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Jadwiga LISIECKA, później GÓRA,
ps. „Izbicka” (1 9 2 6 )
Ur. 25 kwietnia 1926 w Inowrocławiu.
Wychowała ją matka w duchu patriotyzmu i ser
decznej pamięci po wcześnie zmarłym ojcu, powstańcu
wielkopolskim. Matka Jadwigi także wspierała powstań
ców, pełniąc dyżury w gnieźnieńskim szpitalu.
Już jako uczennica szkoły podstawowej przy Pry
watnym Gimnazjum Żeńskim w Inowrocławiu Jadwi
ga należała do harcerstwa. Jej drużyna u schyłku lata
1939 roku udzielała pomocy uciekinierom z Gdańska. W kwietniu 1940 matkę
Jadwigi aresztowało gestapo. Gdy szczęśliwie udało jej się wyjść na wolność, po
stanowiła wyjechać z córką do Warszawy. Znalazły się u rodziny na Mokotowie,
w tej samej kamienicy, w której gestapo aresztowało Janka Bytnara „Rudego”.
Tego dnia Niemcy przeprowadzili rewizje również w pozostałych mieszkaniach.
Niewiele brakowało, by zabrali także Jadwigę. Na szczęście matka, doskonale
mówiąca po niemiecku, zdołała ją wybronić.
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G rupa kon spiracyjna z Królew skiej 1 6 . Jad w iga stoi w drugim rzędzie od góry druga z lew ej,
trzecia z lew ej koleżanka Jadw igi H alena Paul. W trzecim - w środku siedzi w ychow aw czyni
Krystyna M ich a lec.

Pracow n icy P C K , G rafen ho rst, lato 1 9 4 5 r. Jad w iga druga z lew ej.

W Warszawie Jadwiga spotkała koleżankę, Helenę Paul (już w listopa
dzie 1939 wysiedloną z Inowrocławia). Za namową Heleny zaczęła uczęsz
czać na zajęcia do szkoły handlowej przy Królewskiej 16, która okazała się
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swoistą „kuźnią” konspira
torów. Pod pozorem eduka
cji z zakresu kupiectwa pro
wadzono tu lekcje literatury
i języka polskiego oraz hi
storii - tak działo się na
drugim piętrze. Na trzecim
piętrze funkcjonowała pod
ziemna podchorążówka,
a na czwartym - wytwórnia
granatów. Wychowawczy
ni, Halina Michalcówna po
dłuższej obserwacji niektó
Studenci A kadem ii H an dlow ej w Poznaniu, 1 9 4 7 r. Jad w iga po
praw ej.
rym dziewczętom propono
wała wstąpienie do organi
zacji. W grudniu 1942 przyjęła przysięgę złożoną przez Jadwigę, która na
początek została skierowana na przeszkolenie wojskowe i sanitarne, odbywa
jące się również na Królewskiej 16. Jadwiga pilnie uczęszczała na zajęcia i uczy
ła się gorliwie, jednak podczas praktyk szpitalnych okazało się, że do roli sa
nitariuszki raczej się nie nadaje. Lekarz w porę zauważył, że widok krwi
i głębokich ran wywołuje u niej zbyt duże wrażenie. Przydzielono jej zatem
funkcję łączniczki.
„Ważniejsza Ojczyzna niż moje uczucia macierzyńskie” - żegnała matka swą
jedyną córkę, gdy ta szła do Powstania Warszawskiego. Jadwiga znalazła się pod
komendą dyrektora szkoły handlowej, Mariana Mokrzyckiego w batalionie Zgru
powania „Krybar”. Biegała z meldunkami na Karową, Topiel, Dobrą, na Zabę
i do innych powstańczych placówek. Przenosiła granaty i wyprawiała się po jęcz
mień na zupę „plujkę” do zdobytego browaru. Przedzierała się piwnicami, prze
kopami, wyłomami na Czerniaków, żeby dostać dla oddziału żywność z rozbi
tych magazynów „Społem”.
Gdy powstanie upadło, razem z wojskiem wyszła z Warszawy do Ożarowa.
Potem przebywała w stalagach Fallingbostel X I B, Bergen-Belsen, po drodze
w kompanii karnej w obozie koło Halle, a na koniec, podobnie jak inne dziew
czyny z powstania, razem z koleżanką Heleną Paul trafiła do Oberlangen.
/
W grudniu 1945 roku wróciła do Inowrocławia. Ukończyła Liceum Han
dlowe, a następnie studia na Akademii Handlowej w Poznaniu. Pracowała w po
znańskim Urzędzie Wojewódzkim.
Odznaczona m.in. Warszawskim Krzyżem Powstańczym i Krzyżem Armii
Krajowej.
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