
cHoJEcKA Maria Zofia z d. STYPUŁ.KOWSKA (ur. 1926), harcerka, pS. ,,Kama'',
od 1943 łączniczka iwywiadowczyni Kedywu KG AK, w Powstaniu Warszawskim
łączniczka i kier. punktów sanitarnych baonu ,,Parasol"; zzawodu redaktor.

Maria Stypułkowska urodziła się 24 lx 1926 w Warszawie jako corka .Jana i

lreny Wandy z d. obrzydowska. Będąc uczennicą szkoły powszechnej nr 139 przy ul.

Młynarskiej 2wWarszawie wstąpiła w 1937 do 58 WDH.

We wrześniu 'l939 wrazze swoją druzyną została skierowana do prac
pomocniczych na Warszawskim Dworcu Głownym.

W 1940 uczestniczyła nauczaniu na tajnych kompletach szkoły powszechnej;
zĄęcia te odbywały się w mieszkaniu Jej rodziców. W konspiracjiw Szarych
Szeregach od 1940 jako zastępowa, potem przyboczna druzynowej 58 WDH;
ukończyła kurs sanitarny iłączności. 3 Vlll 1943, będąc uczennicą tajnych
kompletow szkoły średniej, została zaprzysięŻona jako 17-letni Żołnierz AK ps.

,,Kama'' przez Jerzego Zapadko,,Mirskiego" z przydziałem do oddziału ,,Agat"
(póŹniej ,,Pegaz", ,,Parasol"), powołanego do zadan specjalnych Kedywu KG AK
( Kie rown i ctwa Dywe rsj i Kom e ndy Głownej Arm i i Kraj owej). Została łączniczką
Kazimierza Kardasia ,,orkana'', zastępcy dowÓdcy ll plutonu ,,Bravi''. Była słuchaczką
Szkoły Podchorązych ,,Agrycola'', którą skończyła jako najmłodsza absolwentka w
maju 1944.

Prowadziła rozpoznania i uczestniczyła w licznych akcjach likwidacyjnych
wysokich funkcjonariuszy gestapo i administracji niemieckiej. Po akcji 11.07 "44 w
Krakowie na gen. SS i Policji Koppego przydzielona jako łączniczka do Henryka
Zakrzewskiego ,,Kobzy", intendenta 2 kompanii baonu ,,Parasol''. Za udział w akcji na
gen. SS Franza Kutscherę (01.02.44) została odznaczona KrzyŻem Walecznych.
Nadto uczestniczyła w rozpoznaniach przy akcjach na: Ernesta Weffelsa,
funkcjonariusza oddziału kobiecego Pawiaka (01.10.43), Engelbeńa FrU|rrwirtha,
członkaesesmańskiej komendantury Pawiaka (25.10.43), Emila Brauna, inicjatora i

organizatora przesied leń ludnoŚci w Warszawie ( 1 3. 12.43), Waltera Stamma,
kierownika wydziału lV w urzędzie dowodcy Policji Bezpieczeństwa i Słuzby
Bezpieczeństwa w Warszawie (06.05 '1944), Ludwiga Hahna, dowodcy Policji
Bezpieczeństwa i Słuzby Bezpieczeństwa w Warszawie (wyrok w czerwcu 44 r. nie
został wykonany).

W Powstaniu była nadal łączniczką,,Kobzy'' od 1 do 12 sierpnia czyli do
momentu cięzkiego zranienia ,,Kobzy". Zorganizowała wowczas W domu przy ul.

Nowomiejskiej 26 punkt sanitarny, którego pierwszymi pacjentami byli ranni chłopcy
z,,Parasola''. Po zbombardoWaniu tej kamienicy 19 sierpnia przeniosła punkt ]

sanitarny na ul. Mostową rog Nowomiejskiej i dalej nim kierowała. W piwnicach domu
przebywało około 20 rannych . Przy końcu sierpnia przeszła kanałami do Srodmieścia
wrazz ponad 10 rannymizjej punktu sanitarnego iz kilkoma z punktu sanitarnego
przy ul. Podwale 29" Była dwukrotnie ranna, kontuzjowana i zasypana na Starym
Mieście. Ze Sródmieścia przeszła zmabierzystym oddziałem na CzerniakÓw, brała

) udział w walkach przy ul. okrąg, Wilanowskiej i Lrldnej' odznaczona tam po raz
drugi KrzyŻem Walecznych. Stamtąd ewakuowała się z oddziałem kanałami na
Mo[otów - skąd po kilku dniach walk _ przeszła z powrotern do Środmieścia,
błądząc 18 godzin w kanałach.

Po kapitulacji Powstania wyszła ż ojcem z Warszawy wraz z ludnością
cywilną i zamieszkała na wsi pod Sochaczewem, następnie w Częstochowie, gdzie
odnalazła matkę. W marcu 1945 wróciła z rodzicami do Warszawy. W listopadzie
wyszła za mąŻ za Jerzego Chojeckiego, zołnierza z baonu ,,Parasol''. od 1946 uczyła
się w Liceum ogólnokształcącym dla Pracujących nr 5. Przenryała naukę z powodu
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trudnej sytuacji rodzinnej (cięzka choroba matki, zakończona śmiercią). od 1947
pracowała jako urzędniczka, pózniej zĄęła się wychowywaniem .ynoń' W 1963 po
zdaniu matury w Liceum Korespondencyjnym studiowała na Wydźiale Pedagogiki
UW. Studia dzienne ukończyła w 1968 roku.

Przez ponad 15 lat pracowała w Państwowych ZakładachWydawnictw
Szkolnych i Pedagogicznych w redakcji miesięcznika,,oświata Dorośłych'', a
następnie kierowała redakcją ,,Pedagogiki i Psychologii''. Z powodu dźiałalności
politycznej synów W marcu 19B3 r. została zmuszona do przejścia na emeryturę.

Uczestniczyław organizowaniu i pracach środowiska batalionu AK ,,Parasol''.
W latach 1989-90 była wspołorganizatorką Fundacji im' gen. L. okulickiego.
Fundacja tazałoŻyła SpecjalistycznąPrzychodnię LekarśkądlaŻołnierzyAK; tam
działała społecznie do 1999 roku.

Na zaproszenie ówczesnego Prezydenta m.st. Warszawy, Lecha
Kaczyńskiego, Weszła w skład ogolnopolskiego Komitetu Budowy Muzeum
Powstania Warszawskiego.


