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Dr Danuta Ciecierska-Stokłosa
ul. Broniewskiego 1 lc m 23
01-780 Warszawa
tel. 633 24 01

ŻYCIORYS

Urodziłam się dnia 20 marca 1925 w Warszawie jako córka Bronisława i Janiny z Glińskich.
Dzieciństwo spędziłam w miejscowościach Korzec, Michałów, Zbiersk i Opalenica, gdzie
mój ojciec Bronisław Ciecierski był dyrektorem cukrowni.
W 1939 roku ukończyłam drugą klasę Gimnazjum im. Juliusza Słowackiego w
Poznaniu. W czasie okupacji niemieckiej mieszkałam z rodzicami i bratem w Warszawie przy
ulicy Słupeckiej 9. Byłam uczennicą tajnych kompletów gimnazjum i liceum im. Marii
Konopnickiej. Maturę zdałam na wiosnę 1943, a w roku akademickim 1943-1944 byłam
studentką fizyki na tajnych kompletach Uniwersytetu Warszawskiego. Nauka na kompletach
zarówno w liceum jak i na uniwersytecie odbywała się kilka razy w tygodniu w naszym
mieszkaniu.
W latach 1943-1944 przeszłam tajne szkolenie sanitarne, które odbywało się na ul.
Żulińskiego róg Poznańskiej w prywatnym mieszkaniu koleżanki ze szkoły Marii Janickiej.
W dniu 1-go sierpnia 1944 o godz. 17-tej (godzina „W”) byłam na tym szkoleniu i oficer
Narodowych Sił Zbrojnych, który nas kształcił nie wiedział o wybuchu Powstania.
Dnia 2-go sierpnia szukając przydziału pracy w Powstaniu zostałam przyjęta do
punktu sanitarnego w budynku Policji przy ul. Wilczej. Od 4-go sierpnia rozpoczęłam pracę
w kuchni powstańczej w gmachu Architektury Politechniki Warszawskiej przy ul.
Koszykowej róg Lwowskiej. Przygotowywałyśmy tam 3 posiłki dziennie dla 1200 żołnierzy
Armii Krajowej, głównie ze zgrupowania „Golski” .
W dniu 15 sierpnia 1944 złożyłam przysięgę i zostałam żołnierzem Armii Krajowej 3
Batalionu Pancernego, służba kobiet, pluton gospodarczy ‘kuchnia’. W kuchni pracowałam
do ok. 10 września, równocześnie biorąc udział w przeprowadzaniu lekko rannych żołnierzy
ze Śródmieścia Północnego do szpitali w Śródmieściu Południowym. W dniu 15 września o
godz. 17 byłam w kwaterze w gmachu Architektury na 1-szym piętrze, gdy budynek został
zbombardowany. Ja cudem ocalałam, lekko tylko ranna drobnymi odłamkami gruzu. Od ok.
10-go września zaczęłam pracować w klinice Sano przy ul. Lwowskiej 13. W piwnicach
kliniki i sąsiedniego domu leżało ok. 90 rannych. Pracowałam przy obsłudze chorych oraz
jako pomoc sanitarna (opatrunki, zastrzyki). W klinice Sano pracowałam do kapitulacji
Powstania 2-go października. W następnych dniach po otrzymaniu odprawy żołnierskiej (4,5
tys. złotych) przeszłam do szpitala na ul. Chm ielną gdzie pracowała moja cioteczna siostra
(obecnie emerytowany profesor Konstancja Raczyńska-Bojanowska). Kilka kolejnych dni
pracowałam jeszcze przy rannych na ul. Chmielnej, a potem ponieważ ciężko zachorowałam,
nie zostałam ewakuowana razem z rannymi żołnierzami. W nocy z 10-go na 11 -go
października zostałam razem z cioteczną siostrą wywieziona ciężarówką (wracającą po
przewiezieniu żywności i leków do jeszcze nie ewakuowanych szpitali) do rodziny w
Pruszkowie, gdzie spotkałam się z rodzicami, z którymi wyjechałam następnie do
Częstochowy.
Brat mój Andrzej Ciecierski był żołnierzem Armii Krajowej, pułk „Baszta”,
zgrupowanie 548 „Granat”, 7 pluton, zginął na Mokotowie w dniu 2-go sierpnia 1944.
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W styczniu 1945 roku po zajęciu Częstochowy przez Rosjan, jeszcze w czasie działań
wojennych odbyłam z rodzicami wędrówkę do Opalenicy k/Poznania gdzie mój ojciec wrócił
na zajmowane przed wojną stanowisko dyrektora cukrowni.
W latach 1945-51 odbyłam studia na wydziale chemicznym Uniwersytetu
Poznańskiego. Studia ukończyłam w marcu 1951 r uzyskując stopień magistra filozofii w
zakresie chemii.
Od 1-go listopada 1950 roku do 31 grudnia 1981 roku byłam pracownikiem
naukowym Instytutu Chemii Przemysłowej w Warszawie. Pracowałam kolejno jako asystent,
adiunkt, kierownik pracowni. W 1968 r zostałam doktorem nauk technicznych. Od 1970 r
byłam samodzielnym pracownikiem naukowym - docentem mianowanym. Od 1-go stycznia
1982 jestem na emeryturze.
W 1957 r wyszłam za mąż za Jerzego Stokłosę, który zmarł w 1983, r. Mam jednego
syna Andrzeja (lat 45).
Po przejściu procedury kwalifikacyjnej w dniu 9 września 2004 zostałam przyjęta na
członka Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej, okręg Warszawa koło nr 8.

Warszawa 19 listopada 2004.
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