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I. M ateriały d o k u m en ta c yjn e
1/1—--mlacja właściwa
Ii'd. - dokumenty (sensu slrictc) dot. osoby relatora
I/3 - Inne materiały dokumentacyjne dot. osoby relatora

II. M ateriały u zu p e ln le iilą lą c e relację

IM, Inne m ateriały (zebraue przez „relatora”):
lil/1 -d o t. rodziny relatora
l'l/2 - doi. ogólnie okresu sprzed 1930 r,
III/3 - doi. ogólnie okresu okupacji (1939 -1 9 4 5 )
III/4 - dot. ogólnie okresu po 1945 r.
111/5-Inne...

IV. Korespondencja

V , W ypisy ze ź ró d e ł [Izw.: „nazwiskowe karty iiifonnacyjiie”}
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Kobiety-Żofnierze w walce

Alina Glińska ps. „Alina”, „Ala”, „Setka” i in. (1916-2004)

Zawsze w awangardzie walki
lina Glińska uro
dziła się 3 marca
1916 r. w Kiszyniowie (Mołdawia) jako
córka Władysława Zadzierskiego i Stanisławy
z Korczyc-Brochwiczów.
Po 1918 r. rodzina
z czwórką dzieci zamiesz
kała w Warszawie, potem w Równem, ojciec został prezesem Banku Handlowo-Kupieckiego.
W 1937 r. Alina zdała maturę w Zdołbunowie
i wstąpiła na Wydział Prawa Uniwersytetu War
szawskiego. W czasie Kampanii Wrześniowej
1939 r. należała do Lotnej Brygady Frontowej,
której zadaniem było dostarczanie meldunków
oraz paczek z żywnością, papierosami i zaopa
trzeniem dla żołnierzy w najbardziej wysunię
tych punktach obrony Warszawy - w przypadku
Aliny były to Forty Mokotowskie.
Do pracy konspiracyjnej włączyła się wcze
sną wiosną 1940 r. w Centralnym Wydziale Pro
pagandy Stronnictwa Narodowego. Była wśród
pierwszych kurierek i kolporterek pisma „Wal
ka”. Dostarczała tajną prasę do COP, Lublina,
Radomia, Częstochowy i wielu innych miast,
wożąc po kilkaset egzemplarzy w dwóch waliz
kach. Na początku grudnia 1940 r., gdy nastąpi
ła pierwsza wielka „wsypa”, gestapo aresztowało kilka kurierek i odkryło tajną drukarnię
„Walki” przy ul. Okrężnej; poszukiwało rów
nież Aliny, zdążyła jednak uciec i odtąd żyła na
„lewych” papierach jako „Teresa Jabłońska”.
Okres „kwarantanny” konspiracyjnej przebyła
w Częstochowie, pracując tam w Dziale Orga
nizacyjnym SN. W 1941 r. wróciła do Warsza
wy, przeszła pełne szkolenie wojskowe wraz
z nauką łączności, obchodzenia się z bronią
i sanitarką. Została instruktorką w Okręgu Sto
łecznym i Centralnych Organach SN i NOW
(Narodowej Organizacji Wojskowej), przygoto
wując dziesiątki dziewcząt do służby. W tymże
roku, bardzo ciężkim dla rodziny Aliny, ojciec
jej zaginął bez wieści na konspiracyjnej wypra
wie na Wołyń, a starszy brat Edmund Zadzierski, jeniec Starobielska, został rozstrzelany
- zapewne w Charkowie.
W czerwcu 1942 r. gestapo znowu wpadło na
trop Aliny, obstawiło dom, w którym mieszkała
przy ul. Kopińskiej. Ocalała dzięki ówczesnej
solidarności społecznej: nieznana sąsiadka, mi
jając ją, szepnęła: Uciekać - gestapo! Jako
„Wanda Górska” i „Alina Barbara Kowalik”
wyjechała do COP i tam prowadziła we wsiach
działalność konspiracyjną w ramach NOW.
W 1943 r. poślubiła Mariana Glińskiego, praw
nika, bardzo czynnego działacza SN i NOW,
którego rodzina poniosła liczne, bolesne straty
w walce podziemnej. W kwietniu 1943 r. Alina
została kierowniczką Inspektoratu Zarządu
Głównego NOWK, od 1942 r. podporządkowa
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nego WSK/AK. Jeździła po całej Polsce, prze
prowadzając inspekcje szkolenia wojskowego
w Zarządach Okręgów i w komórkach powiato
wych. Uczestniczyła też w działalności Okręgu
Stołecznego NOW, podległa tu „Prusowi” - Ta
deuszowi Macińskiemu.
Na początku lutego 1944 r. w Radomiu,
w mieszkaniu komendantki tamtejszego Okrę
gu NOW, u Hanny Zdzitowieckiej - została
wraz z nią aresztowana przez gestapo. W śledz
twie nierozszyfrowana, mimo że od 1940 r. figu
rowała na liście poszukiwanych - „Fahndungsbuch”. Dzięki usilnym staraniom organi
zacji, po czterech miesiącach obie kobiety zo
stały zwolnione.
Wybuch Powstania 1 sierpnia 1944 r. zastał
Alinę w Warszawie, na zebraniu u komendant
ki Zarządu Głównego NOWK - Haliny Podczaskiej „Klary”. Nie zdołała przedostać się
z ul. Polnej na Stare Miasto, dokąd miała skie
rowanie do batalionu „Gustaw”. Dowódca od
działu „Harnasie”, Marian Eustachy Krawczyk
„Harnaś”, odkomenderował ją do zespołu re
dakcyjnego „Walki Śródmieścia” (w latach
1943-1944 uczęszczała na tajne kursy dzienni
karskie). Została reporterką i dziennikarką,
docierała do miejsc najbardziej zaciętych walk,
przeprowadzała wywiady z dowódcami i żołnie
rzami. Pisała też o palących problemach ludno
ści cywilnej, cierpiącej na skutek Powstania.
W październiku 1944 r. opuściła z mężem
Warszawę wśród ludności cywilnej, chcąc nadal
prowadzić działalność podziemną w Krakowie.
Koniec wojny nie ułatwił życia Glińskim.
Marian, poszukiwany przez UB, musiał się
ukrywać. Alinę UB nękało pytaniami o niego
i o młodszego brata Józefa Zadzierskiego,
sławnego na Wołyniu partyzanta „Zawiszę”,
„Wolyniaka” - nawet już po jego śmierci. Gdy
w 1950 r. Glińscy podjęli próbę normalnego ży
cia, zawierzając kolejnym amnestiom, Marian
został uwięziony i skazany na 12 lat. Alina, któ
ra wbrew wszelkim trudnościom w 1949 r.
ukończyła studia na Wydziale Historii Uniwer
sytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu, ciężko
pracowała, by utrzymać dwie córeczki, przy
czym dopiero w 1954 r. zdołała otrzymać pracę
odpowiadającą jej kwalifikacjom jako redaktor
wydawnictwa „Pax”. Pracowała tam przy reda
gowaniu książek związanych z historią Polski aż
do emerytury w 1983 r.
Utrzymywała stosunki koleżeńskie z towa
rzyszami walki z lat okupacji w środowisku ba
talionów „Gustaw” i „Harnaś”, bardzo łubiana
i szanowana. Zmarła 12 kwietnia 2004 r. Od
znaczona przez KG AK Srebrnym Krzyżem
Zasługi, Krzyżem AK, Medalem Wojska Pol
skiego - czterokrotnie, Warszawskim Krzyżem
Powstańczym i in.
Ewa KRASNOWOLSKA
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