczelniach wojskowych w II RP, przedstawiała się następująco:
Tabela 4. Absolwenci wszystkich wojskowych uczelni o charakterze medycznym 1927–
–1939
Rok
Lekarskie
Farmaceutyczne Dentystyczne
Razem
1927/1928
7
3
2
12
1928/1929
36
6
–
42
1929/1930
23
9
–
32
1930/1931
18
2
–
20
1931/1932
14
1
–
15
1932/1933
25
14
–
39
1933/1934
31
11
–
42
1934/1935
39
20
–
59
1935/1936
brak danych
brak danych
–
brak danych
1936/1937
brak danych
brak danych
–
brak danych
1937/1938
brak danych
brak danych
–
brak danych
1938/1939
brak danych
brak danych
–
brak danych
Źródło: S. Wojtkowiak, Szkolnictwo medyczne w wojsku polskim w latach 1918–1958, Łódź
1968, s. 93.
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Dane zamieszczone w tabeli wskazują, że liczba wszystkich absolwentów była
bardzo mała. Należy jednak pamiętać, że dużo większa grupa mężczyzn kończyła
medyczne studia cywilne. Problem braków medycznych kadr wojskowych starano
się rozwiązać, organizując dodatkowe szkolenia wojskowe, aby na wypadek wojny
móc powołać większość lekarzy cywilnych do wojskowej służby czynnej.
Szkolenie lekarzy rezerwy służby zdrowia odbywało się na dodatkowych kursach organizowanych w Oficerskiej Szkole Sanitarnej. Pierwszy z nich uruchomiono 24 V 1925 r. Istniały dwie formy kursów: pierwsza – 6-miesięczna, przeznaczona była dla świeżo dyplomowanych absolwentów medycyny, dentystyki
i farmacji oraz druga – 4-tygodniowa, dla lekarzy oficerów rezerwy. Łącznie od
lat 1926–1927 do 1934–1935, 6-miesięczny kurs ukończyło w sumie około 1259
mężczyzn, natomiast kurs 4-tygodniowy dla lat 1930–1931 do 1938–1939 łącznie
168 mężczyzn283.
Istniał jeszcze jednej kurs, o którym należy wspomnieć, a mianowicie 1 VII
1922 r. w Przemyślu powstała Centralna Szkoła Podoficerów Zawodowych Sanitarnych. Szkoła najpierw organizowała 4-miesięczny kurs doszkalający, a następnie od 1 X 1922 r. 5-miesięczny284 i od 1 IV 1923 r. 6-miesięczny285. Łącznie
w Przemyślu kursy trwały do 1926 r. i w sumie wzięło w nich udział około 445
słuchaczy. Następnie kursy przeniesiono na rok szkolny 1926–1927 do Warszawy
i odbywały się one przy Oficerskiej Szkole Sanitarnej. Miało to zapewnić wyższy
poziom kształcenia oraz pozwolić zaoszczędzić pieniądze, co wynikało ze zmniejszenia kadry szkolącej. Przeniesienie kursów do innego miasta spowodowało, że
zainteresowanie nimi znacznie spadło. Na terenie Warszawy odbyło się 11 kursów
fachowych, które łącznie ukończyło około 220 mężczyzn. Z wyliczeń S. Wojtkowiaka wynika, że w latach 1926–1939 na wszystkich kursach wyszkolono co najmniej 400 podoficerów, tym samym musiał założyć on, że ponad 200 osób nie
ukończyło kursów przy szkole w Przemyślu286.
Kobiety, jak już wcześniej wspomniano, nie były szkolone w zakresie służb
sanitarnych w szkołach wojskowych. Istniały jednak organizacje, instytucje oraz
szkoły, które starały się nawiązywać współpracę z Wojskiem Polskim w celu kształcenia kobiet w naukach medycznych.
Pierwszą z nich był powstały w 1922 r. Komitet Społeczny Przysposobienia
Kobiet do Obrony Kraju (KSPKdoOK). W jego skład weszło wiele organizacji kobiecych. Były to głównie te organizacje, które pracowały w czasie wojny dla wojska
i doskonale znały jego potrzeby. Komitet Społeczny miał wyznaczone dwa główne zadania: „Przysposobienie kobiet do obrony kraju – jako powszechne przygoIbid., s. 122.
Almanach oficerski na rok 1923/1924, dział III, pod red. K. Firicha, Warszawa 1923, s. 198.
285
S. Wojtkowiak, Lancet i karabin. Dzieje..., s. 125. Był to kurs dla szeregowców, którzy chcieli podjąć zawodową służbę wojskową. Kurs przewidywał, bowiem także wykształcenie w zakresie
4 klas szkoły powszechnej.
286
Ibid., s. 126.
283
284
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towanie pełnoprawnych obywatelek do zadań wojennych obowiązujących ogółu
obywateli państwa w czasie wojny. [...] Rodzaj i ilość potrzebnej pomocy społecznej ustalają władze zapotrzebujące; formy i metody pracy należą do wykonawców.
Przysposobienie wojskowe kobiet do służby pomocniczej w wojsku, jako zastępcza
forma nie istniejących szkół wojskowych dla kobiet, ma dać pełne przygotowanie
wychowawcze, wyszkoleniowe i organizacyjne do służby na przydziałach wojskowych. Stąd, by osiągnąć cel, stosuje się w pracy formy i metody wojskowe. Rodzaj
szkolenia i właściwe dla nich programy ustalają władze wojskowe”287.
Zatem KSPKdoOK dzięki organizacjom, które zrzeszał, mógł prowadzić kursy
przysposobienia wojskowego kobiet. Miały być one prowadzone według programu
przygotowanego przez Oddział III Sztabu Generalnego Wojska Polskiego. Wśród
założeń programowych znajdowała się również służba sanitarna, która miała doskonalić i kształcić przyszłe sanitariuszki i lekarki. W programie ogólnego wyszkolenia, które poprzedzało szkolenie specjalistyczne, również występował akcent
zdrowotny, w postaci przedmiotów, takich jak higiena i ratownictwo.
Gdy w 1924 r. Sejm RP z projektu Ustaw o powszechnym obowiązku służby
wojskowej wykreślił artykuł dotyczący służby kobiet i zlikwidował żeńską komórkę w Oddziale III Sztabu Generalnego WP, to wychowanie obronne od tej chwili
całkowicie spoczęło w rękach Komitetu Społecznego PKdOK.
Mimo przeszkód ze strony prawnej Komitet działał prężnie i we własnym zakresie prowadził szkolenia wojskowe kobiet. Kursy prowadzono głównie podczas
organizowanych już od 1922 r. obozów letnich, w czasie których duży nacisk kładziono na dokształcanie medyczne. W latach 1922–1926 w obozach letnich ogółem
wzięło udział 578 kobiet288. Dopiero w ostatnich latach (1938–1939) poprzedzających wybuch II wojny światowej system kształcenia na obozach został ujednolicony i dopracowany. Za cel główny postawiono sobie wyrabianie tężyzny fizycznej.
Zaplanowano na to aż 55%289 czasu spędzonego na obozie, natomiast typowe medyczne przedmioty nie pojawiały się, oprócz higieny ćwiczeń fizycznych. Dopiero
na kursie instruktorskim został wprowadzony przedmiot higiena i ratownictwo,
ale realizowany tylko w 5% czasu ogólnego wykształcenia290. Było to bardzo mało
i zapewne nie dawało wystarczającego przygotowania w tej dziedzinie.
Od 1925 r. za zgodą Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego tworzono żeńskie hufce szkolne zajmujące się edukacją obronną kobiet
w ramach szkolnictwa powszechnego. 30 XII 1931 r. ministerstwo zatwierdziło
szczegółowy plan, jaki ma być realizowany w czasie szkolenia. Program ten w zakresie medycznym realizował „higienę i ratownictwo – troskę o zdrowie i pierwszą
pomoc”291.
E. Zawacka, Szkice z dziejów..., s. 7.
A. Ignatowicz, Przygotowanie obronne społeczeństwa..., s. 122.
289
Ibid., s. 292–293.
290
Ibid., s. 293.
291
Ibid., s. 196.
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W latach 1922–1927 założenia programowe i cele PWK związane z kwestią
zdrowotną nie miały wiele wspólnego z rzeczywistością. W większości nie były
one realizowane. Dopiero w latach trzydziestych praca PWK zaczęła nabierać
właściwych kształtów. Systematycznie realizowany był program, najpierw 2-letniego kursu ogólnego dla kobiet (w tym higiena i ratownictwo), a następnie etapu
specjalistycznego (w tym służba sanitarna)292.
28 I 1927 r. powołany został do życia Państwowy Urząd Wychowania Fizycznego i Przysposobienia Wojskowego (PUWFiPW), a decyzją marszałka Józefa
Piłsudskiego utworzony został referat przysposobienia kobiet, który stał się państwowym organem kierowniczym dla całej akcji przysposobienia kobiet do obrony
kraju293. W 1928 r. nastąpiło przeorganizowanie Komitetu i powstała Organizacja
Przysposobienia Kobiet do Obrony Kraju. Ujednolicony został obozowy program
dotyczący kształcenia wojskowego kobiet. Obejmowało to również kierunki medyczne. Tym razem na naukę przeznaczono 5% czasu obozowego w omawianym
zakresie294: „Program zakładał naukę pierwszej pomocy w nagłych wypadkach,
takich jak m.in.: porażenie słoneczne, odmrożenie, zwichnięcie i złamanie, tamowanie upływu krwi, utonięcie, uduszenie i omdlenie. Zapoznawano z zawartością
podręcznej apteczki polowej. Zwrócono też uwagę na higienę życia codziennego,
a mianowicie: pomieszczeń, pożywienia, ubrania, snu, marszu i pracy”295. W programie poruszane były zatem nadal bardzo podstawowe informacje. Kurs instruktorski natomiast obejmował program ogólny, rozszerzony o elementy metodyki
prowadzenia zajęć. Zalecano nie przekraczać 3% czasu obozu instruktorskiego
na tematykę medyczną296. Brak odpowiednio wyszkolonej kadry powodował, że
wiedza z zakresu pierwszej pomocy i higieny była przekazywana w minimalnym
zakresie.
Organizacja PWK 11 III 1939 r. otrzymała statut stowarzyszenia użyteczności
publicznej. Nieco później (27 III 1939 r.) koordynowanie i organizowanie prac
z zakresu medycznego miała przypaść osobnej komórce – Pogotowiu Społecznemu PWK297. Działalność Pogotowia Społecznego PWK298 miała polegać na: „koordynacji i wzmożeniu przygotowań społeczeństwa do samopomocy i samoobrony
w dziedzinie ochrony zdrowia, gospodarczej i opieki nad dzieckiem, do propagandy i werbowania sił potrzebnych do pomocy wojsku i władzom administracyjnym
w przygotowaniach obronnych, a także pomocy ludności w razie wybuchu woj-

Ibid., s. 197.
E. Markert, Przysposobienie Wojskowe Kobiet..., s. 48.
294
M. Wiśniewska, op. cit., s. 135.
295
Ibid.
296
Ibid.
297
Zob. szerzej: E. Zawacka, Szkice z dziejów..., s. 27–28.
298
Zob. szerzej: eadem, Czekając na rozkaz. Pogotowie Społeczne Organizacji Przysposobienia
Wojskowego Kobiet w przededniu II wojny światowej, Lublin 1992.
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ny”299. Na pierwszym miejscu obowiązków Pogotowia PWK została wymieniona
szeroko rozumiana ochrona zdrowia.
Pogotowie Społeczne podzielone było na sekcje, wśród których była sekcja
zdrowia. Zajmowała się ona powszechnym przysposobieniem kobiet do służby
ratowniczej, sanitarnej oraz ochrony zdrowia. Pogotowie Społeczne ściśle współpracowało z Polskim Czerwonym Krzyżem. Skupiało ono w zespoły lekarki i pielęgniarki, które aktywnie działały społecznie jako wykładowczynie zasad higieny
i ratownictwa. Wykłady dotyczyły zarówno pomocy medycznej w czasie pokoju, jak i na wypadek wojny. Sekcja zdrowia rozporządzała także w miarę potrzeb
powyższymi zespołami w agendach terenowych Pogotowia. Była szeroko zaangażowana w działalność propagandowo-szkoleniową: rozpowszechniała ulotki, pomoce naukowe i szkoleniowe, ale także czasopisma, plakaty, organizowała pokazy
filmowe i wystawy. Najwięcej materiałów przygotowywano na obozy letnie oraz
na potrzeby stowarzyszeń współdziałających (materiały wykorzystywała publiczna służba zdrowia). Oprócz tego sekcja zdrowia opracowywała i przygotowywała
do produkcji wzorcowe zestawy prostego sprzętu sanitarnego dla zespołów PWK,
według wzorów zaaprobowanych przez władze sanitarne. Prowadziła ona również
ewidencję lekarek w całej Polsce300.
Jeśli chodzi o stowarzyszenia, które podjęły współpracę z Pogotowiem Społecznym, to oprócz wspomnianego już PCK301 należy wspomnieć o Zrzeszeniu
Lekarek Polskich. Zostało ono utworzone w 1925 r. jako stowarzyszenie o charakterze związku zawodowego. Skupiało ono niewielką część ogółu lekarek wówczas
praktykujących. Było ich przypuszczalnie kilkaset na ogólną liczbę 3819 lekarek
zarejestrowanych w departamencie służby zdrowia w 1938 r. (w 1930 r. zrzeszenie
liczyło zaledwie 50 członkiń)302. Do organizacji PWK Zrzeszenie Lekarek Polskich
podjęło współpracę dopiero w 1939 r. i od razu rozpoczęło działalność w zakresie
służby zdrowia. Ściśle współpracowało z sekcją zdrowia utworzoną w strukturach
Pogotowia Społecznego PWK.
Kolejnym stowarzyszeniem, które powiązane było ze szkoleniem kobiet w zakresie sanitarnym i współpracowało z wojskiem oraz Przysposobieniem Wojskowym Kobiet, było Polskie Towarzystwo Czerwonego Krzyża, a następnie Polski
Czerwony Krzyż.
Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości z inicjatywy Stowarzyszenia Samarytanin Polski w dniu 18 I 1919 r. zwołano naradę wszystkich istniejących na
ziemiach polskich organizacji, które zajmowały się pomocą humanitarną i działały
zgodnie z ideałami Międzynarodowego Czerwonego Krzyża. Pod przewodnictwem
Heleny Paderewskiej organizacje te utworzyły Polskie Towarzystwo Czerwonego
Krzyża. Opracowano następnie jego statut, który został zatwierdzony przez rząd
Eadem, Szkice z dziejów..., s. 27.
Ibid., s. 42.
301
Wiadomości o Polskim Czerwonym Krzyżu będą poruszane w dalszej części pracy.
302
E. Zawacka, Szkice z dziejów..., s. 70.
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polski na zebraniu konstytucyjnym w dniu 27 IV 1919 r. Prezesem wybrano Pawła
Sapiehę, a po jego rezygnacji Helenę Paderewską. 24 VII 1919 r. Towarzystwo Polskiego Czerwonego Krzyża zostało uznane jako oficjalne Towarzystwo PCK działające na terenach polskich przez Międzynarodowy Czerwony Krzyż303.
W 1927 r. Polskie Towarzystwo Czerwonego Krzyża zmieniło swoją nazwę
na Polski Czerwony Krzyż, a w 1936 r. prezydent Rzeczypospolitej wydał rozporządzenie z mocą ustawy nadające PCK uprawnienia stowarzyszenia wyższej
użyteczności i przyjął patronat nad PCK. Ustalono, że w razie wojny PCK będzie
podporządkowany Ministrowi Spraw Wojskowych. W 1936 r. PCK otrzymał od
Prezydenta RP status stowarzyszenia wyższej użyteczności publicznej. Zgodnie
z jego założeniami stowarzyszenie w czasie pokoju zajmowało się szeroko pojętą
pomocą humanitarną, współpracowało z władzami rządowymi i samorządowymi
na odcinku podnoszenia poziomu zdrowotności społeczeństwa304. Szczególnym
zadaniem PCK były przygotowania na wypadek wojny. Ten stan rzeczy potwierdzić mogą organizowane liczne kursy sanitarne, zarówno o różnym zakresie programowym, jak i czasowym: „Akcje szkoleniowe były ważnym elementem warunkującym pomyślną realizację zadań, jakie stawiano przed Polskim Czerwonym
Krzyżem, a szczególnie w walce o zdrowie narodu. W tym celu potrzebna była
olbrzymia rzesza pielęgniarek o niezbędnym przygotowaniu zawodowym”305.
Już w 1919 r. została utworzona sekcja sióstr PCK. Na przewodniczącą wybrano Helenę Lesser. Jak sama wspominała: „Dnia 4 V 1919 r. zostałam wybraną
na przewodniczącą Sekcji Sióstr, i od tego dnia oficjalnie tą sekcję prowadziłam
– de facto jednak, organizowałam już Sekcję Sióstr, i od dnia 31 III 1919 r.306 [...].
Zaczęłam organizowanie kadry Sióstr PCK, rozpoczęłam rejestrację pielęgniarek
i organizowanie kursów sanitarnych. W czasie gdy prowadziłam Sekcję Sióstr do
października 1921 r., zarejestrowałam w Czerwonym Krzyżu przeszło 5000 pielęgniarek. Kursów dla nowo przybywających kandydatek uruchomiono w tych latach:
9 ogólnych, a oprócz tego 3 kursy skrócone dla akademiczek, oraz 3 kursy specjalne dla nauki masażu, razem 15 kursów”307. A zatem kobiety odgrywały w strukturach PCK bardzo znaczącą rolę, która z biegiem lat i rozwojem stowarzyszenia
tylko będzie wzrastać.
W zależności od wykształcenia siostry PCK były podzielone na trzy grupy:
siostry zawodowe – które miały ukończone szkoły pielęgniarstwa i pracowały
303
Historia Polskiego Czerwonego Krzyża, http://www.pck.pl/media/repository/pliki/historiaPCK.pdf, dostęp z dn. 1.12.2013 r.
304
Z. Abramek, op. cit., s. 115.
305
Ibid., s. 115.
306
W marcu już bowiem Szef Sanitarny, generał Zdzisław Hordyński, prosił Helenę Lesser, by
nie zwlekała aż do wyborów i jak najszybciej zaczęła organizować pielęgniarki, na które tak duże
(m.in. w Szpitalu Ujazdowskim, ale nie tylko) było zapotrzebowanie – Polski Czerwony Krzyż 1919–
–1929. Wydawnictwo Jubileuszowe na dziesięciolecie istnienia Polskiego Czerwonego Krzyża, pod red.
A. Roszkowskiej, Warszawa 1929, s. 59.
307
Ibid., s. 59.
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w swoim zawodzie w ramach stowarzyszenia; siostry ochotniczki – ukończyły kurs
PCK i pracowały ochotniczo (praca dodatkowa); siostry rezerwowe – ukończyły
kursy sanitarne PCK, jednak powoływane były do stowarzyszenia wyłącznie w sytuacjach kryzysowych (np. wojny)308.
Komitet Główny PCK 1 IV 1929 r. powołał Korpus Sióstr PCK. Od samego
początku funkcję przewodniczącej pełniła hrabina Maria Tarnowska. Od Sekcji
Sióstr różnił się on tym, iż pielęgniarki w nim szkolone miały być tylko do wyłącznej dyspozycji wojska. W momencie jego powołania już 410 sióstr było zarejestrowanych jako zatrudnione w leczniczych formacjach wojskowych, a Ministerstwo
Spraw Wojskowych wypłacało im wynagrodzenie.
W Regulaminie służby zdrowia w polu wydanym przez Ministerstwo Spraw
Wojskowych w 1929 r. o pielęgniarkach PCK czytamy: „Pielęgniarki są powołane
do pielęgnowania rannych i chorych oraz do obsługiwania tych działów służby
zdrowia w formacjach sanitarnych, których etaty przewidują zatrudnienie pielęgniarek. Dostarcza je wyłącznie Polski Czerwony Krzyż na zasadzie umowy z władzami wojskowemi”309. Zatem już w 1929 r., a nawet wcześniej istniała współpraca
między PCK a Ministerstwem Spraw Wojskowych. Data formalnego uregulowania
tej kwestii jest błędnie podawana zarówno przez Andrzeja Felchnera, jak i Zdzisława Abramka310. Podają oni bowiem datę wydania rozkazu przez MSWojsk. z dnia
16 IV 1930 r., nr 12, w pozycji 139. W samym rozkazie jednak data zawarcia umowy między PCK a MSWojsk. jest inna: „Pomiędzy działającymi w imieniu i na
rzecz skarbu państwa przedstawicielem Ministerstwa Spraw Wojskowych, w osobie szefa Departamentu Zdrowia, generała brygady dr. Stanisława Roupperta
a przedstawicielami Polskiego Czerwonego Krzyża, w osobach pełnomocników:
Zygmunta Zaborowskiego, prezesa zarządu głównego Polskiego Czerwonego
Krzyża i p. Tarnowskiej Marji, przewodniczącej korpusu sióstr, opierających swe
pełnomocnictwa na przepisach statutu PCK, została zawarta w dniu 20 III 1930 r.
w Warszawie umowa [...]”311. Powyższa umowa gwarantowała m.in. wyłączność
dla PCK w zakresie dostarczania wykwalifikowanych pielęgniarek dla wojskowych
placówek, zarówno w czasie pokoju, a jak i w okresie wojny312.
Absolwentki następujących szkół pielęgniarstwa: Wyższej Szkoły Pielęgniarek
i Higienistek w Poznaniu, Warszawskiej Szkoły Pielęgniarstwa, Szkoły Pielęgniarstwa na Czystym w Warszawie oraz Szkół Pielęgniarstwa PCK w Warszawie i Poznaniu, były przyjmowane w poczet sióstr pogotowia sanitarnego w ramach Korpusu
Sióstr PCK. Otrzymywały one jednocześnie numerowaną kartę ewidencyjną oraz
kartę mobilizacyjną, zatwierdzoną przez Szefa Sanitarnego danego okręgu PCK,
z ważnością aż do odwołania. Owa karta zobowiązywała, żeby z chwilą ogłoszenia
Ibid., s. 18.
Ministerstwo Spraw Wojskowych, Regulamin służby zdrowia w polu, Warszawa 1929, s. 21.
310
A. Felchner, op. cit., s. 69–70.
311
Ministerstwo Spraw Wojskowych, Dziennik Rozkazów 1930 r., nr 12, poz. 139.
312
A. Felchner, op. cit., s. 69–70.
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15. Członkinie Przysposobienia Wojskowego
Kobiet podczas ćwiczeń z ratowaniem zatrutych
gazem, w maskach przeciwgazowych starego
typu R.S.C., Istebna czerwiec 1932 r.,
fot. NN (zbiory NAC)
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16. Członkinie Przysposobienia Wojskowego
Kobiet podczas ćwiczeń z ratowaniem zatrutych
gazem, w maskach przeciwgazowych starego
typu R.S.C., Istebna czerwiec 1932 r.,
fot. NN (zbiory NAC)

17. Dziewczęta z krakowskiego oddziału PWK podczas 18. Członkinie PWK podczas ćwiczeń
ćwiczeń z ratownictwa i transportu rannych, Kraków sanitarnych, miejsce NN, 18 VIII 1939 r.,
1929 r., fot. NN (zbiory NAC)
fot. NN (zbiory NAC)

mobilizacji stawić się w miejscu na niej wskazanym. Powyższa forma organizacyjna
zdała egzamin w czasie mobilizacji w 1939 r.313
Tuż przed wybuchem II wojny światowej Korpus Sióstr PCK liczył 732 pielęgniarki, z których większość, bo aż 53,8% stanowiły absolwentki poznańskiej
i warszawskiej szkoły pielęgniarstwa314. Liczba sióstr w Korpusie PCK stale rosła.
Wiele kobiet rekrutowało się ze szkół pielęgniarstwa oraz po ukończonych kursów
sanitarnych i to właśnie one zasilały wojskową służbę zdrowia. Korpus Sióstr został rozwiązany po zakończeniu kampanii wrześniowej w 1939 r.
313
314

Z. Abramek, op. cit., s. 118.
Ibid., s. 115.
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19. Ćwiczenia sanitarne drużyn ratowniczych Polskiego Czerwonego Krzyża
pod kierunkiem instruktorki Przysposobienia Wojskowego Kobiet, miejsce
NN, 18 VIII 1939 r.,
fot. NN (zbiory NAC)

20. Członkinie Przysposobienia Wojskowego Kobiet
w czasie ćwiczeń z zakładania masek przeciwgazowych
typu R.S.C., miejsce NN, 18 VIII 1939 r., fot. NN
(zbiory NAC)

3.3. Organizacja służby zdrowia w SZP–ZWZ–AK
Służba zdrowia Wojska Polskiego miała plan zabezpieczający na wypadek
konfliktu z Niemcami. Opierał się on na ogólnym planie działania wojsk polskich
i opracował go Sztab Główny. Z góry zakładał działania obronne wobec militarnej i ekonomicznej przewagi nieprzyjaciela315. Sam plan medyczny opierał się na
następujących przesłankach: „Działania wojenne będą miały charakter obronnych
i odwrotowych; Działania wojenne mogą rozpocząć się przez zaskoczenie; Należy
liczyć się z opuszczeniem północno-zachodnich obszarów kraju aż po Wisłę; Terminy mobilizacyjne jednostek służby zdrowia są długie; W początkowym okresie
wojny należy zarezerwować pewną ilość miejsc w szpitalach cywilnych dla potrzeb
wojska”316.
Przewidywano, że służba zdrowia większych jednostek (z wyjątkiem rezerwowych) będzie mogła wejść do walki tylko w składzie etatowym. Spowodowane było to tym, że kompanie sanitarne i dywizje szpitalne polowe miały krótkie
2–3-dniowe okresy mobilizacyjne. Natomiast służba zdrowia armii oraz okręgów
etapowych z chwilą rozpoczęcia działań wojennych nie osiągnęła pełnego składu
etatowego, tym samym organizowanie służby zdrowia rozpoczęło się dopiero po
rozpoczęciu działań wojennych317.
315
A. Słowiński, Służba zdrowia Wojska Polskiego w kampanii wrześniowej, „Biuletyn Wojskowej
Akademii Medycznej” 1967, z. 11, s. 43.
316
Ibid.
317
Ibid., s. 44.
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Po 1 IX 1939 r. całe środowisko medyczne przedwojennej Polski dzielnie i ofiarnie wspierało działania Wojska Polskiego. Wojskowa służba medyczno-sanitarna
nie była w pełni przygotowana do wypełniania swoich powinności318. Ogromna
większość jednostek służby zdrowia formowała się dopiero w trakcie mobilizacji
powszechnej. Wyjątek stanowiły mobilizowane w alarmie dywizje i brygady sanitarne (nie posiadały one swoich szpitali polowych), część zespołów chirurgicznych
i przeciwgazowych oraz 9 pociągów sanitarnych i 21 kolumn samochodów sanitarnych319.
Większość szpitali polowych także znajdowała się w trakcie mobilizacji (tylko
szpitale polowe z dywizji O.K. VII [Poznań] i O.K. VIII [Toruń] zostały zmobilizowane w trybie alarmowym). Wojskowe szpitale okręgowe przygotowane były
na przyjęcie rannych, ale z powodu problemów transportowych żołnierze bardzo
często trafiali do najbliższych szpitali cywilnych i placówek zdrowia, pod opiekę
ludności cywilnej320. Przedwojenny, wydawałoby się genialny pomysł z mobilnymi
pociągami sanitarnymi nie sprawdził się, ponieważ mimo oznakowania medycznego pociągi masowo były bombardowane przez Luftwaffe. Rannych transportowano przede wszystkim na wozach bądź ciężarówkami nocą, aby nie zwracać
uwagi nieprzyjaciela.
Harcerki, członkinie PCK, pielęgniarki321, lekarki oraz ratowniczki przygotowywane przez PWK we wrześniu 1939 r. pełniły przede wszystkim służbę w patrolach sanitarnych oraz w punktach ratowniczo-opiekuńczych przy dworcach kolejowych i drogach ewakuacyjnych. Kobiety angażowały się również do prac pomocniczych w szpitalach. Te trzy formy „kobiecej służby sanitarnej” występowały na
obszarze całej Rzeczypospolitej322.
Trudność w funkcjonowaniu zarówno wojskowej, jak i cywilnej służby zdrowia we wrześniu 1939 r. powiększył brak wyszkolonej kadry. Sytuację pogorszyła jeszcze masowa ewakuacja społeczeństwa, która przecież obejmowała także
lekarzy i medyczny personel pomocniczy323. Bardzo często zdarzało się tak, że
w jednym szpitalu znajdował się jeden lekarz (albo nawet nie) i kilka pielęgniarek.
Taka sama sytuacja dotyczyła sanitariuszek, które z początkiem wojny skierowane
były do pracy w szpitalach wojskowych i otrzymywały rozkaz wyjścia z wojskiem.
W punktach opatrunkowych i szpitalach polowych występował także tzw. kryzys
mobilizacyjny: „Kryzys ten – naturalny i nieunikniony – występował w służbie
zdrowia w wielu przypadkach w ostrej formie. Związki kadry zawodowej były

A. Bernaś-Kostynowicz, Społeczeństwo..., s. 145–146.
A. Słowiński, Służba zdrowia Wojska Polskiego..., s. 45.
320
A. Bernaś-Kostynowicz, Społeczeństwo..., s. 145–146.
321
Zob. szerzej: J. Masłowski, Pielęgniarki w drugiej wojnie światowej, Warszawa 1976.
322
Z. Jezierski, Udział kobiet w Służbie Zdrowia Armii Krajowej, [w:] Oczekiwania kobiet i wobec
kobiet, pod red. B. Płonki-Syroki, Warszawa 2007, s. 89.
323
A. Bernaś-Kostynowicz, Społeczeństwo..., s. 147.
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małe, a żołnierze rezerwy potrzebowali pewną ilość czasu ażeby się asymilować,
poznać wzajemnie, wciągać do służby”324.
Mimo powyższych trudności uznaje się, że nastroje panujące w służbie zdrowia w okresie kampanii wrześniowej były dobre. Nie zauważono bowiem zniechęcenia, ale wręcz przeciwnie – widoczna była duża chęć do pracy. Na podkreślenie
zasługuje fakt, że cały personel służby zdrowia, w tym także kobiecy, wykazywał
maksimum wysiłku w niesieniu pomocy i leczeniu rannych żołnierzy325.
Szczególne miejsce we wrześniu 1939 r. zajmowała działalność PCK. Z chwilą
ogłoszenia mobilizacji stowarzyszenie to zostało podporządkowane Ministerstwu
Spraw Wojskowych. Pielęgniarki Korpusu Sióstr PCK otrzymały karty mobilizacyjne i rozpoczęły działalność sanitarną na jednostkach liniowych Wojska Polskiego. PCK również do dyspozycji wojska przekazało swoje szpitale oraz placówki sanitarne wraz z pracującym w nich personelem. Ogółem we wrześniu 1939 r. PCK
prowadził 185 szpitali oraz kilkanaście domów i schronisk326.
Po klęsce wrześniowej rozpoczęła się walka z okupantem w „podziemiu”.
Ogromne znaczenie miała wówczas pełna ofiarności i heroizmu działalność członków PCK. Należy zaznaczyć, że pomimo rozwiązania tego stowarzyszenia na ziemiach wcielonych do Trzeciej Rzeszy oraz anektowanych przez ZSRR działaczki
czerwonokrzyskie nie zaprzestały wykonywania swojej pracy. Licznie kontynuowały swoją działalność w ramach SZP–ZWZ–AK327. Organizatorzy ZWZ zdawali
sobie sprawę ze znaczenia PCK dla rozwoju konspiracji wojskowej. W meldunku
płk. Stefana Roweckiego „Grota” z 15 IV 1940 r. znalazła się prośba o wydanie
przez Rząd RP w Angers decyzji podporządkowującej PCK Komendzie ZWZ
w Warszawie. Wkrótce potem przewodnicząca Korpusu Sióstr PCK Maria Tarnowska otrzymała instrukcję o współdziałaniu z ZWZ i sama została zaprzysiężona jako żołnierz tej formacji328. W Generalnym Gubernatorstwie (GG) działał
nadal „legalny nurt” PCK. Władze niemieckie nie mogły bowiem pozwolić sobie
na narażenie się MKCK w Genewie. Społeczeństwo polskie w okupowanym kraju
w GG widziało w PCK swoją cząstkę niezależności. Rząd polski na emigracji skutecznie wykorzystywał PCK, wspierając ludność polską swoją mnogą działalnością
na forum stowarzyszenia. Tą legalną drogą również wspomagano Służbę Zdrowia
AK: prowadzono liczne kursy sanitariuszek, gromadzono narzędzia medyczne
oraz materiały sanitarne.
Dużą rolę w konspiracyjnej służbie sanitarnej odgrywały także harcerki, które
tak jak sanitariuszki PCK wchodziły w skład SZP–ZWZ–AK.
A. Słowiński, Służba zdrowia Wojska Polskiego..., s. 46.
Więcej o służbie zdrowia w kampanii wrześniowej i w początkowej fazie II wojny światowej, zob.: S. Wojtkowiak, Służba zdrowia w początkowym okresie drugiej wojny światowej 1939–1941.
Skrypt wykładu dla studentów Wydziału Lekarskiego, Łódź 1972, s. 4–15.
326
Z. Jezierski, Udział kobiet w Służbie Zdrowia..., s. 90.
327
Ibid., s. 91.
328
Ibid.
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Kolejno tworzone wojskowe konspiracyjne struktury państwa podziemnego
SZP, ZWZ i AK miały w swoim zapleczu organy zajmujące się szeroko rozumianą
służbą zdrowia. Podobnie jak przed wojną jako medyczny personel pomocniczy
mile widzialne były kobiety.
Służba zdrowia w SZP–ZWZ–AK funkcjonowała przede wszystkim w pionie
kwatermistrzowskim, ale nie tylko329. Kwatermistrzostwo utworzono przy Komendzie Głównej AK w 1940 r. Kwatermistrz w początkowym okresie był szefem
Oddziału IV, jednak na mocy rozkazu z dnia 9 IV 1942 r. funkcję przekształcono
w Kwatermistrza KG. Oddział IV Kwatermistrzowski KG przechodził do 1944 r.
pewne zmiany organizacyjne, m.in. dodano do niego w 1943 r. Wydział Produkcji
Konspiracyjnej i Wojskową Służba Ochrony Powstania330. Na lipiec 1944 r. Oddział IV Kwatermistrzowski KG przedstawiał się następująco:
Oddział IV Kwatermistrzowski
– Szef – ppłk Stefan Górnisiewicz,
– Szefowa sekretariatu – Zofia Świtalska „Leona”,
– Wydział Ogólny,
– Wydział Zaopatrzenia.
Szefostwa Służb
– Służba Uzbrojenia,
– Służba Intendentury,
– Służba Zdrowia,
– Służba Taborów i Koni,
– Służba Weterynarii,
– Służba Poczt Polowych,
– Służba Jeniecka,
– Służba Geograficzna,
– Służba Budownictwa,
– Wydział Produkcji Konspiracyjnej „Drzewo”,
– Wojskowa Służba Ochrony Powstania.
Służba zdrowia wchodziła w skład Szefostwa Służb, a jej struktura organizacyjna przedstawiała się jak na schemacie 3.
Funkcję szefa Służby Zdrowia pełnili kolejno: od 1942 r. płk dr Kazimierz
Baranowski ps. Kazia oraz od 1 III 1944 r. płk dr Leon Strehl ps. Feliks. Do zadań Szefa Służby Zdrowia należało m.in.: „W okresie konspiracji: ustalać potrzeby personalne i materiałowe oraz planować pokrycie tych potrzeb, opracowywać
wytyczne przyjęcia służby zdrowia okupanta, opracowywać plan odtwarzania or329
O innych miejscach w strukturze AK, gdzie pojawiała się służba zdrowia, mowa w dalszej
części podrozdziału.
330
Zmiany organizacyjne KG ZWZ–AK nie są obiektem badań tej monografii, zob. szerzej:
M. Ney-Krwawicz, Komenda Główna Armii Krajowej 1939–1945, Warszawa 1990.

Aleksandra Rybińska
Rola, działalność i znaczenie kobiet w Armii Krajowej

90

Rozdział III

Schemat 3. Struktura organizacyjna służby zdrowia w pionie kwatermistrzowskim Oddziału IV Kwatermistrzostwa KG
Szef Oddział IV Kwatermistrzostwa KG

Wojskowa Służba
Ochrony Powstania

Służba Budownictwa

Służba Geograficzna

Służba Jeniecka

Służba Poczt Polowych

Służba Taborów i Koni

Służba Weterynaryjna

Służba Zdrowia

Służba Uzbrojenia

Służba intendentury

Wydział Produkcji
Konspiracyjnej

Oddział IV
Kwatermistrzowski

Szefostwo Służb

Referat Uzupełnień

Referat Zaopatrzenia

Referat
Szpitalnictwa i
Higieny

Referat O de B

Kancelaria

Referat personalny

Szef Służby Zdrowia

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: M. Ney-Krwawicz, Komenda Główna Armii
Krajowej 1939–1945, Warszawa 1990, s. 130–139.

ganów Służby Zdrowia i uruchomienia związków Departamentu Zdrowia MON,
gromadzić (zakupywać) materiały sanitarne na potrzeby konspiracyjne; W okresie powstania: organizować Szefostwo Służby Zdrowia KG i jednostki podległe,
wydawać zarządzenia dotyczące pokrycia potrzeb personalnych i materiałowych
wojska, w miarę opanowywania terenu obejmować pod swój zarząd te formacje
służby zdrowia, które zostały zatwierdzone jako centralne, w miarę potrzeby zlecać
odpowiednim Okręgom organizację polowych jednostek służby zdrowia (szpitale
ewakuacyjne, pociągi sanitarne itp.)”331. A zatem głównym zadaniem omawianej
służby była szeroko rozumiana ochrona zdrowia żołnierzy AK. Podzielona została
ona na poszczególne referaty:
– Referat Personalny – jego zadaniem była ewidencja personelu służby. Zbierał
on dane o brakach i nadwyżkach osób w poszczególnych okręgach. Wyciągał on
331

Ibid., s. 138.
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wnioski, co do sprawowania stanowisk. Odpowiedzialny był on również za obsady
osobowe w instytucjach centralnych;
– Referat O de B332 – prowadził ewidencję jednostek służby zdrowia, które były
w posiadaniu kwatermistrzostwa oraz zajmował się ich odtwarzaniem;
– Referat Szpitalnictwa i Higieny – odpowiadał za wykorzystanie cywilnych
szpitali i zakładów leczniczych dla potrzeb wojskowych. Wyciągał on wnioski odnośnie organizacji służby zdrowia. W zakresie zapobiegania i zwalczania epidemii
współpracował z władzami cywilnymi;
– Referat Zaopatrzenia – opracowywał wytyczne dotyczące gromadzenia oraz
zdobywania materiału sanitarnego. Zajmował się on także zabezpieczeniem materiału zrzutowego333;
– Referat Uzupełnień – w pierwszej fazie działań współpracował z Departamentem Zdrowia MON oraz zajmował się uzupełnieniami personalnymi;
– Kancelaria – prowadziła wszelkie sprawy kancelaryjne334.
Należy pamiętać, że AK posiadała także strukturę terytorialną, która obejmowała: obszary, okręgi, obwody oraz placówki. W każdej z podanych jednostek organizacyjnych tworzono ośrodki, które odpowiadały za ochronę zdrowia i zgodnie
z zasadą wielkości terytorialnej mniejsze struktury podlegały większym. W obszarach oraz okręgach utworzono Szefostwa Służby Sanitarnej z szefem sanitarnym
na czele. W obwodach, które odpowiadały powiatom, powołano stanowiska referentów służby zdrowia (szefowie sanitarni obwodów). Podlegali oni służbowo
komendantowi obwodu, natomiast fachowo szefowi sanitarnemu okręgu lub obszaru. Do ich zadań należało m.in. zaopatrywanie w materiały sanitarne szpitali
oraz punktów opatrunkowych. Ponadto odpowiadali za ewakuację rannych oraz
współpracę z referentką sanitarną Wojskowej Służby Kobiet335. W wielu obwodach
i okręgach starano się organizować pomoc sanitarną. Oczywiście liczba punktów
sanitarnych była uzależniona od możliwości materialnych oraz od żądań i potrzeb poszczególnych szefów sanitarnych. Jedną z ogólnokrajowych akcji sanitarnych była akcja pod kryptonimem „Uprawa”. Obejmowała ona miasto Warszawę
(w której zaopatrzono jeden szpital na 32 łóżka), okręg Radom (gdzie w Jędrzejowie zaopatrzono 31, a we Włoszczowie 23 punkty sanitarne), w okręgu Lublin
(w Zamościu, Biłgoraju, Hrubieszowie 14 kompletnych punktów sanitarnych oraz
Ordre de Bataille to z franc. porządek bitewny, w skrócie O de B. To schemat organizacyjny
wojsk lub ich części. Pierwotnie sformułowanie to oznaczało rozkaz dowódcy o ustawieniu wojsk
przed bitwą (batalią). Teraz używa się go szerzej dla określenia planu organizacji wojska (oddziału),
także w warunkach pokojowych.
333
Materiały otrzymywano z różnych źródeł, m.in. z darowizn (duży udział PCK), ze zdobyczy
(np. akcja na zakłady farmaceutyczne Rocha wykonana w Warszawie przez mjr. dr. C. Sadowskiego
ps. Skiba – szefa sanitarnego Kedywu), z zakupu (np. od Niemców), z własnych wytwórni (środki
opatrunkowe produkowane przez WSK) oraz ze zrzutów powietrznych (niewielkie ilości) – Z. Jaśniewicz, Organizacja i zadania służby zdrowia Armii Krajowej, „Biuletyn Wojskowej Akademii Medycznej” 1967, z. 11, s. 58.
334
M. Ney-Krwawicz, Komenda Główna..., s. 139.
335
Z. Jaśniewicz, Organizacja i zadania..., s. 58.
332

Aleksandra Rybińska
Rola, działalność i znaczenie kobiet w Armii Krajowej

92

Rozdział III

zaopatrzenie dla 4 szpitali), w okręgu Kraków (81 kompletnych punktów sanitarnych)336.
Jeśli chodzi o formowanie się służby zdrowia w związkach taktycznych, to
w dużym stopniu opierała się ona na organizacji Wojska Polskiego sprzed wybuchu wojny.
Na czele służby zdrowia w dywizji stał szef sanitarny. Służbowo podlegał on
dowódcy dywizji, a fachowo szefowi sanitarnemu korpusu. Szef sanitarny dywizji wchodził w skład kwatery głównej i był organem doradczym z zakresu służby
zdrowia: „Poddawał wnioski dotyczące tej służby do rozkazu dowódcy, dbał o stan
zdrowia i stan sanitarny żołnierzy, niósł pomoc rannym w czasie i po akcjach wraz
z lekarzami jednostek, starał się o zaopatrzenie i sprzęt sanitarny oraz środki transportu dla rannych”337. Pod względem fachowym to właśnie jemu podlegał personel
sanitarny pułków, batalionów oraz kompanii. Zakres pracy lekarza pułku oraz batalionu pokrywał się. Do ich głównych zadań należało: „udzielanie pomocy rannym żołnierzom, zabezpieczenie ich ewakuacji z pola walki, umieszczanie w melinach, zaopatrywanie baonów w materiał sanitarny i środki lecznicze, dbanie o stan
sanitarny i zdrowotny żołnierzy”338. W skład poszczególnych kompanii wchodziły
w zależności od jej wielkości jeden lub dwa patrole sanitarne. Patrol złożony był
z podoficera sanitarnego i dwóch sanitariuszy.
Schemat 4. Organizacja służby zdrowia w związkach taktycznych AK w 1944 r.
Szef sanitarny korpusu

Szef sanitarny dywizji

Personel sanitarny pułków
(na czele – lekarz naczelny pułku)

Organ doradczy w Kwaterze Głównej

Personel sanitarny batalionów
(na czele – lekarz naczelny batalionu)

Personel sanitarny kompanii/batalionu
(na czele – lekarz naczelny kompanii)
Patrole sanitarne
(w zależności od wielkości kompanii dwa lub jeden)
Źródło: Opracowanie własne, na podstawie: Z. Jaśniewicz, Organizacja i zadania służby
zdrowia Armii Krajowej, „Biuletyn Wojskowej Akademii Medycznej” 1967, z. 11.
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Lekarz pułkowy i poszczególni lekarze batalionowi kierowali patrolami sanitarnymi. Liczba patroli sanitarnych w kompanii lub w batalionie była przydzielana w zależności od ich liczebności. Wśród sanitariuszy znajdowały się także sanitariuszki. Każdy z lekarzy i podoficerów sanitarnych był wyposażony w torbę
sanitarną. W punktach opatrunkowych ranni układani byli na ziemi na kocach
lub płaszczach brezentowych. Lekarz wraz z zespołem sanitarnym oglądał poszkodowanych i decydował o dalszym leczeniu. Dokonywano tam wstrzykiwania
środków przeciwbólowych, surowicy i unieruchamiania kończyn. W punktach
opatrunkowych nie odbywały się zabiegi chirurgiczne, ponieważ nie było do tego
odpowiednich warunków sanitarnych. Poza tym chirurg nie był obecny w punkcie
opatrunkowym. Po wstępnym opatrzeniu rannych kierowano do kwater sanitarnych umieszczonych w terenie lub do leczenia szpitalnego339. Transport do tych
miejsc odbywał się najczęściej furmankami340. W oddziałach partyzanckich AK
kobiety w zakresie służby zdrowia pełniły znaczącą rolę. Życie sanitariuszek w oddziale było życiem prostego żołnierza. Razem z mężczyznami kobiety znosiły trud
partyzanckiej codzienności. Kobiety w czasie walki opatrywały potrzebujących,
a poza tym dbały o higienę życia swojego plutonu. W pamiętniku z 1944 r. ze
wspomnień z walk na południowej Lubelszczyźnie czytamy: „Ślicznie szli do ataku
nasi chłopcy z prawego skrzydła... Razem z żołnierzami szły w pierwszej prawie linii sanitariuszki, które miały za zadanie przenosić rannych na tyły, do taborów”341.
Istniejąca wcześniej obawa dowódców oddziałów partyzanckich o kruchość i słabą
odporność psychiczną kobiet przestała istnieć.
Należy wspomnieć także o kierownictwie dywersji kryptonim „Kedyw”, które
powstało przy Komendzie Głównej AK jesienią 1942 r.342 W jego strukturze znajdowała się komórka sanitarna (kryptonim „Rola”). Miała ona zapewnić oddziałom
Kedywu KG opiekę medyczną. Formowana była od czerwca 1943 r., a powstała
ostatecznie w listopadzie 1943 r. Szefem sanitarnym był mjr dr Cyprian Sadowski
ps. Skiba, a jego zastępcą zaś dr Czesław Narkiewicz ps. Bryła. W tym miejscu pojawia się akcent kobiecy, ponieważ skarbnikiem oraz jednocześnie organizatorką
kontaktów z poszczególnymi szpitalami była pielęgniarka dyplomowana Stanisława Kwaskowska ps. Pani Stasia. Za szkolenia sanitariuszek i organizację łączności
z oddziałami odpowiedzialna była także kobieta, Zofia Krassowska ps. Zosia.
Kobiety z chęcią i licznie pomagały w konspiracyjnej służbie zdrowia, nie tylko w omówionej powyżej komórce sanitarnej Kedywu. W skład AK wchodziła
bowiem Wojskowa Służba Kobiet. To właśnie do niej trafiały zaprzysięgane członkinie PCK oraz harcerki. Organizacja ta przejęła kierownictwo nad całokształtem
Zob. szerzej: S. Wojtkowiak, Służba sanitarna w ruchu oporu i oddziałach partyzanckich w latach drugiej wojny światowej, Łódź 1972, s. 6–13.
340
M. Kopa, A. Arkuszyński, H. Kępińska-Bazylewicz, Dzieje 25 pp Armii Krajowej, Piotrków
Tryb. 2009, s. 187–191.
341
Z. Jezierski, Udział kobiet w Służbie Zdrowia..., s. 99.
342
Z. Jaśniewicz, Organizacja i zadania..., s. 59.
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służby kobiet w AK. Podlegała ona szefowi sztabu Komendy Głównej, a jednym
z referatów WSK był referat sanitarny. Na jego czele stały: Walentyna Bitnerowa ps.
Jadwiga343, Maria Tarnowska ps. Stanisława, Zofia Wojno ps. Doktór Wanda344. Referat sanitarny WSK współdziałał z lekarzem danego obwodu w zakresie: „werbunku i szkolenia, wyszukiwania obsady sanitarnej dla oddziałów bojowych, punktów
opatrunkowych, patroli sanitarnych, gromadzenia i ewidencji materiałów opatrunkowych, przygotowania miejsc i lokali przydatnych na punkty opatrunkowe,
szpitale, szpitaliki oraz wyszukiwania i ewidencja domów, które przyjęłyby rannych”345. Regulamin sanitarny WSK346 określał, jakie warunki powinna spełniać
sanitariuszka. Były to: „gorąca chęć służby Ojczyźnie, gotowość na śmierć, poczucie odpowiedzialności, odwaga, szybka orientacja, zaradność, zdrowie i siły, wytrzymałość fizyczna, umiejętność niesienia pomocy, wysoki poziom moralny”347.
Od sanitariuszek, które podejmowały służbę, wymagało się także, by każdego rannego traktować „jak rodzonego brata”. Na równi z mężczyznami kobiety dzielnie
znosiły trudy konspiracyjnej codzienności. W celu ich doszkalania odbywały nie
tylko kursy sanitarne, ale i konspiracyjne (szkolące do walki, m.in. obsługa broni).
Od wiosny 1942 r. na terenie wszystkich komend AK tworzono referaty sanitarne WSK, które służbowo podlegały komendantom rejonów, obwodów i okręgów,
a w Komendzie Głównej – szefowi sztabu AK. Na czele każdego referatu stała referentka. Wszystkie zadania, które podejmowała, realizowane były w ścisłej współpracy z lekarzem AK pracującym na danym szczeblu organizacyjnym.
Podstawowymi jednostkami służby sanitarnej kobiet były rejony, które tworzono w poszczególnych gminach. Referentka tego szczebla wprowadzała do konspiracji kandydatki, wyznaczała im zadania służbowe, zajmowała się wyborem miejsc
leczenia rannych, wyznaczała kierowniczy personel, odpowiadała za organizację
zaopatrzenia i wyposażenia medycznego348. Sanitariuszki przewidziane do pracy
w pierwszej linii walk tworzyły pięcioosobowe zespoły patrolowe, znajdujące się
w oddziałach bojowych. Ich zadaniem było niesienie pomocy doraźnej w punktach ratowniczo-sanitarnych oraz w prowizorycznych szpitalikach.
Na wyższym szczeblu organizacyjnym znajdowały się obwody, które obejmowały teren powiatu. Na tym szczeblu referentki ściśle współpracowały z lekarzem obwodu i jemu podlegały. Do ich zadań należało: „Organizowanie szkoleń
sanitariuszek według programów uzgodnionych z referentką wyższego szczebla,
względnie wyłowienie i zorganizowanie już przeszkolonych zespołów sanitarnych,
Była referentką sanitarną w Szefostwie Komendy Głównej AK, a poprzednio kierowniczką
służby sanitarnej Narodowej Organizacji Wojskowej Kobiet.
344
M. Ney-Krwawicz, Komenda Główna..., s. 81.
345
Z. Jaśniewicz, Organizacja i zadania..., s. 59.
346
Autorka nie odnalazła oryginału regulaminu sanitarnego WSK i powołuje się w tym miejscu
na informacje zawarte w artykule Z. Jaśniewicza, Organizacja i zadania służby zdrowia Armii Krajowej, „Biuletyn Wojskowej Akademii Medycznej” 1967, z. 11, s. 59–60.
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wyszukiwanie obsady sanitarnej dla oddziałów bojowych, punktów sanitarnych,
stałych i ruchomych punktów opatrunkowych, patroli sanitarnych, gromadzenie i ewidencja materiałów opatrunkowych, bielizny pościelowej, przygotowanie
i ewidencja miejsc i lokali przydatnych na punkty opatrunkowe, szpitale, szpitaliki, wyszukiwanie i ewidencja domów, które by przyjęły rannych”349.
Referentki sanitarne na szczeblu okręgu AK miały podobne zadania co referentki obwodów. Oprócz tego zajmowały się kontrolowaniem pracy kobiet i ich
sytuacją w poszczególnych oddziałach.
W połowie 1944 r. ukształtowała się cała struktura organizacyjna służby sanitarnej kobiet. Zdecydowana większość sanitarnej i medycznej służby AK opierała się na kobietach, rzadkością w konspiracji było pełnienie zadań sanitarnych
przez mężczyzn, dlatego też w wielu okręgach personel medyczny stanowił ponad
połowę ogólnego stanu członkiń WSK. Duże znaczenie miały szkolenia sanitarne
organizowane przez WSK, w większości bowiem kobiety, które podejmowały służbę konspiracyjną, były młode i nie miały żadnego doświadczenia w omawianym
zakresie. Kobiety, które ukończyły kursy przed wojną, wspomagały sanitariat AK
i często pełniły funkcje kierownicze.
Służbę zdrowia w AK całkowicie zdominowały kobiety. Przed wybuchem
II wojny światowej z wielkimi oporami dopuszczane do zawodów lekarzy w czasie
konspiracji bardzo często uzupełniały braki w tym zawodzie. Liczne ochotniczki, sanitariuszki oraz ratowniczki pomagały przetrwać „w zdrowiu” partyzantom,
żołnierzom AK, ale także ludności cywilnej, która również potrzebowała opieki medycznej. Jej znaczenie trafnie ocenił w swoim artykule Zdzisław Jezierski:
„Służba ta nie powstała jedynie w wyniku spontanicznego działania społeczeństwa
polskiego podczas II wojny światowej. [...] Przez całe dwudziestolecie międzywojenne w wielu kobiecych organizacjach rozwijała się intensywne praca szkoleniowa i wychowawcza, przygotowująca ich członkinie do pełnej poświęcenia pracy
ratunkowo-sanitarnej. Bohaterska postawa sanitariuszek AK była więc wynikiem
ich dążeń do sprostania wyzwaniom, które od wieków stały przed kobietami podczas wojen. Była również wyrazem ich patriotyzmu i oddania w walce o wolną
Polskę”350.

349
350

Ibid., s. 97.
Ibid., s. 105.
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ROZDZIAŁ IV

ŁĄCZNICZKI, SANITARIUSZKI, ŻOŁNIERKI – SYLWETKI KOBIET
– BIOGRAFIE REGIONU ŁÓDZKIEGO. WYBÓR
Historia jednego człowieka
jest historią całej ludzkości.
– Paulo Coelho

Każda historia to ludzie, którzy ją tworzą. Tak jest również w przypadku tego
rozdziału. Powstał on z biogramów kobiet walczących w AK. Kobiet, które przed
wojną czy też po niej były związane z regionem łódzkim. Według autorki ważne
jest, aby przedstawić jednostki zapomniane – oddać głos źródłom, refleksję pozostawić czytelnikowi.
4.1. Dynowska Krystyna ps. NN
Urodziła się 15 I 1925 r. w Łodzi jako córka Stanisława Urbankiewicza i Marii
z Ciesielskich. Jej ojciec był pracownikiem tkalni w fabryki Scheiblera i Grohmana
w Łodzi.
W 1940 r. jako uczennica gimnazjum im. Marii Konopnickiej oraz harcerka
rozpoczęła wraz z ojcem pracę w Ruchu Oporu w łączności, a następnie w wywiadzie – komórce wywiadowczej „741-Lombard” Komendy Głównej ZWZ–AK.
Początkowo działała na terenie Łodzi, później w Obwodzie AK Hrubieszów351. Jak
wspominała bohaterka: „Zbierałam i przygotowywałam informacje o wojsku okupanta, gestapo, organizacji i pracy zakładów przemysłowych, transportach kolejowych. Informacje te przekazywałam pośrednio, a dwukrotnie osobiście do Warszawy, przekraczając zielona granicę w rejonie Brzezin w kierunku na Piotrków”352.
351
Obwód Hrubieszów – polska jednostka terytorialna Związku Walki Zbrojnej, a następnie
Armii Krajowej. Obwód ten wraz z trzema innymi (Zamość, Tomaszów Lubelski, Biłgoraj) wchodził
w skład Inspektoratu Zamojskiego Okręgu Lublin AK, a jego dowódcą w czasie powstania zamojskiego był por. Antoni Rychel ps. Rymwid – M. Ney-Krwawicz, Struktura Organizacyjna Armii Krajowej, „Mówią Wieki” 1986, nr 9.
352
Archiwum Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych w Łodzi (dalej cyt.
ZKRPiBWP), Dynowska Krystyna, dział 2, t. „D”, k. 20, poz. NN, s. 1.
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W domowym ogródku Pani Krystyny i jej ojca znajdował się magazyn broni,
amunicji oraz sprzętu radiowego. Sama bohaterka była „gospodarzem” tego magazynu. Przyjmowała między innym od Żydów broń. Ponadto była opiekunką trzech
z pięciu uciekinierów z więzienia na Anstadta, m.in. Henryka Wojtkiewicza i Tadeusza Starczewskiego. Oprócz tego prowadziła stały nasłuch radiowy dla prasy
konspiracyjnej i brała udział w jej czynnym kolportażu.
W lutym 1942 r. Krystyna zagrożona na terenie Łodzi podczas prowadzonego
sabotażu, polegającego na rozprowadzaniu fałszywych tzw. „Reichskleiderkarten”353
– konspiracyjnie dostarczonych z Warszawy – została służbowo wyprowadzona
z Łodzi przez zieloną granicę w okolicy Brzezin i skierowana do Hrubieszowa. Tam
działała jako łączniczka Kompanii „Orbis” podporządkowanej Batalionowi Radiotelegraficznemu „Iskry”354, dowodzonemu przez porucznika, a później kapitana
Aleksandra Dakowskiego ps. Aleksander355. Brała udział w organizowaniu i przenoszeniu punktów łączności – w tzw. grach radiostacji – które także ubezpieczała.
Przewoziła z Warszawy na teren Hrubieszowa prasę i pocztę konspiracyjną.
Odnośnie do swoich „kontaktów” pisała: „[...] miałam kontakt stały z por. Zołocińskim ps. »Zawrat« i »Piotr« – oficerem oddziału dywersyjnego »Pola« Kedywu Komendy Głównej Armii Krajowej356. Utrzymywałam kontakt między
353
Wszystkie produkty w okupowanej Polsce dostawało się na kartki. Karty dla Polaków obejmowały głodowe racje. Wprowadzono również karty na odzież i obuwie. Karty dla Polaków oznaczone były literą P. Ludność niemiecka posiadała inne karty, właśnie tzw. Reichskleiderkarten. I tak
przykładowo za polską kartę odzieżową obejmującą zaledwie 60 punktów można było otrzymać
jedną lichą sukienkę i około 10 m kretonu lub flaneli. Natomiast dla ludności niemieckiej na ich
„Reichskleiderkarten” można było dostać 150 produktów, w których znalazły się m.in. przydziały na
materiały wełniane, na suknie i płaszcze oraz komplety bielizny męskiej i damskiej, pończochy, skarpetki, ręczniki i bieliznę pościelową – A. Puszyński, Polimery, a środowisko naturalne, http://www.
pracaunas.nazwa.pl/tmzz/art.html, dostęp z dn. 29 VII 2016 r.
354
Struktura organizacyjna tego batalionu w Komendzie Głównej AK przedstawiała się następująco: Komenda Główna AK, Oddział V Dowodzenia i Łączności, Szefostwo Łączności Kwatery
Głównej (mjr Stanisław Bilski „Gryf ”): – Batalion Radiotelegraficzny („Iskry”) – mjr Stanisław Bilski
„Gryf ” – kompania „Orbis” – kpt. Aleksander Jedliński „Franek” – kompania „Kram” – Czesław Pieniak „Mak” – kompania „Omnibus” – Związkowy Batalion Telegraficzny („Maliny”) – por. Jan Maliszewski „Malina” (zawiązki czterech kompanii) – Komenda Główna Armii Krajowej, lipiec 1944 r.,
http://www.info-pc.home.pl/whatfor/baza/kg_ak.htm, dostęp z dn. 29 VII 2016 r.
355
Do końca 1942 r. radiostacjami Komendy Gł. AK kierował szef łączności „Orbisu” – por.
Aleksander Jedliński „Franek”, potem odwołany do Warszawy. Dowództwo po nim objął por. Henryk Chmielewski „Tatar”. Gdy poległ podczas obławy niemieckiej we wrześniu 1943 r., kolejnym
szefem został kpt. Aleksander Dakowski „Aleksander”.
356
Zdzisław Zołociński – we wrześniu dowódca plutonu saperów w składzie Armii „Łódź”.
Uniknął niewoli. Od lutego 1940 r. w składzie patrolu „Praga”. Następnie w Związku Odwetu. Przeniesiony na dowódcę bazy terenowej nr 1 „Tarnów”. Jesienią 1942 r. powrócił do Warszawy. W 1943 r.
oficer bez przydziału w Oddziału Specjalnego (OS) „Poli” Kedywu Komendy Głównej AK. 28 II
1944 r. wyjechał na czele około 30 żołnierzy OS „Poli” do 27. Wołyńskiej Dywizji Piechoty, w której
dowodził Kompanią Warszawską. W lipcu urlopowany, powrócił ze swoimi żołnierzami do Warszawy – Archiwum Hist. Mówionej, Zdzisław Zołociński, http://www.1944.pl/historia/powstancze-biogramy/Zdzislaw_Zolocinski, dostęp z dn. 29 VII 2016 r.
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kpt. ps. »Pola«, mjr. Kiwerskim ps. »Oliwia« w Warszawie357, a por. Zołocińskim
ps. »Zawrat« w Hrubieszowie”358. W styczniu i lutym 1944 r. Krystyna brała udział
w organizowaniu punktów przerzutów broni i ludzi z 27. Dywizji Piechoty359.
Do Łodzi przybyła w końcu stycznia 1945 r. Wyczerpanie nerwowe i ogólny
zły stan jej zdrowia nie pozwolił jej na uzupełnienie wykształcenia czy podjęcie
pracy. Dopiero w latach pięćdziesiątych po uprzednim przygotowaniu w domu
rozpoczęła naukę, uzupełniając średnie wykształcenie. W 1953 r. podjęła pracę
w Spółdzielczości, m.in. w: Spółdzielni Mazowsze, następnie w OPLiA, Spółdzielni Skóra, a od roku 1965 Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Lokator”.
Za pracę w konspiracji Krystynie Dynowskiej zostały nadane następujące odznaczenia: Złoty Krzyż Zasługi z Mieczami – KG AK rozkaz nr 512/BIP., Odznaka
Grunwaldzka, nr leg. 4353/74.
Nieznana jest data spisania przez autorkę życiorysu. Po 1965 r. losy Krystyny
Dynowskiej autorce nie są znane.
4.2. Gordinowicz Helena ps. Helena
Córka Antoniego i Anny z Sienkiewiczów, urodziła się w Wilnie 20 XII 1922 r.
Do 1939 r. uczyła się w Wilnie. Z dalszej relacji wynika, że bohaterka ukończyła
przed wojną tylko szkołę powszechną.
Po wybuchu wojny została przyjęta do Ruchu Oporu AK – Wilno Śródmieście
w marcu 1942 r. pod pseudonimem Helena. W życiorysie bohaterki czytamy: „Do
pracy konspiracyjnej wciągnęła całą rodzinę. W domu zostały zorganizowane komplety tajnego nauczania kl. VI. Szkoły Powszechnej, prowadzone przez nauczycielkę Milewską”360. Zadaniem „Heleny” było obserwowanie otoczenia podczas zajęć
lekcyjnych, by w razie niebezpieczeństwa móc szybko zlikwidować grupę. Poza
tym pełniła funkcję łączniczki i kolporterki prasy konspiracyjnej. Kończyła wtedy
także kurs sanitarny, który był prowadzony w domu doc. dr. med. Czarnookiego.
357
Jan Wojciech Kiwerski ps. Oliwa, Dyrektor, Kalinowski, Lipiński, Rudzki, Ziomek (ur. 23
V 1910 r. w Krakowie, zm. 18 IV 1944 r. w chutorze Dobry Kraj na Wołyniu) ppłk. dypl. saperów
Wojska Polskiego. Do Warszawy dotarł w listopadzie 1939 r. Od grudnia tego roku lub stycznia roku
1940 wszedł do tzw. sztabu dywersji SZP, stworzonego i kierowanego przez mjr. F. Niepokólczyckiego. Od 1942 r. był dowódcą Oddziałów Dyspozycyjnych, potem Oddziałów „Motor” – „Sztuka”
Kedywu Komendy Głównej AK, używając pseudonimów: Ziomek, Rudzki, Kalinowski, Lipiński,
później Dyrektor. W listopadzie 1942 r. awansowany do stopnia majora. Często osobiście dowodził
zespołami żołnierzy w akcjach dywersyjnych. W grudniu 1943 r. mjr „Oliwa” otrzymał nominację
na stanowisko szefa sztabu Okręgu Wołyń. Udał się więc na Wołyń, aby zorientować się w panującej
tam sytuacji. W dniu 2 II 1944 r. „Oliwa” wyjechał ponownie do Kowla, a 5 II 1944 r. dotarł do kwatery dowodzenia płk. „Lubonia”. W myśl przywiezionych przez „Oliwę” rozkazów płk „Luboń” udał
się do Warszawy na nowe stanowisko, a mjr dypl. „Oliwa” przejął dowództwo Okręgu Wołyń. 18 II
1944 r. objął dowództwo powstałej z sił Okręgu 27. Wołyńskiej Dywizji Piechoty AK – M. Fijałek, 27
Wołyńska Dywizja Piechoty Armii Krajowej, Warszawa 1987, s. 164–165.
358
ZKRPiBWP, Dynowska Krystyna, dział 2, t. „D”, k. 20, poz. NN, s. 1.
359
Przede wszystkim chodziło o żołnierzy OS „Poli” , którzy do końca VII 1944 r. powracali
z Wołynia do Warszawy – patrz przypis nr 358.
360
ZKRPiBWP, Gordinowicz Helena, dział 2, t. „G”, k. 31, poz. NN, s. 1.
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Po jego ukończeniu „Helena” zaczęła zajmować się rannymi i chorymi partyzantami na terenie miasta Wilna, w dzielnicy Zwierzyńca, Antokola i we własnym
domu. Kiedy zaczęto organizować tzw. czołówki, czyli szpitaliki polowe, została
przydzielona do zgrupowania północno-wschodniego Oddziałów AK na Wileńszczyźnie, pod dowództwem mjr. Mieczysława Potockiego ps. Węgielny. Jednak jej
bezpośrednim zwierzchnikiem był doc. dr med. Tadeusz Ginko ps. Jan. Jako sanitariuszka Helena brała udział w akcjach uderzenia na pociąg niemiecki wiozący
amunicję na wschód na trasie Wilno–Postawy i przy samym zdobywaniu Wilna.
Po rozwiązaniu AK została wcielona do Jednostki Wojskowej – Poczta Polowa
nr 36999, gdzie również pełniła funkcję sanitariuszki.
Po zakończeniu wojny w maju 1945 r. w ramach repatriacji przybyła do Łodzi.
Rozpoczęła pracę w Państwowym Urzędzie Repatriacyjnym jako kancelistka361.
W tym samym czasie postanowiła uzupełnić swoje wykształcenie i ukończyła
gimnazjum ogólnokształcące i we wrześniu 1947 r. wstąpiła do 2-letniej Szkoły
Pielęgniarstwa w Łodzi. Po jej ukończeniu od stycznia 1950 r. zaczęła pracować
w Społecznej Służbie Zdrowia jako pielęgniarka dyplomowana. W czerwcu 1956 r.
przeniosła się do Kolejowej Służby Zdrowia.
Krótki życiorys Pani Heleny urywa się na 17 IV 1975 r., kiedy go spisywała. Jej
dalsze losy nie są znane autorce.
4.3. Janiszewska Pelagia ps. Elżbieta
Urodziła się 23 III 1912 r. w Niekłaniu362, wówczas w powiecie Końskie w województwie kieleckim. Jej rodzicami byli Katarzyna z Dobrutów i Józef Stępień.
W 1934 r. rozpoczęła pracę w Hucie Stąporków. W tym samym czasie wraz
z innymi pracownikami wstąpiła do Związku Zawodowego Metalowców – mimo
sprzeciwu właściciela fabryki. W 1938 r. wybuchł strajk okupacyjny w zakładzie.
Pelagia brała w nim czynny udział, zaopatrując robotników w pożywienie i donosząc im czyste ubrania.
W maju 1939 r. wyszła za mąż za Mariana Grochocińskiego. Jak wspominała:
„Mąż brał czynny udział w kampanii wrześniowej pod dowództwem gen. Kleeberga. Po zorganizowaniu ZWZ wstępujemy do niego, a następnie do AK wraz
z mężem i moim bratem”363. Bohaterka przyjęła pseudonim Elżbieta.
„Elżbieta” walczyła w konspiracji w Okręgu Radomsko-Kieleckim, a dokładnie w powiecie końskim: „W naszym pomieszczeniu mieszkalnym była przechowywana broń i przewożona do miejsc akcji. Była również skrzynka kontaktów.
Od kuzyna z Ostrowca Świętokrzyskiego otrzymywałam czyste kenkarty364, które
Daw. urzędnik kancelarii.
Dziś jest to wieś w Polsce położona w województwie świętokrzyskim, w powiecie koneckim,
w gminie Stąporków.
363
ZKRPiBWP, Janiszewska Pelagia, dział 2, t. „J”, k. 14, poz. NN, s. 1.
364
Kenkarta – dowód tożsamości osób niebędących obywatelami niemieckimi, obowiązujący
w czasie II wojny światowej na terenach okupowanych przez hitlerowskie Niemcy, Słownik Języka
Polskiego PWN, http://sjp.pwn.pl/szukaj/kenkarta.html, dostęp z dn. 1 VIII 2016 r.
361
362
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przewoziłam, aby je wypełniać zmienionym nazwiskiem i dostarczać osobom ściganym przez Gestapo”365.
W maju 1943 r. mąż Pani Pelagii został rozstrzelany. Jej brat w tym samym
roku zginął podczas walk z okupantem w pobliżu wsi Hucisko366. Pomimo tych
traum nadal pracowała w konspiracji. Jak sama napisała: „[...] pełniłam najbardziej niebezpiecznie funkcję, gdyż chciałam zginąć”367.
W domu „Elżbiety” odbywały się szkolenia dla sanitariuszek i szkolenia obchodzenia się z bronią. Ponadto przekazywała do oddziałów AK wiadomości dotyczące transportu wojsk niemieckich i broni pociągami na front wschodni. Udało
jej się uzyskać informacje o budowie bunkrów na amunicję w lesie za stacją kolejową Niekłań, o czym powiadomiła dowództwo AK w Końskich: „Bunkry wraz z załadowanym pociągiem gotowym do odjazdu ze stacji Niekłań na wschód, zostały
zbombardowane przez samolot radziecki. Działo się to 1 września 1944 r.”368
Pelagia brała udział w akcji „Burza”, podczas której w lesie koło wsi Wielka Wieś została schwytana przez Niemców i przewieziona do siedziby Gestapo
w Końskich. Po okazaniu sfałszowanej legitymacji i wstępnym przesłuchaniu została zwolniona.
„Elżbieta” była pod bezpośrednim dowództwem Bolesława Czerwińskiego
ps. Wir. Jednak jako łączniczka utrzymywała także kontakt z innymi partyzantami, m.in. z: Karolem Niedzielskim ps. Dobosz, W. Jaworskim ps. Sas, Kazimierzem Skrzyneckim ps. Wąs, M. Miller ps. Ułan369: „Praca w konspiracji była bardzo
niebezpieczna, gdyż Powiat Końskie był ogłoszony przez Niemców jako »Karny«
i pełno w nim był Własowców370[...]”371. Ponadto ukrywała ona w swoim domu
małżeństwo, które było poszukiwane przez Gestapo – dzięki jej pomocy uniknęło
ono śmierci.
Po wojnie 1945 r. Pelagia przyjechała do Łodzi, gdzie powtórnie wyszła za
mąż za Stefana Janiszewskiego. Od 1946 r. do momentu przejścia na emeryturę,
tj. do 1 I 1973 r., pracowała w Wojskowej Hurtowni Tekstylnej. W 1961 r. umarł
jej mąż.
Wiele lat pracowała społecznie w Komitecie WSS „Społem”, za co otrzymywała liczne dyplomy uznania oraz nagrody. Od 1973 r. była aktywnym członkiem
ZBoWiD-u nr 1 Łódź-Górna, w którym pełniła funkcję przewodniczącej Komisji
Odznaczeniowej. Pelagia była także prelegentem historycznym. Chętnie współpraZKRPiBWP, Janiszewska Pelagia, dział 2, t. „J”, k. 14, poz. NN, s. 1.
Hucisko – wieś obecnie w woj. świętokrzyskim, w pow. koneckim, w gminie Stąporków.
367
ZKRPiBWP, Janiszewska Pelagia, dział 2, t. „J”, k. 14, poz. NN, s. 1.
368
Ibid.
369
Autorka życiorysu nie podaje pełnych imion partyzantów. Nie wszystkie udało się odnaleźć,
dlatego część jest podawanych skrótem – tak jak w oryginale życiorysu – a część jest uzupełniona
przez autorkę publikacji.
370
Rosyjska Armia Wyzwoleńcza – kolaboracyjna formacja zbrojna złożona głównie z Rosjan
w czasie II wojny światowej, jej żołnierzy nazywano potocznie własowcami.
371
ZKRPiBWP, Janiszewska Pelagia, dział 2, t. „J”, k. 14, poz. NN, s. 2.
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cowała m.in. z młodzieżą VI Liceum Ogólnokształcącego w Łodzi: „Współdziałałam w organizowaniu w podległych nam szkołach wystaw militariów i innych
pamiątek z zakresu II wojny światowej oraz walk partyzanckich”372.
Życiorys Pani Pelagia Janiszewska spisała w dniu 14 I 1977 r. Dalsze jej losy nie
są znane autorce.
4.4. Jankowska-Lipczyk Maria ps. Zośka
Maria Jankowska-Lipczyk ps. Zośka urodziła się 8 XII 1926 r. w Wilnie i do
wybuchu wojny mieszkała w tym mieście. Jej matka Emilia Grabowska wywodziła się z rodziny ziemiańskiej, natomiast ojciec Alfred Jankowski był sędzią Sądu
Okręgowego w Wilnie. Po ukończeniu szkoły podstawowej Maria Jankowska rozpoczęła naukę w liceum i do wybuchu wojny ukończyła dwie klasy.
Tak wspominała pierwsze dni września: „O wojnie dowiedziałam się z radia.
Bardzo się ucieszyłam. Pomyślałam, że będzie ciekawie, że w końcu zacznie się
coś dziać”373. Po kilkunastu pierwszych dniach wojny relacjonowała: „Około 19–20
września wojska polskie wycofały się z Wilna, wszyscy byli bardzo zaniepokojeni.
Ludzie mówili, że Rosjanie to sojusznicy, ale mój tata twierdził, że to niemieccy
sojusznicy jeszcze gorsi od Niemców. Na teren naszego miasta weszli Rosjanie.
Rozpoczęła się wywózka rodzin takich jak moja do Rosji do obozów. Często rodziny ziemiańskie były rozstrzeliwane. Nas też chcieli wywieźć albo rozstrzelać, ale
przeszukując nasze mieszkanie znaleziono korespondencję mojej mamy z siostrą
Dzierżyńskiego, z którą to były zaprzyjaźnione i samo to nazwisko wystarczyło aby
nas zostawili w spokoju”374. Sytuacja w całym mieście przedstawiała się tragicznie:
„Rosjanie zdejmowali wszystko co cenne z ludzi na ulicach: zegarki, futra, buty.
Ojciec kazał mnie i siostrze nie wychodzić z domu, bo młode dziewczęta były masowo gwałcone”375.
Pod koniec października 1939 r. w Wilnie na dobre zadomowili się Litwini.
„Byli oni znienawidzeni przez ludność polską. Najgorsi byli kałakutasy376 – żandarmi litewscy. Bili oni Polaków za to, że byli Polakami. Mnie osobiście uderzył
kilkakrotnie Litwin za to, że w jego obecności śmiałam rozmawiać po polsku. Panował strach”377.
Trzecia Rzesza 22 VI 1941 r. zaatakowała ZSRR. Zajęcie Wilna przez wojska
niemieckie Maria wspominała następująco: „Kiedy wkraczali do Wilna zaczęli robić polowania na Żydów. Pewnego dnia, kiedy byłyśmy z mamą w kościele na dziedziniec kościelny wpadł uciekający człowiek, za nim Niemcy zastrzelili go serią
Ibid.
Archiwum domowe Aleksandry Rybińskiej: wywiad ze Zbigniewem Lipczykiem, synem Marii Jankowskiej-Lipczyk.
374
Ibid.
375
Ibid.
376
Policjant lub żandarm litewski z okresu II wojny światowej.
377
Archiwum domowe Aleksandry Rybińskiej: wywiad ze Zbigniewem Lipczykiem, synem Marii Jankowskiej-Lipczyk.
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z automatu jednocześnie ścinając figurę Najświętszej Maryi Panny. We wrześniu
1941 r. założone zostało getto żydowskie. Żydów zaczęto wywozić i ich rozstrzeliwać. Niemcy Polaków się nie czepiali, ale trzeba było im schodzić z drogi. Nad
Polakami pastwili się Litwini”378.
Do działalności konspiracyjnej Marię przekonało następujące wydarzenie:
„Pewnego zimowego wieczoru niemiecki patrol zatrzymał mojego brata stryjecznego po godzinie policyjnej przed jego własnym domem. Miał on wtedy 17 lat. Polali go lodowatą wodą ze studni i powiedzieli, że jak chciał być na dworzu (bo tak
im powiedział), to będzie tak stał do rana. Był mróz powyżej 20 stopni. Po północy
zmarł – zamarzł na oczach rodziców. Chciałam nie być bierna, walczyć o powrót
do normalności”379.
Krótko po tym wydarzeniu kuzyn Marii, Witold Ejsmond, zaproponował jej
pracę łączniczki w Armii Krajowej. Było to zimą 1943 r. i miała ona wówczas 16 lat.
Została zaprzysiężona i przyjęła pseudonim Zośka.
Do głównych zadań „Zośki” należało przenoszenie meldunków i broni na terenie Okręgu Wileńskiego AK. Uczestniczyła także w operacji „Ostra Brama”380
pod dowództwem Komendanta Okręgu Aleksandra Krzyżanowskiego ps. Wilk381.
Jedną z wielu akcji „Zośki” była ta z zimy 1943 r.: „[...] przenosiłam ręczny karabin maszynowy z jednego do drugiego punktu kontaktowego. Karabin był duży,
choć rozłożony na mniejsze części i przytwierdzone do mojego tułowia. Ja miałam
160 cm wzrostu i musiałam nico skrzywić tułów, by w płaszczu sylwetka wydawała
się symetryczną. Zatrzymał mnie patrol niemiecki i wylegitymował. Karabin był
ciężki i myślałam, że kręgosłup sztucznie skrzywiony pęknie mi z bólu, a musiałam
się delikatnie uśmiechać i odpowiadać swobodnie, bo jak ktoś się bał to Niemcy go
przeszukiwali. Minuty były wiecznością. Przenosząc meldunek i pistolet zostałam
zatrzymana przez policję litewską. Litwinów strasznie się bałam, bo bili za nic.
Stwierdzili że jestem burżujką, bo któryś wiedział gdzie mieszkam i odprowadzili
mnie na posterunek niemiecki, nie rewidując. Niemcy mnie przesłuchali (nie mie-

Ibid.
Ibid.
380
Operacja wojskowa rozpoczęta 7 VII 1944 r. przez oddziały Armii Krajowej, w ramach akcji
„Burza”, w celu samodzielnego oswobodzenia Wilna z rąk okupanta niemieckiego siłami AK i zgodnego z założeniami „Burzy” wystąpienia wobec Armii Czerwonej „w roli gospodarza terenu”. Plan
operacji został opracowany w marcu 1944 r. przez sztab okręgu wileńskiego – zakładał on zdobycie
miasta przez połączone siły wileńskiego i nowogrodzkiego okręgu AK, patrz więcej: S. Korboński,
Polskie Państwo Podziemne. Przewodnik po Podziemiu z lat 1939–1945, Warszawa 2008, s. 161–163.
381
Krzyżanowski Aleksander, ps. Wilk i in., ur. 18 II 1895, Briańsk (Rosja), zm. 29 IX 1951, Warszawa, ojciec Olgi, pułkownik; 1941–1944 komendant okręgu wil. ZWZ–AK; 1944 d-ca zgrupowania wil. brygad AK w operacji „Ostra Brama”; 1944–1947 więziony w ZSRR; po ucieczce ponownie
w Wilnie; 1948 aresztowany, wysiedlony do Polski, osadzony w więzieniu, gdzie zmarł – Internetowa
encyklopedia PWN, http://encyklopedia.pwn.pl/haslo.php?id=3928298, dostęp z dn. 31 VII 2013 r.
378
379
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li nic do arystokracji, a nawet traktowali ich lepiej) i mnie wypuścili bez rewizji
osobistej, bo pewno myśleli, że Litwini mnie przeszukali”382.
„Zośka” uniknęła aresztowania, a tym samym ocaliła życie. W konspiracji
czynnie brała udział do wyzwolenia Wilna przez Armię Czerwoną. W 1945 r.
służbę w Armii Krajowej zakończyła w stopniu szeregowca. Za udział w operacji
„Ostra Brama” wystawiony został wniosek o przyznanie krzyża walecznych, ale
samego odznaczenia Maria nigdy nie otrzymała: „nie wiem czy go przyznano, bo
Rosjanie aresztowali żołnierzy AK albo wcielali ich do armii czerwonej”383.
Po wojnie Maria postanowiła dalej się kształcić. Ukończyła liceum oraz Akademię Medyczną w Łodzi. Po wojnie pracowała jako lekarz stomatolog. Zmarła
24 XI 2011 r. Została pochowana na Cmentarzu Komunalnym „Doły” w Łodzi.
4.5. Lipińska Hanna ps. NN
Hanna Lipińska urodziła się 19 VII 1919 r. w Puszczykowie384 w powiecie poznańskim. Jej rodzicami byli: Jan Lipiński, major Wojska Polskiego, późniejszy
pracownik łączności, oraz Eugenia z Błaszkowskich z zawodu nauczycielka385.
Egzamin dojrzałości Hanna zdała w 1936 r. w Poznaniu, a następnie do wybuchu wojny w 1939 r. studiowała na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Poznańskiego.
W lutym 1940 r. wraz ze swoimi rodzicami została wysiedlona przez Niemców
do Miechowa386 pod Krakowem: „Pracowałam w tamtejszym szpitalu w charakterze praktykantki-medyczki. Opiekowałam się tamże partyzantami z Batalionów
Chłopskich”387. W listopadzie 1943 r. wyjechała do Warszawy w celu kontynuowania studiów w konspiracji. Początkowo pracowała w szpitalu św. Stanisława
na Woli, jednocześnie studiując na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Ziem Zachodnich388, którego dziekanat mieścił się przy ul. Wielkiej: „Wykłady odbywały
się w mieszkaniach prywatnych w różnych punktach Warszawy: ul. Chmielna,
Chopina, Krucza, Filtrowa, Krakowskie Przedmieście, czasem w szkole ZaorskieArchiwum domowe Aleksandry Rybińskiej: wywiad ze Zbigniewem Lipczykiem, synem Marii Jankowskiej-Lipczyk.
383
Ibid.
384
Miasto i gmina w województwie wielkopolskim, w powiecie poznańskim. Położone około
12 km na południe od Poznania, otoczone obszarem Wielkopolskiego Parku Narodowego (położone
w granicach otuliny Parku). W latach 1934–1954 istniała wiejska gmina Puszczykowo.
385
ZKRPiBWP, Lipińska Hanna, dział: 2, t. „L”, k. 8, poz. 43, s. 1.
386
Miasto w woj. małopolskim, w powiecie miechowskim, siedziba gminy miejsko-wiejskiej
Miechów. Położone w Niecce Nidziańskiej nad potokiem Miechówką.
387
ZKRPiBWP, Lipińska Hanna, dział: 2, t. „L”, k. 8, poz. 43, s. 1.
388
Uniwersytet Ziem Zachodnich (UZZ) – tajna uczelnia utworzona w październiku 1940 r.
z inicjatywy Biura Oświatowo-Szkolnego Ziem Zachodnich, mająca na celu kształcenie kadr i specjalistów na okres wojenny i powojenny. Większość wykładowców i studentów pochodziła z zamkniętego przez Niemców Uniwersytetu Poznańskiego; byli wśród i inni wysiedleńcy z Wielkopolski. Uniwersytet działał głównie w Warszawie; jego działalność została przerwana przez powstanie
warszawskie, gdy utracił on około połowy swoich pracowników.
382
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go przy ul. Górskiego”389. Z początkiem czerwca 1944 r. Hanna wstąpiła do AK,
zgrupowania Obwodu Wola, batalionu Waligóry. Jak wspominała „W szpitalu wolskim przechodziłam szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy. W czasie
powstania, gdy udzielałam pomocy rannemu, zostałam kontuzjowana. Tragiczne
warunki w szpitalu zmusiły mnie do niezwłocznego podjęcia dalszej pracy. Wojska hitlerowskie po zajęciu szpitala wymordowały personel i rannych powstańców.
Cześć personelu żeńskiego, w którym i ja się znajdowałam w dniu 5 sierpnia została ewakuowana do obozu przejściowego w Jelonkach pod Warszawą, a potem
do Leśnej Podkowy”390.
Ojciec Hanny zginął w powstaniu warszawskim na Woli, natomiast matka
uciekła do rodziny w Łodzi zaraz po jego wybuchu.
Po zakończeniu działań wojennych, od kwietnia 1945 r. Hanna Lipińska kontynuowała studia na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, gdzie w czerwcu 1947 r. uzyskała dyplom lekarza, po czym przeniosła się na
stałe do Łodzi. Nadal pozostawała bardzo aktywna społecznie i zawodowo: „Pracując jako młodszy, a potem starszy asystent w III Klinice Chorób Wewnętrznych,
uczestniczyłam w tzw. białych niedzielach, niosąc pomoc mieszkańcom okolicznych miasteczek i wsi, m.in.: Ksawerowa, Zelowa, Justynowa, Męckiej Woli. Tamże wygłaszałam pogadanki z zakresu żywienia, higieny osobistej itp. Wyjazdy te
miały miejsce w latach pięćdziesiątych”391.
W latach siedemdziesiątych Hanna kontynuowała swoją działalność społeczną, tym razem na terenach łódzkich szkół: „W latach siedemdziesiątych miałam
wielokrotnie w szkołach łódzkich pogadanki dla młodzieży z zakresu przygotowania do życia w rodzinie (Szkoła Podstawowa nr 1, nr 94, nr 111, Liceum Ogólnokształcące XII, Liceum Ogólnokształcące w Zgierzu)”392.
Ze względu na zły stan zdrowia Hanna Lipińska musiała ograniczyć swoją pracę społeczną. Jako lekarz pracowała społecznie w ZBoWiD-zie oraz w Związku
Opieki nad Niewidomymi393.
Data relacji Hanny Lipińskiej nieznana (nie widnieje w aktach ZBoWiD-u).
Autorka nie zna dalszych jej losów.
4.6. Łabuzińska Helena ps. Halszka
Helena Łabuzińska urodziła się 21 V 1909 r. w Saratowie394 jako córka Wacława Króla i Elżbiety z domu Szydłowska. W 1930 r. ukończyła gimnazjum w Wilnie, następnie po otrzymaniu matury pracowała w Urzędzie Poczt i Telegrafów
w Wilnie. W roku 1935 wyszła za mąż za Henryka Łabuzińskiego.
ZKRPiBWP, Lipińska Hanna, dział: 2, t. „L”, k. 8, poz. 43, s. 1.
Ibid.
391
Ibid.
392
Ibid.
393
ZKRPiBWP, Lipińska Hanna, dział: 2, t. „L”, k. 8, poz. 43, s. 2.
394
Ibid.
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Rozpoczęcie pracy konspiracyjnej wspominała: „Podczas okupacji niemieckiej
mieszkając w Wołkowysku395 wstąpiłam do organizacji Związek Walki Zbrojnej,
działającej na terenie miasta Wołkowysk i powiatu, a następnie po przekształceniu do Armii Krajowej”396. Helena została zaprzysiężona przez dr med. Rybałko
ps. Sława w październiku 1941 r., przyjmując pseudonim Halszka. W konspiracji
pracowała do czerwca 1944 r., a zakres swojej działalności określała następująco:
„W okresie mojej działalności w Ruchu Oporu wykonywałam następujące czynności: Będąc łącznikiem Szefa Saperów na powiat Wołkowyski oraz węzeł kolejowy
Wołkowysk ps. »Boruta« (Henryk Łabuziński), którego zastępcą był ps. »Moskit«
(Mieczysław Cimoszko), dostarczałam: rozkazy do jednostek znajdujących się
na terenie powiatu oraz meldunki do punktu wysyłkowego z przeznaczeniem do
Okręgu, materiały wybuchowe przeznaczone do akcji dywersyjnych; Udzielałam
swego mieszkania na narady – między innymi z Komendantem Obwodu ps. »Cygan« (Stojanowski) i jego zastępcą ps. »Pik« (Piekarski) i komendantami rejonów;
Kilkakrotnie udzielałam noclegu łącznikom z terenu, między innymi od szefa wywiadu ps. »Czarna« i ps. »Hańcza« (Bronisława Omiljanowicz)”397.
W 1942 r. po powstaniu Kedywu „Halszka” została przeszkolona przez dr med.
Rybałko ps. Sława w zakresie udzielania pierwszej pomocy rannym i chorym oraz
nauczono ją wykonywania zastrzyków. Po tym szkoleniu charakter pracy konspiracyjnej Heleny uległ zmianie: „Gromadziłam w swoim mieszkaniu środki opatrunkowe, lekarstwa oraz zastrzyki pochodzące ze szpitali niemieckich, które dostarczali mi pracujący tam członkowie organizacji, m.in. Halina Rutska ps. »Pestka«;
Rozprowadzałam w/w leki po poszczególnych Rejonach; Wykonywałam zastrzyki
przeciw tyfusowi plamistemu, brzusznemu i tężcowi, żołnierzom przewidzianym
do prowadzenia dywersji”398.
Jako sanitariuszka w 1943 r. „Halszka” brała udział w akcji na niemiecki wojskowy transport kolejowy pod Andrzejewiczami, zorganizowanej w 1943 r. przez
Bronisława Szejko ps. Komar. W swojej relacji wspomina także o tym, że parę razy
musiała udać się do Grodna do Bronisławy Omiljanowiczowej ps. Czarna w celu
wymiany lekarstw.
Oprócz w działań konspiracyjnych w AK „Halszka” pracowała społecznie,
opiekując się ludźmi starymi, chorymi, a zwłaszcza rodzinami poszkodowanymi
przez okupanta: „Za pośrednictwem szwagra, który znajdował się w obozie jenieckim Murnau399, nawiązałam kontakt z żołnierzami, jeńcami, którzy nie mieli
pomocy od swoich rodzin, w celu posyłania im paczek żywnościowych. »Nalepki«
upoważniające do wysłania paczek przychodziły na moje nazwisko. Ja rozprowa395
Wołkowysk – dzisiaj miasto na Białorusi w obwodzie grodzieńskim, stolica rejonu wołkowyskiego, nad Wołkowyją, w pobliżu jej ujścia do Rosi.
396
ZKRPiBWP, Łabuzińska Helena, dział: 2, t. „Ł”, k. 1, poz. NN, s. 1.
397
ZKRPiBWP, Łabuzińska Helena, dział: 2, t. „Ł”, k. 1, poz. NN, s. 1–2.
398
Ibid.
399
Oflag VII A Murnau – niemiecki obóz jeniecki (Oflag) dla oficerów polskich podczas II wojny światowej, ulokowany w Bawarii w mieście Murnau am Staffelsee.
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dzałam je między znajomych, lekarzy, sklepikarzy, itd. W ten sposób dziesięciu
podopiecznych miało stałą opiekę od 1942–1944 roku. Pamiętam tylko trzy nazwiska – Graczyk, Pawulski, Zarzyski”400.
Po wojnie Helena Łabuzińska pracowała w fabryce konfekcji męskiej w dziale kontroli technicznej, a następnie w Przedszkolu Kolejowym jako intendent we
Lwowie do 1955 r. W 1956 r. powróciła do Polski, a w 1962 r. rozpoczęła pracę
zawodową i od 2 IV 1962 r. do 31 VII 1966 r. pracowała w Muzeum Archeologicznym i Etnograficznym w Łodzi na stanowisku księgowej. Z dniem 1 VIII 1966 r.
podjęła pracę w Instytucie Gospodarki Komunalnej w Warszawie – Oddział w Łodzi na stanowisku inspektora ekonomicznego. W lipcu 1969 r. Instytut został przekształcony w Branżowy Ośrodek Doświadczeń Organizacji i Normowania Pracy,
w którym Helena pracowała nadal na tym samym stanowisku, aż do momentu
przejścia na emeryturę z dniem 1 XII 1973 r.
Podczas pracy zawodowej Helena wykazywała się również dużą aktywnością
społeczną: „W Muzeum Archeologicznym i Etnograficznym jako członek Rady
Zakładowej ds. socjalno-bytowych – w okresie od 1963 do sierpnia 1966 r. w Instytucie Gospodarki Komunalnej Oddz. w Łodzi jako Mąż Zaufania od grudnia
1966 r. do końca reorganizacji Instytutu – grudzień 1969 r.”401 W czasie pracy zawodowej wstąpiła także w dniu 18 III 1970 r. do ZBoWiD-u Koła nr 2 Łódź-Śródmieście: „Pracę społeczną w ZBoWiD [...] rozpoczęłam w 1972 r., gdy zostałam
wybrana do Zarządu Koła i powierzono mi funkcję przewodniczącej Wydziału
Socjalno-Bytowego [...]”402.
Za zasługi społeczne oraz walkę o niepodległość Helena Łabuzińska otrzymała
następujące odznaczenia: Srebrny Krzyż Zasługi (26 II 1975 r.), Medal Zwycięstwa
i Wolności 1945 r. (26 III 1973 r.), Odznaka Grunwaldzka (1 III 1971 r.), Odznaka
Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej (18 III 1972 r.), Honorowa Odznaka Miasta
Łodzi (I 1979 r.), Odznaka 30-lecia ZBoWiD (1979 r.)403.
4.7. Łęcka Zofia ps. Honorka
Zofia z domu Kołodziejczyk, córka Józefa i Katarzyny z Mantefeków, urodziła
się w Łodzi 15 V 1914 r.
Posiadała wykształcenie średnie ogólne. Od 1934 r. do 1939 r. pracowała zawodowo w Zakładach Bawełnianych A. Osser Spółka Akcyjna w Łodzi jako pracownik fizyczny. Od 1930 r. pracowała także dla Organizacji Młodzieży Towarzystwa
Uniwersytetu Robotniczego (OMTUR) w Łodzi.
Po wybuchu wojny, w dniu 8 IX 1939 r. brała czynny udział w obronie Warszawy. Początkowo wspierała ludność Warszawy przy budowie barykad, a następnie
jako sanitariuszka w Szpitalu Miejskim na Woli pomagała rannym i asystowała
ZKRPiBWP, Łabuzińska Helena, dział: 2, t. „Ł”, k. 1, poz. NN, s. 2.
Ibid., s. 3.
402
Ibid.
403
Ibid., s. 4.
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przy zabiegach lekarskich wraz z pielęgniarką – Władysławą Demianiuk. Gdy hitlerowcy spalili szpital, pomagała rannym w piwnicach domów prywatnych aż do
kapitulacji stolicy.
Od wiosny 1940 r. Łęcka Zofia przystąpiła do tajnej organizacji antyhitlerowskiej Ruchu Oporu, Polskiej Organizacji Bojowej – Oddział Specjalny Łódź-Chojny. Przyjęła wówczas pseudonim Honorka. Jej mieszkanie stało się wtedy swoistym
magazynem. Przechowywano w nim bowiem broń, materiały wybuchowe oraz dokumenty wojskowe. Do licznych zadań „Honorki” należało rozprowadzanie broni
wśród członków organizacji, branie udziału w akcjach sabotażowych i zbrojnych.
Niestety w 1941 r. organizacja została zdekonspirowana przez Gestapo, co w dalszej konsekwencji skutkowało aresztowaniem kilku jej członków i wywiezieniem
ich do obozu koncentracyjnego w Oświęcimiu – pozostała część została rozstrzelana. „Honorka” także została aresztowana. Po ciężkim przesłuchaniu – licznych
torturach i katowaniu – cudem została zwolniona.
Zaraz po wyjściu z więzienia ponownie podjęła próbę pracy w konspiracji.
Trafiła do ZWZ – Obwód Łódź-Chojny. Tam brała udział: „[...] w różnych akcjach
sabotażowych, dywersji i przerzutów drobnej broni, materiałów wybuchowych, lekarstw, żywności, ubrań [...] Przechowywałam członków organizacji „spalonych”,
celem przerzutu do Generalnej Guberni”404.
W marcu 1943 r. ponownie Gestapo rozpoczęło akcję masowych aresztowań.
Zostały aresztowane następujące osoby, z którymi Zofia współpracowała: Zygmunt
Łęcki – jej mąż, Józef Pilecki, Józef Kołodziejczyk – jej brat i Zygmunt Miężał.
Wszyscy zostali wywiezieni do obozu koncentracyjnego Oświęcim-Brzezinka.
Mimo usilnych starań i próby ucieczki 14 IX 1944 r. „Honorka” została aresztowana przez Gestapo. Doniósł na nią konfident – Antoni Kubiak405. Rozpoczął
się czas krwawych przesłuchań: „Byłam bita i katowana przez Gestapo o wydanie
miejsca ukrytej broni i materiałów wybuchowych, o których częściowo wiedział
Kubiak Antoni”406. Także i tym razem udało się „Honorce” opuścić więzienie. Jednak jej stan zdrowia był już dużo gorszy niż poprzednim razem. Mimo przeciwności zdrowotnych rozpoczęła organizowanie tajnego nauczania dla dzieci z dzielnicy Chojny.
Po zakończeniu działań wojennych, aż do 1948 r. pracowała w Centralnym
Zarządzie Przemysłu Skórzanego w Łodzi jako pracownik umysłowy. Jednocześnie w tym okresie kończyła szkołę średnią. Kolejno od 1948 do 1955 pracowała
w Związkach Zawodowych Zarządu Głównego „Włókniarz” – była tam wykładowcą w Ośrodku Szkoleniowym oraz prelegentem w zakładach bawełny. W 1955 r.
została służbowo przeniesiona do Wojewódzkiej Rady Związków Zawodowych
w Łodzi i pracowała tam jako instruktor socjalny. Z powodu złego stanu zdrowia
ZKRPiBWP, Łęcka Zofia, dział: 2, t. „Ł”, k. 3, poz. NN, s. 1.
Został on skazany przez Sąd Wojewódzki w Łodzi w 1952 r. na 25 lat więzienia. Po jakimś
czasie jednak popełnił samobójstwo w celi przez powieszenie.
406
ZKRPiBWP, Łęcka Zofia, dział: 2, t. „Ł”, k. 3, poz. NN, s. 1.
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na rok musiała przerwać pracę. Jak wspominała: „[...] leżę 8-miesięcy w Klinice
Wojskowej. Sprawy urazowe po biciu przez gestapo odnawiają się”407. Wyleczona
podjęła ponownie pracę w 1958 r. w Przedszkolu Państwowym nr 19, a następnie
nr 80 w Łodzi. Ponadto przez cały okres powojenny była aktywną członkinią Ligi
Kobiet oraz ZBoWiD-u.
Życiorys bohaterki został spisany 4 III 1975 r. Dalsze losy Zofii Łęckiej nie są
znane autorce.
4.8. Nadolska Barbara ps. Wilga
Barbara Nadolska408 urodziła się 1 X 1922 r. w Warszawie. Jej ojcem był Zygmunt Pszczółkowski, inżynier rolnik, który pracował jako klasyfikator ziemi. Matką była Janina z domu Korsun, która pracowała jako nauczycielka.
Barbara szkołę powszechną oraz pierwszą klasę gimnazjum ukończyła
w Siedlcach w 1935 r. Następnie wraz z rodzicami przeniosła się do Warszawy,
gdzie w 1938 r. ukończyła Gimnazjum Ogólnokształcące im. Narcyzy Żmichowskiej. W tym samym roku została przyjęta do Liceum Chemicznego w Warszawie,
w którym naukę ukończyła w 1942 r.409
Pierwsze dni wojny w swoich zapiskach Barbara wspominała następująco:
„Wojna zaskoczyła mnie w Podkowie Leśnej pod Warszawą. Mieszkanie nasze,
wraz z całym mieniem zostało spalone w czasie działań wojennych w 1939 r.”410
Po zakończeniu nauki w 1942 r. wyjechała do rodziny, która przebywała w ówczesnym powiecie grójeckim411 i tam w czerwcu 1943 r. wstąpiła do Armii Krajowej. Przysięgę złożyła na ręce ks. Walentego Śliwińskiego, proboszcza Lipie oraz
w obecności Magdaleny Hołubskiej ps. Stanisława. Po odpowiednim szkoleniu
jako sanitariuszka została włączona do sekcji sanitarnej VIII Ośrodka Obwodu
„Głuszec”. Kapitanem tego ośrodka był por. Józef Bruski ps. Wojciech. Pracę sanitariuszki wspominała następująco: „Uczestniczyłam w gromadzeniu sprzętu,
narzędzi, materiału sanitarnego, lekarstw, środków opatrunkowych, itp., transportowaniu go z Warszawy na teren Ośrodka i umieszczały go w przygotowanych
skrytkach, a także w sterylizowaniu i rozdziale środków opatrunkowych służących do bieżącego użytku”412. Uczestniczyła także w akcjach bojowych: „Brałam
udział w akcjach zbrojnych, w tym w odbiciu aresztowanych z więzienia Gestapo

ZKRPiBWP, Łęcka Zofia, dział: 2, t. „Ł”, k. 3, poz. NN, s. 2.
Nie jest znana data wyjścia za mąż i zmiany nazwiska. Autorka w życiorysie w Archiwum
ZKRPiBWP w Łodzi nie podaje takiej informacji.
409
Liceum w czasie okupacji zostało przemianowane na Państwową Szkołę Chemiczną II stopnia – ZKRPiBWP, Nadolska Barbara, dział: 2, t. „N”, k. 1, poz. 53, „brak paginacji”.
410
Ibid.
411
Powiat grójecki – powiat w Polsce, utworzony w 1999 r. w ramach reformy administracyjnej.
Jego siedzibą jest miasto Grójec. W skład powiatu wchodzą: gminy miejsko-wiejskie: Grójec, Mogielnica, Nowe Miasto nad Pilicą, Warka.
412
ZKRPiBWP, Nadolska Barbara, dział: 2, t. „N”, k. 1, poz. 53, „brak paginacji”.
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w Grójcu (marcu 1944 r.)413. Znajdowałam się wówczas na wysuniętym punkcie
opatrunkowym i udzieliłam pierwszej pomocy większości własnych rannych w tej
potyczce. Po akcji opiekowałam się powierzonymi mi dwoma ciężko rannymi żołnierzami oraz jednym z odbitych więźniów, zmasakrowanym w czasie śledztwa,
który przewieziony następnie na teren sąsiedniego powiatu zmarł. Opatrywałam
również żołnierzy rannych w innych akcjach i pomagałam w ewakuowaniu ich
z miejsc zagrożonych”414. Na tym jednak działalność Pani Nadolskiej się nie kończyła: „Udzielałam bieżącej pomocy sanitarnej chorym żołnierzom i członkom ich
rodzin. Wchodziłam w skład patrolu sanitarnego zabezpieczającego akcję odbioru
zrzutów na stanowisku »Lichtarz« zlokalizowanego na terenie m. Machnatki”415.
W sierpniu 1944 r. w związku z powstaniem warszawskim „Wilga” wraz ze
swoją sekcją (sekcyjną była wspominana już Magdalena Hołubaka ps. Stanisława) brała udział w koncentracji batalionu (jeden z baonów 18. pułku AK) w lesie
Modrzewina koło miejscowości Mała Wieś. Po demobilizacji baonu spowodowanej niedostatkiem amunicji Barbara powróciła do dawnej pracy konspiracyjnej,
w której brała czynny udział do momentu rozwiązania AK, 19 I 1945 r.
Po wojnie, w styczniu 1945 r. przeprowadziła się do Łodzi, gdzie od 12 kwietnia do 1 października tegoż roku pracowała w tzw. widzewskiej manufakturze jako
technik-chemik. Jednocześnie kontynuowała naukę: „Zapisałam się na Uniwersytet Łódzki. W 1945/1946 ukończyłam wstępny rok studiów na UŁ (jako uzupełnienie matury). Od 1946 r. rozpoczęłam studia na Wydziale Farmacji UŁ. Dyplom
magistra farmacji uzyskałam 28 III 1951 r. W czasie studiów pracowała w Zarządzie Miejskim w Łodzi w Wydziale Oświaty w charakterze nauczycielki w Miejskich Szkołach Wieczorowych. Od 1 IX 1948 r. zaczęłam pracować jako asystent
wolontariusz, a od 1 VIII 1949 r. do 31 VIII 1951 r. jako młodszy asystent w Zakładzie Farmakognozji Wydziału Farmacji Akademii Medycznej w Łodzi. Od 15 XII
1950 r. rozpoczęłam pracę w laboratorium analiz lekarskich. Od 1 I 1952 r. objęłam
stanowisko kierownika laboratorium przy ul. Piotrkowskiej 113”416.
Następnie w kilku miejscach w Łodzi zorganizowała dwa laboratoria, gdzie
pełniła funkcję kierownika. Były to laboratoria: przy ul. Próchnika 11 stworzone w 1955 r. w Dzielnicowej Przychodni Obwodowej Łódź-Śródmieście oraz przy
ul. Zachodniej 81 utworzone w 1968 r. Oprócz tego sama pomagała w organizowaniu wielu innych tego typu placówek przy łódzkich przychodniach. W 1954 r.
ukończyła kurs doszkalający w zakresie analityki klinicznej, a w 1963 r. kurs dla
413
27 III 1944 r. doszło do największej akcji Armii Krajowej Obwodu Grójec „Głuszec” – odbicie więźniów z siedziby grójeckiego Gestapo. Była to precyzyjnie opracowana i przeprowadzona
akcja, uwolniono 26 więźniów – Patrz więcej: M. Time, 70 rocznica odbicia więźniów z rąk Gestapo,
„Gazeta. Życie Grójca” 2014, nr 3, s. 13, https://zyciegrojca.pl/gazeta/2014/3/files/assets/basic-html/
page13.html, dostęp z dn. 2 VIII 2016 r.
414
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kierowników laboratoriów. 7 XII 1976 r. zdała egzamin specjalizacyjny i uzyskała
II specjalizację w zakresie analityki klinicznej.
Była czynnym członkiem Związku Zawodowego Pracowników Służby Zdrowia. Brała udział m.in. w pracach nad projektem specjalizacji dla farmaceutów
i pracowników z wyższym wykształceniem. Oprócz tego Barbara działała w innych
organizacjach: „Byłam przez dwie kadencje członkiem Rady Zakładowej Wydziału
Zdrowia i Opieki Społecznej przy Prezydium Rady Narodowej Łódź-Śródmieście,
a później członkiem Rady Zakładowej Zespołu Opieki Zdrowotnej Łódź-Śródmieście do roku 1980, pełniąc w czasie ostatniej kadencji funkcję wiceprzewodniczącej. W 1980 r. przy powołaniu Sekcji Pracowników z Wyższym Wykształceniem nie Lekarzy przy Zarządzie Okręgu w Łodzi Związku Zawodowego Pracowników Służby Zdrowia zostałam ponownie wybrana do zarządu Sekcji, a następnie
również do Zarządu Sekcji Związku Zawodowego Pracowników Służby Zdrowia
w Warszawie. [...] Byłam członkiem zarządu Sekcji Analitycznej Oddziału Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego w latach 1967–1968, pełniłam funkcję wiceprzewodniczącej i byłam delegowana do Warszawy na zebrania sekcji zawodowej
w/w Towarzystwa”417. W latach 1967–1968 powstało Polskie Towarzystwo Diagnostyki Laboratoryjnej, a Barbara została członkiem jego zarządu.
W 1975 r. „Wilga” otrzymała kartę kombatancką (nr legitymacji ZBoWiD
19867). Po zorganizowaniu Zespołu ds. Zdrowia przy Kole nr 4 ZBoWiD Łódź-Śródmieście brała czynny udział w jego pracach: „Ułatwiałam przyjęcie na badania laboratoryjne i wizyty domowe w prowadzonym przez siebie laboratorium
wszystkim członkom ZBoWiD-u z terenu śródmieścia. W miarę swoich możliwości starałam się służyć pomocą i radą, gdy ktokolwiek z członków zwrócił się do
mnie o pomoc”418.
Relacja Pani Barbary Nadolskiej została spisana w 1982 r. Wówczas kończyła
ona 60 lat i odchodziła na emeryturę. Do tego momentu nadawano jej różne tytuły
i odznaczenia: w 1965 r. – Dyplom Honorowy „W uznaniu szczególnych zasług
dla społecznej służby zdrowia m. Łodzi”, w 1967 r. – odznakę „Za wzorową pracę
w służbie zdrowia”, w 1974 r. – srebrną odznaka związkowa, w 1975 r. – wyróżniona została za udział w zbiórce na Narodowy Fundusz Ochrony Zdrowia – odznaką
„Zasłużony Działacz FJN”, a w 1981 r. – złotą odznaką związkową.
Barbara Nadolska zmarła 1 III 2011 r. Została pochowana na Starym Cmentarzu w Łodzi przy ul. Ogrodowej 39.
4.9. Pluta Anna ps. Haniś
O rodzinie pani Anny Pluty ps. Haniś czy też o jej dzieciństwie nie dowiadujemy się z akt. Ten okres życia zostaje w tym biogramie całkowicie pominięty. Z dalszej części wspomnień jednakże można wnioskować, że pochodziła z Koluszek
i tam się urodziła w 1916 r.
417
418
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Pierwszą informacją, która się pojawia, jest to, że w 1932 r. Anna wstąpiła do
Związku Młodzieży Wiejskiej RP Wici419. Ukończyła on szkołę Przemysłowo-Handlową w Łodzi. W 1937 r. wyszła za mąż za porucznika Edwarda Plutę.
W 1939 r. „[...] mąż wyjechał na front, a ja z małym dzieckiem, zostałam wyrzucona przez Niemców z mieszkania, którzy zabrali mi cały nasz dobytek [...]”420.
Anna Pluta następnie udała się do Koluszek do swoich rodziców. Jej mąż natomiast po klęsce wrześniowej uciekł z obozu z Częstochowy i także przyjechał do
Koluszek, zostając pierwszym organizatorem i komendantem obwodu Koluszki-Brzeziny i przyjmując pseudonim Królik. Funkcję tę pełnił z nominacji Stanisława Juszczakiewicza ps. Kornik, Stanisław Kornik421. Równocześnie z mężem Anna
przystąpiła do konspiracji, przyjmując pseudonim Haniś. Mieszkanie rodziców
Pluty stanowiło miejsce spotkań dla osób z Komendy Okręgu. Obwód, w którym podjęli działalność, był specyficzny, ponieważ znajdował się po obu stronach
granicy Generalnego Gubernatorstwa. Na Annie ciążył obowiązek organizowania przerzutów granicznych: „W Łodzi, w tzw. Rzeszy miałam punkty i kontakty
poprzez płk. Franciszka Pfeiffera i jego rodziny oraz pani Żyźniewskiej ps. Jasia.
Należy także wspomnieć o dobrze zorganizowanym wywiadzie na stacji Koluszki,
gdzie miałam też liczne kontakty”422. „Haniś” wspominała, iż w jej obwodzie znajdowały się, aż cztery obiekty przemysłu zbrojeniowego – Regny, Niewiadów, Gałkówek i Osiny. Stamtąd poprzez swoich ludzi otrzymywała wraz ze swymi towarzyszami cenny towar i transportowała go do Warszawy. Meldunki o wykonanym
zadaniu przekazywała mjr. Adamowi Trybusowi ps. Gaj. Jednakże wkrótce szeroka
działalność partyzantów została zdekonspirowana. W 1943 r. mąż „Haniś” został
aresztowany przez Gestapo i osadzony w „celi śmierci” na ul. Szterlinga w Łodzi.
Tam też w maju 1944 r. został stracony. Pośmiertnie za swoje bohaterskie czyny zo419
Związek Młodzieży Wiejskiej RP Wici (ZMW RP Wici) – organizacja młodzieży wiejskiej,
działająca w latach 1928–1948, założona przez część działaczy Centralnego Związku Młodzieży
Wiejskiej.
420
ZKRPiBWP, Anna Pluta, t. „P”, k. 27, poz. NN, s. 1.
421
Od października 1939 r. w konspiracji w SZP–ZWZ–AK. Pełnił początkowo obowiązki szefa
sztabu dowództwa wojewódzkiego SZP – Komendy Okręgu Łódź ZWZ i inspektora łódzkiego pod
pseudonimem Preisner. Od sierpnia do września 1940 r. po odwołaniu Okulickiego do Warszawy
pełnił funkcję komendanta Okręgu Łódź ZWZ–AK pod pseudonimami Kornik i Stanisław Kornik.
W czasie jednej z podróży do Warszawy w grudniu 1941 r. został zatrzymany na granicy Generalnego Gubernatorstwa, ale udało mu się zbiec. Został przeniesiony do Warszawy w maju 1942 i po kpt.
Jerzym Antoszewiczu „Iwo” został szefem Biura Personalnego i zastępcą ppłk. Antoniego Sanojcy
„Kortuma”. Odtąd używał pseudonimu Kuba, a w lutym 1943 r. przekazał funkcję szefa Biura Personalnego ppłk. Janowi Gorazdowskiemu „Wolańskiemu”. Aż do wybuchu powstania warszawskiego
pełnił funkcję zastępcy szefa Oddziału I sztabu KG, prowadząc m.in. sprawy scaleniowe oddziałów
NOW. Po utworzeniu Grupy „Północ” w czasie powstania został 8 VIII 1944 r. dowódcą Zgrupowania „Kuba” oraz dowódcą zachodniego odcinka obrony Starego Miasta. 13 sierpnia ciężko ranny
przekazał dowodzenie mjr. Gustawowi Billowiczowi „Sośnie”. Wywieziony ze szpitalem po kapitulacji oddziałów powstańczych, przebywał w Oflagach Sandbostel i Lubeka – A. K. Kunert, Słownik
biograficzny konspiracji warszawskiej 1939–1945, t. 3, Warszawa 1991, s. 95–96.
422
ZKRPiBWP, Anna Pluta, t. „P”, k. 27, poz. NN, s. 1.
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stał odznaczony Krzyżem „Virtuti Militari”. „Haniś” mimo tragedii, którą przeżyła,
pracowała w konspiracji aż do momentu wyzwolenia.
Po zakończeniu wojny bohaterka zgłosiła się do pracy w Państwowym Urzędzie Repatriacyjnym (PUR) oraz przystąpiła do organizowania placówki Centrali
Spożywczej w Koluszkach. Nawiązała także współpracę z miejscową Podstawową
Organizacją Partyjną (POP) i poprzez nią zajmowała się zaopatrywaniem: Brzezin,
Koluszek i Jednostki Wojskowej w Regnach. Jak wspominała: „Pracowałam nieraz po 16 godzin, aby zapewnić społeczeństwu zaopatrzenie. W pracy swej byłam
kilkakrotnie odznaczana Odznaką i Dyplomem Ministra Handlu”423. Była także
czynną działaczką Ligi Kobiet oraz uczestniczyła w komitetach rodzicielskich przy
Liceach Ogólnokształcących424. Od 1965 r. była czynnym członkiem ZBoWiD-u
w Koluszkach – jako delegat brała udział w zebraniach obwodowych. Była także
w Komisji Odznaczeniowej przy Zarządzie Oddziału w Brzezinach. Wielokrotnie
jako prelegentka brała udział w spotkaniach z młodzieżą i udzielała się społecznie.
Za swoją pracę konspiracyjną, jak i za pracę społeczną po wojnie otrzymała
serdecznie podziękowania od wiceministra do spraw kombatantów. Po 27 latach
pracy odeszła na emeryturę.
Relacja Anny Pluty spisana była 7 II 1975 r. Autorka nie zna jej dalszych losów.
4.10. Nowakowska Janina ps. Wiktoria
Urodziła się 6 XII 1921 r. we wsi Chełsty425 w powiecie opoczyńskim jako córka Andrzeja Kazuska i Józefy Antos. Ukończyła 5 klas Szkoły Powszechnej w Chełstach. Przed wojną tak jak jej rodzice zajmowała się pracą na roli.
W czasie wojny podobnie jak większość mieszkańców wsi Chełsty pomagała
okolicznym partyzantom. W maju 1942 r. wstąpiła w szeregi AK i przyjęła pseudonim „Wiktoria”. W pierwszym okresie działalności była kolporterką tajnej prasy.
Następnie objęła funkcję łączniczki pomiędzy dowódcą oddziału partyzanckiego
„Wicher” kpt. Witoldem Kucharskim a kpt. Stefanem Szlęzakiem ps. Malwa dowódcą obwodu AK Opoczno, rejonu M-I. Następnie odbyła szkolenie sanitarne
i doraźnie była sanitariuszką, przez krótki czas pomagała m.in. w lazarecie znajdującym się we wsi Jasion. Jej praca konspiracyjna przebiegała bez przeszkód aż
do momentu spacyfikowania przez Niemców jej rodzinnej wioski, co nastąpiło
w dniu 9 V 1944 r. Należy zaznaczyć, że Chełsty miały dość duże znaczenie dla
partyzantki, ponieważ znajdowała się tam siedziba Komendy Rejonu M-I, która koordynowała pracę konspiracyjną i walkę zbrojną z okupantem w gminach:
Topolice, Machory, Niewierszyn i Radonia. W Chełstach mieszkał wspomniany
Ibid., s. 2.
W aktach nie ma wymienionych konkretnych liceów.
425
Wieś w Polsce położona w województwie łódzkim, w powiecie opoczyńskim, w gminie Żar423
424

nów.
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już komendant kpt. Stefan Szlązak ps. Malwa, przedwojenny oficer i nauczyciel
szkół powszechnych, cieszący się ogromnym szacunkiem. Natomiast miejscową
placówką Armii Krajowej dowodził przedwojenny podoficer, plut. Jan Nowakowski ps. Irka, Upiór426 słynący z wielu brawurowo przeprowadzonych akcji przeciwko Niemcom, późniejszy mąż Janiny. Podczas pacyfikacji wsi Niemcy aresztowali
wiele osób, w tym Janinę i jej brata Józefa. Narzeczony Janiny został ciężko ranny
podczas ucieczki, lecz zdołał zbiec.
„Wiktorię” osadzono w więzieniu Gestapo w Radomiu, gdzie poddawano ją
torturom. W dniu 23 V 1944 r. została skazana i osadzona w kobiecym obozie koncentracyjnym Ravensbrück jako więzień polityczny z numerem 39681. Skierowano
ją do pracy w fabryce masek przeciwgazowych. Pracowała przy ich transporcie.
W powojennej refleksji „Wiktoria” bardzo mocno akcentowała pobyt w obozie.
Tak opisywała jeden obozowy dzień: „Na samym początku wszystkie zostałyśmy
zgolone na łyso. Następnie każda z nas dostała »pasiak«. Buty też nam zabrali.
W zamian dostałyśmy drewniaki. Rano tuż po obudzeniu dostawałyśmy obrzydliwą w smaku czarną kawę. Potem o 6.00 wszystkie byłyśmy wypędzane jak bydło na
środek placu, nieopodal drewnianych baraków, w których spałyśmy. Odbywał się
na nim apel, podczas którego musiałyśmy stać przez godzinę na baczność. Nikt nie
mógł nawet drgnąć. Jeżeli któraś z kobiet straciła równowagę to była ona polewana
wiadrem lodowatej wody. Tego czy się nie ruszałyśmy pilnowały »auzjerki«427, pod
ich nadzorem także zaprowadzane byłyśmy do fabryki, w której pracowałyśmy do
17.00. W zakładzie tym wyrabiano maski przeciwgazowe. Ja pracowałam przy ich
transporcie. Była to bardzo ciężka praca, ponieważ musiałam dźwigać ogromne
pudła. W trakcie przerwy obiadowej dostawałyśmy trochę zupy z brukwi. Po wykonanej pracy musiałyśmy posprzątać jeszcze łazienki oraz plac, na którym codziennie odbywał się apel. Pewnego razu był straszny mróz, w wyniku czego toalety zamarzły. »Auzjerki« stwierdziły, że to nasza wina i byłyśmy ukarane. Polano
nas zimną wodą i w ten wielki mróz musiałyśmy stać przez godzinę na dworzu.
Kolejnym etapem dnia była kolacja, lecz dostawały ją tylko te kobiety, które wyrobiły dzienną normę wyznaczoną przez Niemców. Jeżeli norma nie była wyrobiona,
to nie dostawało się kolacji. Składała się ona z kromki chleba i małego plasterka
kiełbasy. Po kolacji każda z nas musiała iść do łazienki wziąć zimny prysznic. Później byłyśmy zaprowadzane do swoich baraków i kładłyśmy się na trzypiętrowych,
drewnianych i twardych pryczach”428.
Armia Czerwona 30 IV 1945 r. oswobodziła wycieńczone i chore kobiety oraz
kilkuset mężczyzn z pobliskiego podobozu. „Wiktoria” wspominała, że podczas
wyzwolenia obozu przez Armię Czerwoną pijani czerwonoarmiści gwałcili wycieńczone więźniarki. Janina z trzema koleżankami ukrywała się przed Rosjanami. Po zakończeniu fali przemocy kobiety były zmuszane przez Rosjan do pracy
Po wojnie w stopniu sierżanta.
Niemki mające stopnie oficerskie, które pilnowały przebywających kobiet w obozie.
428
Archiwum domowe Aleksandry Rybińskiej: wywiad z Panią Janiną Nowakowską.
426
427
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21. Janina i Jan Nowakowscy z prawnuczką Aleksandrą
Rybińską, wieś Chełsty (gmina Żarnów, powiat opoczyński),
1992 r., fot. Katarzyna Rybińska
(zbiory prywatne A. Rybińskiej)

23. Legitymacje odznaczeń Pani Janiny Nowakowskiej, Łódź 2016 r., fot. Aleksandra Rybińska
(zbiory prywatne A. Rybińskiej)
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22. Janina Nowakowska, miejsce
i data NN, fot. NN
(zbiory prywatne A. Rybińskiej)

24. Odpis aktu urodzenia Janiny Nowakowskiej, Łódź 2016 r., fot. Aleksandra Rybińska
(zbiory prywatne A. Rybińskiej)
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25. Zaświadczenie lekarskie Janiny Nowakowskiej
z 1976 r., Łódź 2016 r., fot. Aleksandra Rybińska
(zbiory prywatne A. Rybińskiej)

26. Medal Janiny Nowakowskiej
za pobyt w kobiecym obozie koncentracyjnym Ravensbrück, Łódź 2016 r.,
fot. Aleksandra Rybińska
(zbiory prywatne A. Rybińskiej)

w kołchozach429: „Uprawiałyśmy tam pole i głównie pasłyśmy krowy. Po jakimś
czasie udało nam się uciec. Od tamtej pory każdy wracał do rodzinnych stron na
własną rękę. Jechałam pociągiem razem z krowami. Po kilku tygodniach dotarłam
do Opoczna. Potem zaś we wsi Kamień wynajęłam furmankę, którą powróciłam
do rodzinnej wioski”430.
Janina wróciła z niewoli jako jeden z nielicznych mieszkańców wsi. Większość
osób aresztowanych podczas pacyfikacji wsi nie wróciło, w tym także jej brat.
Pobyt zarówno w więzieniu Gestapo w Radomiu, jak i w obozie koncentracyjnym odcisnął piętno na zdrowiu „Wiktorii”. W zaświadczeniu lekarskim wystawionym przez lekarza 25. pułku AK Alfonsa Wojciecha Raitera oraz podpisanym
przez kpt. Witolda Kucharskiego ps. Wicher czytamy: „[...] w więzieniu oraz obozie koncentracyjnym utraciła zdrowie;
429
430

Janina Nowakowska nie pamiętała nazwy miejscowości, gdzie pracowała w kołchozie.
Ibid.
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1. Chorowała na przewlekły gościec stawowy, kręgosłupa, kończyn dolnych
i górnych z powodu przebywania w niekorzystnych warunkach w terenie i na biwakach oraz w więzieniu niemieckim.
2. Chorowała na przewlekłe zapalenie nerek z powodu długotrwałego przebywania w więzieniu, obozie i katownia przez Gestapo.
3. Chorowała na przewlekłe zapalenie nerwów z powodu silnego napięcia
nerwów w czasie śledztwa prowadzonego przez Gestapo, a potem w obozie Ravensbrück
4. W czasie śledztwa była bita kijami po głowie, plecach, piersiach, rękach,
nogach, wybito jej 6 zębów. Z powodu bicia w głowę, ma zawroty i choruje na
amnezję/zanik pamięci oraz depresję.
5. Choruje na chorobę wieńcową z powodu długotrwałego pobytu w więzieniu, nieograniczonego czasu pracy i stałego zagrożenia ze strony służb niemieckich [...]”431.
Rok po zakończeniu wojny Janina wzięła ślub z Janem Nowakowskim.
W 1947 r. urodziło się im pierwsze dziecko, Zbigniew Nowakowski. Kolejne dzieci
to: Maria Pietrzyk ur. 1948 r., Elżbieta Sosnowska ur. 1956 r. oraz Janusz Nowakowski ur. 1961 r.
Po wojnie wraz z mężem Janina prowadziła gospodarstwo rolne. Jej mąż dodatkowo pracował jako piekarz.
W 1959 r. Janina Nowakowska została odznaczona Medalem Zwycięstwa
i Wolności, a w 1986 r. Krzyżem Oświęcimskim.
Zmarła 16 VI 2013 r. i została pochowana na Cmentarzu w Żarnowie.
4.11. Stępień Natalia ps. Zośka
Urodziła się 9 XII 1920 r. we wsi Cegielnia432 w powiecie koneckim. Jej ojciec
Józef Pierzchalski pracował w fabryce kafli i płytek we wsi Machory433. Matka Zofia zmarła, gdy Natalia miała 5 lat. Razem z trzema braćmi: Antonim, Czesławem
i Marianem, Natalia pomagała ojcu w gospodarstwie i jednocześnie uczęszczała
do szkoły. Jako jedyna dziewczynka w domu na pewno miała dużo obowiązków
jak na swój wiek.
W szkole w Machorach ukończyła trzy klasy szkoły powszechnej, a następnie
przez dwa lata uczyła się w szkole powszechnej w Maleńcu434. W sumie ukończyła
5 klas szkoły powszechnej.
W 1937 r. poznała swojego przyszłego męża Mariana Stępnia, mieszkającego
wówczas w sąsiedniej wsi Jasion. Rok później wzięła z nim ślub.
Ibid.
Cegielnia – osada wsi Machory, położona w województwie świętokrzyskim, w powiecie koneckim, w gminie Ruda Maleniecka.
433
Machory – wieś w Polsce położona w województwie świętokrzyskim, w powiecie koneckim,
w gminie Ruda Maleniecka.
434
Maleniec – wieś w Polsce położona w województwie świętokrzyskim, w powiecie koneckim,
w gminie Ruda Maleniecka.
431
432
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Z powodu braku pracy i pogarszającej się sytuacji na wsi państwo Stępień
przeprowadzili się do Łodzi. Od połowy 1938 r. zamieszkali przy ulicy Tuwima 16
m. 5. Natalia znalazła pracę w przędzalni, gdzie pracowała przez 2 lata. Następnie
dostała posadę służącej u rodziny Lobów. Była to bogata rodzina lekarzy, która
mieszkała w tym samym budynku co państwo Stępień.
Spokój rodzinny został zakłócony przez wybuch wojny we wrześniu 1939 r.
Rodzina Stępniów próbowała normalnie egzystować w tej niepewnej rzeczywistości. 28 IX 1939 r. Natalia urodziła pierwsze dziecko, syna Wiesława.
W 1941 r. trzyosobowa rodzina zmuszona była opuścić Łódź, ponieważ rozpoczęły się wysiedlenia ludności polskiej z centrum Łodzi. Zbiegło się to z zatrzymaniem Mariana Stępnia w trakcie „łapanki”. Groziła mu deportacja na przymusowe
roboty do Niemiec. Dzięki pomocy niemieckiego urzędnika polskiego pochodzenia uniknął wywózki i wkrótce Stępniowie opuścili Łódź. Udali się do rodzinnej
wioski Mariana.
W czerwcu 1943 r. zarówno Natalia, jak i jej mąż zostali członkami Armii
Krajowej działającej na terenach lasów opoczyńskich i koneckich. Natalia przyjęła
pseudonim „Zośka”.
W tym samym roku w domu rodzinnym Mariana powstał prowizoryczny szpital-lazaret dla rannych żołnierzy-partyzantów 25. pułku Armii Krajowej. Wspólnie z mężem „Zośka” starała się zapewnić jak najlepsze warunki potrzebującym.
We wspomnieniach Marian Stępień ps. Sokół zanotował: „Rannymi opiekował się
doktor Songin wysiedlony z poznańskiego, a zamieszkały w Marcinkowie i sanitariuszka Leśniewska Bronisława ps. »Sława« i Nowakowska Janina ps. »Wiktoria«.
W roku 1944 liczba rannych partyzantów była bardzo duża, gdyż po jednej tylko
bitwie pod Białym Ługiem na terenie pow. koneckiego stoczonej przez 25 pułk
piechoty Ziemi Piotrkowskiej, starszy sierżant Nowakowski Jan ps. »Upiór« przywiózł na platformie dwudziestu ciężko rannych partyzantów do naszego lazaretu,
z których trzech zmarło zaraz z odniesionych ran. Wspólnie z »Upiorem« zakopaliśmy ich w lasku przy każdym zakopując w butelce dane personalne. Pozostałych
umieściliśmy w kilku chatach. U mnie leżało zawsze od ośmiu do dwunastu rannych, którymi opiekowała się moja żona, gdyż ja zawsze miałem pełne ręce roboty.
Do mnie należało przywiezienie doktora, lekarstwa, musiałem trzymać ubezpieczenie i stały zaprzęg konny w razie niebezpieczeństwa, aby przywieźć rannych
w bezpieczne miejsce [...]”435.
Do zadań Natalii należało opiekowanie się rannymi w lazarecie. Mimo iż była
w ciąży i miała małe dziecko, to z pomocą sanitariuszki pielęgnowała wszystkich
rannych: „Rannych układaliśmy w jednej izbie na podłodze, na słomie. Leki i bandaże dostarczano nam w miarę możliwości. Często bandaże gotowałam we wrzącej
wodzie, by nadawały się do ponownego użycia. Opiekowałam się rannymi: prałam
im ubrania, przebierałam, myłam, gotowałam im posiłki, a czasem i karmiłam.
Archiwum domowe Aleksandry Rybińskiej: Relacje i wspomnienia Mariana Stefana Stępnia
ps. Sokół.
435
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28. Natalia Stępień z córką Mirosławą, Łódź,
pl. Wolności 1947 r., fot. NN
(zbiory prywatne A. Rybińskiej)

27. Natalia Stępień z córką, Rynek Kraków
1953 r., fot. NN (zbiory prywatne
A. Rybińskiej)

29. Natalia Stępień, 2007 r., fot. NN
(zbiory prywatne A. Rybińskiej)

Mając małe, czteroletnie wówczas dziecko, bardzo ciężko było mi podołać tak licznym obowiązkom. Raz nawet zostałam poproszona o zaniesienie meldunku do
Żarnowa – czyli de facto potraktowano mnie jako łączniczkę”436.
15 I 1944 r. Natalia urodziła córkę, Danutę (zm. w czerwcu 1945 r.). Jednym
z największych przeżyć dla „Zośki” i jej małych dzieci w czasie wojny była pacyfikacja wsi Jasion: „Niemcy otoczyli wieś. Przeszukiwali domy. Rannych ukryliśmy
w snopkach słomy. W niesłychanie szybkim tempie musiałam posprzątać całą izbę,
w której przebywali ranni. Nic bowiem nie mogło wskazywać na to, że partyzanci
się tam znajdowali. Niemcy wszystkim mieszkańcom wsi kazali położyć się pod
jednym z płotów, twarzą do ziemi. Z objęć wyrwali mi mojego Wieśka. Przystawili
mu do głowy karabin i zażądali wydania bandytów”437. Ostatecznie Niemcy oddali
dziecko matce. Aresztowano jednak grupę kilku mężczyzn, w tym męża Natalii.
436
437

Archiwum domowe Aleksandry Rybińskiej: wywiad z Natalią Stępień.
Ibid.
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Plutonowy Marian Stępień ps. Sokół został wywieziony na komisariat Gestapo
w Opocznie i tam był przesłuchiwany. Po jakimś czasie został zwolniony i jako
jeden z nielicznych wrócił do domu.
Po zakończeniu wojny państwo Stępień wrócili do Łodzi, do swojego mieszkania przy ul. Tuwima. 20 VI 1946 r. urodziła im się córka Mirosława. Natalia aż do
przejścia na emeryturę w 1980 r. pracowała jako dozorczyni.
Obecnie ma 96 lat i jest szczęśliwą babcią 4 wnuczek, 3 prawnuczek i 7 prawnuków. Mieszka u swojej młodszej córki w Łodzi.
4.12. Trybus Danuta ps. Danka
Urodziła się 1 IV 1923 r. w Piotrkowie Trybunalskim jako córka Wincentego
Justyna i Kazimiery438. Zarówno ojciec, jak i matka byli z zawodu nauczycielami.
Miała dwójkę rodzeństwa, starszego brata i młodszą siostrę439.
W rodzinnym mieście ukończyła 6 klas szkoły podstawowej. Następnie kontynuowała naukę w Gimnazjum Żeńskim w Piotrkowie. Do wybuchu II wojny
światowej ukończyła 4 klasy gimnazjum i otrzymała świadectwo tzw. małej matury. W okresie okupacji uczęszczała na tajne komplety, które ukończyła w 1942 r.,
i wówczas otrzymała świadectwo dojrzałości.
Już w listopadzie 1939 r. wraz z matką wstąpiła do organizacji ZWZ: „Do tej
organizacji zostałyśmy zwerbowane przez pierwszego komendanta obwodu piotrkowskiego ZWZ – Węgrzyna Antoniego ps. »Ostroga«. Przysięgę składałam przed
Antonim Węgrzynem ps. »Ostroga« i nadano mi pseudonim »Danka«. Miałam
wówczas ukończone 16 lat”440.
„Danka” służyła w ZWZ, a później w AK jako łączniczka. Jej zadania były bardzo rozbudowane: „Przez okres 2 lat zajmowałam się kolportażem tajnych gazetek, po które jeździłam co tydzień na punkty organizacji do Warszawy. Oprócz
tego w rodzinnym moim domu był punkt kontaktowy dla Komendanta Okręgu
ZWZ–AK Łódź441 i Inspektoratu piotrkowskiego442, z czym wiązały się różne czynności, które wraz z matką i siostrą wykonywałyśmy. Np. przekazywanie tajnej
Nazwisko panieńskie matki nie jest znane autorce.
Imiona rodzeństwa Danuty Trybus nie są znane autorce.
440
ZKRPiBWP, Trybus Danuta, dział: 2, t. „D”, k. 15, poz. NN, s. 1.
441
Komendanci Okręgu ZWZ–AK: p.o. ppłk Edward Pfeiffer „Edward”, „Roman”: październik
1939 r.; ppłk dypl. Leopold Okulicki „Jan”: październik 1939–wrzesień 1940 r.; mjr/ppłk Stanisław
Juszczakiewicz „Robert”, „Stanisław”, „Kornik”: wrzesień 1940–maj 1942 r.; płk Ludwik Czyżewski
„Julian”, „Dalia”, „Wiktor”: maj–grudzień 1942 r.; ppłk/płk Michał Stempkowski „Grzegorz”: grudzień 1942–19 I 1945 r.
442
Obwód Piotrków Trybunalski („Antoni”, „Pierwiosnek”, „Piec”, „Polana”, „Skrzypce”, „AB”),
Inspektorzy: por. Antoni Węgrzyn „Ostroga”: październik 1939–11 VI 1940 r., ppor. Stefan Ślusarczyk „Rawicz”, „Marek”: październik 1940 – marzec 1941 r., por. Marek Karski „Mateusz”, „Andrzej”:
kwiecień–wrzesień/październik 1941 r., p.o. sierż. Zdzisław Kubicki „Makary”, „Walter”, „Kociołek”:
październik–listopad 1941 r., ppor. Jan Long „Jerzy”: grudzień 1941–maj 1942 r., por. Adam Olasik „Sewer”, „Hubert”, „Roman”.: maj 1942–30 VI 1944 r., por. Artur Hilary Moraczewski „Morus”,
„Artur”: lipiec 1944 r., mjr Edward Piotrowski „Orlik”, „Mema”: sierpień–22 XI 1944 r., Edmund
438
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poczty, kwaterowanie łączników i członków organizacji, przyjeżdżających do Piotrkowa, kontaktowanie ich z miejscowym inspektoratem itp.”443 Warto nadmienić,
że w wyżej omawianym okresie w prywatnym mieszkaniu Danuty przez rok przebywał inspektor ZWZ na Piotrków kpt. Bolesław Ścigaj ps. Marek.
Prawdziwy sprawdzian waleczności i męstwa „Danka” i „Mala” zdały jesienią
1942 r.: „[...] pomimo groźby utraty życia, udzieliły schronienia dwóm młodym
Żydówkom Sabinie i Helenie Szwarc. Dziewczyny były przed wojną uczennicami
Kazimiery Justynowej. Dzięki zaangażowaniu w sprawę dowódców z Armii Krajowej, udało się wyrobić dziewczynom fałszywe dokumenty na nazwisko Kowalska i wyprowadzić z piotrkowskiego getta. Następnie ukryto je na strychu domu
rodzinnego, a potem wysłano jako Polki do pracy w Niemczech, gdzie przeżyły
wojnę”444.
W lutym 1943 r. „Danka” została oddelegowana przez kpt. Bolesława Ścigaja ps. Marek do Kedywu Okręgu Łódzkiego AK, również w roli łączniczki: „Od
tego czasu praca moja jako łączniczki dywersji polegała na przewożeniu poczty
do ośrodków Kedywu w Koluszkach, Tomaszowie i Opocznie oraz do dowództwa
Kedywu w Warszawie, dostarczaniu rozkazów do oddziałów partyzanckich »Wicher«445 i »Burza«. Oprócz tego przewoziłam broń i materiały wybuchowe z różnych punktów dywersyjnych Kedywu do Piotrkowa Trybunalskiego. Przewoziłam
rannych partyzantów, np. w 1943 r. partyzant oddziałów »Wicher«, ps. »Lech« został przeze mnie po operacji ręki przewieziony ze szpitala w Piotrkowie do mieszkania konspiracyjnego. Członków Kedywu, którzy byli poszukiwani przez Gestapo, przeprowadziłam do oddziałów partyzanckich w lasy opoczyńskie. W maju
1944 r. transportowałam do Warszawy na punkt kontaktowy Kedywu – lotnika
angielskiego, który uciekł z niewoli niemieckiej. W tym okresie ukończyłam również tajny kurs sanitarny”446.
12 VII 1944 r. matka „Danki” została aresztowana przez Gestapo. Po ciężkim
śledztwie wywieziono ją do kobiecego obozu koncentracyjnego Ravensbrück. Danucie oraz jej siostrze szczęśliwie udało się uniknąć aresztowania, gdyż przebywały
wówczas poza domem. Nie mogły jednak powrócić do rodzinnego mieszkania, ale
nadal czynnie służyły w AK.
Wkrótce wraz z siostrą „Danka” wzięła udział w powstaniu warszawskim:
„W miesiącu sierpniu i wrześniu 1944 r. na rozkaz Komendanta Głównego Okręgu Łódzkiego płk. Stempkowskiego Michała zostałyśmy dwukrotnie skierowane
do Warszawy w czasie powstania. Rozkaz wykonałyśmy i dwukrotnie przez linię
Rzewuski „Mucha”, „Paweł”: listopad 1944–19 I 1945 r. – zob. więcej: A. Arkuszyński, H. Kępińska-Bazylewicz, M. Kopa, op. cit., s. 25–32.
443
Ibid.
444
P. Machlański, Waleczni Trybusowie. Część 1 „Danka”, „Ziemia Łódzka. Pismo samorządowe
województwa łódzkiego” 2012, nr 8.
445
Patrz więcej: A. Rybińska, Pierwsza kompania „Wichra” na tle działalności 25 pułku AK, Łódź
2012.
446
ZKRPiBWP, Trybus Danuta, dział: 2, t. „D”, k. 15, poz. NN, s. 1–2.
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wojsk hitlerowskich udało nam się dotrzeć w czasie powstania do Komendy AK
Warszawa-Mokotów. W miesiącu sierpniu 1944 r. wyprowadziłyśmy z powstania 2 łączniczki z rozkazami Komendy Głównej, którym towarzyszyłyśmy do
Koluszek. W miesiącu wrześniu 1944 r. w czasie wyprowadzania szefa łączności
ps. »Hanka« z Warszawy – zostałyśmy zatrzymane przez hitlerowców i przewiezione do obozu w Pruszkowie. Tam dołączono nas do transportu Polaków z Warszawy wywożonych do obozów w Niemczech. Z transportu uciekłyśmy wraz z siostrą w czasie postoju pociągu w Koluszkach. Do końca powstania przebywałyśmy
w miejscowościach pod Warszawą na punktach kontaktowych w celu utrzymania
łączności”447. Po powstaniu „Danka” z siostrą ukrywały się w Moszczenicy koło
Piotrkowa Trybunalskiego u Stanisława Jończyka – członka AK i w dalszym ciągu
pracowały jako łączniczki.
Ostatnie wydarzenie związane z działalnością konspiracyjną „Danka” wspomina następująco: „[...] 16 listopada 1944 r. przewożąc broń krótką i meldunki
z Koluszek do Moszczenicy zostałam aresztowana w pociągu przez lotne Gestapo
z Częstochowy. Po śledztwie na Gestapo w Częstochowie skazano mnie na obóz
koncentracyjny. Nie wywieziono mnie jednak, a trzymano w więzieniu w Częstochowie na Zawodziu na oddziale więźniów politycznych w celi nr 33 do wyzwolenia przez wojska radzieckie w styczniu 1945 r.”448.
W sierpniu 1945 r. Danuta wyszła za mąż za Adama Trybusa ps. Gaj449.
1 X 1945 r. rozpoczęła pracę w Powszechnej Spółdzielni Spożywców „Społem”
w Piotrkowie Trybunalskim jako księgowa. W grudniu 1945 r. mąż Danuty otrzymał pracę jako instruktor metodyk w Kuratorium Okręgu Szkolnego Wrocławskiego. Dodatkowo uczył także łaciny i greki w seminarium duchownym i gimnazjum,
wówczas ona również została przeniesiona do oddziału „Społem” we Wrocławiu.
Tam państwo Trybus mieszkali i pracowali do 1952 r. We Wrocławiu urodziła się
im dwójka dzieci – syn Leszek (1946 r.) oraz córka Barbara (1950 r.).
Ze względu na „akowską” przeszłość mąż Pani Danuty był pod stałą obserwacją UB: „Uwadze policji politycznej nie uszły przyjacielskie kontakty Trybusa
z dawnymi towarzyszami walki. Czekano już tylko na odpowiedni moment, aby
Ibid., s. 2.
Ibid.
449
Adam Trybus, ps. Gaj, Mścisław, Ogrodnik, Tkacz (ur. 3 VIII 1909 r. Zręcin, zm. 4 VII 1982 r.,
Piotrków Trybunalski) – nauczyciel, wykładowca, filolog latynista, major piechoty Wojska Polskiego,
cichociemny, żołnierz AK i ROAK, więzień polityczny PRL. Trybus podlegał bezpośrednio komendantowi Okręgu płk. Michałowi Stempkowskiemu „Grzegorzowi”, a taktycznie dowódcy Kedywu
Komendy Głównej AK płk. Emilowi Fieldorfowi „Nilowi”. „Gaj” – bo taki nosił pseudonim – otrzymał zadanie „wzmożenia walki bieżącej w Inspektoracie”. Zreorganizował działające dotychczas patrole dywersyjne Związku Odwetu i rozpoczął tworzenie komend Kedywu w podległych „Barce” obwodach: Opoczno, Piotrków Trybunalski, Rawa Mazowiecka i Tomaszów Mazowiecki. To pod jego
nadzorem powstały, działające na tym terenie, oddziały partyzanckie: „Błyskawica”, „Burza”, „Grom”,
„Wicher” i „Zryw” z legendarnymi dowódcami: Stanisławem Karlińskim „Burzą”, Aleksandrem Arkuszyńskim „Majem” i Kazimierzem Załęskim „Bończą” – T. Toborek, Żołnierz humanista. Adam
Trybus (1909–1982), www.uml.lodz.pl/get.php?id=3402, dostęp z dn. 2 II 2014 r.
447
448
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wszcząć represje wobec niego. 20 IX 1950 r. został aresztowany w czasie podróży
służbowej do Jeleniej Góry. Ponad półroczne brutalne śledztwo przeszedł w Łodzi.
Podczas swojego późniejszego procesu zeznawał, że był wówczas bity i torturowany. Rodzina w tym czasie nie wiedziała nawet, gdzie przebywa mąż i ojciec, bo
UB zataił fakt aresztowania. Pani Danuta, mimo konieczności opieki nad dwójką
małych dzieci, intensywnie poszukiwała męża. Po »odkryciu«, że przebywa w Wojewódzkim Urzędzie Bezpieczeństwa Publicznego w Łodzi, wielokrotnie interweniowała u władz w obronie męża, jednak bezskutecznie”450.
29 VI 1951 r. rozpoczął się proces Adam Trybusa. Był sądzony z sześcioma
innymi członkami AK Okręgu Łódzkiego. Oskarżano ich o prowadzenie walki
zbrojnej po 19 I 1945 r. przeciwko „władzy ludowej”. „Gaj” został skazany na 15 lat
więzienia oraz 5 lat pozbawienia praw obywatelskich i honorowych oraz przepadek mienia.
W 1952 r. pozbawiona wsparcia i zamartwiająca się o męża Danuta powróciła
do Piotrkowa, gdzie w 1957 r. urodziła trzecie dziecko, Ryszarda. Zmarł on tragicznie w 1967 r.
Od maja 1952 r. Danuta była zatrudniona w Wolskich Zakładach Przemysłu
Barwników w Woli Krzysztoporskiej i pracowała tam jako pracownik umysłowy
do 1981 r.
Mąż „Danki” odbywał karę w więzieniu w Sieradzu i we Wronkach. Został
zwolniony 22 XII 1955 r., po uwzględnieniu wniosku rewizyjnego. „Gaj” podjął
pracę w szkole w Piotrkowie Trybunalskim. Uczył łaciny i angielskiego w tamtejszym II Liceum Ogólnokształcącym451. Oprócz pracy zawodowej Danuta działała
społecznie w Związku Zawodowym Chemików, za co w 1963 r. otrzymała Srebrną
Odznakę, natomiast w czerwcu 1975 r. Złotą Odznakę Honorową Związku. Ponadto była członkiem ZBoWiD-u (nr legitymacji 1970, wydanej przez Zarząd Okręgu
ZBoWiD Łódź, dn. 4 VI 1965 r., nr ewidencyjny: 7394) i pracowała społecznie
w Zakładowym Kole ZBoWiD-u w Woli Krzysztoporskiej.
Adam Trybus zmarł 4 VII 1982 r. i został pochowany na tzw. starym cmentarzu w Piotrkowie Trybunalskim.
Przez cały okres powojenny Danuta i jej mąż pozostawali wierni swoim przekonaniom, o wolną i niezależną ojczyznę, angażując się w działalność środowiska
kombatanckiego w okręgu piotrkowskim oraz działalność NSZZ „Solidarność”. Za
walkę z okupantem w latach 1939–1945 Danuta Trybus została odznaczona Krzyżem Walecznych (zaświadczenie MON, Departament Kadr Nr DK – 1351/W z dn.
Ibid.
Dzięki tzw. odwilży unieważnieniowo wyrok z 1951 r. i nastąpiła rehabilitacja „Gaja”, którą
orzeczono 20 II 1957 r. Dzięki temu mógł rozpocząć pracę jako inspektor kuratoryjny oraz lektor
łaciny na Uniwersytecie Łódzkim. Ta pozorna stabilizacja nie oznaczała jednak, że komunistyczna
władza zapomniała o Trybusie. Nasz bohater, który cały czas działał w środowisku kombatanckim
i starał się wspierać swoich kolegów będących w trudnej sytuacji, pozostał przysłowiową solą w oku
dla komunistycznych nadgorliwców, wspieranych przez „niestrudzoną” policję polityczną. W 1970 r.
zmuszono go więc karnie do przejścia na emeryturę – ibid.
450
451
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10 XII 1964 r.). W 1979 r. wraz z siostrą otrzymała wyjątkowe wyróżnienie – Krzyż
Partyzancki. Na wniosek Sabiny Zimering (z d. Szwarc), żydowski Instytut Yad
Vashem w Jerozolimie odznaczył Danutę Trybus i jej siostrę Marię Śpiewak medalem Sprawiedliwy wśród Narodów Świata za uratowanie sióstr Szwarc w czasie
wojny.
Danuta Trybus zmarła 6 VIII 1991 r. w Piotrkowie Trybunalskim i została pochowana koło męża na tzw. starym cmentarzu.
4.13. Wilczyńska-Sekulska Barbara ps. Penelopa
Urodziła się 12 XI 1926 r. Wychowywała się w rodzinie bardzo patriotycznej:
„Mój ojciec brał udział jako ochotnik siedemnastoletni w czasie wojny w 1920 r.
Zawsze przed wojną należał... był zwolennikiem oczywiście Józefa Piłsudskiego,
należał do strzelca. W każdym bądź razie u nas w domu zawsze był taki duch
patriotyczny”452. Jeśli chodzi o matkę Barbary, pochodziła ona z Ukrainy z okolic
Kijowa, Białej Cerkwi. W wieku 16 bądź 17 lat po rewolucji przyjechała do Polski
z wujkiem.
W roku 1939 Barbara ukończyła szkołę powszechną i zdała egzaminy do gimnazjum. Sytuację po wybuchu wojny wspominała następująco: „Ojciec oczywiście
w 1939 r. również był zmobilizowany. Ponieważ był protetykiem-stomatologiem
i też wiem, że ze szpitalem wędrował aż na wschód, ale tam był rozwiązany ten
ich oddział i wrócił w 1939 r. do Warszawy. Po listopadzie 1939 r., kiedy wszystkie gimnazja i szkoły średnie zostały rozwiązane, uczęszczałam na tajne komplety w czasie okupacji, zorganizowane przez dyrekcję tego gimnazjum, do którego zdawałam w 1939 r. i zostałam przyjęta. Na tych kompletach miałyśmy grupę
dziewcząt i przyjaźniłyśmy się dość blisko. Tak się złożyło, że w 1942 r., na jesieni,
w kilka z tej grupy żeśmy się zgłosiły i zapisałyśmy się do Armii Krajowej i tam
zostałyśmy zaprzysiężone jako przyszłe sanitariuszki-łączniczki”453.
Po zaprzysiężeniu Pani Barbara otrzymała pseudonim Penelopa454. Na początku była zaangażowana w organizację „Wawer”455. Jej zadaniem było rozpowszechnianie propagandy antyhitlerowskiej: „Chodziłyśmy w grupach... jak to powiedzieć... roznosiłyśmy rozmaite ulotki, napisy, naklejałyśmy... To, co jak wiemy, było
zadaniem, tych którzy byli w tak zwanym »Wawrze«. Jednocześnie wtedy miały-

Archiwum Historii Mówionej Muzeum Powstania Warszawskiego (dalej cyt. Archiwum
HMMPW), http://ahm.1944.pl/Barbara_Wilczynska-Sekulska/1/?q=Sekulska, dostęp z dn. 16 V
2013 r.
453
Ibid.
454
Należała do IV kompanii „Watra” batalionu im. Jana Kilińskiego Armii Krajowej. Służyła jako
sanitariuszka i łączniczka.
455
„Wawer”, właśc. Organizacja Małego Sabotażu „Wawer”, organizacja konspiracyjna w Warszawie 1940–1944; liczyła około 500 członków, głównie z Szarych Szeregów – Internetowa encyklopedia
PWN, dostęp z dn. 3 VII 2013 r.
452
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śmy również szkolenia sanitarne, egzaminy nawet żeśmy z tego zdawały, to było
przede wszystkim prowadzone w Szpitalu Maltańskim na Senatorskiej”456.
Oprócz zajęć w szpitalu Barbara odbywała inne ćwiczenia specjalistyczne,
m.in. z uzbrojenia i terenoznawstwa, które miały przygotować kobiety na czas powstania. W 1942 r. Barbara mieszkała w Warszawie z matką, która również wstąpiła do AK. Wówczas wszystkie działania AK nastawione były na przygotowywanie powstania. Warto nadmienić, że wcześniej zryw planowany był w momencie konfliktu III Rzeszy z ZSRR, jednak plany później radykalnie uległy zmianie
i postanawiano, iż powstanie odbędzie się tzw. falą ze wschodu na zachód wraz
z wkraczaniem Armii Czerwonej na ziemie polskie. Była to szeroko znana akcja
„Burza”: „Miałyśmy punkty zborne, w których żeśmy się kontaktowali. To było
u jednej z koleżanek na Śliskiej, z którą razem też i na komplety żeśmy chodziły.
Przed Powstaniem w rozmaitych mieszkaniach, w zależności od tego gdzie to...
jak żeśmy mieszkały w Śródmieściu to czy u mnie, czy u tej czy u innej to były
te spotkania tajne i tam żeśmy miały zbiórki. Byłyśmy do tego już przygotowane,
to znaczy czuliśmy wszyscy, że Powstanie będzie, tylko nigdy nie wiadomo było
kiedy. Wiem tylko tyle, że przed samym Powstaniem, zawsze żeśmy wyjeżdżali
gdzieś pod Warszawę, bo przecież nigdzie dalej nie można było jechać, to wtedy
pamiętam, że w lipcu dwa razy były takie alarmy, gdzieśmy się już zbierali (w tej
chwili nie pamiętam, którego dnia, ale to było w lipcu), już była zbiórka i czekało
się... a potem nam powiedzieli, że możemy się rozejść do domów. Dzień przed
Powstaniem byłyśmy wtedy zorganizowane na Śliskiej, zebraliśmy się i pamiętam,
że nasz dowódca porucznik »Watra«, który był dowódcą [...] on wtedy [...] na ulicę
Młynarską na Cmentarz Ewangelicki, tam gdzieśmy mieli swój punkt, gdzie tam
się też właśnie gromadzili nasi chłopcy, żeby ich zawiadomić o Godzinie »W«”457.
Po wybuchu powstania 1 VIII 1944 r. aktywność „Penelopy” w konspiracji
wzrosła. Należała do patrolu sanitarnego. Komenda Główna AK starała się jak
najlepiej wyposażać sanitariuszki: „Byłyśmy patrolem sanitarnym wyekwipowanym we wszystkie lekarstwa, opatrunki. Każda z nas miała, jak wychodziła do
Powstania, swoją torbę sanitarną, w której były i oczywiście wszystkie zastrzyki
i przeciwtężcowe. Większość rannych grupa sanitarna »Penelopy« transportowała
do Szpitala Maltańskiego na ulicy Senatorskiej”458.
Służba „Penelopy” w grupie sanitarnej nie trwała długo, ponieważ: „Dostałyśmy wiadomość, że nasi z naszej kompanii »Czwórki« są na Ogrodowej na barykadzie, to żeśmy przewędrowały stamtąd przez Żelazną na teren Sądów na Lesznie.
Jak żeśmy tam zawędrowały to w nocy, pierwszy raz od wybuchu Powstania, dostałyśmy pokój, gdzie można się było położyć. Więc żeśmy się wyciągnęły na łóżkach,
ale nie potrwało kilka godzin jak był alarm i trzeba było wszystkich rannych na456
Archiwum HMMPW, http://ahm.1944.pl/Barbara_Wilczynska-Sekulska/1/?q=Sekulska, dostęp z dn. 16 V 2013 r.
457
Ibid., dostęp z dn. 17 V 2013 r.
458
Ibid.
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szych chłopaków poprzenosić do Szpitala Maltańskiego na Senatorską. Oczywiście
każdy z nas za te nosze, już tylko swoje (jak to się mówi) torby sanitarne ze sobą
i pod ostrzałem... Plac Bankowy obecny jest taki duży, przedtem to był inny kształt,
trochę jest przebudowane to wszystko. Jak się wyszło potem przez ten plac do Szpitala Maltańskiego [...] tam powiedzieli nam, że każdy ma robić co chce, więc nie
wiadomo co. Nasz patrol się rozsypał, bo jednak [każdy] jakoś chciał się ratować,
więc... Ja z mamą wtedy spotkałam siostrę przełożoną z tego szpitala i ona... nie
wiem czy dlatego ze ja byłam z mamą, może dlatego to jakoś zapamiętała, a myśmy
tam wtedy kończyły takie kursy sanitarne, egzamin się zdawało... w każdym razie
jak zobaczyła mnie to od razu powiedziała: »Nie martw się«. Chodziło o to, że ja
z matką, myśmy mieszkały w Śródmieściu na Śniadeckich, więc w ogóle nie miałam możliwości przedostania się do Śródmieścia z Senatorskiej. Ona mnie z matką
zatrudniła jako personel, dała nam fartuchy i tak dalej, przydział... Tam żeśmy były
chyba ze dwa czy trzy dni, już ja dobrze teraz nie pamiętam. Tam żeśmy pełniły
rolę pielęgniarek”459.
Tak więc w pierwszym tygodniu powstania Barbara z grupy sanitarnej trafiła
do szpitala. Niemcy bardzo szybko zajęli budynek szpitalny. Później w nim leczyli swoich rannych, których opatrywały Polki. Z nieznanych „Penelopie” przyczyn
Niemcy po upływie doby opuścili szpital. „Penelopa” wspomina te chwile jako jedne z bardziej traumatycznych: „Przeżycia tego momentu, kiedy Niemcy zajechali
na tych motorach, ten szczekliwy Niemiecki język i strzelanie prosto z pistoletów
na teren... na salę pełną rannych, to jest coś co trudno jest zapomnieć, bo człowiekowi wtedy serce do gardła staje. Nie wiadomo czy oni potem nas wszystkich nie
wystrzelają... to są straszne momenty. Tak się złożyło, że było tak dużo tych rannych Niemców, że myśmy wszystkie chodziły tylko koło tych rannych, o naszych
się nie mówiło. Miałam wtedy też takie problemy, że tam wielu z tych chłopców
naszych chowało broń! Chodziło o to, żeby Niemcy nie znaleźli tej broni, bo wtedy
by już nie uznali tego szpitala jako szpital cywilny tylko powstańczy i wiadomo
co oni wtedy robili. Więc wynosiłam w kieszeniach od jednego czy od drugiego
jeden pistolet, drugi pistolet. W każdym razie tak, żeby było czysto na salach. Ale
oni się w nocy wycofali. Wtedy został ten szpital bezpański”460. Wówczas Barbara
poprosiła o dzień wolnego. Gdy szła ulicą Długą przy Miodowej spotkała akowców
ze swojej kompanii: „Spytałam się gdzie oni są, podali, że są w Wytwórni Papierów
Wartościowych, że teraz się właśnie tam przenieśli. Spytali się co się dzieje ze mną
i z moją mamą. Powiedziałam, że jestem tu w szpitalu. To koniecznie [powiedzieli]
żebym ja się tam do nich przeniosła, dlatego, że chcą mieć swoje dziewczyny sanitariuszki (bo tak zawsze, żeśmy się wzajemnie nazywali). Więc poszłam z powrotem do mojej mamy i zabrałam ją z naszymi bagażami i przeniosłam się do Wytwórni Papierów Wartościowych. Tam już do końca sierpnia byłam z mamą”461.
Ibid.
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W Wytwórni Papierów Wartościowych „Penelopa” również pracowała w prowizorycznym szpitalu. Oprócz tego każda z kobiet pełniła dyżury w wyznaczonych
punktach sanitarnych. Miały być one zawsze obsadzone, żeby w razie potrzeby
sanitariuszka mogła udzielić pomocy rannemu powstańcowi.
Pod koniec sierpnia 1944 r. wojska powstańcze zaczęły wycofywać się z terenu
Wytwórni Papierów Wartościowych: „Wieczorem wszyscy kazali nam się ustawić
(było tam kilkadziesiąt osób), zabrać swoje rzeczy i że mamy wymarsz do kanałów
i kanałami na Żoliborz-Marymont. Podali nam wtedy, że będziemy tam ewentualnie jako sanitariuszki iść z tą grupą do Kampinosu, żeby dostarczyć dla odmiany
broń, bo przecież ta broń była przenoszona kanałami z Żoliborza na Stare Miasto.
Wtedy właśnie wyszłam z mamą i żeśmy tymi kanałami na Żoliborz przedostały
się”462.
Po przedostaniu się na Żoliborz i po zgłoszeniu się do odpowiednich osób
„Penelopa” i jej matka zostały dodatkowo poddane egzaminowi z pierwszej pomocy, a następnie: „myśmy we dwie z mamą zostały przydzielone do oddziałów,
które stacjonowały u »Żubra«, takie to było zgrupowanie »Żubr«. Naszym punktem, gdzie żeśmy były zakwaterowane, był budynek straży pożarnej róg [ulicy]
Potockiej (ten budynek do tej pory jest). Tam żeśmy przez jakiś czas urzędowały.
To jest blisko Akademii Wychowania Fizycznego, nie bliski Żoliborz tylko Marymont. Tam właśnie byłam. Potem gdzieś koło dziesiątego może przed 10 września,
tam nastąpiła zmiana obsady placówki w tak zwanej »Olejarni«. To był dawny budynek, jeszcze z dawnych czasów... w każdym razie czy tam olej produkowali czy
tylko były robione zapasy... tam te odziały miały ciężkie walki i potem nastąpiła
wymiana”463.
W wyniku silnego natarcia niemieckiego 14 IX 1944 r., około południa nastąpiła ewakuacja z dotychczasowej siedziby w kierunku ulicy Potockiej i Gdańskiej,
gdzie znajdowały się umocnione powstańcze placówki. Podczas wycofywania się
została ranna matka „Penelopy” i przewieziono ją do prowizorycznego szpitala na
ulicę Krechowiecką. Jak wspomina Pani Barbara: „Mama [...] była w takim ośrodku (nie w szpitalu), bo miała pół łydki obcięte, więc trochę zostałam z nią żeby jej
pomóc. Trochę tu, trochę na tej [ulicy] Płockiej, trochę wędrowałam do punktu,
gdzie matka leżała, pomagając. Z tym, że już na pierwsza linię wtedy nie wróciłam,
bo ten patrol się już nam cały rozpadł, bo były ranne dziewczyny i nie dało rady,
także już kto inny przejął tam te prace”464.
Niemcy 30 IX 1944 r. zajęli Żoliborz: „Akurat tak się złożyło, że wyszłam z ludnością cywilną razem z moją mamą. To właśnie zawsze ją podziwiałam za to, że
potrafiła z tą ranna nogą przejść z Placu Wilsona na Dworzec Zachodni na piechotę! Myśmy wyszły jako ludność cywilna. Miałam jeszcze taką przygodę, w czasie
jak byłam na tym Żoliborzu, miałam zapalenie ścięgien, dostałam w lewej ręce
Ibid.
Ibid.
464
Ibid.
462
463

Aleksandra Rybińska
Rola, działalność i znaczenie kobiet w Armii Krajowej

128

Rozdział IV

i miałam taką zabandażowaną, unieruchomioną [rękę] przez kilka dni i wpadłam
na myśl, że wobec tego jak będę z matką wychodzić, żeby mnie nie rozdzielili to ja
tę rękę z powrotem na tę deseczkę zabandażowałam, jeszcze pod spodem miałam
zegarek, żeby mnie z matką nie rozdzielili, bo jak ja bym była zdrowa a matka
ranna to już by było gorzej”465. „Penelopie” i jej mamie udało się przejść. Następnie wagonem towarowym zostały przewiezione do obozu w Pruszkowie466. Potem
szczęśliwie udało się uniknąć przebywania w obozie: „[...] Lekarze potem brali
nas na opatrunki, w każdym razie udało mi się, że mamę jakoś przekwalifikował
(z lekko rannej na ciężko ranną) a mnie też uznał, że jestem ciężko ranna i mi się
udało, że nas zwolnili żebyśmy wyszły na teren Pruszkowa, że nie biorą nas ani na
żaden transport nigdzie”467.
Po wyjściu z obozu Barbara wraz z matką udały się do Żyrardowa, do kolegi
jej ojca. Obu zależało na jak najszybszym spotkaniu z bliską osobą: „W pierwszych
dniach października okazało się, że mój ojciec przyjechał i też wstąpił do niego,
czy on czasem nie ma jakichś wiadomości i tak się skończyło żeśmy się wszyscy
spotkali. Ponieważ ojciec się też wydostał po Powstaniu do Krakowa i w Krakowie
był, więc obie żeśmy z mamą potem pojechały do Krakowa i tam już potem w Krakowie, do okresu wyzwolenia byłam. W międzyczasie byłam jeszcze przez Niemców aresztowana, potem im uciekłam z transportu... W każdym razie miałam inne
przeżycia niż koleżanki, które były w obozach. Pewnie gdyby moja mama nie była
ranna, to pewnie byłybyśmy też w obozie, ale jak była ranna to wiadomo, że by jej
nie wzięli. Tak się inaczej losy moje potoczyły”468.
Po zakończeniu wojny Barbara nadal mieszkała z rodzicami w Krakowie. Odczuwała ona jednak dużą potrzebę nauki: „Zawsze miałam to na myśli, że musze
się uczyć, zupełnie nie wiem po co się tak śpieszyłam, bo miałam skończone cztery
klasy gimnazjum, ale wtedy ojciec powiedział, żebym się uczyła a tu jeszcze szkół
nie było. Zorganizowali mi znajomych profesorów i sama się uczyłam. We wrześniu 1945 r., po właściwie pół roku nauki, przeszłam dwie klasy liceum i zdawałam
maturę jako ekstern. Nie zapomnę, bo wtedy trzynaście przedmiotów ustnych zdawałam w ciągu jednego dnia. [...] Tylko dwoje nas takich zdawało i tak od profesora do profesora żeśmy przychodzili, bo to przez kuratorium w Krakowie było
wszystko zorganizowane. Potem dowiedziałam się znowu przez naszych tam kolegów, koleżanki, że w Łodzi otwierają Akademię Medyczną. Zaraz we wrześniu!
Tak chciałam się koniecznie prędko uczyć. Potem pojechałam do Łodzi i w Łodzi
zdawałam na tę akademię i tam zostałam przyjęta. To był 1945 jeszcze rok – wrzesień! Od 1945 r. już poszłam na studia! Właściwie tak myślę, że wcale niepotrzebIbid.
Dulag 121 Pruszków – niemiecki nazistowski obóz przejściowy, w którym gromadzono cywilną ludność Warszawy i okolicznych miejscowości, wypędzaną z domów w trakcie oraz po zakończeniu powstania warszawskiego.
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nie się tak spieszyłam, mogłam sobie to wolniej kończyć. Przecież te koleżanki
rówieśniczki, które mam, to one potem po 1945 r. jeszcze chodziły do liceum przez
dwa lata, dwa lata później robiły matury, a ja już byłam w połowie studiów”469.
Barbara myślała o powrocie do Warszawy: „Jeszcze miałam się po pierwszym
roku przenieść do Warszawy, bo rodzice w międzyczasie jeszcze wrócili, ale to się
już nie udało, bo tam była jakaś afera i po tym pierwszym roku tam jeszcze się nie
zaczęły wykłady i w ogóle studia a u mnie już się drugi rok zaczął i wtedy zrezygnowałam już i zostałam i w Łodzi skończyłam studia”470.
Barbara Wilczyńska-Sekulska ps. Penelopa ukończyła studia medyczne z sukcesem. Została z wykształcenia chirurgiem-stomatologiem.
4.14. Wojciechowska Irena ps. Bartek
Urodziła się w Łodzi, 13 X 1909 r. w rodzinie robotniczej jako córka Stanisławy
z domu Mazurkiewicz i Stanisława Rybarkiewicza.
W 1924 r. ukończyła szkołę podstawową w Łodzi. Od września 1924 r. do
grudnia 1926 r. uczęszczała do Szkoły Handlowej. W styczniu 1927 r. podjęła pracę w „Towarzystwie Kropla Mleka”471 w Łodzi. Po ukończeniu 3-miesięcznego kursu pielęgniarskiego w Warszawie pracowała w charakterze pielęgniarki społecznej
w tej samej instytucji. W 1928 r. wyszła za mąż za Kazimierza Wojciechowskiego.
W 1930 r. urodziła syna Andrzeja, a dwa lata później córkę Aleksandrę472.
Od 1940 r. Irena była społecznie zaangażowana w niesienie pomocy rannym
żołnierzom: „Organizowałam zbiórki: bandaży, czystej bielizny, odzieży, żywności, papierosów, dostarczając to do szpitala mieszczącego się wówczas w koszarach
wojskowych”473. W 1942 r. wstąpiła do ZWZ: „W końcu 1942 r. wstąpiłam do organizacji ZWZ, do której należał mój mąż, a w marcu 1943 r. złożyłam przysięgę
w obecności majora komendanta Janusza Dąbrowy ps. »Baca«, Eugeniusza Linke
ps. »Tom«, Witolda Wiereińskiego, mój pseudonim »Bartek«”474.
Irena Wojciechowska służyła w konspiracji jako łączniczka: „Byłam łącznikiem
majora komendanta »Bacy« dla dzielnicy Widzewa. W domu naszym był punkt
kontaktowy komendantury, ponieważ mąż mój był kwatermistrzem dla Okręgu
Łódzkiego. Do moich obowiązków należało dostarczanie zasiłków pieniężnych, leków rodzinom pozostałych po aresztowanych towarzyszach lub przesuniętych na
Ibid.
Ibid.
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Pierwsza instytucja o nazwie „Kropla Mleka” na ziemiach polskich powstała w Łodzi w 1904 r.
Praca obejmuje okres intensywnego rozwoju, a wreszcie rozkwitu tej formy opieki nad dzieckiem we
wspomnianym mieście (1918–1939). Celem pracy była ocena skuteczności działań profilaktycznych
„Kropli Mleka” w Łodzi wobec noworodków, niemowląt i małych dzieci, objętych opieką tej instytucji w latach 1918–1939, w oparciu o dotychczas nierozpatrywane całościowo materiały statystyczne
– patrz więcej: M. Biegańska-Płonka, „Kropla mleka” w Łodzi w latach 1918–1939 – osiągnięcia w profilaktyce dziecięcej – sukces, ale jaki?, „Przegląd Pediatryczny” 2008, nr 4, t. 38, s. 302–306.
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tereny okupacyjne, jak również przeprowadzałam członków organizacji przez granicę do Generalnego Gubernatorstwa ściganych przez Gestapo. W domu naszym
na strychu produkowano: pieczątki, kenkarty, przepustki nocne, ausweis475 i inne
potrzebne dokumenty, które przekazywane były członkom droga kontaktową dla
innych dzielnic Łodzi”476. W zespole, który zajmował się kopiowaniem dokumentów »Bartek« wymienia siebie, swojego męża oraz wspominanych już: Eugeniusza
Linke oraz Witolda Wiereińskiego. Powyższy zespół kopiował, m.in. skradzione
dokumenty dotyczące V1 – niemieckiego samolotu-pocisku, który potocznie nazywany był latającą bombą”.
W domu Państwa Wojciechowskich przetrzymywani byli „spaleni członkowie
AK”: „Witold Wiereiński przybywał u nas na strychu od lutego do sierpnia 1943 r.
Innych członków organizacji przechowywaliśmy przez krótsze okresy od 4 dni do
14, następnie przeprowadzałam ich osobiście przez granicę Generalnej Guberni lub
w inne bezpieczne miejsce. Dwa razy odebrałam od Konwojenta na dworcu kaliskim dwie osoby i miałam za zadanie bezpieczne ich przeprowadzenie do naszego
domu”477. Irena wspominała, że były to jakieś ważne osoby, jednak z pseudonimów
ani tym bardziej z nazwisk nie wymienia ich. Przeprowadzenie ich w bezpieczne
miejsce stanowiło nie lada wyzwanie, bo „[...] tego dnia na dworcu prawie każdego
rewidowali, trzeba było użyć odpowiedniego fortelu, aby odwrócić ich uwagę choć
na chwilę. Nadmieniam, że mieszkaliśmy na Radogoszczu przy ul. Obywatelskiej
w domku parterowym (tam nas przesiedlili) dookoła mieszkało pełno Niemców,
a naprzeciwko w pokoju sublokatorskim dwóch Austriaków. Sąsiedzi znali nas dobrze i byli przyzwyczajeni, że przed wojną prowadziliśmy dość rozległe życie towarzyskie, nie dziwiło to nikogo, że nadal do nas przychodzą”478. Właśnie dlatego
u państwa Wojciechowskich odbywały się liczne spotkania członków AK.
Pewnego dnia mąż Ireny, ps. Szczerba, Dromader, otrzymał rozkaz przygotowania bezpiecznego miejsca dla składowania broni, która miała być dostarczana
przez zrzuty lotnicze. Zostało przygotowane miejsce na terenie cegielni (właściciel
Weucke), gdzie z pomocą członków AK z terenu zakładu wybudowano bunkier.
Ze wspomnień „Bartka” nie wynika jednak, czy udało się złożyć w nim broń.
Konspiracyjna działalność Państwa Wojciechowskich trwała „[...] do aresztowania najpierw mojego męża w listopadzie 1943 r. oraz mojego w grudniu tegoż
roku, spowodowanego przez słynnego konfidenta Gestapo Józefa Bauera, który
w chytry sposób dostał się do naszej grupy. Mąż w chwili aresztowania miał broń
przy sobie i po męczeńskich przesłuchaniach na ul. Anstadta w Łodzi rozstrzelany został 12 II 1944 r. Mnie po długich i kilkakrotnych przesłuchaniach – bita
byłam do utraty przytomności, z okaleczeniami umieszczono mnie w więzieniu

Dowody osobiste.
ZKRPiBWP, Wojciechowska Irena, dział: 2, t. „W”, k. 22, poz. NN, „brak paginacji”.
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na ul. Gdańskiej. Chora z ranami zostałam wysłana do obozu koncentracyjnego
w Ravensbrück”479.
Życie obozowe w Ravensbrück było jednym z cięższych przeżyć wojennych:
„W obozie szykowano mnie na polecenie Gestapo: strzyżono mi włosy co 2 tygodnie, nie dano mi trepów ani koszuli. Dzięki działającej organizacji Polek na
terenie obozu zostałam przesłana do pracy w Grünebergu do fabryki amunicji.
Organizowałam tam rożnego rodzaju sabotaż na terenie fabryki, za co zostałam
ukarana biciem i polewana zimną wodą, wtrącona do bunkra, pozbawiona ciepłej
strawy na okres 7 dni. Po tym terminie zostałam wypuszczona, podobno na skutek
braku dowodu, nadmieniam, że to już była połowa lutego 1945 r.”480
Wojna dobiegła końca. W kwietniu 1945 r. po wyzwoleniu obozu Ravensbrück
Irena Wojciechowska wraz z grupą więźniów została przetransportowana przez
Czerwony Krzyż do Szwecji. Tam otrzymała troskliwą opiekę i po przejściu kuracji
powróciła do zdrowia. Nabierała coraz większej ochoty do pracy społecznej: „[...]
Zaczęłam pracować z profesorem Adamkiem w Towarzystwie Polsko-Szwedzkim,
wkrótce pod fachowym kierownictwem założyliśmy zespół pieśni i tańca, jeżdżąc
po Szwecji sławiliśmy piękno naszego folkloru. Za zgodą króla szwedzkiego Gustawa uzyskaliśmy zezwolenie odbycia w oprze Sztokholmskiej wieczoru pieśni
i tańca. Wieczór taki odbył się w obecność przedstawicieli PRL i Rządu Londyńskiego. Pieniądze zebrane z tej imprezy przeznaczone zostały na wyposażenie Sanatorium przeciw gruźlicy dla dzieci w Polsce”481.
Irena 20 XII 1945 r. wróciła do Polski. Mieszkanie w Łodzi znajdowało się
w całkowitej ruinie. Niemcy podczas wysiedlenia zabrali całe umeblowanie. Pozostało jedynie trochę pościeli, bielizny i odzieży. W takich warunkach samotna
kobieta z dziećmi rozpoczęła pracę: „Pracę początkowo rozpoczęłam w szwalni
wojskowej 3 I 1946 r. ze względu na stan zdrowia musiałam zmienić rodzaj pracy i podjęłam ją w Powszechnej Spółdzielni Spożywców »Społem«”482. Pracując
w sklepie, wieczorami uczęszczała na kurs księgowości. Po otrzymaniu świadectwa
rozpoczęła pracę w administracji. Najdłużej, bo 10 lat zajmowała stanowisko Przewodniczącej Rady Zakładowej i Sekretarza Rady Zakładowej. W spółdzielni „Społem” pracowała 24 lata. W 1970 r., po ukończeniu 60 lat, przeszła na emeryturę.
W okresie pracy społecznej i zawodowej została uhonorowana licznymi medalami, odznakami i dyplomami: 22 VII 1956 r. otrzymała Brązowy Krzyże Zasługi,
5 VII 1958 r. – Odznakę Zasłużonego Działacza Ruchu Społecznego, 1 VII 1959 r.
– Odznakę Grunwaldu, 17 VIII 1959 r. – Medal Zwycięstwa i Wolności, 12 I 1961 r.
– Złotą Odznakę Związku Zawodowego Pracowników Spółdzielni, 10 XII 1964 r.
– Srebrny Krzyż Zasługi z Mieczami, 5 III 1968 r. – Honorową Odznakę m. Łodzi,
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18 XI 1969 r. – Złoty Krzyż Zasługi, 18 V 1972 r. – Odznakę Opiekuna Miejsc
Pamięci Narodowej483.
4.15. Wojciechowska Iwona ps. Vera
Urodziła się 10 XI 1928 r. w Marsylii (Francja) w rodzinie inteligenckiej.
W okresie dwudziestolecia międzywojennego wraz z rodzicami powróciła do Polski i zamieszkała z nimi w Warszawie484. Rozpoczęła naukę w szkole powszechnej.
Gdy uczęszczała do 6 klasy, rozpętała się wojna485.
W 1941 r. przeprowadziła się wraz z rodzicami do Starachowic. W roku następnym została zaprzysiężona w Armii Krajowej i wówczas przyjęła konspiracyjny pseudonim Vera.
Jak wspomina: „Początkowo pracowałam na placówce wywiadu pod dowództwem por. Henryka Mazura ps. »Bończa« w obwodzie »Baszta« w Starachowicach.
Następnie, aż do wyzwolenia byłam łączniczką dowódcy oddziału bojówkowo-dywersyjnego por. Zdzisława Zieniewicza ps. »Alter«. Brałam udział w akcjach
z bronią w ręku między innymi: likwidacja konfidenta Józefa Przewoźnego, akcja
na pociąg – transport na wschód, w której zginął brat z-cy komendanta por. »Wilka« – Eligiusz Gołaszewski. W sierpniu 1944 r. zostałam aresztowana i zwolniona
przez żandarma, będącego na usługach naszego dowództwa. Miesiąc ukrywałam
się, następnie zostałam ponownie aresztowana, a w czasie transportu pod Jędrzejowem uciekłam. W okresie koncentracji i masowych obław na lasy Kielecczyzny
pod Pawłowem przeprowadziłam 9 ludzi, spalonych na terenie Starachowic, dając
im kontakt z oddziałem »Nurta«”486. Sama „Irena” była zatem w 1944 r. zdekonspirowana i musiała się ukrywać przed Gestapo. Aż do momentu wyzwolenia ukrywała się ze swoim macierzystym oddziałem Wojciecha Gołaszewskiego „Wilka”.
Po zakończeniu wojny w 1945 r. udała się do Łodzi, gdzie podjęła naukę
i w 1947 r. zdała maturę. Następnie wyszła za mąż i rozpoczęła studia na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej w Łodzi. W 1949 r., po urodzeniu chorowitego dziecka, przerwała studia. Od 1960 r. pracowała w Studiu Opracowań Filmów
w Łodzi (redakcja napisów). W 1965 r. na skutek złego stanu zdrowia przerwała
pracę. W 1970 r. została zatrudniona w Polskim Towarzystwie Ekonomicznym jako
kierownik biura i pracowała tam aż do momentu przejścia na rentę w 1972 r.487
Od 1947 r. „Vera” była członkiem ZBoWiD-u i w jego strukturach od 1968 r.
pracowała w Komisji Organizacyjno-Propagandowej, następnie w Komisji Odznaczeniowej, a potem jako sekretarz Komisji Rewizyjnej. Była członkiem Zarządu
Oddziału ZBoWiD Łódź-Śródmieście488.
Ibid.
Nieznana jest autorce data wyjazdu rodziców Iwony Wojciechowskiej do Francji.
485
ZKRPiBWP, Wojciechowska Iwona, dział: 2, t. „W”, k. 23, poz. NN, s. 1.
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Ibid., s. 1.
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Ibid.
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Ibid., s. 1–2.
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Za swoją działalność Irena Wojciechowska została odznaczona m.in.: Krzyżem
Partyzanckim, Odznaką Grunwaldzką, Medalem Zwycięstwa i Wolności, Honorową Odznaką m. Łodzi, Odznaką Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej489.
Piętnaście kobiet, piętnaście różnych historii. Każda opowiada o odmiennych
ich losach w czasie walk w Armii Krajowej. Elementem je łączącym jest Łódź – ich
miejsce urodzenia lub miasto, które po wojnie stało się ich rodzinnym.
Przykłady tych jednostek pokazują, jak bardzo były zaangażowane w walkę
o niepodległość i jak mocno wspierały swoich mężów i braci. Przełamały wszelkie XIX-wieczne stereotyp o kobietach słabych, niezdolnych do walki. Na równi
z mężczyznami broniły tego, co było dla nich równie cenne – ojczyzny. Gloriam et
honorem heroines!
489

Ibid., s. 2.
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ZAKOŃCZENIE
Podjęcie tematyki udziału kobiet w Armii Krajowej (AK) miało na celu nie
tylko ukazanie, jak dużą rolę pełniły one w tej organizacji.
Wcześniejsze organizacje: Ochotnicza Legia Kobiet (OLK), Przysposobienie
Wojskowe Kobiet (PWK), pokazują czytelnikowi genezę kobiecej działalności
konspiracyjnej w AK. Dokładnie omówione w niniejszej książce wskazują, z jak
dużą chęcią kobiety uczestniczyły w obronie swojego kraju jeszcze przez rokiem
1939. W dążeniu do niepodległości 1939–1945 przez długi okres udział „płci pięknej” był niedoceniany. W szczególności widoczne to było w prawnym aspekcie,
gdzie mimo licznych zasług wojskowych kobiety nie mogły otrzymywać stopni
wojskowych czy odznaczeń. Mimo powyższych trudności wiele z nich wspierało
walki konspiracyjne jako kobiety-żołnierze.
Zaangażowanie kobiet w AK było szczególnie widoczne w służbie łączności i służbie zdrowia. Kobiety w zakresie łączności były już szkolone od 1921 r.
W latach 1927–1936 w Centrum Wyszkolenia Łączności (CWŁ) odbywał się jeden
z najważniejszych kursów fachowych kobiecego personelu pomocniczego, tzw. juzistek. Już w samej konspiracji kobiety w łączności stanowiły jej podstawę, a nierzadko znajdowały się na stanowiska dowódczych. Już we wrześniu 1939 r. władze
konspiracyjne SZP ustaliły, że łączność konspiracyjną będzie stanowić V Oddział
Sztabu, a jego formowanie powierzono Janinie Karasiównie ps. Bronka. W konspiracji zaczął być zatem widoczny przedwojenny pomysł zastępowania w wojsku
mężczyzn kobietami, który w praktyce bardzo dobrze się sprawdził.
Podobnie sprawa rysowała się ze służbą zdrowia. Przygotowania kobiet w tym
zakresie rozpoczęły się w okresie II RP. Ogromną rolę w przeszkalaniu odegrał
w owym czasie Polski Czerwony Krzyż (PCK). Służba zdrowia w SZP–ZWZ–AK
zdominowana została przez kobiety. Występowały one w roli sanitariuszek i pielęgniarek, wspierając lekarzy. Rzadko jednak zajmowały one stanowiska dowódcze. Traktowane były jako pomoc medyczna, w wielu sytuacjach jedyna, która była
dostępna. Należy przypomnieć, że przed wybuchem II wojny światowej z wielkimi
oporami kobiety dopuszczane były do zawodów lekarzy cywilnych (do zawodu
lekarza wojskowego nie została dopuszczona żadna kobieta!). Sytuacja ta diametralnie uległa zmianie w czasie konspiracji, gdzie władze wojskowe bardzo często
uzupełniały braki personalne kobietami. Liczne ochotniczki, sanitariuszki oraz
ratowniczki pomagały przetrwać „w zdrowiu” partyzantom, żołnierzom AK, ale
także ludności cywilnej, która również potrzebowała opieki medycznej.
Na koniec pracy, przedstawiając czytelnikowi piętnaście biogramów, a tym
samym realizując założony na początku cel, ukazano losy poszczególnych kobiet
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Zakończenie

działających w SZP–ZWZ–AK w regionie łódzkim. Za pośrednictwem życiorysów
tych kilkunastu kobiet przybliżono czytelnikowi ich odmienne losy, zwracając tym
samym uwagę na jakże odmienny los „płci pięknej” w trakcie działań wojennych
1939–1945.
Podsumowując, praca powinna zainteresować każdą osobę, która ma styczność z podobną tematyką. Może ona także w przyszłości służyć pomocą dla innych
w opracowywaniu zagadnień, które nawiązują do podobnej problematyki.
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THE ROLE, ACTIVITY AND SIGNIFICANCE OF WOMEN
IN THE HOME ARMY:
SELECTED BIOGRAPHIES FROM THE ŁÓDŹ REGION

Summary
Key words: the Voluntary Legion of Women, Female Military Training, WWII, the Polish
Underground State, the Service for Poland’s Victory, the Union of Armed Struggle, the
Military Service of Women, the communication service, the military health service, the
Women’s Auxiliary Service
What was a very important fragment of the history of the Polish Underground State is
the service of women in the structures of the Home Army [AK]. Women constituted over
10% of the whole personnel of the Home Army. This book addresses the issues of the role
of women in the Home Army. It presents the biography of fifteen women fighting in the
Łódź region. Moreover, the introductory chapters familiarize the reader with the history of
women in the Polish army of the years 1918–1939 as this time had a major significance for
women involved in the underground activity during WWII.
Women’s contribution to the activity of the Home Army resulted both from history
and the education they had received during the times of the Second Polish Republic.
From the very beginning of the existence of the Polish underground women organized the communication service, the basis of which constituted female
couriers. Two special cells run by women provided contacts with the Commanders of Regions and Districts at Home. The network of internal communication in the Main Headquarters of the Home Army was based on secretariats of Branches and Departments where
women were employed.
During the underground activities the participation of women was visible in sabotage
and subversion actions. A case in point may be the unit operating under the cryptonym
“DiSK” created in April 1942.
Particularly for partisan units it was extremely important to involve women in the
sanitary service. They supported military units organizing sanitary stations for the injured;
during the military action “Tempest” [“Burza”] they worked in field hospitals. Not infrequently they were the only medical personnel to help the injured soldiers.
On 19 January 1945 the Home Army was dissolved upon the order by General Leopold
Okulicki. Women remained faithful to their ideals and beliefs till the end. In the later period some women got involved in other subversion activities. Like men, they were subject
of heavy repressive actions of the security authorities.
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ROLLE, AKTIVITÄTEN UND DIE BEDEUTUNG DER FRAUEN
IN DER POLNISCHEN HEIMATARMEE
AUSGEWÄHLTE BIOGRAPHIEN DER REGION LODZ

Zusammenfassung
Stichworte: Freiwillige-Frauen-Legion (OLK), Vormilitärische Ausbildung von Frauen
(PWK), der Zweite Weltkrieg, der polnische Untergrundstaat, Dienst für den Sieg Polens
(SZP), Bewaffneter Kampfverband (ZWZ), Frauenkriegsdienst (WSK), Dienst des Nachrichtenwesens, Sanitätsdienst, Frauen-Hilfsdienst (PSK).
Ein äußerst wichtiger Teil der Geschichte des polnischen Untergrundstaates ist die
Rolle der Frauen und ihr Dienst in den Strukturen der Heimatarmee (AK). Frauen machten ca. 10% des Personenbestandes der ganzen Heimatarmee aus. Dieses Buch befasst sich
mit ihrer Bedeutung in der Armee. Es werden Biografien von fünfzehn Frauen dargestellt,
die in der Region Lodz gekämpft haben. Darüber hinaus führen die ersten Kapitel des
Buches den Leser in die Geschichte der Frauen in der polnischen Armee in Jahren 19181939 ein. Diese Zeit spielt eine entscheidende Rolle bei dem Frauenschicksal zur Zeit des
Widerstandes im Zweiten Weltkrieg.
Die umfassende Beteiligung von Frauen an dem Kampf der Heimatarmee war die Konsequenz sowohl der Tradition und Geschichte als auch der Erziehung in den Jahren der
Zweiten Republik. Schon seit den Anfängen der Widerstandskampfes waren die polnischen
Frauen aktiv, indem sie z.B. den Dienst des Verbindungs-und Nachrichtenwesens gebildet
haben, der sich auf die Arbeit der Meldegängerinnen und Nachrichtenmädchen stützte.
Die Aufrechterhaltung der Kontakte zwischen den Bezirks- und Kreiskommandanturen gehörte zu den Aufgaben zwei spezieller Dienststellen, die von Frauen geleitet wurden. Das
innere Verbindungsnetz in der Hauptkommandantur der Heimatarmee stützte sich auf die
Sekretariate der Gruppen und Abteilungen, die ebenfalls mit Frauen besetzt waren.
Im Zeitraum der Konspiration waren die weiblichen Soldaten auch im militärischen
Sabotage- und Diversionsbereich tätig. Die im April 1942 gegründete Spezialeinheit DiSK
– Frauen-Diversions-und Sabotagebataillon kann hier als Beispiel dienen.
Der Einsatz von Frauen im Sanitätsdienst war besonders für die Partisanenabteilungen
im Feld wichtig. Die Frauen unterstützten Partisanengruppen, indem sie Sanitätspunkte für
Verwundete organisierten und, während der Aktion „Gewitter”, auch in Feldlazaretten arbeiteten. Nicht selten waren sie für die verwundeten Soldaten die einzige medizinische Hilfe.
Aufgrund der Verordnung von Gen. Leopold Okulicki wurde die Heimatarmee am 19.
Januar 1945 aufgelöst. Die Frauen sind aber ihren Idealen und Haltungen bis zum Ende
treu geblieben und engagierten sich in den Kampf für die Unabhängigkeit Polens. Ebenso
wie die Männer, waren sie im Nachkriegs-Polen den Repressalien der Sicherheitsbehörden
ausgesetzt.

INDEKS OSOBOWY
W zestawieniu nie ujęto nazwisk występujących w tytułach przytaczanych w przypisach
opracowań. Nazwiska autorów przywoływanych publikacji oraz zamieszczonych w książce
fotografii wyróżniono kursywą.

Abramek Z. 73, 83–85
Adamek 131
„Agnieszka” zob. Puchalska-Kowalska Jadwiga
„Aleksander” zob. Dakowski Aleksander
„Alter” zob. Zieniewicz Zdzisław
Anders Władysław 10, 29–34, 44, 51
„Andrzej” zob. Karski Marek
Andrzeykowicz zob. Buttowt-Andrzeykowicz
Antos Józefa zob. Kazusek Józefa
Antoszewicz Jerzy „Iwo” 112
Arkuszyński Aleksander „Maj” 93, 121, 122
„Artur” zob. Moraczewski Artur
Auderska H. 9, 39
Babicka-Zechertowa Maria 73
„Baca” zob. Dąbrowa Janusz
Baranowska Jadwiga 60
Baranowski Kazimierz „Kazia” 89
Barańska A. 10, 15
„Bartek” zob. Wojciechowska Irena
„Basia” zob. Piekarska Jadwiga
Bauer Józef 130
Bąbiński Kazimierz „Luboń” 99
Bąk N. 48
Beaupre Jadwiga „Malina” 61
Bernaś-Kostynowicz A. 10, 28, 87
„Berta” zob. Sippko Janina
Biegańska-Płonka M. 129
Billowicz Gustaw „Sosna” 112
Bilski Stanisław „Gryf ” 65, 98
Bitnerowa Walentyna „Jadwiga” 94
Bliźniak Hanna 34

Błaszkowska Eugenia zob. Lipińska Eugenia
Bobińska A. 9, 29, 31, 34
Bogacka Halina zob. Iwanicka-Bogacka Halina
Bogacki Konrad „Zaremba” 64
„Bończa” zob. Mazur Henryk, Załęski Kazimierz
„Bońska Maryla” zob. Czarnocka Halina
Borecki Feliks „Watra” 125
„Boruta” zob. Łabuziński Henryk
„Bór” zob. Komorowski Tadeusz
Bredel Janina „Marianka” 60
„Bronka” zob. Karasiówna Janina
Bruski Józef „Wojciech” 109
„Bryła” zob. Narkiewicz Czesław
Brzoza Cz. 10, 21, 29, 41, 43–44
Bukowska E. 9–10, 48, 59–60, 63
„Burza” zob. Karliński Stanisław
Buttowt-Andrzeykowicz
– Czesława z d. Kociejowska 30
– Tadeusz 30
– Władysława zob. Piechowska Władysława
Car E. M. 9, 31
Chmielewski Henryk „Tatar” 98
Chodźko Witold 68
Chruściel Antoni „Monter” 51
Ciesielska Maria zob. Urbankiewicz Maria
Cieślikowa A. J. 9–10, 19–21
Cimoszko Mieczysław „Moskit” 106
Ciszkiewicz Teresa 67
„Cygan” zob. Stojanowski
„Czarna” zob. Omiljanowicz Bronisława
Czarnocka Halina „Bońska Maryla” 61
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Czarnooki 99
Czarnowska Barbara Bronisława 15
Czerwiński Bolesław „Wir” 101
Czubiński A. 10, 28
Czyżewski Ludwik „Julian”, „Dalia”, „Wiktor” 120
„Dagna” zob. Rose Halina
Dakowski Aleksander „Aleksander” 98
„Dalia” zob. Czyżewski Ludwik
„Danka” zob. Trybus Danuta
Datka Cz. 38–39
Dąbrowa Janusz „Baca” 129
Dembińska 16
Demianiuk Władysława 108
„Dobosz” zob. Niedzielski Karol
Dobrska Anna zob. Tomaszewicz-Dobrska
Anna
Dobrut Katarzyna zob. Stępień Katarzyna
„Doktor” zob. Franio Zofia
„Doktór Wanda” zob. Wojno Zofia
„Dorota” zob. Latkowska-Rudzińska Helena
Dowbor-Muśnicka Janina 57
Dowbor-Muśnicki Józef 57
Drewska Izabela 74
„Dromader” zob. Wojciechowski Kazimierz
Dubicki T. 10, 63
Duczyńska Stanisława 33
Dulęba Hanna „Ewa” 61
Dynowska Krystyna z d. Urbankiewicz 12,
97–99
„Dyrektor” zob. Kiwerski Jan Wojciech,
Kruk-Strzelecki Tadeusz
Dzierżyński Feliks 102
„Dziunia” zob. Klimaszewska-Fillerowa
Wanda
„Edward” zob. Pfeiffer Edward
Ejsmond Witold 103
„Elżbieta” zob. Janiszewska Pelagia
„Ewa” zob. Dulęba Hanna
Felchner A. 11, 76, 84
„Feliks” zob. Strehl Leon

Fieldorf Emil „Nil” 122
Fijałek M. 99
Fillerowa Wanda zob. Klimaszewska-Fillerowa Wanda
Firich K. 11, 76, 79
„Franek” zob. Jedliński Aleksander
Franio Zofia „Doktor” 47
„Gaj” zob. Trybus Adam
Gajewska Helena 69
Galica F. 46
Gąsiorowski Ludwik 71
Gedicke C. E. 71
Gertz Wanda „Lena” 19–20, 48, 57
Ginko Tadeusz „Jan” 100
Gliwicz-Daniłowska Elżbieta 57
Gołaszewski
– Eligiusz 132
– Wojciech „Wilk” 132
Gorazdowski Jan „Wolański” 112
Gordinowicz
– Anna z d. Sienkiewicz 99
– Antoni 99
– Helena „Helena” 12, 99–100
Górajek-Jóźwik J. 73
Górnisiewicz Stefan 89
Grabowska Emilia zob. Jankowska Emilia
Grabska Irena 31
Graczyk 107
Grochociński Marian 100
„Grot” zob. Rowecki Stefan
„Gryf ” zob. Bilski Stanisław
„Grzegorz” zob. Stempkowski Michał
Gustaw V (Bernadotte) 131
„Halina” zob. Iwanicka-Bogacka Halina
Haller Józef 74
„Halszka” zob. Łabuzińska Helena
„Hania” zob. Malewska Hanna
„Haniś” zob. Pluta Anna
„Hanka” zob. Karasiówna Janina
„Hańcza” zob. Omiljanowicz Bronisława
„Hela” zob. Latkowska-Rudzińska Helena
„Helena” zob. Gordinowicz Helena
„Hermina” zob. Zakrzewska Halina
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Hołubska Magdalena „Stanisława” 109–
110
„Honorka” zob. Łęcka Zofia
Hordyński Zdzisław 83
„Hubert” zob. Olasik Adam
Ignatowicz A. 10, 22–26, 80
Iranek-Osmecki Kazimierz 51
„Irka” zob. Nowakowski Jan
Iwanicka-Bogacka Halina „Halina” 65
„Iwo” zob. Antoszewicz Jerzy
„Jadwiga” zob. Bitnerowa Walentyna
„Jan” zob. Ginko Tadeusz, Okulicki Leopold
Janiszewska Pelagia z d. Stępień „Elżbieta”
12, 100–102
Janiszewski Stefan 101
Jankowska Emilia z d. Grabowska 102
Jankowska-Lipczyk Maria „Zośka” 12–13,
102–104
Jankowski Alfred 102
Jarno Witold 13
„Jasia” zob. Żyźniewska
Jaśniewicz Z. 11, 91–94
Jaworska Kazimiera 33
Jaworski W. „Sas” 101
Jedliński Aleksander „Franek” 98
„Jerzy” zob. Long Jan
Jezierski Z. 9, 87–88, 93–95
Jończyk Stanisław 122
Josztowa Zofia 33
„Józef ” zob. Srebrzyński Józef
„Julian” zob. Czyżewski Ludwik
Jurga T. 9, 39
Justyn
– Danuta zob. Trybus Danuta
– Kazimiera 120–121
– Maria zob. Śpiewak Maria
– Wincenty 120
Juszczakiewicz Stanisław „Kornik”, „Stanisław Kornik”, „Robert”, „Stanisław”,
„Preisner”, „Kuba” 112, 120
Kaczorowska Julia 32, 34
„Kalinowski” zob. Kiwerski Jan Wojciech
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Karasiówna Janina „Bronka”, „Hanka” 30,
45, 59, 61–62, 122, 135
Karliński Stanisław „Burza” 122
Karski Marek „Mateusz”, „Andrzej” 120
Kaszyński Eugeniusz „Nurt” 132
„Kazia” zob. Baranowski Kazimierz
Kazusek
– Andrzej 113
– Janina zob. Nowakowska Janina
– Józef 114
– Józefa z d. Antos 113
Kempińska-Mirosławska Bogumiła 13
Kępińska-Bazylewicz H. 93, 121
Kęsik J. 10, 22, 25
Kiwerski Jan Wojciech „Oliwa”, „Dyrektor”,
„Kalinowski”, „Lipiński”, „Rudzki”,
„Ziomek” 48, 99
Kledzik M. 47
Kleeberg Franciszek 100
Klimaszewska-Fillerowa Wanda Setefania
„Dziunia” 63
Kociejowska Czesława zob. Buttowt-Andrzeykowicz Czesława
„Kociołek” zob. Kubicki Zdzisław
Koczwara J. 46
Kołodziejczyk
– Józef (ojciec) 107
– Józef (syn) 108
– Katarzyna z d. Mantefek 107
– Zofia zob. Łęcka Zofia
„Komar” zob. Szejko Bronisław
Komorowski
– K. 49
– Tadeusz „Bór” 47, 51
Kondracka M. 11, 68
„Konrad” zob. Okulicki Leopold
Kopa M. 93, 121
„Koral” zob. Tabeau Marian
Korboński S. 103
„Kornik” zob. Juszczakiewicz Stanisław
Korsun Janina zob. Pszczółkowska Janina
„Kortum” zob. Sanojca Antoni
Kowalska-Glikman S. 10, 15
Krajewska Teodora 67
Krassowska Zofia „Zosia” 93
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Król
– Elżbieta z d. Szydłowska 105
– Helena zob. Łabuzińska Helena
– Wacław 105
„Królik” zob. Pluta Edward
Kruk-Strzelecki Tadeusz „Dyrektor” 60
Krzyżanowska Olga 103
Krzyżanowski Aleksander „Wilk” 103
„Kuba” zob. Juszczakiewicz Stanisław
Kubiak Antoni 108
Kubicki Zdzisław „Makary”, „Walter”, „Kociołek” 120
Kucharski Witold „Wicher” 113, 116
„Kuczaba” zob. Pluta-Czachowski Kazimierz
Kukiel Marian 29, 44
Kunert A. K. 112
Kurtyka J. 31
Kwaskowska Stanisława „Pani Stasia” 93
Latkowska-Rudzińska Helena „Hela”, „Dorota” 63
„Lech” 121
„Lena” zob. Gertz Wanda, Wyrębowska
Irena
„Leon” zob. Świtalska Zofia
Lesser Helena 83
Leśniakowa Maria 36, 38–39
Leśniewska Bronisława „Sława” 118
Leśniowska Zofia 36, 38
Linke Eugeniusz „Tom” 129–130
Lipczyk
– Maria zob. Jankowska-Lipczyk Maria
– Zbigniew 13, 102
Lipińska
– Eugenia z d. Błaszkowska 104
– Hanna 12, 104–105
– M. 11, 67
„Lipiński” zob. Kiwerski Jan Wojciech
Lipiński Jan 104
Lobowie 118
Long Jan „Jerzy” 120
„Luboń” zob. Bąbiński Kazimierz
„Lula” zob. Marczewska Róża

Łabuzińska Helena z d. Król „Halszka” 12,
105–107
Łabuziński Henryk „Boruta” 105–106
Ładoś Aleksander 44
Łęcka Zofia z d. Kołodziejczyk „Honorka”
12, 107–109
Łęcki Zygmunt 108
Machlański P. 121
Maćkowska M. 9, 32, 34–35, 37
„Maj” zob. Arkuszyński Aleksander
Majski Iwan 29, 31
„Mak” zob. Pieniak Czesław
„Makary” zob. Kubicki Zdzisław
„Mala” zob. Śpiewak Maria
Malanowicz Janina 32
Malessa Emilia „Marcysia”, „Mila”, „Maniuta”, „Miłosza” 63
Malewska Hanna „Hania” 60
„Malina” zob. Beaupre Jadwiga, Maliszewski Jan
Maliszewski Jan „Malina” 98
„Malwa” zob. Szlęzak Stefan
„Maniuta” zob. Malessa Emilia
Marcinkiewicz-Gołaś A. 9–10, 16–17, 54
„Marcysia” zob. Malessa Emilia
Marczewska Róża „Lula” 63
„Marek” zob. Ścigaj Bolesław, Ślusarczyk
Stefan
„Marianka” zob. Bredel Janina
Markert A. E. 9–10, 23–24, 26–29, 31, 34–
37, 81
Markowska Ludwika 18
Markowski B. 11
Masłoń Julia 34
Masłowski J. 9, 87
„Mateusz” zob. Karski Marek
Mazur Henryk „Bończa” 132
Mazurkiewicz Stanisława zob. Rybarkiewicz Stanisława
„Mema” zob. Piotrowski Edward
Miężał Zygmunt 108
Mika Władysław „Narcyz” 65
„Mila” zob. Malessa Emilia
Milewska 99
Miller M. „Ułan” 101
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Indeks osobowy
„Miłosza” zob. Malessa Emilia
Minczykowska K. 13, 63
„Mira” zob. Wittek Maria
Moczulska Zofia 21
„Monter” zob. Chruściel Antoni
Moraczewski
– Artur Hilary „Morus”, „Artur” 120
– Jędrzej 68
„Morus” zob. Moraczewski Artur
„Moskit” zob. Cimoszko Mieczysław
„Mrówka” zob. Okulicki Leopold
„Mścisław” zob. Trybus Adam
„Mucha” zob. Rzewuski Edmund
Nadolska Barbara z d. Pszczółkowska „Wilga” 12, 109–111
„Narcyz” zob. Mika Władysław
Narkiewicz Czesław „Bryła” 93
Necki 67
Ney-Krwawicz M. 51, 89–91, 94, 97
Niedzielski Karol „Dobosz” 101
„Niedźwiadek” zob. Okulicki Leopold
Nieniewska Halina 60
Niepokólczycki Franciszek „Teodor” 48,
99
„Nil” zob. Fieldorf Emil
Nowakowska
– Elżbieta zob. Sosnowska Elżbieta
– Janina z d. Kazusek „Wiktoria” 12–13,
113–118
– Maria zob. Pietrzyk Maria
Nowakowski
– Jan „Irka”, „Upiór” 114–115, 117–118
– Janusz 117
– Władysław „Żubr” 127
– Zbigniew 117
„Nurt” zob. Kaszyński Eugeniusz
„Ogrodnik” zob. Trybus Adam
Okulicki Leopold „Niedźwiadek”, „Konrad”, „Mrówka”, „Jan” 30–31, 51,
112, 120
Olasik Adam „Sewer”, „Hubert”, „Roman”
120
Olechnowicz Maria 34
Olejniczakowski Eugeniusz 18
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„Olga” zob. Szubko Leokadia
„Oliwa” zob. Kiwerski Jan Wojciech
Omiljanowicz Bronisława „Czarna”, „Hańcza” 106
Orleańska Hanna 18
„Orlik” zob. Piotrowski Edward
„Ostroga” zob. Węgrzyn Antoni
Paderewska Helena 82–83
Pakuła M. 54
„Pani Maria” zob. Wittek Maria
„Pani Stasia” zob. Kwaskowska Stanisława
„Paweł” zob. Rzewuski Edmund
Pawłowicz J. 31
Pawulski 107
Pełczyński Tadeusz „Robak” 49–51
„Penelopa” zob. Wilczyńska-Sekulska Barbara
„Pestka” zob. Rutska Halina
Pfeiffer
– Edward „Edward”, „Roman” 120
– Franciszek 112
Piechowska Władysława z d. Buttowt-Andrzeykowicz 30, 32–33, 35
Piekarska Jadwiga „Basia” 61
Piekarski „Pik” 106
Pieniak Czesław „Mak” 98
Pierzchalska
– Natalia zob. Stępień Natalia
– Zofia 117
Pierzchalski
– Antoni 117
– Czesław 117
– Józef 117
– Marian 117
Pietrzak J. 34
Pietrzyk Maria z d. Nowakowska 117
„Pik” zob. Piekarski
Pilecki Józef 108
Piłsudski Józef 17–18, 24, 53, 68, 81, 124
„Piotr” zob. Zołociński
Piotrowski Edward „Orlik”, „Mema” 120
Piwońska Halina 22
Plater Emilia 15–16
Pluta
– Anna „Haniś” 12, 111–113
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– Edward „Królik” 112
Pluta-Czachowski Kazimierz „Kuczaba”
60, 64
Płonka-Syroka B. 9, 87
Płońska Antonina 32, 34, 37
Podhorska Maria 22, 55
Pomian Andrzej 51
Potocki Mieczysław „Węgielny” 100
„Preisner” zob. Juszczakiewicz Stanisław
Przewoźnik A. 63
Przewoźny Józef 132
Pszczółkowska
– Barbara zob. Nadolska Barbara
– Janina z d. Korsun 109
Pszczółkowski Zygmunt 109
Puchalska-Kowalska Jadwiga „Agnieszka”
62
Puszyński A. 98
Raiter Alfons Wojciech 116
„Rawicz” zob. Ślusarczyk Stefan
„Robak” zob. Pełczyński Tadeusz
„Robert” zob. Juszczakiewicz Stanisław
„Roman” zob. Olasik Adam, Pfeiffer
Edward
Rose Halina „Dagna” 62
Roszkowska A. 11, 83
Rouppert Stanisław 84
Rowecki Stefan „Grot” 44–47, 49, 88
Rómmel Juliusz 41
Rudzińska Helena zob. Latkowska-Rudzińska Helena
„Rudzki” zob. Kiwerski Jan Wojciech
Rudzki Mieczysław 19
Rutska Halina „Pestka” 106
Rybałko „Sława” 106
Rybarkiewicz
– Irena zob. Wojciechowska Irena
– Stanisław 129
– Stanisława z d. Mazurkiewicz 129
Rybińska
– Aleksandra 115–116, 121
– K. 115
Rychel Antoni „Rymwid” 97
Rydz-Śmigły Edward 41, 43
„Rymwid” zob. Rychel Antoni

Rzepecki Jan 51
Rzewuski Edmund „Mucha”, „Paweł” 120–
–121
Sadowski Cyprian „Skiba” 91, 93
Sadurska W. 10, 60–63
Sanojca Antoni „Kortum” 112
Sapieha Paweł 83
„Sas” zob. Jaworski W.
Schiff 67
Sekulska Barbara zob. Wilczyńska-Sekulska Barbara
„Sewer” zob. Olasik Adam
Seyda Marian 44
Sienkiewicz Anna zob. Gordinowicz Anna
Sikora Emil 18
Sikorski Władysław 20, 29, 31–32, 34, 38,
43–44, 48, 68
Sippko Janina „Berta” 61
„Skiba” zob. Sadowski Cyprian
Skrabacz A. 9–10, 24
Skrzynecki Kazimierz „Wąs” 101
„Sława” zob. Leśniewska Bronisława, Rybałko
Słowiński A. 11, 86–88
„Sokół” zob. Stępień Marian
Songin 118
„Sosna” zob. Billowicz Gustaw
Sosnkowski Kazimierz 20, 43–46
Sosnowska Elżbieta z d. Nowakowska 117
Sowa A. 10, 21, 29, 41, 43–44
Srebrzyński Józef „Józef ” 64
Stalin Józef 28, 32, 34–35
„Stanisław” zob. Juszczakiewicz Stanisław
„Stanisław Kornik” zob. Juszczakiewicz
Stanisław
„Stanisława” zob. Hołubska Magdalena,
Tarnowska Maria
„Stankiewicz Irena” zob. Wyrębowska Irena
Stańczyk Jan 44
Starczewski Tadeusz 98
Stempkowski Michał „Grzegorz” 120–122
Stępień
– Danuta 119
– Józef 100
– Katarzyna z d. Dobrut 100
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Indeks osobowy
– Marian „Sokół” 117–118, 120
– Mirosława 119–120
– Natalia z d. Pierzchalska „Zośka” 12–13,
117–120
– Pelagia zob. Janiszewska Pelagia
– Wiesław 118–119
Stojanowski „Cygan” 106
Strehl Leon „Feliks” 89
Strońska Maria 59
Strzembosz T. 44, 48
Sulimirski Wit 17
„Szczerba” zob. Wojciechowski Kazimierz
Szejko Bronisław „Komar” 106
Szlęzak Stefan „Malwa” 113–114
Szubko Leokadia „Olga” 61
Szulczyński S. 43
Szumański T. 39
Szwarc
– A. 9–11, 15, 68, 70, 72
– Helena 121
– Sabina zob. Zimering Sabina
Szydłowska Elżbieta zob. Król Elżbieta
Szyszko-Bohusz Zygmunt 29, 31
Ścigaj Bolesław „Marek” 121
Śliwiński Walenty 109
Ślusarczyk Stefan „Rawicz”, „Marek” 120
Śpiewak Maria z d. Justyn „Mala” 121, 124
Świtalska Zofia „Leon” 89
Tabeau Marian „Koral” 65
Tarnowska Maria „Stanisława” 84, 88, 94
Tarnowski Jan „Waligóra” 105
„Tatar” zob. Chmielewski Henryk
„Teodor” zob. Niepokólczycki Franciszek
Time M. 110
„Tkacz” zob. Trybus Adam
Toborek T. 122
Tokarzewski-Karaszewicz Michał 41–45,
59–60
„Tom” zob. Linke Eugeniusz
Tomaszewicz-Dobrska Anna 67
Trojanowska Maria 32
Trybus
– Adam „Gaj”, „Mścisław”, „Ogrodnik”,
„Tkacz” 112, 122–123
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– Barbara 122
– Danuta z d. Justyn „Danka” 12, 120–124
– Leszek 122
– Ryszard 123
„Ułan” zob. Miller M.
„Upiór” zob. Nowakowski Jan
Urbanek B. 9, 11, 67, 71–72
Urbankiewicz
– Krystyna zob. Dynowska Krystyna
– Maria z d. Ciesielska 97
– Stanisław 97
„Vera” zob. Wojciechowska Iwona
Waingertner Przemysław 13
„Waligóra” zob. Tarnowski Jan
„Walter” zob. Kubicki Zdzisław
Wasilewski Aleksander 29
„Watra” zob. Borecki Feliks
Wawrzykowska-Wierciochowa D. 10, 16
„Wąs” zob. Skrzynecki Kazimierz
Wereiński Witold 129–130
Weucke 130
„Węgielny” zob. Potocki Mieczysław
Węgrzyn Antoni „Ostroga” 120
„Wicher” zob. Kucharski Witold
Więckowska E. 11, 69–71
„Wiktor” zob. Czyżewski Ludwik
„Wiktoria” zob. Nowakowska Janina
Wilczyńska-Sekulska Barbara „Penelopa”
12–13, 124–129
„Wilga” zob. Nadolska Barbara
„Wilk” zob. Gołaszewski Wojciech, Krzyżanowski Aleksander
„Wir” zob. Czerwiński Bolesław
„Wisia” zob. Wróblewska Jadwiga
Wiśniewska M. 9–10, 24–26, 81
Wiśniewski Z. 11, 54–56
Wittek Maria „Mira”, „Pani Maria” 9, 22,
25, 40–41, 42–43, 45–46, 47, 49
Wodziński A. M. 24
„Wojciech” zob. Bruski Józef
Wojciechowska
– Aleksandra 129
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– Irena z d. Rybarkiewicz „Bartek” 12,
129–131
– Iwona „Vera” 12, 132–133
Wojciechowski
– Andrzej 129
– Kazimierz „Szczerba”, „Dromader” 129–
130
Wojno Zofia „Doktór Wanda” 94
Wojtkiewicz Henryk 98
Wojtkowiakk S. 11, 74–75, 77–79, 88, 93
„Wolański” zob. Gorazdowski Jan
Wróblewska Jadwiga „Wisia” 63
Wyrębowska Irena „Stankiewicz Irena”,
„Lena” 60, 62
Wysłouchowa Bronisława 30, 32–33, 36,
38
Wysłouch-Zawadzka Elżbieta 22
Wyszczelski L. 20, 22

Zaorski 104–105
„Zaremba” zob. Bogacki Konrad
Zarzyski 107
Zatorska Klara 18
Zawacka Elżbieta „Zo” 9–11, 23, 40, 63,
80–82
„Zawrat” zob. Zołociński
Zechertowa Maria zob. Babicka-Zechertowa Maria
Zieniewicz Zdzisław „Alter” 132
Zimering Sabina z d. Szwarc 121, 124
„Ziomek” zob. Kiwerski Jan Wojciech
„Zo” zob. Zawacka Elżbieta
Zołociński „Zawrat”, „Piotr” 98–99
„Zosia” zob. Krassowska Zofia
„Zośka” zob. Jankowska-Lipczyk Maria,
Stępień Natalia
Zymon Bolesław 30–31

Zaborowski Zygmunt 84
Zagórska Aleksandra 17–18
Zakrzewska
– Halina „Hermina” 61
– Maria 67
Załęski Kazimierz „Bończa” 122
Zaniewska W. 74

Żarnowska A. 9–11, 15, 68, 70, 72
Żarnowski J. 11, 69–70
Żebrowska Joanna 16
Żenczykowski Tadeusz 51
„Żubr” zob. Nowakowski Władysław
Żyźniewska „Jasia” 112
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INDEKS NAZW GEOGRAFICZNYCH
W zestawieniu nie ujęto nazw geograficznych występujących w nazwach instytucji oraz
tytułach opracowań i miejsc ich wydania. Użyto następujących skrótów: gm. – gmina, jez.
– jezioro, pow. – powiat, rz. – rzeka, woj. – województwo.

Andrzejewicze 106
Angers 88
Anglia 10, 34, 36, 66
austriacki zabór 67–68, 71
Azja Środkowa 34
Bari 66
Bawaria 106
Biała Cerkiew 124
Białoruś 106
Biały Ług 118
Białystok 44
Bieniakonie 21
Biłgoraj 91
– obwód ZWZ–AK 97
Bośnia 67
Briańsk 103
Brno 67
Brześć nad Bugiem 28
Brzeziny 97–98, 113
Budapeszt 63
Buzułuk 31
Cegielnia 117
Chełsty 113, 115
Czechosłowacja 21–22
Częstochowa 112, 122
– Zawodzie 122
Dęblin 19
Dobry Kraj (chutor) 99
Egipt 35, 37
Europa 44, 71
– Zach. (zachód Europy) 29, 36, 63, 67, 72

Finlandia 22
Francja 10, 22, 29, 44, 63, 63, 74, 132
Galicja 71
– Wsch. 17–18, 53
Gałkówek 112
garczyńskie jez. 24
Gdynia 63
Genewa 67, 88
Generalne Gubernatorstwo 41, 44, 62, 88,
108, 112, 130
Grodno 19, 106
– obwód 106
Grójec 109–110
– gm. 109
– obwód ZWZ-AK 110
– pow. 109
Grudziądz 19–20
Grupa 19
Grünberg 131
Guzar 34
Hrubieszów 91, 98–99
– obwód ZWZ-AK 97
Hucisko 101
Irak 35–36
Iran 34–36
Istebna 27, 59, 85
Jangi-Jul 33, 35
Jasion 113, 117, 119
Jelenia Góra 123
Jelonki 105
Jerozolima 124
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Indeks nazw geograficznych

Jędrzejów 91, 132
Justynów 105
Kamień 116
Kampinos 66, 127
Katowice 73
Kaukaz 36
Kielce
– obszar ZWZ–AK 45
– woj. (Kielecczyzna) 100, 132
Kijów 124
Koluszki 111–113, 121–122
Koluszki-Brzeziny obwód ZWZ–AK 112
konecki pow. 100–101, 117–118
Kongresowe Królestwo zob. Polska – Królestwo
Konin 23
Końskie 101
– pow. 100–101
Kościerzyna 24
Kowel 99
– pow. 30
Kraków 20, 25, 27, 44, 72, 75, 85, 92, 99,
104–105, 119, 128
– obszar ZWZ–AK 45
– Rynek 119
Krasnowodsk 35
Kresy Wschodnie zob. Polska Wsch.
Ksawerów 105
Kujbyszew 65
Kulparków (ob. cz. Lwowa) 72
Liban 35
Lipie 109
Litwa 18, 21
Londyn 44, 51, 63, 65, 66
Lubeka 112
Lublin 25
– okręg ZWZ–AK (Lubelszczyzna) 91, 93,
97
Lwów 16–18, 20–21, 23, 25, 28, 30, 40, 44,
53, 72, 107; zob. też: Kulparków
– obszar ZWZ–AK 31, 45

Łapiguz 48
Łódź 12, 97–102, 104–105, 107, 109–112,
115–116, 118–120, 123, 128–133
– Chojny 108
– – Obwód ZWZ–AK 108
– Górna 101
– okręg ZWZ–AK 112, 120–121, 123, 129
– Pl. Wolności 119
– Radogoszcz 130
– region 9, 97, 136
– Śródmieście 107, 110–111, 132
– ul.:
– – Anstadta 98, 130
– – Gdańska 131
– – Obywatelska 130
– – Ogrodowa 111
– – Piotrkowska 110
– – Próchnika 110
– – Szterlinga 112
– – Tuwima 118, 120
– – Zachodnia 110
– Widzew 129
– woj. 113
Łuck 40
Łuków 19–20, 48
Machnatki 110
Machory 117
– gm. 113
Maleniec 117
Mała Wieś 110
małopolskie woj. 104
Marcinkowo 118
Marsylia 132
Męcka Wola 105
Miechów 104
– gm. 104
– pow. 104
Miechówka rz. 104
Modrzewina las 110
Mogielnica gm. 109
Monte Cassino 37
Moskwa 29–32
Moszczenica 122
Murnau am Staffelsee 106
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Indeks nazw geograficznych
Narew 28
Nidziańska Niecka 104
Niekłań 100–101
Niemcy (Rzesza Niemiecka, III Rzesza)
21, 28–29, 44, 63, 67, 86, 100, 118,
121–122, 125
Niewiadów 112
Niewierszyn gm. 113
Nowe Miasto nad Pilicą gm. 109
nowogrodzki okręg ZWZ–AK 103
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Postawy 100
Poznań 20, 22, 44, 72–73, 75, 84, 87, 104
– pow. 104
PRL zob. Polska – PRL
pruski zabór 72
Pruszków 122, 128
Przemyśl 20, 79
Puszczykowo 104
– gm. 104
Quisil-Ribat 36

Olkienniki 19
Opoczno 116, 120–121
– obwód ZWZ–AK 113, 122
– pow. 113, 115
Orany 19
Osiny 112
Oświęcim 108
Otwock 19
Pahlewi 35
Palestyna 35–37
Paryż 43–44, 61
Pawłowo 132
Petersburg 67
Piotrków Trybunalski 97, 120–124
– inspektorat ZWZ–AK 120
– okręg 123
– obwód ZWZ–AK 120, 122
– ziemia 118
Pisa 28
Podkowa Leśna 105, 109
Polesie 43
Polska (Rzeczpospolita, państwo polskie,
ziemie polskie) 9, 15–16, 20–22,
25, 28–30, 34–35, 41, 43–44, 57, 62,
67–75, 82–83, 87, 95, 98, 100, 103,
107, 109, 113, 124–125, 131–132
– II RP 11, 53, 68, 72–74, 76, 78, 135
– Królestwo (Kongresowe) 17, 68, 71
– PRL 51, 122, 131
– Wsch. (Kresy, ziemie polskie włączone
do ZSRR) 28, 44, 62, 88
– Zach. (ziemie polskie włączone do Rzeszy) 44, 62, 88
Pomorze 41

Radom 114, 116
– okręg ZWZ–AK (Radomsko-Kielecki)
91, 100
Radonia gm. 113
Ravensbrück 114, 116–117, 121, 131
Rawa Mazowiecka obwód ZWZ–AK 122
Regny 112–113
Rosja 32, 102–103
– bolszewicka 19, 75
Roś rz. 106
Ruda Maleniecka gm. 117
Rumunia 63
Ryga 20
Rzeczpospolita zob. Polska
Rzesza zob. Niemcy
San 28
Sandbostel 112
Sarajewo 67
Saratów 105
Siedlce 109
Sieradz 123
Skandynawia 63
Słowacja 63
Sokółka 19
Sosnowiec 23
Starachowice 132
Stąporków gm. 100–101
Syria 35
Szkocja 37
Szwajcaria 63
Szwecja 131
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Indeks nazw geograficznych

Śląsk 75
– obszar ZWZ–AK 45
Świder 19
Święciany 23
świętokrzyskie woj. 100–101, 117
Tarnobrzeg 41
Tarnów 98
Tatiszczewo 31
Tockoje 31
Tomaszów
– Lubelski 121
– – obwód ZWZ–AK 97
– Mazowiecki obwód ZWZ–AK 122
Topolice gm. 113
Toruń 41, 44, 87
Tupały 30
Tuzli 67
Ukraina 124
USA 67
Warka gm. 109
Warszawa 16–17, 19–20, 22, 24, 30, 40–41,
44, 48–49, 53, 57, 62–63, 66–67, 70,
72–73, 79, 84, 88, 91, 97–98, 103–
–105, 107, 109, 111–112, 120–122,
124–125, 128–129, 132
– Czyste 72, 84
– Leszno 125
– Marymont 127
– Mokotów 122
– obszar ZWZ–AK 50
– obwód ZWZ–AK 105
– okręg ZWZ–AK 50
– Pl.:
– – Bankowy 126
– – Wilsona 127
– Praga 15, 19
– Stare Miasto 66, 112, 127
– Śródmieście 66, 125–126
– Ujazdów 77
– ul.:
– – Chmielna 104
– – Chopina 104
– – Długa 126

– – Filtrowa 104
– – Gdańska 127
– – Górskiego 105
– – Krakowskie Przedmieście 104
– – Krechowiecka 127
– – Krucza 104
– – Miodowa 126
– – Mireckiego 48
– – Młynarska 125
– – Ogrodowa 125
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– woj. 104
Wilno 18–20, 23, 25, 28, 99–100, 102–105
– Antokol 100
– okręg ZWZ–AK (Wileńszczyzna) 100,
103
– Śródmieście 99
– Zwierzyniec 100
Windsor 38–39
Wisła 28, 48, 86
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Wołkowysk 106
– pow. 106
– rejon 106
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wrocławski okręg szkolny 122

Aleksandra Rybińska
Rola, działalność i znaczenie kobiet w Armii Krajowej

Indeks nazw geograficznych
Wronki 123
Wschód 10, 30–32, 36–37
– Bliski 35–36, 44
– Środkowy 34, 36
Zachód 10, 36–37, 51
Zajezierze 19
Zamość 16, 91
– inspektorat ZWZ–AK 97
– obwód ZWZ–AK 97
Zaolzie 21

151

Zegrze 22, 53, 55, 57
Zelów 105
Zgierz 105
Zręcin 122
ZSRR 21, 28–31, 33, 35, 38, 44, 103, 125
Żarnów 117, 119
– gm. 113, 115
Żyrardów 128

Aleksandra Rybińska
Rola, działalność i znaczenie kobiet w Armii Krajowej

BIBLIOGRAFIA

ŹRÓDŁA ARCHIWALNE:
ARCHIWUM DOMOWE ALEKSANDRY RYBIŃSKIEJ
Spisany wywiad z Panią Janiną Nowakowską, z czerwca 2012 r.
Spisany wywiad z Panią Natalią Stępień, z czerwca 2012 r.
Spisane relacje i wspomnienia Mariana Stefana Stępnia ps. Sokół z 1944 roku
Spisany wywiad ze Zbigniewem Lipczykiem, synem Marii Jankowskiej – Lipczyk,
maj 2012 r.
ARCHIWUM HISTORII MÓWIONEJ MUZEUM POWSTANIA WARSZAWSKIEGO
Wywiad z Barbarą Wilczyńską-Sekulską, http://ahm.1944.pl/Barbara_WilczynskaSekulska/1/?q=Sekulska, dostęp z dn. 16 V 2013 r.
Zdzisław Zołociński, http://www.1944.pl/historia/powstancze-biogramy/Zdzislaw_Zolocinski, dostęp z dn. 29 VII 2016 r.

ARCHIWIUM ZWIĄZKU KOMBATANTÓW RP I BYŁYCH WIĘŹNIÓW
POLITYCZNYCH W ŁODZI
Teczki osobowe:
Dynowska Krystyna, dział 2, t. „D”, k. 20, poz. NN.
Gordinowicz Helena, dział 2, t. „G”, k. 31., poz. NN.
Janiszewska Pelagia, dział 2, t. „J”, k. 14, poz. NN,
Kwaśniewska Walentyna, dział 2, t. „K”, k. 98, poz. NN.
Lipińska Hanna, dział: 2, t. „L”, k. 8, poz. 43.
Łabuzińska Helena, dział: 2, t. „Ł”, k. 1., poz. NN.
Łęcka Zofia, dział 2, t. „Ł”, k. 3, poz. NN
Nadolska Barbara, dział: 2, t. „N”, k. 1., poz. 53.
Pluta Anna, dział 2, t. „P”, k. 27, poz. NN.
Trybus Danuta, dział: 2, t. „T”, k. 15., poz. NN.
Wojciechowska Irena, dział: 2, t. „W”, k. 22, poz. NN.
Wojciechowska Iwona, dział: 2, t. „W”, k. 23, poz. NN.

Aleksandra Rybińska
Rola, działalność i znaczenie kobiet w Armii Krajowej

154

Bibliografia

ŹRÓDŁA DRUKOWANE
Almanach oficerski na rok 1923/1924, dział III, pod red. Karola Firicha, Warszawa
1923.
Armia Krajowa w dokumentach 1939–1945, t. 1, Ossolineum, 1990.
Dziennik Praw Królestwa Polskiego z 1918 r., nr 14, poz. 31.
Dziennik Praw Królestwa Polskiego z 1918 r., nr 5, poz. 8.
Dziennik Ustaw, nr 25, poz. 220, z dn. 13 IV 1938 r.
Ministerstwo Spraw Wojskowych, Regulamin służby zdrowia w polu, Warszawa
1929.
Ministerstwo Spraw Wojskowych, Dziennik Rozkazów 1930 r., nr 12, poz. 139.
Przysposobienie Wojskowe Kobiet, Status Organizacji Przysposobienia Wojskowego Kobiet, 1939.
OPRACOWANIA
WYDAWNICTWA ENCYKLOPEDYCZNE, PODRĘCZNIKOWE, SŁOWNIKI
Brzoza Cz., Sowa A., Historia Polski 1918–1945, Kraków 2006.
Czubiński A., Historia Powszechna XX wieku, Poznań 2006.
Internetowa Encyklopedia PWN, dostęp z dn. 31 VII 2013 r.
Kunert A. K., Słownik biograficzny konspiracji warszawskiej 1939–1945, t. 3, Warszawa 1991.
Wojtkowiak S., Służba zdrowia w początkowym okresie drugiej wojny światowej
1939–1941. Skrypt wykładu dla studentów Wydziału Lekarskiego, Łódź 1972.
Wojtkowiak S., Służba sanitarna w ruchu oporu i oddziałach partyzanckich w latach drugiej wojny światowej. Skrypt wykładu dla studentów Wydziału Lekarskiego, Łódź 1972.
MONOGRAFIE, PRACE ZBIOROWE, ARTYKUŁY W CZASOPISMACH
I PRASIE
Abramek Z., Powstanie i działalność Polskiego Czerwonego Krzyża 1912–1951,
Warszawa 2001.
Arkuszyński A., Kępińska-Bazylewicz H., Kopa M., Dzieje 25 pp Armii Krajowej,
Piotrków Tryb. 2009.
Barańska A., Kobiety w powstaniu listopadowym 1830–1831, Lublin 1998.
Bernaś-Kostynowicz A., Społeczeństwo polskie w wojnie obronnej 1939, Warszawa
1988.
Biegańska-Płonka M., „Kropla mleka” w Łodzi w latach 1918–1939 – osiągnięcia
w profilaktyce dziecięcej – sukces, ale jaki?, „Przegląd Pediatryczny” 2008, nr 4,
t. 38, s. 302–306.
Bobińska A., Pomocnicza Wojskowa Służba Kobiet 2 korpusu 1941–1945, Warszawa 1999.

Aleksandra Rybińska
Rola, działalność i znaczenie kobiet w Armii Krajowej

Bibliografia

155

Bukowska E., Łączność, sabotaż, dywersja. Kobiety w Armii Krajowej, Londyn
1985.
Car M. E., Kobiety w szeregach Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie 1940–1948,
Warszawa 1995.
Cieślikowa A., Ochotnicza Legia Kobiet 1918–1922, Warszawa 1998.
Dubicki T., Bazy wojskowej łączności zagranicznej ZWZ–AK w latach 1939–1945,
Częstochowa 2000.
Felchner A., Służba zdrowia Wojska Polskiego (od jesieni 1918 r. do mobilizacji
w 1939 r.), cz. 1, Łódź 1990.
Fijałek M., 27 Wołyńska Dywizja Piechoty Armii Krajowej, Warszawa 1987.
Górajek-Jóźwik J., Kalendarium pielęgniarstwa polskiego, Warszawa 1998.
Ignatowicz A., Przygotowanie obronne społeczeństwa w Polsce 1921–1939, Warszawa 2010.
Jurga T., Kobiety we wrześniu 1939 r., [w:] By nie odeszły w mrok zapomnienia.
Udział kobiet polskich w II wojnie światowej, pod red. H. Auderskiej, Warszawa
1976.
Jaśniewicz Z., Organizacja i zadania służby zdrowia Armii Krajowej, „Biuletyn
Wojskowy Akademii Medycznej” 1967, z. 11.
Jezierski Z., Udział kobiet w Służbie Zdrowia Armii Krajowej, [w:] Oczekiwania
kobiet i wobec kobiet, pod red. B. Płonki-Syroki, Warszawa 2007.
Kęsik J., Naród pod bronią. Społeczeństwo w programie polskiej polityki wojskowej
1918 1939, Wrocław 1998.
Komorowski K., Polityka i walka. Konspiracja zbrojna ruchu narodowego 1939–
–1945, Warszawa 2000.
Kondracka M., Kobiety na Uniwersytetach, [w:] Równe prawa i nierówne szanse.
Kobiety w Polsce międzywojennej, pod red. A. Żarnowskiej i A. Szwarca, Warszawa 2000.
Korboński S., Polskie Państwo Podziemne. Przewodnik po Podziemiu z lat 1939–
–1945, Warszawa 2008.
Kowalska-Glikman S., Kobiety w procesie przemian społecznych w Królestwie Polskim w XIX wieku, [w:] Kobieta i społeczeństwo na ziemiach polskich w XIX
wieku, pod red. A. Żarnowskiej i A. Szwarca, Warszawa 1990.
Kunert A. K., Słownik biograficzny konspiracji warszawskiej 1939–1945, t. 3, Warszawa 1991.
Kurtyka J., Pawłowicz J., Generał Leopold Okulicki 1898–1946, Warszawa 2010.
Lipińska M., Kobieta i rozwój nauk lekarskich, Warszawa 1932.
Machlański P., Waleczni Trybusowie. Część 1: „Danka”, „Ziemia Łódzka. Pismo
samorządowe województwa łódzkiego” 2012, nr 8.
Maćkowska M., Pomocnicza Służba Kobiet w Polskich Siłach Zbrojnych w okresie
II wojny światowej, Londyn 1990.
Marcinkiewicz-Gołaś A., Ochotnicza Legia Kobiet 1918–1922, Warszawa 2006.

Aleksandra Rybińska
Rola, działalność i znaczenie kobiet w Armii Krajowej

156

Bibliografia

Markert A. E., Polsce wierna. Władysława Piechowska 1900–1987. Żołnierz i twórczyni kobiecych organizacji wojskowych, Pruszków 2003.
Markert A. E., Przysposobienie Wojskowe Kobiet, [w:] Służba kobiet w formacjach
mundurowych w XXI wieku, pod red. A. Skrabacz, Warszawa 2008.
Markowski B., Podchorążowie z Ujazdowa. Wspomnienia Szkoły Podchorążych Sanitarnych 1922–1939, Londyn 1972.
Masłowski J., Pielęgniarki w drugiej wojnie światowej, Warszawa 1976.
Minczykowska K., Cichociemna. Generał Elżbieta Zawacka „Zo”, Toruń–Warszawa 2014.
Ney-Krwawicz M., Komenda Główna Armii Krajowej 1939–1945, Warszawa 1990.
Ney-Krwawicz M., Struktura Organizacyjna Armii Krajowej, „Mówią Wieki” 1986,
nr 9.
Pakuła M., Centrum Wyszkolenia Łączności, Pruszków 2009.
Pietrzak J., Polscy uchodźcy na Bliskim Wschodzie w latach drugiej wojny światowej.
Ośrodki. Instytucje. Organizacje, Łódź 2012.
Polski Czerwony Krzyż 1919–1929. Wydawnictwo Jubileuszowe na dziesięciolecie
istnienia Polskiego Czerwonego Krzyża, pod red. A. Roszkowskiej, Warszawa
1929.
Przewoźnik A., Zagroda, „Biuletyn Informacyjny” 2011, nr XXI (5/253).
Rybińska A., Pierwsza kompania „Wichra” na tle działalności 25 pułku Armii Krajowej, Łódź 2012.
Sadurska W., Kobiety w łączności Komendy Głównej i Okręgu Warszawskiego
ZWZ–AK, Warszawa 2002.
Słowiński A., Służba zdrowia Wojska Polskiego w kampanii wrześniowej, „Biuletyn
Wojskowej Akademii Medycznej” 1967, z. 11.
Strzembosz T., Rzeczpospolita podziemna, Warszawa 2000.
Szulczyński S., Z dziejów wojny wyzwoleńczej Narodu Polskiego 1939–1945, Warszawa 1960.
Urbanek B., Zmagania o profesję w XIX i XX wieku (do roku 1963), [w:] Zawody
medyczne na ziemiach polskich w XIX i XX wieku. Zawód pielęgniarki na ziemiach polskich w XIX i XX wieku, pod red. B. Urbanek, Warszawa 2008.
Urbanek B., Kształtowanie się statusu zawodu pielęgniarskiego na ziemiach polskich
w latach 1830–1938, [w:] Kobieta i praca, pod red. A. Żarnowskiej i A. Szwarca,
Warszawa 2000.
Wawrzykowska-Wierciochowa D., Sercem i orężem ojczyźnie służyły, Emilia Plater
i inne uczestniczki powstania listopadowego 1830–1831, Warszawa 1992.
Więckowska E., Lekarze jako grupa zawodowa w II RP, Wrocław 2004.
Więckowski J. W., Kobiety ziemi staszowskiej w walce z okupantem niemieckim
1939–1944, „Goniec Staszowski” 2009, nr 4.
Wittek M., Służba Wojskowa Kobiet czasu pierwszej i drugiej wojny światowej, [w:]
Z dziejów Przysposobienia Wojskowego Kobiet i Wojskowej Służby Kobiet, pod
red. E. Zawackiej, Toruń 1999.

Aleksandra Rybińska
Rola, działalność i znaczenie kobiet w Armii Krajowej

Bibliografia

157

Wittekówna M., Wojskowa Służba Kobiet w SZP–ZWZ–AK, Warszawa 1975.
Wiśniewska M., Przygotowanie obronne kobiet w Polsce w latach 1921–1939, Siedlce 2005.
Wiśniewski Z., Szkolnictwo, nauka i technika wojsk łączności w latach 1921–1939,
Pruszków 2000.
Wiśniewski Z., Wojska łączności w latach 1914–1920, Pruszków 1998.
Wojtkowiak S., Szkolnictwo medyczne w Wojsku Polskim w latach 1918–1958, Łódź
1968.
Wojtkowiak S., Lancet i karabin. Dzieje szkolnictwa medycznego w Wojsku Polskim,
Warszawa 1973.
Wyszczelski L., Generał Kazimierz Sosnkowski, Warszawa 2010.
Wyszczelski L., Społeczeństwo, a obronność w Polsce 1918–1939, Toruń 2007.
Zawacka E., Szkice z dziejów Wojskowej Służby Kobiet, Toruń 1992.
Zawacka E., Czekając na rozkaz. Pogotowie Społeczne Organizacji Przysposobienia
Wojskowego Kobiet w przededniu II wojny światowej, Lublin 1992.
Zarys dziejów wojskowej służby zdrowia, pod red. W. Zaniewskiej, Warszawa
1974.
Zawody medyczne na ziemiach polskich w XIX i XX wieku. Zawód pielęgniarki na
ziemiach polskich w XIX i XX wieku, pod red. B. Urbanek, Warszawa 2008.
Żarnowski J., Kobiety w strukturze społeczno-zawodowej polski międzywojennej,
[w:] Równe prawa i nierówne szanse. Kobiety w Polsce międzywojennej, pod red.
A. Żarnowskiej i A. Szwarca, Warszawa 2000.
Żarnowski J., Struktura społeczna inteligencji w Polsce w latach 1918–1939, Warszawa 1964.
STRONY INTERNETOWE
Bąk N., Odwet kolejowy – pierwsza akcja DYSKU, https://docs.google.com/file/d/0
ByrV2QR7jeDHOFJoaEE3blE0WEU/view, dostęp z dn. 6 VIII 2016 r.
Historia Polskiego Czerwonego Krzyża, http://www.pck.pl/media/repository/pliki/
historiaPCK.pdf, dostęp z dn. 1 XII 2013 r.
Internetowy Słownik Języka Polskiego, http://www.sjp.pl/ZOR, dostęp z dn. 21
I 2013 r.
Kledzik M., W mundurze i z Virtuti Militari, http://kw.pl.eu.org/ak/kledzik.html,
dostęp z dn. 5 VIII 2016 r.
Ney-Krwawicz M., Kobiety żołnierze Armii Krajowej,http://polishresistanceak.org/PR_WWII_texts/12_Artykul.pdf, dostęp z dn. 24 I 2013 r.
Puszyński A., Polimery, a środowisko naturalne, http://www.pracaunas.nazwa.pl/
tmzz/art.html, dostęp z dn. 29 VII 2016 r.
Time M., 70 rocznica odbicia więźniów z rąk Gestapo, „Gazeta. Życie Grójca” 2014,
nr 3, https://zyciegrojca.pl/gazeta/2014/3/files/assets/basic-html/page13.html,
dostęp z dn. 2 VIII 2016 r.

Aleksandra Rybińska
Rola, działalność i znaczenie kobiet w Armii Krajowej

158

Bibliografia

Toborek T., Żołnierz humanista. Adam Trybus (1909–1982), www.uml.lodz.pl/get.
php?id=3402, dostęp z dn. 2 II 2014 r.
http://www.um.warszawa.pl/o-warszawie/kompendium-wiedzy/oddzial-dysk,
dostęp z dn. 20 I 2013 r.
http://zamosc.wonder.pl/page/61/virtuti-militari.html, dostęp z dn. 23 XI 2012 r.
http://hej-kto-polak.pl/wp/?p=27940, dostęp z dn. 29 X 2012 r.
http://www.cslii.mil.pl/historia.html, dostęp z dn. 28 I 2013 r.
Komenda Główna Armii Krajowej, lipiec 1944 r., http://www.info-pc.home.pl/
whatfor/baza/kg_ak.htm, dostęp z dn. 29 VII 2016 r.
Rozkaz z 27 marca 1929 roku o łączności (sygn. archiw.: CAW, akta GISZ, tecz.
518/2), http://cytatybaza.pl/autorzy/jozef-pilsudski.html?litera=L, dostęp z dn.
28 I 2013 r.

Aleksandra Rybińska
Rola, działalność i znaczenie kobiet w Armii Krajowej

WYDAWNICTWA WŁASNE
FUNDACJI GENERAŁ ELŻBIETY ZAWACKIEJ
„ARCHIWUM I MUZEUM POMORSKIE ARMII KRAJOWEJ
ORAZ WOJSKOWEJ SŁUŻBY POLEK” W TORUNIU
Nr tomu
T. I
T. II
T. III
T. IV
T. V
T. VI
T. VII
T. VIII
T. IX

T. X
T. XI
T. XII
T. XIII
T. XIV
T. XV
T. XVI
T. XVII
T. XVIII
T. XIX
T. XX
T. XXI
T. XXII
T. XXIII
T. XXIV
T. XXV
T. XXVI
T. XXVII

Autor, tytuł
Walka podziemna na Pomorzu w latach 1939–1945. Materiały I sesji naukowej
w Toruniu 27–28 IX 1989 r., pod red. J. Szilinga, Toruń 1990.
Okręg Pomorze Armii Krajowej w dokumentach 1939–1945, oprac. B. Chrzanowski, A. Gąsiorowski, J. Sziling, Toruń 1991.
Zawacka E., Szkice z dziejów Wojskowej Służby Kobiet, Toruń 2000 (wznowienie).
Armia Krajowa na Pomorzu. Materiały II sesji naukowej w Toruniu 14–15 XI
1992, pod red. E. Zawackiej i M. Wojciechowskiego, Toruń 1993.
Słownik Biograficzny Konspiracji Pomorskiej 1939–1945, cz. 1, pod red. E. Zawackiej i H. Maciejewskiej-Marcinkowskiej, Toruń 2002 (wznowienie).
Pomorskie Organizacje Konspiracyjne (poza AK) 1939–1945. Materiały III sesji
naukowej w Toruniu 6–7 XI 1993, pod red. S. Salmonowicza i J. Szilinga, Toruń
1994.
Tomalak I., Drugi brzeg. Wiersze wojenne i więzienne, Toruń 1994.
Powojenne losy konspiracji na Pomorzu. Materiały IV sesji naukowej w Toruniu 19 XI
1994 r., pod red. E. Zawackiej i R. Kozłowskiego, Toruń 1995.
Organizacje paramilitarne i pokrewne na Pomorzu w przededniu II wojny światowej. Materiały V sesji naukowej w Toruniu 18 XI 1995 r., Toruń 1996.
Słownik Biograficzny Konspiracji Pomorskiej 1939–1945, cz. 2, pod red. E. Zawackiej, Toruń 1996.
Okręg Pomorze Armii Krajowej, cz. 1, Jaszowski T., Podokręg Południowo-Wschodni, Toruń 1996.
Szlak partyzancki Armii Krajowej w Borach Tucholskich. Przewodnik, Toruń
1995.
Chrzanowski B., Związek Jaszczurczy i Narodowe Siły Zbrojne na Pomorzu
1939–1947, Toruń 1997.
Służba Polek na frontach II wojny światowej, cz. 1, pod red. E. Zawackiej, Toruń
1997.
Słownik Biograficzny Konspiracji Pomorskiej, cz. 3, pod red. A. Zakrzewskiej
i E. Zawackiej, Toruń 1997.
Gąsiorowski A., Polska Armia Powstania. Największa tajemnica pomorskiej
konspiracji, Toruń 1997.
Chrzanowski B., Miecz i Pług, Toruń 1997.
Słownik Biograficzny Konspiracji Pomorskiej 1939–1945, cz. 4, pod red. A. Zakrzewskiej i E. Zawackiej, Toruń 1998.
Służba Polek na frontach II wojny światowej, cz. 2, Materiały VI sesji popularnonaukowej w Toruniu 16–17 XI 1996, pod red. E. Zawackiej, Toruń 1998.
Polskie Państwo Podziemne na Pomorzu 1939–45. Dyskusja nad konspektem
monografii. Materiały VII sesji – narady w Toruniu w dniu 15 listopada 1997 r.,
pod red. H. Maciejewskiej-Marcinkowskiej i J. Szilinga, Toruń 1998.
Gąsiorowski A., Pomorska Chorągiew Szarych Szeregów, Toruń 1998.
Służba Polek na frontach II wojny światowej, cz. 3, Materiały VI sesji popularnonaukowej..., pod red. E. Zawackiej, Toruń 1999.
Górski G., Polskie Państwo Podziemne, Toruń 1998.
Służba Polek na frontach II wojny światowej, cz. 8, Z dziejów PWK i WSK (materiały), pod red. E. Zawackiej, Toruń 1999.
Służba wojenna Polek na frontach II wojny światowej, cz. 6, Bibliografia WSK
1939–1997, pod red. I. Sawickiej, Warszawa–Toruń 1999.
Z dziejów Wydziału Łączności Zagranicznej KG ZWZ–AK „Zagroda”. Materiały
VIII sesji popularnonaukowej połączonej z VI Zjazdem Kurierów i Emisariuszy
w dniu 14 XI 1998 r., pod red. K. Minczykowskiej i J. Szilinga, Toruń 1999.
Polskie Państwo Podziemne na Pomorzu, pod red. G. Górskiego, Toruń 1999.

Cena
1 egz.

Liczba
egz.

nakład wyczerpany
nakład wyczerpany
23,00
5,00
20,00

15,00
nakład wyczerpany
10,00

10,00
15,00
10,00
10,00
nakład wyczerpany
nakład wyczerpany
17,00
15,00
15,00
20,00
15,00

nakład wyczerpany
nakład wyczerpany
15,00
15,00
15,00
nakład wyczerpany

15,00
18,00

T. XXVIII

T. XXIX
T. XXX
T. XXXI
T. XXXII
T. XXXIII
T. XXXIV
T. XXXV
T. XXXVI
T. XXXVII
T. XXXVIII
T. XXXIX
T. XL
T. XLI
T. XLII
T. XLIII
T. XLIV
T. XLV
T. XLVI
T. XLVII
T. XLVIII
T. XLIX
T. L
T. LI
T. LII

Służba Polek na frontach II wojny światowej, cz. 4, Wojenna służba Polek w II
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Kombatantek w Toruniu w dniach 6–7 listopada 1999 r., pod red. M. Golona
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Materiały do dziejów Pomorskiego Okręgu ZWZ–AK, oprac. K. Minczykowska
i J. Sziling, Toruń 2000.
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K. Minczykowskiej, Toruń 2000.
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Wkład archiwów w rozwój badań nad polskim czynem zbrojnym 1939–1945.
Materiały X sesji popularnonaukowej w Toruniu w dniu 18 listopada 2000 r.,
pod red. K. Minczykowskiej i J. Szilinga, Toruń 2001.
Sznajder J., Wspomnienia partyzanta AK z Borów Tucholskich 1939–1945, oprac.
B. Chrzanowski, Toruń 2001.
Chrzanowski B., Gąsiorowski A., Wydział Marynarki Wojennej „Alfa” KG AK,
Toruń 2001.
Słownik Biograficzny Konspiracji Pomorskiej 1939–1945, cz. 5, pod red. E. Skerskiej, Toruń 2001.
Owsiński M., Polscy więźniowie polityczni w obozie Stutthof 1939–1945, Toruń
2001.
Terenowe struktury Delegatury Rządu RP na Kraj 1939–1945. Materiały XI sesji
naukowej w Toruniu w dniu 17 listopada 2001 r., pod red. G. Górskiego, Toruń
2002.
Krzyżanowski M., Wspomnienia żołnierza Pomorskiego Okręgu AK, Toruń 2002.
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nowomieszczanina, Toruń 2002.
Służba Polek na frontach II wojny światowej, cz. 5. Wojenna służba Polek
w II wojnie światowej. Materiały z sesji popularnonaukowej w Toruniu w dniu
16 listopada 2002 r., pod red. W. Rezmera, Toruń 2003.
Służba Polek na frontach II wojny światowej, cz. 7. Sylwetki kobiet-żołnierzy, pod
red. K. Kabzińskiej, Toruń 2003.
Społeczeństwo pomorskie w latach okupacji niemieckiej 1939–1945. Materiały
XIII sesji popularnonaukowej w Toruniu w dniu 15 listopada 2003 r., pod red.
K. Minczykowskiej i J. Szilinga, Toruń 2004.
Słownik biograficzny kobiet odznaczonych Orderem Wojennym Virtuti Militari,
t. I, A–G, pod red. E. Zawackiej, Toruń 2004.
Władze i społeczeństwo niemieckie na Pomorzu Wschodnim i Kujawach w latach
okupacji niemieckiej (1939–1945). Materiały XIV sesji popularnonaukowej..., pod
red. K. Minczykowskiej i J. Szilinga, Toruń 2005.
Słownik Biograficzny Konspiracji Pomorskiej 1939–1945, cz. 6, pod red. Elżbiety
Skerskiej, Toruń 2004.
Słownik biograficzny kobiet odznaczonych Orderem Wojennym Virtuti Militari,
t. II, H–O, pod red. E. Zawackiej, Toruń 2006.
Służba Polek na frontach II wojny światowej, cz. 9. Wojenna służba Polek
w II wojnie światowej. Materiały XV sesji popularnonaukowej w Toruniu,
pod red. K. Minczykowskiej i J. Szilinga, Toruń 2006.
Służba Polek na frontach II wojny światowej, cz. 10. Sylwetki kobiet-żołnierzy,
pod red. K. Kabzińskiej, Toruń 2006.
B. Ziółkowski, Kujawski Związek Polityczno-Literacki i Kujawskie Stowarzyszenie Społeczno-Literackie na Kujawach wschodnich w latach okupacji niemieckiej
1939–1945 (działalność i losy konspiratorów), Toruń 2006.
K. Minczykowska, Elżbieta Zawacka, „Zelma”, „Sulica”, „Zo”, Toruń 2007.
Polityka germanizacyjna Trzeciej Rzeszy na Pomorzu Gdańskim w latach 1939–
–1945. Materiały sesji popularnonaukowej, pod red. K. Minczykowskiej
i J. Szilinga, Toruń 2007.
Słownik biograficzny kobiet odznaczonych Orderem Wojennym Virtuti Militari,
t. III: P–Ż, pod red. E. Zawackiej, przy współpr. D. Kromp, Toruń 2007.
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S. Grochowina, Nauczanie dzieci polskich w jawnym niemieckim i tajnym polskim
systemie szkolnym w Toruniu w latach 1939–1945, Toruń 2007.
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Wokół strat ludności pomorskiej w latach 1939–1945. Materiały XVII sesji popularnonaukowej w Toruniu, pod red. D. Kromp, K. Miczykowskiej i J. Szilinga,
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Toruń 2008.
S. Grochowina, J. Sziling, Barbarka. Miejsce niemieckich egzekucji Polaków
z Torunia i okolic (październik–grudzień 1939), Toruń 2009.
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System obozów niemieckich na Pomorzu i terenach sąsiednich (1939–1945), pod
red. S. Grochowiny, D. Kromp i J. Szilinga, Toruń 2010.
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Prof. dr hab. Elżbieta Zawacka (1909–2009). Materiały do biografii, pod red.
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Toruń 2011.
15,00
Charków–Katyń–Twer–Bykownia. W 70. rocznicę zbrodni katyńskiej, zbiór studiów pod red. A. Koli i J. Szilinga, Toruń 2011.
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S. Grochowina, T. Pietrzyk, Charków–Katyń–Twer–Bykownia. W 70. rocznicę
zbrodni katyńskiej. Katalog z wystawy, Toruń 2012.
bezpłatne
Służba Polek na frontach II wojny światowej, cz. 11. Sylwetki kobiet-żołnierzy
(III), pod red. S. Grochowiny i D. Kromp, Toruń 2012.
bezpłatne
Pomorzanie w Wehrmachcie, Materiały z XXI sesji naukowej w Toruniu w dniu
3 listopada 2011 roku, pod red. J. Szilinga, Toruń 2012.
bezpłatne
Kobiety w wojnach o niepodległość i granice 1918–1921, Materiały z XX sesji
naukowej w Toruniu w dniu 5 listopada 2010 roku, pod red. W. Rezmera, Toruń
2012.
bezpłatne
A. Gąsiorowski, Komenda Obrońców Polski Okręg Pomorze, Toruń 2012.
bezpłatne
Słownik biograficzny konspiracji pomorskiej 1939–1945. cz. 7, pod red. E. Skerskiej, Toruń 2013.
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Relacje członków konspiracji pomorskiej w latach 1939–1945, wyboru dokonała
i oprac. E. Kwiatkowska-Dybaś, Toruń 2015.
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Polska 1939–1945. Obszary inkorporowane do Rzeszy, Generalne Gubernatorstwo
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XXII sesji naukowej w Toruniu w dniu 7 listopada 2012 roku, pod red. B. Chrzanowskiego, Toruń 2014.
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Armia Krajowa na Pomorzu Gdańskim, pod red. G. Górskiego, przy współpr.
K. Minczykowskiej, Toruń 2014.
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Akcja „Burza”, Materiały z XXIV sesji naukowej w Toruniu w dniu 18 listopada
2014 roku, pod red. K. Minczykowskiej i J. Szilinga, Toruń 2015.
bezpłatne
Biuletyn Fundacji 1988–2014 www.zawacka.pl/biuletyn.html
Kiedy brata zabija brat, do wyd. przygot. J. Garliński, Wyd. Oficyna Wydawnicza
Volumen, Warszawa 1995.
E. Zawacka, Czekając na rozkaz, Wyd. KUL, Lublin 1992.
S. Grochowina, Polityka kulturalna niemieckich władz okupacyjnych w Okręgu
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