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Ewa Małecka Grundmann

01 -  063 Warszawa

Fundacja Archiwum i Muzeum Pomorskie A K

Oraz Wojskowej Służby Polek 
8 7 -  100 Toruń 
Ul. Podmuma 93

W  odpowiedzi na list pani Elżbiet Skerskiej z 2 lutego 2007 r. pragnę w  pierwszej 
kolejności podziękować za przesłane kondolencje, w związku ze śmiercią mojej Mamy, 
Heleny Małeckiej z d. Jaglińskiej . Serdecznie dziękuję.

Przesyłam państwu kopie dokumentów, odnoszące się do działalności mojej Mamy 
w okresie okupacji.

Odpowiadając na Państwa pytania, wyjaśniam, że :
1/ Imiona mojej Mamy to pierwsze : Helena, drugie Halina Małecka z d. Jaglińska,

2/data i miejsce urodzenia 24 lipca 1922 Lipno

3/ imiona Rodziców : Bronisław Jagliński i Bronisława Jaglińska z d. Tabor

4/ do 1939 roku, do wybuchu wojny - Mama była panną, mieszkała ze swoimi rodzicami w 
ich domu w Lipnie przy ul Wspólnej 11. Mama ukończyła Gimnazjum im. Romualda 
Traugutta w Lipnie . W  momencie wybuchu wojny rozpoczynałaby drugą klasę licealną 
Liceum im. Romualda Traugutta w  Lipnie.

Mój ojciec uczęszczał do tego samego Gimnazjum i Liceum, do tej samej klasy, co Mama, 
pochodził z Opielanki k/ Włocławka a w  Lipnie ucząc się mieszkał u swoich wujostwa 
P. Rogowskich przy ul. Dobrzyńskiej 7.

Ojciec mojej Mamy był przed wojną policjantem a po wojnie urzędnikiem.
Babcia była krawcową i nie pracowała zawodowo.

5/ szkoły -  do wybuchu wojny jak wyżej .
Po wojnie - 1945 -  46 Mama zrobiła maturę, następnie od 1946 roku studiowała przez 1 
rok na Wydziale Prawa w  Toruniu a następnie od 1947 do 1949 roku uczęszczała do 
Państwowej Szkoły Położnych w  Białymstoku, która ukończyła w  roku 1949 , uzyskując 
zawód położnej . W  tym zawodzie pracowała do 1 sierpnia 1987 roku a następnie przeszła 
na emeryturę.

F U  K- O  J  A  
“Archiwum i ; : m  Pomor-Me 

Armii Krajową ok? ,v .^.kowęj Siuai/ Polek’
w T o iu n s u

Wpł\ 

i L. dz

1 0 . 0% .Q J  
/ "Ktw-(*<?7
/ Warszawa 12 marca 2007 r.

Załączniki: .... 
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6/ Mama wyszła za mąż w  dniu 18 listopada 1944 roku w  Lipnie za kolegę z klasy -  Józefa 
Małeckiego , który po wojnie był urzędnikiem państwowym, miał wykształcenie 
ekonomiczne,

7/ po wojnie Mama zdobyła zawód położnej i pracowała do emerytury w  zawodzie położnej, 
w szpitalach -  w  Toruniu , Bydgoszczy a od 1955 roku w  Warszawie. Przez wiele lat 
/ ponad 20/ w  Szpitalu Praskim p.w. Przemienienia Pańskiego w  Warszawie . Mama 
przeszła na emeryturę 1 sierpnia 1987 roku.

Jestem jedyną córką moich Rodziców -  moja data urodzenia 16 sierpnia 1945 rok w  Lipnie 
Nazywam się Ewa Grundmann z domu Małecka.

Odpowiadając na pytania o odznaczenia Mamy :

w  czasie wojny Krzyż Walecznych -  według przesłanego zaświadczenia .

Nie jest mi wiadomo o innych odznaczeniach Mamy.

Jeśli chodzi o stopień wojskowy, to ze słyszenia od Mamy podaję informację , że miała 
stopień podporucznika. Tę informację potwierdza pan Józef Sadowski w  napisanej Mamie 
dedykacji do swojej książki, gdzie opisywana jest także moja Mama.
Nie potrafię inaczej udokumentować tej informacji. Mama po wojnie pracowała w  służbie 
zdrowia / może był to również stopień Wojska Polskiego/.

Z opowiadań mojej kuzynki - Mama używała również pseudonimu Kartagina. Na pytanie 
kuzynki dlaczego tak drobna osoba wybrała taki pseudonim -  Mama odpowiedziała j e j , że to 
pod wpływem lektury historii. Pseudonim Kartagina występuje również w  jednej z książek, f  
ale możemy dziś tylko oprzeć się na ustnym przekazie Mamy.

Przesyłam kopie dokumentów oraz publikacji, które dotyczą mojej Mamy.

Przesyłam również zdjęcie Mamy z p. Janiną Keller z d. Paradowską z czasów młodości 
oraz notkę biograficzną o p. J. Keller, gdzie wymienia się również moją Mamę i Jej Ojca.

Ewa Grundmann
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Józef Sadowski Warszawa dnia 24 VOIII 1990 r
ul.Chodecka 15 m 64 
03-550 Warszawa

Niniejszym zadwiadczamfże Kol.Małecka Helena 
zżdomu Jaglińska,pseud"Jagła"córka Broni sława'{uro
dzona dnia 24 V II 1922 r .p e łn iła  służbę wojenną w 
"Po lsk ie j O rganizacji Zbrojnej"od 1941 r.O-^d grud
nia 1942rfw Armii Krajowej do końca 1944 r .

P e łn iła  fujakcję łączniczki,wywiadu i  dywersji 
przy Komendzie Obwodu na powiat Lipnowski*

Za wybitne zasługi została odznaczona "Krzyżem 
Walecznych’* Rozkaz K.G.nr 732/276 BPI i  rozkaz KG 
101 BP.z dnia 21 V II 1943 r.oraz rozkaz Komendy 
Okręgu AK Pomorze,krypt."Luneta "Ldz.223/1 z dn*a 
24 X II 1944 r.Nr.Ewidencyjny 72.
" Z upoważnienia i w  zastępstwie Komendanta Okrę
gu AK Pomorza płk.Józefa Chylińskiego ps eud.
* "Kamień Wicher ”

Z A Ś W I A D C Z E N I E

W zastępstwie KOME1 ,-DANTA 
OKRĘCAJ AK roM O:**-£

j/jtYaiJA //
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Tak, że Dunajski nie dorastał nawet do pięt Lulińskiemu, czy Wat- 
kowskiemu, który byi podziwiany przez wyższe władze okręgu za tak 
wspaniale materiały o wrogu.
— Przybyły do mnie po godzinach policyjnych dwie łączniczki z plutonu
specjalnego - Halina Jaglińska ps. Hanka i Janina Paradowska ps. Roma.

X* Obie przybyły z ostrzeżeniem, że przewidziana jest nocna obława na Pola
ków. Zeby ostrzec zagrożone kontakty, co bezzwłocznie, mimo spóźnionej 
pory uczyniłem, posyłając łącznika do dowódcy drugiej linii łączności - Ka- 
mińskiego Jana ps. Gołąb, by przez swych łączników ostrzegł dalsze kon
takty.

—  Jaglińska jako łączniczka, była wywiadowezynią. Przez nią miałem 
odbitki pieczątek komendy powiatowej policji niemieckiej i poważne 
wiadomości od córki komendanta policji.

Paradowska, pracując w sklepie z odzieżą i obuwiem, na lewe karty 
sprzedawała obuwie, odzież a nawet mundury hitlerowskie.

Obie oddawały wielkie usługi dla AK.
___Przekazano mi informacje Jaglińskiej, że w powiecie Brzeziny pod Ło
dzią, miejscowa organizacja miała konfidentkę. Mój meldunek przekaza
ny kurierowi Lewandowskiemu Adamowi ps. Wojtek, z natychmiastowym 
dotarciem do Warszawy, by wysłano ludzi, którzy by zlikwidowali konfi
dentkę, mającą przy sobie około pięćdziesięciu nazwisk żołnierzy AK. Zo
stali uratowani. W komendzie Brzeziny musiano zmienić dowódców.

Wezwałem kolejno na spotkanie komendantów rejonów I-go Lipno, 
którego byłem dalej dowódcą a zastępcą moim był Drzewicki Stanisław 
ps. Sławunia i jednocześnie komendantem najsilniejszej placówki Lipno 
nr 124. Na komendanta placówki 131 Jastrzębie zatwierdziłem Wojcie
chowskiego ps. Kalina. Na komendanta palcówki 127 Kiokock zatwierdzi
łem Antoniego Błaszczyka ps. Siekiera, na komendanta placówki 132 Ki
kół zatwierdziłem Leszczyńskiego ps. Wąż. Ną komendanta placówki 101 
Chrostkowo zatwierdziłem JaglińsMggo Bronisława ps. Wujek, .a komen
dantem placówki 125 Skępe został Walewski Józef ps. Sfinks.

. i ^msta, rejon II Dobrzejowice. Na komendanta rejonu III Dobrzyń za-
<£? V '  _ ' twierdziłem Skrzypińskiego Władysława ps. Romek. Na komendanta 
U  reJ°nu IV Wielgie zatwierdziłem Sawickiego Józefa ps. Maciek.
H Skład Komendy Obwodu AK na powiat Lipno po scaleniu był nastę

pujący:
Komendant Obwodu AK na powiat lipnowski - Sadowski Józef 

ps. Zagończyk.
Zastępca komendanta Obwodu z ZWZ Remlau Zbigniew ps. Zyg

munt. Kierownik wywiadu komendy obwodu z ZWZ Dunajski Jan 
ps. Jan. Dowódca operacyjno-szkoleniowy z POZ Drzewiecki Stanisław 
ps. Sławunia. Kierownik zaopatrzenia z POZ Klementowicz Julian 
ps. Kamień-Strzęp. Dowódca plutonu samochodowego obwodu z POZ 
Buczyński Tadeusz ps. Karburator. Dowódca plutonu pionierów obwo
du z POZ Kolasińsłd Stanisław ps. Pionier. Dowódca plutonu sanitarne-

Na komendanta II rejonu zatwierdziłem Pydrycha Czesława ps. Ze-
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b
złego, poniesie pan i ci u których pan bywał, bardzo surową odpo
wiedzialność, jako bezpośredni sprawcy tragedii która się tu może 
rozegrać.

Surma odjechał;
W końcu kwietnia 1943 r. przybył do mnie Adam Lewandowski ps. 

Wojtek, kurier Obwodu Lipno do Komendy Okręgu PÓZ i KG PÓZ. 
a ostatnio AK. Wojtek, w początku lipca 1942 r. wyjechał z lipnowskie- 
go do Warszawy na konspiracyjny kurs szkoły podchorążych. Wojtek 
przyjechał do mnie w mundurze kolejowym, źe pracuje na kolei.

Przekazałem Wojtkowi broń, która była użyta w Warszawie do zama
chów na hitlerowskich zbrodniarzy.

Dowiedziałem się od Wojtka, że Kazimierz Keller z Lipna, syn adwo
kata, musiał z ojcem uchodzić przed Niemcami z Lipna - brał w Warsza
wie udział w bójce likwidacyjnej zbrodniarzy gestapo. Wykonał wiele 
wyroków, ostatnio został ujęty i zamęczony przez gestapo. Za swe wy
bitne czyny, Kazimierz Keller został mianowany podporucznikiem i od
znaczony Krzyżem Orderu Virtuti Militari V klasy. Matka Kazimierza 
otrzymała ten dokument, który u niej sam widziałem.

U pani Keller był punkt rozdzielczy prasy konspiracyjnej i różnych 
materiałów szkoleniowych, meldunków, raportów i rozkazów.

W dzień najazdu Niemców na ZSRR 22.V1.1941 r. wiozłem do pani 
Keller około trzysta egzemplarzy prasy, instrukcji szkoleniowych
i odezw. Byłem opasany pomiędzy dwoma koszulami wkoło ciała. Gdy 
niespodziewanie spomiędzy domów w Lipnie wyszło dwu żandarmów. 
Zachowałem spokój. Niemcy sprawdzili, czy mam dzwonek i hamulec 
przy rowerze i kazali jechać.

U  pani Kellerowej był punkt przerzutu na cały obwód Lipno. Działały 
bardzo ofiarnie dwie jej córki. Były łączniczkami do specjalnych zadań.

Od 22 - 24 kwietnia 1943 r. otrzymałem raporty od wywiadowcy plu
tonu specjalnego, Witeckiego Janusza ps. Dan, który mi przekazał wie-} 
łe fotografii agentów gestapo, ich konfidentów i donosicieli, oraz miej- J 
scowych funkcyjnych hitlerowców jak: naczelnik więzienia, komendant 
policji na powiat lipnowski, szef arbetzamtu i wielu innych niemieckich 
polakożerców. Dan, przekazał dokładny plan mleczami, w jaki sposób 
można czynić sabotaż oraz jak zapobiec zniszczeniu mleczami w razie 
uchodzenia Niemców, którzy chcieliby mleczarnie zniszczyć.
■—''Z  plutonu specjalnego, złożyły raporty Halina Jaglińska jas. Hanka{ 

L i Paradowska Janiną ps, Roma, Raporty dotyczyły bezpieczeństwa or
ganizacji AK. Informacje te pochodziły od córki komendanta policji 
niemieckiei. z która Jaglińska się przyjaźniła, przez czeste dawanie jej 
masła ze sklepu w którym pracowała u Niemki. Paradowska, która pra
cowała w sklepie ż obuwiem i ódzIeząTdąjąc znaj omym Niemcom wię
cej punktów odzieżowych (a innym mniej, by mieć zapas dla znajo
mych) uzyskiwała też różne wiadomości, tak dla nas ważne.

Złożył raport dowódca plutonu specjalnego i sanitarnego, Majewski 
Julian ps. Fabiusz. Przekazał wiele informacji wywiadowczych, bardzo ;
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KELLER JANINA z d. Paradow
ska, ps. „Roma”, „Parada” (ur. 4 I 
1921 r. w Lipnie), uczestniczka 
konspiracji antyhitlerowskiej, 
więzień Stutthofu.

Była córką Stefana, drobnego prze
mysłowca i Janiny. Uczyła się w Pań
stwowej Szkole Zawodowej Żeńskiej w 
Toruniu. Potem ukończyła kurs PCK. W 
czasie drugiej wojny światowej praco
wała w niemieckim sklepie tekstylnym 
w LipnieVW pierwszych latach okupa
cji wstąpiła do Polskiej Organizacji 
Zbrojnej „Znak” i złożyła przysięgę wo
bec Bronisława Jaglińskiego, razem z 
jego córką HalinąJfW  ramach pracy 
konspiracyjnej dostarczała środki opa
trunkowe, a także załatwiała większe 
ilości materiałów i bielizny ze sklepu, 
w którym była zatrudniona. Środki te 
odbierał Czesław Luliński z Józefkowa 
k  Skępego, któiy dostarczał polskim ro
dzinom dotkniętym represjami ze stro
ny okupanta. W  sklepie razem z J. Kel
ler pracowały: Zofia Topolewska, Da
niela Rutkowska, Irena Podlewska-Wi- 
śniewska i Barbara Tucholska.

Zaangażowana była w akcjach sabo
tażowych na terenie pow. lipnowskie- 
go. Z Włocławka dostarczała Lulińskie- 
mu farbę drukarską, używaną z kolei do 
powielania konspiracyjnej gazetki 
„Iskra Wolności". Współpracowała z 
Hanną Cieślikowską, od której odbie
rała paczki żywnościowe, środki opa
trunkowe i ieki dla „chłopców z lasu”, 
Z kolei H. Cieślikowska dostarczała ga
zetki z tajnej drukami, tłumaczone na 
język angielski, które ta ostatnia wrzu
cała nocą do obozu jeńców angielskich.

Aresztowana w dniu 16 czerwca 
1943 r. w Lipnie w grupie około 30 
mężczyzn, więziona była w Bydgoszczy, 
a następnie została skierowana do obo

f~~<GLs
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zu w Stutthofie. Zdołała przeżyć ten 
obSźT powróciła w rodzinne strony.
Archiwum AK: t. osob. 100-100/Pom. (K e lle r  
Janina, z d. Paradowska, pseud. „Roma”); Krajew
ski, W cieniu wojny; Krajewski-Suszyński, POZ, 
ZWZ-AK, s. 775; A. Strzelecka, Prasa konspira
cyjna na Pomorza, (w:) Biuletyn Fundacji „A rch i

wum Pomorskie Armii Krajowej’  1991, nr 4, s. 5.
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HELENA HALINA MAŁECKA z d. Jaglińska ps. „Jagła" , „Kartagina" 
urodziła się 24 V I I1922 w Lipnie. Do wybuchu II wojny światowej była 
uczennicą kł. II Liceum im. R. Traugutta w  Lipnie. Tutaj także mieszkała 
z rodzicami przy ul. Wspólnej 11.

Do POZ „Znak" -  AK  (Polskiej Orga
nizacji Zbrojnej-Armii Krajowej) została 
zaprzysiężona w  kwietniu 1940 w Lipnie. 
Od tego czasu do rozwiązania A K  pełni
ła funkcję łączniczki i wywiadowczyni
-  początkowo Komendy Powiatowej POZ 
w  Lipnie, a następnie Komendy Obwodu 
AK  Lipno. W  czasie okupacji pracowała 
jako ekspedientka w spółdzielni mleczar
skiej i pracę tę wykorzystywała do orga
nizowania pomocy Polakom. Dla potrzeb 
konspiracji nielegalnie zdobywała niemie
ckie druki oraz odbitki pieczątek komen
dy powiatowej policji w Lipnie. Informo
wała także o wpływających tam donosach, 

zapobiegając niejednokrotnie aresztowaniu. Zdobyła m.in. informacje 
o konfidentce gestapo działającej w Brzezinach koło Łodzi, a utrzymują
cej kontakty z Lipnem.

76 Biuletyn 2/53/2007

________________________________________________________________________Odeszli od nas

Po wojnie zdobyła zawód położnej; przed odejściem na emeryturę 
w 1955 była położną w Szpitalu Przemienienia Pańskiego na Pradze. 
Podporucznik H. Małecka, odznaczona Krzyżem Walecznych, zmarła 16 
XII 2002 w  Warszawie.

Z małżeństwa zawartego z Józefem Małeckim dn. 18 X I1944 urodzi
ła się córka Ewa (zam. Grundmann); mieszka w Warszawie.

Elżbieta Skerska
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F U N D A C J A
ARCHIWUM ! MUZEUM POMORSKIE ARMII KRAJOWEJ 

ORAZ WOJSKOWEJ SŁUŻBY POLEK

BIURO FUNDACJI • 87-100 TORUŃ • UL. PODMURNA 93 • TEL. (0-56) 65-22-186 
http://www.um.torun.pl/AK, e-mail: AK@um.torun.pl, fapak@wp.pl

KONTO: WIELKOPOLSKI BANK KREDYTOWY SA W TORUNIU - NR RACHUNKU 82 1090 1506 0000 0000 5002 0244

Toruń, 2.02.2007 r.

Pani
Ewa Małecka - Gnmdmann

01 - 063 Warszawa

Szanowna Pani !

W  imieniu Pani prof. Elżbiety Zawackiej i pracowników Fundacji składam 
Pani i Rodzinie wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci 

śp. Heleny Jaglińskiej - Małeckiej, Mamy Pani.
Przepraszam, że dopiero teraz odpisuję na list, ale trwająca pół roku 
przeprowadzka a potem porządkowanie dokumentów, poważnie 
zdezorganizowało naszą pracę.

Wiadomość o śmierci Mamy Pani wraz z Jej notą biograficzną ukaże się w  
pierwszym numerze „  Biuletynu”  , który zostanie wydany w maju tego roku i 
zapewniam Panią, iż prześlemy go na pewno.

Aby jednak napisać biogram, który planujemy w  przyszłości opublikować 
także w  kolejnych częściach „  Słownika biograficznego konspiracji pomorskiej 
1939-1945” , muszę prosić Panią o sprostowania i uzupełnienia, ponieważ w 
naszej dokumentacji brak relacji własnej Mamy Pani, a o Jej walce 
konspiracyjnej mówią inne osoby i stąd są rozbieżności dotyczące głównie 
danych o rodzinie i losach powojennych :
1. Jak brzmi imię Zmarłej : Helena czy Halina ( być może jeden z ps. „  Halina”  

jest traktowany jak imię ),
2. czy data urodzenia to : 24 V II 1922 czy 1921 , miejsce urodzenia....... ......?
3 .imiona rodziców to : Bronisław i Bronisława z domu...........................?
4.zawody rodziców Mamy Pani oraz miejsca zamieszkania do wybuchu II wojny 

światowej,
5. gdzie Zmarła uczęszczała do szkoły, jaki zdobyła zawód ( pielęgniarka ? ), do 

jakich organizacji należała przed wybuchem wojny.
6.w którym roku wyszła za mąż ( imię i zawód męża), imiona dzieci,
7. jakie były losy lylamy Pani po wojnie : gdzie pracowała, kiedy przeszła na
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emeryturę.
Proszę uprzejmie o podanie odznaczeń ( nazwa wraz z numerem legitymacj) 

oraz stopni wojskowych, jakie na pewno Mama Pani posiadała. Bardzo pomocne 
okazałyby się chociaż kserokopie dokumentów.

Będę bardzo zobowiązana za pomoc, bowiem nie brak nam materiałów 
źródłowych o wałce Mamy Pani z okupantem, ale właśnie tych informacji, o 
które proszę.

W  załączeniu przesyłam ostatni numer „  Biuletyn”  oraz serdeczne 
pozdrowienia.

Z wyrazami szacunku i poważania

Elżbieta Skerska dokumentałistka
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Pani
Ewa Grundmann 
ul. Okopowa 22 m. 28 
01- 063 Warszawa

Szanowna Pani!

Bardzo serdecznie dziękuję za przysłane uzupełnienia do biografii śp. Heleny 
Haliny Jaglińskiej - Małeckiej. Materiały zostały złożone w  teczce osobowej 
opatrzonej sygnaturą K  : 252/252 Pom.

Z uwagi na rozbieżności dotyczące przede wszystkim imion Pani Mamy nie 
mogłam umieścić Jej biogramu w  ostatnim numerze „  Biuletynu „  Fundacji” . List 
Pani nadszedł w  momencie druku „  Biuletynu”  , który pozwoliłam sobie dołączyć 
do listu. Bardzo mi przykro, że się tak stało. Obiecuję jednak, że informacja na 
temat działalności konspiracyjnej śp. Heleny Haliny Jaglińskiej - Małeckiej, 
żołnierza AK, ukaże się na pewno w  następnym numerze.

Z okazji zbliżających się Świąt w  imieniu Pani Profesor Elżbiety Zawackiej i 
pracowników Fundacji przesyłam najlepsze życzenia.

Z wyrazami szacunku i poważania

Elżbieta Skerska dokumentalistka
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