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Janina Bilska z domu Szczepańska
Druhna Janina urodziła się 14 lipca 1907 r. w Kamiennej (gm. Bliżyn, pow. konecki).
Działaczka harcerska. Pochodziła z rodziny robotniczej. Ojciec był robotnikiem, matka krawcową.
Miała zaledwie 6 lat, kiedy zmarł jej ojciec. Opiekę nad nią przejęli dziadkowie mieszkający w Brześciu
nad Bugiem. W czasie pierwszej wojny światowej, gdy Niemcy podeszli pod Brześć, ewakuowała się
z dziadkami do Połocka nad Dźwiną. W Połocku przez 3 lata przebywała w polskiej ochronce. Później
pobyt ten wspominała niezbyt przyjemnie: Nie mogli mi wbić w głowę abecadła, ani katechizmu uciekłam z ochronki. Jednak pobyt w ochronce miał też swoje plusy - dzieciom dużo mówiono
0 Polsce. W Połocku w 1918 r. wstąpiła do działającej tam potajemnie drużyny skautowej
1równocześnie wzięła się solidnie za naukę.
W końcu 1918 r. wróciła do matki do Kamiennej. Podjęła naukę w Szkole Powszechnej Nr 1
i wstąpiła do harcerstwa. Po ukończeniu szkoły powszechnej zamierzała uczyć się dalej w gimnazjum
filologicznym w Radomiu, a potem studia na uniwersytecie. Zły los pokrzyżował plany. Ojczym
Wierzbicki (drugi mąż matki) dostał wymówienie z pracy na kolei. Sama musiała podjąć pracę
zarobkową Na trzymiesięcznej praktyce w magistracie nauczyła się pisania na maszynie. Przez
półtora roku pracowała w miejscowym banku. Likwidacja oddziału bankowego pozbawiła ją pracy.
Wkrótce sytuacja materialna poprawiła się - wyszła za mąż za Romana Bilskiego pracownika
ZEORK-u (Zakłady Energetyczne Okręgu Radomsko-Kieleckiego).
Druhna Janina od dzieciństwa lubiła obserwować życie przyrody. Była wrażliwa na piękno.
Bardzo dużo czytała, dzięki temu poszerzała swą wiedzę. Lektura utworów literackich nauczyła ją
odróżniać dobro od zła. Szczególnie lubiła poezję, która wpływa na kształtowanie ludzkich uczuć.
Harcerstwo kształciło ducha patriotyzmu. Dlatego druhna Janina przylgnęła do niego sercem.
Harcerstwo stało się dla niej „całym życiem”. Wszystkie swoje siły, zdolność i temperament ulokowała
w pracy z harcerkami. Miała naturę dobrą i otaczała się wartościowymi koleżankami. Umiała trafnie
dobrać dziewczyny do pełnienia różnych funkcji w drużynie. Z jej inicjatywy w Szkole Powszechnej
Nr 1, w której prowadziła drużynę, powstał chór. Organizowała dla dziewcząt różne kursy:
krajoznawczy, hafciarski, szycia i robót ręcznych. W połowie lat dwudziestych była komendantką hufca
żeńskiego (1926 - 1927). W latach trzydziestych była członkiem Zarządu Koła Starszego Harcerstwa.
W 1939 r. uczestniczyła w pracy Harcerskiego Pogotowia Wojennego. W październiku 1939 r.
wstąpiła do tajnej organizacji
„Orzeł Białyii^
Aresztowana w pierwszych dniach lutego 1940 r. została osadzona w katowni gestapo
w Szkole Powszechnej Nr 1. Była torturowana aż do krwi, a była w ciąży. Dzięki interwencji pań
z Komitetu Pomocy Więźniom (m.in. dr Marty Bałtruszajtis) mogła na kilka godzin przed egzekucją
zobaczyć przez szpary w deskach w oknie piwnicy swoje małe córeczki: trzyletnią Grażynę
i kilkumiesięczną Lilianę. Matka Janiny przywiozła je na wózku zziębnięte i chore na odrę pod
więzienne okno. To było jej pożegnanie z rodziną.
Druhna Janina Bilska została rozstrzelana 12 lutego 1940 r. i spoczywa w leśnej zbiorowej
mogile na Borze.
Osierocone córeczki Janiny wychowywała babcia Maria. Ojciec dziewczynek założył drugą
rodzinę, ale finansowo pomagał córkom. Obydwie ukończyły szkołę średnią założyły rodziny
i mieszkają w Skarżysku-Kamiennej.
Uchwałą Głównej Kwatery Związku Harcerstwa Polskiego druhna Janina Bilska pośmiertnie
została odznaczona Krzyżem za Zasługi dla ZHP z Rozetą-Mieczami. Odznaczenie odebrały córki
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Grażyna Kulikowska i Liliana Knap na uroczystej sesji historycznej poświęconej konspiracyjnej
działalności skarżyskich harcerzy i harcerek w okresie II wojny światowej w dniu 20 października
1984 r.
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(Na podstawie relacji córki

Janina Szczepańska - Bilska. Urodzona
20 lipca 1915 r„ aresztowana 1 lutego 1940
r., stracona na Borze 12 lutego 1940 r.
Wieloletnia
działaczka
ZHP,
§
Komendantka
żeńskiej
organizacji
ZHP, w latach 1926 - 1927, członkini
organizacji
konspiracyjnej
„Orzeł
Biały”. Współpracowała w szeregach
konspiracyjnych z Jadwigą Barańską, Zofią
Wątła, Wandą Wysocką.
Została aresztowana przez Gestapo
1 lutego 1940 r. o godzinie 22.00. W domu
przeprowadzono rewizję, pytano o karabin
i maszynę do pisania. Więziona w Szkole
Powszechnej N r 1, rozstrzelana na Borze
12 lutego 1940 r.
Grażyny Kubikowskiej i Konstantego Rakowskiego)
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Działacze ZHP w Skarzysku-Kamiennej. Stoją od prawej: Henryk Młodkowski,
Mieczysław Molendowski Józef Polak, Konstanty Rakowski Józef Małowicz (stracony
w lutym 1940 r. na Borze). Niżej (od lewej): Dezyderiusz Banaś Stefan Wasilewski
(hufcowy), Janina Szczepańska (stracona 12 lutego 1940 r. na Borze) oraz Meinesku

,

,

,

14

15

