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Helena KŁOSOWICZ

1911 -1988

//e^ ov i

Urodziła się 15 marca 191 lr. w  Pohulance koło Pruszkowa jako córka Bolesława 

i Józefy z Krygierów -  działaczy politycznych i społecznych w latach 1905-1945.

W 1914r. została wywieziona wraz z rodzicami do Rosji^ gdzie przebywała do . 

1919r. W 1932r. ukończyła Gimnazjum Żeńskie Zofii Matyrkowej w  Warszawie przy 

ul. Świętokrzyskiej 35. W 1935r. ukończyła trzyletni kurs grafiki stosowanej przy Muzeum 

Rzemiosł i Sztuki Stosowanej w Warszawie przy ul. Chmielnej. Pracę zawodową 

rozpoczęła w 1936r. w firmie Gąsecki i Synowie w dziale propagandy jako kierowniczka 

sekcji prasowej. W tym samym roku rozpoczęła również studia na Wydziale 

Dziennikarskim Akademii Nauk Politycznych

Brała czynny udział w kampanii wrześniowej 1939r. jako komendantka punktów 

sanitarnych dla ludności cywilnej w Warszawie na Mokotowie. Była ranna i przebywała 

w Szpitalu Ujazdowskim.

W styczniu 1940r. złożyła przysięgę i pod ps. Monika pełniła służbę w ZWZ-AK r p  

jako łączniczka i kolporterka prasy podziemnej. Od wiosny 1942r. była w Batalionie 

„Łukasiński” w 1 kompanii „Troki” por. Tadeusza Majcherczyka ps. Zdan”, późniejszego 

dowódcy Batalionu „Chrobry I” . W jej mieszkaniu przy ul. Pańskiej 36 odbywały się 

odprawy dowództwa, szkolenia sanitarne, wojskowe, rozdział prasy podziemnej, 

czyszczenie broni. W listopadzie 1942r. ukończyła konspiracyjny kurs szkoły 

podchorążych w  zorganizowanej w  ramach IV Rejonu AK Szkole Podchorążych im. Lisa
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Kuli. We wrześniu 1943r. w wyniku denuncjacji została aresztowana i osadzona w gmachu 

gestapo w Al. Szucha. W czasie przesłuchań była bita i poddawana torturom. Po 

bezowocnych przesłuchaniach 11 listopada 1943r. została przewieziona w  bardzo ciężkim 

stanie na Pawiak. W dniu 21 grudnia 1943r. została odbita podczas transportu na miejsce 

straceń. Akcja ta została zorganizowana dla jednego z więźniów jadących w jej 

transporcie. Po uwolnieniu do lipca 1944r. działała w oddziale dywersyjnym na terenie 

Puszczy Kampinoskiej.

W 1944r. była mianowana na stopień podporucznika , a w  1945r. na stopień 

porucznika.

Pierwszego dnia Powstania straciła męża i trzyletniego synka, którzy zginęli od 

zabłąkanych kul w jednej z pierwszych potyczek.

W czasie Powstania Warszawskiego jako patrolowa sanitariuszka 1 kompanii 

szturmowej „Troki” brała udział w walkach na odcinkach: Pawiak, Gęsiówka, Bank 

Polski, „Rygiel”, tyły Szpitala Maltańskiego, Pasaż Simonsa.

Gdy w dniu 23 sierpnia 1944r. na reducie Pasażu Simonsa został ciężko ranny jej 

dowódca kpt. „Zdan” przy pomocy innych sanitariuszek przeniosła go do piwnicy szpitala 

polowego przy ul. Długiej 16. Na prośbę „Moniki” mjr „Sosna” zwolnił ją  z dotychczas 

wykonywanych funkcji i wyraził zgodę na stałą opiekę nad rannym kpt. „Zdanem” 

W dniu 27 sierpnia z płonącego szpitala przy ul. Długiej 16, przy pomocy ludności 

cywilnej, z sanitariuszką Janiną Kwiatkowską ps. Łukasz, przeniosły wszystkich rannych 

do szpitala polowego przy ul. Długiej 10, a następnie po czterech godzinach do szpitala 

przy ul. Długiej 7.

1 września 1944r., po wydaniu rozkazu wycofania się walczących z bronią 

w ręku ze Starówki do Śródmieścia „Monika” na własną prośbę, z zaledwie kilkoma 

sanitariuszkami -  ochotniczkami pozostała na Starówce do opieki nad ciężko rannymi. 

W godzinach rannych 2 września, gdy do szpitala przy ul Długiej 7 wdarli się Niemcy 

i własowcy, mordując rannych i podpalając szpital, „Monice” i „Dance” (Danucie 

Siemaszko) udało się uratować od masakry „Zdana” i kilku niedobitków powstańczych 

wynosząc ich na szpitalny dziedziniec. Z dziedzińca kolumna uformowana z personelu 

medycznego, sanitarnego i rannych szła do PI. Zamkowego. Po drodze przy rogu 

Mariensztatu Niemcy postawili „Zdana”, „Monikę” i „Dankę” pod ścianą z zamiarem 

rozstrzelania. Od śmierci uratował ich oficer w mundurze niemieckim, Austriak, dr Peter
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Muller. „Zdana” kazał zanieść do zorganizowanego szpitala przy Seminarium 

0 0 .  Karmelitów, a ,p łon ice” i „Dance” polecił zająć się rannymi. W krótce potem 

„Monika” otrzymała od Niemców zezwolenie na utworzenie ekipy sanitarnej na mocy, 

którego poszła wraz z innymi na Starówkę, skąd przenieśli ok. 40 rannych i poparzonych 

do ww. szpitala.

W dniu 26 września 1944r. wywiozła do Włoch koło Warszawy kpt. „Zdana” 

i ppor. Józefa Kamińskiego ps. Jastrzębiec i umieściła ich u swojej ciotki p. Heleny 

Bukowińskiej przy ul. Globusowej. Po dwóch dniach wraz ze swoją starszą siostrą Danutą 

Jabłońską i „Danką” przewiozła ich furmanką do domu swoich rodziców do Pruszkowa. 

Rannymi zaopiekował się ojciec „Moniki”, dr Bolesław Kłosowicz.

Cała rodzina Heleny Kłosowicz pracowała w konspiracji

Ojciec, lekarz przymusowo zatrudniony w obozie przejściowym w Pruszkowie 

jak mógł i kiedy mógł wyprowadzał warszawiaków poza bramę. M atka od 1940r. była 

jedną z najstarszych łączniczek AK na terenie 8 Rejonu Obwodu Warszawskiego Okręgu 

AK. Brat Zbigniew, przedwojenny oficer WP, był dowódcą kompanii saperów AK. Jemu 

Pruszków zawdzięczał rozminowanie elektrowni pruszkowskiej i dwóch mostów. Starsza 

siostra Danuta była sanitariuszką AK.

W  dniu 15 sierpnia 1945r. Helena została aresztowana przez funkcjonariuszy UB 

i osadzona w więzieniu mokotowskim. Wyrokiem sądu z dnia 8 i 11 października skazano 

ją  na 3 lata pozbawienia wolności. W dniu 22 listopada 1945r. została zwolniona 

z więzienia na mocy amnestii.

Po wyjściu z więzienia do 1947r. pracowała w Ministerstwie Ziem Odzyskanych, 

a od 15 kwietnia do 15 lipca 1947r. w Departamencie Kwaterunkowo-Budowlanym MON. 

Do 1952r. zmieniła szereg posad z których była zwalniana ze względu przynależność do 

AK. Od 1952r. do 1 października 1957r. pracowała w  Instytucie Geologicznym w 

Warszawie przy ul Rakowieckiej 4 na stanowisku starszego asystenta. Od 1 października 

1957r. do 4 września 1964r. pracowała w  sklepie nr 1 Regionalnego Biura Sprzedaży 

„Cepelia” w Warszawie jako kierownik stoiska.

Wyrokiem Sądu Wojewódzkiego dla m. st. Warszawy z dnia 11 czerwca 1966r. 

została skazana na 4 lata więzienia pod zarzutem spowodowania dużego (blisko 330 tys. 

zł) manka. Za dobre sprawowanie i nienaganną opinię z miejsca zamieszkania 11 grudnia 

1968r. została przedterminowo zwolniona z odbywania kary.
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Od 18 kwietnia 1957r. należała do ZBoWiD.

Helena Kłosowicz w  konspiracji i w Powstaniu Warszawskim została odznaczona 

KSOWVM, KW i SKZzM. Nadanie KSOW VM  zostało pozytywnie zweryfikowane 

w dniu 21 marca 1972r. przez Główną Komisję ds. W eryfikacji Odznaczeń.

W okresie powojennym została odznaczona: KP, MZiW, MzW oraz Odznaką 

Grunwaldzką.

Zmarła 16 grudnia 1988r.

Źródła:

A ZG ZKRPiBWP, ao. syg. W-33218.

BKiO KPRP, Wykaz Kapituły VM III RP s. 280, poz. 4672.

Ziółkowski B., Batalion Armii Krajowej „Łukasiński”, Warszawa 1998, s. 9, 12, 94, 185- 
192, 335-338, (fot ).
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H elena  Kłosowicz (1911-1988) ps. „M onika”, Komendantka punktów '
l /

sanitarnych we wrześniu 1939r., sanitariuszka -  łączniczka ZWZ-AK. podporucznik.

Helena Kłosowicz c. Bolesława i Heleny urodziła się 15.03.191 lr. w 

Pruszkowie k/ Warszawy. Ojciec jej był felczerem, pracował w szpitalu kolejowym w 

Pruszkowie, leczył wielu chorych w Pruszkowie-Warszawie.

Helena Kłosowicz podała w swoim życiorysie, że we wrześniu 1939r. pełniła 

funkcję Komendantki Punktów Sanitarnych dla ludności cywilnej i wojskowej z 

punktem centralnym w fabryce Braci Gąseckich Warszawa ul. Belgijska 7. Ranna w dn. 

19.09.39r. przebywała w Szpitalu Ujazdowskim do 26.09.39r., a matka była jedną z 

najstarszych łączniczek ZWZ-AK.

Do ZWZ przystąpiła w r. 1940r. W tym samym roku brat Zbigniew por. WP 

wstąpił do ZWZ, Obwód VII „Obroża” rej. 6 Helenów (teren Pruszkowa).

Po zorganizowaniu w r. 1942 Batalionu im. Waleriana Łukasińskiego została 

sanitariuszką -  łączniczką I Komp. „Troki” pod d-twem kpt Tadeusza M ajcherczyka ps.

„Zdan” miała pseudonim „Monika”, m.in. pełniła funkcję pisarza.

W czerwcu 1942r. została skierowana do zorganizowanej w  IV Rejonie AK 

Szkoły Podchorążych im. Lisa Kuli, którą ukończyła w  listopadzie tego roku. Kurs 

kobiecy odbywał się w mieszkaniu Ireny Dąbkiewicz ps. „M ałgorzata W ilga” przy ul.

Pańskiej 37.

Dowódcą IV Rejonu AK Obwodu Śródmieście, w skład którego wchodził Bat. 

„Łukasiński”, był mjr Stanisław Steczkowski ps. „Zagończyk”, d-cą Batalionu kpt 

Olgierd Ostkiewicz-Rudnicki ps. „Sienkiewicz”.

Terenem działalności Batalionu był obszar Śródmieścia Warszawy. Działalność 

ta polegała na werbowaniu żołnierzy, utrzymywaniu łączności, szkoleniu bojowym i 

sanitarnym, ćwiczeniach w terenie, udziale w kolportażu i sabotażu. „M onika” 

uczestniczyła w zorganizowaniu I Kompanii „Troki”, brała udział w  szkoleniu 

personelu sanitarnego. W jej mieszkaniu w Warszawie przy ul. Pańskiej 36 odbywały 

się odprawy dowództwa oraz szkolenie wojskowe.

Rejon Starego Miasta (ul. Długa, Miodowa, Plac Bankowy, Bielańska) był 

wyznaczony jako rejon działalności batalionu w  czasie Powstania W arszawskiego w 

sierpniu 1944r.

W dniu 1 sierpnia 1944r. Helena Kłosowicz stawiła się na wyznaczonej 

kwaterze w  Hotelu Polskim na ul. Długiej 29. Brała udział jako sanitariuszka w akcji 

„oczyszczającej” od Niemców na Placu Bankowym, ulicach Bielańskiej i Długiej,

1
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uczestniczyła również w nieudanej akcji zdobycia więzienia na Pawiaku i obozu 

Gęsiówki.

3 sierpnia 1 komp. „Troki” pod dowództwem kpt „Zdana” przeszła na Wolę i 

uczestniczyła w walkach na ul. Żelaznej, Krochmalnej, Leszno. 9 sierpnia, po powrocie 

na Stare Miasto, trzecia kompania objęła tzw. redutę „Bank Polski” przy ul. Bielańskiej. 

Dla obrony powierzonej mu „reduty” kpt „Zdan” wysunął część swoich oddziałów na 

przedpola. Zajęto położony w głębi ul. Senatorskiej Pałać Mniszchów, zamieniony na 

Szpital Maltański oraz leżący vis a vis ul. Bielańskiej a w pobliżu ul. Senatorskiej teren 

wypalonych domów. Miejsce to nazwano „Ryglem”.

W nocy z 11 na 12 sierpnia „Zdan” zorganizował zbrojną pomoc dla załogi 

Szpitala Maltańskiego, która znalazła się w krytycznej sytuacji, ponieważ Niemcy 

wdarli się do gmachu. Nadejście odsieczy było dla nieprzyjaciela zaskoczeniem, co 

pozwoliło na szybką ewakuację rannych i załogi. Zdobyto też broń. W tej brawurowej 

akcji wzięło bezpośrednio udział 5 sanitariuszek -  wśród nich Helena Kłosowicz -  

„Monika” . Po opatrzeniu rannych i pozyskaniu środków opatrunkowych sanitariuszki 

wycofały się wraz z bojownikami nie ponosząc żadnych strat.

14 sierpnia 1 kompania otrzymała wsparcie 3 kompanii „W kra”, która obsadziła 

najbardziej zagrożony „Rygiel” . Obszar ten znajdował się pod ciągłym ostrzałem 

Niemców z ul. Senatorskiej, Wierzbowej i PI. Teatralnego. O godz. 17-ej Niemcy 

zaatakowali. Zginęło 5 żołnierzy z 3 kampanii. Wielu było rannych. „Rygiel” jednak 

utrzymano. Zniesienie zabitych i rannych było bardzo niebezpieczne. O zmroku 

„M onika” podczołgała się i z trudem ściągnęła nieżyjącego już  ppr „Żelskiego”. 

Następnej próby podjęła się sanitariuszka „Skiba” . Nie udało jej się. Ranna w szyję, 

ściągnięta z pobojowiska przez sanitariuszki „M onikę” i „Dudę” została odniesiona do 

szpitala na ul. Daniłowiczowską.

18 sierpnia poległ kpt „Edward” d-ca Batalionu „Chrobry”. Jego następcą 

mianowany został kpt mjr „Zdan” i objął obronę „Pasażu Simonsa” .

22 sierpnia w „Pasażu” odłamki pocisku ciężko raniły mjr „Zdana”. Dwie 

głębokie rany klatki piersiowej i barku oraz lewej nogi poniżej kolana okazały się 

ciężkie. „M onika” wraz z sanitariuszkami przeniosły go do szpitala na ul. Długiej 16. 

Helena Kłosowicz zwróciła się do D-cy odcinka kpt „Sosny” o zwolnienie jej z 

dotychczas pełnionych funkcji w I Kompanii i wyrażenie zgody na stałą opiekę nad kpt 

„Zdanem” -  bohaterem Nr 1 Starego Miasta. Zgodę uzyskała.

2
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Szpital przy Długiej 16 po silnym bombardowaniu w dn. 27 sierpnia stanął w 

płomieniach. W nocy sanitariuszki, (w tym H. Kłosowicz) przy pomocy ludności 

cywilnej przeniosły rannych do sąsiedniego szpitala -  Długa 10, a gdy i ten się palił na 

ul. D ługą 7. Wśród chorych był ciężko ranny mjr „Zdan” oraz podchorąży „Jastrzębiec” 

z 1-szej kompanii.

1 września Powstańcy opuścili Stare Miasto. Wycofali się do Śródmieścia 

kanałami. Nie wszystkim jednak dane było wydostać się z „piekła Starówki” . W 

szpitalach polowych leżało wielu ciężko rannych żołnierzy, których stan nie pozwalał 

na ewakuację kanałami. Helena Kłosowicz zameldowała się u kpt „Sosny” o wyrażenie 

zgody na pozostanie z rannymi. Kilkanaście sanitariuszek, setki rannych, niewielka 

ilość środków opatrunkowych i przerażającą pustką opuszczonych domów, ulic, 

barykad...

Monika Kłosowicz i „siostry” przystąpiły do „pracy” w  szpitalu przy ul. Długiej 

7 -  tzn. nadania szpitalowi charakteru cywilnego. Zebrały od rannych powstańców 

hełmy, furażerki, opaski powstańcze,, mundury i broń. Broń i amunicję zakopały w 

gruzach wypalonych piwnic, pozostałe rzeczy spaliły na dziedzińcu szpitala. Spisy 

rannych (niekompletne), dokumenty kompanii „Zdana” (szkice sytuacyjne itp.) 

„M onika” zawinęła w bandaże i umieściła na brzuchu pozorując opatrunek.

2 września weszli do Szpitala Niemcy. „M onikę” w lekarskim kitlu i rękawicach 

chirurgicznych wzięli za lekarza. Część rannych, mogących się podnieść, opuszczała 

szpital. Ciężko rannych Niemcy zabijali. „Monika z koleżanką ps. „Łukasz” pomogły 

ciężko rannemu d-cy wyjść ze szpitala. To był wysiłek prawie nadludzki. A potem 

nastąpiła gehenna wędrówki ciężko rannych i sanitariuszek do Placu Zamkowego. Z ok. 

400 osób ocalała grupa kilkudziesięciu. Przed rozstrzelaniem tej grupy na PI. 

Zamkowym uratował ją  Austriak dr Peter Muller, który mjr „Zduna” i rannych pozwolił 

zanieść do szpitala w gmachu Seminarium 00 Karmelitów.

Helena Kłosowicz wraz z sanitariuszką „Danką” otrzymały zezwolenie na 

utworzenie ekipy sanitarnej, która ponownie wróciła do gruzów szpitala na ul. Długiej 7 

i uratowała jeszcze ok. 36 osób niedobitych lub poparzonych z ruin szpitala (m.in. pchr 

„Jastrzębca”, jednego z żołnierzy mjr „Zdana”). „M onika” pozorowała wobec 

Niemców, że jest lekarzem, a „Zdan” to jej mąż też lekarz.

Relacja por „Jastrzębca” ze szpitala oo Karmelitów: „Stan d-cy był bardzo ciężki 

ale cierpienia znosił spokojnie i mężnie. Bezsporną zasługę miała w tym „doktór” 

Monika. Ona była wszędzie -  zawsze spokojna, pogodna, była najlepszą pielęgniarką,

3
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duszą całego szpitala, pocieszycielką i powiernicą każdego z nas. A przy tym 

wszystkim umiała wszystkich trzymać na dystans i wspaniale grała swoją rolę, do tego 

stopnia, że ja  sam uwierzyłem iż w życiu prywatnym jest lekarzem. Pamiętam jak 

„M onika” subtelnie i długo przygotowywał (kpt -  wtedy już mjr) Zdana do pogodzenia 

się z koniecznością amputacji nogi. Wyrok taki wydał sprowadzony z pobliskiego 

szpitala św. Rocha chirurg dr Wiechno. Dziś trudno sobie wyobrazić ilu różnych starań 

dokonać musiała by operacja została przeprowadzona prawidłowo, nie na sali 

chirurgicznej, a w jednej z cel zakonnych na zwykłym stole -  a przy tym nie 

zdemaskować się i dalej wspomagać chorych w skórze „chirurga” . Bardzo głęboko 

przeżywałem gdy mjr „Zdana” zabierano na operację, a następnie przyniesiono już  po 

operacji, którą przeprowadził dr Wiechno w  asyście drugiego młodego lekarza i 

„M oniki”, która trzymała stopę amputowanej nogi aż do końca. Z uwagi na brak 

środków znieczulających i usypiających amputacja była przeprowadzona dosłownie „na 

żywo”.

25 września 00 Karmelici dostali rozkaz ewakuacji Seminarium i szpitala. 

Monika przekonała dr Petera Mullera do zezwolenia na skorzystanie z samochodu 

ciężarowego dostarczającego żywność dla wojska i tym samochodem, wypełnionym 

rannymi, łącznie z 4 żołnierzami niemieckimi konwojowani przez 2 żołnierzy z flagą 

Czerwonego Krzyża, ranni zostali przewiezieni do szpitala w Tworkach k. W-wy.

Po pozostawieniu wszystkich rannych w szpitalu we W łochach „M onika” 

przewiozła „Zdana” i „Jastrzębca” do mieszkania swoich rodziców w Pruszkowie.

Po zakończonej wojnie w 1945r. Helena Kłosowicz ujawniła się. Zamieszkała w 

Pruszkowie ponieważ jej mieszkanie w W-wie zostało spalone. Przez 3 miesiące była 

aresztowana (więzienie mokotowskie). Pracowała w W arszawie jako dziennikarka w 

Turystycznej Agencji Prasowej w  latach 1970-1978. Drukowała wspomnienia wojenne. 

W rodzinnym Pruszkowie prowadziła działalność opiekuńczą i kulturalną. Zmarła nagle 

18.XII.1988r. Pochowana została w Warszawie na Cmentarzu W olskim w grobie 

rodzinnym.

Wiadomo, że ojciec jej zatrudniony przymusowo jako lekarz w  obozie 

przejściowym w Pruszkowie tzw. „Dulag” we wrześniu i październiku 1944r. pomógł 

wydostać się z obozu wielu warszawiakom. Brat Zbigniew, por. W ojska Polskiego 

Służby Stałej był d-cą kompanii saperów Armii Krajowej i jem u Pruszków zawdzięcza 

rozminowanie elektrowni pruszkowskiej. Starsza siostra Danuta z męża Jabłońska też 

działała w konspiracji. W 1968r. wyjechała wraz z mężem do Izraela.
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Opracowała Stanisława Orlikowska zd. Kosmalska „M arysia” łączniczka 

dowództwa sztabu batalionu im. W. Łukasińskiego” przy udziale kolegów z batalionu.

5
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KŁĄB Halina Maria zob. SZWARC Halina Maria
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KŁOSOW ICZ Helena (1911-1988), uczestniczka kampanii wrześniowej 1939, od 1940 

łączniczka i kolporterka prasy ZWZ ps. „M onika”, od 1942 do końca Powstania w l kompanii 

„Troki” Batalionu „Łukasiński, w 1943 krótko więźniarka Pawiaka; po wojnie urzędniczka, 

więźniarka UB

Helena Kłosowicz urodziła się 15 III 1911 w Pohulance koło Pruszkowa w rodzinie 

działaczy polityczno-społecznych, lekarza Bolesława Kłosowicza i Józefy z d. Krygier. W 

1914 została wywieziona wraz z rodzicami do Rosji, gdzie przebywała do 1919. W 1932 

ukończyła Gimnazjum Żeńskie Zofii Matyrkowęj w Warszawie, a następnie trzyletni kurs 

grafiki stosowanej przy Muzeum Rzemiosł i Sztuki Stosowanej w Warszawie. W 1936 

podjęła studia na Wydziale Dziennikarskim Akademii Nauk Politycznych, równocześnie 

rozpoczynając pracę w firmie Gąsecki i Synowie w  dziale propagandy jako kierowniczka 

sekcji prasowej.

We wrześniu 1939, biorąc czynny udział w obronie W arszawy jako Komendantka 

Punktów' Sanitarnych dla ludności cywilnej na Mokotowie, została ranna i przebywała w 

Szpitalu Ujazdowskim.

Od stycznia 1940, zaprzysiężona w ZWZ jako „M onika”, pełniła funkcję łączniczki i 

kolporterki prasy podziemnej. Prawdopodobnie w  tym czasie wyszła za mąż (nazwisko męża 

być może Czyżkowski) i w  1941 urodziła synka. Od wiosny 1942 m iała przydział do 

Batalionu „Łukasiński” w  1 kompanii „Troki” por. T. M ajcherczyka ps. Zdan”, późniejszego 

dowódcy Batalionu „Chrobry I”. W jej mieszkaniu przy ul. Pańskiej 36 odbywały się odprawy 

dowództwa, szkolenia sanitarne, wojskowe, rozdział prasy podziemnej, czyszczenie broni. W 

listopadzie 1942 ukończyła Szkołę Podchorążych AK im. Lisa Kuli. We wTześniu 1943 

została aresztowana w wyniku denuncjacji i osadzona w gmachu gestapo w Al. Szucha. Po 

ciężkim przesłuchaniu połączonym z torturami, została w listopadzie 1943j w  bardzo złym j ( 3̂  

stanie, przewieziona na Pawiak. Dnia 21 XII 1943 została odbita podczas transportu na 

miejsce straceń (akcja ta została zorganizowana dla jednego z więźniów jadących w jej 

transporcie). Powróciła do pracy konspiracyjnej i do lipca 1944 działała w oddziale 

dywersyjnym na terenie Puszczy Kampinoskiej.

W czasie Powstania Warszawskiego jako patrolowa sanitariuszka 1 kompanii
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szturmowej „Troki” brała udział w walkach (zaraz pierwszego dnia Powstania zginął mąż i 

synek od zabłąkanych kul 'jednej z pierwszych potyczek). Uczestniczyła w walkach na i/u  \ f  

odcinkach: Pawiak, Gęsiówka, Bank Polski, „Rygiel”, tyły Szpitala Maltańskiego, Pasaż 

Simonsaj Gdy 23 sierpnia 1944 na reducie Pasażu Simonsa został ciężko ranny jej dowódca j > & 

kpt. „Zdan” /przeniosła go przy pomocy innych sanitariuszek do piwnicy szpitala polowego 

przy ul. Długiej 16. Na własną prośbę została przydzielona do stałej opieki nad rannym kpt. 

„Zdanem”. W dniu 27 sierpnia przeniosły z sanitariuszką Janiną K wiatkowską ps. „Łukasz”, 

przy pomocy ludności cywilnej, z płonącego szpitala przy ul. Długiej 16 wszystkich rannych 

do szpitala polowego przy ul. Długiej 10, a następnie już  po kilku godzinach do szpitala przy 

ul. Długiej 7. Dnia 1 września 1944, po otrzymaniu rozkazu wycofania się walczących z 

bronią w ręku ze Starówki do Śródmieścia, „M onika” na w łasną prośbę, z zaledwie kilkoma 

sanitariuszkami-ochotniczkami v pozostała na Starówce do opieki nad ciężko rannymi. W 

godzinach rannych 2 września, gdy do szpitala przy ul Długiej 7 wdarli się Niemcy i 

własowcy, mordując rannych i podpalając szpital, „M onice” i „Dance” (Danucie Siemaszko) 

udało się uratować od masakry „Zdana” i kilku niedobitków powstańczych -  zdołały wynieść 

ich na szpitalny dziedziniec. Z dziedzińca kolumna uformowana z personelu medycznego, 

sanitarnego i rannych szła do PI. Zamkowego. Po drodze przy rogu M ariensztatu Niemcy 

postawili „Zdana”, „M onikę” i „Dankę” pod ścianą z zamiarem rozstrzelania. Od śmierci 

uratował ich niemiecki oficer, Austriak, dr Peter Muller. „Zdana” kazał zanieść do
% ą . —.

zorganizowanego szpitala przy Seminarium 0 0 .  Karmelitów, a „M onice” i „Dance” polecił / 

zająć się rannymi. Wkrótce potem „M onika” otrzymała od Niem ców zezwolenie na 

utworzenie ekipy sanitarnej. Na mocy tego zezwolenia poszła wraz z innymi na Starówkę, 

skąd przenieśli ok. 40 rannych i poparzonych do ww. szpitala. Dnia 26 IX 1944 „M onika” 

wywiozła do Włoch k. Warszawy kpt. „Zdana” i ppor. Józefa Kamińskiego „Jastrzębca”; 

umieściła ich u swojej ciotki, Heleny Bukowińskiej, przy ul. Globusowej, a następnie wraz ze 

swoją starszą siostrą D anutą zam. Jabłońska i „Danką” przewiozła ich furm anką do domu 

swoich rodziców do Pruszkowa, gdzie zaopiekował się nimi jej ojciec.

Por. Helena Kłosowicz została odznaczona (brak dokumentu odznaczenia) Krzyżem 

Srebrnym Orderu Wojennego Virtuti Militari. Nadanie zostało zweryfikowane przez Główną 

Komisję ds. Weryfikacji Odznaczeń 21 III 1972 z nr. legitymacji DK-8789/W. Ponadto była 

odznaczona KW, SKZzM, Odznaką Grunwaldzką, KAK, W arszawskim Krzyżem 

Powstańczym (W dokumentacji odznaczeniowej „prezydenta” Sokolnickiego Kłosowicz 

Helena „M onika” figuruje jako major odznaczona Złotym Krzyżem VM z nr. 78188 nadanym
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Po wojnie, dnia 15 VIII 1945 Helena, aresztowana przez funkcjonariuszy UB, została 

osadzona w więzieniu mokotowskim, wyrokiem sądu z 8 i 11 X 1945 skazana na 3 lata 

pozbawienia wolności; w listopadzie tr. zwolniona na mocy amnestii. Po wyjściu z więzienia 

do 1947 pracowała w Ministerstwie Ziem Odzyskanych, a od 15 kwietnia do 15 lipca 1947 w 

Departamencie Kwaterunkowo-Budowlanym MON. Do 1952 często zm ieniała pracę, 

zwalniana ze względu na przynależność do AK. Od 1952 do 1 X 1957 pracowała w  Instytucie 

Geologicznym w  W arszawie przy ul. Rakowieckiej 4 na stanowisku starszego asystenta, 

następnie do września 1964 w sklepie nr 1 Regionalnego Biura Sprzedaży „Cepelia” w 

Warszawie jako kierownik stoiska. Wyrokiem Sądu W ojewódzkiego dla m. st. W arszawy z 

dnia 11 VI 1966 została skazana na 4 lata więzienia pod zarzutem spowodowania (dużego i ^  fa ku . v. cj' 

(blisko 330 tys. zł) manka; za dobre sprawowanie i nienaganną opinię z miejsca zamieszkania

11 XII 1968 przedterminowo zwolniona z odbywania kary. W latach 1970-1978 pracowała 

jako dziennikarka w  Turystycznej Agencji Prasowej w Warszawie. Działała społecznie w 

rodzinnym Pruszkowie. Od 1957 należała do ZBoWiD.

Helena Kłosowicz zmarła nagle 16 XII 1988, pochowana w grobie rodzinnym na 

cmentarzu Wolskim.

Ojciec Heleny, Bolesław Kłosowicz, działacz polityczny i społeczny, lekarz, po 

Powstaniu przymusowo zatrudniony w obozie przejściowym w Pruszkowie, pomagał 

wyprowadzać warszawiaków z obozu. M atka od 1940 była jedną z najstarszych łączniczek 

AK na terenie VIII Rejonu? Obwodu Warszawskiego Okręgu AK. Brat Zbigniew, oficer 

zawodowy WP, był dowódcą kompanii saperów AK, brał udział w rozminowaniu elektrowni 

pruszkowskiej i dwóch mostów. Starsza siostra Danuta zam. Jabłońska była sanitariuszką AK, 

w 1968 wyjechała z mężem do Izraela.

AKHK, ko. K łosowicz H.; APAK, T. 3510/W SK (tamże opracowanie Orlikowskiej S.); A ZG 

ZKRPiBW P, ao. sygn. W-33218; BKiO KPRP, W ykaz Kapituły VM III RP s. 280, poz. 4672; SPP,

Londyn TP. 1;

Bayer S., Służba zdrowia Warszawy w walce z okupantem 1939-1945, W arszawa 1985, s. 123;

Gawrońska J., Ostatnie dni Starówki, Życie W arszawy z 5 IX 1981; Kłosowicz H., Mordowanie 

rannych, W TK 1967, nr 2, s. 9; taże, Reduta Banku Polskiego, Stolica 1986, nr 31, s. 24; Kornacka 

A., Przed i po upadku Starówki, Express W ieczorny -  Kulisy 1983, nr 152; Nekrolog Heleny
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Kłosowicz, Życie Warszawy 1988, nr 296; Podlewski S., Przemarsz przez piekło, Warszawa 1971, s. 

11, 193, 585; Wesołowski, Order VM... i Kaw. VMPRL... -  brak wzmianki; Wiśniewska M., Sikorska 

M., Szpitale powstańczej Warszawy, Warszawa 1991, s. 50; Zarębski J., Kanał, Stolica 1984, nr 32, s. 

14 (tam błędna informacja, że poległa w Powstaniu); Ziółkowski B., Batalion Armii Krajowej 

„Łukasiński”, Warszawa 1998, s. 9, 12, 94, 185-192, 335-338, (fot.).
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"Monika" KŁOSOWIC2 Helena 
Źr. Archiwum ZBOWiD

H. rtcw fi*  -  h" .'A ooz/Y.
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UM \ AK
Warszawa

Kłosowicz Helena

- łączniczka i żołnierz Starówki AK.
Po wojnie autorka projektu pomnika"Gloria Victis* 
postawionego na cmentarzu wojskowym na Powązkach

Źródło; S. Mazurkiewicz, "Jan Mazurkiewicz -
- Radosław - Sęp - Zagłoba", s. 3 5 ;̂  3 7 4

K.Wojt., 2001.
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58, Ppor. Helena Kłoso
wicz, ps. „Monika”
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