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WSTĘP 

 

 

W 1934 roku na rynku wydawniczym ukazała się niewielka objętościowo broszurka prezentująca 

działalność Aleksandry Szczerbińskiej, jako komendantki wywiadu kobiecego przed I wojną światową. 

Książka trafiła do zbiorów bibliotecznych suwalskiej książnicy ze względu na osobę Aleksandry 

Szczerbińskiej (później Piłsudskiej), która urodziła się i spędziła część życia w Suwałkach.  

Prezentując ten konkretny fragment losów Aleksandry Piłsudskiej Roman Halny odnotował również krótkie 

wspomnienia dotyczące Janiny Benedykówny, Wandy Filipkowskiej, Zofii Hanickiej i Zofii Zawiszanki. Losy 

kobiet działających w wywiadzie zostały przedstawione w formie zbeletryzowanej. Stąd też nie należy 

traktować prezentowanego materiału jako publikacji o charakterze źródłowym – historycznym.  
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Broszurkę liczącą 64 strony zakupiono do suwalskiej biblioteki w 1988 r. za kwotę 5500 zł. Niewielka 

publikacja (wys. 15,5 cm – szer. 11,6 cm) zwraca uwagę kolorystyką okładki. Dodatkowo wzbogacono ją 

zdjęciem Aleksandry Piłsudskiej (fot. pochodzi z archiwum ochrany 

carskiej).  
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Jako autora opracowania podano 

Romana Halnego. Przy czym udało się 

nam ustalić, iż jest to jeden z kilku 

pseudonimów używanych przez Adama 

Próchnika – wieloletniego, aktywnego 

działacza PPS (Polska Partia 

Socjalistyczna) i historyka. 
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Adam Próchnik (syn Izydora1 i Felicji z d. Nossig) urodził się w 1892 r. we Lwowie, zmarł w 1942 r.  

w Warszawie.  

W 1895 r. wraz z matką przebywał w Szwajcarii, następnie we Francji  

(w Paryżu), skąd w 1902 r. powrócił do Lwowa. Od 1911 r. studiował na 

Uniwersytecie Lwowskim. W czasie studiów wstąpił do Polskiej Partii Socjalno-

Demokratycznej Galicji i Śląska Cieszyńskiego.  

Brał udział w I wojnie światowej. Od 1919 r. związał swoje życie z Piotrkowem 

Trybunalskim. W 1931 r. przeniósł się do Warszawy, gdzie podjął pracę  

w Archiwum Głównym Akt Dawnych. Prowadził działalność naukową, której nie 

przerwała nawet wojna. Działał w PPS. Zmarł nagle, na zawał serca w 1942 r. 

Został pochowany na Cmentarzu Ewangelicko-Reformowanym w Warszawie. 

Jego publikacje ukazywały się również pod pseudonimami, m. in.: Artur, Roman Halny, Roman III, Henryk 

Swoboda. W 1934 roku, używając pseudonimu Roman Halny, wydał niewielką książeczkę traktującą głównie  

o działalności konspiracyjnej Aleksandry Piłsudskiej. Znaczna część publikacji omawia wczesny okres pracy 

konspiracyjnej Aleksandry Piłsudskiej – wtedy jeszcze Szczerbińskiej.  

 
1 Wg danych metrykalnych ojcem Adama Próchnika był Izydor Próchnika – urzędnika bankowego, jednak różne źródła podają, iż jego biologicznym ojcem był Ignacy 

Daszyński. 

           Adam Próchnik (1892-1942) 

Fot. zbiory Narodowego Archiwum Cyfrowego 

 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Polska_Partia_Socjalno-Demokratyczna_Galicji_i_%C5%9Al%C4%85ska_Cieszy%C5%84skiego
https://pl.wikipedia.org/wiki/Polska_Partia_Socjalno-Demokratyczna_Galicji_i_%C5%9Al%C4%85ska_Cieszy%C5%84skiego


 

 5 

Kreśląc sylwetkę przyszłej żony marszałka Józefa Piłsudskiego, Próchnik wspomina, iż Dom państwa 

Szczerbińskich, w którym przyszła na świat mała Ola, znajdował się w Suwałkach2. Zaznacza też, że 

wychowała się ona w rodzinie przesiąkniętej tradycjami patriotycznymi, a błogie i sielskie dzieciństwo 

przerwała śmierć rodziców. 

Osieroconą Olą, jej wychowaniem, 

zajęła się babka Karolina i ciotka 

Maria – Zahorskie.  

 
2 A. Próchnik, Aleksandra Piłsudska : komendantka wywiadu kobiecego, Piotrków [1934], s. 9. 

Fragment ulicy Wawrzyńca Gałaja (Suwałki)  

z widoczną posesją, na terenie której znajdował się 

dom rodzinny Aleksandry Piłsudskiej (z d. 

Szczerbińskiej).  

Widok obecny (maj 2021 r.). 
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Tablice pamiątkowe na ogrodzeniu posesji przy ulicy 

Wawrzyńca Gałaja. Widok obecny (maj 2021 r.) 

 

Dom rodzinny Aleksandry ze Szczerbińskich 

Piłsudskiej w Suwałkach. Okres międzywojenny. 

Źródło: Narodowe Archiwum Cyfrowe 
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Osoba Aleksandry Piłsudskiej doczekała się wielu opracowań i publikacji dostępnych zarówno w formie 

książkowej, artykułów prasowych, jak i na stronach internetowych. Z tego też względu, nie będziemy tu 

omawiać jej biografii, natomiast chcielibyśmy przedstawić krótkie biogramy trzech innych kobiet 

konspiratorek działających w wywiadzie kobiecym, o których pisał Adam Próchnik w publikacji Aleksandra 

Piłsudska : komendantka wywiadu kobiecego. 

 

Wanda Pełczyńska (z d. Filipkowska) (1894-1976) – działaczka niepodległościowa, kurierka I Brygady 

Legionów w l. 1914-1915 r. i Naczelnego Dowództwa w 1919 r., posłanka na Sejm IV 

Kadencji (1935-1938), publicystka i działaczka społeczna, redaktorka " Bluszcza"  

i "Kobiety Współczesnej", żona szefa Sztabu Komendy Głównej AK gen. Tadeusza 

Pełczyńskiego, członkini ZWZ-AK, więźniarka NKWD w Wilnie w l. 1940-1941, 

współpracownik Radia Wolna Europa, założycielka i pierwsza prezes Zjednoczenia 

Polek na Emigracji, odznaczona m.in. Virtuti Militari, Krzyżem Niepodległości, 

Krzyżem AK3. 

 

 
3Informacja o Wandzie Pełczyńskiej (z d. Filipkowskiej) z: Archiwum Wandy Pełczyńskiej, https://www.pilsudski.org.uk/pl/archiwum-202.php [Dostęp: 2021.05.17]. 

https://www.pilsudski.org.uk/pl/archiwum-202.php
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Zofia Zawiszanka (primo voto Gąsiorowska‚ secundo voto Kernowa) (1889-1971)  

– działaczka niepodległościowa, poetka, prozaik, publicystka. 

Była zwiadowczynią Drużyn Strzeleckich dostarczającą patrolom Piłsudskiego 

informacji o ruchach wojsk rosyjskich. (…) Jej mąż Janusz Gąsiorowski (późniejszy 

generał WP) był bliskim współpracownikiem Józefa Piłsudskiego w Polskich 

Drużynach Strzeleckich. W 1916 roku Józef Piłsudski został ojcem chrzestnym ich 

córki Anny4. 

 

 

Zofia Hanicka (z d. Ostolska) – żona Ignacego Dionizego Hanickiego (ziemianina), 

kobieta o silnym charakterze, kurierka Polskiej Organizacji Wojskowej, została 

odznaczona Krzyżem Niepodległości z mieczami. Jej córką była Kazimiera Żuławska, 

która na cześć matki nazwała jej imieniem założony przez siebie legendarny pensjonat 

"Zofijówka" , salon artystyczno-towarzyski Młodej Polski. 

  

 
4 Zob. tekst: Dach dla Kościuszki i Miłosza, https://www.rp.pl/artykul/127381-Dach-dla-Kosciuszki-i-Milosza.html [Dostęp: 2021.05.17]. 

https://www.rp.pl/artykul/127381-Dach-dla-Kosciuszki-i-Milosza.html
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TEKST, ROZDZIAŁY, NAGŁÓWKI… 

 

 

 

Tekst publikacji autor podzielił na krótkie rozdziały 

przedstawiające sylwetki kobiet – żołnierzy i ich działalność  

w konspiracji – wywiadzie. Przy czym warto zaznaczyć, że nie są 

to dane stricte biograficzne – encyklopedyczne. Raczej możemy 

mówić tu o swego rodzaju luźnych opowieściach, o kilku 

epizodach z czasów walki o niepodległość. Czytelnika razić może 

patos, egzaltacja i nadmierne gloryfikowanie bohaterek publikacji.  

Z tego m. in. względu odnosi się wrażenie, iż książka ma charakter 

propagandowy. Tytuły poszczególnych rozdziałów zostały wyróżnione 

pogrubioną czcionką. 
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Książkę wydano w Piotrkowie w 1934 r. w drukarni Aleksandra 

Pańskiego. Zakład należał od lat do rodziny Pańskich. O jego historii 

traktuje interesujący tekst „Drukarstwo żydowskie w Piotrkowie”, 

w którym czytamy m. in.: Druga znacząca drukarnia żydowska  

w Piotrkowie należała do rodziny Pańskich. W założonej przez braci 

Eliasza i Samuela Pańskich manufakturze (mieszczącej się przy 

zbiegu ul. Bankowej — obecnie Dąbrowskiego i Moskiewskiej — 

obecnie Wojska Polskiego) drukowano głównie żydowskie teksty 

religijne, wydano w niej m.in. jedno z najkosztowniejszych 

wydań „Talmudu Jerozolimskiego” z kompletem komentarzy. 

Już sam ten fakt świadczy nie tylko o dużej biegłości w sztuce 

drukarskiej pracowników drukarni, ale również o sporym kapitale 

zaangażowanym w spółkę. Kierownikiem działu żydowskiego drukarni Pańskich był Motel Cederbaum, 

pracownikami byli niemal wyłącznie żydzi, nic więc dziwnego, że funkcjonowała tam nawet mała sala 

modlitewna dla pracowników. Drukarnia posiadała także dział drukujący wydawnictwa w języku polskim. 
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Samuel Pański wkrótce wycofał się z rodzinnego biznesu i przeniósł do Łodzi, a po Eliaszu przedsiębiorstwo 

przejął Adolf, syn Samuela. 

Firma „Adolf Pański i Spadkobiercy” wydawała 

z kolei już głównie polskojęzyczne wydawnictwa: 

druki okolicznościowe, podręczniki, przewodniki, 

sprawozdania, teksty popularnonaukowe, 

ekonomiczne, urzędowe i prawne oraz czasopisma 

— w tym „Głos Trybunalski”. Drukowano także znaczki pocztowe techniką litograficzną. Książki żydowskie 

zeszły zdecydowanie na drugi plan, a większość pracowników 

drukarni stanowili wówczas chrześcijanie. Firma posiadała 

księgarnie w Piotrkowie i Częstochowie, które oprócz książek 

sprzedawały także… kasy ogniotrwałe5.  

 

5 Drukarstwo żydowskie w Piotrkowie, http://masechet.blogspot.com/2012/03/drukarstwo-zydowskie-w-piotrkowie.html [Dostęp: 2021.05.15]. 

 

Winieta czasopisma „Głos Trybunalski”. 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Litografia
http://bc.wimbp.lodz.pl/Content/7058/Tydzien1901nr41a.pdf
http://masechet.blogspot.com/2012/03/drukarstwo-zydowskie-w-piotrkowie.html
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Wspomniany Aleksander Pański zginął w czasie II wojny światowej,  

w obozie koncentracyjnym w Dachau. Firmę prowadził do listopada 1939 

r. Podczas okupacji zajęli ją Niemcy. Natomiast po wojnie została 

upaństwowiona i działała pod nazwą Piotrkowskie Zakłady Przemysłu 

Terenowego6.   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
6 Zob.: Słownik pracowników książki polskiej, red. I Treichel, Warszawa 1972, s. 657. 

Reklamy firmy „Adolf Pański i Spadkobiercy” 

opublikowane na łamach „Głosu Trybunalskiego”. 
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Tekst z: „Rocznik Polskiego Przemysłu i Handlu” : połączone wydawnictwa: "Rocznik 

Informacyjny o Spółkach Akcyjnych w Polsce" i "Polski przemysł i handel (rynek polski)" 1938.  

 

 

Instytucją, która przyczyniła się do publikacji 

książki było Polskie Towarzystwo Księgarni 

Kolejowych „Ruch”. Powołali je do życia dwaj 

znani księgarze: Jakub Mortkiewicz i Jan 

Gebethner. Ich spółka opierała się na nowoczesnym wówczas 

formacie „trafik” – kiosków dworcowych, oferujących prasę, 

tytoń i inne drobne artykuły. Towarzystwo stawiało sobie za cel 

misję rozpowszechniania czytelnictwa w odradzającym się po 

wojnie społeczeństwie. Na tamte czasy było to nowatorskie  

i pionierskie przedsięwzięcie, które dało początek jednemu  

z największych przedsiębiorstw w Polsce. Pierwszy kiosk został 

otwarty w styczniu 1919 r. na peronie dworca Kolei Wiedeńskiej 

w Warszawie. W niespełna pół roku funkcjonowało już ponad 60 

kiosków i księgarń.  

 

https://polona.pl/item/rocznik-polskiego-przemyslu-i-handlu-polaczone-wydawnictwa-rocznik-informacyjny-o,Nzk3MDgyMDk/34/#info
https://polona.pl/item/rocznik-polskiego-przemyslu-i-handlu-polaczone-wydawnictwa-rocznik-informacyjny-o,Nzk3MDgyMDk/34/#info
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RUCH szybko się rozwijał. Przejął konkurencyjną firmę 

„Czytajcie” i przekształcił się w spółkę akcyjną. W 1935 r. był 

jedyną ogólnopolską siecią sprzedaży prasy, posiadał 700 

punktów sprzedaży: kioski, stoiska oraz sklepy7.  

Polskie Towarzystwo Księgarni Kolejowych „Ruch” 

założone w roku 1918, początkowo ograniczało się (…) do 

kolportażu czasopism na kolejach, następnie objęło swą 

działalnością częściowo stolicę, a od roku 1930 zaczęło 

organizować kolportaż prowincjonalny, zmierzając do 

monopolizacji8.  

 

  

 
7 Jesteśmy firmą z tradycjami, https://ruch.com.pl/o-nas/o-firmie/ [Dostęp: 2021.05.18]. 
8 E. Rudziński, O działalności „Ruchu”, „Rocznik Historii Czasopiśmiennictwa Polskiego” 1966, nr 5/1, s. 234. 

Tekst z: „Rocznik Polskiego Przemysłu i Handlu” : połączone wydawnictwa: "Rocznik 

Informacyjny o Spółkach Akcyjnych w Polsce" i "Polski przemysł i handel (rynek polski)" 1938.  

 

https://ruch.com.pl/o-nas/o-firmie/
https://polona.pl/item/rocznik-polskiego-przemyslu-i-handlu-polaczone-wydawnictwa-rocznik-informacyjny-o,Nzk3MDgyMDk/34/#info
https://polona.pl/item/rocznik-polskiego-przemyslu-i-handlu-polaczone-wydawnictwa-rocznik-informacyjny-o,Nzk3MDgyMDk/34/#info
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Książka Próchnika ukazała się w ramach Biblioteki „Universum”. Każda  

z publikacji wydawanych w tej serii liczyła 64 strony, jej cena – zgodnie  

z założeniem – wynosiła ówcześnie 25 groszy (chociaż jak ustaliliśmy zmieniała 

się również). Początkowo kolejne tytuły serii wydawano co dwa tygodnie. 

Niebawem jednak częstotliwość ukazywania się zmieniono. Publikacje 

wydawano jako tygodniki. Ponadto przewidywano możliwość prenumeraty oraz 

wysyłkę książek zarówno na terenie Polski, jak i za granicą. Serię otwierała praca 

H. Mirskiego pod tytułem „Wykradzenie Piłsudskiego” znana 

również pod tytułem „Jak wykradziono Józefa Piłsudskiego  

z cytadeli warszawskiej”. 
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Informacja o publikowanych tytułach i samej serii 

zazwyczaj znajdowała się na wewnętrznych 

stronach okładek ukazujących się książek.  

 

    

 

Redakcja „Universum” reklamowała swoją serię 

jako materiał o wartości encyklopedycznej. 

Jednakże owa „encyklopedyczność”  

w odniesieniu do wydawnictw „Universum” 

pozostawia pewien niedosyt. Poszczególne 

tytuły są w wielu wypadkach zbyt 

zbeletryzowane i czyta się je raczej jak typową 

powieść czy raczej opowiadanie, a nie 

wydawnictwo o charakterze informacyjnym, 

opartym na materiałach faktograficznych  

– źródłowych. 
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http://masechet.blogspot.com/2012/03/drukarstwo-zydowskie-w-piotrkowie.html
http://masechet.blogspot.com/2012/03/drukarstwo-zydowskie-w-piotrkowie.html
https://ruch.com.pl/o-nas/o-firmie/
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Zapraszamy do korzystania z naszych zbiorów 
 

Pracownia Digitalizacji i Historii Mówionej Biblioteki Publicznej im. Marii Konopnickiej w Suwałkach 

Ul. Emilii Plater 33 a 

16-400 Suwałki 

Tel. 87 565 62 46 

digi@bpsuwalki.pl; http://digi.bpsuwalki.pl/ 
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