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Jarnuszkiewicz Halina, ps. "Hala”, ur. 17.XII.1910 r. w Lub

linie, córk8 Synezjusza Tomasza i Heleny z Jarnuszkiewiczów Jar
nuszkiewicz. Ojciec inżynier-chemik, wicedyrektor cukrowni lub
lin. v

Ukończyłam w Lublinie gimnazjum państw, żeńskie im. Unii Lu
belskiej, a następnie w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim - fi
lologię romańską, uzyskując w 1934 r. dyplom magistra filozofii. 
Jednocześnie pracowałam w sekretariacie KUL oraz udzielałam koree,.
petycji.

Od sierpnia 1935 r. przenosimy się do Warszawy, gdzie dosta
ję pracę w Kuratorium Okręgu Szkolnego Warszawskiego. Mieszkamy 
wówczas n8 ul. Koszykowej 17 /róg Natolińskiej/, a następnie od 
czerwca 1939 r. - na ul. Asfallpwej 11. W Kuratorium pracuję do 
6.XII.1939 r. tj. do czasu kiedy zarządzeniem niemieckich władz 
okupacyjnych większość pracowników została zwolniona.

Wybuch wojny zastaje mnie w Warszawie. Zgłaszam się wraz z 
siostrą Marią^do jakiejkolwiek pracy w obronie Warszawy. /Starsza 
moja siostra Irena dostała powołanie jako siostra rezerwy Czerwo
nego Krzyża i ewakuowała szpital wojskowy z Warszswy/* Dostajemy 
pracę w "Białym Krzyżu" i wraz z naszą przyjaciółką Hanną Malew
ską /jeszcze z czasów szkolnych i KMijót studiów na KUL/ gawro b aa- 
ły^6tep»e oblgćoftiq' docieramy na pierwsze linie obronne przynosząc 
żołnierzom czekaladę, papierosy i owoce, 8 później już tylko in
formacje o życiu i nastrojach ludności w bombardowanej stolicy.
Trasy naszych wędrówek % to przeważnie Wola - cmentarz Wolski.Pewnej nocy witałyśmy wycofujących się uc tf_Wy
zczęś lwice i in. kołnierzy, którym wręczałyśmy papierosy.

Po upadku Warszawy utrzymuję bliski kontekt z Hanną Malewską,
które już w grudniu 1939 r. wprowadza nas do pracy konspiracyjnej
jako szyfrantki w komófbe łączności z zagranicą istniejącej w

■ Dziale V - Łączność Komendy Głównej najpierw SZP, potem ZWZ, a
y nas 1 ?Pnie AK^TŚzefem te^o Oddziału był płk Kazimierz Pluta-Cza-

Ji.r J chowski, bezpośrednim szefem naszej komórki, zwanej najpierw
/m Ą  "Szwaczki", e następnie "Karolinki" - Janina Karasiówna /pe. "Bro-
^ ^  nk8"> "Rybka", "Haka"/, której bezpośrednio podlegała Hanna Malewf-ł

V  Sk8’ p8,,,H8nia" ^8k0 kierowniczke szyfrantek. Dzięki temfti że od 
maja 1940 r. przeniosłyśmy się do własnego domu na Saskiej Kępie 
/ul. Zakopiańska 23/,miałyśmy b. dobre warunki do pracy konspira
cyjnej, a także możliwości przechowywania różnych trefnych" mai?, 
riałdw. Mieszkał,^ , matką i te* pracował w kęy-
piracji. >0̂ )1 f(l/V)srtu '/(h&l. Ôî Yl/yyU U
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Obok pracy konspiracyjnej uczyłam dwoje dzieci w zakreaig^ > 
szkoły powszechnej, dzięki czemu ojciec ich, inż*- arch. Ki Zaręb
ski zameldował mnie fikcyjnie jako pracownika ZUS i załatwił mi 
tzw. "Arbeitskarte", co chroniło przed wysłaniem n8 roboty
do Niemiec i umożliwiało w miarę bezpieczne poruszanie się po 
mieście.

Grupa szyfrantek liczyła najpierw kilka osób lecz wkrtCce 
rozrosła się do ok. 20 /o ile mnie pamięć nie myli/. Praca nasza 
polegała na zaszyfrowywaniu wzgl. rozszyfrowywaniu dostarczanego 
z Komendy Głównej materiału. Krótkie depesze przeważnie szyfro
wany, wzgl. odczytywano na dyżurach pełnionych codziennie w róż
nych lokalach wynajdowanych u osób prywatnych i czysto zmienia
nych dl8 względów bezpieczeństwa, a materiały obszen.e - długie 
sprawozdania, meldunki wywiadowcze itp. liczące często kilkadzie
siąt stron maszynopisu, zaszyfrowywane były w domach tzw. "cha
łupach*, głównie u nasc'^u Hanny i Kazimierza LaJrów ps. fCróle" 
którzy mieszkali blisko nas na ul. Dąbrowieckiej i mieli również 
odpowiednie do tej pracy^trwającej nieraz 20 godzin bez przerw) 
mieszkanie. Materiały te, pisq}Kne na maszynie były nssttpnie w 
odpowiedniej komórce fotografowane i zmniejszane orsz w speąjal- 
nym opakowaniu fłosterczane przez kurierów a(ô ą lądcwą lub lotni
czą do Londynu. Zajmowała się tym już inng^komórka /'Zagroda "/Ir 

Wybuch Powstania rozpoczynam zgodnie z rozkazem - na Woli 
wraz z Hanną Malewską - najpierw.* domu przy ul. letniej, potem
przy K.G. - na ul. Dzielneĵ rSifTam dołączają do nas - moja siostro- '0 ~ "Marysia", "Murka^/Maria/Pogorzelsjćay^ '•Danusia* /Danuta WiiLcen-
towi!czS/rj1|.Hii K. Lirowie /"Król|Pv. iiyłyśmy w^tałym pogotowiu 
do szyfrowania wzgl. odczytywania depesz, wysyłanych i nadsyła
nych drogą radiową od nas i do nas z Londynu. Wobec zagrożenia 
i upadku Woli, wycofujemy się przez zburzone Getto na Starówkę 
Wraz z Komendą Główną, radiostacją i ochroną K.G. Zostajemy 
zakwaterowane najpierw na ul. Barokowej /w gmachu szkoły/, a 
po kilku dniach na ul. Długiej /ró0 Podwalu/. W dn. 21 VIII.1944- 
odznaczona zostałam Krzyże** Walecznych i tego samego dnia zosts
ję wraz z siostrą "Marysią" oddelegowana na Żoliborz dla nawiążą^ 
nia łączności radiowej między d-cą Żoliborza "Żywicielem" /płk. 
Mieczysław Niedzielski/ a Starówką. Drogę przeszłyśmy kanałami 
/wejście na pl. Krasińskich^- wyjście na pl. Wilsona/. Było to 
drugie przejście; przed nami poszedł "Grzegorz" /gen. Tadeusz 
Pełczyński/. Nam towarzyszyli dwa i rcrn +
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żłnierze ochrony oraz przewodnik. Na Woliborzu pracowałyśmy tak 
samo z tym, że b&zposredio była przy nes radiostacja. Nasze m.p. 
było na ul. Suzina w kinie "Tęcza", a w czasie końcowych dni# 
natarcia Niemców przeniesiono nas do dowództwa na pl. Inwalidów 
w domu WSM.rhx£hx£bxx W ostatnich dniach walk zostaję ciężko ran
na w nogę w chwili, gdy szłam z meldunkie^od Żywiciela do radio
stacji. Do tej akcji zgłosiłam się wraz z siostrą ochotniczo. 
"Marysia" ratując mnie również zostałaYVTiowę. Rannych przeniesio
no ttldfe do szpitala na fortach żoliborskich.

W 1944 r. dostałam stopień porucznika.
Po upadku Powstania Niemcy wywożą wszystkich rannych z Żolioo* 

pza do obozu przejściowego w Pruszkowie, skąd rozdzielani zosta
ją do szpitali n8 linii EKD. Dostajemy się z siostrą do Szpitala 
Powiatowego w Grodzisku i tam doczekałyśmy się wejścia Sowietów, 
którzy 17,1.1945 bombardowali uchodzących Niemców M Grodziska.
Już 21.1. wracamy do Warszawy razem z bratem, który też był ran
ny na Mokotowie /był w ągrapowania "Baszta"/ i leżał w szpitalu w 
Tworkach. Dom nasz ocalał dzięki naszej matce, która ukryła się 
w piwnicy i dwa razy ugasiła pożar, ratując nasz dom i okoliczne 
przed zagładą. Na wiosny tegoż roku zostaję wysłana przez nowe 
władze AK do Bydgoszczy z różnymi materiałami - i to była ostat
nia moj8 akcja związane z konspiracją.

W końcu maja odnawia mi się rana - zapalenie szpiku kostnego
- ciągłe ropiejące flegmony i wysoka gorączka unieruchomiąją 
mnie ne wiele miesięcy, aż wreszcie trafiam do prof. Adama Grucy, 
który w kwietniu 1946 r. operuje mi nogę i zaczynam wracać do 
zdrowia.

Od 1-X1.1946 r. rozpoczynam pracę w Centralnym Urzędzie Pla
nowania jako sekretarka dyrektora Prezydialnego CUP Wacława Szuri- 
ga. W kwietniu 1949 r. CUP ulega likwidacji i zostaję przeniesio-
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^ sekretarza Komitetu Ekonomicznego Rady Ministrów. Dyrektorem Biura

na do Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego na stanowisko

^  V A / t  KERM był prof. Stefan Rozmaryn, Stanowisko to pełnię do kwietnia 
^ 9^0 r. Jako były żołnierz AK, absolwentka KUL, "obca klęskowo"
^ ^'mająca rodzinę za granicą/"stanowię zagrożenia dla PRL. Po krót- 

wv- jrv- , k kiej pracy w Biurze Prawnym PKPG - od 1.X.1950 r. xsxpxxx zostaję
przeniesiona^na własną prośbę do Polskich Wydawnictw Gospodarczych 

^ ^ ^ / " P 0!308"/. gvizie âk0 re(i8ktor pracowałam do końca 1952 r.
^ ^  Z chwilą ̂ tworzenia Polskiej Akademii Nauk postarałem

si  ̂//hie bez trudności^związanych z moim "trefnym" życiorysem)o
Jak° sekr8tsrz » nowo zorganizowanym kwartalniku
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"Nauka Polska", którego redaktorem naczelnym był prof. Józef* Cha- 
łasiński, csł. rzecz. PAN, Sekretarz Wydziału I - Nauk Humanistyk— 
nych PAN. Od stycznia 1957 organizujemy nowe czasopismo PAN pn. 
"Kultura i Społeczeństwo" i tam się przenoszę z "Nauki Polskiej^
W związku z usunięciem w 1959 r. prof. Chałasińskiego ze wszyst
kich stanowisk, przechodzę - na propozycję prof. Janusza Groszkow- 
skiego. red. nacz. "Nauki. Polskie j* i ówczesnego prezesa PAN - n&. 
dawne swô tr stanowiśko(do "Nauki PoTskiej". Pracę tę przerywa mi 
ciężka żółtaczka zakaźnaj;^przebywam w szpitalu od czerwca 1964 
do czerwca 1965. Powoduje to fioje przejście na wcześniejszą erner/*- 
turę od 1.VII.1965 r. Jednak we wrześniu 1968 r. prof. Chałasiń- 
ski, który w tym czasie powrócił do łask, zatrudnia mnie ponownie.
na pół etatu.jako sekretarza odpowiedzialnego redakcji w "Kultu-

• ttrze i Społeczeństwie. Na tym stanowisku pozostałam do 3L. XII,198£, 
kiedy przeszłem już na pełną emeryturę.

Obecnie m i e s z k a m y w  dalszym ciągu na Saskiej Kępie, 
przy ul. i prowadzę żywot starei
emerytki. y/ r

‘f  bjld i 

Wmianki o nas znalazłam w dwóch książkach:
1.Stanisław Podlewski - "Rapsodia żoliborska", 1 wyd. /a. 348/.
2. Mazimierz Malinowski "Mirski" - "Ns północ od Starówki - ŹołnCl 

rze łączności Żoliborza, »£iix PIW 1988, /ss. 123, 158, 245/.
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m e m o r i a ł
Generał Marii Wittek Toruń 2 IX 2002 r.

Pani Halina Jarnuszkiewicz

87-100 TC___
iz.3163 EZ/WSK 2002 03-934 Warszawa

Szanowna Pani,

W imieniu prof. Elżbiety Zawackiej dziękuję za list. Niestety nie mogę Pani pomóc w 

sprawie danych o Marii Wiszowatej-Kwaśniewskiej ponieważ w naszym Archiwum nie 

posiadamy o niej żadnych informacji. Także wymienione przez Panią: Stefania Wójciakowa i 

Krystyna Kulman nie figurują w naszej kartotece i nie składały u nas swoich relacji. W 

związku z tym bardzo jesteśmy zainteresowani uzyskaniem informacji, które Pani posiada o 

w/w kobietach-żołnierzach. Jak Pani wie każda nowa relacja wzbogacająca nasze zbiory jest 

dla nas bardzo cenna. Może zechciałaby Pani udostępnić nam adres syna p. Marii Wiszowatej, 

chcielibyśmy nawiązać z nim kontakt?

Szanowna Pani jednocześnie informuję, że posiada Pani w naszym Archiwum teczkę 

osobową o numerze inwentarza 420/WSK. Pani śp. Siostra Maria Jarnuszkiewicz także 

posiada teczkę o numerze 421/WSK. Zwracam się do Pani z prośbą o przesłanie zdjęcia 

swojego i siostry (z lat 40-tych lub późniejsze), a także wszelkich dokumentów lub ich 

kserokopii związanych z osobą Pani i Pani siostry (np. metryka urodzenia, świadectwa 

szkolne, oświadczenia świadków, legitymacje, zaświadczenia z pracy itp.). Staramy się 

zgromadzić w teczkach jak najwięcej materiałów tak, aby w przypadku opracowywania 

biogramu był on dokładny. Wszelkie zgromadzone u nas materiały są udostępniane jedynie w 

celach naukowych.

Szanowna Pani, przesyłam materiały na temat naszego Archiwum. Obecnie z 

inicjatywy prof. Elżbieta Zawackiej (ps. „Zo”), która mimo, że ma lat 93 jest wciąż aktywna, 

powstaje Muzeum Wojskowej Służby Polek, jedyna tego typu placówka w Polsce. Załączam 

serdeczne pozdrowienia i życzenia zdrowia.

Z wyrazami szacunku

6Mc-<2— o 
Dokumentalistka Archiwum WSK
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