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Po klęsce Polski we wrześniu 1939 roku Łódź znalazła się w granicach 
III Rzeszy, w tzw. Kraju Warty. To oraz fakt, że okupantowi sprzyjała również 
liczna w mieście mniejszość niemiecka, czyniło działalność konspiracyjną 
w Łodzi szczególnie trudną i ryzykowną. Wielu łodzian decydowało się 
jednak na tę formę walki i oporu.

Wśród nich była Maria Jasińska, pracująca w aptece „Pod Łabędziem”. 
Nie tylko organizowała potrzebującym i ukrywającym się Polakom leki 
oraz pomoc medyczną (oficjalnie dostępne wyłącznie dla Niemców), ale 
w piwnicy apteki zajmowała się także produkcją fałszywych dokumentów. 
Dostarczała również żywność do więzień i obozów oraz – dzięki kontaktom 
z polskim podziemiem – wspomagała „przerzut” ludzi poza granice 
III Rzeszy, do Generalnego Gubernatorstwa. Doświadczenie i umiejętności 
Jasińskiej sprawiły, że zaangażowała się w tzw. akcję „Dorsze”, jedną 
z najbardziej spektakularnych operacji Polskiego Państwa Podziemnego.



Kryptonimem „Dorsze” konspiratorzy określali jeńców-żołnierzy alianckich, 
którzy zbiegli z obozów i więzień tworzonych przez Niemców na ziemiach 
okupowanej Polski. Nie znając języka i lokalnej topografii, musieli liczyć na 
pomoc polskiego społeczeństwa. Zapewnienie im cywilnej odzieży, żywności 
i schronienia, a także zorganizowanie fałszywych dokumentów i transportu 
przez granicę wymagało zaangażowania wielu ludzi.



To dzięki Polakom z niemieckiego obozu w Poznaniu w maju 1941 roku 
wydostało się – w pojemnikach na śmieci – trzech brytyjskich żołnierzy, 
których następnie ukryto w prywatnych mieszkaniach i wyposażono 
w przepustki umożliwiające podróżowanie po Kraju Warty. Problemem 
okazała się natomiast nieznajomość języka niemieckiego u Brytyjczyków 
– jakikolwiek kontakt z władzami okupanta zakończyłby się 
natychmiastową wpadką. Ze względu na częste kontrole na drogach 
pomiędzy Poznaniem a Warszawą trasa przerzutu wiodła zatem przez 
Łódź, do której przetransportowano uciekinierów.



Ostatecznie w czerwcu alianci zdołali przedostać się przez granicę i pieszo 
dotrzeć do Warszawy. W kluczowym momencie tej podróży – prowadząc 
ich do znajdujących się już na terenie Generalnego Gubernatorstwa 
Koluszek – Brytyjczykom towarzyszyła Maria Jasińska. Z polskiej stolicy 
uciekinierzy dotarli do Zakopanego, skąd przez Słowację, Węgry i terytorium 
okupowanej przez Państwa Osi Jugosławii wyruszyli w kierunku Turcji. 
Na wszystkich etapach podróży przez będące pod niemiecką kontrolą kraje 
wspierali ich polscy konspiratorzy ze Związku Walki Zbrojnej. Niestety, 
w listopadzie 1941 roku próba ucieczki zakończyła się aresztowaniem 
Brytyjczyków oraz prowadzącej ich Polki – Olgi Kamińskiej-Prokop – 
w okupowanym przez Bułgarów serbskim mieście Pirot.

W trakcie śledztwa Niemcy ujawnili siatkę osób, które pomagały alianckim 
jeńcom. Wiele z nich skazano na karę śmierci. Taki los spotkał również Marię 
Jasińską.



Maria Jasińska została 
aresztowana w kwietniu 
1942 roku w aptece, 
w której pracowała. 
Postawiono jej zarzut 
pomocy brytyjskim 
oficerom w nielegalnym 
przekroczeniu 
granicy z Generalnym 
Gubernatorstwem. 

Choć brutalne śledztwo 
trwało prawie rok, 
nie wydała swoich 
współpracowników 
i nie przyznała się do 
winy. „Jest ona skrajnie 
zatwardziałą Polką” – pisał 
o Jasińskiej przesłuchujący ją 
funkcjonariusz Gestapo.

Maria Jasińska została 
skazana na karę śmierci, 
wyrok wykonano w kwietniu 
1943 roku w łódzkim 
więzieniu przy ul. Kopernika 
29. Do dziś nie wiemy, gdzie 
Niemcy pochowali jej ciało.



Maria Jasińska urodziła się w 1906 roku w Łodzi. Jeszcze w gimnazjum 
przystąpiła do harcerstwa, w krótkim czasie zostając zastępową. 
Na Wydziale Farmaceutycznym Uniwersytetu Warszawskiego uzyskała 
stopień pomocnika aptekarskiego. Szczegóły jej życia pod okupacją 
niemiecką pozostają nieznane, nie wiemy np. kiedy i w jakich 
okolicznościach przystąpiła do konspiracyjnego Związku Walki Zbrojnej.

Pośmiertnie odznaczono ją Krzyżem Srebrnym Orderu Virtuti Militari, 
a po 30 latach także Krzyżem Walecznych. Jej imię nosi również 3. Łódzka 
Drużyna Harcerek „Koniczyny”. Na ścianie apteki u zbiegu ulic Wólczańskiej 
i 6 Sierpnia, w której pracowała, czyny Jasińskiej upamiętnia tablica 
ufundowana przez farmaceutów i harcerzy.
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