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i n f o r m a c j e

Wanda Modlibowska urodzi³a
siê w 19 listopada 1901 roku
w Czachorowie. Modlibowscy byli
typow¹ ziemiañsk¹ rodzin¹ o wiel-
kich tradycjach patriotycznych.
Siostra bli�niaczka � Maria swoje
zainteresowania skierowa³a w stro-
nê koni, których wówczas w fol-
warku by³o ponad 100. Wanda zna-
laz³a bardziej ryzykowne hobby.

Okres miêdzywojenny � rekordy kra-
ju i �wiata

Podczas studiów na wydziale
chemii Uniwersytetu Adama Mic-
kiewicza w 1930 roku, Wanda  Mo-
dlibowska rozpoczyna interesowaæ
siê lotnictwem szybowcowym. Bê-
d¹c bardzo zdoln¹ osob¹, szybko
zdobywa kwalifikacje i zaczyna
odnosiæ sukcesy sportowe. Tylko
w 1937 roku mieszkanka Czacho-
rowa pobija sze�æ rekordów Polski,
z których jeden uznany zostaje jako
rekord �wiata. W locie na szybow-
cu �Komar� przebywa ona w po-
wietrzu 24 godzin i 14minut! Wy-
nik ten zostaje pokonany dopiero
w 1948 roku. Bêd¹c cz³onkiem Ae-
roklubu Poznañskiego, w 1938
roku ustanawia kobiecy rekord Pol-
ski na szybowcu SG-3 wynikiem
343 kilometry w powietrzu. W tym
samym roku rozpoczyna te¿ pracê
w Instytucie Technicznym Lotnic-
twa w Warszawie. Do chwili wy-
buchu wojny koñczy jeszcze kurs
akrobacji na samolotach RWD-10
i RWD-17 oraz kurs lotów bez wi-
doczno�ci.

Wojna
We wrze�niu 1939 roku podpo-

rucznik pilot Wanda Modlibowska
zostaje powo³ana do eskadry szta-
bowej. W czasie kampanii wrze-
�niowej wykonuje sze�æ lotów
³¹cznikowych startuj¹c RWD-13
z lotniska na Mokotowie w kierun-
ku po³udniowym i wschodnim.
Czêsto zmuszona jest korzystaæ
z przygodnych l¹dowisk, by ode-
braæ meldunki i dostarczyæ je do
Warszawy. Po klêsce w 1939 roku
udaje siê jej przedostaæ wraz z od-
dzia³ami lotniczymi do neutralnej
Rumunii. Na polecenie genera³a Si-
korskiego wezwana zostaje do
Francji, gdzie tworz¹ siê Polskie
Si³y Zbrojne. Za lini¹ umocnieñ,
zwan¹ Lini¹ Maginota, Francuzi
pewni s¹ swej potêgi. Wanda Mo-
dlibowska nie korzysta jednak
z mo¿liwo�ci pozostania bezpiecz-
nie na emigracji.

Kobieta - cysorz kurierów
Po rozmowie z Sikorskim, Mo-

dlibowska postanawia przedostaæ
siê do kraju i po�wiêciæ pracy
w konspiracji. Wie, ¿e swoje do-
�wiadczenie najlepiej mo¿e wyko-
rzystaæ na terenach Polski, okupo-
wanych przez III Rzeszê i ZSRR.
Po otrzymaniu odpowiedniego

W s³u¿bie ojczyzny � Wanda Modlibowska �Halszka�
Torturowana przez gestapo, potem przez radzieckie NKWD, wywieziona za Ural, polska lotniczka - Wanda Modlibowska �Halszka� ¿y³a w�ród nas.

Jedna z najznamienitszych postaci ziemi gostyñskiej pochodzi³a z Czachorowa, gdzie jej rodzina posiada³a maj¹tek.
Zmar³a 11 lipca 2001 r., zosta³a pochowana w grobowcu rodzinnym, znajduj¹cym siê przy gostyñskiej Farze.

przeszkolenia (m.in. w zakresie szy-
frowania) wraca do kraju. W War-
szawie jest 22 maja 1940 roku.
Wanda Modlibowska jest wiêc,
pierwsz¹ emisariuszk¹ wys³an¹
przez Rz¹d RP, kierowany przez
Prezydenta Raczkiewicza oraz
Naczelnego Wodza i premiera Si-
korskiego z Francji do okupowa-
nej przez wojska niemieckie i ra-
dzieckie ojczyzny! W ci¹gu pó³
roku, do jesieni 1941 roku, Modli-
bowska sze�ciokrotnie przekracza
granicê! Droga prowadzi przez Ta-
try do polskiej placówki dyploma-
tycznej w Budapeszcie. Jej prze-
wodnikiem górskim jest Józef
Krzeptowski, który nazywa Wandê
¿artobliwie �cysorzem kurierów�.

Praca w konspiracji
Modlibowska nie tylko przeno-

si meldunki pomiêdzy krajem,
a emigracj¹. Podstawow¹ jej prac¹
przy podziemnym rz¹dzie polskim,
jest prowadzenie sekretariatu Dele-
gata Rz¹du RP na Kraj i utrzyma-
nie sta³ego kontaktu pomiêdzy w³a-
dzami Polski na emigracji, a jej or-
ganami na terenach okupowanych.
Sekretariat nosi nazwê Biura Pre-
zydialnego Delegata Rz¹du RP na

Kraj. Spe³nia on bardzo wa¿n¹ rolê
w polskim pañstwie podziemnym.
Biuro zajmuje siê ³¹czno�ci¹ z De-
partamentem Wojskowym, Komen-
d¹ G³ówn¹ Zwi¹zku Walki Zbroj-
nej (14 lutego 1942 zmieniono na-
zwê na Armia Krajowa) oraz
wszystkimi ministerstwami, partia-
mi, kurierami, komórkami zajmu-
j¹cymi siê sprawami narodowo�cio-
wymi, archiwum.

W czasie wojny wielu bliskich
wspó³pracowników i twórców apa-
ratu najwiêkszego pañstwa pod-
ziemnego w okupowanej Europie
ponosi �mieræ. By³y wojewoda po-
znañski i pierwszy Delegat Rz¹du
RP na Kraj, Cyryl Ratajski, które-
go Modlibowska zna osobi�cie
umiera w 1942 roku. Jego nastêp-
ca, profesor Jan Pieka³kiewicz, gi-
nie po d³ugich torturach 30 czerw-
ca 1943 roku w wiêzieniu w War-

szawie. Tego samego dnia hitlerow-
cy aresztuj¹ Komendanta G³ówne-
go Armii Krajowej Stefana �Gro-
ta� Roweckiego. Cztery dni pó�niej
w tajemniczych okoliczno�ciach,
w katastrofie lotniczej, ginie Na-
czelny Wódz - genera³ W³adys³aw
Sikorski. Jednak mimo ogromnego
ryzyka, praca Sekretariatu nie ustaje
i nadal stanowi podstawê funkcjo-
nowania ca³ego Polskiego Pañstwa
Podziemnego. Wanda Modlibow-
ska �Halszka�, pracuje dzieñ i noc,
zmienia lokale, punkty kontaktowe,
pseudonimy. � Wszyscy, którzy j¹
znali, szanowali j¹, cenili i kochali
- pisze we wspomnieniach Janina
Czapliñska. - Mia³a te¿ szczególn¹
zdolno�æ widzenia jasno niektórych
konfliktowych sytuacji, a jej sposób
bycia, podsuniêcie w³a�ciwego roz-
wi¹zania, pomaga³y wybrn¹æ z wie-
lu trudnych sytuacji, tak politycz-
nych jak i ¿yciowych ludzi, z który-
mi siê pracowa³o. Modlibowska
wykazuje siê te¿ jako �wietna or-
ganizatorka podczas Powstania
Warszawskiego. Mimo i¿ �(...) nad
nami �wista³y kule, pali³y siê domy,
padali ludzie ranni czy zabici� do-
starczenie koniecznych dokumen-
tów musia³o odbywaæ siê bez za-

k³óceñ. Powstanie koñczy siê klê-
sk¹. Radziecka Armia Czerwona,
celowo powstrzymuje pochód
swych wojsk na zachód, by pozwo-
liæ hitlerowcom na zniszczenie
Warszawy. Stalin nie chce spotkaæ
na swojej drodze przedstawicieli
legalnej w³adzy polskiej � dla tego
kraju ma ju¿ w³asny, zaufany ko-
munistyczny rz¹d. Przedtem nale-
¿y jednak zlikwidowaæ konkretne
osoby, by pozbawiony kierownic-
twa i wybitnych jednostek naród,
uczyniæ pos³usznym.

Aresztowana przez �sojuszników�
Podziemne w³adze cywilne

i wojskowe po klêsce powstania nie
zaprzestaj¹ swej dzia³alno�ci. Po-
niewa¿ Warszawa jest zrujnowana,
Modlibowska utrzymuje kontakt
z emigracj¹ z Milanówka. Tam te¿
4 marca 1945 roku zostaje areszto-

wana razem ze swoj¹ przyjació³k¹
Mari¹ Malinowsk¹ przez radziec-
kie s³u¿by bezpieczeñstwa �
NKWD. �Halszka� jest torturowa-
na i bita podczas przes³uchañ. Ra-
dzieccy oprawcy ¿¹daj¹ od niej
podania tajemnicy szyfrów i ujaw-
nienia dzia³alno�ci konspiracyjnej.
Wspólnie z Mari¹ wiêzione s¹ po-
cz¹tkowo we W³ochach pod War-
szaw¹, pó�niej w Rembertowie,
a ostatecznie trafiaj¹ do Berezówki
za Uralem. Tam pracuj¹ w strasz-
nych warunkach przy wyrêbie lasu
oraz budowie nasypu. Dla NKWD
Modlibowska stanowi jednak zbyt
wa¿ne �ród³o informacji, by skazaæ
j¹ na �mieræ podczas morderczej
pracy. Poniewa¿ aresztowana nie
chcia³a wyjawiæ informacji, ra-
dzieckie s³u¿by bezpieczeñstwa
postanawiaj¹ przewie�æ �Halszkê�
na kolejne przes³uchania do swojej
siedziby na terenie okupowanych
Niemiec. Podczas transportu w li-
stopadzie 1945 roku, ucieka i wra-
ca do Polski.

W stalinowskiej Polsce
Po powrocie do Warszawy

Wanda Modlibowska zg³asza siê do
s³u¿by w tak bliskim jej sercu lot-
nictwie. Z uwagi na jej bohatersk¹
przesz³o�æ (przedwojenny oficer
lotnictwa i Armii Krajowej), niemi-
le widzian¹ przez w³adze PRL,
w 1948 zostaje po raz pierwszy
zwolniona z pracy. Pó�niej Modli-
bowska podejmuje pracê naukow¹,
jako asystentka w Zak³adzie Che-
mii Analitycznej Uniwersytetu
Adama Mickiewicza w Poznaniu.
Stalinowskie w³adze nie zapomina-
j¹ jednak o Wandzie Modlibow-
skiej. 17 lipca 1949 roku zostaje ona
aresztowana i skazana na pó³tora
roku wiêzienia. �Halszka� odbywa
karê w wiêzieniach w Stargardzie
i Inowroc³awiu. Po wyj�ciu na wol-
no�æ musi, co dwa tygodnie zg³a-
szaæ siê na przes³uchania do siedzi-
by Urzêdu Bezpieczeñstwa. Oczy-
wi�cie w tym okresie, mimo wyso-
kich i poszukiwanych kwalifikacji
oraz bieg³ego w³adania kilkoma jê-
zykami,  nie ma szans na podjêcie
pracy. Dopiero dziêki przychylno-
�ci jednego ze swych by³ych
uczniów lotnictwa, otrzymuje po-
sadê w Biurze Patentowym. Tam
pracuje do 1970 roku, kiedy prze-
chodzi na emeryturê. Po Pa�dzier-
niku 1956 roku i chwilowej odwil-
¿y w stosunkach spo³eczeñstwo-
w³adza, Modlibowska mo¿e po-
nownie zacz¹æ dzia³aæ w Klubie
Seniorów Lotnictwa, uczestniczyæ
w Zlotach Lotników Polskich i od-
wiedzaæ aerokluby.
Ostatnie dni ¿ycia Wandy Modli-
bowskiej to walka z powa¿n¹ cho-
rob¹. W tych trudnych chwilach
towarzyszy jej przyjació³ka z lat
m³odo�ci - Maria Malinowska.
Wanda Modlibowska umiera 11 lip-

ca 2001 o godzinie 20.20 w Domu
Opieki Spo³ecznej w £ê¿eczkach.

Dzi�...
Dzi� ¿al chwyta serce, ¿e takim

ludziom nie zd¹¿yli�my wyraziæ
wdziêczno�ci za ich po�wiêcenie
w walce o woln¹ Polskê. Jak¿e ina-
czej pojmowa³o ¿ycie tamto, przed-
wojenne pokolenie i co ze �wiado-
mo�ci¹ narodow¹ uczyni³a powo-
jenna propaganda w³adz PRL? Dla-
czego nawet dzi�, w niepodleg³ej
Polsce pojawiaj¹ siê osoby na wy-
sokich stanowiskach, które bezczel-
nie i bezkarnie przypisuj¹ ¿o³nie-
rzom Armii Krajowej zbrodnie?
Dzi�, gdy kto� mówi Ojczyzna,
uwa¿any jest za cz³owieka zacofa-
nego, nie dorównuj¹cego pozio-
mem zach³ystuj¹cej siê ��wiato-
wym nihilizmem� wiêkszo�ci. Czê-
sto s³ychaæ s³owa, ¿e �czas ju¿ za-
pomnieæ o przesz³o�ci i patrzeæ
w przysz³o�æ�. Pamiêtaæ jednak na-
le¿y, ¿e naród nie mo¿e istnieæ bez
swej historii! £¹czniczka Delega-
tury Rz¹du RP na Kraj - Janina
Czapliñska dedykuje przyjació³-
kom Wandzie Modlibowskiej
i Marii Malinowskiej wiersz Igna-
cego Krasickiego:
�wiêta mi³o�ci Kochanej Ojczyzny;
Czuj¹ ciê tylko umys³y poczciwe!
Dla ciebie zjad³e smakuj¹ trucizny,
Dla ciebie wiêzy, pêta nie zel¿ywe;
Kszta³cisz kalectwo przez chwaleb-
ne blizny,
Gnie�dzisz w umy�le rozkoszy
prawdziwe.
Byle ciê mo¿na wspomóc, byle
wspieraæ,
Nie ¿al ¿yæ w nêdzy, nie ¿al i umie-
raæ!
O ludziach pokolenia �Halszki�
Modlibowskiej nie wolno zapo-
mnieæ.

GRZEGORZ SKORUPSKI

Tekst powsta³ na podstawie
wspomnieñ Janiny Czapliñskiej,
jednej z ³¹czniczek Delegatury Rz¹-
du RP na Kraj.

Autor dziêkuje ksiêdzu Henry-
kowi Szwarcowi  za pomoc i udo-
stêpnienie materia³ów.

Wanda Modlibowska - grudzieñ 1991 rok.

Zjazd ¿o³nierzy kurierów. Wanda Modlibowska siedzi w drugim rzêdzie, trzecia od prawej strony.


