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„ttówna Helena (1914-1944), „Hela”, „Hela
Janl0 , .» tBogucka” , kierowniczka Wydziału
-gunictwa Konfederacj i Narodu, inicj atorka, or^ 1?Z1 torka i kierowniczka Międzyorganizacyjnego
g3lU20imienia Pomocy W ię ź n io m , łączniczka w Po
s t a n i u W a rsz a w sk im w batalionie „Czata 49”, abWS[wentka wydziału prawa i filo z o fii Uniwersytetu
Warszawskiego.
U rodziła się 22 maja 1914 r. w Warszawie.
Rvła córką Janusza Jamontta, sędziego Sądu
N ajw yższego, profesora prawa karnego w Wolnej
W szechnicy Polskiej, a po wojnie Uniwersytetu
Łódzkiego, oraz Róży z d. de La Tour, absolwent
ki U niw ersytetu Latającego, poliglotki. W 1932 r.
Hela Ja m o n ttó w n a ukończyła gimnazjum im. Cecylii Plater-Zyberkówny i wstą
piła na Wydział Prawa Uniwersytetu Warszawskiego. W 1936 r. po otrzymaniu
stopnia magistra prawa studiowała na Wydziale Humanistycznym, w sekcji filo
zofii i psychologii, poświęcając się szczególnie filozofii ścisłej.
Obok problemów naukowych żywo zajmowały ją zagadnienia społeczne;
czynnie uczestniczyła w życiu organizacji akademickich. Była członkiem Kola
Prawników i Socjologów, a także Pomocy Bliźniemu Polskiej M acierzy Szkolnej,
organizacji charytatywnej zajmującej się różnymi formami pomocy dla niezamoż
nych studentów.
Już w latach szkolnych rozbudziło się w niej też zainteresowanie sprawami
politycznymi. W czasie studiów przyłączyła się do Falangi, organizacji narodowej,
skrajnie prawicowej, kierowanej przez Bolesława Piaseckiego, również studenta
prawa. Była zaprzyjaźniona z Haliną Kopciówną, swoją szkolną koleżanką, stu
dentką Wyższej Szkoły Dziennikarskiej, przyszłą żoną Bolesława Piaseckiego.
W czasie kampanii polskiej i w początkowym okresie okupacji obie odwie
dzały szpitale wojskowe, starając się udzielać wszelkiej możliwej pomocy ran
nym żołnierzom. Organizowały zbiórki żywności i odzieży, a później pomagały
żołnierzom w wydostaniu się ze szpitala bez wiedzy władz niemieckich.
Z początkiem okupacji, w 1940 r. Hela podjęła działalność konspiracyjną
w Konfederacji Narodu, organizacji założonej i kierowanej przez B. Piaseckiego.
Pracowała w pionie więziennym KN, roztaczając opiekę nad uwięzionymi i ich
rodzinami. Rzutka i energiczna, doskonała organizatorka, wkrótce stanęła na cze
le Wydziału W ięziennictwa KN, stworzyła siatkę, która nie zajmowała się w y
łącznie dostarczaniem paczek dla osób przetrzymywanych w katowniach gestapo,
ale docierała także do informacji o przebiegu śledztwa i zajmowała się przeka
zywaniem grypsów. Od sprawnej działalności tej nielicznej, lecz bardzo czynnej
komórki zależał los nie tylko uwięzionych, ale też pozostających na wolności
członków konspiracji.
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Do najbliższych współpracowników Heli należeli: Jadwiga Starczewska-Pankowska „Wiga”, Danuta Mieszczuk-Katarzyńska „Danuta”, M ichał Pankowski
„Wilkosz”, nieco później też Halina Dąbrowska-Bąkowa „Wanda Leśniewska”.
Oprócz pracy kierowniczej w pionie więziennym zdarzało się też, że Hela
jako łączniczka uczestniczyła w akcjach zbrojnych mających na celu uwolnienie
więźniów. Szczególnie jedna z nich zasługuje na przypomnienie. W lipcu 1942 r.
kilku członków KN zostało zatrzymanych przez żandarmerię niem iecką w czasie
akcji ekspropriacyjnej. Umieszczono ich w Kryminalnym Więzieniu Centralnym
przy ul. Daniłowiczowskiej i prowadzono ostre śledztwo przed spodziewanym
przekazaniem gestapo. Dowództwo KN, w obawie przed ewentualnym rozsze
rzeniem zasięgu aresztowań, zdecydowało o podjęciu próby odbicia. Koledzy
uwięzionych, między innymi kierujący akcją Stefan Lipiński „Bruno” i Leszek
Kostek-Biemacki „Romanowski” z KN oraz Stefan Witkowski, zaprzyjaźniony
z nimi dowódca „Muszkieterów”, przebrani za gestapowców wtargnęli do więzie
nia, żądając wydania osadzonych w celu przewiezienia ich na Szucha. Świetnie
ucharakteryzowani i bezbłędnie naśladujący brutalne zachowanie gestapowców,
nie wzbudzili podejrzeń i więźniowie zostali im wydani. Łącznikami obsługu
jącymi akcję kierowała „Hela”, a były wśród nich Janina Kolendo „Jasia”, sio
stra Marka Kolendo, jednego z więźniów, Halina Piasecka „Halina”, Zofia Reutt
„Zosia”, Irena Noskowska „Ewa” i kilka innych.
Przez wiele miesięcy po uwolnieniu chłopców „Hela” opiekowała się nimi,
znajdowała miejsca, w których mogli się ukrywać (wielokrotnie zresztą zmie
niane), dostarczała odzież i pieniądze. Pamiętała także, że należy się zatroszczyć
o ich powrót do równowagi psychicznej.
Marek Kolendo tak wspomina Helę, którą wtedy poznał: „Drobna szatynka
o wyglądzie prawie pensjonarki, w najlepszym razie maturzystki, tylko sposób
wydawania z uśmiechem precyzyjnych poleceń świadczył, że kieruje zespołem
ludzi nie po raz pierwszy” (M. Kolendo, Zapiski okupacyjne. Fragmenty wspo
mnień, Warszawa 2004, s. 204).
Istotnie, powierzchowność Heli nie nasuwała przypuszczeń, że jest bar
dzo czynną uczestniczką konspiracji, pełniącą poważne funkcje kierownicze.
Dziewczęca delikatna twarz, wdzięczny uśmiech, zerknięcie w lusterko i przy
pudrowanie noska, gdy na ulicy zbliżał się niemiecki patrol, a torebka zawierała
nielegalne materiały - temu wszystkiemu zawdzięczała zapewne swój nieoficjal
ny przydomek „Kwiatuszek”. A przy tym cechowało j ą pełne opanowanie w naj
trudniejszych sytuacjach, niezawodna odwaga, wnikliwa inteligencja, wyjątkowe
zdolności organizacyjne, znajomość ludzi i zawsze życzliwy, serdeczny do nich
stosunek.
Głęboko wierząca, czerpała siłę z modlitwy, częstej komunii świętej, z ufno
ści, jaką pokładała w Bogu.
W 1942 r. „Hela” nawiązała współpracę z wydziałami więziennymi innych taj
nych organizacji, jak też z „Patronatem” - Towarzystwem Opieki nad W ięźniami.
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• wała zorganizowała i następnie kierowała Międzyorganizacyjnym
Zainicj0
pomocy Więźniom. Przystąpiły do niego od razu syndykalistyczp0ro20i
^ odrodzenia Polski (FOP), stopniowo dołączały inne organizacje,
^ kzeAnnia Krajowa i Delegatura Rządu.
3 Od 1943 r Delegatura nadzorowała i finansowała działalność Porozumienia,
rozszerzono, obejmując nią oprócz warszawskich więzień - Pawiaka,
wa fQyminalnego Więzienia Centralnego przy Daniłowiczowskiej - takbozy koncentracyjne na Majdanku i w Auschwitz. Na opiekę nad więźniami
Z/ 'A nka przekazywał pieniądze m.in. Delegat Rządu Jan Stanisław Jankowski
Soból” Wspomagał on również pomoc ofiarom pacyfikacji Zamojszczyzny. Nie
'■'ałowano także funduszy na łapówki dla Niemców - jeśli dzięki temu można było
rowadzić do uwolnienia więźniów. Jak podaje Zofia Kobylańska, w ten spo'b uw olniono profesora Borsuka, matematyka (Konfederacja Narodu, Warszawa
1999 s 181). „Heli” niejednokrotnie udawało się nawiązać kontakty z gestapow
cami i nakłonić ich do przyjęcia łapówek. Czasem możliwe było uchronienie od
wykonania wyroku śmierci przez wysłanie skazanego do obozu lub przetrzym a
nie go w więziennym szpitalu.
Wobec głodu panującego w więzieniach i obozach koncentracyjnych,
w których Niemcy przetrzymywali setki tysięcy więźniów, otrzymywane przez
Porozum ienie fundusze nie wystarczały. Konieczne było organizowanie dodatko
wych zbiórek pieniędzy, a także środków żywnościowych i odzieży, czym rów
nież zajmowała się grupa kierowana przez „Helę” . Dużą pomocą służyły liczne
rodziny ziemiańskie oraz niektóre firmy handlowe.
Troskliwą opieką Porozumienie obejmowało rodziny więzionych, a zwłasz
cza sieroty po zamordowanych. Oprócz zapewnienia im bytu materialnego na
leżało je także chronić przed uwięzieniem. Taką ochronę Porozumienie dawało
też dzieciom żydowskim. Dla jednych i drugich „Hela” starała się wyszukać jak
najbezpieczniejsze miejsce pobytu i właściwą opiekę.
Podczas powstania „Hela”, tak jak wiele kobiet i dziewcząt, pragnęła wziąć
bezpośredni udział w walce. Pełniła już nieraz funkcję łączniczki i teraz w tym
charakterze została skierowana do dyspozycji Jana Mazurkiewicza, komendanta
Zgrupowania „Radosław”, pod którego komendą w batalionie „Czata 45” zna
lazły się wywodzące się z KN plutony „Mieczyków” i „Niedźwiedzi”. „Helę”
przydzielono do mjr Janiny Karasiówny „Haki”, szefa łączności W SK przy KG
AK. „Hela” parokrotnie przechodziła ze Śródmieścia na Starówkę i odwrotnie,
przekradając się wśród opuszczonych domów i gruzów, przenosząc meldunki.
Gdy już nie mogła przedostać się do Śródmieścia, pozostała przy sztabie ppłk.
Franciszka Rataja „Pawła” w Grupie „Północ”. Wysłana z meldunkiem do płk.
Karola Ziemskiego „Wachnowskiego”, dowódcy grupy Północ, zginęła w nocy
21 sierpnia, gdy pocisk artyleryjski zawalił kamienicę, pod którą przechodziła.
Tydzień wcześniej żegnała Halinę Piasecką, również poległą, gdy biegła z m el
dunkiem.
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„Hela” spodziewała się śmierci. Od dawna przeczuwała, że wojny nie prze
żyje. „Wszyscy kiedyś odejdziemy. Trzeba tylko być w porządku wobec włas
nych zasad, wówczas sprawy są proste i jasne i ostateczne” - wspomina jej słowa
Marek Kolendo (dz. cyt., s. 216).
Szczątki „Heli” odnaleziono dopiero w kilka lat po wojnie.
Ewa Krasnowolska
Z. Dłużewska-K ańska, Jam onttów na Helena, H elena Warzycka (1 9 1 4 -1 9 4 4 ), w: P SB 1962-1 9 6 4 , t. 10; W. Grabowska, K obiety w tajnej adm inistracji cyw ilnej p o d c za s d ru giej wojny
św iatow ej, w: Służba P olek..., cz. 5, Toruń 2003, s. 284; M. K olendo, Z apiski okupacyjne.
F ragm enty w spom nień, W arszawa 2004, s. 2 0 4 ,2 0 5 ,2 0 9 ,2 1 0 ,2 1 2 ,2 1 3 ,2 1 5 —2 1 7 ,2 2 1 —223,225,
2 2 7 -2 3 2 , 2 3 5 -2 3 7 , 2 8 0 -2 8 2 , 319; K. Krajewski, U derzeniow e B ataliony K adrow e 1942-1944,
Warszawa 1993, s. 50, 65, 70, fot. 15; Ludność cyw ilna w P ow staniu W arszawskim, Warszawa,
t. 2, s. 107, 108, 146; S. Podlew ski, P rzem arsz p rzez piekło, Warszawa 1971, s. 57, 248, 252;
Słownik uczestniczek w atki..., Warszawa 1988, s. 153; Szkoła C ecylii P later-Z yberków n y 1883-1 9 4 4 , Warszawa 1987, s. 2 7 5 ,4 6 6 , 467, 503, fot. 50; W. B., H elena Jam onttów n a „ Warzycka",
D ziś i Jutro 1946, nr 43; Z. Zbyszew ska, M inisterstwo p o lskiej biedy, Warszawa 1983, s. 257,
258, 259.

Jasiukowiczowa M aria (Stępniewska Halina)
z d . Byszewska (1898-1987) „Halina”, zastępczy
ni Marii Kann, kierowniczki tajnego Harcerskiego
Sanitariatu Warszawy, referentka sanitarna WSK
Okręgu AK Warszawa.
Urodziła się 12 czerwca 1898 r. w Petersburgu,
gdzie przebywali jej rodzice Józef By szewski i Ste
fania z Łabuńskich. Wśród pięciorga rodzeństwa
była jedyną dziewczynką. Po wybuchu rewolucji
rodzina wróciła do Polski i osiedliła się w zakupio
nym majątku Szałajdy koło Kutna. Maria ukończy
ła szkołę Cecylii Plater-Zyberkówny w Warszawie.
W 1919 r. wyszłazam ążzaStanisławaJasiukowicza
(1882-1946), którego ojciec także był właścicielem
majątku w Kutnowskiem. Stanisław od młodości
kształcił się za granicą. Gimnazjum ukończył w Jekaterynosławiu, studiował
w Instytucie Technologicznym w Petersburgu, a następnie w Monachium, gdzie
w 1911 r. uzyskał tytuł dr. ekonomii. Szybko osiągnąwszy dobrąpozycję zawodo
wą, został w 1913 r., po powrocie do Petersburga, członkiem zarządu Towarzystwa
Zakładów Dnieprowskich. Zaangażował się też w działalność polityczną. W cza
sach studenckich członek Związku Młodzieży Polskiej (Zetu), od 1911 r. konty
nuował działalność w Stronnictwie Narodowo-Demokratycznym, w Centralnym
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