ANNA MARIA STOGOWSKA

CÓRKA ZESŁAŃCÓW SYBERYJSKICH
MARCELINA ROŚCISZEWSKA (1875-1949)
W WALKACH Z BOLSZEWICKIM NAJEŹDZCĄ
W walkach o niepodległą Ojczyznę szczególne miejsce przypadło
działaczce społecznej z Płocka, dyrektorce Szkoły Udziałowej Marcelinie
Rościszewskiej, córce zesłańców syberyjskich 1 . Została Komendantką Narodowej Służby Kobiet, która zajmowała się pomocą dla wojska, a ponadto
wspierała Koła Legionistów, Komendy Drużyn Wojskowych, Związek Obrony
Ojczyzny oraz rodziny żołnierzy. Organizowała zaplecze socjalne w postaci
kuchni, dbała o zabezpieczenie umundurowania oraz broni z pieniędzy
zebranych na zbiórkach prowadziła akcję agitacji dla przyszłych żołnierzy.
Służąc własnym przykładem, postawy patriotycznej, dwóch synów oddała
do wojska. Syn Lech Marcin (1897-1994) wstąpił do formowanego w Płocku
2. szwadronu 4. pułku ułanów. Był trzykrotnie odznaczony Krzyżem Walecznych.
Czesław (1898-1965) został obrońcą Lwowa, służył w 8. palu. On także wsławił
się w bojach i został odznaczony Krzyżem Walecznych.
Akcja pomocy dla oblężonego Lwowa była dla Marceliny Rościszewskiej
próbą działania w warunkach wojennych. Zorganizowała Płocki Komitet Obrony
Lwowa. Zebrała tony żywności, jeden z pociągów składał się z 8 wagonów. 2
Sama pociągiem pancernym przewoziła żywność dla głodujących mieszkańców
miasta. Napadnięta przez bolszewików w drodze, dzielnie odparła ich atak.
Dzięki jej akcji agitacyjnej wyruszyło do Lwowa 250 ochotników, wyposażonych
w ubrania i broń, a ich rodziny otrzymały pomoc materialną3.
Duża rolę odegrała Rościszewska podczas obrony Płocka w dniach 18-19
sierpnia 1920 roku, gdy bolszewicy napadli na Płock. W swojej szkole
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Marcelina Rościszewska napisała w 1941 roku „Pamiętnik”, którego rękopis
przechowywany jest w Muzeum Mazowieckim w Płocku, (MMP/H/1940). Pamiątki po
matce przekazał do Towarzystwa Naukowego Płockiego (TNP) Lech Rościszewski,
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Towarzystwa Naukowego Płockiego, „Płocki Rocznik Historyczno-Archiwalny”, 1995,
t. I, s. 117-123.
2
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zorganizowała szpital polowy, herbaciarnię, biuro pisania listów. Sama włączyła
się w nurt walki, przeprowadzając żołnierzy na tyły wroga4. Za odwagę i męstwo
została odznaczona Krzyżem Walecznych. Otrzymała też inne państwowe
odznaczenia: Medal Za Wojnę 1918-1921 5 , Medal Dziesięciolecia Odzyskania
Niepodległości6 , Medal Niepodległości 1937 r.7 oraz Złoty Krzyż Zasługi.
W okresie międzywojennym kierując Państwowym Gimnazjum im.
Reginy Żółkiewskiej nadal związana była z wojskiem jako „matka chrzestna”
6 Pułku Piechoty Legionów oraz założycielka Domu Inwalidów. Była
inicjatorką utworzenia Płockiego Komitetu Przysposobienia Kobiet do Obrony
Ojczyzny, Czerwonego Krzyża oraz Ligi Obrony Powietrznej i Przeciwgazowej.
Podczas I wojny kobiety płockie utworzyły organizacje, które działały na rzecz
żołnierza polskiego przyczyniając się do werbunku młodzieży do wojska, jak
też przygotowania i wyposażenia. Tu szczególnie chodziło o młodych ludzi,
których należało pozyskać do wstępowania do Legionów Piłsudskiego. Akcja ta
była prowadzona przez przedstawicieli Legionów. Na Mazowszu Płockim
zaczęły powstawać pierwsze formacje Wojska Polskiego, oparte na zaciągu
ochotniczym. Po wypędzeniu niemieckiego okupanta i odzyskaniu niepodległości Polski 11 listopada 1918 roku przystąpiono do formowania 4 pułku
ułanów. Pierwszy szwadron pułku formował się w Łomży, drugi w Mławie,
trzeci w Płocku. Do 3 szwadronu wstąpiło 200 ochotników z terenu Mazowsza
Płockiego. Wywodzili się oni głównie ze sfery ziemiańskiej i inteligencji
płockiej. Wśród działaczy wyróżnili się por. Wacław Zdziarski i ziemianin
Tadeusz Sułowski8. Często ochotnicy nie mieli nic oprócz dobrej woli i chęci
walki. Dużą rolę w wyposażeniu ułanów odegrali ziemianie miejscowi, którzy
przekazywali konie dla wojska. Zaczęły się też formować pułki piechoty.
W Płocku 6 pp Legionów. Wyposażeniem przyszłych żołnierzy zajmowały się
głównie kobiety. Powstały także ochotnicze oddziały kobiet, które miały zastąpić
mężczyzn, wyruszających do boju.
W 1914 roku z rozkazu Aleksandry Szczerbińskiej (późniejszej żony
Marszałka Piłsudskiego) przybyła do Płocka Janina Bedekówna (1891-1977)
pseudonim „Szara”. Była znaną w tym środowisku działaczką Polskiej Partii
Socjalistycznej-Frakcja Rewolucyjna i niepodległościowego ruchu kobiecego9.
Pochodziła z patriotycznej rodziny felczera Władysława Bedeka. Po uzyskaniu
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świadectwa dojrzałości pracowała jako nauczycielka w Kaliskim, następnie
podjęła studia na Uniwersytecie we Lwowie w zakresie biologii. Tam
zaangażowała się w życie polityczne i społeczne. Przeniosła się do Warszawy,
gdzie kontynuowała studia w Wyższej Szkole Ogrodniczej. Po zdobyciu
dyplomu pracowała w szkolnictwie i instytutach rolnych. Nie zaprzestała swej
działalności politycznej, obok Ludwiki Chełmickiej i Izy Moszczeńskiej .
Po przybyciu do Płocka zorganizowała Ligę Kobiet Pogotowia
Wojennego pierwszą jawną ekspozyturę Legionów 10 . W marcu 1915 roku
rozpoczęto półjawny werbunek do Legionów. Pierwsza grupa 27 płocczan
wyruszyła do Legionów rankiem 8 kwietnia 1915 roku. Wywodziła się
z młodzieży miejscowych szkół. Wśród nich był Władysław Broniewski, który
w swym Pamiętniku napisał, że ochotnicy zostali obrzuceni kamieniami 11 .
Oddział płocki wcielono do 4. kampanii V batalionu 1. pułku I Brygady 12 .
Ekwipunkiem pierwszego oddziału ochotników zajęła się organizacja Liga
Kobiet Pogotowia Wojennego. Członkinie Ligi: Janina Bedekówna, Janina
Drobiówna, Eugenia Grodzka, Helena Gruberska, Stanisława Jaśkiewiczowa,
Henryka Kulmówna, Leonia Przybyszewska, Janina Przybyszewska, Irena
Wojtaszewska, Jadwiga Wróblewska wykonywały różne czynności w zależności od potrzeb. Zbierały pieniądze, szyły odzież, występowały na wiecach.
Aktywnymi działaczkami były również: Zofia Grabowska, Stanisława Tarnowska, Karolina Przybyszewska, Maria Łapińska, Julia Kisielewska.
Organizacja liczyła 30 członkiń13. Kobiety wykazywały się dużą aktywnością.
Przygotowanie ekwipunku dla ochotników wymagało dużej zaradności.
Wyposażenie składało się z plecaka, manierki i kubka. W plecaku znajdowały
się: zmiana bielizny, dwa ręczniki, chustki do nosa, poszewka do słomy,
scyzoryk, nóż, mydło, notes, ołówek, pakiet sanitarny, łój kozłowy do nóg,
przybory do szycia, herbata, czekolada, wędlina i chleb. Członkinie ufundowały
sztandar dla 4-pułku Legionów Polskich, który przywiozły na zborny punkt
w Piotrkowie: Maria Łosiowa i Eugenia Grodzka. Białoczerwony sztandar
zawierał na stronie białej napis: „Żołnierz Polski przywrócił Polsce cześć”,
a na drugiej stronie czerwonej znajdował się orzeł strzelecki i napis: „Wolny
Człowiek – w Wolnej Polsce”.
Członkinie Ligi Kobiet Pogotowia Wojennego przygotowały i wysłały
na front 100 paczek na gwiazdkę dla ochotników I Brygady. Znajdowały się
w nich: ciepłe czapki, rękawiczki, czekolada, suszony owoc, pierniki, herbata,
papierosy, papier i ołówki. M. Macieszyna w swym Pamiętniku pisze o wielu
poczynaniach Ligi Kobiet na rzecz Legionistów. Zwykle były to spotkania
z poczęstunkiem. Przybyłą do Płocka grupę Legionistów w dniu 26 listopada
1916 roku witali entuzjastycznie mieszkańcy miasta
Z organizacją sympatyzowała hrabina Maria Łosiowa właścicielka
majątku ziemskiego Brochocin pod Płockiem, której mąż był pułkownikiem
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wojska polskiego oraz zastępcą kierownika Powiatowego Urzędu Zaciągu
w Płocku, a syn Stefan ochotniczo wstąpił do Legionów. Od 1916 roku Maria
Łosiowa stanęła na czele Komitetu Organizacyjnego Towarzystwa Gospoda
dla Żołnierzy Polskich.
Jesienią 1915 r. powstała Płocka Organizacja Wojskowa (POW). Udział
w jej powstaniu miała również Janina Bedekówna, która była instruktorką.
Skład stanowiła młodzież szkół średnich i pracujący rzemieślnicy. POW dzieliła
się na dwie kompanie, w których prowadzono ćwiczenia bojowe
w lasach. Zbierano też broń. Po raz pierwszy członkowie tej organizacji
ujawnili się w styczniu 1916 roku, stawiając krzyż na mogile Zygmunta
Padlewskiego. Aresztowano wówczas kilka osób.
W latach 1916-1917 wzrosła aktywność Polskiej Partii Socjalistycznej.
Organizowano wiece, strajki, wydawano memoriały. Szczególnie działania
nasiliły się w grudniu 1916 roku, gdy zapowiedziano wybory do rady miejskiej.
Na początku 1917 roku zaczęły powstawać oddziały bojowe, które dokonywały
zamachów. Powołano Pogotowie Bojowe, które prowadziło akcje zbrojne14 .
Zdekonspirowana Janina Bedekówna została aresztowana i internowana
przez Niemców w obozie Holtzminden koło Hanoweru. Zwolniona na mocy
amnestii 1918 roku powróciła do kraju. Jako „Janina”, jedna z nielicznych
kobiet razem z Ludwiką Chełmicką, była aktywną członkinią Pogotowia
Bojowego PPS w Warszawie i brała udział w akcjach zbrojnych. Przeszła
przeszkolenie bojowe u Józefa Kratkowskiego, komendanta Obwodu II Polskiej
Organizacji Wojskowej w Płocku i brała czynny udział w walkach Legionów.
Swoje doświadczenia z tego okresu, zwłaszcza przebieg walk opisała
w pamiętniku15.
Liga Kobiet Pogotowia Wojennego wznowiła swą działalność w dniu
29 lipca 1920 roku wobec zagrożenia bolszewickiego. Tym razem pod przewodnictwem Julii Kisielewskiej pseudonim J. Oksza (1874-1943) dyrektorki
Żeńskiego Seminarium Nauczycielskiego. Urodziła się na Kujawach w Budzisławiu. Była córką ziemianina Stanisława Krzymuskiego. Z rodzicami
przebywała w Krakowie, gdzie ukończyła Kursy Baranieckiego. W czasie
pobytu w Paryżu poślubiła w 1901 r. dramatopisarza Jana Augusta Kisielewskiego. Od 1917 roku przebywała w Płocku, gdzie kierowała II Gimnazjum
Żeńskim, przekształconym w wolnej Polsce w Państwowe Seminarium
Nauczycielskie Żeńskie. Była działaczką Zrzeszenia Nauczycielstwa Polskiego
Szkół Średnich i Zarządu Rady Szkolnej Miejskiej. Po przejściu na emeryturę
wyjechała z Płocka do Łodzi. W czasie II wojny brała udział w tajnym
nauczaniu16. Kobiety z Ligi Kobiet ściśle współpracowały z Narodową Służbą
Kobiet Polskich pod przewodnictwem komendantki Marceliny Rościszewskiej
dyrektorki Gimnazjum Żeńskiego17.
14
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Już kilka dni po odzyskaniu niepodległości 18 listopada 1918 roku
z inicjatywy Marceliny Rościszewskiej powołano w Płocku Narodową Służbę
Kobiet Polskich. Głównym zadaniem tej organizacji było zorganizowanie
kobiet do akcji niesienia pomocy dla wojska, skarbu i rządu polskiego.
Zrzeszone w organizacji kobiety miały wnosić składki członkowskie oraz
pracować na rzecz stowarzyszenia. Na czele Narodowej Służby Kobiet, tak jak
w organizacjach wojskowych lub harcerskich, stała komendantka. Była ona
wybierana przez członkinie. W Płocku komendantką została Marcelina
Rościszewska (1875-1949).

Marcelina Rościszewska

Urodziła się w Libawie, na Łotwie. Jej ojcem był Jan Dąbrowski, a matką
Leokadia z Landsbergów. Jak później sama napisała w Pamiętniku:
Urodziłam się w rodzinie patriotycznej. Rodzice moi brali udział czynny
w powstaniu styczniowym 1863 roku. Ojciec po ukończeniu szkół średnich, miał
wtedy dziewiętnaście lat, wstąpił z dziadkiem do szeregów powstańczych.
Po ciężkich, beznadziejnych walkach zostali obaj pojmani i skazani na Sybir.
Na pierwszy etap wyznaczono więzienie w Bobrujsku. W murach jego znalazła
się również i moja matka ze starszą siostrą, wywiezione za ukrywanie
powstańców w Węgrzyskach, majątku rodziców i za przenoszenie pod
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krynolinami broni dla partii, ukrywającej się w lesie. Matka z ciotką po trzech
latach powróciły z wygnania do kraju. Ojciec przesiedział w Bobrujsku znacznie
dłużej i tam pochował dziadka. Czemu i komu zawdzięczał skrócenie kary
i niewywiezienie na Sybir, nie wiem. Matka wiernie czekała na powrót
narzeczonego i ku niezadowoleniu dziadka, odrzucała wszystkich starających się
o jej rękę. Doczekała się wreszcie ukochanego. Pobrali się. Byłam ich jedynym
dzieckiem. Matka umarła, gdy miałam sześć lat, a ojciec trzy lata później.
Wychowała mnie jedna z ciotek, która mieszkała w Kownie, a później w Wilnie.
Ale bardzo długie miesiące spędzałam na Żmudzi w Szczawianach18.

To dzieciństwo spędzone wśród rodziny matki z Landsbergów wpłynęło
na ukształtowanie dziewczynki. Nauczono jej miłości ojczyzny i poszanowania
ludzi. Kult rodziców, którzy oddali swe życie z miłości do ojczyzny, przez całe
życie Marceliny był elementem popychającym ją do różnych działań. Marcelina
Dąbrowska po ukończeniu domowej edukacji, została wysłana na dalszą naukę
do prestiżowej szkoły: Szlacheckiego Instytutu im. Cesarzowej Marii Fiedorówny, zwanym Instytutem Maryjskim. Zostanie uczennicą tego Instytutu
wymagało udowodnienia pochodzenia szlacheckiego od kilku pokoleń wstecz.
Od panny wymagano znajomości języków: francuskiego i rosyjskiego, gry
na fortepianie i ogólnej ogłady towarzyskiej, wyniesionej z domu. Marcelina
nie spełniała jednego z tych obowiązkowych warunków do przyjęcia, nie znała
bowiem języka rosyjskiego. W patriotycznym domu krewni dziewczynki
uważali, że nie należy dziewczynki uczyć języka jej wrogów. Po kilku
dodatkowych lekcjach warunek został uzupełniony i Marcelinę przyjęto
do szkoły. Oddano ją do internatu szkolnego, gdyż uważano, że dzięki temu
poskromiona zostanie samowola i temperament dziewczynki. Pobyt w internacie
sprawił jednak, że otwarta na nowe środowisko dziewczyna nawiązała liczne
kontakty i przyjaźnie 19 . W szkole uczyła się pilnie i nie było z nią trudności
wychowawczych. Wkrótce górowała nad swymi koleżankami i została najlepszą
uczennicą. Jednak nigdy nie zapomniała, że jest Polką. Potajemnie czytała
arcydzieła literatury polskiej, przynoszone do szkoły przez lekarz szkolnego
Szpilewskiego. Mimo otrzymania kary upomnienia za używania języka polskiego
na terenie szkoły, nie zaprzestała swej potajemnej edukacji. Po sześciu latach
otrzymała maturę.
Dla kobiet wyższe wykształcenie na uczelniach w Królestwie Polskim
było wówczas niemożliwe, musiały zatem w celu dalszej edukacji wyjeżdżać
za granicę. Marcelina wybrała Francję. W latach 1892-1894 uczęszczała
w Paryżu do Instytutu Panien Polskich prowadzonym przez Hotel Lambert,
a następnie studiowała przez trzy lata na Wydziale Filozofii na Sorbonie.
We Francji nawiązała wiele interesujących kontaktów towarzyskich z emigrantami polskimi. Opiekowała się nią córka Adama Mickiewicza – Maria
Górecka. Bywała też w domu brata swej opiekunki Władysława Mickiewicza.
To właśnie dom syna poety uznawany był za azyl dla polskich emigrantów.
Poznała wielu ciekawych przedstawicieli polskiej literatury i sztuki.
Na spotkaniach w domu księstwa Czartoryskich dominowali polscy emigranci
polityczni. W pamięci dziewczyny pozostał na zawsze koncert Ignacego
Paderewskiego z 1893 roku. Pianista grał „Sonatę księżycową” Beethovena.
18
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Po skończonym koncercie zapanowała cisza, nikt nie bił brawa, a Marcelina
w Pamiętniku skomentowała: „Talent dany przez Boga brał myśli i serca
słuchaczy w swoje posiadanie”20.
Świat paryski nie przesłonił Marcelinie głównego jej zadania,
zdobywania upragnionej wiedzy. Choć zwiedzała muzea i bywała na koncertach, to jednak głównie zajmowała się nauką. Uczęszczała na wykłady
z filozofii prowadzone przez profesora Brocharda i geografii profesora Darcy.
Jedynie w wolnych chwilach wyjeżdżała do okolicznych miasteczek, aby
poznać ludzi i ich kulturę. Zachwycała się zabytkami. Osiągnęła też znaczące
sukcesy pedagogiczne. W Instytucie Hotelu Lambert uzyskała nagrodę „Dobrej
Koleżanki”. Wytypowano ją także do złożenia egzaminu z religii, który po raz
pierwszy zorganizowano w Paryżu przez władze kościelne. Egzamin ten zdała
wyśmienicie, co przyniosło prestiż szkole, a adeptce satysfakcję. Chłonąc
wiedzę w dalekim kraju, dziewczyna myślała jednak o powrocie do ojczyzny.
Pragnęła, aby nabytą wiedzę przekazać przyszłym pokoleniom Polaków.
Z dyplomem „Mention de geographiq” wracała do kraju. Podróż przyniosła
nowe wrażenia i doświadczenia. Wracała przez Szwajcarię, zatrzymała się
w Zurychu i Rapperswilu. W Austrii zwiedzała Innsbruck i Wiedeń.
W Zakopanem spotkała się z rodziną po wielu latach rozłąki. Zdecydowała,
że nie powróci na Łotwę, lecz wyjedzie do Królestwa Polskiego.
Wkrótce wyszła za mąż za ziemianina, właściciela Niedroża koło
Drobina pod Płockiem, Seweryna Rościszewskiego i została matką dwóch
synów: Lecha i Czecha. Podobnie, jak inne ziemianki z okolic Drobina (Maria
Kunklowa i Maria Płoska) prowadziła działalność społeczną. Założyła tajną
szkółkę dla miejscowych dzieci, narażając się władzom rosyjskim.
Po przemianach, jakie miały miejsce w wyniku rewolucji 1905 roku,
gdy Polacy zyskali ulgi w zakresie oświaty i kultury polskiej, została działaczką
Macierzy Szkolnej.
Obok tajnego nauczania Marcelina Rościszewska działała w Kole
Ziemianek Drobińskich. Była założycielką spółdzielni kobiet wiejskich
„Jedność” w Koziebrodach, Koła Gospodyń, chóru młodzieżowego, którym
sama dyrygowała i „łaźni ludowej” w Drobinie. Została także wizytatorką
tajnych polskich szkółek w drobińskim. Doceniano jej talenty pedagogiczne.
Była znakomitym organizatorem, rozwiązującym problemy społeczne.
Posiadała dar zjednywania sobie ludzi wobec ważnych inicjatyw i umiała
pokierować grupą entuzjastów.
W 1905 roku, po separacji z mężem, Marcelina przeprowadziła się
do Płocka. Tu docenił jej predyspozycje pedagogiczne działacz społeczny
ks. Ignacy Lasocki, spokrewniony z Rościszewskimi i zaproponował prowadzenie Szkoły Udziałowej dla Dziewcząt założonej przez ziemiaństwo płockie.
Kierownictwo szkoły objęła w 1908 roku Marcelina Rościszewska po Jadwidze
Konwickiej. Świetna organizatorka przez pierwsze lata borykała się z kłopotami
finansowymi, związanymi z utrzymaniem budynków szkolnych. Osobiste
przymioty przełożonej i jej doświadczenie pedagogiczne sprawiły, że szkoła
zdobywała coraz większą rangę. Starała się wprowadzać nowe metody
nauczania, sprowadzała nauczycieli przygotowanych pedagogicznie, mądrych,
światłych, budzących zaufanie i kochających młodzież. Uczennice były równo
traktowane, bez względu na pochodzenie społeczne. Szczególną troską otaczano
dziewczęta z uboższych domów. Oprócz nauki teoretycznej wprowadzano nowe
20

M. Rościszewska, Pamiętnik, op. cit. s. 34.
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formy zajęć, jak ćwiczenia fizyczne. Szkoła organizowała wycieczki krajoznawcze, zabawy towarzyskie i różne formy spotkań. Budynek szkoły był
wyposażony w gabinety: lekarski, dentystyczny oraz salę gimnastyczną.

Budynek Szkoły Żeńskiej
w Płocku.

Marcelina Rościszewska posiadała doświadczenie pracy społecznej oraz
powszechny szacunek i to ona zastała komendantką Narodowej Służby Kobiet
w Płocku, której poszczególne sekcje były organami wykonawczymi. Organem
nadrzędnym była Rada, w skład której wchodziły delegatki wszystkich
stowarzyszeń, należących do działów prowincjonalnych (terenowych). Także
i te terenowe organy zrzeszały kobiety, pragnące pracować dla wojska
i państwa. Najtrafniej program ten określił działacz płocki Tadeusz Świecki,
założyciel Związku Obrony Ojczyzny:
Program ideowy Służby Narodowej polegał na tym, aby najszlachetniejsze
pierwiastki duszy i serca, jakie kobieta wnosi w ognisko domowe, jej
umiejętności, poświecenie się, głęboką miłość macierzyńską, jej umiejętności,
intuicyjną czułość i zdolność obrony przed złem moralnym i materialnym
skoordynować na szerszym tle pracy dla ojczyzny, w ramach dyscypliny
i karności społecznej21.

Powołano oddziały terenowe: w Bielsku, Bieżuniu, Bodzanowie,
Bożewie, Płońsku, Sierpcu, Woźnikach, Wyszogrodzie i Żurominie.
W szczytowym okresie swej działalności organizacja skupiała 1200 członkiń.
Kobietom działającym w terenie łatwiej było dotrzeć do ziemiaństwa, które
stanowiło zaplecze finansowe i rzeczowe organizacji. Narodowa Służba Kobiet
zainicjowała pomoc, jakiej nie mogła zapewnić intendentura wojskowa.
Ważnym elementem była akcja dożywiania ochotników. W 1918 roku
21

T. Świecki, F. Wybult, op. cit., s. 321.
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zorganizowano „Gospodę Żołnierską” przy pl. Floriańskim i przy ul. Kościuszki.
Kierowały nią: Helena Wagnerowa i Lendzionowa. Drugą jadłodajnię
umieszczono w budynku Seminarium Żeńskiego przy ul. Kościuszki.
Tę prowadziły: Eugenia Grodzka i H. Kulmówna.
Rodzinom, które utraciły jedynych żywicieli, wypłacano zapomogi
pieniężne w wysokości 20-30 marek na rodzinę. Pieniądze pochodziły
z dobrowolnych składek społecznych. Łącznie wypłacono 3 600 marek. Sekcja
zaopatrzenia, kierowana przez Marię Machczyńską, dbała o zaopatrzenie
w środki żywnościowe. W ciężkiej sytuacji po I wojnie światowej niełatwo było
pozyskać żywność, lecz wszyscy starali się przekazywać co mogli. W zestawieniu
statystycznym organizacji podano, że zebrano zboże i mąkę w ilości 32 358 kg,
2 000 funtów smalcu, masła, słoniny na sumę 12 000 marek, 2 000 jaj, papierosy
i tytoń za 1 800 marek. Ogółem zebrano darów za 66 366 marek. Część
zebranych darów przesłano do Lwowa przez kurierki Eugenię Grodzką
i H. Kuhlmównę. Troska o żołnierzy, ich wyposażenie, a także podniesienie
poziomu intelektualnego sprawiły, że w terenie kobiety organizowały Komitety
Opieki nad Żołnierzem i Rekrutem. Oprócz akcji pomocy materialnej
rodzinom, prowadzono także akcję oświatową wśród wojska. Były to kursy dla
analfabetów, zwane „uniwersytetami żołnierskimi”. Dla uczących się organizowano biblioteki i tu komendantka M. Rościszewska wykorzystała swe
umiejętności pedagogiczne. Służba Narodowa Kobiet działała głównie dzięki
darom społecznym: pieniężnym i rzeczowym.
Agresja bolszewicka na wschodnie rubieże Rzeczypospolitej Lwów,
Lubelszczyznę i Chełmszczyznę stanowiła wielkie zagrożenie dla młodego
państwa, którego wojsko opierało się głównie na zaciągu ochotniczym.
Komendantka Marcelina Rościszewska na prośbę przybyłego do Płocka
kapitana Witolda Bunkiewicza założyła 27 grudnia 1918 r. Płocki Komitet
Obrony Lwowa. Utworzono w nim sekcje: werbunkową, finansową,
aprowizacyjną i agitacyjną22. Na ich czele stanęły płocczanki: Halina Rutska,
Maria Machcińska, Julia Kisielewska i W. Dąbrowska. Ponadto do Komitetu
weszli lekarze: dyrektor szpitala Św. Trójcy Aleksander Zaleski, Jan Rokitnicki
i J. Machciński. Komendantka Narodowej Służby Kobiet Marcelina
Rościszewska stanęła na czele Komitetu Obrony Lwowa. Starano się akcją
pomocy dla Lwowa zainteresować całe społeczeństwo. Biskup płocki Antoni
Nowowiejski 27 grudnia wydał odezwę do duchowieństwa, aby uświadamiać
ludności groźbę najazdu bolszewickiego na Lwów. Wzywano też młodzież
o wstępowanie w szeregi ochotników, którzy mieli być skierowani do Lwowa.
We Lwowie już w listopadzie 1918 r. utworzono Ochotniczą Legię Kobiecą
kierowana przez Aleksandrę Zagórską 23 . Kurierki zajmowały się pracami
pomocniczymi dla wojska, prowadziły i roznosiły korespondencję, wydawały
pismo „Pod karabinem”, kolportowały prasę, Pełniły służbę sanitarną. Akcja
agitacyjna w Płocku trwała. W wydanej ulotce apelowano o pomoc społeczną
i mobilizację wobec zagrożenia pisząc:
22

T. Świecki, F. Wybult, op. cit. s. 322-326.
A. Świątkowska, Ochotnicza Legia Kobiet, [w:] Kobiety w wojnie
o niepodległość i granice 1918-1921. Materiały z XX Sesji Naukowej w Toruniu w dniu
5 listopada 2010 roku, Toruń 2012.
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Lwów krwią spływa. Dzieci i kobiety walczą o wolność rodzinnego miasta.
I oto w naszych oczach poćwiartują nam Polskę! Czy mamy to czekać
bezczynnie i bezsilnie?

Nawoływano do czynów:
Jeśli natychmiast nie wydacie rozkazu, nie powołacie całego narodu pod
broń, nie ruszycie na odsiecz nieszczęśliwego Lwowa i ku obronie granic Polski,
my kobiety Polki, my co od początku nie żałowałyśmy krwi naszych najbliższych synów i mężów, wezwiemy rodaków naszych, by wbrew wam tworzyli
wojsko ochotnicze pod komendą prawdziwych patriotów szli walczyć o całość
i wolność Ojczyzny."

Przeprowadzono szybką akcję w terenie oraz w Płocku. Sekcja
werbunkowa, kierowana przez H. Rutską, otworzyła swoje biuro przy Rynku
Kanonicznym nr 8 i przygotowała koszary dla ochotników. Zorganizowano też
kurs ćwiczeń wojskowych. Urządzono kuchnię wydającą posiłki. Zaopatrywano
też ochotników w nową bieliznę i ubrania. Już 3 stycznia 1919 roku
Komendantka Marcelina Rościszewska wyruszyła z 39 ochotnikami do Lwowa.
Na rękach ochotnicy nosili opaski. „Płocki obrońca Lwowa”. Mimo wielu
przeszkód i napaści Ukraińców na pociąg, grupa dotarła do Lwowa. Jeszcze
kilka razy ochotnicy z Płocka docierali do Lwowa .
Obliczono, że w obronie Lwowa brało udział 5594 mężczyzn oraz
427 kobiet, w tym 17 walczyło z bronią w ręku 24 . Przykładem patriotycznej
postawy płocczan w obronie Lwowa było rodzeństwo Grabskich: Jan, Tadeusz
i Halina25 . Wszyscy oddali młode życie za Lwów. Już 26 grudnia 1918 roku
wyruszył do Lwowa Jan walcząc w kompanii karabinów maszynowych
II batalionu 8 pułku piechoty Legionów 3 Dywizji Piechoty Legionów. Zginął
14 czerwca 1919 r. Młodszy brat Tadeusz żołnierz 24 pułku piechoty, ranny pod
Czyszkami w okolicy Przemyśla zmarł 22 lutego 1920 r. mając zaledwie
22 lata. Najmłodsza siostra Halina uczennica Gimnazjum Żeńskiego uciekła
z domu wbrew woli rodziców i sama odbyła podróż do Lwowa. Zaciągnęła się
do Ochotniczej Legi Kobiecej we Lwowie, zginęła na dworcu kolejowym pełniąc
służbę wartowniczą. Ciała poległych sprowadzono do Płocka w 1924 r.
i pochowano we wspólnej mogile. Ich pogrzeb był manifestacją patriotyczną26.
Do 17 lutego 1919 r. wysłano do Lwowa z Płocka 199 ochotników
frontowych i 20 fachowych pracowników do wojsk technicznych. Akcja
ratunkowa Lwowa obejmowała też koszty związane z utrzymaniem ochotników, ich szkoleniem i akcją agitacyjną na Mazowszu Płockim i w Płocku.
Rodzinom ochotników wypłacano zapomogi. Żywność przekazywano także
mieszkańcom Lwowa 27 . Marcelina Rościszewska za swe zaangażowanie
i pomoc otrzymała odznakę Orląt Lwowskich, a w 1929 r. medal za aktywność
podczas wojny 1918-1921.
24

E. Dziewiecka, Legionistki, sanitariuszki, korespondentki wojenne, Polki
w walkach o niepodległość w latach 1918-1920, [w:] Bohaterowie drugiego planu
w walce o niepodległość, pod red. A. Koseckiego, T. Skoczka, J. Załęczny, Warszawa –
Pułtusk 2017, s. 119-136.
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G. Gołębiewski, Lwowskie orlęta z Płocka – Halina, Jan i Tadeusz Grabscy,
„Notatki Płockie”, 2002, nr 1, s. 13-20.
26
Sprowadzenie zwłok bohaterów Polski do Płocka, „Dziennik Płocki” 1924, nr 70.
27
J. Szczepański, Życie polityczne Płocka w okresie międzywojennym,
[w:] Dzieje Płocka. op. cit., s. 460.
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W okresie międzywojennym komendantka utrzymywała kontakty ze Lwowem. Przesyłała do Komisji Naukowej Towarzystwa Historii Obrony Lwowa
własne pamiątki28. Otrzymywała także sprawozdania powyższego Towarzystwa29.

Dyplom za pomoc niesioną obrońcom Lwowa.

Kobieca działalność na rzecz wojska wspierała wysiłki męskich organizacji:
Kół Legionistów czy Komendy Drużyn Wojskowych. Przedstawicielka Służby
Narodowej Kobiet Halina Rutska weszła też do Zarządu Związku Obrony
Ojczyzny, obok Tadeusza Świeckiego, Jana Rokitnickiego, Ksawerego Cygańskiego, Klemensa Jędrzejewskiego i ks. Henryka Godlewskiego. Organizacja
Narodowa Służba Kobiet najbardziej była aktywna podczas obrony Płocka
przed bolszewikami w sierpniu 1920 r. Już 11 sierpnia kobiety z Płocka
wykazały się patriotyzmem, oddając na cele obronne swą biżuterię i zbierane
przez kilka pokoleń cenne domowe precjoza. Pomyślne rezultaty przyniosła
prowadzona akcja werbunkowa. Na ochotnika zgłosiło się do wojska 1 000
mężczyzn. Utworzono z nich szwadron kawalerii i 206 pułk piechoty
dobrzyńsko-płockiej. Do wojska w obronie ojczyzny zaciągnęli się synowie
aktywnych społecznie kobiet – Marii Płoskiej: Jan i Stanisław (studenci,
28
List do M. Rościszewskiej od Komisji Naukowej Towarzystwa Historii
Obrony Lwowa z 1931 r., TNP spuścizna Rościszewskich sygn. 535.
29
Ibidem, Sprawozdanie Towarzystwa Historii Obrony Lwowa za rok
1930/1931.
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obydwaj zginęli) i Marceliny Rościszewskiej: Lech i Czech. Przez takie
poczynania działaczki dawały przykład innym. Zryw narodowy był
powszechny. Nawet mąż Marii Macieszyny doktor Aleksander Maciesza, który
miał wiele obowiązków społecznych w Płocku, także zaciągnął się do wojska
jako ochotnik, uważając, że jako brat legionisty Adolfa Macieszy musi świecić
przykładem. Wyjechał z Płocka i pracował w szpitalu w Warszawie. Podobnych
przykładów przekazać można wiele.

Lech Rościszewski

Czech Rościszewski

Problemem w tamtym czasie było wyposażenie wojska. Także i na tym
polu kobiety rozwinęły działalność. Organizowały akcje zbiórki pieniędzy,
niezbędnych do zakupu broni i ekwipunku wojskowego. Ziemiaństwo
przekazywało dla walczących swe najlepsze konie. W obliczu zbliżającego się
niebezpieczeństwa, gdy wojska bolszewickie przerwały obronę polską, władzę
w mieście objęła Straż Obywatelska, której komendantem mianowano
Ksawerego Cygańskiego. Z ramienia Narodowej Służby Kobiet do Straży
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Obywatelskiej wydelegowana została Halina Rutska. Chodziło o konsolidację
całego społeczeństwa oraz współdziałanie z nielicznymi żołnierzami, którzy
mieli bronić miasta.
W dniu 16 sierpnia Służba Narodowa Kobiet Płockich oraz Czerwony
Krzyż wydały odezwę wzywającą do zjednoczenia sił. Pisano w niej:
Płock, jak cały naród przeżył ciężkie dni, lecz ocknął się nareszcie z drzemki.
Między ludnością, a wami żołnierze nastąpiło serdeczne zbliżenie, bo wszyscy
zrozumieli dobitnie na własnej skórze niemal, czym jest gotowość do ofiar
z własnego życia na polu bitwy, w obronie zagrożonych, już i tak bliską ognisk
domowych. I już ta łączność między nami nie zginie - byśmy wszyscy
zrozumieli, że ocalić Polskę od zagłady i uczynić ją państwem wolnym i wielkim
może tylko ścisłe, braterskie zespolenie na gruncie obywatelskiej ofiarności
.[.....] Więc w imieniu całej ludności Płocka wołamy do Was żołnierzyki:
Wytrwajcie i w naród wierzcie.

Kobiety w obronie Płocka.

Narodowa Służba Kobiet mobilizowała Płocczanki do wspólnych prac.
Kobiety i dzieci, które zostały w mieście kopały szańce i wznosiły barykady.
Komendantka Rościszewska zorganizowała w swym gimnazjum szpital, którym
kierował doktor Bronisław Mazowiecki. Przygotowano też punkt żywieniowy
„Herbaciarnię”, łaźnię, punkt wymiany bielizny, punkt pisania listów. Te punkty
obsługiwały uczennice Gimnazjum Żeńskiego. Kobiety pomagały żołnierzom
na barykadach, donosząc broń i amunicję, opatrując rannych. Największym
jednak bohaterstwem odznaczyła się Komendantka Marcelina, która przeprowadziła sobie tylko znanymi ścieżkami pluton żołnierzy pod ogniem
bolszewickich karabinów maszynowych. Czyn ten został doceniony przez
samego Marszałka Józefa Piłsudskiego. Służba Narodowa Kobiet Płockich
otrzymała liczne podziękowania: od dowódcy grupy Dolna Wisła generała
Lasockiego i od majora Janusza Mościckiego, dowódcy przyczółka mostowego
w Płocku. Mościcki w specjalnym rozkazie podziękował dzielnym obrończyniom miasta wymieniając nazwiska najbardziej zasłużonych kobiet:
Rościszewskiej, Rutskiej, Śmieciuszewskiej. Kobiety te znalazły się wśród
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mężczyzn wojskowych broniących miasto. Chcąc ocenić wysiłek kobiet
możemy posłużyć się statystykami. W okresie 15 sierpnia do 8 września Służba
Narodowa Kobiet organizując pomoc dla żołnierzy zaopatrzyła ich w 1 126
koszul, 678 par kaleson, 238 ręczników. „Herbaciarnia” wydała: 1 1840 porcji
chleba, bułek i herbaty, a „Gospoda Żołnierska im. Tadeusza Kościuszki”
przygotowała: 4 690 śniadań, 4 802 obiady i 8 118 kolacji30 .
Wojna polsko-bolszewicka i troska o niepodległość młodego państwa
leżały u podstaw jego obywateli. Okres ten był niewątpliwie czasem wielkiej
społecznej mobilizacji. Powstawały różne organizacje, które miały za zadanie
zmobilizowanie i wyposażenie nowego wojska. Związek Obrony Ojczyzny
utworzony 13 stycznia 1919 roku przez działacza społecznego Tadeusza
Świeckiego miał na celu wdrożenie i przygotowanie mężczyzn do służby
wojskowej. W 1920 roku powstał Obywatelski Komitet Obrony Państwa.
Na czele Powiatowego Komitetu Płockiego stanął Tadeusz Świecki.
Choć napad bolszewików trwał krótko, od godz. 15 w dniu 18 sierpnia
do godziny 10 rano dnia następnego 19 sierpnia, to był zaskoczeniem dla
dowództwa wojskowego oraz dla mieszkańców miasta. Sztab wojskowy Dolnej
Wisły utracił możliwość dowodzenia nad podległymi jednostkami, które poszły
w rozsypkę i w pośpiechu wycofały się za Wisłę. W mieście zapanowała panika
i zamieszanie. Ludność cywilna i żołnierze w popłochu uciekali w kierunku
mostu, by przedostać się na drugą stronę Wisły. W krótkim czasie przeprawa
została zablokowana przez tłoczące się na moście wozy, konie i ludzi.
Najwięcej ucierpieli cywilni mieszkańcy miasta. Tymczasem resztki wojska
broniły zbudowanych w mieście barykad, w czym skutecznie pomagały kobiety,
harcerze i harcerki oraz ludność cywilna, głównie przedstawiciele Straży
Obywatelskiej. Miasto ostrzeliwały jednostki Flotylli Wiślanej, pływające
po rzece. Wojska bolszewickie pod dowództwem Gaj-chana zaczęły plądrować
domy, kościoły i urzędy, przez co opóźniały swój pobyt w mieście31.
Szczególną rolę w obronie swego miasta odegrały płocczanki. Nie tylko
kopały rowy, stawiały fortyfikacje, roznosiły naboje i strawę, opatrywały
rannych i zagrzewały żołnierzy do boju, ale także same stanęły do walki
z najeźdźcą 32 . To były kobiety bohaterki, których nazwiska przywoływano
na łamach prasy, opisującej te wydarzenia33, na czele z komendantką Służby
Narodowej Kobiet Marceliną Rościszewską, odznaczoną przez Naczelnika
Państwa Marszałka Józefa Piłsudskiego Krzyżem Walecznych. Sanitariuszka
Janina Landsberg-Śmieciuszewska na Rynku Kanonicznym zagrzewała
do walki słowami: „Chłopcy, idziemy naprzód, to nie takie straszne”34. Zofia
Rozenkowska i Zofia Schodowska, Wanda Rycharska, Janina Dominikówna,
Warda i Stachowicz pomagały walczącym żołnierzom. Praczka Maria
30

„Kurier Płocki”, 1920, nr 203, s.4.
J. Szczepański, Płock podczas wojny polsko-rosyjskiej 1920 roku, „Notatki Płockie”
1993, nr 2, s. 13 oraz Wojna 1920 na Mazowszu i Podlasiu, Warszawa-Pułtusk 1995.
32
A. Stogowska, Te dzielne płocczanki, „Płocki Rocznik HistorycznoArchiwalny” 1995. t. I, s. 65-77.
33
A. Grzymała-Siedlecki, Obrona Płocka, „Tygodnik Ilustrowany” 1920 nr 39;
K. Bolesta-Modliński, Obrona Płocka „Mazowsze Płockie i Kujawy”, 1930, nr 11.
34
W rocznicę obrony Płocka. Jak spędzono bolszewików z Rynku Kanonicznego.
Relacja Janiny Landsberg-Śmieciuszewskiej-Rościszewskiej, odznaczonej Krzyżem
Waleczności, „Mazowsze Płockie i Kujawy”, 1927, nr 7-8.
31
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Siwanowiczówna na barykadzie u zbiegu ulic Kościuszki i Placu Floriańskiego
(dziś Obrońców Warszawy), udzielając pomocy rannym, roznosząc broń,
poległa nad ranem 19 sierpnia 1920 roku. Bohaterstwem i odwagą odznaczyła
się służąca państwa Staszewskich Stefania Muszyńska, która pod gradem kul
opatrywała rannych. Stanisława Sojkowska wędrowała wśród walczących,
zachęcając ich do walki, rozdając chleb i modląc się do Matki Boskiej.
Doktorowa Beczkowiczowa, będąca w szpitalu, gdy wpadli tam bolszewicy,
broniła kobiety, które zostały napadnięte przez żołdactwo.
Dzielnie sprawowały się płocczanki w punkcie opatrunkowym nad Wisłą:
Maria Ignatienko, Florentyna Cichocka, Aniela Konczewska. W „Gospodzie
Żołnierskiej” pracowały: Emilia Kędzieska, Janina Krzywkowska, Świerczyńska, Wł. Duglasiewicz. W opracowaniach o tamtych czasach wymieniane
są 3 siostry Mijakowskie, które pod kulami nosiły amunicję i opatrywały
rannych. Jedna z nich została ranna w nogę.
Zachowała się fotografia, na której widoczne są kobiety z łopatami.
To one przygotowały miasto do obrony kopiąc barykady. W środku Marcelina
Rościszewska, doktorowa Maria Macieszyna, obok niej siostra doktorowa
Jadwiga Kosmacińska – działaczki Związku Równouprawnienia Kobiet.
Do kopania okopów stanęły również żona dyrektora Gimnazjum Męskiego
A. Olszewska oraz Halina Rutska – kustosz Muzeum Płockiego. Do kopania
fortyfikacji zgłosiły się jeszcze wymieniane z nazwiska: E. Paprocka
i Skupniewska, przedstawicielki miejscowej inteligencji stanowiące elitę
umysłową miasta. Kobietom, które trwale wpisały się w historię miasta,
pomagały ich służące ze Stowarzyszenia Św. Zyty: Arkuszewska, Zofia
Ceglarska, Bronisława Pyranowska, Eugenia Nowalińska35. W obronie ojczyzny
stawały razem do ciężkiej pracy, nosząc kamienie i kopiąc doły – pani i jej
służąca – w imię miłości ojczyzny i obrony rodzinnego miasta.
W Gimnazjum Żeńskim przy ul. Kolegialnej zorganizowano centrum
zaopatrzenia. Sama komendantka Marcelina Rościszewska kierowała akcją
dostarczania amunicji, ewakuacją i opatrywaniem rannych, dopóki budynek
szkolny nie dostał się w ręce wroga. Komendantka zachowywała się dzielnie
choć, jak twierdzi jeden z uczestników, który dostał się do budynku Tadzio
Jeziorowski nie znała się na amunicji. Ten młody chłopak nawet pokpiwał
z Komendantki mówiąc :
A to ładna komendantka, co się nie zna na broni! Wstyd! Dawać tu karabiny
i pasy z nabojami! Już ja będę wiedział, co podawać.

Po latach w swym Pamiętniku Marcelina zapisała:
Z miną skruszoną i zawstydzoną wyniosłam malcowi wszystko co znalazłam.
Ze wspaniałą dumą dobierał właściwe naboje, nabijał broń i podawał
ją żołnierzom36.

Po wdarciu się bolszewików do budynki szkoły działy się dantejskie
sceny. Rościszewska pisze:
35

M. M. Grzybowski, Wojna polsko-rosyjska 1920 roku w Płocku i na Mazowszu,
Płock 1990.
36
M. Rościszewska, Pamiętnik, op. cit., s.132; B. Ostrowska, Harcerska służba
podczas obrony Płocka przez najazdem bolszewików w 1920 roku, „Płocki Rocznik
Historyczno-Archiwalny”, t. 1, 1995, s. 60.
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Wtem gwizd gęsty kul rechot karabinów maszynowych szczek bitych szyb,
złowieszcze „hura” i jakiś krzyk rozpaczy „bolszewicy już w mieście,
bolszewicy przy naszej barykadzie. Zgiełk, krzyk piekło. Kule z brzękiem
os opadają na mury, kłują je, ranią, aż do czerwonych cegieł... jeszcze chwila –
a baranie czapy i dzikie twarze są już na podwórku szkolnym.. już w szatni...
ciągną karabin maszynowy na piętro, inni grabiją, grożą, znęcając się moralnie.
Dwóch złapało mnie za ręce, trzeci przyłożył pistolet do skroni i wrzasnął:
Strzelałaś sobaka! Strzelałaś przez okno! Krótka chwila leku, który natychmiast
przerodził się w pasje: Kłamiesz! Nie strzelałam. Gdybym umiała strzelać, to byś
już gryzł ziemię. Odczepcie się ode mnie! Czy moja krew im zaimponowała,
czy mój język rosyjski, który rdzenni Rosjanie zawsze podziwiali, nie wiem.
Dość, że mnie puścili i z lufa karabinu między łopatkami kazali się prowadzić
do wnętrza mieszkania37.

Mieszkanie przełożonej szkoły także stało się łupem bolszewików, choć
zabrali tylko tombakowy łańcuch myśląc, że jest złoty i kazali się prowadzić
do piwnicy w poszukiwaniu mężczyzn. Tam ukrywały się kobiety, sanitariuszki
i harcerki oraz grupa kleryków z Seminarium Płockiego, którzy pomagali
w przynoszeniu rannych do budynku szkoły. Bolszewicy przystąpili do rabunku
zdzierając z palców kobiet obrączki, pierścionki i zegarki. Łupem stał się
również woreczek zawierający złote dziesięciorublówki, oszczędności życia
rodziny woźnych 38.
W wykazach strat moralnych i materialnych 39 Rościszewska podała,
że straciła 70 mk. 5 złotych rubli, 3 łyżeczki srebrne, 3 sztućce Frageta,
broszkę, złota agrafkę, bieliznę, zapasy maki i cukru. Inni nauczyciele też
ponieśli straty. Mirosławskiej zabrano złoty zegarek, złota obrączkę i 7 000
marek, Małgorzacie Jurkiewicz złoty pierścionek i srebrny zegarek, a woźnemu
Pakulskiemu zegarek, nawet stróże o nazwisku Weresińscy stracili 10 000 rubli
i 600 mk40.
Dramatyczna była scena wyprowadzenia z gmachu szkoły kleryków.
Bolszewicy postawili ich pod ścianą razem z dyrektorką, mierząc do nich
z pistoletów, ale jakimś cudem udało się przekonać oprawców, że klerycy to nie
żołnierze. Bolszewicy zadowolili się jedynie łupem. Zabrali buty z nóg
kleryków. Przy okazji jeden z bolszewików zapewniał Rościszewską,
że z babami nie wojują:
Z babami lubimy się bawić, ale tu są młodsze, możesz być spokojna.
Z nimi pogulajem41.

Inne uczestniczki wydarzeń w gmachu szkoły przedstawiają straszliwy
obraz wydarzeń. Choć komendantka Rościszewska, korzystając z ostrzału
37
M. Rościszewska, Pamiętnik, op. cit., s. 133; Gimnazjum Żeńskie im.
hetmanowej Reginy Żółkiewskiej w Płocku w dniach najazdu bolszewickiego,
„Mazowsze Płockie i Kujawy”, 1930, nr 11 s.78 oraz F. Wybult, W dniu najazdu
bolszewickiego, [w:] Gimnazjum Żeńskie..., op. cit., s.21-21.
38
G. Gołębiewski, Obrona Płocka przed wojskami, op. cit., s.137.
39
A. Stogowska, Materiały dotyczące obrony Płocka w Archiwum Państwowym
w Płocku, „Płocki Rocznik Historyczno Archiwalny”, 1995, I, s. 109-116.
40
Straty moralne i materialne. Pismo M. Rościszewskiej w Straty moralne i
materialne. Akta Miasta Płocka, sygn. 25 173, Archiwum Państwowe w Płocku.
41
M. Rościszewska, Pamiętnik, op. cit., s. 137.
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polskiej artylerii w Radziwiu poleciła zgromadzonym opuścić budynek,
to jednak część przebywających tam pozostała. Jedna z nich sanitariuszka
Janina Wąsowiczówna tak relacjonowała swe przeżycia:
Bolszewicy ciągle wchodzili na Pensję, jedli, pili, zabierali z szaf, rąbali
szafy, rozbijali wszystko i niszczyli. Ja z kilkoma osobami byłyśmy
w ambulatorium tj. w sali koncertowej, gdzie leżało kilku naszych żołnierzy,
dopiero przyniesionych z ulicy. Niektórzy chcieli ich rozstrzelać, ale inni ich
powstrzymali. Około 9 wieczorem weszła jedna partia i zabrali Walunię
Mosakowską do „komandira”. Inni zaś zaczęli zbliżać się do nas z zamiarami,
któreśmy od razu znały. Za chwilę usłyszałyśmy straszny, zwierzęcy wprost
krzyk Waluni, gdzieś na korytarzu. Niemożność przyjścia jej z pomocą napełniła
mnie rozpaczą. Schowałyśmy się za firanką na estradzie. Otworzyłam okno
i wyskoczyłam na ulicę. Wolałam zginąć od strzału42.

Dramatyczną scenę przeżyła inna kobieta, którą bolszewik zaciągnął
do jednego z zaułków i usiłował przewrócić, grożąc, że ją zabije. Biedna
dziewczyna w desperacji uklękła, jak do modlitwy. Bolszewik nie wytrzymał
tej sceny, kopnął ofiarę i zaklął: „Idź do diabła”. Ofiara uratowała swe życie43.
Gmach szkoły stał się celem ataku żołnierzy bolszewickich. Salwa
armatnia wyrwała część murów drugiego piętra. Był dla nieprzyjaciela ważnym
punktem strategicznym. Komendantka kazała wszystkim opuścić budynek
i udać się na ulicę. Sama ledwo uniknęła śmierci, gdyż granat uderzył w rosnące
na ulicy drzewa. Uciekając musiała rozwalić kilka płotów i sztachet
w okolicznych ogrodach. Po latach dziwiła się z własnej odwagi:
„zrozumiałam, że w chwilach prawdziwej potrzeby, nawet niedołężny człowiek,
wyzwala w sobie siły wyrwidęba”.
Po ucieczce z gmachu szkoły Rościszewska włączyła się w organizowanie obrony. Po latach w swym Pamiętniku zapisała:
Wszystko, co się ze mną zdarzyło później – splatało się w jeden wielki chaos.
Wiem, żem trafiła w pobliże jednej z naszych barykad przy ul. Kościuszki, gdzie
zażądano ode mnie amunicji, którą znaleźć miałam gdzieś w pobliżu mostu.
Przedzierałam się do niej przez jakieś podwórza, kulałam się jak wóz sieczki
z jakiejś straszliwie stromej pochyłości, kryłam się przed kulami wśród
śmierdzących beczek po nawozach sztucznych. Pytałam, prosiłam, wymyślałam…
Na czele bandy wyrostków, którym do tej zabawy szczerzyły się zęby,
taszczyłam wreszcie do mojej barykady wymodlone niemal paczki z amunicją 44.

Wymieniając kobiety, których nazwiska zapisano, warto jednak pamiętać
o rzeszach nieznanych niewiast, które wysyłały do wojska swych mężów
i synów. One także były bohaterkami, bo choć nie brały bezpośredniego udziału
w walkach, musiały utrzymać swe rodziny, zapewniając im strawę i mieszkanie,
co w warunkach trwającej wojny i biedy wcale nie było sprawą łatwą.
Zaznaczyć przy tym należy, że w tamtych czasach to mężczyźni utrzymywali
rodziny, zaś kobiety zajmowały się gospodarstwem domowym i wychowy42

Relacje świadków. Akta Miasta Płocka, sygn. 25 173.
Ibidem oraz T. Świecki, F. Wybult, op. cit., s. 363 i G. Gołębiewski, Obrona
Płocka, op. cit., s. 138.
44
M. Rościszewska, Pamiętnik, op. cit. s. 135.
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waniem dzieci. Po wstąpieniu mężów do wojska pozostawały one bez środków
do życia i musiały wykazać się nie lada operatywnością, by zapewnić byt
rodzinie.
Ukazując losy kobiet w czasie wojny należy także wspomnieć o tych, które
podły ofiarą żołdactwa bolszewickiego i własnym życiem zapłaciły za wolność.
Wiadomo, że tak perfidnie potraktowano 5 sanitariuszek ze szpitala płockiego,
które zgwałcono i zamordowano. Również kobiety pozostające z dziećmi
w domu stawały się ofiarami żołdactwa, były gwałcone i bite. Zanotowano, że
w Płocku było 52 takich przypadków45. Pijane bandy bolszewickich żołnierzy
chodziły po domach i szukały kobiet. Rzucano się na nie w obecności rodziny
mężów, dzieci i krewnych. Zdarzały się przypadki śmiertelnego pobicia ojców,
gdy ci stawali w obronie pokrzywdzonych. Najeźdźcy wobec swych ofiar byli
bezwzględnymi. Kobiety bito, wyrywano im z uszu kolczyki, ucinano palce
z pierścionkami. Zabierano co cenniejsze przedmioty z domu, a nawet stołowiznę
i futra. Maria Juchniewiczowa relacjonowała, że z jej mieszkania zabrano
obrączkę, dwa garnitury, buty i czapkę:
Wpadła nowa banda, po niej znowu inne bandy, które rabowały wszystko,
co było pod ręką, bo nawet nie pozostawiono kromki chleba, kubków
dziecinnych, grzebieni, ołówków. Zabierając rzeczy sypali kaskadami
przekleństw. Mieszkanie pozostawiono w najwyższym nieładzie, nawet sadzę
z pieców powyrzucali w poszukiwaniu ukrytych pieniędzy i biżuterii.

Łupem najeźdźców padały nawet przedmioty codziennego użytku.
Helena Lichenstein prowadząca żydowską kuchnię ludową przy ulicy
Dobrzyńskiej nr 19 podała, że bolszewicy zrabowali 15 tys. marek oraz
następujące przedmioty: "2 kołdry pluszowe, obrus pluszowy, 2 poduszki,
2 prześcieradła, 2 serwety, 4 ręczniki, czarną sukienną spódnicę, złotą
bransoletkę z perełkami, złoty pierścionek, biały szal gazowy, mydło toaletowe,
perfumy, wodę kolońską, papier listowy, 1/2 tuzina batystowych chusteczek,
2 pary białych pończoch, 2 pary czarnych, skórzane rękawiczki granatowe,
nożyczki duże i małe, szczypce do drutu, 2 łyżki platerowe, 4 łyżeczki srebrne
małe. Straty oceniła na 30 tys marek46.
Ze statystyk sporządzonych po wydarzeniu wynika, że ucierpiało w ten
sposób 800 rodzin, zginęło 170 żołnierzy i 100 cywilów, rannych było 300-400
osób, 300 osób wzięto do niewola 47 . Choć kobiety wszystkich stanów
w mieście pracowały na rzecz wojska, to jednak budująca była postawa
ziemianek. To one dzięki zapleczu żywnościowemu oraz finansowemu ponosiły
wielkie ofiary, przekazując te dobra dla wojska.
Kobiecą organizacją wojskową była Ochotnicza Liga Kobieca. Powstała
11 czerwca 1920 roku na wieść o najeździe bolszewików na Mazowsze
Północne i niepowodzeniach wojennych Polaków. Celem było zachęcenie
kobiet do wstępowania do wojska i pełnienia służby pomocniczej: sanitarnej,
45

G. Gołębiewski, Płock w okresie najazdu bolszewickiego w 1920 r., [w:]
Dzieje Płocka, op. cit., s. 556.
46
Relacje spisane przez M. Macieszynę – zbiory TNP sygn. 633 oraz
G. Gołębiewski, Spod czerwonej gwiazdy, „Gazeta na Mazowszu”, 1997, nr 191.
47
G. Gołębiewski, Płock w okresie najazdu..., op. cit.. s. 562.
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wartowniczej, oświatowej, zastępowanie mężczyzn kierowanych na front.
Rozpoczęła się akcja werbunkowa wśród kobiet. Biuro werbunkowe otworzono
przy ul Warszawskiej 24. Na jego czele stanęła Budkowska – kobieta w randze
porucznika, pomagały Aniela Sieradzka i Halina Żbikowska. W dniu
23 czerwca 1920 roku statkiem do Warszawy wyruszyła grupa 28 dziewczyn
pod opieką Haliny Żbikowskiej. W tydzień później wysłano 15 dziewczyn48.
Dzięki agitacji delegatki z Warszawy porucznik Ludwiki Rudowskiej, która
przybyła na wiec zorganizowany przez komendantkę Służby Narodowej Kobiet
Marcelinę Rościszewską, zgłosiły się jeszcze następne dziewczyny ochotniczki.
Łącznie do Warszawy wyjechały z Płocka 43 dziewczyny49.

Krzyż walecznych

Legitymacja do Krzyża Walecznych Marceliny Rościszewskiej.

48
49

T. Świecki, F. Wybult, op. cit., s. 329.
„Kurier Płocki” z 17 czerwca 1920 r., nr 140, nr 151 z lipca 1920 r..
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Bohaterska obrona Płocka zyskała uznanie wśród najwyższych władz
państwowych. Płock został wyróżniony Krzyżem Walecznych obok Lwowa,
który otrzymał Krzyż Virtuti Militari. Jedynie dwa miasta polskie otrzymały
takie odznaczenia.

Marcelina Rościszewska za swą bohaterską postawę
w wojnie polsko bolszewickiej otrzymała
jeszcze inne odznaczenia państwowe:
Medal Za Wojnę 1918-1921,
Medal Dziesięciolecia Odzyskania Niepodległości,
Medal Niepodległości 1937 r.

Mieszkańcy Płocka również otrzymali odznaczenia. Orderami Virtuti
Militari uhonorowano 15 bohaterów, a Krzyżem Walecznych udekorowano 64
osoby. W dniu 21 kwietnia 1921 roku przybył do Płocka Naczelnik Państwa
Józef Piłsudski, aby osobiście udekorować miasto i wręczyć jego bohaterom
odznaczenia państwowe 50 . W rzędzie odznaczanych stanęła jedyna kobieta
Marcelina Rościszewska, która po latach w swym Pamiętniku zapisała:
Po mszy polowej, odbyła się uroczystość dekorowania Krzyżem Walecznych
herbu miasta Płocka i obrońców jego z okresu niedawnej inwazji bolszewickiej.
Stałam w szeregu w postawie na baczność, poważnie jak inni, przejęta jak inni,
lękając się trochę, czy głośny stuk mego kapryśnego serca, nie zwróci uwagi
sąsiadów. Bądź co bądź, byłam jedyną kobietą... Marszałek odczytał głosem
donośnym akt nadania odznak, po czym podchodził do nas kolejno, przypinał
krzyż i podawał rękę, gratulując. Uścisk jego dłoni był mocny i władczy. Twarz
miał poważną, lecz szare jego oczy uśmiechały się do nas spod krzaczastych
brwi51.
50
A. Stogowska, Pobyt Naczelnika Państwa Marszałka Józefa Piłsudskiego
w Płocku-10 kwietnia 1921 roku, „Notatki Płockie”, 1994, nr 1, s. 19-26.
51
M. Rościszewska, Pamiętnik, op. cit., s. 121.
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Naczelnik Państwa Józef Piłsudski dekoruje Krzyżem Walecznych
Marcelinę Rościszewską 10 kwietnia 1921 r.

Na uroczystym objedzie komendantkę posadzono obok Naczelnika, która
tak relacjonowała to spotkanie:
Siedząc przy obiedzie w pobliżu Marszałka, nadstawiałam uszu,
by posłuchać o czym tak żywo rozprawia z arcybiskupem Nowowiejskim. Gwar
przy stole nie pozwalał mi zaspokoić babskiej ciekawości. Mogłam tylko
obserwować żywą twarz Marszałka. Promieniała z niej nieprzeciętna inteligencja
oraz siła woli. Słyszałam od osób, które go lepiej znały, że ten nieprzeciętny
człowiek bierze serca w niewolę swoja uprzejmością, wesołością, dowcipem
i dziwną prostotą. Patrząc w jego oczy, w tej chwili wesołe, odczułam wrażenie,
że potrafią one rzucać spojrzenie gniewne i miażdżące. Gdy przemawiał,
dziękując za liczne toasty, stał trochę pochylony, oparty o stół. Mówił dobrze,
obrazowo, stylem urywanym – po żołniersku. Podkreślił, że uważa siebie
za dziecko powstania z 63 roku, choć dużo później się urodził. Rok ten wywarł
na nim piętno niezatarte. Na jego ideałach oparł życie swoje i zawsze będzie
im wierny. Płock nie był dlań nigdy daleki i obcy, tu bowiem śmierć poniósł z
ręki Rosjan Zygmunt Padlewski, jeden z najdzielniejszych przywódców
powstania. Serdecznie i gorąco wyrażał się o Płocku, Lwowie i Wilnie,
w których to miastach ludność cywilna walczyła dzielnie, twardo, bohatersko
obok polskiego żołnierza.
Chwała Wam – Płocczanie ! Tego Wam żołnierz nigdy nie zapomni
– zakończył przemówienie swoje52.

Jeszcze dwa razy Marcelina Rościszewska spotykała się z Marszałkiem
Józefem Piłsudskim. W roku 1922 Płock postanowił ofiarować sztandar
6 pułkowi piechoty legionowej, którego baon zapasowy był w Płocku. Jako
52
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ANNA MARIA STOGOWSKA

24

„Matka Chrzestna” razem z Tadeuszem Sułowskim „Ojcem Chrzestnym”
sztandaru Marcelina pojechała do Wilna. Po defiladzie odbyła się ceremonia
wbijania na drzewce sztandaru honorowych gwoździ. Po Marszałku gwóźdź
wbijała Rościszewska, lecz z wrażenia ręce jej się trzęsły. Wówczas Marszałek
zachęcał aby biła szybko i mocno.
Na galowym obiedzie w sali klubu oficerskiego Marcelina Rościszewska
przemówiła do oficerów 6-go P.P. L. Mówiła o historii pułku i jego zasługach,
na koniec złożyła życzenia na przyszłość. Wówczas Naczelnik pochwalił
jej przemówienie i odezwał się następującymi słowami :
Brawo! Brawo! Mówiła Pani, jak trzeba mówić do żołnierzy. Śmiało, krótko
i mocno. Z młotkiem było gorzej, ale piękne panie umieją i bez młotka gwoździk
zabić w głowę. Nieprawdaż panowie?

Zwracając się do generała Kazimierza Sosnkowskiego rozbawiony
Marszałek rzekł :
Rejteruj generale pókiś żyw i cały! Ta Pani poradziła sobie z korpusem
Gay-hana, to i Tobie poradzi...53.

Po raz trzeci Marcelina spotkała się z Marszałkiem Józefem Piłsudskim
w Belwederze, gdy zawiozła dar płockich dzieci54. Dar kilku tysięcy złotych
przeznaczony był dla sierot po inwalidach wojennych, którymi Naczelnik
opiekował się, jak twierdzi Rościszewska „po ojcowsku”. Spotkanie odbyło się
w gabinecie. Komendant wspominał o młodzieży szkolnej z Płocka, która
uciekła do legionów :
Ze szkoły łobuzy uciekli, lecz bili się, jak starzy! Powiedział.

Dziękując za dar prosił o pozdrowienie bohaterskiego Płocka, a Marcelina w swym Pamiętniku zapisała:
Tak! Był to człowiek, którego się nie zapomina 55.
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Ibidem, s. 124.
W Pamiętniku autorka nie podaje datacji.
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