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Augustowska Lucyna Cfaudzewa, dnia 25
Chudzewa 87-606 Chalin Elżbiety Za

1. Relacja uczestniczki walki o niepodległość pô-- 
1. Dane osobiste aaia

Augustowska Lucyna, z domu Baranowska, c. Antoniego i Kazimie
ry Baran&wskich, lat 56. ***.
Posiadam wspólnie z męże^gospodarstwo rolne o obszarze 10 ha. 
w Chudzewie^ i-
Wykształcenie: szkoła podstawowa, oraz 1 rok Szkoły Rolniczej 
w Trzepowie k. Płocka, nie ukończonej z powodu wybuchu wojny. 

2*0kres przedwojenny do 1 ,rQ9.j.945i r.
Uczęszczałam do szkoły, pomagając rodzicom w gospodarstwie.
Od 15 lat byłem członkinią Koła Młodzierży Wiejskiej "Siew" 
w Chalinie.

3̂,.̂ 0kres_oku£aęji__do__mâ a_945 r.
W czasie okupacji pomagałam rodzicom w gospodarstwie Od mar
ca 1942 r. pracowałam jako robotnica u miejscowych Niemców.
W styczniu 4941 r. zostałam przyjęta po złożeniu przysięgi 
do organizacji podziemnej Zwî zet Y/alki Zbrojnej pózJ^A.K. 
Przysięgę odebrał odemnie ob. Grefkowicz Zygmunt zam w Chu- 
dzewie, komendant llacówki Z.W.Z. na gm. Chalin.Pseudonim 
mój "Wanda”. Przysięgę składałam razem z koleżanką moją Henr* 
ryką Złakowską, z którą się później kontaktowałam. Wkonspiracji 
byłam łączniczką przeważnie między Komendą Placówki, a kwateru
jącym na terenie naszej placówki Szefem Łączności ^ K. Sztabu#Okręgu Pomorza Krypt. nRe£ch". Przeprowadzałam członków kon
spiracyjnych z kwater naszej placówki do wskazanych punktów 
na terenie pow. Płockiego.

Pod
Sś^i^dczenie Niżej podpisany,
07-606 Chalin, jako były komendant Placówki Z.W.Z. - A.K. 
na gm. Chalin, stwierdzam wiarygodność powyższych danych.
Ob. Augustowska Lucyna, jako młoda dziewczyna, wykonywała 
swoje obowiązki dzielnie i z poświęceniem.

Stwierdzam ponadto, że drugą łączniczką do tych samych
zadań była ob.7Praoka Sflkina pseud*- Jadwiga, zam. w Lipnie, 
obecnie na utrzymaniu męża rencisty.

Grefkowicaf, zam. w Chudzewie,
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5
Dodatkowa relacja Baranowskiej Lucyny zamężnej Augustowskiej 
zamieszkałej w Chudzewie gm.Dobrzyń ń/Wiałą woj.Włocławek

Uzupełnienie, relacji gm.Komendanta AK na gm.Chalin ob.Grefkowicza. 
Zygmunta, dotyczącej mojego zaangażowania w czasie okupacji w pracy 
konspiracyjnej.
Przysięgę składałam przed Grefkowicaem. Byłam łączniczką. Przepro
wadzałam na kwatery powierzonych mi osobników jak również przeno
siłam wzgl. przewoziłam tajne materiały konspiracyjne. Mieszkanie 
mojej rodziny i Grefkowicza dzielił tylko korytarz. Do Grefkowicza 
przyjeżdżali różni panowie. Znałam Chylińskiego, Olszewskiego i 
Michalskiego - majora z Warszawy. Te dwa mieszkania były do ich 
dyspozycji. Gdy ktoś ze wsi zapukał do drzwi Grefkowicza, panowie 
ci natychmiast innymi drzwiami przechodzili do naszego mieszkania 
i odwrotnie. Szczególnie mi>ym był p.Chyliński, czasami grałam 
z nim w karty. Przytoczę objęte pamięcią wykonane przeze mnie za
dania. Jeden raz przeprowadziłam majora Michalskiego /z Warszawy/
- z Chudze”y - do wsi Czartowa na kwaterę u Górzyńskiej. Wieś 
Czartowo graniczyła z pow. Płockim t.zw. Protektoratem. J.Olszew
skiego przewiozłam jako członka rodziny razem z innymi członkami 
rodziny furmanką konną do Włocławka.
Nieznanego mi osobnika przeprowadziłam od Grefkowicza do przejś
ciowej kwatery u Zobotowicza w kol.Shalin. Wycieczki te odbywały 
się albo bardzo wczesną wiosną godziną ranną, albo wieczorem kie
dy było ciemno, krętymi polnymi ścieżkami.poza tym przewiozłam materiały dla Grefkowicza z Włocławka z ul. 
Żabiej. Dokładnego adresu nie pamiętam. Przez Wisłę przeprawiałam 
się łódką.
Pewnego razu otrzymałam poważne zadanie pozbierania z 3-ch pun
któw /kwater/ materiałów i dostarczenia ich na oznaczony czas, 
w umówione miejsce. Trasa moja wyglądała następująco: Była to 
zima. Z Chudzewy wyszłam 3-4 rano polnymi ścieżkami do kol.Cha
lin do Szarwińskiego Bolesława, następnie do Trzcianki do Chra- 
bąszczewskiej, z tymi materiałami poszłam do Czartowy do Górzyń
skiej - gdzie otrzymałam teczkę, do której włożyłam otrzymane 
poprzednio materiały. Zawartości nie znałam. U Górzyńskiej powie
dziano mi, że mam najbardziej strzec pędzelka Ąe do golenia.
Ponieważ było ciemno i szłam polami więc zbłądziłam czas się tro
chę wydłużył. Z Czartowy szłam już do końcowego punktu kol.Cha
lin za Trzcianką mieszkanie Prackiej Sabiny, gdzie już na. ście
żce przed domem niecierpliwie czekali major Michalski i Grefko- 
w icz.
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Zaznaczam, że dużo strachu przeżyłam przy przejściu do ostatnie
go punktu, ponieważ na 1 km przed punktem-mieszkaniem Prackiej 
trzeba było przejść przez szosę Tłuchowo-Dobrzyń n/W innej dro
gi nie było. Kiedy zbliżałam się do szosy zauważyłam , że-4e od 
strony Tłuchowa jechało 2-ch żandarmów na rowerach. Ponieważ 
widziałam że oni mnie również zobaczyli, udając, że ich nie wi
działam, rzuciłam nieznacznie teczkę w brózdę i udawałam, że za
łatwiam potrzeby fizjologiczne. Szczęśliwie dotarłam do punktu. 
Materiały zabrał major Michalski. Ja z Grefkowiczem powróciłem 
opłotkami póśniej przez zamarznięte jezioro do Chudzewy.

Muszę jeszcze wspomnieć o aresztowaniu Grefkowicza. Według mnie, 
wpadka musiała być w Skępem, tylko łącznik ze Skępego za •późno 
dotarł do Chudzewy, aby powiadomić Grefkowicza. Żandarmeria była 
pierwsza, ale Grefkowicza nie zastała w domu.Był w Leniu - Wiel
kim na tak zw. pustej nocy u zmarłego wuja. Ja byłam tam również, 
gdyż zmarły był również moim wujem. Żandarmi przyjechali do Lenia 
Wielkiego i a " z pustej nocy" u zmarłego zabrali Grefkowicza. 
Gazetkę, którą miał przy sobie i inny obciążający go materiał 
zgubił po drodze postrzępione, wypuszczając poprzez spodnie. 
Ponieważ był wieczór, niczego nie spostrzegli.

/Lucyna Augustowska/

9



10



11



4
Odpis (p)

Legitymacja Krzyża Armii Krajowej (wzór Krzyża Annii Krajowej) Kr 19238. 
Kazwisko Augustowska, Imię Lucyna, łseudonim "Wanda", Przydział Łączność, 
Cbw.Lipno. Okr.Pomorze, Odznaczony został Krzyżem Armii Krajowej ustano
wionym dnia 1 sierpnia 1966 roku pr2ez dowódcę A.K* gen. Eadeusza-----•
Bora-Komorowskiego dla upamiętnienia wysiłku żołnierza Polski Podziem
nej w latach 1939 - 1945. Podpis: nieczytelny, pieczątka Przewodniczący 
Komisji Krzyża K.Mandziara-!lSiwy" • Londyn, dnia 1 sierp.1978 . — — —

Z g o d n o ść  odp isu  z oryginałem
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Lipno f
Rei, 216/Pom. 9 AK

cA^wi (/»I^Ł- k j <Ł-oc iris* ^M .cJU ^n [riy-^aciyw

Baranowska Lucyna zamężna Augustowska - ps. "Wanda” cL'[wv«> 2ćo2 - /V< 
urodź. 1921 r. córka rolnika Antoniego i Kazimiery z d. . . 
Ukończyła Szkołę Podstawową i 1 klasę Szkoły Rolniczej w Trzepowie 

w 1939 r.Przed woją pomagała rodzicom w gospodarstwie rolnym w Chudzewie 
pow. Lipno, Była członkiem Koła Młodzieży Wiejskiej "Siew" 
w Chalinie.
W czasie okupacji nadal pracowała w gospodarstwie rodziców, a od 
marca 1942 r. została zmuszona do pracy w gospodarstwie niemieckim 
w Leniu Wielkim pow. Lipno.
Do ZWZ AK zaprzysiężona w styczniu 1941 r. przez Z. Grefkowicza 
•ps."Chudzińskiego"-komendanta placówki AK w Chalinie.
Pełniła funkcję łączniczki od Chudzińskiego - dc szefa V K Komendy 
Okręgu Pomorskiego ps. "Gracjan", często przebywającego na terenie 
placówki. Przeprowadzała także przez granioę członków konspiracji 
do G«G. na teren powiatu płockiego*
Po wojnie wyszła za mąż i wspólnie z mężem prowadzi gospodarstwo^ 
rolne o obszarze 10 ha w Chudzewie. Jest członkinią Koła Gospodyń 
W&ggskich w Chalinie.Zamieszkuje w Chudzewie województwo Włocławek p-ta Chalin 87-606 
Zbiory E. Zawaćkiej - Rei. własna . &
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V  Lipno
Rei. 216/Pom. AK

Baranowska Lucyna zamężna Augustowaka - ps. "Wanda" 
uroda* 1921 r. oórka rolnika Antoniego i Kazimiery z d. . • 

SEx93^ Pod8tawow£* * 1 klasę Szkoły Rolniczej w Trzepowie
Przed woją pomagała rodzicom w gospodarstwie rolnym w Chudzewie 
pow. Lipno. Była członkiem Koła Młodzieży Wiejskiej "Siew" 
w Chalinie.
W czasie okupacji nadal pracowała w gospodarstwie rodzioów, a od 
maroa 1942 r. została zmuszona do pracy w gospodarstwie niemieckim 
w Leniu Wielkim pow. Lipno.
Po ZWZ AK zaprzysiężona w styczniu 1941 r. przez Z. Grefkowicza 
ps."Chudzińskiego"-komendanta placówki AK w Chalinie.
Pełniła funkcję łączniczki od Chudzińskiego - do szefa V K Komendy 
Okręgu Pomorskiego ps. "Graojan", często przebywającego na terenie 
plaoówkl. Przeprowadzała także przez granioę członków konspiracji 
do G.G. na teren powiatu płockiego.
Po wojnie wpszła za mąż 1 wspólnie z mężem prowadzi gospodarstwo 
rolne o obszarze 10 ha w Chudzewie. Jest członkinią Koła Gospodyń 
Wfe$$skloh w Chalinie.Zamieszkuje w Chudzewie województwo Włocławek p-ta Chalin 87-606 
Obiory S. Zawackiej - Rei. własna t 8
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