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Maria Jarnuszkiewicz, ps. "Marysia” , ur. 11 .12 .1912 r. w Lublinie 

córka Synezjusza Tomasza i Heleny z Jarnuszkiewiczów Jarnuszkiewicz. 

Ojciec inżynier-chemik, wicedyrektor cukrowni Lublin.

Maturę uzyskałam w Państwowym Gimnazjum Żeńskim im. "Unii Lu

belskie;}" w 1931 r. Studiowałam następnie w Centralnym Instytucie 

Wychowania Fizycznego w Warszawie, który ukończy’ am w 1934 r. Przez 

następne dwa lat© pracowałam w CIWF jako asystent. vV 1945 r. w lutym 

podjęłam równocześnie pracę nauczyciela wychowania fizycznego w 

Żeńskim Gimnazjum im, Cocylii Plater-Zyberk, a wieczorami prowadzi

łam gimnastykę w Wojskowym Ośrodku Wychowania Fizycznego. Od roku 

1946 zrezygnowałam w zajęć w CIWP przyjmując pełny etat nauczycielski 

17 w/w szkole gdzie pracowałam do chwili wybuchu wojny w 1939 r,

W czasie oblężenia farszawy wraz z siostrą Haliną zgłaszamy się 

ochotniczo do pracy w "Białym Krzyżu” gdzie wraz z koleżanką siostry 

Hanną Malewską odbywamy długie wynrawy na ostatnie pcz.ycje obronne 

naszych żołnierzy donosząc im różno produkty żywnościowe, a po wy

czerpaniu takowych chodziłyśmy dalej z tzw. "dobrym słowem" co było 

dla nich dużą pomocą wiedząc, że ktoś o nich myśli i pamięta. Trasy 

naszych wędrówek to najczęściej Wola, Szczęśliwice i in. Raz nawet 

miałyśmy nocny dyżur na Placu Zamkowym celem zaopatrzenia wycofują

cych się żołnierzy do Warszawy w papierosy.

Najstarsza nasza siostra Irena jako siostra rezerwy Czerwonego 

Krzyża dostała rozkaz odwiezienia rannych do Mińska Mazowieckiego, 

no i po różnych perypetiach wylądowała w Rumunii, następnie w Egipcie 

i wreszcie pracowała jako przełożona w stopniu maj ort szpitala wo

jennego w armii gen. Andersa.

Po zakończeniu działań wojennych, w grudniu 1939 r. zosta>am 

źaprzysięzońy do pracy w SZP, n>stępnTe Z# Z, a pótam AKp Pracowałyś

my z siostrą jako szyfrantki w komórce łączności z zagranicą w Dziale 

V Komendy Głównej AK, którego to działu szefem był płk. Kazimierz 

Pluta-Czechowski. Komórka nasza zwana najpierw ”SzAaczki" potem

4



-  2 -

"Karolinki” rozros>a się od kilku osób do oko-1 o 20—u. Pracowałyśmy 

z siostrą we własnym domu (Zakopiańska 23)» a z powodu dużej ilości 

pracy dodano nam do pomocy małżeństwo Lierów Hanna i Kazimierz, róŵ - 

nież mieszkańców Saskiej Kępy. W naszym domu mieszała również nasza 

matka i brat, który również należał do AK. Równocześmie bratam udział 

w tajnym nauczaniu na kompletach zorganizowanych przez Dyrektorkę 

Gim. im. C. Plater-Zyberk.

Wybuch Powstania ztstaje mnie i Danusię Wicentowicz-Hiżową na 

ul. Dzikiej, gdzie miałyśmy poleceniu się zameldować. Następnie prze- 

szłyśmy na Wolę, gdzie dosta>yśny rozkaz od "Bronki” (szefowej komó

rek kobiecych) dotarcia do śródmieścia. Ponieważ okazało się to już 

niemożliwe skierowano ma na cmentarz kalwiński, a następnie dołą- 

cżyłyśmy do reszty nasze,! "konórki” do fabryki Kamlera, skąd - wobec 

zagrożenia niemieckiego - przeszłyśgr przez getto na Starówkę przez ul. 

Barokową (czasowy pobyt) do Archiwum Akt Dawnych aa ul. Długiej pra

cując dalej przy szyfrowaniu i odszyfrowywaniu depesz do i z Londynu.

Dnia 21.8.1944 r. zostałam, jak i moja siostra Halina, odznaczo

na Krzyżem Walecznych dostając równocześnie rozkaz do przejścia na Żo

liborz celem nawiązania łączności między d-cą Żoliborza ”Żywicielem" 

a Starówką. Pracowałyśmy już na nowym szyfrze do chwili ranienia w 

chwili kiedy niosłyśmy meldunek do radiostacji z -irośbą o -nomoc 

artylerii sowieckiej. I to byl koniec mojej działalności w AK.

Po wojnie pracę zawodową rozpoczęłam po wylecz niu się z rany

od września 1945 r* pracując kolejno* w Ministerstwie Odbudowy w
po

Sekretariacie Ministra Odbudowy do dn. 1.7*1949 r . ; n stępnie *  prze

kształceniu Ministerstwa w Instytucie Budownictwa Mieszkaniowego od 

1.7.1949 r. do 1.9*1960; a następnie od 1.9.1960 r. do 1.2.1977 r. 

w Zakładzie Współprac/ z Zagranicą w Zakresie Piśmiennictwa Naukowego 

przy Centrum Informacji Nukowej, Technicznej i Ekonomicznej na
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stanowisku starszego redaktora a od 1 . 4, 1974. p. Jako kierownik 

redakcji ZWZ. Od 1*2,1977 r. przesz>am na emeryturę.

Wzmianki o nas znalazłam w dwóch książkach:

1. Stanisław Podlewski - "Rapsodia Żoliborska", 1 wyd. (s*348),

2. Kazimierz Malinowski "Mirski” - "Na Północ od Starówki” - 

Żołnierze łączności Żoliborza, PIW 1988 (ss*123, 158, 245),

Obecnie mieszkam w dalszym tłągu na
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