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Przedmowa

Niniejsza publikacja jest jednym z elementów projektu �Jadwiga Rozmiarkówna � kurier z Mosiny� prowadzo-
nego przez Stowarzyszenie Przyjació³ Jedynki i dofinansowanego przez Starostwo Powiatu Poznañskiego. Part-
nerem projektu by³ Mosiñski O�rodek Kultury wraz z Izb¹ Muzealn¹, z którymi zrealizowano dwie wystawy.
Pierwsza by³a jednym z wydarzeñ towarzysz¹cych obchodom �wiêta Odzyskania Niepodleg³o�ci 11 listopada w
Mosinie. Na pocz¹tku grudnia 2008 r. zosta³a ona przeniesiona do Szko³y Podstawowej nr 1 w Mosinie.

Jadwiga Rozmiarkówna urodzi³a siê w Kozach ko³o Bielska-Bia³ej. Wzrasta³a na terenie przedwojennej Ziemi
Mosiñskiej � w Niwce Starej. W miesi¹cach zimowych przenosi³a siê do Poznania. Przez nied³ugi czas mieszka-
³a w Luboniu.

Bra³a czynny udzia³ w przedwojennym harcerstwie polskim. By³a oddana sprawie Narodu Polskiego, tak¿e
poza granicami Polski, równie¿ w czasie okupacji. Zwieñczeniem jej dzia³alno�ci by³o wspó³tworzenie i praca
w ramach konspiracyjnej organizacji �Ojczyzna� (która w okresie pó�niejszym stanowi³a rdzeñ tworzonego w
Wielkopolsce Zwi¹zku Walki Zbrojnej i Armii Krajowej), w tym podjêcie misji przedostania siê kurierskim
szlakiem do rz¹du emigracyjnego pod Pary¿em.

Jakkolwiek nie funkcjonowa³a na co dzieñ w spo³eczno�ci Ziemi Mosiñskiej, Puszczykowa czy Lubonia jest dla
tego �rodowiska wa¿na. Podejmowa³a dzia³ania, których znaczenie zdecydowanie wykracza³o poza miejsce jej
zamieszkania. Mo¿e stanowiæ przyk³ad, zw³aszcza dla m³odych, ¿ycia pe³nego pracy i po�wiêcenia dla Ojczyny
i tej lokalnej i Polski. Biografie nieznanych, jej podobnych ludzi wymagaj¹ odkrycia, aby ich uczciæ, uhonoro-
waæ i zachowaæ w ludzkiej pamiêci. Aby oddaæ im to, ¿e dziêki ich postawie, bohaterstwu i krwi przelanej
mo¿emy teraz ¿yæ i rozwijaæ siê w wolnej Polsce.

W kontek�cie nazwy projektu warto stwierdziæ, i¿ tak, jak Warszawa ma swoich kurierów � Jana Nowaka-
Jeziorañskiego, czy Jana Karskiego, tak i my, mieszkañcy Ziemi Mosiñskiej równie¿ mamy swego bohatera.
Je¿eli uznamy, ¿e Jadwiga Rozmiarkówna jest postaci¹ zwi¹zan¹ z Ziemi¹ Mosiñsk¹, ¿e jest naszym, mosiñskim
kurierem, odt¹d bêdziemy mogli o Niej mówiæ � KURIER Z MOSINY.

Przemys³aw MIELOCH
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Rodzinne korzenie

Rodzice Jadwigi Rozmiarkówny pochodzili z ró¿nych �ro-
dowisk. Matka, Halina Mayówna ur. 30 czerwca 1883 r. (po
pierwszym mê¿u Warmiñska), by³a córk¹ Romana Maya �
powstañca styczniowego, wielkopolskiego, uznanego dzia-
³acza gospodarczego. Z pierwszego ma³¿eñstwa urodzi³o siê
dwoje dzieci � S³awuta i Przemys³aw. S³awuta wysz³a za m¹¿
za Józefa Zolla. Przed wojn¹ dzier¿awi³a maj¹tek w Dacho-
wej ko³o Kórnika. Po wojnie mieszka³a w Puszczykowie.
Przemys³aw Warmiñski by³ przedwojennym dziennikarzem
ABC, Kuriera Poznañskiego oraz zagranicznym korespon-
dentem Kuriera Warszawskiego. Zgin¹³ jako ¿o³nierz 26
wrze�nia 1939 r., dowodz¹c patrolem w trakcie obrony War-
szawy.
Po �mierci Maya, fabrykê przejê³a jego ¿ona, Helena. Pó�-
niej do³¹czy³ do niej inny znany Wielkopolanin - Cyryl Ra-
tajski. O¿eni³ siê on ze Stanis³aw¹ Mayówn¹, córk¹ Romana
Maya. Za rz¹dów Ratajskiego nast¹pi³ rozwój zak³adów, które
sta³y siê najwiêksz¹ organizacj¹ gospodarcz¹ przemys³u che-
micznego w Polsce.
Andrzej Rozmiarek, ojciec Jadwigi urodzi³ siê 24 pa�dzier-
nika1878 r. w Czo³owie ko³o Kórnika i by³ jednym z 5 braci
bogatego rolnika, który w³ada³ ziemi¹ o areale 100 ha. Jeden
z braci � Ignacy � o¿eni³ siê i zamieszka³ w gospodarstwie
rodziców ¿ony, w Radzewicach. Dwóch braci � Seweryn i
Franciszek � osiad³o na ziemi ojca, po podziale gruntów na
dwie czê�ci i wybudowaniu drugiego zespo³u budynków
mieszkalno-gospodarskich. Seweryn Rozmiarek w dniu 20
pa�dziernika 1939 r. zosta³ rozstrzelany na rynku w Kórni-
ku. Z kolei Franciszek, tu¿ po wkroczeniu Niemców, zosta³
uwiêziony i wywieziony do obozu w Dachau, gdzie zgin¹³.
Zosta³ obarczony odpowiedzialno�ci¹ � jako wójt Czo³owa -
za zestrzelenie samolotu niemieckiego, który spad³ w s¹siedz-
twie wsi, w trakcie kampanii wrze�niowej.
Ostatni dwaj bracia, mieli zdobyæ wykszta³cenie. W skryto-
�ci serca � jak pisze w pamiêtniku o mê¿u Andrzeju Roz-
miarku matka Jadwigi � rodzice widzieli dla nich przysz³o�æ
w stanie kap³añskim.
Nadzieje rodziców zosta³y spe³nione czê�ciowo, tzn. dzieci
wiedzê zdobywa³y, ale pozosta³y osobami �wieckimi. An-
drzej Rozmiarek studiowa³ we Fryburgu i pó�niej � rolnic-
two we Wroc³awiu i w Niemczech. W Bonn obroni³ pracê
doktorsk¹. Walenty studiowa³ farmacjê i wyjecha³ potem do
Stanów Zjednoczonych.
Andrzej Rozmiarek zawi¹za³ w Bonn znajomo�æ z rodzin¹
Czeczów. Rolnictwo studiowa³ Marian baron Czecz de Lin-
denwald z Kóz pod Bia³¹ Galicyjsk¹ (obecnie Bielsko-Bia-
³a). Jego ojciec w testamencie zapisa³ maj¹tek temu z synów,
który pierwszy ukoñczy studia rolnicze. Starszy z synów nie
by³ skory do nauki. M³odszy � Marian � by³ pilnowany przez
matkê, aby studenckie ¿ycie go nie rozprasza³o i by zdoby³
dyplom. Andrzej Rozmiarek udziela³ mu korepetycji (pozy-
skuj¹c dziêki temu �rodki na utrzymanie), które op³aca³a
matka Czecza. Pomaga³ m³odemu baronowi tak skutecznie,
i¿ matka zaproponowa³a darmowy pobyt Andrzejowi Roz-
miarkowi w swoich dobrach w Kozach, z czego skorzysta³.
W czasie pobytu w Kozach, zacz¹³ doradzaæ baronowej w
pod�wigniêciu maj¹tku. Z czasem oficjalnie zosta³ zarz¹dc¹,
a pó�niej nawet pe³nomocnikiem wyposa¿onym w mo¿liwo�æ

zbycia na rzecz Czeczów ka¿dej czê�ci ich w³asno�ci, je¿eli
tylko uzna to za korzystne. By³o to owocem udanej naprawy
i korzystnych inwestycji, jakie przeprowadzi³. Odnowi³ m.in.
kamienio³om, z którego kruszywo s³u¿y³o do budowania dróg
a¿ pod Lwów.

Rodzice

Zarz¹dzaj¹c maj¹tkiem Czeczów, Andrzej Rozmiarek zna-
laz³ swoje spe³nienie. Kontaktowa³ siê ze swym wieloletnim

przyjacielem
Emilem War-
miñskim, g³ów-
nie listownie.
Emil o¿eniony
by³ wówczas z
Halin¹ z domu
Mayówn¹. Nie
odwiedzali siê.
Prawdopodob-
nie widzia³ ich
razem raz, b¹d�
kilka razy, w
okresie zawi¹-
zywania przez
nich zwi¹zku
ma³¿eñskiego1).
Andrzej Roz-
miarek zoba-
czy³ kolejny raz
Halinê War-

miñsk¹ prawdopodobnie dopiero na pogrzebie przyjaciela.
Utrzymywali ze sob¹ kontakt, który w roku 1913 przerodzi³
siê w powa¿n¹ znajomo�æ i narzeczeñstwo. Pocz¹tkowo nie-
mal ca³a rodzina, z matk¹ Haliny, by³a nieprzychylna ich ma³-
¿eñstwu. Po kilku miesi¹cach starañ matka, a za ni¹ i ca³a
reszta rodziny, da³a siê przekonaæ. Rodzina Rozmiarków od
samego pocz¹tku serdecznie podjê³a przysz³¹ ¿onê Andrze-
ja. Ostatecznie, Halina Warmiñska z domu Mayówna i An-
drzej Rozmia-
rek, zawarli
zwi¹zek ma³-
¿eñski 20 wrze-
�nia 1913 r. w
ko�ciele oo. Ka-
pucynów w
Krakowie.
Zamieszkali w
Kozach, gdzie
Andrzej Roz-
miarek dalej by³
plenipotentem
maj¹tku. Rodzi-
na Czeczów z
¿yczliwo�ci¹
przyjê³a jego
¿onê i dzieci z
p i e r w s z e g o
ma³¿eñstwa. Halina, teraz ju¿ Rozmiarek, zaczê³a przekony-
waæ mê¿a, ¿e warto by by³o pój�æ na swoje gospodarstwo,

Ojciec Jadwigi Rozmiarkówny, Andrzej

Mama Halina z dwumiesiêczn¹ Jadwisi¹
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mieæ swój maj¹tek. Uwa¿a³a, ¿e jakkolwiek najlepsze mog¹
byæ warunki, to i tak, jako plenipotent, pracuje na kogo� in-
nego. Zaczêli powa¿nie rozwa¿aæ dzier¿awê czy kupno nie-
wielkiego maj¹tku. Zgromadzili 100 tys. koron i przez krew-
nych i znajomego zaczêli rozgl¹daæ siê w Wielkopolsce i
Galicji.

Wybuch I wojny �wiatowej urwa³ ich zamierzenia gospoda-
rowania na swoim. Byli �wiadkami wyruszania legionów na
front z Bielska-Bia³ej. W roku 1915, Halina Rozmiarek z
dzieæmi z pierwszego ma³¿eñstwa S³awut¹ i Przemys³awem,
zamieszka³a krótko u rodziny w Poznaniu. W czasie jednej z
ofensyw armii rosyjskiej, Helena Mayowa (wdowa po Ro-
manie Mayu) wraz z rodzin¹ (Halina Rozmiarkowa przeby-
wa³a wtedy w Wielkopolsce), rozwa¿a³a wyjazd z Poznania
do Berlina, do Ma³gorzaty Mayowej, ¿ony swego brata. An-
drzej Rozmiarek zaleca³ im ostro¿no�æ przed podejmowa-
niem pochopnej decyzji o przenosinach.
Szybko jednak Halina Rozmiarek wróci³a sama, bez dzieci,
do mê¿a � do Kóz. Andrzej Rozmiarek dalej prowadzi³ ma-
j¹tek Czeczów. Byli �wiadkami kilkumiesiêcznego wypo-
czynku w Kozach legionów Pi³sudskiego, które zajê³y rów-
nie¿ ich dom.
¯o³nierze spl¹drowali maj¹tek. Zginê³a biblioteczka panieñ-
ska Haliny z domu Mayówny (teraz ju¿ Rozmiarek) oraz sze-
reg dokumentów, w tym prac naukowych Rozmiarka z dzie-
dziny rolnictwa.  Uratowane zosta³y meble, które wcze�niej
zosta³y wywiezione do spedytora w Bielsku-Bia³ej. Halina
Rozmiarkowa zachowa³a o nich niejednoznaczn¹ pamiêæ. Z
jednej strony krytykowa³a ich za to, ¿e w zdecydowanej wiêk-
szo�ci pili, przechwalali siê i k³amali. Z drugiej strony, bar-
dzo podoba³y jej siê æwiczenia, zw³aszcza kawalerzystów.
Gdy na froncie by³o spokojniej, sprowadzi³a dzieci do Kóz,
gdzie razem przyjê³y pierwsz¹ komuniê.
Andrzej Rozmiarek zosta³ wziêty do wojska niemieckiego.
Æwiczenia odbywa³ w Raciborzu. ̄ ona powêdrowa³a za nim
i po pewnych staraniach �wykupi³a� u lekarza wojskowego
zwolnienie mê¿a ze s³u¿by. Po kilku miesi¹cach, w roku 1916
znów wziêli go do wojska, tym razem do Poznania. Tam po-
mogli mu dwaj lekarze � przyjaciele, którzy... z³amali mu
nogê. Przez jaki� czas znów byli razem w Kozach.

Dzieciñstwo

Dnia 4 lutego 1917 r. w Kozach, urodzi³a siê Jadwiga. Matka
obawia³a siê, ¿e w czasie porodu bêdzie sama, bez mê¿a.
Dziêki pomocy lekarzy, Andrzej unikn¹³ s³u¿by wojskowej i
móg³ byæ przy rodz¹cej ¿onie. Ca³¹ rodzin¹ spêdzili 1917
rok. Zim¹ 1917/1918, byli �wiadkami narastaj¹cego g³odu.
W roku 1918, w trakcie kolejnej fali powo³añ do wojska,
Andrzeja Rozmiarka znów wziêto na æwiczenia do Racibo-
rza. Halinie z dzieæmi uda³o siê dostaæ pozwolenie na wy-
jazd do Poznania. Przejazd zosta³ opó�niony przez grypê, na
któr¹ zapad³a. Na szczê�cie nie by³a to �miertelna odmiana
choroby. Jadwiga, jak i S³awuta z Przemkiem, nie zostali ni¹
zara¿eni. Po wyzdrowieniu, matce z dzieæmi uda³o siê prze-
dostaæ do Poznania. Andrzej Rozmiarek przez jaki� czas s³u-
¿y³ w wojsku, pe³ni¹c funkcje patrolowe na dworcu kolejo-
wym w Krakowie2).
Jadwiga Rozmiarkówna czas wybuchu Powstania Wielko-
polskiego i oswobadzania stolicy Wielkopolski, spêdzi³a w
Poznaniu. Jako prawie dwuletnie dziecko, niewiele wtedy
rozumia³a.
Matce, dziêki zabiegom uda³o siê w koñcu wyrwaæ mê¿a z
Kóz, �ci¹gnê³a go do Poznania, gdzie zosta³ mianowany wi-
ceprezesem Urzêdu Osadniczego, pó�niejszego Urzêdu Ziem-
skiego przy ul. Fredry. Zajmowa³ siê organizacj¹ polskiej ko-
lonizacji ziemi opuszczonej przez Niemców. W tym czasie
urodzi³o siê 17 czerwca 1920 r. drugie dziecko Rozmiarków
� Andrzej Maria.
Andrzej Rozmiarek � senior, pracowa³ w Urzêdzie Ziemskim
do 31 stycznia 1922 r., sk¹d odszed³ z powodów rodzinnych.
Dnia 1 kwietnia 1922 r. obj¹³ stanowisko cz³onka zarz¹du

spó³ki akcyjnej Firmy Romana Maya opuszczone przez szwa-
gra, Cyryla Ratajskiego, który zosta³ prezydentem Pozna-
nia.
Mimo wielu zajêæ na nowym stanowisku, ojciec Jadwigi
pragn¹³ zrealizowaæ swoje marzenie uprawiania roli. Miesz-
kali wówczas na ul. Libelta, gdzie mieli niewielki ogródek.
By³ on jednak zdecydowanie za ma³y. Jak napisa³a Halina
Rozmiarek w ¿yciorysie po�wiêconym jej mê¿owi, Andrzej
Rozmiarek nie wykorzysta³ sprawowanego urzêdu dla do-
konania zakupu gospodarstwa po okazyjnej cenie. Podj¹³
samodzielne poszukiwania i w roku 1922 kupi³ od osoby pry-
watnej 203 morgowe gospodarstwo w Niwce Starej (przed-
wojenna Gmina Mosina). Dom mieszkalny powiêkszyli o
werandê i wybudowali budynki gospodarcze, które by³y sta-

Dom rodzinny w Niwce Starej (przedwojenna Gmina Mosina)

Odjazd legionistów Pi³sudskiego sprzed karczmy  w Kozach
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re i w ruinie. Odt¹d rodzina Rozmiarków (tylko Halina i
Andrzej z dzieæmi Jadwig¹ i Andrzejem � dzieci z pierwsze-
go ma³¿eñstwa przebywa³y w Poznaniu, �maj¹c ju¿ swoje
w³asne zainteresowania i swoje w³asne chody�), na d³ugie
miesi¹ce w ci¹gu roku, przenosi³a siê do Niwki. Wykorzy-
stuj¹c nabyt¹ wiedzê, u¿y�niaj¹c piaszczyst¹ ziemiê przed-
plonami, nawozami i kompostem, uczyni³ j¹ daj¹c¹ dobre
plony. Pó�n¹ jesieni¹, przyje¿d¿ali do Poznania. Tylko Hali-
na Rozmiarkowa, niemal co dzieñ przybywa³a do Niwki, aby
dogl¹daæ gospodarstwa. Gospodarstwo zosta³o powiêkszo-
ne po zakupie ponad 20 ha gruntów w Niwce i Rogalinku w
roku 1926.
Nie zachowa³y siê zdjêcia czy dokumenty z okresu przed-
szkolnego Jadwigi, ale dzieciñstwo spêdzi³a raczej beztro-
sko, otoczona mi³o�ci¹ rodziców, rodzeñstwa przyrodniego,
babci Mayowej oraz wielu cioæ, kuzynów i kuzynek.

Nauka i �mieræ ojca

Jadwiga Rozmiarkówna naukê pobiera³a w ró¿nych szko³ach
prowadzonych przez siostry zakonne, gdzie mieszka³a w bur-
sach. Nie mo¿na odtworzyæ dok³adnie drogi jej kszta³cenia.
Wiadomo, ¿e w lutym i marcu 1927 r. przebywa³a w Rokici-
nach ko³o Chabówki. By³ to sanatoryjny o�rodek szkolny pro-
wadzony przez siostry urszulanki. Jadwiga by³a chora, praw-
dopodobnie na grypê3). Na prze³omie marca/kwietnia 1927 r.
wróci³a do domu. Zim¹ 1928 r., przebywa³a w Zakopanem
na nartach.
Nie wiadomo, gdzie uczy³a siê Jadwiga w szkole podstawo-
wej. Zdjêcia z albumu, który przygotowa³a sama Jadwiga,

pokazuj¹ j¹ ju¿ jako uczennicê w drugim pó³roczu I klasy
gimnazjum sióstr Sacre-Coeur w Polskiej Wsi ko³o Pobie-
dzisk. Uczy³a siê tam do klasy VI. Nie wiadomo, jak¹ by³a
uczennic¹, jak siê uczy³a. Z przekazu brata wynika jedynie,
¿e z jakiego� powodu ojciec gwa³townie zareagowa³ i prze-
niós³ j¹ do Prywatnego Gimnazjum Sióstr Urszulanek w Po-
znaniu, jeszcze w czasie uczêszczania do VI klasy. Byæ mo¿e
przeniós³ córkê z powodu nieprzyjemno�ci, jakich do�wiad-
cza³a w szkole w Nowej Wsi po aresztowaniu ojca.

Koncern Dr Romana Maya prze¿ywa³ trudne chwile, powsta³e
w czasie trwania wielkiego kryzysu. Ojciec Jadwigi Rozmia-
rek by³ dyrektorem koncernu. Pe³ni³ równie¿ szereg funkcji
w innych podmiotach firmy. Na rzecz firmy zaci¹gn¹³ sze-
reg po¿yczek i podpisa³ porêczenia, zastawiaj¹c swój maj¹-
tek, w tym kolekcjê obrazów. Zarz¹d nad firm¹ przejêli jed-
nak wierzyciele. Dnia 9 listopada1933 r. wraz z dziesiêcio-
ma innymi pracownikami, zosta³ aresztowany. Móg³ opu�ciæ
areszt po wp³aceniu 30 tys. z³ kaucji. Wcze�niej, rodzina nie
mia³a ju¿ �rodków na to, aby samodzielnie op³aciæ kaucjê.
W dniu 4 grudnia 1933 r., u sêdziego �ledczego zjawi³o siê
równocze�nie w jednej godzinie 30 ludzi sk³adaj¹cych pod-
pisy pod aktem porêczenia w wysoko�ci 1.000 z³ ka¿dy.
W�ród nich byli m. in.: Stefan Ka³amajski � w³a�ciciel �Bar-
wy� i kina �S³oñce�4), przedstawiciele zarz¹dów spó³ek, pro-
fesorowie, kupcy, przemys³owcy. Nied³ugo potem, w dniu
29 marca 1934 r. ojciec Jadwigi zmar³ w Niwce na serce, w
trakcie pisania kolejnego sprawozdania w dzia³alno�ci fir-
my.
Szkolne przenosiny do Poznania, otworzy³y przed Jadwig¹
nowe perspektywy, tym bardziej, ¿e nie mieszka³a w bursie,
tylko w domu. Wpisa³a siê w tradycjê rodzinn¹, przebywa-
j¹c w Niwce w miesi¹cach cieplejszych (od maja do pa�-
dziernika), a zim¹ � w Poznaniu5).
Ukoñczy³a gimnazjum i maturê zda³a w roku 1936.

Harcerstwo

Ojciec pracuj¹c w zak³adach Dr Romana Maya, podejmowa³
równie¿ inne dzia³ania, wykraczaj¹ce poza sprawy zawodo-
we. Mia³ swój udzia³ m.in. w przygotowaniu wystawy �wia-
towej w Poznaniu, w roku 19276). Matka czynnie dzia³a³a w
potê¿nej miêdzywojennej organizacji �Sokó³�, bêd¹c wice-
prezesem na okrêg poznañski7). Aktywnie wspiera³a równie¿
Polski Czerwony Krzy¿, w którym dzia³a³a równie¿ w cza-
sie II wojny �wiatowej.
Maj¹c takie wzorce, Jadwiga Rozmiarkówna ju¿ jako nasto-
latka w naturalny sposób w³¹czy³a siê w ¿ycie spo³eczne.
Dnia 5 wrze�nia 1932 r., wst¹pi³a w szeregi Zwi¹zku Har-
cerstwa Polskiego. Zosta³a przyjêta do XVII Dru¿yny Har-
cerek im. Wandy Malczewskiej w Poznaniu. Funkcjonowa³a

Jadwiga Rozmiarkówna (w centrum grupy) w roku 1930 w
szkole w Polskiej Wsi ko³o Pobiedzisk - klasa I

Spa³a � letnia rezydencja prezydentów II Rzeczypospolitej
- w czasie Jubileuszowego Zlotu Harcerstwa Polskiego

Jamboree z okazji 25-lecia ZHP w roku 1935
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ona przy Gimnazjum Sióstr Urszulanek w Poznaniu. Prze-
nosiny do tej szko³y w klasie VI, zdecydowanie poszerzy³y
mo¿liwo�ci uczestniczenia w ruchu harcerskim. Kilka lat
m³odsza od niej kole¿anka z gimnazjum i jednocze�nie har-
cerka Urszula Hoffman, wspomina j¹ jako uczynn¹, przy-
jazn¹ dla wszystkich kole¿ankê, która umia³a skupiæ wokó³
siebie grono harcerek.

Niewiele mamy �ladów jej dzia³añ w harcerstwie. Zachowa-
³a siê ksi¹¿eczka harcerska oraz pewna ilo�æ zdjêæ. Dzieñ 28
pa�dziernika 1934 r., oznaczono jako termin otrzymania
sprawno�ci pokojówki, choæ w rzeczywisto�ci wpisu w ksi¹-
¿eczce harcerskiej dokonano nie wcze�niej jak 25 pa�dzier-
nika 1936 r., a najprawdopodobniej po powrocie z zagranicy
w roku 1937. W roku 1935, bra³a udzia³ w obozie przygoto-
wawczym do zlotu jubileuszowego w £oniewie ko³o Lesz-
na, w dniach miêdzy 21 czerwca a 3 lipca. Przed zakoñcze-
niem obozu, uzyska³a sprawno�ci m.in. obozowiczki i p³y-
waczki.

W lipcu roku 1935, bra³a udzia³ jako zastêpowa, w jubile-
uszowym zlocie Zwi¹zku Harcerstwa Polskiego w Spale.
W roku 1936, uczestniczy³a w obozie 17 Dru¿yny Harcerek
im. Wandy Malczewskiej w Polukni w powiecie wileñsko-
trockim, w dniach miêdzy 25 czerwca a 27 lipca. Uzyska³a
wówczas sprawno�ci ratowniczki, s³u¿by ambulatoryjnej,
higienistki, kucharki, praczki, piechura. Bra³a równie¿ udzia³
w wêdrówce po Wileñszczy�nie (Poluknia-Narocz).
Z dat¹ 25 pa�dziernika 1936 r., zosta³a zwolniona z 17 Dru¿y-
ny Harcerek im. Wandy Malczewskiej w Poznaniu, w zwi¹zku
z planowanym wyjazdem z Polski. Podobnie t¹ dat¹ opatrzono

uzyskanie przez ni¹ kolejnej sprawno�ci � wskazidrogi. Wpisu
dokonano jednak nie wcze�niej, jak jesieni¹ 1937 r., po powro-
cie z zagranicy. W�ród zachowanej korespondencji, znajduje
siê list Jadwigi do jej matki z dnia 23 pa�dziernika1936 r., któ-
ry napisa³a ju¿ w Ostendze, w Belgii.

Studia w Belgii

Wyjazd

Koñcz¹c gimnazjum w Poznaniu, planowa³a swoj¹ przy-
sz³o�æ. Wzorem swojej kuzynki Romy, postanowi³a udaæ siê
do szko³y jêzykowej prowadzonej przez siostry zakonne zgro-
madzenia Sacre-Coeur w Ostendze w Belgii.
Na pocz¹tku pa�dziernika, 5. dnia tego miesi¹ca, datowa³a
pismo do Starosty Grodzkiego Poznañskiego o udzielenie
paszportu na wyjazd za granicê. Ju¿ kolejnego dnia � 6 pa�-
dziernika 1936 r. � Starosta wys³a³ odpowied�, ¿e paszport
nie zostanie udzielony, z powodu nie udowodnienia koniecz-
no�ci wyjazdu. Dzieñ pó�niej, otrzyma³a tê odpowied� i tego
samego dnia ponowi³a podanie o udzielenie paszportu na
okres roku, do 15 pa�dziernika, na wyjazd do Belgii i Fran-
cji. Rozszerzy³a tylko uzasadnienie podania informuj¹c, ¿e
ma obiecan¹ pracê w jednej z gdyñskich firm transportowych,
pod warunkiem w³adania biegle jêzykami francuskim i an-
gielskim, popartym odpowiednim dyplomem. Wskazywa³a
równie¿, ¿e szybciej to uzyska w Sacre-Coeur, ni¿ na 3-let-
nich studiach w Polsce.
Paszport uzyska³a i ju¿ 20 pa�dziernika 1936 r., pisa³a
pierwszy list do mamy z Ostendy: �Na ¿adnej granicy
nie rewidowali�.
Na dworcu zaopiekowa³a siê Jadwig¹ jaka� starsza pani z
Ostendy, która kaza³a za wszystko p³aciæ. Pojecha³a z ni¹ do
konsulatu w Brukseli, gdzie za³atwia³a jakie� za�wiadcze-
nie, które mia³o kosztowaæ 40 franków.
Ostenda powita³a Jadwigê silnym wiatrem i wzburzonym mo-
rzem. Jak napisa³a w li�cie, ledwo mog³a ustaæ na nogach.
Budynek Sacre-Coeur przypomina³ jej szko³ê w Polskiej Wsi
(sk¹d ojciec wywióz³ j¹ w nag³ym trybie) � �chcia³am braæ
swoje manatki i wyje¿d¿aæ�. Pocz¹tkowo nie mia³a pokoju z
widokiem na morze, o co zabiega³a (�Naturalnie nie mam
pokoju wychodz¹cego na morze, ale to dlatego, ¿ebym na
razie przyzwyczai³a siê do tutejszego klimatu, czy co� w tym
rodzaju, ale nie dam za wygrane i choæbym umar³a z zimna
muszê dostaæ pokój z oknami na morze, które jest cudowne�)
i pó�niej matka napisa³a w li�cie, ¿e siê jej nale¿y. Ostatecz-
nie po nied³ugim czasie, zmieniono jej pokój na taki, jaki
chcia³a � z widokiem na morze.

Nauka

W szkole uczy³o siê 16 dziewczyn, w tym 2 Angielki �(nie
bardzo mi³e � pewne siebie rozkrzyczane i ci¹gle gard³uj¹ po
swojemu) i jedna z Irlandii � gniewa siê, gdy na ni¹ mówi¹

Jadwiga Rozmiarkówna (druga z prawej u do³u)
w grupie harcerek  z 17 Poznañskiej Dru¿yny Harcerek

oraz zaproszeni harcerze
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<angielka> - bardzo mi³a, Muriel; 5 Belgijek, 2 Francuski,
1 Holenderka Adrianne (b. mi³a i ³adna), 1 Dunka �szalenie
podobna do Hanki Budzyñskiej, tylko o wiele wiêcej ma wdziê-
ku, cudnie mówi po francusku np. dans ma siambre (dos³ow-

nie, [mia³o byæ - przyp. autor] chambre) � Elza; 1 Szwajcar-
ka; 2 z Luksemburga � w tym Ivonne�. Nie by³o w tym gro-
nie Polek, co bardzo cieszy³o Jadwigê z powodów jêzyko-
wych. By³a zmuszona porozumiewaæ siê w obcych jêzykach.
Mia³a w pamiêci s³owa kuzynki Romy, która uczy³a siê tu
kilka lat temu, a która niewiele siê nauczy³a w zakresie jêzy-
ków obcych, poniewa¿ w Sacre-Coeur przebywa³o kilka
Polek i miêdzy sob¹, po zajêciach, rozmawia³y w jêzyku oj-
czysty. Matka prze³o¿ona de Potter pamiêta³a Romê i jej ko-
le¿anki. �...Toczy³a z nimi wojnê, bo ci¹gle gada³y po pol-
sku�. W zgromadzeniu zakonnym przebywa³o 6 sióstr s³u-
¿ebnych, Polek, z którym jedna pamiêta³a Jadwigê z Pol-
skiej Wsi.
Kilka dni pó�niej, Jadwiga przystosowa³a siê do nowego miej-
sca. Pobiera³a naukê g³ównie z jêzyka francuskiego. Razem
z 3 kole¿ankami, uczy³a siê równie¿ angielskiego. W tej gru-
pie by³a najs³absza, jednak szybko nadrobi³a zapó�nienie i z
czasem przewy¿szy³a towarzyszki.
Matka prze³o¿ona przes³a³a do konsulatu za�wiadczenie do
uwierzytelnienia. By³ to dokument po�wiadczaj¹cy pobiera-
nie nauki przez Jadwigê Rozmiarkównê w Ostendze. Wy-
magany by³ w czasie procedury udzielania zgody na przeka-
zanie pieniêdzy poza granice Polski. Bez udowodnienia po-
noszenia kosztów przez Jadwigê, nie by³o mo¿liwe przesy-
³anie pieniêdzy przez matkê.
Op³acaæ mia³a nie tylko czesne za naukê okre�lonych przed-
miotów, bursê i wy¿ywienie. Dodatkowo ponosi³a koszty pra-
nia ka¿dej czê�ci garderoby osobno, nadprogramow¹ naukê
jêzyka niemieckiego. Musia³a równie¿ wygospodarowaæ
�rodki na kieszonkowe, które przeznacza³a na swoje bie¿¹ce
potrzeby (zw³aszcza na znaczki na korespondencjê), jak rów-
nie¿ na �datki na misjê, kwiaty, itd.�. Nie chcia³a, aby mó-
wiono na ni¹ �Polka Sk¹pirad³o�.

Patriotyzm

Szczególnym pa�dziernikowym (1936 r.) zakupem by³ ma-
teria³ na �chor¹giew polsk¹�. �Dzi� gadam po polsku w ka-

plicy na b³ogos³awieñstwie � gdy¿ dzi� �wiêto Chrystusa Kró-
la i ka¿da ofiaruje swoj¹ ojczyznê, wymawiaj¹c przy tem s³o-
wa konsekracji w swoim jêzyku�. By³ to dzieñ, w którym w
kaplicy mo¿na by³o wystawiæ chor¹gwie pañstw pochodze-
nia uczennic. Nie by³o dot¹d chor¹gwi polskiej. Jadwiga
posz³a z kole¿ankami na zakupy i kupi³a materia³ na chor¹-
giew za 17 franków, który �teraz stoi w kaplicy miêdzy inny-
mi�. �Siostry polskie strasznie siê ciesz¹�. Prawdopodobnie
to one z materia³u wyszy³y chor¹giew.
W ró¿ny sposób wyra¿a³o siê zainteresowanie Jadwigi spra-
wami polskimi. W jednym z listów pisa³a: �Co wskura³ ra-
czej wskóra³ Bek w Londynie � czy Rydz � nazywa siê teraz
�mig³ym-Rydzem � czy odwrotnie i czy dlatego, ¿e jest teraz
marsza³kiem? Muszê to wiedzieæ, bo mnie z³o�ci napisanie,
a raczej pisanie takich g³upstw i ma³oznacz¹cych drobiazgów
w tutejszych gazetach�. W jednej z angielskich gazet, po
wizycie Becka  w Londynie �by³o powiedziane tak - <natu-
ralnie, ka¿dy to rozumie, ¿e rozmowy na temat pomocy an-
gielskiej Polsce w razie wojny nie mog¹ mieæ miejsca>. Na-
pisanie o tych rzeczach równie¿ przedstawia jako taki temat
� a je�li go w ogóle nie bêdzie � mój Bo¿e!�. Zatrwo¿ona
by³a mo¿liwo�ci¹ zostawienia Polski bez pomocy Wielkiej
Brytanii. Prosi³a wtedy i wielekroæ pó�niej, o wycinki pra-
sowe.
Pod koniec pa�dziernika, mieszka³a w pokoju z widokiem
na morze. Widzia³a wielki dwukominowy statek. W li�cie z
31 pa�dziernika 1936 r., pisa³a: �jestem pewna, ¿e to Pi³-
sudzki albo Batory jecha³ do Anglii�. �Proszê mi napisaæ,
kiedy i o której godzinie dok³adnie bêdzie wrêczanie Rydzo-
wi bu³awy � bo ewentualnie mog³abym poprosiæ o pos³ucha-
nie radia�. Nie by³o pewne, czy uzyska zgodê.  Wcze�niej z
kole¿ankami s³ucha³y koncertu, ale by³y cha³a�liwe, co nie
podoba³o siê matce prze³o¿onej.

Charakter

Kilka razy dawa-
³a wyraz swej
twardej, buntow-
niczej i czasami
nieposkromionej
naturze. Nie
uczestniczy³a we
wszystkich dzia-
³aniach poza-
kszta³ceniowych
szko³y. W pierw-
szym li�cie z li-
stopada (1936 r.)
n a p i s a ³ a :
�Wszystkie po-
kupowa³y we³ny i
robi¹ sweterki
dla biednych
dzieci z ochronki,
ja powiedzia³am,
¿e nie umiem ro-
biæ i nie kupi³am,
zaoszczêdzi³am
przez to jakie�

Grupa kole¿anek ze szko³y w Ostendze na wycieczce
w Gandawie (Belgia)

Na spacerze z ojcem przyjació³ek
panem Szulcem w Ostendze

przy zegarze ziemnym
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kilkana�cie franków�. Innym razem: �mia³am graæ w jakiej�
g³upiej komedii Moliera, ale powiedzia³am, ¿e nie chcê i ko-
niec�. Prze³o¿ona nie by³a zachwycona. Jak pisa³a Jadwiga
matce, trudniej by³o jej siê nauczyæ kilku stron w jêzyku fran-
cuskim, ni¿ Belgijce czy Francuzce oraz ¿e nie ma zdolno�ci
aktorskich. Na pocz¹tku listopada przyjecha³ do Ostendy
Szulc, ojciec dwóch z grona najbli¿szych jej kole¿anek. Matka
prze³o¿ona de Potter, bardzo niechêtnie udziela³a jej zgody
na spotkania w mie�cie. Jadwiga bardzo mi³o wspomina³a
spotkanie z Szulcem. Posz³a nawet do Matki de Potter i po-
prosi³a o kolejne pozwolenie mówi¹c, ¿e matka podziêkuje
w li�cie za zgodê na mo¿liwo�æ spotkania z Szulcem. Sama
nazwa³a to bezczelno�ci¹. W li�cie podyktowa³a rodzonej
matce po polsku podziêkowania, które ta mia³a napisaæ (po
francusku z czyj¹� pomoc¹) do matki prze³o¿onej, za zgodê
na spotkanie z Panem Szulcem i za cudowne przyjêcie w
klasztorze, ¿e czuje siê �wietnie dziêki matkom �no i ró¿ne
takie srobki-pierdotki�.
Pocz¹tkowo mocno buntowa³a siê przeciw zasadom panuj¹-
cym w szkole Sacre-Coeur. Chcia³a nawet opu�ciæ szko³ê.
W listopadzie zapyta³a matkê prze³o¿on¹, dlaczego nie mo¿e
wej�æ do kaplicy bez welonu. Matka de Potter zapyta³a: �czy
u Was w Polsce tak robi¹? A ja na to - <owszem, bo u nas w
Polsce Pan Bóg nie patrzy na kapelusz, tylko na modlitwê�.
Matka, Halina Rozmiarek, odpowiedzia³a na pomys³y opusz-
czenia szko³y i pragnienia wyjazdu do Francji: �Na klasztor
ju¿ nie wyzywaj � lepsze to, ni¿ siedzenie na bruku poznañ-
skim, a do Pary¿a mo¿esz wyjechaæ w lutym�. Ostatecznie
Jadwiga pogodzi³a siê z obecno�ci¹ w Ostendze i stwierdzi-
³a, ¿e przyjecha³a do Sacre-Coeur na naukê i wszelkie inne
wzglêdy nie maj¹ du¿ego znaczenia.
Jadwiga by³a w relacji ze swoj¹ matk¹ szczera, pisa³a o bar-
dzo wielu sprawach, równie¿ tych, co do których sama mia³a
poczucie wstydu lub niestosowno�ci w³asnego zachowania.
Matka traktowa³a to z wyrozumia³o�ci¹, jednocze�nie wska-
zuj¹c to, co dla córki dobre. Ale by³a to równie¿ relacja od-
wrotna. Matka pisa³a swej córce o problemach, z jakimi sty-
ka³a siê na co dzieñ � z dzier¿awc¹ Niwki, wynajmowaniem
pokoi, walk¹ o firmê Dr Romana Maya. Zwierza³a siê córce
równie¿ ze swoich rozterek natury politycznej: �Czy wiesz,
¿e mnie zaproponowano na radn¹ Poznania. S³awa [córka z
pierwszego ma³¿eñstwa � przyp. autor] radzi³a, ¿e nie, bo to
nic nie przynosi, a Ala [Stolfowa] te¿, bo za to pieniêdzy nie
daj¹. To dopiero m³ode osoby a tak zmaterializowane. Odpi-
sa³am, ¿e nie przyjmujê ze wzglêdu na s³abe zdrowie�.  Ja-
dwiga odpisa³a: �co do przyjêcia urzêdu radnej to natural-
nie niech mamusia przyjmie � wiem dobrze, ¿e taki zupe³ny
spokój to mam. 8) nad wyrost szkodzi. Cz³owiek czuje siê bar-
dziej samotnym, a co do pogodzenia obowi¹zków to jestem
pewna � trzeba tylko trochê spasowaæ z �Soko³em�. Gdy
mieszkali�my w Niwce i nie mog³a mam. siê tak dla Soko³a
po�wiêcaæ � by³o wszystko w porz¹dku!�.

Blisko�æ Jadwigi i matki

Matka z córk¹ dzieli³y pasje dzia³alno�ci spo³ecznej. Rozu-
mia³y siê doskonale. Brat Jadwigi Andrzej Rozmiarek twier-
dzi, ¿e by³a ona najbardziej ukochanym dzieckiem ich mat-
ki. Mo¿e wynika³o to z podobieñstw postaw, jak równie¿
osobowo�ci. Obie by³y zdecydowane, obowi¹zkowe, konse-

kwentne i mia³y cechy przywódcze. Zbli¿one mia³y równie¿
pogl¹dy polityczne. Matka, jak niemal wszyscy w Wielko-
polsce, to zwolenniczka narodowej demokracji. By³a prze-
ciwniczk¹ rz¹dów sanacyjnych, które oskar¿a³a o �wiado-
mie szkodliwe dzia³ania wobec firmy Dr Romana Maya, o
utrudniania jej naprawy oraz o polityczne aresztowania w
roku 1933 r. jej 11 pracowników, w tym mê¿a Andrzeja Roz-
miarka. W trakcie pobytu Jadwigi za granic¹ listy przycho-
dzi³y w ró¿nych okresach od wys³ania. Matka podejrzewa³a,
i¿ korespondencja jest czytana przez organa w³adzy. Posta-
wê polityczn¹ matki okre�la³a nie tylko niechêæ do w³adz
sanacyjnych, ale równie¿ przywi¹zanie do polsko�ci, tak¿e
w wymiarze w³asno�ciowym. Okres zaborów to nieustanna
walka o utrzymanie i mo¿liwe powiêkszenie polskiego stanu
maj¹tkowego. W naturalny sposób, w kilkana�cie lat po trwa-
j¹cych 123 lata zaborach (w przypadku Wielkopolski nawet
d³u¿ej), dla patriotów zachowanie polskiej narodowo w³a-
sno�ci, dalej by³o niezwykle istotne. St¹d d¹¿enie, aby firmê
ostatecznie nie przejêli �Niemcy z Gdañska�, ani �¿ydzi z
kartelu superfosforatowego�. I obawy o dalsze losy np. Gdañ-
ska. Matka napisa³a do córki: �Przemo [syn z pierwszego
ma³¿eñstwa Haliny Rozmiarek � przyp. autor] by³ w Gdañ-
sku na wiecu politycznym z zastêpc¹ führera � gdzie g³o�no
krzyczano <Zuruck zum Reich> [powrót do Rzeszy - przyp.
autor] - a rz¹d polski nic na to. Wezm¹ nam Gdañsk prawie,
¿e ju¿ przyzwyczaili�my siê do tej my�li. Przemo opisa³ to w
specjalnej korespondencji i uka¿e siê to w A.B.C�.  Jadwiga
podziela³a rozterki mamy, co do agresywnej polityki III Rze-
szy. W ¿adnym z zachowanych listów córki do matki nie
znalaz³y siê sformu³owania przeciwne d¹¿eniom matki do
zachowania polskiej w³asno�ci firmy Dr Romana Maya, czy
te¿ opiniom o wrogim do nich nastawieniu rz¹dów sanacyj-
nych. Co wiêcej, córka sama wskazywa³a na nieregularno�ci
przychodzenia poczty z sugesti¹ nadzoru przez organa w³a-
dzy (o czym matka do córki pisa³a wprost) i dawa³a wyraz
niechêci do rz¹dz¹cych. W jednym z listów (z 5 listopada1936
r.) do matki napisa³a, ¿e w jednej z gazet by³a ma³a notatka o
bu³awie Rydza. W Belgii obchodzono �35-lecie króla�. Py-
ta³a, czy co� w Polsce pisano. Stwierdzi³a, ¿e z okazji jubile-
uszu króla nie robiono uroczysto�ci nawet w Brukseli �to
tylko u nas robi siê zaraz wielkie historie�. Matka wówczas
odpisa³a: �nas³uchali�my siê o jego [Marsza³ka - przyp. au-
tor] wyczynach i zwyciêskich walkach, od którego niepodle-
g³o�æ Polski zale¿a³a, a¿ do przesytu. Tworzenie nowego bo-
¿yszcza w ca³ej pe³ni. Tote¿ mamy wszyscy dosyæ. Warszawa
tak¿e � czu³o siê to wszêdzie. Przesy³am Ci wycinek z gazety,
aby� pojêcie mia³a, co siê u nas dzieje.� Jadwiga skomento-
wa³a to: �co Wy tam znów robicie za przesadê z Rydzem! To
ju¿ mi siê wydaje �miesznem�.
W opinii brata, mimo podobieñstw pogl¹dów córki i matki,
Jadwiga by³a bardziej otwarta, co byæ mo¿e wynika³o ze sto-
sunkowo d³ugiego przebywania za granic¹. Jadwiga nawi¹-
zywa³a kontakty z lud�mi ró¿nych narodowo�ci. Szczegól-
nie widoczne to bêdzie prawie rok pó�niej, w Pary¿u, kiedy
to 13 i 14 lipca bawi³a siê z okazji �wiêta zdobycia Bastylii.
Nastêpnego dnia (15 lipca 1937 r.) napisa³a do matki: �Szko-
da, ¿e nie umiem opisaæ tej cudownej atmosfery, jaka wczo-
raj panowa³a ca³y wieczór i noc. Te t³umy ludzi, starzy, m³o-
dzi, robotnicy i elegancja � wszystko razem bez ¿adnych ró¿-
nic, wszystko weso³e, �piewaj¹ce, roztañczone � i te ilumina-
cje, o�wietlenia, lampiony � co� wspania³ego.� (...) �A co do
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Chiñczyka (nie Japoñczyka) to nic nadzwyczajnego � jest
bardzo mi³y, jak wielu innych i dobrze tañczy - <¿ó³tego nie-
bezpieczeñstwa9) w ka¿dym razie nie ma>�. W albumie, któ-
ry sama przygotowa³a i opisa³a umie�ci³a zdjêcie kolegi �
Murzyna.

Chwile wytchnienia
w Belgii

Wyjazdy

W trakcie nauki, kilka razy z kole¿ankami pod opiek¹ wy-

chowawców, wybra³a siê poza Ostendê. W listopadzie by³a
na dwóch wycieczkach. Na pierwszej by³a w Brugii (Bru-
ges), w � jak pisa³a � starym flamandzkim mie�cie z w¹ski-
mi uliczkami i domkami. W co drugim sklepie sprzedawano
piêkne koronki � bardzo tanie. W czasie drugiej wycieczki,
by³a w Gandawie (Gent, Gand). Podoba³o siê jej to stare, z
IX w. wiêksze (od Brugii) i nowocze�niejsze miasto z uni-
wersytetem. W obu miastach zachwyca³y j¹ piêkne wysmu-
k³e ko�cio³y, skromne w �rodku � �tylko cudowne o³tarze�.
Zwiedza³a przez kilka dni pocz¹wszy od 26 grudnia1936 r.
Brukselê, przy okazji za³atwiaj¹c formalno�ci zwi¹zane z
pó�niejszym wyjazdem do Francji. W ostatni dzieñ wypo-
czynku �wi¹tecznego, na pocz¹tku roku 1937 w niedzielê,
by³y w Waterloo, 20 km od Brukseli. Przewodnik prezento-
wa³ panoramê bitwy pod Waterloo i pokazywa³, gdzie sta³y
poszczególne armie. �Naturalnie musia³am zauwa¿yæ skan-
daliczn¹ rzecz, a mianowicie, ¿e armia polska � u³ani � maj¹
chor¹giewki czerwono-bia³e, zamiast bia³o-czerwone. Zro-
bi³am naturalnie g³o�n¹ uwagê. Moje otoczenie, du¿o by³o
osób zwiedzaj¹cych, dowiedzia³o siê po raz pierwszy, ¿e Po-
lacy brali udzia³ w bitwie pod Waterloo i, ¿e w ogóle walczy-
li po stronie Napoleona�. Dnia 4 stycznia 1937 r. by³a w
Antwerpii.

Hobby

O ile w czasie dzieciñstwa interesowa³y j¹ kucyki, o tyle w
wieku dorastania z pasj¹ oddawa³a siê filatelistyce. Niemal
w ka¿dym li�cie dawa³a upust swojemu hobby. Tak zapa-
miêtale prosi³a o znaczki z Polski, ¿e matka w grudniu 1936
r. zada³a jej pytanie: �Czy Ty handlujesz znaczkami, czy
wszystkie tylko dla siebie zatrzymujesz?�. Niejako w odpo-
wiedzi w jednym z listów napisa³a, ¿e prosi o znaczki. �Dla-
czego? To tylko zrozumie namiêtny filatelista jak ja, Ivonne i
Muriel [kole¿anki ze studiów w Ostendze � przyp. autor]�.
Prze¿ywa³a stosunkowo mocno problem ewentualnej abdy-
kacji angielskiego króla Edwarda. W li�cie do matki z 18
grudnia 1936 r. napisa³a: �Tu wielkie zdenerwowanie z po-
wodu króla Edwarda. Co do mnie chcia³abym, aby abdyko-
wa³, bêd¹ nowe znaczki�. Kuzynka Roma, która wcze�niej
pobiera³a w Ostendze naukê, napisa³a Jadwidze w li�cie z
grudnia 1936 r.: �s³usznie, ¿e zachwycasz siê morzem� i da-
lej �tak samo kocha³y�my siê wszystkie w Leopoldzie�. Ze

znaczków Roma nie chcia³a oddaæ Leopolda, ale obie-
ca³a zbieraæ polskie znaczki na wymianê dla cudzo-
ziemek.
W chwilach wolnych lubi³a czytaæ wiele, wiele ksi¹-
¿ek. Innym jej hobby w Ostendze by³a gra w bryd¿a.
Kole¿anki gra³y jednak zdecydowanie gorzej od niej,
choæ sama mia³a �wiadomo�æ, ¿e gra w Polsce kiep-
sko jej sz³a.
Wraz z przyjazdem do Ostendy zmieni³o siê menu
potraw, które spo¿ywa³a. W jednym w pierwszych
listów (23 pa�dziernika 1936 r.), po przybyciu do
Belgii pisa³a: �Co do jedzenia jest zupe³nie mo¿liwe,
tylko kawa jest obskurna, mo¿e zreszt¹ tylko dla mnie,
bo jej w ogóle nie lubiê.� (...) �wczoraj na obiad,
jako przystawka by³y podane takie ma³e raki i ja siê
w ogóle na to patrzeæ nie mog³am, no a jak zaczêto
³upaæ i ³amaæ to my�la³am, ¿e wyjdê�. Obiady poda-
wano bez zupy, któr¹ jad³y na kolacjê. Dwa tygodnie
pó�niej ju¿ pisa³a: �co do mnie czujê siê cudownie,
mam taki apetyt, ¿e nied³ugo stanê siê Ciotk¹ Stach¹�.

Mia³a tu na my�li siostrê swojej mamy, ¿onê Cyryla Rataj-
skiego.
W Polsce wszyscy nazywali j¹ Wi�ka. W odniesieniu do jej
osoby by³ to tak popularny skrót imienia, ¿e nawet omy³ko-
wo wpisano to do ksi¹¿eczki harcerskiej, któr¹ zreszt¹ szyb-
ko poprawiono. Podobnie w Ostendze mówi³a kole¿ankom,
aby nazywa³y j¹ Wi�ka. Angielki szybko jednak to przerobi-
³y na Wisky.

Przygotowania do wyjazdu do Francji

W czasie pobytu wykazywa³a rachunki wy¿sze, ni¿ realnie
ponoszone koszty nauki. W taki sposób stara³a siê uzyskaæ
�rodki na tzw. kieszonkowe, do czego zreszt¹ nak³ania³a j¹
matka, w obawie o nadci¹gaj¹c¹ wojnê. W li�cie z 17 listo-
pada 1936 r. sugerowa³a, aby w po�wiadczeniu ze szko³y
zmieniæ kwotê ze 250 na 300 z³, aby, o ile to mo¿liwe, two-
rzy³a sobie rezerwê. �Sytuacja w Europie coraz niewyra�-
niejsza, a ja mam coraz wiêksz¹ obawê� (...) �Co zrobisz jak
wojna wybuchnie, wiêc trzeba pieni¹dze zbieraæ � i oszczê-
dzaæ� (...) �Trochê te¿ siê zmartwi³am temi wydatkami nad-

Fragment panoramy bitwy pod Waterloo
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programowymi � to samo mi mówi³a Roma, ¿e te dodatki
by³y niemo¿liwe�.
Ju¿ pod koniec roku 1936 Jadwiga Rozmiarkówna zaczê³a czy-
niæ starania o dokumenty pozwalaj¹ce na pobyt we Francji,
gdzie zamierza³a kontynuowaæ naukê. W Ostendze, mia³a op³a-
con¹ naukê do koñca stycznia 1937 r. Mia³a zamówione zajê-
cia w Pary¿u, pocz¹wszy od pocz¹tku marca 1937 r. Staraj¹c
siê o mo¿liwo�æ przyjazdu do Pary¿a, organizowa³a sobie za-
jêcia w lutym 1937 r., aby nie zmarnowaæ czasu nauki.
Pod koniec pobytu w Ostendze, urz¹dza³y sobie z kole¿an-
kami nocne spotkania po¿egnalne. Po zakoñczeniu nauki nie
chcia³a tam przed³u¿aæ pobytu. Ci¹¿y³ jej rygor i zakonny
porz¹dek. Z drugiej strony, bardzo ceni³a sobie znajomo�æ z
kole¿ankami z grupy, szczególnie Yvonne z Luksemburga i
Adrienne z Holandii. Utrzymywa³a z nimi kontakt, a¿ do
wybuchu II wojny �wiatowej.

Nauka we Francji

Nauka

Po 1 lutego1937 r. przyjecha³a do Pary¿a. W lutym pobiera³a
naukê jêzyka francuskiego w Alliance Francaise. Na samym
pocz¹tku, zdawa³a egzamin wstêpny. Przed egzaminem roz-
mawia³a po francusku z umalowan¹ osob¹. Po nied³ugim
czasie okaza³o siê, ¿e to Polka �upaækana, ¿e a¿ siê �le robi�.
Jak wcze�niej podchodzi³a obojêtnie do umalowania, tak �te-
raz nie mogê siê na to patrzeæ�. Po egzaminie umieszczono
j¹ w grupie �superior� (najwy¿szej). Jednak ju¿ po dwóch
dniach okaza³o siê, ¿e musi przej�æ do s³abszej grupy. Tam
uczy³a siê z innymi Polkami, z czego nie by³a zadowolona,
gdy¿ w naturalny sposób rozmawia³y po polsku. Wola³aby,
aby by³a tak jak w Ostendze, gdzie ¿adna z uczennic nie by³a
z Polski i zmuszona by³a rozmawiaæ ze wszystkimi po fran-
cusku. Podobnie by³a z pensjonatem. Zamieszka³a u sióstr

nazaretanek. Jak siê okaza³o, wiêkszo�æ z nich to Polki i tyl-
ko dwie Francuski, z których jedna dobrze mówi³a po pol-

sku. Prosi³a mamê, aby wskaza³a, w jakich miejscach prze-
bywa³a kuzynka Roma, tym bardziej, ¿e zdarzy³ tu siê nie-
przyjemny przypadek. �Ostatnio dzwonek siê zepsu³ i Jugo-
s³owianka musia³a spaæ w hotelu trzeciorzêdnym, umieraj¹c
siê ze strachu�.

Francja i Francuzi

Od przyjazdu do Pary¿a, znów musia³a zmagaæ siê z po�wiad-
czeniami kosztów nauki i pobytu oraz staraæ siê, przez mat-
kê w Polsce, o pozwolenia na wykonywanie przelewów do
Francji. Dodatkowo, wskutek b³êdnego zaadresowania jed-
nego z listów (w którym znajdowa³y siê czeki) przez pra-
cowników Banku Cukrowego, okresowo posiada³a bardzo
szczup³e �rodki. Zanim dosz³o do wyja�nienia sprawy tego
listu, Jadwiga Rozmiarkówna zd¹¿y³a daæ wyraz temu, co
s¹dzi o pracowito�ci i pracy we Francji. �To ju¿ przechodzi
ludzkie pojêcie � i to na pewno tu wszystko ginie � bo tu
ho³ota taka komuni�ci, anarchia, wszystkich bym powystrze-
la³a � tu nic sobie ta banda z niczego nie robi, jak im siê co
nie podoba to robi¹ greve [strajk � przyp. autora] i skoñczo-
na posada�. W zwi¹zku z przygotowaniami do wystawy
�wiatowej: �Na wystawie robota ma co nieco postêpuje na-

przód � robotnicy nic nie robi¹, zabawiaj¹ siê tylko w zawie-
szanie komunistycznej chor¹gwi i koniec, a raczej nie ko-
niec, bo przyje¿d¿a policja, robotnicy �ci¹gaj¹ ow¹ czerwon¹
szmatê, któr¹ policja ani nie �ni skonfiskowaæ. Wiêc jak tyl-
ko ostatni policjant zniknie za rogiem, powieszaj¹ na nowo
ze �piewem Miêdzynarodówki no i ta sama historia. Sama
raz na w³asne oczy to widzia³am. Ca³e szczê�cie, ¿e u nas
trochê energiczniej�. W zwi¹zku z opó�nieniem dostarcze-
nia listu z Polski napisa³a: �Nawiasem mówi¹c niech mam
na przysz³o�æ ju¿ nie wysy³a par avion, bo list taki przycho-
dzi do mnie (ju¿ drugi z rzêdu) po dwóch dniach, a wiêc jak
zwyczajny. Ju¿ chyba po raz 10-ty powtarzam, ¿e ta cho³ota
jest za leniwa i nic sobie ze swych obowi¹zków nie robi�.
Swoim pogl¹dom na sytuacjê we Francji i w Polsce, da³a
wyraz w nietypowy sposób. By³a w teatrze, a raczej w czym�
podobnym do wodewilu - �ju¿ widzê wasze zgorszenie�.
�Naturalnie nie wszystko zrozumia³am, ale z tego, co zrozu-
mia³am kula³am siê ze �miechu. (...) Co za niemi³osierne

Jadwiga Rozmiarkówna w czasie przerwy miêdzy zajêciami
na studium w Pary¿u

"Pary¿ - setna rocznica rozpoczêcia budowy l̀ Arc de Triomphe
� CZARNI OBROÑCY FRANCJI"
podpis: Jadwiga Rozmiarkówna
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wy�miewanie siê z Bluma. U nas za to wszystko ju¿ dawno
siedzieli w Berezie�. Kawa³y polityczne po�wiêcano Hitle-
rowi, Mussoliniemu, Blumowi i innym. Teatry by³y tanie w
przeciwieñstwie do kin. By³a np. w �Comedie Franncaise�
na �Mizantropie� za 6 fr.
Pieni¹dze, a w³a�ciwie ich niedostatek, by³y wci¹¿ �ród³em
jej trosk tak bardzo, ¿e a¿ Pary¿ jej siê �zbrzyd³�. �W ogóle
od tych awantur pieniê¿nych Pary¿ mi tak zbrzyd³, ¿e teraz to
co chwilê wynajdujê ujemne jego strony�. Prawdopodobnie
z powodów finansowych (w tym czasie zb³¹ka³ siê list z cze-
kami z Banku Cukrowego) 18 kwietnia 1937 r. przenios³a
siê na pokój, który wynajmowa³a w jednej z kamienic w Pa-
ry¿u. Zaczê³a rozgl¹daæ siê za nowym lokum wkrótce po tym,
jak osiad³a u nazaretanek. Odesz³a z pensjonatu sióstr naza-
retanek i jak policzy³a, dziêki temu zaoszczêdzi jakie� 300
franków. Matka ostrzega³a j¹, aby by³a ostro¿na przy prze-
nosinach, aby pochopnie nie podejmowa³a decyzji. Kiedy
ju¿ córka siê przenios³a, matka wyra¿a³a obawy, czy nie na-
padnie kto� na ni¹, jak sama mieszka na pi¹tym piêtrze ka-
mienicy. Jadwiga uspokaja³a j¹ mówi¹c, ¿e w kamienicy jest
od�wierny, a ponadto we Francji jest zdecydowanie bezpiecz-
niej ni¿ w Polsce.

Praca w Pary¿u

Z niedostatku �rodków podjê³a okresow¹ pracê � od 22 lute-
go 1937 r. zaczê³a uczyæ Amerykankê ³aciny. �Sta³o siê co�
strasznego � zgodzi³am siê uczyæ ³aciny � jutro pierwsza lek-
cja � uczennic¹ moj¹ bêdzie bogata amerykanka � dosyæ
excentryczna; na stare lata zechcia³o jej siê uczyæ ³aciny�.
Za lekcjê bierze 8 fr. �(...) ale brzuch mnie boli na my�l o
moich licznych przysz³ych kompromitacjach�. £aciny daw-
no nie mia³a i wszystko zapomnia³a. �(...) b³agam na wszyst-
kich �wiêtych i wszystkie �wiêto�ci,  (...) niech Andrzej [brat -

przyp. autor] wypisze mi, ale bez omy³ki, wszystkie deklina-
cje i koniugacje (zasadnicze tylko czasy) i poda gar�æ s³ó-

wek�. �Po miesi¹cu zamierzam z honorem siê wycofaæ t³u-
macz¹c siê brakiem czasu, no ale bêdê mia³a kilkadziesi¹t
franków w kieszeni � to grunt. Je�li mam. chce, by jej córka
wywi¹za³a siê honorem z tej beznadziejnej sytuacji oraz by
zarobi³a te marne kilka franków, proszê mi w takim razie przy-
s³aæ o co proszê expresem czy par avion lub te¿ jedno i dru-
gie zarazem � jak najprêdzej�. Lekcje mia³a prowadziæ dwa
razy w tygodniu o 14.30. - �godzinê odmawiajcie przez ten
czas nowenny. (...) Po co ja siê tej bezdennej ³aciny nic nie
uczy³am. No a ta amerykanka to musi byæ prawdziw¹ amery-
kank¹�. Nastêpnego dnia napisa³a: �czy mamie nie wydaje
siê �mieszn¹ rzecz¹, ¿e ja Polka uczê Amerykankê ³aciny po
francusku?� Matka w jednym z listów pisa³a, i¿ w rodzinie
chwali³a siê, jak córka daje sobie radê i zarabia. Ostrzega
tylko Jadwigê, aby by³a ostro¿n¹, gdy¿ podobno �w Pary¿u
schwytano cudzoziemkê uprawiaj¹c¹ bez licencji zarobki nie-
legalne i nie op³acaj¹c¹ podatków�. ̄ ycie stawa³o siê coraz
dro¿sze w Pary¿u w zwi¹zku z przede wszystkim wystaw¹
�wiatow¹ oraz postêpuj¹c¹ inflacj¹. Gdyby nied³ugo pó�niej
chcia³a wynajmowaæ ten sam pokój, musia³aby zap³aciæ 200
fr. Francuzi �maj¹ bardzo du¿o pieniêdzy, mimo, ¿e nie wiele
robi¹ i maj¹ ich [pieniêdzy - przyp. autor] coraz wiêcej, z
którego to powodu wszystko ci¹gle bez przystanku dro¿eje�.
Kiedy na pocz¹tku maja dosta³a wiêksz¹ sumê pieniêdzy
(prawdopodobnie w zwi¹zku z wyja�nieniem sprawy zagu-
bionego listu), napisa³a do matki: �jednak te g³upie pieni¹-
dze maj¹ magiczn¹ zdolno�æ rozja�niania i uprzyjemnianie
cz³owiekowi ¿ycia. To smutne, ale prawdziwe. A zatem Pary¿
wypiêknia³ i wyprzyjemnia³, od wczoraj ciep³o jak w lecie�.

Harcerstwo i zainteresowania

Mimo problemów z pieniêdzmi, zawsze stara³a siê wysup³aæ
nieco franków na drobne przyjemno�ci. By³a � jak ju¿ wy¿ej

zosta³o napisane na wodewi-
lu. Pewnie na tym jednym
wyj�ciu siê nie skoñczy³o.
Zwiedza³a Pary¿ i okolice.
By³a co najmniej dwa razy
w soboty w Luwrze � tego
dnia wej�cie by³o darmowe.
Zwiedzi³a równie¿ Muzeum
Luksemburskie, ogród Wer-
salu (pa³ac odnawiali), lasek
buloñski � �nic nadzwyczaj-
nego, pe³no papierów, jak
zreszt¹ na ulicach, me-
trach�. Udawa³a siê równie¿
w odleglejsze strony. Z
grup¹ studentek wyjecha³a
na 10 dni w Pirejene i do
Lourdes. Wystara³a siê jej o
to kole¿anka z pokoju Geno-
wefa G³adyszówna, gdy¿ li-
sta by³a ju¿ zamkniêta. �W
Lourdes bêdê siê modliæ za
wszystkie nasze sprawy i in-
tencje, których tak jest prze-

cie¿ du¿o�. By³a grocie w Lourdes, która uczyni³a na niej
wielki wra¿enie i na szczytach okolicznych gór.

Polski pawilon w czasie Wystawy �wiatowej w Pary¿u w roku 1937
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Bardzo szybko da³a siê wci¹gn¹æ w dzia³alno�æ harcersk¹.
Po dwóch tygodniach od przyjazdu do Pary¿a, w li�cie do
matki napisa³a: �Na gali skautowskiej by³o cudownie. Zosta-

³am przedstawiona ró¿nym figurom skautowskim, wszyscy siê
mn¹ interesowali, o ró¿ne rzeczy pytali. By³y te¿ Angielki�.
Jedna z nich by³a nawet w Polsce, w Buczu. �Najgorsze by³o
z mundurem nieskompletowanym [zapodzia³a siê gdzie� pacz-
ka z mundurem, którego nie otrzyma³a na czas - przyp. au-
tor] i z krawatem (zwyczajny znak) i jak na z³o�æ wszystkie mi
siê pyta³y, czy to przepisowe. (...) Wci¹gnê³y mnie do pracy
harcerskiej tutaj � bêdê mia³a jedn¹ koloniê dzieciaków za
Pary¿em, do której bêdê doje¿d¿a³a. Jest to robota w³a�ciwie
wcale nie harcerska, tylko naro-
dowa, bo dzieci emigrantów
prawie wcale nie umiej¹ po pol-
sku. (...) Oprócz dwóch star-
szych dziewczynek (12 lat),
wszystkie dzieci �le mówi¹ po
polsku, miêdzy sob¹ po francu-
sku. Chodz¹ do szko³y francu-
skiej. Szko³ê polsk¹ maj¹ raz na
tydzieñ. Jeszcze do tego nauczy-
ciel idiota opowiada im z histo-
rii same suche rzeczy, bije, gdy
nie uwa¿aj¹ itp. (...) Napiszcie
mi s³owa Roty, Bo¿e co� Polskê,
Jeszcze Polska nie zginê³a i inne
narodowe. W ogóle mam tremê
jak nigdy, bo przecie¿ nigdy ¿ad-
nej grupy samodzielnie nie pro-
wadzi³am, ale mo¿e mi za to P.B.
[Pan Bóg � przyp. autor] pomo-
¿e w innej sprawie, o któr¹ siê
modlê i Was proszê o to samo.�
Wyje¿d¿a³a do dzieci do Sucy-
en-Brie pod Pary¿em przynaj-
mniej trzykrotnie.  �(...)dzieci w
Sucy � bardzo ¿ywe, s³uchaj¹
g³ównie bajek�. Prosi³a o legendy kilka razy � �mo¿e jaka�
broszurka o dzieciach wrzesiñskich, z najwiêkszymi szczegó-
³ami; o orlêtach lwowskich (z jakimi� ciekawymi szczegó³a-
mi)�. S³uchaj¹ jak opowiada po polsku, ale miêdzy sob¹ ko-
mentuj¹ po francusku, �bractwo... nie docenia jêzyka ojczy-
stego�. W trakcie trzeciego wyjazdu, �dzieciarnia nie chcia³a

pu�ciæ � zabra³a torebkê i p³aszcz; jaka� rodzina zaprosi³a
na kolacjê, inna na wino i ciasteczka. (...) To s¹ zwykli robot-
nicy, ale �licznie czysto mieszkaj¹ w równych domkach � za-
rabiaj¹ dobrze � do Polski za ¿adne skarby nie chc¹ wróciæ,
bo jak siê wyrazili <tam powoli dogorywaj¹>; nienawidz¹
Becka, bo Francuzi wy�miewaj¹ siê z niego, a oni tego nie
mog¹ znie�æ; chc¹ siê naturalizowaæ z tego powodu - �nic
nie przesadzam. Bardzo lubi¹ Rydza.� Poza prac¹ z dzieæmi
uczestniczy³a w obozie skautek we Francji niedaleko Pary¿a
w dniach od 15 do 18 maja 1937 r.
Naukê w Sorbonie skoñczy³a na pocz¹tku czerwca. Czas do
otwarcia wystawy �wiatowej, po�wiêci³a na zwiedzanie Pa-
ry¿a i okolic oraz na ostatnie starania o uzyskanie statusu
uczestnika Jamboree 1937 r. i pó�niejszego objazdu Francji.
Na pocz¹tku lipca 1937 r. by³a w Sevres pod Pary¿em, w
fabryce porcelany. Zwiedza³a pieszo Pary¿. W dniu 10 lipca
1937 r., by³a w operze z kole¿ank¹ z Ostendy Murriel (Ir-
landka) na Lohengrin Wagnera, na 5 piêtrze. Jak napisa³a w
li�cie z 9 lipca1937 r., nienawidzi³a metra, a na autobusach
nawet nie próbuje siê wyznawaæ, oburzona ró¿nic¹ w wy-
mianie 100 z³ na franki, 502 fr na 100 z³, ze 100 z³ 480 fr.

Wystawa �wiatowa w Pary¿u

W li�cie z 11 lipca 1937, opisywa³a otwarcie Wystawy �wia-
towej. Rozpoczê³y j¹ roz�wietlone iluminacje wieczorne oraz
ró¿ne fontanny ustawione wzd³u¿ Sekwany. Wie¿a Eiffel
zosta³a o�wietlona ca³a na zielono (kiedy� widzia³a na fiole-

towo, ró¿nokolorowa, czerwono). Z samego jej szczytu pusz-
czano sztuczne ognie. �Nasz pawilon jeszcze w t³umie by
uszed³, gdyby nie ten ohydny, kompromituj¹cy silos i owa
tañcz¹ca na szczycie figurynka. Co za poroniona my�l wsa-
dziæ j¹ tam na górê. Czy mamusia czasem nie umie mi wyt³u-
maczyæ, dlaczego Kopernik jest zupe³nie nagi. Czy w tym fak-

Z grup¹ podopiecznych - dzieci polskich emigrantów
w Sucy-en-Brie pod Pary¿em

�M³ot i sierp góruj¹ nad Pary¿em (ale tylko
podczas wystawy)�

podpis: Jadwiga Rozmiarkówna

�Naprzeciw sierpa i m³ota pysza³kowaty orze³
ze swastyk¹�

podpis: Jadwiga Rozmiarkówna



 Biblioteka Ziemi Mosiñskiej 2

17

 - kurier z Mosiny

cie ma tkwiæ jaka� g³êbsza my�l. Ja jej siê nie mogê w ka¿-
dym razie doszukaæ. Dlaczego taki Luxemburg i Monaco
postawi³y wspania³e pawilony. Bardzo skromne, ale przy tem
staranne, z my�l¹�. Kilka dni pó�niej, ju¿ ³agodniej ocenia³a
polsk¹ wystawê - ¿e nie by³aby taka z³a, gdyby nie ustawio-
na rotunda. By³a zielona i odmienna od innych. �We wtorek
[13 lipca 1937 r. - przyp. autor] to znaczy we wiliê �wiêta
narodowego we Francji, Pary¿ szala³. Wszêdzie muzyka, tañce
na ulicy, �piewy. Wielkimi bulwarami o 12 w nocy przesz³a
defilada wojska z pochodniami, co wygl¹da³o cudownie. Na-
turalnie nie oby³o siê bez krzyków vive le front populaire. Po
zakoñczeniu defilady zaczêto �piewaæ Miêdzynarodówkê � z
podniesionymi zaci�niêtymi piê�ciami. Zag³uszy³y j¹ gwizdy
i krzyki przeciwników. W ogóle to by³o co� dla mnie. Potem
zaczêto wo³aæ La France aux Francaise � t³um siê rozentu-
zjazmowa³. (...) Najciekawiej by³o w Cartier Latin, gdzie tañ-
czono na wszystkich placach�. Tego dnia widzia³a niemal
ca³y Pary¿ � od Montmartre do Dzielnicy £aciñskiej. W ³ó¿ku
znalaz³a siê dopiero prawie o 3-iej ledwie ¿ywa ze zmêcze-
nia. �To wszystko by³o we wiliê �wiêta � wczoraj w samo
�wiêto by³o tysi¹c razy weselej�.  Rano nie mia³a si³y i�æ na
paradê wojskow¹, w czasie której jeden samolot na oczach
publiczno�ci spad³ do Sekwany. Po po³udniu, w niemal
wszystkich teatrach wystawiane by³y darmowe przedstawie-
nia. �Wieczorem by³y�my z Yvonne wraz z Klubem najpierw
na Concorde, gdzie wystêpowa³ balet i opery i wiele innych
tem podobnych rzeczy. Wszystko zaczynano przez od�piewa-
nie przez wszystkich Marseillese. Potem pojechali�my � czê�æ
do Klubu na Montparnasse (...) i tam tañczyli�my na ulicy,
a¿ do pierwszej. By³o tak weso³o, jak nigdy. Masa ludzi �
wszystko prawie cudzoziemcy. W tym roku specjalnie weso³o
i hucznie obchodzono 14 lipca, a to z powodu wystawy tzn.
zagranicy, która na wystawê przyjecha³a�. W Pary¿u �pie-
wa³ Maurice Chevalier. By³o jednak pó�no i nie widzia³a
koncertu. �Jestem strasznie dumna, ¿e tañczy³am a¿ dwa razy
na ulicy. Co to za przyjemno�æ. Szkoda, ¿e nie umiem opisaæ
tej cudownej atmosfery, jaka wczoraj panowa³a ca³y wieczór
i noc. Te t³umy ludzi, starzy, m³odzi, robotnicy i elegancja �
wszystko razem bez ¿adnych ró¿nic, wszystko weso³e, �pie-
waj¹ce, roztañczone � i te iluminacje, o�wietlenia, lam-
piony � co� wspania³ego.� Tañczy³a równie¿ z Chiñ-
czykiem, co uzna³a za rzecz normaln¹. Wyda³ jej siê bar-
dzo mi³y, jak wielu innych i stwierdzi³a, ¿e dobrze tañ-
czy.
Od pewnego momentu pojawi³a siê sprawa mo¿liwego
przyjazdu mamy do Pary¿a. Jadwiga pyta³a, czy ¿adnej
parceli w Niwce Starej nie mo¿na sprzedaæ, tak by mama
mog³a do niej przyjechaæ. Matka odpisywa³a, ¿e chcia-
³aby dojechaæ do Jadwigi, do Francji i trochê razem po-
zwiedzaæ. Uwarunkowane to by³o jednak mo¿liwo�cia-
mi finansowymi. �rodki na wyjazd mog³yby pochodziæ
tylko ze sprzeda¿y czê�ci nieruchomo�ci. Matka w li-
�cie do córki z 17 lipca 1938 r. pisa³a: �Co do Niwki
[matka gospodarstwo w Niwce wydzier¿awia³a od 1935
r. - przyp. autor] to siê sprawa pog³êbia w chaosie i k³o-
potach. Pan Szulczewski zasy³a mnie listami, nazywa
mnie nienasycon¹ wyzyskiwaczk¹ i pozywa mnie przed
s¹d premiera Sk³adkowskiego, do którego zbieraj¹c ma-
teria³y napisze. Niwkê nazywa przeklêtym gospodar-
stwem, kto� przekl¹³ Niwkê, tak twierdzi. Sprawy mojej broni
Lechu Neymann � b. ostro, obawiam siê, ¿e za ostro. (�)
Módl siê, abym sprzeda³a co� z Niwki, to wtedy przyjadê na

10 dni we wrze�niu�10). Ostatecznie nie uda³o siê zgromadziæ
pieniêdzy i mama nie dojecha³a do Francji.

Jamboree 1937 r. w Holandii

Jeszcze w czasie nauki i w Alliance Francaise, jak i na Sor-
bonie, podjê³a starania o uzyskanie statutu uczestnika Jam-
boree 1937 w Holandii. Korespondowa³a z komend¹ har-
cersk¹ w Poznaniu i w Warszawie. Prosi³a o pomoc mamê.
Ostatecznie nic nie uda³o siê za³atwiæ. Uczestniczy³a w jam-
boree jako go�æ.
W li�cie z 9 lipca
1937 r., cieszy³a
siê na wyjazd do
Holandii. Wysta-
ra³a siê o paszport,
co kosztowa³o 60
franków. Nastêp-
nego dnia, mia³a
udaæ siê do konsu-
latu holenderskie-
go po wizê. Pra-
gnê³a wyjechaæ do
Holandii 1 sierp-
nia, poci¹giem z
Pary¿a o godz.
8.00. Mia³a wy-
si¹�æ w Rooseda-
al o godz. 14.42.
Jeden dzieñ mia³a
zostaæ na wsi, u
jednej z przyjació³ek z Ostendy - Adrienne Loanne, w rejo-
nie Bergen-op-Zoom. Nastêpnego dnia rano mia³y jechaæ na
Jamboree, gdzie mia³a spotkaæ brata i mia³a nadziejê, ¿e jego
dru¿yna ugo�ci j¹ i Adrienne. Na Jamboree chcia³a byæ jesz-
cze 3 sierpnia. Nastêpnego dnia planowa³a zwiedziæ Amster-
dam i dwie wysepki ko³o Amsterdamu, kolejnego dnia �

Hagê. Nie chcia³a pod³¹czaæ siê do harcerek. W dniu 6 sierp-
nia 1937 r. rano, mia³a ju¿ byæ z powrotem w Pary¿u. Naj-

Znak JAMBOREE narysowany w albumie
przez Jadwigê Rozmiarkównê

Robert Lord Baden-Powell � za³o¿yciel �wiatowego skautingu
w obozie polskim w czasie JAMBOREE 1937
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prawdopodobniej swoje plany zrealizowa³a, poniewa¿ w ¿ad-
nym z zachowanych listów nie da³a wyrazu zawodu, czy zde-
nerwowania z powodu jakichkolwiek zmian wobec planów.
Na Jamboree bardzo siê jej podoba³o. W li�cie z 8 sierpnia
1937 r. pisa³a: �Andrzej urós³ bardzo, ale <zberkowia³> [Brat
Jadwigi Rozmiarkówny by³ od kilku lat niejako pod opiek¹
Bernarda Gostyñskiego alias �Berka�, który by³ jednocze-
�nie dru¿ynowym 17 Poznañskiej Dru¿yny Harcerzy, do któ-
rej nale¿a³ Andrzej - przyp. autor] tzn. zrobi³ siê tak jak on
handlarz. Wytargowa³ ode mnie 30 z³ociszów w czem mu Berek
sekundowa³. (�) Nasi harcerze mieli wielkie powodzenie i
cudownie siê reprezentowali a¿ mi serce ros³o. Tylko Baden-
Powell zagniewany, w ogóle nie zobaczy³ ich obozu, a przed
pokazem wyszed³11). W ogóle jest os³em. Nie podoba mu siê
charakter wojskowy harcerstwa, co wszêdzie podkre�laj¹ po
wszystkich gazetach itd. Tak samo <góra> harcerska nie-
przychylnie usposobiona, ale ca³a m³odzie¿ szaleje, wszêdzie
s³ychaæ <czuwaj> itd. W ogóle Jamboree by³o cudowne i
by³o mi bardzo przykro wyje¿d¿aæ. By³am tam tylko publicz-
no�ci¹ i z tego powodu nie wszêdzie mia³am wstêp � co mnie
doprowadza³o do bia³ej gor¹czki�.

Zwiedzanie Francji
i Niemiec

Francja

Równolegle z przygotowaniami do wyjazdu na Jamboree,
organizowa³a sobie samodzieln¹ wycieczkê po Francji. Sta-
ra³a siê o kartê z 50 proc. zni¿k¹ na poci¹gi, co pozwoli³oby
jej wyd³u¿yæ wyjazd. Okaza³o siê, ¿e w Orbisie nie wydaj¹.
Pos³a³a nr paszportu 699913 do mamy, aby ta za³atwi³a to w
Polsce. �Ten Orbis tak wszystko utrudnia � wszêdzie s³ychaæ
na niego skargi i narzekania�. Mog³a my�leæ o objechaniu
naoko³o Francji, poniewa¿ zapisa³a siê do �Auberges de la
Jeunesse�. Pozwoli³o to jej, jako cz³onkowi klubu czy sto-
warzyszenia, nocowaæ w ka¿dej �auberges� 2 fr za noc. Jak
pisa³a �samemu tam siê gotuje�. Wszystkie bilety mia³y kosz-
towaæ j¹ mniej wiêcej 600 fr ze zni¿k¹.
Jak planowa³a, rano 6 sierpnia 1937 r. wróci³a do Pary¿a. W
po³udnie spa³a, a po po³udniu pakowa³a siê. Nastêpnego dnia
o 7.00 rano, wyjecha³a z Pary¿a z kole¿ank¹, przyjació³k¹ z
Ostendy � Yvonne. Zwiedzi³a z ni¹ Orleans, Blois, Chau-
mont i Tours � wszystkie zamki nad Loar¹. Tu rozsta³a siê z
przyjació³k¹, która wyprzedzi³a j¹ jad¹c do Poitiers. Jadwi-
ga Rozmiarkówna nocowa³a w Tours, w �Auberges de Jeu-
ness�. Bardzo siê jej podoba³o. Wszyscy byli kole¿eñscy, �na
Ty� - angielki, amerykanki, i jedna �Polska siób�dzie�. Na-
stêpnego dnia pojecha³a do Poitiers, gdzie czeka³a na ni¹ na
dworcu Yvonne, ze sw¹ kole¿ank¹ i Gilberte. �Usiad³y�my
w taksówkê (co za luksus dla mnie)�. Pojecha³y do domu
Gilberte, gdzie by³a bardzo mi³o przyjêta. �Z ca³ym domem
poszli�my do wytwornej kawiarni, gdzie [spêdza³a czas �
przyp. autor] ca³a �mietanka Poitiers�. W li�cie do matki z
10 sierpnia1937 r., opisa³a miasto jako wielk¹ dziurê, star¹ i

cich¹, w której Karol M³ot zatrzyma³ w VIII wieku Arabów.
Znajdowa³ siê tam uniwersytet, ale wszyscy wówczas byli
na wakacjach. Posz³a z Yvonne, Gilberte i jej kuzynem do
kina en plein air12). Za nic nie p³aci³a. �Wszystko mi fundo-
wali w przeciwieñstwie do Holandii, gdzie za najdrobniejsze
ró¿no�ci musia³am sama p³aciæ � no ale to Holandia i Ho-
lendrzy�. Opisuj¹c plany zwiedzania Francji napisa³a: �W
ogóle to wszystko moje wymys³y. Dziwiê siê, ¿e wszyscy siê
na nie zgadzaj¹, taka Yvonne na przyk³ad i ta jej kole¿anka�.
Umia³a planowaæ i nastêpnie realizowaæ zamierzenia, do któ-
rych przekonywa³a innych.
Nastêpnego dnia po zwiedzeniu Poitiers i wspania³ym obie-
dzie jecha³a do La Rochelle, gdzie �od¿y³a�. Przez pierwsze
dni podró¿y po Francji panowa³a wysoka temperatura � ok.
38 stopni Celsjusza. La Rochelle to miasto po³o¿one nad
Zatok¹ Biskajsk¹ (Atlantykiem), gdzie by³o ch³odniej. No-
cowa³a w �Toyer des Jeunnes Filles�.  By³a na mszy w kate-
drze. �Morze jest cudne tylko brudne�. La Rochelle siê jej
nie podoba³o.
W czasie pierwszej czê�ci objazdu po Francji stara³a siê jak
najwiêcej zwiedziæ. �pieszy³a siê, �bo od 10ego sierpnia
dro¿ej¹ skandalicznie koleje. ̄ eby ich gê� kop³a�. W innym
li�cie pisa³a: �...tylko te idiotyczne koleje, które dro¿ej¹. Tego
Bluma to niech gê� kopnie � a ju¿ nie chcê my�leæ, ile przez
niego straci³am�. Z tego powodu nie wiedzia³a, �czy ca³y
plan siê spe³ni�. Do La Rochelle dojecha³a akurat 10 sierp-
nia 1937 r. Tam oczekiwa³a na przyjazd Poznanianki Isi
£aszewskiej, z któr¹ mia³a dalej zwiedzaæ Francjê. Wype³-
niaj¹c czas oczekiwania zwiedzi³a Soulac-sur-mer, które le-
¿a³o � jak pisa³a w li�cie do mamy z 12 sierpnia 1937 r. � nad
³adnym, czystym morzem. Nocowa³a w tamtejszym Aube-
rze, gdzie przebywali Czechos³owak, dwie Hiszpanki i Fran-
cuzi � �wszyscy razem siê trzymaj¹�. Minê³y cztery dni.
Kole¿anka jednak nie dojecha³a. �Isi nie ma i nie da³a znaku
¿ycia�. Nie chcia³a sama je�dziæ. �Mam bilet do Biarrity,
wiêc chyba go nie stracê, to nie w moim gu�cie. Trochê mi
teraz g³upio, ale chyba wkrótce przejdzie. (�) Szkoda, ¿e
nie wybra³am siê z Hank¹ na wêdrowny obóz do Bretanii, no
ale sk¹d mog³am takie komplikacje przewidzieæ�. Nie wia-
domo, o jakiej Hance pisa³a i jaki mia³ to byæ dok³adnie obóz.
Wcze�niej wspomina³a o jakim� obozie w Bretanii, jako o
jednej z alternatyw spêdzenia czasu. Ale wtedy pisa³a to na
tyle ogólnie, i¿ nie mo¿na wywnioskowaæ, czy teraz mia³a
na my�li ten sam obóz.
Ostatecznie, prawdopodobnie zrealizowa³a swoje plany i w
wiêkszo�ci autostopem13) przemierzy³a po³udnie Francji -
Bordeaux, Briarrity, Pau, Lourdes (te dwa miasta obejrza³a
po raz drugi), Toulouse, Carcassonne, Provence, Cote d«Azur,
Cannes, Nice, Monaco, Monte Carlo. Nastêpnie uda³a siê do
Szwajcarii - Grenoble, Chamonix, Eriam (Jezioro Genew-
skie) i dalej przez Alzacjê i Lotaryngiê do Pary¿a, gdzie mia-
³a nadziejê zastaæ matkê.
Chcia³a z ni¹ zwiedzaæ wystawê, �której wcale jeszcze do-
brze nie znam� oraz sam Pary¿. Marzy³a jeszcze o wspól-
nym wyje�dzie do Rouen, Le Hawre i do Lisieux, a pó�niej
jeszcze do Bretanii.
Pieni¹dze wozi³a ze sob¹. Zreszt¹ nie starczy³oby ich na ca³a
podró¿. Umawia³a siê z matk¹, co do mo¿liwych miejsc we
Francji, gdzie mog³aby je � wys³ane w czekach listem pole-
conym � otrzymaæ. Prawdopodobnie uda³o siê je przekazaæ.
Zachowa³ siê tylko jeden list Jadwigi Rozmiarkówny po
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wyje�dzie z La Rochele 14 sierpnia1937 r., a¿ do powrotu
do Polski w pa�dzierniku 1937 r., a tak¿e jeden list jej matki
oraz bogata dokumentacja fotograficzna.
Ju¿ w lipcu (17 lipca 1937 r.) matka uzgadnia³a miejsce prze-
kazania pieniêdzy córkê na wrzesieñ do Pary¿a i na pa�dzier-
nik do Berlina. Przypomina³a jej równie¿, ¿e ma paszport
wa¿ny do 11 pa�dziernika 1937 r.
W li�cie z 23 sierpnia 1937 r. matka napisa³a: �Dzisiaj, 23go
w poniedzia³ek odebra³am list Twój z Hossegor [miasto nad
po³udnie od La Rochele, nad Atlantykiem - przyp. autor] (�)
Podziwiam, jak sobie dajesz rade i jak sama umiesz wêdro-
waæ po �wiecie. Czy d³ugo tak jeszcze?�

Powrót przez Niemcy

Mo¿na zatem przyj¹æ, ¿e po zwiedzeniu Francji wróci³a do
Pary¿a najpó�niej we wrze�niu 1937 r. W li�cie do matki z
13 wrze�nia 1937 r. pisa³a, i¿ przebywa w Luksemburgu, czyli
by³a ju¿ w trakcie powrotu do Polski. Na 17 wrze�nia, umó-
wi³a siê na spotkanie z bratem przyrodnim Przemys³awem
Warmiñskim w Norymberdze. Doskonale nadawa³ siê na
przewodnika, gdy¿ by³ m.in. korespondentem zagranicznym
polskich gazet. Wstêpnie planowa³a przyjazd do Poznania
na 30 wrze�nia 1937 r.
Z zachowanych zdjêæ, które sama robi³a wynika, ¿e wraca-
j¹c do Polski postanowi³a przemierzyæ Niemcy wzd³u¿ i
wszerz. Gdyby uk³ad zdjêæ w albumie oddawa³ chronologiê
wydarzeñ mo¿na powiedzieæ, i¿ na pocz¹tku uda³a siê do

Norymbergii, na spotkanie z przyrodnim bratem. Nastêpnie
razem zwiedzili Monachium. Tam wykona³a zdjêcie pomni-
kowi ziem �utraconych� przez Rzeszê po I wojnie �wiato-
wej. W albumie, który w³asnorêcznie opisywa³a, znalaz³y siê
prorocze dla Niej samej s³owa: TYCH ZIEM TAM WYPISA-
NYCH NIE DOSTANIECIE! - CHYBA PRZEZ NASZ¥
KREW... NASZ¥ �MIERÆ
Kolejnym etapie podró¿y po Niemczech by³y Alpy bawar-
skie. Stamt¹d przez Heidelberg skierowa³a siê do doliny Renu.
Zwiedzi³a m.in. Koblencjê, Bonn, Kolonie i Dusseldorf Zwra-
ca³a uwagê na wielki ruch rzeczny, jaki panuje na Renie.
Nastêpnie przeje¿d¿aj¹c przez Hanower, zawita³a w Berli-
nie. Trafi³a akurat na czas wizyty Mussoliniego w Berlinie.
Przechodzi³a m. in. g³ówn¹ historyczn¹ ulic¹ Berlina - Unter
den Linden. Ca³y Berlin jak i tak ulica by³y przystrojone fla-
gami nazistowskich Niemiec i faszystowskich W³och.
Z Berlina uda³a siê poci¹giem do Poznania na prze³omie wrze-
�nia i pa�dziernika 1937 r.

Gdañski okres

Przed przyjazdem

Nie zachowa³y siê ¿adne �ród³a mówi¹ce o tym, co Jadwiga
Rozmiarkówna robi³a po przyje�dzie do koñca 1937 r. Naj-

prawdopodobniej przebywa³a w Po-
znaniu, spotykaj¹c siê z cz³onkami
licznej rodziny oraz odnawiaj¹c wie-
le kontaktów ze znajomymi. Przygo-
towywa³a siê równie¿ do wyjazdu do
Gdañska, gdzie mia³a podj¹æ pracê.
Konsekwentnie realizowa³a uzasad-
nienie z wniosku o wydanie paszpor-
tu w roku 1936 r. Napisa³a wówczas,
¿e musi wyjechaæ za granicê, aby zdo-
byæ w krótkim czasie �wiadectwo zna-
jomo�ci jêzyków obcych, na co w Pol-
sce musia³aby po�wiêciæ trzy lata.
Uzyskanie dokumentu jest za� warun-
kiem niezbêdnym uzyskania pracy w
firmie transportowej w Gdañsku.
Styczeñ roku 1938 spêdzi³a ze znajo-
mymi i krewnymi w Zakopanem,
gdzie zreszt¹ po³ama³a narty, najpraw-
dopodobniej zje¿d¿aj¹c z Guba³ów-
ki. Przebywa³a równie¿ na czechos³o-
wackiej stronie Tatr. Zatrzymywa³a
siê w schroniskach �Hore Zdar� i �Ze-
lene Pleso�. To drugie miejsce by³o
szczególnie wa¿ne. Od szeregu ju¿ lat
cz³onkowie rodziny Rozmiarkówny
tam przyje¿d¿ali. Czuli siê jak u sie-
bie. Dodatkowo w³a�ciciel schroni-
ska, Wêgier z pochodzenia  - Berta-
lan Duchon - podkochiwa³ siê w Roz-
miarkównie14). Bêdzie to jedna z wa¿-

�TYCH ZIEM TAM WYPISANYCH NIE DOSTANIECIE! - CHYBA PRZEZ NASZ¥ KREW...
NASZ¥ �MIERÆ�  - opis zdjêcia pomnika ziem �utraconych� (po I wojnie �wiatowej)

dokonany w albumie przez Jadwigê Rozmiarkównê
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kich przes³anek, dla których bohaterka zdecyduje siê udaæ
na kurierski szlak do rz¹du emigracyjnego pod Pary¿em, na
prze³omie lat 1939/1940.

Praca

Wracaj¹c do wydarzeñ w uk³adzie chronologicznym, od po-
cz¹tku lutego 1938 r. zaczê³a pracowaæ w Towarzystwie Eks-
pedycyjnym z o.o. �Warta�15). W li�cie do matki z 28 lutego
1938 r. napisa³a: �W biurze wszyscy pamiêtaj¹ tatusia, a Mr
de prokurent Szaliñski kiedy� mi powiedzia³, ¿e Tatu� by³ na
pocz¹tku wspólnikiem dyr. Kureckiego, nic natomiast nie
wspomnia³ (mówi¹c o powstaniu Warty) o firmie Roman May.
(�) �Warta� mia³a powstaæ ze zbankrutowanej firmy �Po-
lmar� czy co� w tym gu�cie. (�) Raz w jednej szafie natknê-
³am siê  na ca³¹ paczkê kopert z wydrukowanym adresem
Roman May, Pl. Nouven. 4�. Z kolei w li�cie do matki z 2
kwietnia 1938 r. opisa³a niezrozumia³¹ dla siebie rzecz: �W³a-
�nie teraz skoñczy³am dyktowanie zestawienia na grudzieñ �
widniej¹ dwie pozycje Rozmiarkowa 6.000 oraz spadkobier-
cy dr Rozmiarka 7.000. Co to s¹ za sumy?�. W zachowanej
korespondencji nigdzie nie pada odpowied� na to pytanie.
Pracowa³a tam � zgodnie ze �wiadectwem pracy - do 27
stycznia 1939 r. w charakterze praktykantki handlowej. Zaj-
mowa³a siê g³ównie buchalteri¹ i pisaniem na maszynie. Za-
rabia³a ok. 100 z³, co pocz¹tkowo jej siê wydawa³o bardzo
du¿o. Matka wys³a³a j¹ do tej firmy na praktykê - wydaje siê
� z kilku powodów. Przede wszystkim musia³a spe³niæ wa-
runek, dla którego wypuszczono córkê za granicê. Nadto
pragnê³a, aby nabywa³a do�wiadczenia pracy w firmie, któ-
ra posiada kontakty zagraniczne, przy której mog³aby wy-
korzystywaæ znajomo�æ jêzyków. Gdañsk by³ w 90 proc. za-
mieszka³y wówczas przez Niemców. Praca w Gdañsku sta-
nowi³a dodatkowo okazjê do lepszego poznania jêzyka nie-
mieckiego.

Najprawdopodobniej w II po³owie 1938 r. opisa³a w li�cie
do matki16) rozmowê z Pani¹ G. (nigdzie w korespondencji
nie poda³a nazwiska � jeden z szefów firmy). �Pyta mi siê p.
G. Czy zamierzam nadal po lutym w Gdañsku praktykowaæ,
rozumiem mam. � p r a k t y k o w a æ [podkre�lenie Jadwigi
Rozmiarkówny � przyp. autor], bo inaczej musieliby�my ju¿
teraz zacz¹æ starania co do przed³u¿enia pozwolenia pracy i
¿e  pan Grott 17) na pewno by siê o to ³atwo wystara³!! Ja na
to mia³am ochotê najpierw parskn¹æ �miechem. Nie zrobi-
³am tego tylko dlatego, ¿e ¿al mi siê jej zrobi³o!! Powiedzia-
³am jej, ¿e praktykowaæ nadal nie mam zamiaru, ale ¿e praw-
dopodobnie wrócê do Gdañska wiosn¹ i ¿e Harcerstwo stara
siê o odpowiedni¹ ... pracê. A ona na to, ¿e pewno, ¿e lepiej
bym mia³a np. w takim komisariacie, ale gdyby chcia³a zo-
staæ we Warcie to tylko mam powiedzieæ�. Rozmiarkówna w
�Warcie� nie za bardzo chce zostaæ � zarabia³aby niewiele
wiêcej ni¿ dot¹d �bo wcale znowu tu takie dobrze p³atne
posady nie s¹� i musia³aby ju¿ w marcu wracaæ z wakacji,
które planowa³a (wyjazd do Zakopanego rekreacyjnie i do
Buczu na kurs harcerski). Chce d³u¿ej byæ na wakacjach �nie
dla odpoczynku ile dla nabrania si³ do przysz³ej dalszej pra-
cy�.  Nie wie, czy Harcerstwo znajdzie co� dobrego, �a je�li
znajdzie to bêdê o tyle z nim zwi¹zana, ¿e czuj¹c niby wdziêcz-
no�æ bêdê musia³a podejmowaæ siê i braæ ka¿d¹ ich pracê.
Wiêc wszystko razem to wziête jest beznadziejnie g³upie,
wszystko razem jest jedn¹ marno�ci¹ nad marno�ciami. No
ale co robiæ!�. Po wakacjach w �Warcie� ju¿ nie pracowa³a
i nie wiadomo, czym zajmowa³a siê do wybuchu wojny. Nie
zachowa³ siê ¿aden przekaz.

Harcerstwo

Ju¿ w lutym 1938 r. w³¹czy³a siê do pracy w harcerstwie
gdañskim. Zgodnie z wpisem do ksi¹¿eczki harcerskiej w

dniu 11 lutego 1938 r., �zg³osi³a siê do pracy w Komendzie
Chor¹gwi Gdañskiej�. Dwa tygodnie pó�niej 26 lutego 1938
r. �rozpoczê³a próbê na dru¿ynow¹�. �Dnia 28.II.1938 r.
wst¹pi³a do I ̄ eñskiej Dru¿yny Morskiej w Gdañsku�. Tego
samego dnia zosta³a równie¿ dru¿ynow¹ �w X-tej dru¿ynie
im. Zofii Chrzanowskiej w Gdañsku�. By³a obowi¹zkow¹
harcerk¹. W li�cie z 11 marca 1938 r. napisa³a, ¿e cieszy siê
na przyjazd krewnych, ale �niestety z niedzielnej odprawy

Schronisko �Zelene Pleso� po ówcze�nie czechos³owackiej
stronie Tatr

Jadwiga Rozmiarkówna (w �rodku) w gronie harcerek
z I ̄ eñskiej Dru¿yny Morskiej w Gdañsku
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dru¿ynowych nie
mogê siê wywi-
n¹æ�. Wyjechaæ
mia³a �rano o 8ej,
a powrót o 9.30
wieczór. (�) Do
tego ca³ego har-
cerstwa wci¹gniê-
to mnie w ca³ym
tego s³owa znacze-
niu � i nie powiem,
¿ebym by³a tym
specjalnie zbudo-
wana�. W tym
ostatnim zdaniu,
da³a wyraz manie-
rze t³umaczenia siê
ze spraw, w które
siê zaanga¿owa³a i
z których nie
chcia³a rezygno-
waæ, czy to z po-
wodu przyjazdu rodziny, czy te¿ spodziewanej niechêtnej
opinii matki.
Jeszcze lepiej to widaæ, kiedy opowiada (w tym samym li-
�cie) o zapisaniu siê na kurs spadochronowy. �Zapisa³am siê
na parogodzinne kursy spadochroniarstwa�, który mia³ pro-
wadziæ lotnik z Warszawy. �Prawie siê zgodzi³am, bo skoki
z wie¿y w Warszawie�, gdzie � jak obiecuje matce - nie poje-
dzie. �¯a³ujê tylko dzisiejszych lotów na lotnisku pod Gdy-
ni¹ � tego <zaznajamienie siê z powietrzem>. Co prawda
chcieli zadzwoniæ z komendy prosz¹c o moje zwolnienie, ale
nie zgodzi³am siê na to z bólem serca. No trudno, minê³y
czasy kiedy mog³am wymigiwaæ siê np. z lekcji fizyki i bujaæ
prof. Szygu³ê�. W trochê nieudolny sposób t³umaczy³a siê
matce, ¿e co prawda �prawie� zapisa³a siê na kurs, ale ¿a³u-
je, ¿e bierze w nim udzia³ i ¿e jednocze�nie nie mo¿e ju¿ siê
wymigiwaæ (z uczestnictwa w tym kursie), jak nastolatka w

szkole. S³owem robi³a to, co
uznawa³a za wa¿ne, mniej czy
bardziej udolnie t³umacz¹c siê
matce i rodzinie z tego, i¿ jej
pragnienia nie zawsze odpo-
wiadaj¹ ich zapatrywaniom.
Na prze³omie kwietnia i maja
1938 r. prze¿ywa kryzys w
pracy harcerskiej. W li�cie z 7
maja 1938 r. pisze, ¿e mama
chce, aby przyjecha³a na roz-
prawê do s¹du18) do Poznania.
Jadwiga t³umaczy, ¿e ma przy-
gotowania do �tygodnia har-
cerskiego�, który zacznie siê
21 maja 1938 r. Opisuje, ¿e ma
wiele pracy, �nie ma kiedy je�æ
obiadów ani zacerowaæ poñ-
czoch�. Bêdzie mog³a przyje-
chaæ jedynie na kilka godzin
na sam¹ rozprawê, je¿eli bê-
dzie musia³a. Pisa³a, ¿e jest
przemêczona i zrezygnowana

� chce przestaæ prowadziæ dru¿ynê harcersk¹ po �tygodniu
harcerskim�. Ten prawdziwy czy mo¿e nieco na wyrost opi-
sany kryzys min¹³ i dalej uczestniczy³a w pracy harcerskiej.
Z wpisu do ksi¹¿eczki harcerskiej dokonanej przez komendê
hufca wynika, i¿ bra³a udzia³ w trzytygodniowej kolonii I
Hufca Harcerek Gdañskich w Kowañcu, jako �komendant-
ka ca³o�ci�. W ramach kolonii bra³a udzia³ w dwudniowej
wycieczce do Zakopanego.  Kolonia trwa³a od 2 do 21 lipca
1938 r.
W li�cie do matki z 26 sierpnia 1938 r. napisa³a: �Parê dni
temu bawili w Gdañsku skauci wêgierscy, b. Mili. Ja by³am
miêdzy innymi przydzielona do �opiekowania� siê nimi, jako
¿e znam francuski. �Opieka� ta to by³o wcinanie z nimi ka-
napek �wietnych i innych dobrych ró¿no�ci oraz wieczór w
Zoppotach � tylko nie w kasynie. B. mili byli. Naturalnie jak
zwykle umiem korzystaæ z okazji � i tym razem mam 2 wizy-
tówki z adresami i zaproszeniem do Budapesztu. A kto wie,
czy czasem nie bêd¹ mi u¿yteczni19)�. W tym¿e li�cie przeka-
za³a matce informacjê o mo¿liwym awansie w szeregach har-
cerskich. �Chc¹ mnie zrobiæ przyboczn¹ hufcowej, z tem, ¿e
oprócz tego mam prowadziæ nadal moj¹ dru¿ynê. Jak mam.
siê to podoba. Bo mnie zupe³nie nie�. Da³a równie¿ wyraz
swemu zdenerwowaniu przyjazdem skautek z Francji. Orga-
nizowa³a lub wspó³organizowa³a ich przybycie do Polski.
Obawia³a siê, czy kto� je zastanie na dworcu w Poznaniu.
Bardzo du¿o przygotowañ czyni³a. �Wszêdzie ju¿ wszystko
przygotowane � nawet w Cisowym Dworku (Pieniny) u za³o-
¿ycielki Z.H.P. Druhny Olgi Ma³kowskiej, od której dosta-
³am bardzo mi³¹ kartkê�.
Kilka dni pó�niej w li�cie do matki z 31 sierpnia 1938 r. po-
dziêkowa³a za list i wiadomo�ci o skautkach. One same te¿
do Jadwigi napisa³y, i¿ nie przyjad¹ do Gdañska i Gdyni. �W
Gdañsku mia³am przygotowan¹ oprócz zwiedzania wielk¹
ucztê w Komendzie, a w Gdyni zwiedzanie �Daru Pomorza�.
Zapyta³a matkê, czy jecha³y do Warszawy, do G³ównej Kwa-
tery Harcerek. T³umaczy³a siê równie¿, ¿e nie pisa³a d³ugo,
poniewa¿ zosta³o jej niewiele pieniêdzy na koniec miesi¹ca.
Je�dzi³a �trzy niedziele do Jastarni (�) wydawa³am du¿o
na te zwariowane
skautki�.
W chwilach roz-
dra¿nieñ dawa³a
upust swoim emo-
cjom: �Zaczyna
siê praca � coraz
jej wiêcej � gdyby
nie to, ¿e jestem
taka na tych Szwa-
bów w�ciek³a,
r z u c i ³ a b y m
wszystko, bo tu
harcerstwo to pa-
rodia, nie harcer-
stwo. ¯e siê na
wszystko godzê, to
tylko z zaciêto-
�ci�.
W kolejnym li�cie
do matki z 8 wrze-
�nia 1938 r. pisa-
³a: �Mam du¿o ro-

Na jachcie �Pirat� w Zatoce Gdañskiej

Kolonia I Hufca Harcerek
Gdañskich w Kowañcu Na rejsie na Ba³tyku
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boty, bo i <tydzieñ sportowy> - choæ siê nie wyczyniam spor-
towo (tylko siatkówka � dostaniemy po portkach) to jednak
tu chodzi o zamanifestowanie polsko�ci. Potem urz¹dzamy
nasz hufiec � jaki� tam g³upawy wieczór pokolonijny. Natu-
ralnie na mojej g³owie wszystko, a¿ mnie ju¿ czasami z³o�æ
bierze � oprócz tego jeszcze z koloni¹ nieza³atwione. Chole-
ra mnie � przepraszam, ale naprawdê ci¹gle jeszcze co� chc¹
ode mnie. Choæ wieloma rzeczami nie zajmowa³am siê, mu-
szê teraz za wszystko odpowiadaæ�. Jak wynika z kolejnych
listów mia³a momenty wahañ i zniechêcenia, ale z czasem
coraz bardziej anga¿owa³a siê w dzia³alno�æ harcersk¹.
W li�cie do matki z 18 wrze�nia 1938 r. relacjonowa³a, ¿e
jak siê ubiera³a na galê na defiladê (Dzieñ Sportowy) zauwa-
¿y³a, ¿e nie ma ani jednego  ko³nierzyka. �Mia³am nie�æ sztan-
dar!!! na czele ca³ego harcerstwa. Poniewa¿ jestem równo-
cze�nie ¿eglark¹ wziê³am ko³nierz marynarski i tak sobie
poradzi³am. Ale teraz � tzn. 24-ego bm. gdy urz¹dzamy ten
g³upawy wieczór pokolonijny  muszê i to naprawdê muszê
mieæ ko³nierzyk � ten ¿ó³to wyhaftowany, bo tam mogê wy-
stêpowaæ tylko jako dru¿ynowa X-tej dru¿yny im. Z. Chrza-
nowskiej.(...) W ogóle co do tego wieczoru � to naprawdê
mam emocje jak nigdy. Po pierwsze jestem konferasjerk¹ �
wyg³upiam siê skandalicznie, a po drugie moja dru¿yna po-
kazuje pewn¹ scenkê z kolonii. Wypada ona tak beznadziej-
nie, ¿e mnie ¿o³¹dek pobolewa na my�l o wstydzie, hañbie i
sromocie�. Zaznaczy³a, ¿e bêd¹ go�cie z komisariatu, z Ma-
cierzy Szkolnej, ze szkó³ polskich. �Niech mam siê pomodli,
b³agam, bo inaczej bêdzie wielka poruta. A wiêc w sobotê od
godz. 6-tej proszê nic nie robiæ, tylko siê modliæ. (�)  Dzi-
siaj pierwsza niedziela zupe³nie <wolna>, bo bez zbiórek,
wycieczek, odpraw i pracy w biurze (!!!) - <wolna> od po-
wy¿szych spraw, ale muszê siedzieæ murem i wypisywaæ idio-
tyczne sprawozdanie rocznej pracy � i program na nastêpny
rok�. Bêd¹c dumn¹, czasami nazbyt dumn¹ osob¹ u¿ywa³a
s³ów (g³upia itp.) bagatelizuj¹cych znaczenie spraw, które
tak okre�la³a. Jak jednak wynika z listu bezpo�rednio po-
przedzaj¹cego opisywane wydarzenie przejmowa³a siê i to
bardzo.
Wiele listów z tego okresu siê nie zachowa³o. Kolejny wspo-
minaj¹cy o harcerstwie pochodzi dopiero z 28 listopada 1938
r. Opisywa³a w nim, jak w sobotê 26 listopada by³a w Gdyni
na harcersko-¿eglarskim wieczorku komendy hufca gdyñskie-
go. Wróci³a dopiero o 6 rano. W ko�ciele w niedzielê na mszy
prawie spa³a i na godz. 10.00 musia³a dojechaæ do Gdañska
z Sopotu na odprawê dru¿ynowych.

Mieszkanie

W Gdañsku mieszka³a u Niemców Boenig, których w krót-
kim czasie mia³a do�æ. Dosz³o do jakich� niesnasek. W li�cie
do matki z 28 lutego 1938 r. Rozmiarkówna skupi³a siê na
jednym w¹tku - s³uchaniu audycji radiowych. Radio siê ze-
psu³o. Koszty naprawy mia³a pokryæ Jadwiga, która nie uni-
ka³a tego, ale chcia³a wiedzieæ, na czym polega³a naprawa.
Niemka za¿yczy³a sobie nadto 5 guldenów za pr¹d pobiera-
ny przy wykorzystywaniu radia. Chyba, ¿e Rozmiarkówna
s³ucha³aby niemieckiego radia �Gdañsk� � wtedy p³aci³aby
3 guldeny. Ju¿ w li�cie z 20 lutego 1938 r. napisa³a: �Hitler
siê wydziera od paru godzin, nie mogê s³uchaæ radia, wiêc
idê spaæ � bo ju¿ nie mogê d³u¿ej�. Przedmiotem ostrych

dyskusji by³o równie¿ korzystanie z wody i kilka �innych
rzeczy�. Zamy�la³a wyprowadziæ siê 15 marca, ale Niemka
Bornig powiedzia³a, ¿e mo¿e j¹ opu�ciæ dopiero 1 kwietnia.
Rozmiarkówna napisa³a: �Ostatnie jej s³owa: jaka matka,
taka córka�. Oznacza to, ¿e Boenig zna³a wcze�niej matkê,
która wys³a³a córkê w znane sobie wcze�niej miejsce. Osta-
tecznie zmieni³a mieszkanie 1 kwietnia 1938 r. zamieszku-
j¹c u pary polsko-niemieckiej (ona Polka, on Niemiec).
W maju 1938 r. znów zmieni³a mieszkanie przeprowadzaj¹c
siê z w³a�cicielami posesji do innego budynku. Z kolei co
najmniej od wrze�nia mieszka³a u pañstwa Mieliñskich w
Sopocie, u których by³o jej bardzo dobrze. W niedzielê 18
wrze�nia 1938 r. nawet przynie�li jej do ³ó¿ka ananasy i fry-
kasy, �jakich dawno nie widzia³am�.

Mi³o�æ

W tym¿e li�cie z 28 lutego 1938 r., spotykamy pierwsz¹
wzmiankê o sprawach sercowych Jadwigi Rozmiarkówny.
Napisa³a co prawda: �Hrabiego Nie¿ychowskiego opu�ci³am
bez ¿alu w sercu � Bêdê go mia³a jeszcze dosyæ, gdy doje¿d¿aæ
bêdê z Zoppot�. W tym wypadku nie wiadomo jednak, czy
chodzi o kwestiê bli¿szych osobistych kontaktów, czy te¿
sprawê innej materii. W li�cie czytamy równie¿: �w jak¹�
�rodê skomunikujê siê z Rysiem i z nim razem wynajmê po-
kój�. Rysiu H.20) pojawia siê równie¿ w kilku innych listach
z Gdañska. W jednym wystêpuje wraz z koleg¹, jako jej
ochrona przed wrogim aktami Niemców, u których wynaj-
mowa³a pokój. Innym razem mia³ odebraæ od matki w Po-
znaniu i przewie�æ do Gdañska jaki� pakunek dla Jadwigi.
Bawi³a siê w Rysiem razem na bal korporacji akademickiej
�Lechia�.
W jej ¿yciu w Gdañsku mocniej pojawia siê równie¿ Witold
Grott, który w kontek�cie jej kurierskiej wyprawy odegra
wielk¹ rolê. W Poznaniu dzia³a³ w organizacjach narodowo-
demokratycznych. W Gdañsku zosta³ sekretarzem Polskiej
Rady Interesantów Portu Gdañskiego, która by³a nieformaln¹
reprezentacj¹ polskich przedsiêbiorców w Gdañsku. Najpraw-
dopodobniej styka³a siê z nim nie tylko prywatnie, ale i s³u¿-
bowo. Zna³a go ju¿ z Poznania, gdy¿ przyja�ni³ siê z bratem
przyrodnim Jadwigi � Przemys³awem Warmiñskim. By³ ko-
lejnym mê¿czyzn¹ bêd¹cym pod urokiem Jadwigi Rozmiar-
kówny. Ona go bardzo lubi³a, ale nic wiêcej. W li�cie z 11
marca 1938 r. wyra¿a³a irytacjê: �W niedzielê, 6-ego by³am z
Witoldem Grottem w Hellbude nad morzem. Szli�my ca³¹
godzinê pod wiatr brzegiem � by³o cudownie � tylko ten ca³y
Grott � to po¿al siê Bo¿e - straszny <ty³ek>, gorzej  bo <tupa>
skoñczony�.
W li�cie z 15 lutego 1938 r. napisa³a: �W ogóle Witold Grott
ma coraz wiêcej racji�. Z kontekstu listu wynika, i¿ chodzi o
coraz bardziej wrog¹ postawê Niemców wobec Polaków i
mo¿liwe tego konsekwencje.

Antypolonizm Niemców

Mieszkaj¹c w Gdañsku styka³a siê z Niemcami i z coraz bar-
dziej wrog¹ wobec Polaków atmosfer¹. Jeszcze kiedy by³a
w Luksemburgu, pisa³a w li�cie do matki z 13 wrze�nia 1937
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r.: �W Radiu Luksemburg mówili o prowokacjach niemiec-
kich w Gdañsku. (�) Na koñcu powiedzieli: oczekuje siê te-
raz energicznego kroku rz¹du polskiego, hm, hm <energicz-
nego>�. Pow¹tpiewa³a z ¿alem zreszt¹ w zdecydowan¹ re-
akcjê rz¹du polskiego. We wcze�niejszych listach, równie¿
dawa³a wyraz oczekiwaniu na tward¹ postawê w³adz pañ-
stwowych. Bêd¹c ju¿ osobi�cie w Gdañsku, sama do�wiad-
cza³a niechêci, czy wrogo�ci do Polski i Polaków w ró¿ny
sposób. Dawali to jej odczuæ Niemcy, u których wynajmo-
wa³a pokój np. poprzez na³o¿enie wiêkszej op³aty za korzy-
stanie radia, kiedy s³ucha³a innych audycji ni¿ niemieckiego
� radia �Gdañsk�. Kontynuuj¹c pasjê zbierania znaczków
zauwa¿y³a: �Proszê siê przypatrzeæ znaczkowi <Winterhilf>
- ten goldene karl � to sam polski król Zygmunt August, a oni
nazywaj¹ go Goldene Kerl przy swastyce � czy o tem Polacy
nie wiedz¹? Niechby to Przemo [brat przyrodni, z którym
zwiedza³a Niemcy - przyp. autor] opublikowa³ w ABC. Po-
�wiêcê na to obydwa znaczki wraz ze stemplem�.
W li�cie do matki z 14 marca 1938 r. opisa³a zaj�cie z udzia-
³em przyby³ym do jej mieszkania: nauczycielki niemieckie-
go (zale¿a³o Jadwidze na jak najlepszym poznaniu jêzyka) i
dwóch kole¿anek. Wybuch³a znów awantura. Byli wyzywa-
ni �od organizowania polskich zebrañ�. W³a�ciciele Boenig
�ci¹gnêli nawet policjanta, który jednak nie wszed³ do jej
pokoju, gdzie przebywali go�cie. W�ród nich by³y Hanka
Popiel i Marychna Koñczanka. �(�) przysz³y do mnie, by
odetchn¹æ swobodniejsz¹ atmosfer¹ po ucieczce z niemiec-
kiego pensjonatu, gdzie im Niemki od rana do wieczora pro-
wokacyjnie �piewaj¹ hymny niemieckie, gdzie im wtyka³y pod
nos mapy z zakre�lon¹ przez nie now¹ granic¹ � tak, a¿ do
Kujaw, prosto na dó³ poza �l¹sk � �miej¹c siê, ¿e teraz Hitler
<wyprostuje> wschodni¹ granicê � odbierze niemieckie zie-
mie, ale ¿e siê nie poni¿y do tego stopnia, by z Polsk¹ wal-
czyæ � bo Polska nie potrafi³aby walczyæ, ¿e my nigdy nie
potrafili�my walczyæ, ¿e tylko to czyniæ umiemy miêdzy sob¹
i tysi¹ce innych rzeczy i one w najwiêkszym zdenerwowaniu
uciek³y, bo nie chcia³y trzasn¹æ pokazywan¹ map¹ w te aro-
ganckie twarze � uciek³y by wpa�æ w jeszcze gorsze niemiec-
kie piek³o. W ogóle nikt by sobie nie wyobrazi³, co tu siê u
nas teraz dzieje � a Polaków ogarnia panika, strach � bo nie
wiedz¹, czy ta Polska, ich Ojczyzna ujmie siê za nimi w kry-
tycznej chwili � czy mog¹ na jej pomoc liczyæ w ostateczno-
�ci. A gdy tak teraz patrzê na tych Niemców � to ¿al mnie
chwyta, ¿e u nas tak ma³o entuzjazmu, tak ma³o zrozumienia
niebezpieczeñstwa, taka ospa³o�æ i zrezygnowanie, a gdy
bêdzie za pó�no � to bêdzie <m¹dry Polak po szkodzie> - ile
to razy ju¿ by³o � co mam o tem my�li?�.
W li�cie do matki z 26 sierpnia 1938 r. znów pisze: �Czyta-
cie pewno o gdañskich wypadkach?!!! Coraz gorzej � co-
dziennie co�. Nawet ju¿ prasa tego nie opisuje. Tak np. kie-
dy�my go�cili Wêgrów w komendzie, przyszed³ jeden harcerz
z przeciêtym na wylot policzkiem � nowa ofiara zwyrodnie-
nia niemieckiego. I co tu robiæ? Komisariat jest do d. � oprócz
protestu tyle razy bez odpowiedzi � nie umie nic zrobiæ�. Je-
dyn¹ dla niej pociech¹ by³y artyku³y w prasie, która opisy-
wa³a trzy wiece polskie protestacyjne w Gdyni, Toruniu i
Bydgoszczy, na których domagano siê interwencji wojska.
�(�) Czasem to cz³owiek siê za g³owê chwyta i zapytuje �
na mi³o�æ Bosk¹ � na co czekamy. Ostatnimi czasy sytuacja
staje siê nie do zniesienia. Ani siê nie wie, ile tych drobnych
� a tak czasem smutnych wydarzeñ. Choæby o tym ch³opcu �

harcerzu � za nic, za to chyba, ¿e mia³ krzy¿ harcerski w kla-
pie marynarki � bêc go no¿em w policzek. I co ma robiæ, na
policjê i�æ? Wyrzuc¹ go zaraz na... Ach w ogóle � co tu opo-
wiadaæ. Wêgrzy nie mieli s³ów oburzenia. Dzisiaj siê dowie-
dzia³am, ¿e rozpoznali ju¿ hitlerowca, który ¿gn¹³ no¿em har-
cerza i szykujê siê na pranie � dla mnie mog¹ go nawet zaka-
trupiæ. Do tego dosz³o, ¿e po ciemnych ulicach ¿aden z ch³op-
ców nie chodzi sam � grupami tylko, odpowiednio uzbrojeni.
Jedno wiem, ¿e nur eine kann bleiben [tylko przy jednym
mo¿e pozostaæ - przyp. autor] � i tu mi siê przypomina Jurek
[kuzyn ze strony matki, Stolfa - przyp. autor] � jego zdanie
na temat Gdañska, nie mogê mu tego darowaæ � i je�li i inni
maj¹ takie same � to wyje¿d¿am na koniec �wiata � w Polsce
takiej nie chcê nic s³yszeæ�.
Im bli¿ej koñca roku tym opresyjno�æ Niemców by³a wiêk-
sza. W li�cie do matki z 19 wrze�nia 1938 r. napisa³a: �Har-
cerze gdañscy mieli awanturê na granicy � aresztowali ich
itp. Ten, co zdoby³ pierwsze miejsce w 100 m � to ten, które-
go ca³y oddzia³ hitlerowców zbi³. W ogóle ka¿dy z nich ju¿
ma co� takiego za sob¹. Tu coraz gorzej, ju¿ nam nie wolno
nie tylko maszerowaæ, ale nawet �piewaæ! W ostatni¹ nie-
dzielê to masê z tego powodu aresztowali�.
W li�cie z 28 listopada 1938 r. napisa³a: �Tutaj zaczyna byæ
trochê gor¹co! Niemcy z ca³ym przekonaniem mówi¹, ¿e od
pierwszego stycznia Gdañsk na serio bêdzie niemiecki, woj-
sko wejdzie itp. co zreszt¹ jest coroczn¹ g³upot¹, w³a�nie w
okresie Bo¿ego Narodzenia. Pani G. wie na pewno, ¿e tak siê
stanie, ju¿ nawet mówi, ¿e od pierwszego stycznia bêdzie le-
piej!! To wstrêtny tchórz. Oznajmi³a miêdzy innymi, ¿e firma
musi byæ neutralna!!�

Litwa i Czechos³owacja

Niemcy dokona³y Anschlussu Austrii 12 marca 1938 r. Sk³o-
ni³o to w³adze pañstwa polskiego do postawienia Litwie ul-
tymatywnego ¿¹dania nawi¹zania stosunków dyplomatycz-
nych. Pod polsk¹ presj¹ 19 marca 1938 r. zosta³y nawi¹zane
polsko-litewskie stosunki dyplomatyczne. Jadwiga Rozmiar-
kówna z zainteresowaniem obserwowa³a doniesienia praso-
we na ten temat. Da³a temu wyraz w li�cie do matki z 17
marca 1938 r. �Czy wy siê nie oburzacie na to, ¿e znowu
Polska traci tak¹ dobr¹ okazjê � tym razem z Litw¹? Nie
dosyæ, ¿e siê spartaczy³o tak marnie sprawê gdañsk¹, na któr¹
nie pozostaje nam nic innego jak machn¹æ rêk¹, teraz znowu
marnujemy tak¹ wspania³¹ okazjê poskromienia Litwy � Pi³-
sudski na pewno pchn¹³by t¹ ca³¹ bandê z ospa³o�ci�. Wyra-
¿a³a zdecydowane pogl¹dy.
Podobnie opisywa³a swoje przemy�lenia w okresie przywra-
cania (po agresji w roku 1919)  �l¹ska Cieszyñskiego zwa-
nego Zaolziem do Polski jesieni¹ 1938 r. Niemcy wysuwali
wobec Czechos³owacji ¿¹dania dotycz¹ce cesji Sudetów na
rzecz Niemiec, a tak¿e ustêpstw terytorialnych na rzecz Pol-
ski i Wêgier. Polska korzystaj¹c z dogodnej sytuacji miêdzy-
narodowej (brak sprzeciwu mocarstw zachodnich na zmiany
graniczne wymuszane przez Niemcy, W³ochy i Japoniê)
wykorzysta³a okazjê i w czasie nacisków Adolfa Hitlera na
Czechos³owacjê przekaza³a Czechom ultimatum ¿¹daj¹ce
oddania zamieszkanego przez Polaków Zaolzia (termin ulti-
matum: 30 wrze�nia). ̄ ¹daniom towarzyszy³a koncentracja
na granicy tzw. Samodzielnej Grupy Operacyjnej �l¹sk (dow.
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gen. W³adys³aw Bortnowski), dywersje przygraniczne prze-
prowadzane przez Polaków z Zaolzia (ataki na posterunki i
urzêdy) oraz kampania propagandowa � w Katowicach po-
wsta³y Legion Zaolziañski oraz Komitet Walki o �l¹sk Zaol-
ziañski.
Uk³ad monachijski bez udzia³u Czechos³owacji podpisano
30 wrze�nia 1938. Upowa¿ni³ on Niemcy do zaboru Sude-
tów. Uk³ad Monachijski przewidywa³ ponadto zwo³anie no-
wej konferencji miêdzynarodowej w sprawie rozstrzygniê-
cia sporu o czê�æ �l¹ska Cieszyñskiego zwanego Zaolziem
pomiêdzy Polsk¹ i Czechos³owacj¹ oraz kwestii przynale¿-
no�ci Wolnego Miasta Gdañska. Konferencja taka nie dosz³a
jednak do skutku.
Czechos³owacja 1 pa�dziernika ugiê³a siê przed polskimi
¿¹daniami i przekaza³a Polsce Zaolzie, zamieszkiwane w
wiêkszo�ci przez ludno�æ polsk¹. Do 11 pa�dziernika 1938
roku Zaolzie zosta³o zajête przez Polskê.
Ju¿ w okresie wywierania presji przez Polsk¹ na Czechos³o-
wacjê dochodzi³o do pogranicznych incydentów, co znajdo-
wa³o wyraz w korespondencji Jadwigi Rozmiarkówny. W
li�cie do matki z 28 wrze�nia 1938 r., cytowa³a nag³ówek z
gazety ��mieræ harcerza od czeskiej kuli�. I dalej: �Zgin¹³
Witold Reger � komendant harcerstwa polskiego w Cieszy-
nie. Zabi³a go ¿andarmeria czeska w chwili przechodzenia
granicy ko³o Iztebnej�. W li�cie z kolejnego dnia pisze: �Roz-
kaz do harcerzy... nad grobem tego pierwszego ¿o³nierza nie-
podleg³o�ci �l¹ska zaolzañskiego niech pochyl¹ siê nasze
zastêpy harcerskie�.  W li�cie z 3 pa�dziernika 1939 r. opi-
suje transmisjê radiow¹ z pogrzebu podharcmistrza Witolda
Regera, przy wspó³udziale wojewody Gra¿yñskiego. Pe³na
patriotycznego uniesienia � prawdopodobnie pisa³a list w
trakcie transmisji, albo tu¿ po, bo kre�li s³owa: �Transmisja
skoñczona. Zacisnê³y siê piê�ci w silnym �lubowaniu: bêdzie-
my gotowi tak, jak Ty druhu Witoldzie Regerze oddaæ wszyst-
ko dla sprawy polskiej�. Tego samego dnia pisze: �Po tym
strasznym pi¹tku, tym beznadziejnym dniu niepewno�ci, przy-
sz³a tak radosna wiadomo�æ!!! Ju¿ o wpó³ do drugiej przy-
sz³a wiadomo�æ z komisariatu, na którym od razu wywieszo-
no chor¹giew. W biurze no niech sobie mam. wystawi p. G

(!!!) postawi³a zaraz Goldwasser, zmusili mnie do
picia na pomy�lno�æ spraw Polski. W wypi³am! W
ogóle w ten dzieñ zdolna by³am do wszystkiego!!!
Zwyciêstwo jest uwa¿ane przez wszystkich, a wiêc
i przez Niemców za olbrzymie!!! (...) Dzisiaj uro-
czy�cie przebaczam G. za jej wszelkie g³upawe roz-
mówki. Niech sobie gada zdrowo. To, co zrobili-
�my sami, nie potrzeba by³o ¿adnych miêdzynaro-
dowych zjazdów, za³atwili�my sami i tak samo po-
kojowo jak i Niemcy. I na tem nie koniec, bo Czesi
bêd¹ jeszcze chcieli porozumienia z nami. A kto
wie co bêdzie ze Spiszem i Orawê!!!! Jeszcze nie-
ca³y rok temu jak tam by³am, jak g³o�no oburza-
³am siê, ¿e chodzê na polskiej ziemi, jak S³awa ka-
za³a mi byæ cicho!!! A w lutym, kiedy pojadê na
narty, no to zobaczymy, na jakiej bêdê ziemi!!!!!!
(�) Przynajmniej jak teraz kto� mi powie, ¿e �l¹sk
Zaolziañski zawdziêczamy w du¿ej mierze Hitlero-
wi, to zaraz bêdê praæ po gêbie. (�) Gdañsk za-
bawnie wygl¹da � wisz¹ równocze�nie flagi hitle-
rowskie i polskie, tylko ¿e tych ostatnich jest bar-
dzo ma³o!!! Ja te¿ specjalnie kupi³am i wywiesi-

³am z mojego okna!!!�. Jakkolwiek z dzisiejszej perspekty-
wy, zw³aszcza po kampanii wrze�niowej, s³owa te brzmi¹
nieco naiwnie, ale oddaj¹ my�li i uczucia Jadwigi Rozmiar-
kówny. Nieznane s¹ jej przemy�lenia na zagraniczne reper-
kusje dzia³añ Polski, które w li�cie z 24 pa�dziernika 1938 r.
do niej przedstawi³a kole¿anka Gabrysia Owczarczakówna
mieszkaj¹ca w Moselle (wschodnia Francja): �Cieszymy siê
bardzo tym wielkim zwyciêstwem Polski. Tak jak Rodacy nasi
w Polsce siê ciesz¹ tak i tutaj na obczy�nie wszyscy uroczy-
�cie obchodz¹ uroczysto�æ <odzyskania naszego �l¹ska Za-
olzañskiego>�. Smuci³o ich to, ¿e Francuzi tego (i¿ to by³o
odebranie ziemi wcze�niej przez Czechów zagrabionej) nie
zrozumieli. �Francuzi, gdy siê dowiedzieli, ¿e Polska tak¿e
o swoje siê dopomina, to oni to tak �le zrozumieli, i wszyscy
mówili, ¿e Polska trzyma z Niemcami � ¿e tak d³ugo Francja
Polsce pomaga³a, a teraz to z Niemcami idzie razem na Cze-
chos³owacjê i tak co dzieñ�. Opisywa³a, ¿e Francuzi próbo-
wali szykanowaæ Polaków, próbowano nawet ich wydalaæ z
kraju.
Posiadamy za to �wiadectwo tego, i¿ i w pó�niejszym okre-
sie Rozmiarkówna interesowa³a siê sprawami Zaolzia. Pro-
si³a w korespondencji kole¿ankê Hankê z Krakowa, aby pi-
sa³a o Zaolziu. Otrzyma³a od niej list z 10 stycznia 1939 r., z
którego dowiadywa³a siê, ¿e Czesi maj¹ nad granic¹ radio-
stacjê i mówi¹, ¿e wróc¹, gdy¿ to im obieca³y Niemcy. �Nie
trzeba zapominaæ � mówi¹ na �l¹sku � ¿e je�li Hitler mo¿e
darowaæ Czechom nasz Zaolzie, to my mo¿emy daæ w pre-
zencie Beneszowi Berchtesgarden�. Dzia³aj¹ na �l¹sku cze-
chos³owackie bojówki. �Nasz Przewodnicz¹cy ZHP� Micha³
Gra¿yñski, wojewoda �l¹ski po ka¿dym incydencie wydala
100 Czechów. Jadwidze Rozmiarkównie nie bardzo siê to
podoba³o � pisa³a we wcze�niejszym li�cie do Hanki, ¿e kie-
dy zabraknie awanturników bêd¹ wydalani spokojni ludzie.
Hank w swoim li�cie odpowiada: �To jest naprawdê okrop-
nie przykra sprawa � rozumiem Ciebie � i Twój strach <co
oni sobie pomy�l¹>�. I dalej pisze Hanka: �W ka¿dym razie
jest jasne, ¿e dzi� Europa wie, ¿e nie jeste�my ani Austri¹ ani
Czechos³owacj¹ i Niemcy nie mia³yby ochoty na wojnê z nami
(...) Jak napisa³o jedno pismo francuskie: <musimy pamiê-

�2 pa�dziernika 1938 - �l¹sk Zaolziañski wraca do Polski - Sopot Adolfhitler-
strasse 715�

podpis: Jadwiga Rozmiarkówna
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taæ, ¿e Polacy zupe³nie sami porw¹ siê na wojnê z Niemca-
mi, je�li Ci chcieliby naruszyæ ich terytorium�.

Przygotowania do wyjazdów

Po zakoñczeniu praktyki w firmie �Warta�, zamierza³a w
lutym pojechaæ do Zakopanego na wakacje i w marcu na VII
kurs metodyczny instruktorek starszych dziewcz¹t w Buczu.
Pierwszy �lad o planach wypoczynku znajdujemy w li�cie
do matki z 3 pa�dziernika 1938 r., przy okazji opisywania
prze¿yæ zwi¹zanymi z odzyskaniem Zaolzia: �Jeszcze nie-
ca³y rok temu jak tam by³am, jak g³o�no oburza³am siê, ¿e
chodzê na polskiej ziemi, jak S³awa [siostra przyrodnia Ja-
dwigi � przyp. autor] kaza³a mi byæ cicho!!! A w lutym, kiedy
pojadê na narty, no to zobaczymy, na jakiej bêdê ziemi!!!!!!�.
W li�cie napisanym w II pó³roczu 1938 r., prawdopodobnie
w grudniu pisze: �Ja teraz o niczym innym nie mogê my�leæ
jak tylko o tym ca³ym Zakopanym. Zrobiê sobie z pomoc¹
mojej jednej znajomej swetr narciarski, bia³y ze wzorem nor-
weskim. Naturalnie gdybym sama tylko siê tym zajê³a skoñ-
czy³abym go co najmniej za dwa pe³ne lata�. Kole¿anka
Hanka z Krakowa w li�cie do Rozmiarkówny z 9 stycznia
1939 r. nak³ania Jadwigê, aby przed wyjazdem do Zakopa-
nego na FIS (Miêdzynarodowe Zawody Narciarskie), na trzy
dni pojecha³a do Wis³y, gdzie jest taniej i gdzie znajduj¹ siê
szko³y jazdy na nartach na ró¿nym poziomie. Nic nie wiemy
o tym, czy Rozmiarkówna z zaproszenia skorzysta³a. W li-
�cie do matki z 10 stycznia 1939 r., precyzuje plany nie
uwzglêdniaj¹c Wis³y: �Kurs harcerski na Buczu odbywa siê
w marcu od 8-go, wiêc wyjadê trochê pó�niej do Zakopane-
go, a za to zostanê d³u¿ej do 7-go�.

Wyjazdy i podró¿e
do 1 wrze�nia 1939 r.

Zakopane

Jadwiga Rozmiarkówna przyje¿d¿a do Zakopanego. Spoty-
ka siê tam ze siostr¹ przyrodni¹ S³aw¹ i jej mê¿em Józefem.
Jeszcze w grudniu poprzedniego roku dowiaduje siê o naro-
dzinach ich trzeciego dziecka, synka Antoniego. Z korespon-
dencji dowiedzia³a siê, ¿e ma zostaæ matk¹ chrzestn¹. W li-
�cie do matki z 8 grudnia 1938 r. pyta, co ma kupiæ nowona-
rodzonemu oraz wyra¿a nadziejê, i¿ nie bêdzie on nosi³ imiê
Ferdynand. Do Zakopanego przybywa równie¿ Jerzy Stolfa,
prawdopodobnie wraz z ¿on¹, która jest kuzynk¹ Jadwigi
Rozmiarkówny. Ze zachowanych zdjêæ wynika, i¿ w umó-
wionym terminie przybyli równie¿ znajomi Rozmiarkówny,
ale nie mo¿na ich rozpoznaæ. S³awa i Jadwiga wysy³aj¹ wspól-
nie listy do matki, z których ka¿da pisze swoj¹ czê�æ. W li-
�cie datowanym na 11 lutego 1939 r. S³awa dziêkuje opie-
kunkom dzieci (w tym 3-miesiêcznego chrze�niaka Jadwigi
� Antoniego), Babie Staszce21) i Mamusi za czêste wiadomo-

�ci i prosi o dalsze. Opisuje, i¿ w górach zalega �nieg, który
w Zakopanem staja³. Wydaje instrukcje co do gospodarstwa
w Dachowej, które dzier¿awi z mê¿em. Prosi³a, aby hiacyn-
ty przywie�æ do Puszczykówka na ul. Poznañsk¹ i ul. Ko-
pernika. Pisa³a równie¿, ¿e Przemo22) jest w drodze z Lipska
do Zakopanego, dok¹d przyjedzie tu 22ego lutego �z tym
Szwedem�. Do tego listu dopisuje siê zirytowana Rozmiar-
kówna, która wskazuje, ¿e w odbywaj¹cych siê w³a�nie Miê-
dzynarodowych Zawodach Narciarskich zwyciê¿aj¹ Niem-
cy w ka¿dej konkurencji. K³adzie to na karb ich dyscyplinie

i powa¿nemu traktowaniu sportu, czego odwrotno�ci¹ s¹
Polacy. W li�cie do matki z 15 lutego 1939 r. Rozmiarkówna
opisuje warunki, w jakich zawody siê odbywaj¹. Bieg zjaz-
dowy przebiega³ tras¹ z Kasprowego Wierchu tras¹ FIS II
przy +6 stopni w s³oñcu i strumieniach wody sp³ywaj¹ce z
gór. By³o b³oto. Na Kalatówkach mia³ siê odbyæ slalom w
¿lebie, który by³ opó�niony o 1,5 godziny. Wówczas 30 tys.
marz³o w mrozie. Po 3 zjazdach rozpêta³ siê taki �nieg i wi-
chura, ¿e ludzie zaczêli odchodziæ. Zawodnicy wystêpuj¹cy
na koñcu musieli popychaæ siê kijkami, bo tak ich ma³o nio-
s³o. Slalom pañ odwo³ano, �bo siê panny zbuntowa³y�. Mó-
wiono, ¿e slalom panów bêdzie powtórzony, bo by³y nie-
równe warunki na pocz¹tku i na koñcu. Jednak nie powtó-
rzono i pierwszy by³ Szwajcar przed Niemcem - �ca³e szczê-
�cie, bo dot¹d wszystkie pierwsze miejsca zajmowali Niemcy

Mistrzostwa �wiata w Narciarstwie Klasycznym (FIS)
w Zakopanem w strumieniach wody sp³ywaj¹cej z gór

� luty 1939 roku
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i Niemki�. S³awa dopisa³a do listu, ¿e wszyscy s¹ zadowole-
ni z wyjazdu i cieszy siê, ¿e Antek, chrze�niak Jadwigi Roz-
miarkówny przybiera na wadze. W tym samym li�cie pikantn¹
uwag¹ podzieli³ siê Jurek, m¹¿ Ali, kuzynki Jadwigi i S³awy:
�Wielce Szanowna Ciotko! U nas wszystko w porz¹dku, tyl-
ko Wisia wprowadza erotyczn¹ atmosferê � miêdzy innymi
uwodzi³a dzisiaj Szweda pastora. S³awa dzikiem okiem wê-
szy intrygê i .... bli�niêta. Czujê siê zdemoralizowany�. Zgod-
nie ze swoimi planami przebywa³a przynajmniej jeden dzieñ
w Cieszynie. Zachowa³o siê zdjêcie, które wykonano na zna-
nym mo�cie.

Góry, morze, Wielkopolska

Zgodnie z planami zarysowanymi ju¿ w Gdañsku, w marcu
wyjecha³a na VII kurs metodyczny dru¿ynowych starszych
dziewcz¹t. Odby³ siê on w dniach od 6 do 27 marca 1939 r.
w Harcerskiej Szkole Instruktorskiej w Buczu. Zakoñczy³a
w ten sposób pomy�lnie próbê na dru¿ynow¹ starszych dziew-
cz¹t, która rozpoczê³a siê 26 lutego 1938 r., co znalaz³o od-
zwierciedlenie w ksi¹¿eczce harcerskiej. W swoim albumie
umie�ci³a tylko trzy zdjêcia z Buczu.
W kwietniu 1939 r. wiele dni bawi³a wraz ze znajomymi w
Zakopanem. Pogoda dopisa³a. Na górskich stokach by³o wiele
�niegu. Zachowa³a siê jedynie dokumentacja zdjêciowa.
W dniu 30 kwietnia tego¿ roku by³a na lotnisku £awica i
najprawdopodobniej towarzyszy³a w locie na samolocie dwu-
osobowym. Wydarzenie to zosta³o utrwalone jedynie na
dwóch zdjêciach.
W maju 1939 r. przebywa³a w rodzinnych stronach. Odwie-
dza³a krewnych i znajomych. Wybiera³a siê na wycieczki ro-
werowe. W maju mia³a miejsce powód�. Wiele czasu spê-
dza³a na ³ódkach i ¿aglówkach z rodzin¹ i znajomymi. Jedn¹
z wa¿nych �przystani� by³o nadbrze¿e rzeki Warty, tu¿ przy
schodach prowadz¹cych do willi Cyryla Ratajskiego. Ze za-
chowanych zdjêæ wynika, ¿e p³ynêli m.in. w górê rzeki, przy-
najmniej do Rogalinka.
W czerwcu 1939 r. przebywa³a w Gdañsku. Mieszka³a w So-
pocie23), p³ynê³a na jachtach. Byæ mo¿e w tym miesi¹cu prze-
p³ynê³a z I ̄ eñsk¹ Dru¿yn¹ Morsk¹ do Kopenhagi. Z prze-
kazu brata wynika, i¿ na pewno to mia³o miejsce w roku 1939
r.
W dniu 9 czerwca 1939 r. zosta³a do Jadwigi Rozmiarkówny
wys³ana kartka pe³na dramatyzmu. �Tutaj takie wie�ci chodz¹,
¿e trzeba jednak Ci wracaæ�. Na karcie wpisa³o siê wielu
cz³onków rodziny. Ka¿dy po swojemu zachêca³, aby wraca-
³a. Miêdzy nimi byli wuj Cyryl Ratajski i jego syn Ziemo,
Stanis³awa Ratajska (siostra jej mamy), kole¿anki Halina i
Zosia. Na koñcu znajdowa³ siê wpis �Reviens tout de suite a
son premier amour!! S³awa [Wracaj natychmiast do swej
pierwszej mi³o�ci!! - przyp. autor]�.
W ostatnich dniach pokoju wys³ane by³y do Rozmiarkówny
dwie, w jakiej� mierze symboliczne kartki. W dniu 24 sierp-
nia 1939 r. wys³a³a do niej kartkê kole¿anka Schaddochów-
na. �Chcê prêdko jeszcze parê s³ów do Ciebie napisaæ. (...)
Mo¿liwe, ¿e ostatni raz do Ciebie napiszê. Dzisiaj s³ysza³am,
¿e granice zamknêli. (...) Jak siê ju¿ nie zobaczymy to pamiê-
taj te¿ czasami trochê o mnie�. Zupe³nie inny charakter mia-
³a korespondencja, któr¹ 26 sierpnia 1939 r. wys³a³a jedna z
jej najbli¿szych kole¿anek z okresu nauki w Ostendze - Yvon-

ne Schroeder z Luksemburga. Kole¿anka zaprasza³a j¹ na
�lub na 31 sierpnia 1939 r.

Wojna

Dzia³alno�æ w organizacji �Ojczyzna�

We wrze�niu 1939 r. natychmiast w³¹czy³a siê do ruchu opo-
ru. Ju¿ pamiêtnego pierwszego wrze�nia, w mundurze har-
cerskim, z plecakiem, opu�ci³a na rowerze dom rodzinny i
odda³a siê bez reszty pracy w punkcie od¿ywiania i opieki
nad uciekaj¹c¹ ludno�ci¹ cywiln¹. Pó�niej wêdrowa³a za woj-
skiem pe³ni¹c funkcje pomocnicze.
Klêska wrze�niowa, a tak¿e �mieræ starszego brata (przyrod-
niego) Przemys³awa Warmiñskiego, który 26 wrze�nia zgin¹³
w Warszawie na barykadzie grochowskiej, to dla niej bole-
sne ciosy. Nie za³ama³a siê jednak, a jej bojowa i odwa¿na
natura kaza³a jej zg³osiæ siê do pracy podziemnej.
Ju¿ pod koniec wrze�nia 1939 r., przyst¹pi³a do organizacji
�Ojczyzna�, któr¹ wspó³tworzyli pod patronatem ks. Infu³a-
ta Józefa Pr¹dzyñskiego Kiry³ Sosnowski i Witold Grott
(przyjaciel jej zmar³ego w obronie Warszawy brata). Zosta³a
zaprzysiê¿ona przez Kiry³a Sosnowskiego. �Ojczyzna� z
za³o¿enia mia³a byæ organizacj¹ elitarn¹, która skupiæ siê
mia³a na trzech zasadniczych polach dzia³ania: organizacji
struktur pañstwa podziemnego, trosce o przetrwanie narodu
(g³ównie przez tajne nauczanie) oraz dzia³alno�æ spo³eczn¹
na rzecz pomocy ubogim, g³ównie rodzinom, których ojco-
wie i mê¿owie byli wiê�niami, czy jeñcami wojennymi. Aku-
rat na ostatni¹ wymienion¹ sferê dzia³ania, szczególny na-
cisk k³ad³ ks. Pr¹dzyñski. Jadwiga Rozmiarkówna zosta³a jego
³¹czniczk¹ w sprawach zwi¹zanych z opiek¹ spo³eczn¹.
W ostatnich miesi¹cach 1939 r. je�dzi³a po Wielkopolsce i
zbiera³a informacje o zbrodniach wroga i o skutkach przej-
�cia nawa³nicy wojennej po kraju. Mo¿na przyj¹æ � z uwagi
na doskona³¹ znajomo�æ terenu i ludzi � ¿e zebra³a równie¿
wiadomo�ci o mordzie w Mosinie i Kórniku (gdzie zgin¹³ jej
stryj). Dane te zosta³y przekazane przez pierwsz¹ kurierkê
organizacji �Ojczyzna� Hannê �wie¿awsk¹ Rz¹dowi Emi-
gracyjnemu w Pary¿u.

Na kurierskim szlaku

 �Jako drug¹ Witold [Grott � przyp. autor] typuje � zreszt¹
pod wp³ywem jej nalegania � siostrê poleg³ego w kampanii
wrze�niowej przyjaciela, Wisiê Rozmiarek�24). Jej celem by³o
m.in. przekazanie Rz¹dowi Emigracyjnemu propozycji bu-
dowy Podziemnego Pañstwa Polskiego w Poznaniu dla �ziem
wcielonych�. Ów postulat wraz ze szczegó³owymi propozy-
cjami oraz raporty o warunkach okupacji, nauczy³a siê na
pamiêæ i bez ¿adnych dekonspiruj¹cych papierów uda³a siê
na kurierski szlak. Jednej z kuzynek przed wyruszeniem na
szlak powiedzia³a, ¿e bardzo siê boi25).
W grudniu przygotowywa³ j¹ do tego zadania Kiry³ Sosnow-
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ski. Przed samym nowym rokiem 1940, opu�ci³a dom ro-
dzinny, jak siê pó�niej okaza³o, po raz ostatni. W styczniu
mia³a udaæ siê poprzez Warszawê do Francji, jako ³¹cznicz-
ka miêdzy krajem a Rz¹dem Emigracyjnym.

W pierwszym etapie podró¿y mia³a przedostaæ siê przez góry
do Budapesztu, gdzie mieszkali znajomi. Proponowano jej
przewodnika, ona jednak odmówi³a. Mia³a bliskiego znajo-
mego Wêgra, który by³ w³a�cicielem schroniska po drugiej
stronie Tatr, na S³owacji. Trudno by³o o lepszego przewod-
nika. Uda³a siê do Zakopanego. Tam dowiedzia³a siê, ¿e jej
znajomy by³ widziany z �hakenkreuz� na ubraniu. Nie chcia³a
siê ju¿ z nim spotkaæ i zaczê³a szukaæ przewodnika na w³asn¹
rêkê. Zamieszka³a w pensjonacie �Rama� u poznanianki
Kazimiery Rzegociñskiej, któr¹ pozna³a przez poznaniaka
Andrzeja Szulca. Ostatecznie znalaz³a przewodnika i wybra³a
siê z nim na szlak 15 stycznia 1940 roku.
To jest ostatni udokumentowany fakt z jej niespe³na 23-
letniego ¿ycia. Mia³a dotrzeæ do znajomych do Budapesz-
tu. Jednak zginê³a w górach. Nie wiadomo, w którym
miejscu. Istnieje kilka teorii, ale ¿adna ostatecznie nie-
potwierdzona � zginê³a tu¿ przed przekroczeniem grani-
cy polsko-s³owackiej, w S³owacji lub na Wêgrzech (miê-
dzy granic¹ a Budapesztem).

Poszukiwania matki

W czasie wojny, Jadwiga Rozmiarkówna mia³a skontakto-
waæ siê z matk¹ przez swoje kole¿anki, które pozna³a w Osten-
dze - Yvonne
Schroeder, po
�wie¿o po�lubio-
nym mê¿u przyjê-
³a nazwisko Gil-
bert z Luksembur-
ga oraz Elizabeth
Weiner ze Szwaj-
carii. Mia³y siê
pos³u¿yæ umó-
wionym kodem.
Inn¹ form¹ prze-
kazania wiadomo-
�ci, mia³ byæ prze-
kaz radiowy za
pomoc¹ umówio-
nego sygna³u
�Jan Sobota w
Budapeszcie�.
Matce wydawa³o
siê, ¿e us³ysza³a
go w radiu. W
czasie wojny nie
podejmowa³a ¿ad-
nych powa¿niej-
szych dzia³añ po-
szukiwawczych.
Mog³y daæ nie-
wielkie skutki, nara¿aj¹c matkê i ca³¹ rodzinê na represje nie-
mieckich okupantów.
Po zakoñczeniu dzia³añ wojennych i dalszego braku sygna³u
od córki matka podjê³a wiele kroków dla znalezienia Jadwi-
gi Rozmiarkówny. Wysy³a³a wiele listów do krewnych, zna-
jomych rodziny i samej córki do Francji, W³och, Luksem-
burga, Wielkiej Brytanii. Zabiega³a o informacjê w Miêdzy-
narodowym Czerwonym Krzy¿u, jak i Czerwonych Krzy-

pokwitowanie
poszukiwania
matki

W podobnym stroju wyruszy³a na kurierski szlak

Schronisko �Zelene Pleso� po drugiej stronie Tatr mia³o byæ
pierwszym punktem przerzutowym

Awers pokwitowania zap³aty
za umieszczenie og³oszeñ prasowych
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¿ach w Czechos³owacji, na Wêgrzech, w Szwajcarii, w Niem-
czech czy w roku 1956 w Zwi¹zku Radzieckim oraz do Biu-
ra Poszukiwañ Zaginionych w Stanach Zjednoczonych.
Umie�ci³a wiele kilkukrotnie powtarzanych og³oszeñ praso-
wych w regionalnych dziennikach w ca³ej Polsce oraz poje-
dyncze og³oszenia w innych gazetach. Da³a og³oszenie tak-
¿e w emigracyjnej gazecie �Narodowiec�. Próbowa³a rów-
nie¿ prosiæ o pomoc w znalezieniu córki ks. proboszcza Kli-
muszko. Otrzymywa³a szereg listów, których nadawcy wska-
zywali na mo¿liwe �lady. Poszukiwania nie przynios³y re-
zultatu.
Na podstawie zachowanej korespondencji wydaje siê, i¿
mo¿na nakre�liæ trzy miejsca, w których zmar³a lub zosta³a
zabita Jadwiga Rozmiarkówna, trzy scenariusze okoliczno-
�ci, w których straci³a ¿ycie.
Pewne jest to, ¿e przyjecha³a do Zakopanego. Dowiedzia³a
siê, ¿e osoba, na któr¹ liczy³a, Wêgier z pochodzenia � Ber-
talan Duchon � by³ widziany z nazistowskim krzy¿em. Nie
chcia³a siê z nim spotkaæ. Zamieszka³a u Rzegociñskiej i za-
czê³a poszukiwaæ przewodnika na w³asn¹ rêkê. Nie chcia³a
wracaæ do Wielkopolski. Przewodnik siê znalaz³. By³ nim
góral Szczepanik Bachleda26). Rozmiarkówna przed wypraw¹
przez góry postanowi³a go sprawdziæ. Testem na wiarygod-
no�æ przewodnika, mia³a byæ wcze�niejsza przeprawa przez
góry z synami Rzegociñskiej. Wyprowadzi³ ich poza granice
Polski. Oni przes³ali kartkê z umówionym kodem, ¿e uda³o
im siê przej�æ. Góral potwierdzi³ swoj¹ wiarygodno�æ.
Umówili siê na wyprawê 13 stycznia 1940 r. Wysz³a tego
dnia z willi Rzegociñskiej, ale wróci³a, gdy¿ do górala przy-
³¹czy³ siê niemiecki ¿o³nierz. Ponownie wyruszy³a dwa dni
pó�niej, 15 stycznia. Po Rozmiarkównê do Rzegociñskiej nie
przyszed³ jednak góral (jak za pierwszym razem), tylko jaka�
jego krewna. Przed wypraw¹ Jadwiga napisa³a do domu, ¿e
wszystko dobrze siê uk³ada. Od tamtego dnia dalsze koleje
jej ¿ycia owiane s¹ tajemnic¹.

Okoliczno�ci �mierci � wersja I
� w Polsce

Po zakoñczeniu II wojny �wiatowej, w listopadzie 1945 r.
matka wys³a³a do Krakowa i Zakopanego córkê S³awutê Zoll
(z domu Warmiñsk¹), siostrê przyrodni¹ Jadwigi dla zbada-
nia sprawy. Zollowa ustali³a27), ¿e w roku 1940 g³o�na by³a
sprawa znalezienia w studni za wsi¹ Witów m³odej dziew-
czyny. Zaczê³a dochodziæ ró¿nych �róde³ informacji z tam-
tego okresu. S³awuta Zoll dotar³a do akt sprawy, przywioz³a
odpis akt ko�cielnych i odszuka³a posterunkowego policji
granatowej, który by³ przy ekshumacji zw³ok i by³ na roz-
prawie. Okaza³o siê, ¿e Niemcy z³apali dwóch morderców.
Cia³o zamordowanej poddano ekshumacji, przy której by³a
obecna kobieta, która rozpozna³a w zamordowanej córkê.
Mia³a to byæ Barbara Damin, ur. 12 stycznia 1921 r. w War-
szawie, któr¹ poznano po wystaj¹cych przednich zêbach i po
p³aszczu. Rozprawa nad mordercami wykaza³a, ¿e zamordo-
wano j¹ w grudniu 1940 r. dla pieniêdzy i bi¿uterii. S³awuta
Zoll by³a zupe³nie przekonana, i¿ cia³o znalezione w studni
to nie jest jej siostra przyrodnia.
Niespodziewanie po 1,5 roku od poszukiwañ Zollowej, mat-
ka Rozmiarków otrzyma³a list datowany na 16 kwietnia 1947

r. bêd¹cy odpowiedzi¹ na og³oszenie o poszukiwaniach Ja-
dwigi umieszczone w �Dzienniku �l¹skim�.
�Na og³oszenie w <Dzienniku �l¹skim> podajê: W r. 1940
mieszka³em w <Romie> pensjonacie wówczas w³asno�æ Pani
Kazimiery Rzegociñskiej w Zakopanem, sk¹d wychodzili ró¿ni
ludzie na Wêgry. Prowadzi³ ich jaki� góral znajomy Pani Rze-
gociñskiej. Pewnego dnia wysz³a z nim Jadwiga Rozmiar-
kówna maj¹ca znaczn¹ ilo�æ pieniêdzy i bi¿uteriê. Po pew-
nym czasie wezwano Pani¹ Rzegociñsk¹ do rozpoznania
zw³ok, które za Zakopanem znaleziono w studni. Zdaje siê,
¿e i tego górala, który j¹ zamordowa³ i z kosztowno�ci zra-
bowa³. By³a te¿ policja niemiecka. Pani Rzegociñska zw³oki
rozpozna³a. By³ przy tem i ten góral. Nie chc¹c zdradziæ spo-
sobu przemieszczania ludzi o�wiadczy³a, ¿e nie poznaje tych
zw³ok. By³y to jednak zw³oki �.p. Jadwigi Rozmiarkównej.
Sprawa ucich³a przez wzgl¹d na okupanta. (...) Zwróciæ siê
proszê do Pani Kazimiery Rzegociñskiej zam. obecnie Zako-
pane, która udzieli dok³adniejszych informacji. Sama t¹ hi-
storiê opowiedzia³a ju¿ na ówczesne czasy - postanowili�my
cicho przeczekaæ�. Pod listem podpisa³ siê doktor - nazwi-
sko nieczytelne. Z korespondencji matki wynika, ¿e raczej
nie uznawa³a tej relacji za wiarygodn¹. Brat, Andrzej Roz-
miarek uznaje to za jedn¹ z mo¿liwych okoliczno�ci �mierci
siostry. Doda³ w rozmowie, i¿ ów góral, siedz¹cy w areszcie
bêd¹cy jeszcze pod stra¿¹ Polaków zapytany ostatniej nocy
przed przekazaniem w rêce Niemców, czy zamordowa³ Roz-
miarkównê mia³ rzec: �Gdyby mia³ opowiedzieæ wszystkie
z³e rzeczy, które zrobi³em, nocy by nie starczy³o.� Ostatecz-
nie nie wiadomo, czy j¹ zabi³.

Okoliczno�ci �mierci � wersja II
� w Czechos³owacji

Matka otrzyma³a list od W³adys³awa Rzegociñskiego, syna Rze-
gociñskiej, który przekroczy³ granicê kilka dni przed Rozmiar-
kówn¹. Datowany by³ na 24 marca 1947r. i wys³any z miejsco-
wo�ci Commeringham ko³o Lincoln w Wielkiej Brytanii.
�Osoba górala-przewodnika, o którym Pani wspomina jest
po³¹czona tylko z moim pierwszym etapem ucieczki.
Ów góral przeprowadzi³ mnie przez granicê polsko-czesk¹ i
nastêpnie doprowadzi³ do pierwszej stacji kolejowej. Dalsz¹
drogê przeby³em w³asnym sprytem. Dojecha³em kolej¹ do
miejscowo�ci (nazwy nie pamiêtam) po³o¿onej oko³o sze�ciu
km od granicy czesko-wêgierskiej. Stamt¹d ju¿ piechot¹ do�æ
czêsto b³¹dz¹c, uda³o mi siê jednak przekroczyæ granicê w
odleg³o�ci siedmiu kilometrów od Koszyc, do których jeszcze
tego samego wieczora zszed³em (granica znajdowa³a siê na
górze po³o¿onej na pó³nocny-wschód od Koszyc) niezatrzy-
many przez nikogo po przenocowaniu w jednym z hoteli na
dzieñ nastêpny wyjecha³em do Budapesztu.
Po krótkim opisie swego przej�cia chcia³bym jeszcze dodaæ,
¿e droga przez granicê czesko-wêgiersk¹ nie by³a nawet wska-
zana mi przez górala-przewodnika, a jedynie wybrana przez
samego siebie�.
Z listu tego wynika, ¿e je¿eli góral wobec Rozmiarkówny
post¹pi³ podobnie, to j¹ przeprowadzi³ przez granicê i zosta-
wi³ sam¹ sobie w objêtej protektoratem Niemiec S³owacji. I
to jest drugie potencjalne miejsce �mierci Jadwigi Rozmiar-
kówny.
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Epitafium Jadwigi Rozmiarkówny na grobie jej rodziców  na cmentarzu parafialnym w Mosinie

Okoliczno�ci �mierci � wersja III
� na Wêgrzech

Byæ mo¿e jednak uda³o siê jej przedostaæ do Wêgier. W jaki�
sposób uprawdopodabnia t¹ wersjê wypowied� samej Rze-
gociñskiej, któr¹ matka przedstawia³a w listach w trakcie po-
szukiwañ córki. Otó¿ Rzegociñska mia³a pod koniec stycz-
nia 1940 r. otrzymaæ kartkê od Rozmiarkówny z ma³ej miej-
scowo�ci wêgierskiej z pozdrowieniami, ale bez podpisu. My-
�la³a, ¿e by³a to karta Jadwigi, gdy¿ nie zna³a nikogo na Wê-
grzech. Nadto ta forma � pozdrowienia z Wêgier bez podpi-
su � by³a umówiona z Rozmiarkówn¹. Rzegociñska zaraz t¹
kartê zniszczy³a, gdy¿ ju¿ wtedy by³a niepokojona przez ge-
stapo. Nazwa by³a trudna do zapamiêtania i nie mog³a pó�-
niej odtworzyæ.
Nie wiadomo, czy Rzegociñska mówi³a prawdê czy te¿ pró-
bowa³a os³oniæ swoje byæ mo¿e fa³szywe twierdzenie, ¿e w
studni nie by³o Rozmiarkówny. Wêgry zatem staj¹ siê trze-
cim, potencjalnym miejscem �mierci Jadwigi.
Matka usilnie szuka³a córki do roku 1956 wysy³aj¹c pismo
do Zwi¹zku Sowieckiego. Symboliczn¹ akceptacj¹ �mierci
córki by³o przeprowadzenie postêpowania spadkowego po
niej. W relacji syna, Andrzeja Rozmiarka, matka a¿ do �mierci
w roku 1973 wierzy³a, ¿e córka gdzie� ¿yje.

Po�miertna pamiêæ

Z relacji Jej brata i ¿yj¹cych jeszcze kole¿anek wynika, ¿e
mia³a ¿ywe usposobienie i czynny charakter, by³a ³agodna,
naturalna, bezpo�rednia i pe³na prostoty. Mia³a serce otwarte
i gdziekolwiek siê zjawi³a zdobywa³a ¿yczliwych ludzi, z
którymi nigdy nie zrywa³a wiêzi i kontaktu.
Epitafium jej po�wiêcone, znajduje siê na grobie jej rodzi-
ców na cmentarzu w Mosinie (przy g³ównej alei, kilka me-
trów przed Krzy¿em, po prawej stronie).

Po�miertnie nadano jej legitymacjê
Armii Krajowej (Komenda G³ów-
na Oddzia³ VK £¹czno�ci Zagra-
nicznej �ZAGRODA�) - funkcja
KURIERKA ORGANIZACJI
�OJCZYZNA� DO PARY¯A. Pa-
miêæ Jadwigi Rozmiarkówny
uczczono poprzez wpisanie jej na-
zwiska na tablicê upamiêtniaj¹c¹
Organizatorów Podziemnego Pañ-

stwa Polskiego na Ziemiach Zachodnich oraz na niedawno
ods³oniêtym pomniku po�wiêconemu Polskiemu Pañstwo
Podziemnego (zlokalizowanemu przy al. Niepodleg³o�ci, na
wprost klasztoru oo. Dominikanów).



Biblioteka Ziemi Mosiñskiej 2                                          - kurier z Mosiny

30

Tablica pami¹tkowa w kru¿ganku klasztoru Ojców Dominikanów w Poznaniu
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Przypisy

1) Po �mierci Emila Warmiñskiego, w li�cie do wdowy w roku
1913 napisa³, i¿ pamiêta³ j¹ wcze�niej jak przez mg³ê.
2) Opisa³ to w li�cie do ¿ony.
3) Korespondencja z tego okresu do i od Jadwigi oraz list
Marii Anuncjaty Siostry Urszulanki Mistrzyni do matki wska-
zuj¹ na to, i¿ by³a chora i wraca³a do zdrowia. Z kolei prze-
kaz jej brata wskazuje, ¿e nie by³a powa¿nie chora.
4) Wymieniony w ¿yciorysie Andrzeja Rozmiarka pióra jego
¿ony jako pierwszy.
5) �wiadczy o tym za�wiadczenie uczniowskie wystawione
przez Prywatne Gimnazjum Sióstr Urszulanek w Poznaniu
w VII klasie roku szkolnego 1934/35, wraz z zapisem wyku-
pionych biletów miesiêcznych we wrze�niu i pa�dzierniku
1934 r., oraz w maju i czerwcu 1935 r.).
6) Za co otrzyma³ dyplom z podziêkowaniami od Prezydenta
Poznania, Cyryla Ratajskiego, zreszt¹ swojego szwagra.
7) Prezesem nie by³a tylko dlatego, ¿e statut t¹ funkcjê prze-
widywa³ tylko dla mê¿czyzn. Prezesem natomiast � co wy-
nika ze zdjêæ � by³ starszy, za¿ywny Pan, który zdaje siê
pe³ni³ j¹ bardziej honorowo, ni¿ realnie.
8) Mam. - tak w skrócie nazywa³a w listach matkê.
9) Wed³ug opowiadañ brata Andrzeja Rozmiarka, ju¿ w okre-
sie miêdzywojennym mówi³o siê o zalaniu �wiata przedsta-
wicielami ¿ó³tej rasy, g³ównie Chiñczyków.
10). W li�cie wtr¹ci³a równie¿ uwagi o zamieszaniu wokó³
pochówku Marsza³ka w katedrze krakowskiej. Uznawa³a ra-
cjê abpa Sapiehy, który nie chcia³ pochowaæ Pi³sudskiego na
Wawelu. �A oni projektowali znów drugi pogrzeb dla od-
�wie¿enia legendy i umocnienia siê przy ¿³obie�. Zauwa¿y³a
równie¿ z rado�ci¹ wzrost religijno�ci � zw³aszcza u mê¿-
czyzn. S³ysza³a, ¿e we Francji mia³o �byæ ponoæ podobnie�.
11) Jules Loane � brat Adrienne by³ wspó³organizatorem JAM-
BOREE 1937. Opowiedzia³ � wg relacji brata Andrzeja �
Jadwidze Rozmiarkównie o tym, ¿e Baden-Powell opu�ci³
trybunê w momencie rozpoczêcia pokazu Polaków (na defi-
ladzie by³), oburzony wojskow¹ postaw¹ harcerzy. Zdaniem
Andrzeja Rozmiarka, traktowa³ harcerstwo bardziej jak za-
bawê ni¿ przygotowanie do wojska.
12) Na powietrzu.
13) Jak twierdzi brat Andrzej.
14) W relacji brata Andrzeja.
15) Towarzystwo to by³o powi¹zane z firm¹ Dr Romana Maya
i zajmowa³a siê m. in. eksportem produktów Dr Romana Maya
� relacja brata Andrzeja Rozmiarka.
16) Zachowane karty listu bez daty
17) Witold Fryderyk Grott ur. 27 stycznia 1912 r.; w latach
1933-1934 Prezes M³odzie¿y Wszechpolskiej; 1 wrze�nia
1936 r. obj¹³ stanowisko sekretarza Polskiej Rady Interesan-
tów Portu Gdañskiego, która stanowi³a namiastkê samorz¹-
du gospodarczego polskiego na terenie Wolnego Miasta
Gdañska; bra³ udzia³ w Polskim Towarzystwie Kulturalnym;
interesowa³o go polskie  szkolnictwo, organizacje m³odzie-
¿owe, zw³aszcza harcerstwo, urz¹dzi³ np. wieczornicê; ��ci¹-
ga³ te¿ tu ludzi m³odych na praktyki do polskich instytucji
albo na odpoczynek� � napisa³ Kiry³ Sosnowski; interwe-
niowa³ w sporach miêdzy niemieckimi urzêdnikami Gdañ-
ska a firmami polskimi; wraz z Kiry³em Sosnowskim i ks.

infu³atem Józefem Pr¹dzyñskim za³o¿y³ pod koniec wrze-
�nia 1939 r. konspiracyjn¹ organizacjê �Ojczyzna� [Odpis  z
¿yciorysu Witolda Grotta napisanego przez Kiry³a Sosnow-
skiego � AP w Poznaniu 53/4811/8; Maszynopisy biogramów
do �S³ownika konspiracji wielkopolskiej 1939-1945� dzia-
³aczy Ojczyzny i cz³onków � AP w Poznaniu 53/4811/10; ni-
¿ej wiêcej na jego temat � w podrozdziale MI£O�Æ]
18) W zwi¹zku z tocz¹c¹ siê spraw¹ firmy Dr Romana Maya.
19) Znów wa¿ny, choæ drobny szczegó³ maj¹cy znaczenie w
jej wyprawie kurierskiej. W pierwszym etapie szlaku mia³a
dotrzeæ do krewnych lub do znajomych � najprawdopodob-
niej tych poznanych latem 1938 r.
20) Raz tylko w korespondecji napisa³a inicja³; wg brata An-
drzeja - Hempowicz.
21) Stanis³awa Ratajska, ¿ona Cyryla i siostra Haliny Roz-
miarkowej
22) Brat S³awy i brat przyrodni Jadwigi.
23) Na sopocki adres matka wys³a³a kartkê Rozmiarkównie.
24) Odpis ¿yciorysu Witolda Grotta napisanego przez Kiry³a
Sosnowskiego, Archiwum Pañstwowe w Poznaniu 53/4811/
8
25) Przekaz brata Andrzeja Rozmiarka
26) Nazwisko niewyra�nie zapisane.
27) Odpis listu do Janiny Rozumowej z 18 maja 1947 r.
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Notka o autorze

Przemys³aw MIELOCH �
urodzony 3 kwietnia 1970 r.;
¿ona mosinianka Anita Plu-
miñska-Mieloch � dyrektor
Gimnazjum nr 1 w Luboniu,
autorka podrêczników, æwi-
czeñ oraz poradników dy-
daktycznych a tak¿e powie-
�ci �Widok na taras�, dwój-
ka dzieci � Agnieszka (11
lat) i Tomek (3 lata). Pracu-
je w Urzêdzie Gminy Ko-
morniki, gdzie zajmuje siê
m.in. promocj¹ i pozyskiwa-

niem �rodków zewnêtrznych, a tak¿e opracowywaniem Wie-
loletnich Planów Inwestycyjnych.
Od dzieciñstwa do czasów studenckich mieszka³ w Swarzê-
dzu. Uczêszcza³ do II LO w Poznaniu, w którym w drugiej
po³owie lat 80. by³ wspó³pracownikiem, a w IV klasie re-
daktorem naczelnym podziemnej licealnej gazety �Echo
Dwójki�. Na pocz¹tku lat 90. pisywa³ do swarzêdzkiego
�Prosto z Ratusza�. Obroni³ pracê magistersk¹ na Wydziale
Historii UAM w Poznaniu pt. �Wolny rynek w �wietle en-
cyklik Jana Paw³a II�.
Od roku 1995 zamieszka³ z Mosinie. Pracowa³ w �Dzienni-

ku Poznañskim�, w którym koñczy³ pracê jako szef dzia³u
informacyjnego. W latach 1996-2000 by³ redaktorem naczel-
nym czasopisma regionalnego �Wie�ci z...�.
W roku 2002, jeszcze przed wst¹pieniem do UE, przygoto-
wa³ wniosek unijny dla Stowarzyszenia Pomocy Potrzebu-
j¹cym im. �w. Antoniego w Mosinie w ramach Programu
�M³odzie¿�. UE wniosek zaakceptowa³a. Przyznano ponad
20.000 z³, które w wiêkszo�ci przeznaczono dla potrzebuj¹-
cych dzieci na obóz w £agowie.
Od roku 2004 dzia³a w Radzie Rodziców przy SP nr 1 w
Mosinie, która powierzy³a mu koordynowanie dzia³añ na
rzecz utworzenia Gimnazjum nr 1. Dzia³ania po 1,5 roku
starañ zosta³o zwieñczone sukcesem.
Jest wspó³za³o¿ycielem i obecnym prezesem zarz¹du Sto-
warzyszenia Przyjació³ Jedynki. Pocz¹tkowo sfer¹ dzia³a-
nia stowarzyszenia by³o wsparcie szko³y m.in. w zakresie
pozyskiwania funduszy na zajêcia dodatkowe, system mo-
nitoringu. Wnioski zosta³y przyjête.
Stowarzyszenie realizuje projekt �Okres Powstania Wielko-
polskiego na terenie ziemi mosiñskiej i w okolicy� wspó³fi-
nansowany przez Urz¹d Marsza³kowski Województwa Wiel-
kopolskiego. W trakcie realizacji jest równie¿ program �Ja-
dwiga Rozmiarkówna � kurier z Mosiny� dofinansowywa-
ny przez Starostwo Powiatowe w Poznaniu. Pasjonat histo-
rii i dzia³añ samorz¹dowych.

Stowarzyszenie Przyjació³ Jedynki w Mosinie jest organizacj¹ dzia³aj¹c¹ na terenie i na rzecz Ziemi Mosiñskiej.
Zapraszamy do wspó³pracy na ka¿dym polu dzia³alno�ci spo³ecznej.

Przemys³aw MIELOCH

Kontakt:
mielochp@wp.pl;
tel. 603047341

Prosimy o wsparcie dzia³alno�ci Stowarzyszenia Przyjació³ Jedynki
Konto GBS w Mosinie:
92904800072001000177340001

Stowarzyszenie Przyjació³ Jedynki


