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Daczkowska Wanda, ps. "Wan111111921 - 1942/'kierovmik archiwum Kujawskiej o
Związku Polityczno -Literackiego 

\/Urodz©»a 26 VIII 1921r. we Włocławku,zamieszkała przy ul.Szkolnej 6.Po
ukończeniu szkoły podstawowej,pracowała w bibliotece miejskiej jako goniec, 
a następnie w sglepie kolonialnym jako sprzedawca.Po wybuchu wojny rodzice 
przenieśli się na drugi brzeg Wisły,w rejon ul.Lipnowskiej.Wówczas porzu
ciła pracę i pozostawała na utrzymaniu rodziców.Harcerka.
v w marcu 1940r.wspólnie z Janiną Lech była w mieszkaniu Eugeniusza Kło
sowskiego przy ul.Liliowej we Włocławku i wzięła udział w założeniu Kujaw
skiego Związku Pmlityczno-Litarackiego.Brała udział w pisaniu i rozlepia
niu ulotek antyhitlerowskich ,a w okresie wydawania drukiem pism organi
zacyjnych zośtała kierowniczką archiwum i gromadziła dokumenty organiza
cyjne,które przechowywała w^szklanym słoju,zakopanym nad brzegiem Wisły.

Była w stałym kontakcie 2 Kłosowskim do czasu jego aresztowania w 
lutyjfU 1941r.Ponieważ naskutek panujących mrozów nie mogła się dostać do 
szklanego słoja,przechowywała dokumenty w domu rodziców,a na wiadomość
o arsesztowaniach zniszczyła je.Po Y/łasnym aresztowali^ w marcu 1941r., 
podczas przesłuchania po icyjnego wskazała miejsce ukrycia archiwum.

Przez pewien czas Eugeniusz Kłosowski ukrywał się w domu jej rodzi
ców ,ale aresztowany został poza mieszkaniem,na ulicy.Poza prowadzeniem 
archiwum organizacji Daczkowska pomagała również wjkolportażu wydawnictw 
organizacyjnych.Mimo młodego^twieku i małego wykształcenia była członkiem 
Rady Naczelnej organizacji i wchodziła w skład jej kierownictwa.W akcie 
oskarżenia wniesionym przez prokuratora Bengscha jest określana jako fa - 
natyczna Polka.

Po aresztowaniu została osadzona w policyjnym obozie Błonie w Ino
wrocławiu, a następnie przeniesiona do więzienia w Zwickau,w Saksonii. 
Postawiona przed sądem poznańskim,na sesji wyjazdowej w Zwickau,zosta
ła skazana na karę śmierci i mimo młodego wieku zgilotynowana w Poznaniu 
Dokładna data śmierci nie jest znana.
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S& A
Daczkowska W anda ps. „Wan” (1921-1942), 
kierownik archiwum Kujawskiego Związku 
Polityczno-Literackiego we Włocławku.

Urodzona 26 VIII 1921 r. we Włocławku, 
mieszkała przy ul. Szkolnej 6. Po ukończeniu 
tam szkoły powszechnej pracowała w bibliotece 
miejskiej jako goniec, a następnie była ekspe
dientką w sklepie kolonialnym. Po wybuchu 
wojny rodzice przenieśli się na drugi brzeg Wi
sły, w rejon ul. Lipnowskiej. Wówczas porzu
ciła pracę i pozostawała na utrzymaniu rodzi
ców. Harcerka.

W marcu 1940 r. wspólnie z Janiną Lech 
w mieszkaniu Eugeniusza Kłosowskiego przy
ul. Liliowej we Włocławku uczestniczyła w zebraniu założycielskim Kujaw
skiego Związku Polityczno-Literackiego. Członkini Wysokiej Rady, razem 
z Józefem Bieńkowskim kierowała działem technicznym organizacji. Prowa
dziła też jej archiwum, zawierające m.in. spisy członków, rotę przysięgi, listy 
wpłat na wydawnictwa. Dokumenty te przechowywała w szklanym słoju zako
panym nad brzegiem Wisły. Początkowo redagowała i kolportowała ręcznie 
pisane ulotki, a później rozprowadzała też Wydawnictwa drukowane. W wyniku 
rozłamu w KZPL odeszła z Janiną Lech do Kujawskiego Stowarzyszenia Spo- 
łeczno-Literackiego, organizacji o tym samym profilu, skupionej wokół Adriana 
(Andrzeja) Turczynowicza wydającego pismo „Piorun”.

Po pierwszych aresztowaniach w styczniu 1941 r. gestapo dowiedziało się 
o archiwum. Daczkowska z powodu panujących mrozów nie mogła zniszczyć całego 
archiwum i jego główna część dostała się w ręce gestapo. Aresztowana w styczniu 
1941 r., podczas przesłuchania policyjnego wskazała miejsce ukrycia archiwum.

W akcie oskarżenia wniesionym przez prokuratora Alfonsa Petera Bengscha 
jest określana jako „fanatyczna Polka”. .

Po aresztowaniu została osadzona w policyjnym obozie Błonie w  Inowro
cławiu, a następnie przeniesiona do więzienia w Zwickau (Saksonia). Postawio
na przed Wyższym Sądem Krajowym w Poznaniu, na sesji wyjazdowej w  Zwickau, 
w październiku 1942 r. została skazana na karę śmierci i mimo młodego wieku 
zgilotynowana w Poznaniu.

AAN, Niemieckie władze okupacyjne, mf. 2313/311; IPNKŚZpNP, sygn. II 740, 
Akta oskarżenia w sprawie Kujawskiego Związku Polityczno-Literackiego z 27 VI 
1941 r., s. 2-37; APAK, Kartoteka Insp. Włocławek, T.: Lech B., Turczynowicz A.; 
J a s z o w s k i  T., Kujawski Związek Polityczno-Literacki we Włocławku, w; Pom. 
org. konsp. poza AK..., s. 164-165, 167-168, 173.

Tadeusz Jaszowski
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Daszkowska Wanda

Harcerki 1939 - 45, 

K -w ojt., 95.

Włocławek 
Z EL "Zew "

str. 384
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Włocławek
'-'ZTSSZ

Raszkowska Wanda

harcerka z ,,Tłocławka, pracownik fizyczny 
Ścięta w doznaniu 27 października 1942 r.

-Tankowski, harcerstwo__str-. 2*3?
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Urodzona
Samarytanka, od 11.11.1939^.Pogotowie 
Harcerskie ,Tajne Harcerstwo,Kujawskie 
Stowrzyszenie Społeczno Literackie 
kolporter,łączniczka, aresztowana J.02. 
194-1 roku, skazana na śmierć ,16.10.19^2r 
ścięta gilotyną w Poznania.
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