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Informacji o pomordowanych kobietach na terenie Tłuchowa 

udzielił ni sekretarz miejscowego koła Z.B.O.W.iD. Chiczewski 

Mirosław. Jesienią b.r. koło Z.B.O.O.iD. w Tłuchowie ufundowa

ło pomnik ku t?*zci poległych i pomordowanych polaków w czasie 

drugiej wojny światowej. W związku z tym wszelkimi możliwymi 

sposobami starali się ustalić nazwiska poległych i pomordowanych 

Na liście pomordowanych są dwie kobiety, a mianowicie Kalmnows - 

v/ ka Zofia i Kalinowska Jadwiga.

Kalinowscy przed wojną posiadali gospodarstwo rolne w Kamie

niu Kotowym gm. Tłuchowo z którego w czasie okupacji zostali 

przesiedleni na gospodarstwo poniemieckie w Rum. Jasień gm. 

Tłuchowo. Gospodarstwo było małe, pod lasem. Jesienią 1 9 4 r. 

przyszedł do nich ranny partyzant, którego ukryli u siebie.

Rana była ciężka i trzeba było go mieścić w szpitalu. Po p- 

porozumieniu się z lekarzem Polakiem ze szpitala w Lipnie, 

Kalinowski przewiózł rannego do szpitala w Lipnie.

Ranny wpadł w ręce Gestapo. Kto zdradził, że przedtem jpr 

ukrywał się u Kalinowskich, nie wiadomo. Niemcy aresztowa

li sałą rodzinę Kalinowskich, wywieźli do Ligowa^,gm. Mocho

wo, woj Płockie i w żwirowni pomordowali. W czasie ekse^umae 

cji zwłok stwierdzono, że Kalinowska Zofia miała pocięte 

piersi nożem czy też bagnetem.

^  Ka cmentarzu w Tłuchowie jest^pomnik nagrobkowy z napi- 

v sesuMcalinowski Florian,^at 44, Kalinowska Jadwiga, lat 40, 

r Kalinowska Zofia, lat 20, Kalinowski Bronisław lat 18. 

zamordowani przez Niemców w listopadzie 1944 r.

Siostra Kalinowskiej Zofii, Markowska, której w tyra dnium 

nie było w domu, ocalała, obecnie zamieszkuje w Włocławku.

Po używaniu jej dokładnego odresu, przekażę go ni^włocznie.

i Grefkowicz Zygmunt, Chudzewa, p-ta Chalin, woj. 

Włocławskie.

Chudzewa, dnia 27 grudnia 1978 r.

4



5



6



7



8



9



10



11



12



13



14



k
Zbiory E,Zawackiej,II 1980 r. Lipno

■M 4" “

Kalinowska Jadwiga /§k.04 4 XI 44/ i Kalinowska 
Zofia /£k.24 4 XI 44/ za®.Jasień gm.Tłuchowof 
Jadwiga z mężem Kalinowskim Florianem,córką Zofią 
i synem Bronisławem zginęli za ukrycie u siebie 
rannego partyz anta,którego Kalinowski Florian 
przewiózł do szpitala w Lipnie.Zamordowani w Li- 
gowie*

Zródia:-inf*Grefkowicz Z«,kmdt plac.Chalin AK 
-pomnik na cmentarzu w Tłuchowie.
-inf.Szydłowski Rajmund,kmdlt plac.AK Wiel
gie obw.Lipno
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Włocławek
terror

Kalinowska Janina

rozstrzelana w 1944r,po wojnie pochowana 

w Tłuchowie.

Zob. Lewandowski Rajmund

Martyrologia pow. lipnowskiego ...... s.14

bibl. F AP AK 0m-2002
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